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Exministryně končí v čele nemocnic

Bývalá ministryně zdravotnictví
Zuzana Roithová skončila ve funkci
předsedkyně představenstva Jiho−
české nemocnice. Od května ji na−
hradil dosavadní vedoucí odboru
zdravotnictví jihočeského krajského
úřadu Petr Studenovský. Roithová
opouští funkci po téměř pěti letech,
protože jí končí mandát.
„Už jsem nechtěla dále pokračo−
vat. Myslím si, že v sedmdesáti le−
tech je nejvyšší čas funkci opouštět.
Mám navíc dost jiné práce, koníčků
a zálib,“ uvedla Zuzana Roithová,
která žije ve Dvorech nad Lužnicí na
Jindřichohradecku.
Původně lékařka v oboru radio−
diagnostiky vedla v letech 1990 až
1998 Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady. V roce 1998 byla mi−
nistryní zdravotnictví ve vládě
Josefa Tošovského. Ten samý rok

Zuzana Roithová včele Jihočeských
nemocnic skončila

byla zvolena senátorkou. Ve dvou
volebních obdobích od roku 2004
působila také jako poslankyně
Evropského parlamentu a v roce
2013 neúspěšně kandidovala na
českou prezidentku.

„Teď se chci věnovat vnouča−
tům, máme velkou zahradu, máme
farmu. Už se mi moc ani nechce
jezdit nikam do velkých měst.
Výjimkou bude Praha, kam bych
ráda občas vyrazila za kulturou, na
což jsem v poslední době neměla
čas,“ svěřila se.
Holding Jihočeské nemocnice
tvoří sedm okresních nemocnic
v regionu, jeho jediným akcionářem
je kraj. Roithová se stala předsedky−
ní představenstva v roce 2017, kdy
na funkci rezignoval její předchůdce
Martin Bláha. Stalo se tak po kauze,
kdy tehdejší krajská opozice kritizo−
vala vysoké odměny pro členy ve−
dení holdingu. Kvůli tomu se pak ná−
sledně rozpadla jihočeská koalice
ANO a ČSSD. Jednou z podmínek,
která si Roithová dala, bylo právě
snížení odměn managementu. (pru)

E−mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz
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Začnou s dostavbou další části D3

Ředitelství silnic a dálnic získalo od
krajského úřadu Jihočeského kraje
zatím nepravomocné územní roz−
hodnutí na stavbu části dálnice D3
od Nažidel k hranici s Rakouskem.
Část dlouhou asi 3,5 kilometru chce
začít stavět v druhé polovině roku
příštího roku, zprovoznit v roce
2025 společně s úsekem Kaplice –
Nažidla. Odhad nákladů je okolo
dvou miliard korun.
Územní rozhodnutí vydal krajský
úřad rok a půl poté, co o něj stát
požádal.

ŘSD chce příští rok získat staveb−
ní povolení, vypsat výběrové řízení
a v druhé polovině roku začít úsek
stavět. Zahrne jednu mimoúrovňo−
vou křižovatku i pět mostů. Zpro−
voznit ho stát chce zároveň s úse−
kem Kaplice − Nažidla, jejž chce také
začít stavět příští rok. Na konci roku
2025 by měla být jihočeská část
dálnice D3 hotová.
„Letos v únoru jsme začali stavět
část dálnice D3 Třebonín – Kaplice
za 2,5 miliardy korun. Úsek dlouhý
8,6 kilometru chceme zprovoznit

koncem roku 2024. Stavba navazu−
je na budovaný dálniční obchvat
Českých Budějovic. Momentálně
nyní stavíme souvislý třicetikilo−
metrový úsek D3,“ uvedl mluvčí
ŘSD Jan Studecký.
V provozu je teď 70 kilometrů
dálnice D3, která má spojit Prahu
s Českými Budějovicemi a rakous−
kými hranicemi. Měřit by měla
170 kilometrů. Celá D3 z Prahy
k hranicím včetně středočeských
částí by měla být hotová do roku
2030.
(pru)
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Ukrajině věnovali
sanity i nakladač
Sanitní vozy, traktory a nakla−
dač válkou zasažené Ukrajině
věnoval Jihočeský kraj. Na vál−
kou postiženou Ukrajinu da −
rovaná technika zamířila do
města Buča. Pro návrh pomoci
hlasovalo všech 51 přítomných
zastupitelů. Jednalo se o jedno−
myslné rozhodnutí, je to opět
ukázkou jednomyslné podpory
ze strany české společnosti,
které pozorujeme poslední dva
měsíce.
„Dar tvoří tři sanitní vozy, kte−
ré využívala jihočeská záchran−
ná služba, jeden nakladač a dva
traktory vyřazené z techniky
správy a údržby silnic. Je důle−
žité pomáhat lidem na Ukrajině,
aby mohli žít své životy. Nikdo
z nich si nepřál utíkat ze země
a chodit si do Evropy pro jiné
podmínky. Proto je nejlepší
varian tou, abychom my po−
mohli místním obyvatelům na
Ukrajině,“ uvedl jihočeský hejt−
man Martin Kuba.
Podle Kuby je podobná po−
moc naprosto logickým krokem.
„Jako zastupitelé se z 98 pro−
cent věnujeme Jihočechům.
Ročně připravujeme za stovky
milionů korun řadu projektů pro
region. Město Buča je jedním
z významných symbolů toho, co
vojska ruské federace páchají
na Ukrajině, a domnívám se, že
je naší povinností pomáhat,“
dodal hejtman Kuba
(pru)

Antonín Novotný

z Tábora až do Hollywoodu

Hrozí
pád stromů
U frekventované turistické ces−
ty v jádře Boubínského pralesa
na Šumavě stojí 300 kůrovco−
vých souší, které by při pádu
mohly ohrozit turisty. Pokácet
je nelze, protože jsou v takzva−
né bezzásahové zóně. Ohrožují
tak přímo turisty, kteří se tam
vydají. Státní podnik Lesy
České republiky, který boubín−
ské lesy spravuje, proto o ná−
vrh řešení požádal Správu ná−
rodního parku Šumava. Ta o si−
tuací ví a hledá řešení. Podle
kritiků ale dlouho, a nejspíš
čeká, až se stane tragédie.

Antonín Novotný

Staré české filmy, které vznikly před
druhou světovou válkou jsou plné
známých tváří. Jednu z nich diváci
rozhodně znají, ale nepřiřadí jí jmé−
no. Jde o herce Antonína Novot−
ného, o němž by se dalo stručně
říci, že urazil cestu z rodného

počátku 30. let se Novotní přestě−
hovali do Prahy, kde Toník, jak mu
blízcí říkali, pokračoval ve studiu
na gymnáziu. Hlavní město přine−
slo do jeho života nové možnosti.
Na kontě, na tehdejší dobu vel−
mi sexy herce, rok co rok přibýva−
lo stále více filmů, až se nakonec
jejich počet zastavil na čísle 24.
V sedmi z nich dokonce zpíval.
Hrál po boku významných filmo−
vých herců – Jaroslava Marvana,
Oto mara Korbeláře, Oldřicha
Nového, Theodora Pištěka, i here−
ček – Věry Ferbasové, Nataši
Gollové, Adiny Mandlové, Jiřiny
Šejbalové nebo Růženy Naskové
či Hany Vítové.

kolegové,“ vysvětloval ´neúspěch
ve velkém světě český herec.
Nakonec se tedy Antonín Novot−
ný vrátil zpátky do Prahy a zahrál si
ještě v několika filmech. I když měl
ve filmové branži dobře nakroče−
no, svoje účinkování ve filmech
nebral příliš vážně. Daleko hlubší
zájem měl o chemii, kterou sou−
běžně s filmováním začal po ma−
turitě na gymnáziu studovat na
Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy. Svou plodnou a úspěšnou
filmovou kariéru dobrovolně ukon−
čil v roce 1942, jeho posledním
natočeným filmem byl slavný
Hotel modrá hvězda.
Založil výzkumný ústav v Ko−
márově, kde v letech 1948 až
1958 pracoval i jako jeho ředitel.
Působil i jako odborný poradce ve
strojírnách v Chotěboři, externí
pedagog na tamním gymnáziu
a odborník v podniku Smalt v Pra−
ze. V roce 1968 byl vyslaný na
studijní pobyt do továrny v zápa−
doněmeckém Coburgu.
Protože vstup spojeneckých
vojsk v Československu v srpnu
1968 jej velmi zklamal, rozhodl se

Zahrál si ve snímcích, jako tře−
ba: Záhada modrého pokoje, Tři
vejce do skla, Katakomby, Příklady
táhnou, Ulice zpívá nebo Škola
základ života.
„Když v roce 1937 hledala ame−
rická společnost Metro Goldwyn
Mayer v Evropě nové tváře do
svých filmů, tak si mě tehdy vy−
brali. V Hollywoodu jsem byl asi
devět měsíců, během nichž jsem
však zjistil, že tamní život a způ−
sob práce není nic pro mě. Vadilo
mi to až přehnané podřizování
a také ne vždy zrovna přející

v Coburgu usadit natrvalo. Díky to−
mu získal možnost spolupracovat
s americkou NASA v oblasti smal−
tových izolačních destiček, jež se
dodnes používají na raketoplánech
a chrání při průletu atmosférou před
přehřátím. Technologie, objevy i vy−
nálezy, jejichž autorem je Antonín
Novotný, jsou stále uznávané.
Antonín Novotný zemřel v 2005
v Německu. Jeho posledním přá−
ním bylo spočinout v rodné zemi,
což se mu také splnilo. Jeho popel
byl na jeho přání rozptýlen v České
republice.
(pru)

Prodávají zámek
Destinnové
Zámek ve Stráži nad Nežárkou
na Třeboňsku, který proslavila
jak slavná operní diva Ema
Destinnová, tak Zdeněk Svěrák
a syn Jan, kteří zde točili i část
nového filmu Betlémské světlo,
je na prodej. Kromě původní
věštírny, krásné zámecké věže,
chodby a sklepení ve skále, je
jednou z dominant i koncertní
sál pro 200 lidí. K tomu i zá−
mecký park o rozloze více než
27 000 m2. Cena za nemovitost
ve skvělém stavu je v řádu
desítek milionů korun.

Obvinili
městského
strážníka
Policie ČR obvinila českobudě−
jovického strážníka, který loni
udeřil do obličeje ženu, z ublí−
žení na zdraví a zneužití pravo−
moci úřední osoby. Zákrok
byl nezákonný a nepřiměřený.
Žena loni v říjnu nereagovala na
strážníkovu výzvu, aby prokáza−
la totožnost. Muže v uniformě
však nijak nenapadala. Strážník
zakročil proti jejímu příteli.
Nakonec psychopatický stráž−
ník, který byl ze služby již pro−
puštěn, do ženy i kopal. Nyní
stane před soudem.
2

Antonín Novotný a Vlasta Burian

Tábora až do Hollywoodu, respekti−
ve do USA, a dokonce spolupra−
coval s vládní agenturou NASA.
Zemřel před 17 lety a kromě filmu
Katakomby jej známe zcela jistě tře−
ba z komedie Hotel Modrá hvězda…
Antonín Novotný si v černobí−
lých filmech zahrál celou plejádu
postav milovníků i sympatických
hrdinů. Přitom hercem původně
být nechtěl.
„Já jsem jen jako osmnáctiletý
doprovodil svého mladšího bratra
Vladimíra na konkurz komparzistů
filmu Před maturitou. To bylo v roce
1932,“ vzpomínal Novotný v jed−
nom ze svých dávných rozhovorů.
Náhoda tomu však chtěla, že
nakonec on získal titulní roli tohoto
filmu – studenta Jana Šimona, kte−
rá odstartovala jeho filmovou ka−
riéru. Jeho bratr Vladimír si pak
paradoxně ve filmu střihl malou roli
jednoho ze studentů a později se
stal významných kameramanem
trikových filmů.
Antonín Novotný se narodil v ro−
ce 1913 v Táboře do rodiny ob−
chodníka se střižním zbožím. Na
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz

pro školní rok 2022/2023:
1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše−
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi−
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá−
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi−
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Krumlov chce hodně
nájemních bytů

Český Krumlov chce, aby v nové
městské čtvrti Nový Dvůr bylo
hodně nájemních bytů. Čtvrť by
měla vzniknout v bývalých kasár−
nách Vyšný a domov by v ní mělo
podle architektonické studie najít
až 3500 lidí. Zastavitelná plocha je
60 000 metrů čtverečních. Studie,
kterou radnice představila obča−
nům, počítá až s 1200 byty.
„Nová čtvrť by se mohla začít sta−
vět příští rok, hotová je i studie do−
mova pro seniory se 100 až 120
lůžky. Stavět by se v areálu mělo
15 až 20 let, uvedl místostarosta
Josef Hermann.“
Starší odhad nákladů na všechny
stavby byl čtyři miliardy korun. Na
ploše 24 hektarů by mohly být
byto vé domy, dům pro seniory,

školka, restaurace i další služby.
„Český Krumlov přišel v posled−
ních dvaceti letech zhruba o deset
procent obyvatel a jedním z problé−
mů je nedostatečná nabídka bydle−
ní. Bývalá kasárna jsou ideálním
místem, je to 24 hektarů plochy,
kde může bydlet až 2500 lidí v hori−
zontu dalších patnácti, dvaceti let,“
řekl místostarosta.
Nové byty se již teď v 13tisíco−
vém městě staví v bývalém areálu
českokrumlovské Jitony. Develo −
perská společnost tam buduje by−
tový komplex s názvem Krumlov−
ský vltavín. Zahrne 193 apartmánů
a bytů. První fáze by měla skončit
v druhé polovině roku 2023, kdy
firmy dokončí šestipodlažní apart−
mánový dům.
(pru)

Mosty ve špatném stavu
Celkem 128 z více jak 1460, které
jsou na jihu Čech, bylo letos k za−
čátku roku ve špatném technickém
stavu. Některé procházejí rekonst−
rukcí, jiné to čeká letos nebo v dal−
ších letech.
Most na jihu Čech je průměrně
22,5 metru dlouhý. Přes dvě třetiny
mostů má délku do deseti metrů.
Nejvíce mostů bylo v okresech Tábor
(280) a České Budějovice (270).

kde budou dělníci pracovat devět
měsíců, nechá kraj zbudovat provi−
zorní přemostění pro osobní auta,“
uvedl Radek Šíma z Krajského úřa−
du v Českých Budějovicích.
Několik mostů v kraji chce opravit
také ŘSD. Třeba v Jiníně na Stra−
konicku na silnici I/22, na stejné sil−
nici ve Strakonicích, tam čeká řidiče
objížďka. Částečnou uzavírku chystá
ŘSD při opravách dvou mostů na

Mosty na Táborsku tvořily přes
42 procent z délky mostů v kraji.
„Jihočeský kraj chystá letos
opravy silnic a mostů za zhruba dvě
miliardy korun. Neprůjezdný bude
Kozákův most přes vodní nádrž
Římov. Práce za 50 milionů korun
se plánují na osm měsíců. Opra−
vovat se bude i most přes řeku
Blanici ve Vodňanech. Kvůli rekonst−
rukci mostu přes Malši v Kaplici,

silnicích prvních tříd v Jindřichově
Hradci. Opravený by měl být i most
na tahu I/39 v obci Kladenské Rovné
na Českokrumlovsku.
V jižních Čechách bylo v lednu
téměř 6149 kilometrů dálnic a sil−
nic. Z toho dálnice tvořily 74 kilo−
metrů, na silnice první třídy připa−
dalo 646 kilometrů, na silnice druhé
třídy 1627 kilometrů, zbytek na sil−
nice třetí třídy.
(pru)

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.
Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

Přijetí na všechny nabízené obory dálkového
studia je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE

důležité informace na shora uvedených
www. stránkách školy.
Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme.
Podáváme informace o studijních oborech
4
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM

Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozeběhne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit.
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w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho proudí
temenní sedmou čakrou a vychází ru−
kama. Energie vlastně léčitelem proté−
ká a je předávána klientovi. Obvykle
stačí dvě tři návštěvy, ale mám také
klienty, kteří za mnou jezdí každé dva
týdny. Jedno sezení i se stanovením
diagnózy trvá 40 – 60 minut.

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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tce
Krá od

sousedů

Někdo ničí
ptáky
V rakouském Mühlviertlu utra−
tili už několik zraněných ptáků,
kteří se přilepili na lepidlo na−
nesené na kovová mostní zá−
bradlí. „Legrácky“ tyranů zvířat
odnesl konipas horský, před−
tím kachna divoká a slípka
zele nonohá a někteří další.
Přesto, že je dobří lidé našli
a vysvobodili, veterináři je mu−
seli uspat. Trpěli by zbytečně.
Policie nyní zjišťuje, kdo za
odpor ným, brutálním činem
stojí, zda hloupí puberťáci nebo
bezcitní dospělí.

Hitlerův dům
jinak
Přestavba rodného domu asi
nejkontroverznější osobnosti
rakouských novodobých dějin
se prodražuje. Bývalý Hitlerův
rodný dům v Braunau převzal
stát, který vyvlastnil objekt od
původní majitelky. Zaplatil jí
800 000 eur, tedy asi 20 mili−
onů korun. Opravy začnou
příští rok, hotovo by mělo být
do roku 2025. Vše se zpozdilo
i kvůli covidové pandemii.
Teď v něm bude sídlit okresní
velitelství policie a inspekce.
Stát chtěl zabránit tomu, aby
objekt koupili například přívr−
ženci krajní pravice.

Tři děti stejně
Naprostou kuriozitu mají v ra−
kouském Alberndorfu. Partneři
tam spolu mají tři děti s odstu−
pem tří let a všechny se naro−
dily ve stejný den. Matrikáři
to považují za malý zázrak.
Carina a David z Rakouského
městečka mají to štěstí, že je−
jich tři děti přišly na svět
6. března, a to přirozenou ces−
tou. Přestože u všech dětí
byl termín porodu lehce před
nebo po daném datumu, dva
chlapci a jedna dívka si vybrali
stejný den. Pravděpodobnost,
že se toto přihodí, je prý asi
jako vyhrát druhou nebo třetí
cenu v loterii.

A zase ten bazén, a zase dražší!
Jako zaklínadlo působí v Písku slo−
vo bazén nebo plavecký stadion.
Město nyní prý zvýší částku na
stavbu areálu z původních 380 mili−
onů korun až o 100 milionů. Důvo−
dem je nárůst cen materiálu i prací
ve stavebnictví. Zvýšení předpo−
kládané ceny schválili zastupitelé.
Město už v letošním rozpočtu vyčle−
nilo 182 milionů korun na první fázi
stavby bazénu.
„Musíme si uvědomit, že původní
cena skutečně už nebyla reálná. Jen
za poslední rok se situace ve sta−
vebnictví výrazně změnila a praktic−
ky všechno zdražilo,“ řekla písecká
místostarostka Petra Trambová
s tím, že město má finanční rezervy

ve výši více než půl miliardy korun,
které našetřilo v minulých letech.
Někteří kritici namítají, že plavecký
stadion za půl miliardy je luxus, který
by v současné době krize měla radni−
ce zvážit. Jiní zase tvrdí, že čím déle
se bude čekat, tím bude stavba draž−
ší. Písek má však slíbenou devade−
sátimilionovou dotaci na stavbu ba−
zénu od Národní sportovní agentury.
Kromě toho radnice získala už před
časem úvěr 100 milionů korun, jehož
podmínky jsou velmi výhodné.
Otázku výstavby bazénu Písek
řeší více než deset let. V roce 2013
obyvatelé v závazném referendu
rozhodli, že současný plavecký
areál kazí vzhled historického centra

města, a proto muselo město pro
plánovaný nový bazén hledat jiné
místo. Nejprve měl bazén stát v areá−
lu bývalých Žižkových kasáren, ale
nakonec radnice vybrala místo pod
lesnickou školou. Podle původního
projektu bude v novém bazénu
v kryté části také vířivka nebo tobo−
gán. Ve wellness sekci bude sauno−
vý svět se čtyřmi různými saunami
a ochlazovacím bazénkem venku na
střeše. Kromě toho projekt počítá
s parkovištěm asi pro 140 vozů.
V provozu zatím zůstává plavec−
ký bazén u Otavy z 80. let minulého
století. Jeho případná rekonstrukce
by však byla nejspíš velmi ná −
kladná.
(pru)

Takhle by měl nový bazén za bezmála půl miliardy korun vypadat.
6
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Krásu i zdraví můžeme najít za jídelním stolem

Zamysleli jste se někdy nad
otázkou, co nás odlišuje od zví−
řat? Jsou to neurony v předním
laloku, ale také vaření jídla. To,
co nás lidi odlišuje a následně
spojuje, je právě stolování. Tady
jsme si totiž blíž. Ovšem i ten
nejchutnější pokrm může být
„znehodnocen“ servírováním,
například použitím nevhodného
jídelního nádobí nebo příboru.

Jídelní stůl je místem, kde se set−
káváme s rodinou i přáteli. Proto by
měl být oltářem dobré nálady.
Máme možnost změnit jeho vzhled
i náladu přísedících. Je zřejmé, že
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bílý ubrus v nás evo−
kuje pocit výjimeč−
nosti okamžiku. Je
symbolem obřadnosti
a čistoty. I proto by
jídelní stůl měl být
vždy správně upraven.
Pro běžné obědy nebo
večeře se můžete in−
spirovat středomoř−
ským stylem stolová−
ní, kde dominují výrazné barvy, vzo−
ry i tvary. I když doba v tomto směru
dále pokročila, stále je poměrně
těžké sehnat nápadité doplňky,
abyste se mohli seberealizovat.

Tuto cestu vám
usnad ní v e−shopu
Oliver&Olivie, kde
vybírají nápadité do−
plňky pro váš jídelní
stůl. Ke každému
produktu navíc nabí−
zejí i vhodně zvolené
dekorace, proto mů−
že Oliver&Olivie slou−
žit také jako skvělá
inspirace. Stačí zajít
do Show roo mu, který najdete
v Purkyňově ulici 706/41, Plzeň 3 –
Jižní Předměstí. Vybrat si můžete
i v pohodlí domova, stačí kliknout
na https://www.oliverolivie.cz/ ne−
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bo zavolat na telefon +420 608
818 282. Paní Tereza Hrdličková
vysvětlí vše, co budete potřebovat.
U společného stolu zkrátka platí
pravidlo, že jíme očima. Pozvěte

proto rodinu ke své−
mu stolu a vychut−
nejte si společně
strávené chvíle u do−
brého jídla na krás−
ném talíři. Vždyť není
nic cennějšího, než
být si blíž.
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Hobby výstava láká
na Jihočeského voříška s Kašákem
i Randovou se Zounarem
Letošní jarní Hobby výstava na
českobudějovickém výstavišti se
po dvouleté pauze, zapříčiněné
covidem, uskuteční. Láká na pes−
trý program, zajímavé vystavova−
tele i známé osobnosti.
„Například v sobotu 14. května do−
poledne to bude soutěž Jihočeský
voříšek roku, kde hlavním hostem
bude moderátor TV Nova a sporto−
vec, ale také milovník zvířat Karel
Kašák a v neděli se pak v Pivovarské

na pejska bohužel nemám prostor
ani čas. Ale pokud budu moct v bu−
doucnu si nějakého vzít třeba z útul−
ku, tak moc rád,“ svěřil se Rozhledu
skoro dvoumetrový fešák, mode−
rátor Karel Kašák.
„No my se do Budějc, jak říkáte
vy Jihočeši, s Martinkou Randovou
moc těšíme. Popovídáme, zasměje−
me se a uděláme všechno proto,
aby se publikum skvěle bavilo,“
podotkl Martin Zounar, který tvořil

Moderátor TV Nova a sportovec, ale také milovník zvířat Karel Kašák

zahradě uskuteční talk show s herci
Divadla Metro Martinou Randovou
a Martinem Zounarem. Oběma akce−
mi bude provázet moderátor a Jiho−
čech René Kekely,“ uvedla Michaela
Čeňková z Výstaviště České Budě−
jovice. Po několik ročníků voříškiády
byl hostem moderátor Karel Voříšek,
nyní ale prý přišel čas na změnu.
„Do Budějovic se moc těším.
Zvířata miluji, doma mám kočičku,

dlouho na televizní obrazovce pár
s kolegyní Randovou v seriálu Ordi−
nace. Nyní spolu hrají jak v praž−
ském Divadle Metro, tak i na zájez−
dech v komediích Dva nahatý chlapi
či Osm eur na hodinu.
Pořadatelé Hobby si přejí jediné
– hezké počasí. Právě na něm bude
záležet, kolik lidí areál nakonec
navštíví, stejně jako atraktivní pro−
gram.
(pru)

Martin Zounar a Martina Randová
Rozhled – Jižní Čechy 5/2022
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Festival duchovní hudby
„Šumava−Bayerischer Wald“
přispívá k česko−bavorskému hudeb−
nímu setkávání již celé čtvrtstoletí
Na přelomu května a června se v po−
hraničním regionu Šumava−Baye−
rischer Wald koná stejnojmenný
Evropský festival duchovní hudby.
V letošním roce se tak stane již po
pětadvacáté a festival se dožívá
významného jubilea.
Jedná se o nejrozsáhlejší setkávání
pěveckých sborů na území Plzeňského
kraje s rozhodujícím přesahem do ba−
vorského pohraničí, jež se může vyká−
zat nejdelší tradicí svého trvání. U zro−
du projektu na konci devadesátých let
minulého století stála idea česko−ně−
meckého hudebního a kulturního set−
kávání, které by pomohlo překonat dů−
sledky komplikované minulosti tohoto
regionu ve 20. století. Od roku 2008,
kdy po pražském spolku Laetitia pře−
vzal organizační štafetu klatovský spo−
lek Kolegium pro duchovní hudbu, se
dařilo tuto spolupráci rozvíjet a nava−
zovat nové přeshraniční hudební
a mezilidské kontakty, jež svým dosa−
hem a významem překročily období
konání festivalu.
Festival si během svého trvání dokázal
v regionu vytvořit pevnou komunitu
svých příznivců, sestávající krom
publika na obou stranách hranice

zejména z jednotlivých téměř „domá−
cích“ sborů, které na festival opakova−
ně dojíždějí, a také z jednotlivých pořa−
datelských lokalit a jejich samospráv−
ných i církevních
institucí. V nepo−
slední řadě s myš−
lenkou projektu
souzní významné
osobnosti regio−
nálního kulturního
i politického života
stejně jako vzdě−
lávací instituce
(Západočeská uni−
verzita).
Síla s ním spjaté
komunity se na−
plno ukázala ze−
jména v minulém
roce, kdy festival
po roční covidové
přestávce opět ob−
novil svoji činnost v podmínkách do−
znívající jarní pandemické vlny. Na
stránkách tohoto časopisu jsme před
rokem psali, že čtyřiadvacátý ročník
se stane symbolem kulturního dění
našeho regionu v nepříznivých ča−
sech. Míra, s jakou se tak stalo, nás

zaskočila. Nikdy v dosavadní festivalo−
vé historii se tomuto projektu nedo−
stalo tolik podpory od významných
osobností regionu, nikdy neměla jeho

vystoupení konaná on−line či naživo
tak silnou atmosféru.
Velká míra podpory a zájmu, jakou
tento festival dlouho ve své historii ne−
zažil, pokračuje také v letošním jubilej−
ním roce, umocněna opětovným pro−
buzením českého sborového života po

Chata má nového nájemce

Chata Živec v nejbližší době opět
ožije a bude návštěvníkům Písec−
kých hor nabízet občerstvení i uby−
tování. Městu se v novém výbě−
rovém řízení podařilo vybrat ná−
jemce, který objekt převezme už
1. dubna.
„Do výběrového řízení se přihlási−
lo šest zájemců. Nejvýhodnější na−
bídku předložila firma, která navrhla
nájemné, které se bude v průběhu
pěti let postupně zvyšovat, první rok
bude činit 174 000 korun bez daně
a během pěti let vystoupá na částku
přes 400 000 korun, v následují−
cích letech by nájemné mělo zůstat
v této výši,“ řekla místostarostka
Petra Trambová.
10

S novým nájemcem se zástupci
města chtějí co nejdříve sejít. Už ny−
ní je ale jasné, že zde zůstane za−

chován provoz restaurace i penzio−
nu, nový nájemce počítá také s po−
řádáním kulturních, společenských
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překonaném pandemickém období.
Letošního festivalu, který se koná od
18. května do 12. června, se v pohra−
ničním regionu zúčastní nebývalé
množství třiadvaceti sborových těles,
která zrealizují rekordních jednačtyři−
cet vystoupení v téměř třech desít−
kách lokalit na obou stranách hranice.
Nejvýznamnějšími z nich jsou tradiční
festivalová centra Klatovy, Plzeň a ba−
vorský Bodenmais.
Krom tradičních míst se některá vystou−
pení jubilejního ročníku uskuteční na ně−
kterých významných lokalitách, plnících
roli architektonických a duchovních
dominant, od nichž náš pohraniční re−
gion odvíjí svoji kulturní identitu (vrch
Hůrka u Klatov, Prusíny u Nebílov, vrch
Silberberg u Bodenmais, poutní místo
Bogenberg u Straubingu aj.).
A ještě jedním aspektem se jubilující
čtvrtstoletý festival zapíše do kultur−
ních dějin našeho
regionu. Některé
z letošních festi−
valových sborů
totiž až zde zaha−
jují svoji koncert−
ní činnost po
dlouhé nucené
přestávce uply−
nulých dvou let.
Náš festival se
tak i tentokrát
stane symbolem
nového začátku,
otevírajícího další
čtvrtstoletí jeho
existence.
Podrobné infor−
mace o progra−
mu letošního ročníku naleznete na
festivalových webových stránkách
www.fdh.klatovynet.cz. Děkujeme
vám za vaši dosavadní podporu
a těšíme se na setkání s vámi v rámci
letošních festivalových vystoupení.
Vít Aschenbrenner

a hudebních akcí. Otvírací dobu bu−
de muset přizpůsobit požadavkům
města tak, aby byl zajištěn potřebný
servis pro návštěvníky přilehlých
lanových hřišť v sezoně i mimo ni.
Město vybralo nájemce chaty
Živec na druhý pokus. Loni na pod−
zim se do výběrového řízení přihlásil
jen jeden zájemce, který nabídl roč−
ní nájemné jednu korunu. Město
proto výběrové řízení zrušilo, nové
vyhlásilo letos v lednu.
Turistická chata prošla v roce
2019 celkovou rekonstrukcí, která
stála 16,6 milionu korun bez DPH.
Modernizace se dotkla restau −
race i pokojů, které nyní mají
vlastní sociální zařízení, upraveno
bylo provozní i dispoziční řešení
chaty. Restaurace má kapacitu
80 míst, v pokojích lze ubytovat až
26 hostů.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 5/2022

Do Zoo konečně po nové cestě
Táborská zoologická zahrada začí−
ná stavět novou příjezdovou silnici
ke svému areálu. Výrazně tím sníží
dopravu kolem rodinných domů
v části Větrovy, kudy cesta k zoo
nyní vede. Stavba přibližně půl
kilometru dlouhé vozovky začne
v červnu a skončí na podzim. Do
táborské zahrady zavítá ročně
okolo 100 000 lidí.
„Jejich příjezd byl komplikací hlav−
ně pro lidi z nejbližšího okolí, což se
nyní změní. Návštěvníci naší zoo už
nebudou projíždět pod okny rodin−
ných domů, ale dostanou se k nám
po nové pohodlné cestě mimo
zástavbu,“ uvedl majitel zoo Evžen
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Korec. Původně měla být cesta se
zpevněným povrchem, nakonec zoo
nechá postavit asfaltovou vozovku.

„Jsme rádi, že se už letos podaří
vybudovat přístupovou cestu do zoo
mimo obydlenou část Větrov od
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radimovické silnice podél lesa.
Oceňujeme také, že ji vedení zoo
postaví na své náklady. Město po−
važuje zoologickou zahradu za důle−
žitý cíl cestovního ruchu,“ uvedl tá−
borský starosta Štěpán Pavlík.
Zooologická zahrada Tábor vznik−
la v květnu 2015 poté, co ji od insol−
venčního správce koupil pražský
developer a biolog Evžen Korec.
Zachránil ji před likvidací a roz −
prodejem zvířat. Areál má rozlohu
deset hektarů a je největší zoolo−
gickou zahradou na jihu Čech.
V zoo žije přes 380 zvířat více než
70 druhů. Zahrada se zaměřuje na
chov a ochranu ohrožených druhů.
Nejvýznamnějším projektem tábor−
ské zoo je návrat zubra evropského
do české krajiny.
(pru)
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„Květen je podle mne zvláštní měsíc,“
prozrazuje na sebe známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda.
Květen je měsícem především čisto−
ty a lásky. Pro ty, kteří ještě žijí minu−
lostí, doporučuji, aby se probudili
z letargie a starostí uplynulých dvou
let a znova nastartovali svůj život.
Jako základ fungování naší psychiky
(a tím i těla) je rovnováha v našem
organismu. Připomínám to vždy na ja−
ře, abychom se dokázali lépe vyrovnat
s jarní únavou. Podle mé teorie je naše
tělo složeno ze dvou polovin – pravá
a levá. Ověřil jsem si při práci s léka−
řem (spolupracovali jsme jeden rok),
že tento stav lze ověřit přístrojem na
elektroakupunkturu, který jsem tehdy
koupil. Lze jím měřit dráhy všech orgá−
nů v těle a u párových orgánů porov−
návat pravou a levou stranu těla. Právě
při spolupráci s tímto lékařem jsem vy−
zkoušel „můj vynález“ – akupresuru
na zápěstí.
Když přišel člověk s problémy, zjistil
jsem, že jeho organismus má ne−
rovnováhu pravé a levé strany, a lékař
to ověřil oním přístrojem. Naměřil, že
jedna strana byla energeticky v pořád−
ku, druhá ne a měl tendenci léčit osla−
benou stranu těla. Před námi klient
provedl moji akupresuru – 25 minut
držel zápěstí na zápěstí. Po jejím skon−
čení lékař naměřil u párových orgánů
správné hodnoty energetických drah
na jedné i druhé straně těla.
Už před třiceti lety jsem přišel na to,
že stresem, nedostatkem vitamínů,

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

špatnou stravou se náš organismus
zablokuje pro přijímání energie a tím
i vitamínů a minerálů. To je základ−
ní moje teorie popsaná prv−
ně v mé knize Jak se
dožít 140 let. Ten pro−
ces v našem orga−
nismu jsem viděl
ve své vizi tak, že
stres odčerpá
z našeho orga−
nismu
téměř
všechnu energii.
Abychom nezem−
řeli (patrně z pudu
sebezáchovy), se
náš organismus za−
blokuje pro vydání po−
sledního nutného množství
energie (tím i biologicky účinných lá−
tek). Jenže problém je v tom, aby se
opět náš organismus otevřel pro přijí−
mání energie, museli bychom žít
aspoň rok až dva v naprosté pohodě.
To je v dnešní době nesplnitelný sen
mnoha lidí.
Přišel jsem na to, že v tomto zabloko−
vaném stavu náš organismus není
schopen přijímat energii, a tím pádem
ani biologicky účinné látky. Schopnost
příjmu, podle mé teorie, souvisí
s množstvím energie v těle. Pokud má−
me v těle maximum, to je 100 % ener−
gie, náš organismus je schopen
přijmout maximum, tedy 100 % vitamí−
nů a minerálů. Když jsme zablokováni
stresem (například v důsledku nemoci,
nevhodné stravy, operace, rozchodu,
rozvodu, autohavárie, úrazu) můžeme
mít v našem organismu maximálně
50 % energie a tím i maximálně 50 %
vitamínů. Takže v tomto stavu, i když
vitamíny užíváme v množství 100 %,
projdou bez užitku tělem.
Zjistil jsem a ověřil v praxi, že praváci

mají oslabenou levou část těla a leváci
pravou. Oslabená část organismu při
zablokování přestává dobře fungo−
vat a jako první příznaky se
objevují alergie, nespa−
vost (abychom se
dobře vyspali, mu−
síme mít mini−
málně 70 % život−
ní energie ráno,
protože večer
máme jen 50 %).
Další projevy ne−
dostatku energie
a vitamínů je, jako
varování, že něco
není v pořádku, dys−
funkce oslabených orgá−
nů a později nemoc. Pokud
jsme úplně zablokovaní, máte ráno
50 % energie a večer 30 % = trvalá
únava. To je moje teorie, kterou ověřuji
už 30 let v praxi. Právě na to okamžité
odblokování jsem objevil onu popsa−
nou akupresuru, kterou doporučuji 2x
týdně všem. Sám ji dělám, a proto
jsem neměl nikdy zdravotní problémy.
Když už zmiňuji svoji teorii „jak vzni−
ká nemoc“, tak jako další neviditelný
problém jsou bloky na páteři. Dochází
k nim mnohdy už při porodu, většinou
na krční páteři mezi 1.–2. krčním ob−
ratlem, což se později projeví jako na−
příklad ADHD, mozková obrna, dysle−
xie, dyskalkulie a podobné problémy,
zaviněné dysfunkcí mozku. Zejména
po úrazech tento problém mnoho lidí
neřeší a málokdo jde hned na rentgen.
Aby náš organismus mohl produkovat
správné množství hormonů a dobře
fungovat, musí mít schopnost přijímat
energie, vitamíny a minerály. Protože
ve stravě v žádném případě není možné
mít těchto látek dostatek, musíme
užívat také doplňky stravy. Dal jsem

dohromady seznam vitamínů a minerá−
lů, které nám většinou chybí. Je to na−
příklad rutin, který ovlivňuje činnost žil,
cév, očí, srdce a mozku. Další minerál,
který chybí většině lidí, je jod. Proto má
hodně lidí například problémy s činnos−
tí štítné žlázy, prostaty, gynekologic−
kých a prsních žláz. Fosfor (zinek,
selen), ovlivňuje činnost jater, srdce,
mozku. A tak by se dalo pokračovat.
Je doba „virová“ (nejenom kovid, ale
i rakovinové viry), proto má většina lidí
mnoho virů v těle a je dobré se jich
zbavovat. Na to jsem vyzkoušel kom−
binaci tří bylin – rakytník+šalvěj+zla−
tobýl. Prvně doporučuji užívat cca
6 týdnů a 2x za rok opakovat.
Mnoho lidí se nestravuje dobře. Ve
stravě je spousta nevhodných potra−
vin, ze kterých náš organismus neumí
vyloučit to, co našemu tělu škodí.
Proto je dobré aspoň jednou ročně
provést „očistu našeho organismu“
a k tomuto účelu existuje mnoho hoto−
vých produktů.
Nezapomínejme na pohyb. Díky ne−
vlídnému počasí se nám hýbat moc
nechce. Je to chyba, protože pohybem
podpoříme metabolismus a tím samo−
čistící schopnost. Pohybem jsme
schopní posilovat svalovou hmotu,
jinak to bohužel nejde. Pokud nemáte
dostatek svalové hmoty, vaše tělo
„nedrží pohromadě“ a výsledkem je,
že vás bolí celé tělo.
Jaro, kdy se vše probouzí, je ten nej−
vhodnější čas pro sebe něco udělat.
Jako první je nutné přestat sdílet
problémy druhých, zbavit se strachu,
starat se o sebe a o své blízké. Co se
má stát, se stane, a většinou to ne−
ovlivníme, proto nemá smysl řešit
něco, co nevyřešíme. Ale co můžeme
ovlivnit – je naše zdraví.
Stanislav Brázda

„Připravujeme také zavedení nové
platební aplikace ParkSimply. O konk−
rétním termínu spuštění budeme
veřejnost včas informovat,“ uvedl
Moravec. České Budějovice dlouho−

době řeší problémy s nedostatkem
parkovacích míst. Letos chce proto
zahájit stavbu parkovacího domu
u sportovní haly, která by měla mít
místa pro 500 vozů.
(pru)

Velmi drahé parkování

Na velmi drahé, a ještě omezené
parkování v centru města se mu−
sejí připravit obyvatelé i návštěv−
níci Českých Budějovic. Radnice
ceny zvýšila o pět až deset korun
za hodinu. Například na náměstí
Přemysla Otakara II. řidiči zaplatí za
hodinu 70 korun. Nový ceník začal
platit od 1. dubna.
„Jedná se o první změnu cen od
zavedení parkovacích zón na pod−
zim roku 2017. Došlo k navýšení ta−
rifů cen, ale pouze u návštěvnického
stání a tarifů na záchytných parko−
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vištích. Dlouhodobých parkovacích
oprávnění pro rezidenty a abonenty
se změna netýká,“ uvedl náměstek
primátora Ivo Moravec.
Město rozdělilo parkování do pěti
zón. Cenové rozmezí za jednu hodi−
nu stání je od 10 korun v oblastech
vzdálenějších od centra, do 70 ko−
run v samém jádru města. Končící
tarif měl sazby od pěti do 60 Kč.
V případě záchytných parkovišť, kte−
rá jsou navázána na MHD, pak řidič
zaplatí za 24 hodin stání 30 korun.
Dosud to bylo o 10 Kč méně.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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tce
Krá od

sousedů

Nové vlakové
spojení
Nové vlakové spojení zavedly
rakouské dráhy ve spojení
s těmi německými. Cestující
se tak nově dostanou po že−
leznici z Vídně až do Mnichova
se zastávkami v Horních Ra−
kou sích. Jízda trvá 3 hodiny
a 47 minut. Od 12. června
zrychlí ještě o čtyři minuty.
V Rakousku staví v Amstet −
tenu, Linci, Welsu, Attnang−
Puchheimu a Vöcklabrucku.
Z vídeňského Westbahnhofu
vlak odjíždí 4x denně, opačně
taky. Standardní cena jízdenky
je asi 2000 Kč, senioři mají
slevu.

Začali stavět obchvat

Se stavbou tolik potřebného ob−
chvatu Vlachova Březí na Pracha−
ticku začal Jihočeský kraj. Náklady
na vybudování více než kilometr
dlouhé silnice jsou 163 milionů
korun. Auta by měla po obchvatu
jezdit od konce příštího.
„Absence obchvatů měst a obcí
na jihu Čech nás dlouhodobě trápí.
Jejich budování, včetně dalších do−
pravních staveb proto patří mezi
hlavní priority současné krajské ko−
alice. A pro nápravu tohoto stavu se
snažíme dělat maximum,“ uvedl
hejtman Martin Kuba.
Obchvat uleví městu, které nyní
slouží jako tranzit pro dopravu mezi
Strakonicemi a Prachaticemi. Navíc
tato silnice vede centrem Vlachova
Březí přímo přes náměstí.
„Spolu s realizací obchvatu bu−
dou provedeny také některé další
práce, jako například nezbytné úpra−
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vy křižovatek, překládky sítí. Po−
staveno bude 258 metru nových
opěrných zdí a 459 metru protihlu−
kových stěn,“ dodal hejtman.

Kraj loni také dokončil stavbu
obchvatu Strážkovic na Českobu−
dějovicku. Kromě toho pracuje
na přípravě dalších podobných
projektů, například Žáru, Blatné,
Kaplice, Srubce, Trhových Svinů,
nebo Dačic.
(pru)

Má rekordní
pivo
Německý pivovarník Georg
„Schorsch“ Tscheuschner z Gun−
zenhausenu tvrdí, že od roku
2011 vaří nejsilnější pivo na
světě, „Schorschbock 57“.
Produkt leží čtyři měsíce a vy−
mrzáním vody v něm dosahuje
obsahu alkoholu až 57,7 pro−
centa. Obzvlášť hrdý je prý na
to, že jeho pivo je vařeno podle
německého zákona čistoty.
Zda se jeho produkt objeví
v Guinessově knize rekordů,
není zatím jasné.

Obří týrání
zvířat
Neuvěřitelný případ týrání zví−
řat vyšetřovala doposud po −
licie u německého Rothen −
burgu. Hladem tam nechal
země dělec pojít 170 krav,
další desítky musel veterinář
utratit, protože skot byl v ža−
lostném stavu. Muž nyní sta−
nul před soudem, nicméně
trestu možná unikne. 44letý
zemědělec ze Středního Franc−
ka poté, co se na případ při−
šlo, skončil na psychiatrii
a znalec zhodnotil, že v době
jednání nebyl muž plně trestně
odpovědný. Nejspíš půjde do
léčebny.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, starožitný
nábytek a nábytek do roku
1980. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22072

SBĚRATEL KOUPÍ staré
obrazy a jiné starožitnosti.
Solidní jednání. Telefon:
608979838,
E−mail:
vladislav.soucek@seznam.cz
PM 22038
KOUPÍM srovnávačku s pro−
tahem KDR nebo ROJEK. Tel.:
774707147 PM 22061
KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový
nábytek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696
a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22070

KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek
a nábytek do roku 1980.
Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22071

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

NABÍZÍME parcelu v Železné
Rudě o výměře přes 6 000 m2
na krásném slunném místě,
kde se dá postavit velký rodin−
ný dům i s příslušenstvím.
Cena za m2 dohodou. Váš zá−
jem zasílejte písemně do re−
dakce Rozhled, Vídeňská 218,
339 01 Klatovy pod Zn.:
Klatovačka. aaa
PRONAJMEME nově zbu−
dované apartmány v Bě−
šinech. Byty jsou o rozlo−
ze 45 až 75 m2, jsou plně
vybavené a zařízené (ku−
chyňská linka, sporák,
dvouvařič – sklokeramic−
ká deska, mikrovlnná
trouba) podle typu a veli−
kosti apartmánu. Pračka
a sušička ve společných
prostorách. V místě mož−
nost zaměstnání, dopra−
va, škola, školka. Vhodné
i pro pendlery. Vzdálenost
na státní hranice SRN
28 km. Volné ihned. Tel.
603195471. RR 22112

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445 PM 22016

l

KOUPÍM moped Stadion/
Jawetta/Pionýr. Tel. 771221112
PM 22049

KOUPÍM jakoukoliv JAWA,
SIMSON, MZ, ČZ či PAV…
Tel.: 723971027. Děkuji za
nabídku. RR 22135
JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Koupím
staré československé mo−
tocykly všech značek, v ja−
kémkoliv stavu, i jednotlivé
díly. Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti. Slušné
a férové jednání. Tel.:
607946866. E−mail:klsp@
seznam.cz RR 22142

Inzerát můžete podat
elektronicky na e−mail:
sekretariat@
plzenskyrozhled.cz

SBĚRATEL koupí staré mo−
tocykly ČZ, JAWA, OGAR,
skútr ČZ, moped STADION
i jiné značky, kompletní
i nekompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a jinou
technickou dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se do−
mluvíme. Tel.: 603237242
e−mail:flemet@seznam.cz
RR 21428

PŘEVEDU záznamy z video−
kazet na flešku nebo DVD,
levně. Tel. 777554484. PM
22054

Zaplatit inzerci můžete
bankovním převodem:
ČSOB:
72827293/ 0300

Další číslo

Jihočeského
rozhledu
vyjde 30. 5. 2022

Tel. 731 002 305
SPLŇ SI svůj sen. Poznej
mě v mém diskr. soukro−
mí – hnízdečku erotiky,
potěšení těla i duše. (Na
fotečce jsem 100% já,
ne jiná). Prosím výhrad−
ně volat (SMS ne). Ve
dne 731 002 305. KŘI
PM 22068

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
Vydává Vogel Medien International, s. r. o.,
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel
Jednatel: Mgr. Josef Šesták, mobil: 732 906 269
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – omítky, malířské prá−
ce, kompletní rekonstruk−
ce bytového jádra, obkla−
dy, dlažby, bourací práce
a další práce dle domluvy.
Strakonice a okolí do 40
km. Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 22057

Purkyňova 22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 764

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010,
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Regionální redakce:
tel.: 377 221 764
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci: mobil: 777 730 257

MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový náby−
tek, křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a starožitný nábytek
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma od−
vezu, vykoupím, zprostřed−
kuji prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: na −
bytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím. RR
22073
14

PRODÁM Opel Meriva
model OPC line 1,6 Ben−
zín, r.v. 2008, 97 000 km.
Klimatizace, couvací čid−
la, vyhřívané sedačky,
zánovní celoroční pneu,
vyměněné rozvody mo−
toru, originál tónovaná
skla. Cena 120.000 Kč.
Tel. 603535061.

37/185 NEKUŘÁK, bezdětný,
rád by se seznámil s dívkou
výhradně od 16−19 let, ne
starší ženy. Mám rád cesto−
vání, toulky přírodou a kultu−
ru. Tel.:604969788, e−mail:
lovehvezd@seznam.cz. PM
22005

Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
Sandra Mertová mobil: 777 730 257
e−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz
Jana Zicklerová, mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
Sekretariát, soukromá inzerce:
Květoslava Spoustová
tel.: 377 221 996, 777 730 256
e-mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz
e-mail: spoustova@plzenskyrozhled.cz
Grafické studio: Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:

PRODÁM zánovní letní pneu
zn. DUNLOP, 185/60/15, cena
2000 Kč celá sada. Tel.:
731163829. PM 22069

Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047

Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo−
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno MK
ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).
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Recept, jak mnohem lépe vypadat

setkání ukazuji ženám trochu jiný
způsob péče o svůj obličej, který je
mnohem účinnější než ten nejdražší
Setkali jsme se s Lenkou Jahodovou pro své pěstění a omlazování od nepa− zázračný krém. Mám pro ženy přiroze−
– lektorkou omlazení obličeje v jejím měti. Kleopatra se koupala v oslím nou metodu, která je neuvěřitelně účin−
ateliéru ve Starém Plzenci, kde pořá− mléce, v římských lázních se nabízely ná. Jedná se o umění obličejové masá−
dá workshopy, natáčí kurzy a nabízí různé kosmetické procedury. Vždyť být že a jógy pro zářivou pleť a zpevnění
své služby každému, kdo chce vy−
povislých kontur.
padat mladě a cítit se krásně.
l Povězte nám, co ženy nejvíce
Položili jsme Lence (46 let) otázky,
zajímá a s čím se na vás nejčastě−
které pravděpodobně zajímají kaž−
ji obracejí?
dou ženu.
Oblíbenými se staly „Beauty party”.
l Jaké je podle vás tajemství
To se skupinka žen domluví a sejde
krásy?
u kávy či vína na takovou dámskou
Být veselá, spokojená, sebevědo−
jízdu. Mou maličkost si pak pozvou,
má a mít se ráda.
abych jim v uvolněné atmosféře
l Čekal jsem nějaký zázračný
předvedla dovednosti a tipy na ri−
olej nebo nějakou proceduru…
tuály krásy pro účinné a velmi pří−
Tím, že se mám ráda, tak o sebe
jemné omlazování a hýčkání se.
pečuji. To je recept na krásu. Když
Nejvíce ženy trápí vrásky mezi obo−
o sebe pečuji, jsem pak spokojená,
čím, spadlá víčka, povislé koutky
sebevědomá a veselá.
a ztráta dolní kontury obličeje. Na to
l Jaké jsou ty nejefektivnější
vše skutečně pomáhají techniky,
způsoby, které ženu nejlépe zkrás− „Chceš−li býti krasavicí, staň se sobě lazeb− které ženy vesele naučím.
ní a omladí?
l Jaké jsou ohlasy na vaší me−
nicí,” doporučuje ženám Lenka Jahodová.
Každou ženu zaručeně a téměř
todu?
okamžitě učiní půvabnější kvalitní spá− krásná a líbit se patří k největším ra− Slýchávám „Udělala jsi z nás Bohyně”
nek, pohyb na čerstvém vzduchu a ně− dostem ženy. Věk zde nehraje žádnou nebo „Proč jsem to nepoznala dříve!?”
roli. Jde jen o to najít si čas. Najít si čas a také „Začala jsem se mít ráda a těším
jaký ten zkrášlující rituál.
l Co máte na mysli tím zkrášlujícím
na to nejdůležitější na světě – na SEBE. se na své chvilky krášlení”. Opravdu se
l Co radíte ženám?
rituálem?
dostaví lifting a zpevnění, vytvarují se
Krášlící umění a rituály používají ženy Na workshopu nebo při osobním kontury, ALE chce to pravidelnost.

Být krásná patří k největším radostem ženy

„Inspirujme se – kočky stráví 30 %
svého života péčí o sebe,” dodává
Lenka Jahodová.
Kapka hloubí kámen nikoli silou, ale
častým kapáním. Navíc se jedná
o nádherné zklidnění, uvolnění a cel−
kový relax.
l Máte prosím na závěr nějaký
tip pro čtenářky, co pro svoji krásu
udělat právě teď?
Srovnat záda, vypnout prsa a zatlačit
koutky úst nahoru. Pak už stačí jen
ozdobit svou tvář tím nejkrásnějším
úsměvem – a jste neodolatelná.
Děkuji Lence za milý rozhovor. Více
o jejích službách na www.luxmaru.cz

SLEVA 20 %
s kódem: KVETU
e−shop: www.luxmaru.cz

tel.: 723 703 997

Uzávěrka řádkové inzerce je 20. května 2022
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