30. 5. 2022

6
2022

Vlakem do Vídně
přes jižní Čechy

E−mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Redakce PLZEŇ, Purkyňova 22,

České dráhy ve spolupráci s rakouským dopravcem ÖBB po několika
letech obnoví přímé vlakové spojení mezi Prahou a Vídní po historic−
ké trati Františka Josefa přes Tábor. Jeden pár vlaků v pracovní dny
a dva páry o víkendech propojí turistické regiony Čech a Dolních
Rakous. Vlaky vyjedou s novým jízdním řádem od 11. prosince 2022.
„Cesta mezi Prahou a Vídní po
dráze Františka Josefa bude
trvat něco málo přes 5 hodin.
Vlaky zastaví v mnoha regionál−
ních centrech v Česku a v Dolních
Rakousích, například v Benešově
u Prahy, Olbramovicích, Táboře,
Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, Tře−
boni, Suchdole nad Lužnicí, Maj−
daleně, Třeboni a Českých Veleni−
cích,“ uvedl náměstek generálního
ředitele ČD Jiří Ješeta.
V Rakousku budou pokračovat do
Gmündu, Schwarzenau, Sigmund−
sherbergu a dalších míst a svou
jízdu ukončí na nádraží Františka
Josefa ve Vídni. Kvůli neelektrifi−
kovanému úseku mezi Veselím nad
Lužnicí a Českými Velenicemi jsou
na trase plánované dvě výměny
lokomotiv.
„Obnovené spojení Prahy a Vídně
přes Benešov u Prahy, Tábor a Tře−
boň nabídne nové možnosti pro

turismus na obou stranách česko−
rakouské hranice, sblíží obyvatele
a nabídne další příležitosti pro rozvoj
kontaktů mezi Čechy a Rakušany.
Nové spojení není jen doprava mezi
Prahou a Vídní, ale především jde
o propojení regionů mezi Prahou
a Českými Velenicemi na naší stra−
ně a krajů Waldviertel a Weinviertel
v Rakousku,“ podotkl Ješeta.
Na trasu nasadí dopravce mo−
derní klimatizované soupravy. Ve
vlaku bude také bezbariérový vůz
upravený pro cestování osob na
vozíku nebo vozy s místy pro ulo−
žení jízdních kol a cestující budou
mít k dispozici i další služby.
Předpokládá se, že v další fázi
dojde k rozšíření provozu na dva
páry vlaků denně. Uvedení tohoto
provozního modelu do života bude
závislé například na zájmu veřej−
nosti o tyto spoje a na dalším roz−
voji infrastruktury.
(pru),

Monika Absolonová
se stala „částečnou Jihočeškou“

Přijdou
o parkování
O stovky parkovacích míst přij−
dou na pět měsíců obyvatelé
Tábora. Důvodem jsou dvě
stavby, které město připravuje.
Jednou z nich je přestavba par−
koviště u plaveckého stadionu,
kde bude kapacita navýšena
o 50 míst, a druhou vybudování
horkovodu, kvůli kterému se ne−
bude moci parkovat v několika
ulicích. Parkovací dům Centrum
pod Střelnicí a prostor u Val−
denské ulice vedle vlakového
nádraží vyhradí radnice až do
října zdarma pro obyvatele ulic.

Monika Absolonová

Patří k nejznámějším zpěvačkám
u nás. Ač se narodila v Bene −
šově, kde prožila dětství a mládí
a nyní bydlí v Praze, stala se
Monika Absolonová „částečnou
Jihočeškou“. Roky totiž sháněla
místo, kam bude moci utéct
z ruchu velkoměsta do klidu.

Dva, řady vystoupení, bude le−
tos během léta zpívat jednu
z hlavních rolí v muzikálu Noc
na Karlštejně, kterou produkuje
její kolegyně, herečka Kateřina
Brožová.
„Budeme hrát na nové letní
scéně v Praze, na Občanské
plovárně, a pak taky na nádvoří
zámku Mělník. Jinak mě čeká
pár věcí, ale ráda bych nějaký
čas trávila právě s mými syny
a babičkou, tedy maminkou, na
chalupě. Práce je tam spousta,
ale nedá se tam toho moc dělat,
protože se to musí nejdřív celé
opravit,“ podotkla Monika.

Cyklostezka
v ohrožení
Stavba nové části cyklostezky
mezi Přední Výtoní a Frýdavou
na Lipně je v ohrožení. Jeden
z majitelů sousedního pozem−
ku podal totiž námitky v územ−
ním řízení. Čtyřkilometrový
úsek cyklostezky u Lipenského
jezera za 50 milionů korun
má vést chráněným přírodním
biokoridorem. Přitom stavba
části důležité cyklostezky mezi
Přední Výtoní a Frýdavou měla
začít už příští rok. Stále ale ne−
má územní rozhodnutí. Obci
tak hrozí, že přijde o financová−
ní ze strany státu.

Vlci vraždí
ovce
Farmáři na Prachaticku jsou
v šoku. Hned dvě stáda ovcí
tam napadla smečka vlků. Není
to první případ a na pozoru by
se měli mít chovatelé i v dal−
ších oblastech regionu, proto−
že vlci jsou schopni hlavně bě−
hem noci ujít i 50 km vzdá −
lenost. Jen za duben se podle
veterinářů odehrály okolo
Vacova na Prachaticku dva pří−
pady, kdy vlk či vlci napadli
stádo ovcí. Některé zardousili,
jiné potrhali. Podezření na úto−
ky šelmy, která se po sto pade−
sáti letech vrátila do šumavské
krajiny, mají také myslivci.
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Monika se těší, že bude více času trávit se svými syny
právě na jihočeské chalupě.

A po dlouhém hledání našla.
Proto pro sebe, své syny, ma−
minku a bratra pořídila chalupu
nedaleko Kovářova na Písecku.
Na samém konci malé obce, kte−
rá je obklopena krásnými lesy,
loukami a odkud je to zhruba
hodina a něco do Prahy, pořídila
stavení, které není okamžitě
komfor tně obyvatelné. Ale zpě−
vačka a herečka se o to chce
rozhodně pokusit.
„Zatím čekám na různá povo−
lení a doufám, že se jich do−
čkám, ale ráda bych to zvelebila
natolik, abych se tam mohla tře−
ba jednou, na stáří, odstěhovat,“
prozradila s úsměvem Monika
Absolonová, která rozhodně ne−
má o práci nouzi. Kromě Studia

Okolí poměrně dobře zná.
S rodiči dětství prožívala právě
v Benešově, což není daleko od
místa, kde si pořídila před dvě−
ma lety chalupu. S prvotním vy−
klízením jí pomáhali kamarádi.
Některé věci se vyhazovaly, jiné
naopak schraňovaly, a budou
později zdobit dům či jeho okolí.
„Chtěla jsem něco, kde kluci
budou moct lítat po okolí, aniž
bych se o ně musela bát. Se
sousedy jsme se okamžitě spřá−
telili a je fajn, že v téhle malé
vesničce je docela dost mladých
rodin s dětmi, takže se tam
moji synové nebudou cítit sami,“
podotkla Absolonová.
Monika také často vaří a peče,
dokonce vstoupila do spolu −
práce s jedním řetězcem a na
sociálních sítích tak učí jiné že−
ny, maminky, ale i babičky
své recepty. Nesmírně ji to baví
a naopak baví to i ty, kteří
s Mónou pečou.
„Nejsem žádná profesionální
pekařka, cukrářka. Dělám věci,
které umím, které mám od ma−
minky, babičky nebo od kamará−
dek. Jsem ráda, že jsem k tomu
strhla hodně žen, ale i mužů, i ti se
hlásí,“ prozradila zpěvačka.
Kdo ví, tak třeba za nějaký
čas nebude péct live Monika
ze svého bytu ve vile v Praze,
ale z útulné, stylové kuchyně
na své jihočeské chalupě na
Písecku.
(pru)

Občas sama zápasí s vysokou trávou.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Rozhled – Jižní Čechy 6/2022

V Písku vystoupí Petra Janů
i Maršálek s Bebarovou
Tradiční slavnosti Dotkni se Písku
se letos uskuteční 10. a 11. června
v Písku. Po celém městě je připraven
kulturní a společenský program.
Kromě řady aktivit a vystoupení se
mohou diváci těšit na 11. června.
V amfiteátru v Palackého sadech vy−
stoupí i známý cukrář, spisovatel a už
i Jihočech Josef Maršálek se svou
kolegyní a kamarádkou z televizní
reality show Peče celá země, hereč−
kou a dabérkou Terezou Bebarovou.
„Moc se do Písku a na akci těší−
me. Bude to poprvé, co naši novou
talk show Péct, milovat a žít odpre−
zentujeme venku. Jezdíme s ní, všu−
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Zpěvačka Petra Janů

de je plno a veselo. Probíráme re−
cepty, zážitky, vtipné historiky a při−
dáváme i rady. A dokonce se i zpívá.
Tedy to nedělám já, ale Terezka,“
prozradil Maršálek.

„Kromě toho, že se o nás
diváci něco dozvědí, mohou
vyhrát jednu knihu Čas na
pečení, kterou jsme nedávno
vydali a další si ji mohou
koupit. Vznikla z našeho po−
řadu Čas na TEBE a stala se
Tereza Bebarová a Josef Maršálek
velmi oblíbenou,“ podotkla
Tereza Bebarová.
češku, protože kraj je přes 35 let
Hned nato je na pódiu vystřídá i jejím druhým domovem, čeká vel−
trojnásobná Zlatá slavice Petra ký koncert v pražské Lucerně.
Janů. Ta letos slaví dvojí výročí –
„Moc se do Písku těším, několi−
50 let na scéně a 2x 35 let na světě. krát jsem tam vystupovala a vždyc−
Se svou kapelou Amsterdam před− ky tam bylo skvělé publikum.
vedou směs největších hitů i novi− Pořádně si to společně užijeme,“
nek. V říjnu pak zpěvačku a Jiho− dodala Petra Janů.
(pru)
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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.
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
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Firma roku chce vyrábět
elektrovozy do evropských měst

Firma, která na Táborsku upravuje
auta pro lidi s tělesným postiže−
ním, vyvinula sklopnou desku do
elektroaut. Chce se ucházet o za−
kázky na vozy pro veřejnou dopra−
vu či taxislužbu některých evrop−
ských měst. Kvůli odstávkám auto−
mobilek i chybějícím zaměstnan−
cům teď vyrábí na 50 procent.
Investuje do automatizace, vyvíjí i
vlastního robota. Loni postavila za
20 milionů korun novou kancelář−
skou budovu.
„V Evropě je jasný trend, co se tý−
ká veřejné dopravy, taxislužeb, vlády
to finančně podporují. Ve výběro−
vých řízeních se požaduje, aby to
byla elektroauta. My se musíme při−
způsobit,“ řekl zakladatel firmy API
CZ Miroslav Bartoš.

Zatím se elektromobily podílejí na
obratu zanedbatelně. Firma, jež v ro−
ce 2020 získala cenu Firma roku
Jihočeského kraje, se chce přihlásit
do tendru města Hamburk na 120
elektrovozů pro veřejnou dopravu. V
Madridu poptává město pro taxis−
lužbu jen elektromobily.
Společnost tak vyrobila sklopnou
desku do větších elektroaut. „Zvětší
se tak plocha pro vozík a prodlouží
nájezd pro vozíčkáře. Minulý týden
představila firma novinku na výstavě
v Německu. Podle Bartoše zabírá
baterie v autech hodně místa a vý−
robci elektroaut omezují zásahy do
aut, nutné pro lidi s postižením.
Spěje to k tomu, že v malých autech
se prostor pro vozík zmenší,“ po−
dotkl Miroslav Bartoš.
(pru)

Vodné zdražilo, ale nejméně v ČR
Průměrná cena vodného bez DPH
stoupla loni meziročně v Jihočes−
kém kraji o 1,3 Kč za metr krychlo−
vý. Jde však o nejnižší zdražení ze
všech krajů v České republice.
Přitom denní odběr pitné vody v ji−
hočeských domácnostech byl loni
82,8 litru na člověka. Meziročně
se rozšířila vodovodní i kanalizač−
ní síť, přibylo úpraven vody i čistí−
ren odpadních vod.
„Pitnou vodu z vodovodů čerpalo
loni na jihu Čech téměř 578 000
obyvatel, 90,8 procenta všech
Jihočechů. Jednalo se o třetí nejniž−
ší podíl mezi kraji Česka, který je za−
příčiněný zejména rozdrobenou sí−
delní strukturou a technickými mož−
nostmi budování této infrastruktu−
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ry,“ uvedla Irena Votrubová z kraj−
ské správy Českého statistického
úřadu.
Vodohospodářská zařízení na jihu
Čech loni vyrobila 33,8 milionu ku−
bíků vody, což byl proti roku 2020
nárůst o 1,2 procenta. Podzemní
voda se na množství vyrobené pitné
vody podílela z více než 43 procent,
její podíl podle statistiků dlouhodo−
bě stoupá.
(pru)
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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.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

5

Vepřín zbourají
v létě
Demolice vepřína v Letech u Pís−
ku, na jehož místě má vzniknout
nový památník připomínající
romské oběti druhé světové
války, by moha začít v létě.
Památník romského holokaustu
by se tam měl otevřít příští rok,
když nenastanou komplikace.
Vepřín stojí v místě, kde byl za
druhé světové války internační
tábor pro Romy.
„Dostali jsme 17 nabídek na
demolici vepřína. Teď je vyhod−
nocujeme. Po demolici vypíšeme
výběrové řízení na firmu, která
Památník holokaustu Romů
a Sintů v Čechách v místě vepří−
na postaví,“ uvedla ředitelka
Muzea romské kultury Jana
Horváthová.

Demolici hradí stát, výstavbu
památníku a edukační aktivity
především norské fondy. „Je to
projekt světového významu.
Bude to velmi ojedinělý památ−
ník, na který se velmi dlouho
čekalo. Třicet let se bojovalo,
zejména občanská část ve −
řejnosti bojovala za likvidaci
vepřína, tak myslím, že stojí za
to dotáhnout to do úspěšného
finále,“ řekla ředitelka.
Prasečák v roce 2018 vykou−
pil stát od soukromé firmy za
450 milionů korun. Na demolici
a sanaci má jít částka 110 mi−
lionů korun. Odhadované nákla−
dy na vznik památníku překro−
čily 30 milionů, muzeum rom−
ské kultury ale očekává, že se
s ohledem na rostoucí ceny ma−
teriálů nejspíš zvýší.
Táborem v Letech podle his−
toriků od srpna 1942 do května
1943 prošlo 1308 Romů – mu−
žů, žen i dětí, 327 z nich v něm
zemřelo a přes pět set skon −
čilo v koncentračním táboře
v Osvětimi.
(pru)
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Kontejnery pod zemí
Další místo pro podzemní kontejne−
ry na tříděný odpad vybuduje čes−
kobudějovická radnice. Nové nádo−
by na sklo, papír a plasty pod povr−
chem budou ve čtvrti Havlíčkova
kolonie. Jde o čtvrté místo s pod−
zemními kontejnery ve městě.
„Umisťování kontejnerů pod zem
je určitou vizí města, jak v otázce

odpadů postupovat. Domníváme se,
že vizuálně působí mnohem lépe to,
když jsou nádoby schované pod
povrchem,“ řekl náměstek primáto−
ra Ivo Moravec.
Práce za 1,5 milionu korun zač−
nou nyní v červnu. Ne všude ve
městě lze umístit nádoby na tříděný
odpad pod zem. Souvisí to například

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

s vodovodním řadem, rozvodem
elektřiny nebo odpadní infrastruktu−
rou, které jsou umístěny pod zemí.
Kontejnery na separovaný odpad
jsou v Českých Budějovicích pod
povrchem zatím u Piaristického ná−
městí, na Lannově třídě a u polikliniky
Sever. České Budějovice za rok od−
vezou více než 15 000 tun směsného
komunálního odpadu. Tříděného od−
padu se za rok ve městě nashromáž−
dí více než 11 000 tun.
(pru)
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Kraj spustí virtuální
tržiště potravin
Jihočeský kraj od září spustí vir−
tuální tržiště potravin. Prostřednic−
tvím internetu na něm budou moci
střední školy nakupovat produkty
do jídelen od místních zemědělců.
V budoucnosti by hejtmanství rádo
elektronické tržiště nabídlo i dalším
městům nebo jiným institucím. Pro−
jektem chce zajistit lokální a čerstvé
výrobky pro kupující a podpořit
místní zemědělce.
Malí farmáři a malí producenti
mají často problém s tím se prosa−
dit na trhu, protože velké řetězce na
ně vytváří tlak, aby zboží prodali za
co nejnižší cenu.
„Chceme vytvořit prostředí, které
bych přirovnal k tomu starému tržiš−

ti, kam si naše babičky chodily na−
kupovat nejčerstvější zboží, které
pocházelo od lokálního producenta.
Projekt zahájí střední školy, které kraj
zřizuje. Na jihu Čech jich je přibližně
120 a chodí do nich téměř 19 000
studentů,“ uvedli zástupci kraje.
Na virtuálním tržišti budou moci
nabízet produkty zemědělci a farmá−
ři z Jihočeského kraje s potřebnými
certifikáty. Každý prodejce si navíc
může nastavit parametry, za kterých
bude zboží poskytovat. Například
vzdálenost, do které bude produkty
dodávat. Aby například prodejce
z Jindřichohradecka nevozil věci do
Českého Krumlova, pokud se mu to
nevyplatí.
(pru)

Hejtman Martin Kuba a šéfka jihočeské Agrární komory Hana Šťastná
představili virtuální tržiště

Komplex s Alzheimer centrem
Nový komplex, jehož hlavní částí
se stane Alzheimer centrum,
vznikne v lázeňském městečku
Třeboň. Objekt za asi 500 milionů
korun postaví soukromý investor.
Město mu pro tento účel prodalo
pozemek o rozloze více než hektar
za 20 milionů korun.
„Jedná se o lokalitu, kterou jsme
chtěli využít pouze pro tyto účely.
Smlouva navíc počítá s tím, že nový
majitel získá do dvou let stavební po−
volení a do pěti let bude objekt posta−
vený. Pokud by se tak nestalo, město
by získalo pozemek zpátky a vrátilo
peníze investorovi. Takže z našeho
pohledu nemůžeme nic ztratit. Buď
nám pozemek zůstane, nebo vznikne
komplex, který tato oblast potřebu−
je,“ řekl starosta Jan Váňa.
Rozhled – Jižní Čechy 6/2022

Klienty Alzheimer centra mohou
být jen lidé s trvalým bydlištěm
v Jihočeském kraji. Zařízení budou
využívat především obyvatelé
z Jindřichohradecka.
„Cena, za který jsme pozemek
prodali, je 1800 korun za metr čtve−
reční. Ale je třeba si uvědomit, že se
jedná o louku bez infrastruktury.
Veškeré sítě si bude muset vybudo−
vat nový majitel,“ řekl starosta.
Nový komplex by měl stát u vý−
jezdu z města směrem na Břilice.
Areál bude kromě Alzheimer centra
tvořit odpočinkový park nebo bytový
dům pro seniory. První klienti by
mohli komplex využívat v roce
2025. Letos chce společnost při−
pravit projektové dokumentace a vý−
běrová řízení.
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Inovativní recyklace nápojových obalů
Nový klatovský EKO−TEAM informuje
Prázdné plastové obaly jsou
odpadem, který mnohdy na−
místo v kontejnerech pro plas−
ty končí v přírodě. Turisté
Šumavy i Českého lesa o tom
vědí své a neustále na tento
povalující se odpad poukazují.
Víte, jak dlouho se plastové
odpady v přírodě rozkládají?
V podstatě jsou téměř nezniči−
telné. Taková odhozená PET
láhev vydrží v přírodě 450 let,

igelitový pytlík 25 let, alu folie
(alobal) 100 let, žvýkačka
50 let, a tak bychom mohli po−
kračovat.
Nenechme si zaneřádit Šumavu
a Český les tímto odpadem!
Příroda je jen jedna a chovejme
se k ní jako ke své vlastní.
Dnes vám představíme jeden
výborný nápad, a to, co lze vy−
tvořit z nepotřebné PET lahve.
Výroba je tak jednoduchá, že ji

zvládnou i žáci základní školy.
Nepotřebujete k tomu téměř nic
a z PET lahví vyrobíte zcela
unikátní jedinečné květináče,
v nichž rostou živé květiny.
S tímto neobvyklým nápadem
přišel náš spolupracovník z Do−
mažlic. Vyzývá čtenáře Rozhledu,

aby dali průchod své fantazii
a zkusili si doma vyrobit květiná−
če z PET lahví. Ty nejlepší nápa−
dy uveřejníme na našich strán−
kách a jejich autoři je pak mo−
hou prezentovat zdarma na vý−
stavě v Bavorsku, jak nám sdělil
domažlický spolupracovník.

Kontakt do redakce: tel.: 605 788 005
e−mail: inzerce@vmi−rozhled.cz
Kontakt na našeho spolupracovníka:
e−mail: eco−center@seznam.cz

Knižní novinka

ŠUMAVSKÉ DOTEKY
aneb poetické vnímání času a krajiny
Bývalý kriminalista,
spisovatel a básník
Karel (Borfort) Fořt
ze Sušice vydává
svou pátou básnic−
kou sbírku, která se
v těchto dnech ob−
jevuje na knižních
pultech. Její název
„Šumavské doteky
aneb poetické vní−
mání času a kraji−
ny“ je vše říkající.
Autor svým realistic−
kým, ale přesto romantickým
přístupem dokáže čtenáře
oslovit, nastavit mnohým tvář
Šumavy, byť někdy tvrdé a ne−
hostinné, v tom lepším světle.

Vlastně tak, jak
by všechny naše
hraniční horstva,
obepínající če−
skou
kotlinu,
měla fungovat,
včetně vztahů
sousedských
a přátelských.
Básně mají svou
hloubku i cit pra−
menící z nitra
překrásné pří−
rody. Umocnění
dotvrzují i fotografie Václava
Sklenáře ze Srní a Václava
Šebelíka ze Železné Rudy, kte−
rým patří náš dík.
(redakce)

Kniha s dvaceti šesti básněmi bude ve vybraných
knihkupectvích, u samotného autora (+420 739 839 384)
nebo v redakci Rozhledu v Klatovech (+420 376 360 311).
10
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Lidem přispějí
na topení
Částku přesahující čtvr t mi −
liardy korun rozdělí Jihočeský
kraj v první výzvě dotačního
programu Kotlíkové dotace
pro domácnosti s nižšími
příjmy. Lidé tak mohou žádat
o podporu na výměnu kotlů na
pevná paliva s ručním přiklá−
dáním za tepelné čerpadlo ne−
bo za kotel na biomasu s ruč−
ním či automatickým přikládá−
ním. Dotaci může získat ten,
jehož roční průměrný čistý
příjem jako člena domácnosti
nebyl v roce 2020 vyšší než
170 900 Kč.
„V případě vyššího zájmu
bude Jihočeský kraj usilovat
o navýšení finančních pro−
středků tak, aby mohly být
uspokojeny všechny podané
žádosti. Novinkou je i možnost
vyplacení zálohy až do výše
60 procent dotace,“ řekl ná−
městek hejtmana Pavel Hroch
s tím, že dotaci lze získat i na
nový plynový kondenzační
kotel, ale pouze v případě těch,
které už lidé mají, nebo když
prokážou, že si ho objednali
nejpozději 30. dubna.
Žádat mohou ti, kteří vlastní
rodinný dům, byt nebo rekreač−
ní stavbu někde v kraji. Musí
v místě trvale bydlet a splňovat
kritérium nízkých příjmů. Příjmy
se nebudou sledovat například
u žadatelů, jejichž domácnost
tvoří výhradně starobní dů−
chodci. či u žadatelů, kteří od
1. ledna 2020 pobírali dávky
v hmotné nouzi nebo příspěvek
na bydlení, doplnil Hroch.
Podrobnosti k žádostem zveřej−
nil kraj na svém webu.
Jihočeský kraj rozdělil v po−
sledních letech dosud z dotací
na výměnu neekologických
starých kotlů v domácnostech
833,2 milionu korun. Jde o su−
mu za všechna tři kola, kdy
kraj vyhověl 7550 žádostem.
Lokální topeniště jsou největ−
ším znečišťovatelem ovzduší
v Česku.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 6/2022

Po roce sochy z písku stojí v Písku

Po roce opět stojí v Písku pět vel−
kých soch z písku. Tématem tradič−
ní akce pro letošní rok byla part−
nerská města. Přibližně třímetrové
sochy představují Jičín, Veľký
Krtíš, Bad Leonfelden, Deggendorf
a Wetzlar. Sochy zůstanou na ná−
břeží u Otavy do pozdního podzimu.
„Sochy ukazují architekturu a zna−
ky vybraných partnerských měst, ale
také postavy či další atributy typické
pro dané místo. Díky jejich umístění
u hrany náplavky se podruhé pracuje
i se zadní stranou soch. Stejně jako
v loňském roce jsou díla ze strany od
řeky v nočních hodinách osvětlená,“
řekla Edita Kučerová z odboru škol−
ství a kultury písecké radnice.
Sochy od konce dubna tvořili
akademický sochař Marian Maršál,
Václav Lemon a Josef Faltus. Nejprve
jemný štukový písek zhutňují do
vysokých homolí a pak z něj tvoří
jednotlivé motivy. Nepoužívají žádné
lepidlo. Spojitost materiálu zajišťuje
to, že je písek pečlivě zhutněný.
„Město Písek vyrostlo na řece
Otavě, kde se od středověku rýžo−

valo zlato. Pro ochranu rýžovišť zde
bylo ve 13. století založeno sídlo,
jemuž dal zlatonosný písek jméno.
Spojitost s tímto materiálem si
město připomíná každoroční akcí
Sochy z písku v Písku. Novodobá

jejich atributy nebo postavy, které
jsou s daným místem spojeny.
Sochu Jičína tvoří zobrazení Vald−
štejnské brány a Rumcajse s Man−
kou. V případě německého Deggen−
dorfu je motivem vrhačka knedlíků,

tradice vznikla v roce 2007, kdy by−
la poprvé otevřena tato ojedinělá
galerie pod širým nebem. Pískové
sochy jsou jakousi mandalou, která
vzniká v první polovině května a vět−
šinou na podzim je rozbourána,“
uvedla Kučerová. Sochy zobrazují
architekturu par tnerských měst,

na díle věnovaném Wetzlaru je bás−
ník Johann Wolfgang Goethe, který
v tomto německém městě pobýval.
Vinná réva na soše Veľkého Krtíše
odkazuje na vinařskou tradici slo−
venského města, dílu věnovanému
rakouskému Bad Leonfeldenu do−
minuje radnice.
(pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

11

„Jak se dostat z blbé nálady
a najít cestu ke štěstí ?“
odpovídá známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda
Kovidová doba roku 2020, 2021
i válka na Ukrajině ovlivnila život
mnoha lidí. V kovidové době žil
člověk neustále v kolektivu stej−
ných osob, mnozí byli ze strachu
z nakažení o samotě. Lidé, které
strach neovládal, nemají problém
se vrátit do obvyklého způsobu
života. Takových je podle mé křiš−
ťálové koule 50 %. Lidé, kteří jsou
přecitlivělí a ovlivnitelní, mají
a budou mít větší problém v re−
startu života, jaký vedli do r. 2019.
Před třemi léty jsem věštil krizi na
rok 2020 s tím, že může trvat pět až
sedm let. Takový je koloběh života.
Vždy platilo: aby mohlo začít něco
nového, musí to staré skončit. Proto
se bude lépe dařit lidem, kteří jsou
flexibilní a schopní učinit rychlé roz−
hodnutí. Nemá smysl na něco če−
kat. Je to čekání na smrt. Žijeme
teď a tady. Je třeba plánovat bu−
doucnost, ne se stále ohlížet a žít
minulostí. Ani nejde žít ve strachu
a očekávat, že se naplní katastrofic−
ké scénáře denně omílané v mé−
diích. Zprávy poslouchá jen ten,
kdo chce v sobě přiživovat strach.

Test č. 1:
Jaké vás napadnou znaky z mož−
ností: čtverec, elipsa, kruh?
Po roce 1990 jsem předpovídal,
že duševně nemocných je cca 20%
a za 30 let bude hrozit, že se poměr
zdravých a nemocných začne otá−
čet. Podle mě ta doba přišla. U du−
ševně nemocných jsem si za roky
své práce ověřil, že oni jsou pře−
svědčeni, že problém mají všichni

12

okolo, jen oni ne. Proto jim není po−
moci. Nebudou dělat nic pro vyře−
šení situace, do které se dostali
vlastní vinou. Horší je, že krize mů−
že trvat dalších pět let, a to mnozí
nemusejí zvládnout dobře. Postupy
alternativních způsobů léčby, které
mám za posledních 30 let ověřené
praxí, doporučuji ve svých článcích
i knihách.
Průměrný věk se za posledních
sto let téměř zdvojnásobil. Podle
mé teorie je v dnešní době lidské
tělo nastaveno na dožití se minimál−
ně sta let ve zdraví. Ale je
nutné pro zdraví něco
dělat. K dožití se
maximálního věku
nám brání ze−
jména nedosta−
tek
pohybu,
stres, nedosta−
tek biologicky
účinných látek,
které nemáme
v běžné stravě.
Velkou roli hraje
spokojenost v živo−
tě. Nejšťastnější zemí
světa se ve výročním žeb−
říčku sestavovaném pro OSN už
popáté za sebou stalo Finsko.
Česko si udrželo loňské 18. místo.
Důležitý krok ke štěstí je najít
rovnováhu mezi dáváním a bra−
ním. Jakmile více dáváme, než be−
reme, můžeme onemocnět. Když
není rovnováha ve vztahu, rozpad−
ne se, když není rovnováha v na−
šem těle, onemocníme, zemřeme
předčasně.
Cestu ke štěstí a radosti hledejte
v maličkostech a buďte pozitivní.

Stále opakuji, že na jednoho nega−
tivního člověka okolo sebe musí−
me na vyrovnání energií mít okolo
sebe tři pozitivní lidi. S tím souvisí
seberealizace ve vztahu i v pra−
covní oblasti.

Test č. 2:
Jaká vás napadnou čísla z čísel
1 až 5?
Co se týká vztahů, tak zde hraje
roli například datum narození, zna−
mení čínské astrologie
a mnoho dalších. Po−
dle mé teorie je vět−
šina vztahů zalo−
žena na sexuální
přitažlivosti =
závislosti. Když
sexuální přitaž−
livost skončí,
končí i vztah.
Sex je nejvyšší
pud, proto po−
tkáváme sexuálně
přitažlivější subjek−
ty. Je třeba si uvědo−
mit, že sex je léčebná me−
toda, která hraje důležitou roli
při udržení fyzického i duševního
zdraví. Po orgasmu se v těle vytváří
pětinásobek steroidu DHEA, který
je známý jako hormon proti stárnu−
tí. Proto lidé, kteří častěji provozují
sex, vypadají mladší.
Tvrdím, že vztah je dar a je pou−
ze na nás, jak dlouho a komu jej
darujeme. Každý vztah je omezo−
vání, jinak to nejde. Kdo nechce,
aby mu nebylo ublíženo, musí být
sám. Sexuální přitažlivost nejde vy−
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tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
loudit, vynutit, vytrucovat. Zejména
opuštěné ženy říkají, že kvůli mlad−
ší ji manžel opustil, což není prav−
da. Příčina odchodu je skončená
sexuální přitažlivost. Proto nová
známost není příčina rozpadu vzta−
hu, ale důsledek. Každý má právo
do vztahu vstoupit, ale i vystoupit.
Ke štěstí potřebujeme mít dobré
fyzické a duševní zdraví a pak
jsme v pohodě a máme možnost
poslouchat intuici. Mnohdy se sta−
ráme o tělo, ale zapomínáme na
naši duši. Klidná mysl a dlouhově−
kost přitom k sobě neodmyslitelně
patří. Všechno máme v hlavě.
Podle mé teorie pohyb a změna
je život. Jako první krok ke změně
je dobré se začít více „družit“ s ro−
dinou, kdo ji nemá, tak s kamará−
dy, kterým můžeme věřit. Další po−
stup k restartu života je zvýšená
pohybová aktivita. Dobrá je medi−
tace, například jóga a dechová cvi−
čení (tím prokysličíme mozek, což
v důsledku vede i k udržení dobré
paměti).
Všem přeji hodně štěstí a životní
pohodu.
Stanislav Brázda
VÝSLEDEK TESTU č. 1: Na nevě−
domé úrovni jsem se ptal, zda umí−
te plánovat růžovou budoucnost.
Čtverec v odpovědi = NE, elipsa
trochu, cca na 50 %, kruh = ANO.
VÝSLEDEK TESTU č. 2: Na nevě−
domé úrovni jsem se ptal, jak umí−
te žít. Čísla v odpovědi jsou jako
známkování ve škole. 1= super, na
jedničku. 4–5 = propadli jste.
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Závěr školního roku ve znamení exkurzí a vynikající
úspěchy našich žáků
Školní rok 2021/2022 se pomalu chýlí
ke svému konci. Žáci studijních oborů,
v nichž je vzdělávání zakončené matu−
ritní zkouškou, již znají výsledky svého
několikaletého snažení, naopak obory
učební na závěrečné zkoušky teprve
čekají. Žákyně a žáci 2. a 3. ročníků

v Praze, exkurzi do Plzeňského Praz−
droje, případně odborné stáže v Dět−
ském diagnostickém ústavu a Stře−
disku výchovné péče v Plzni či v hospi−
cu sv. Jana Nepomuckého Neumanna
a v Domově Matky Vojtěchy v Pracha−
ticích. Některé aktivity jsou však pláno−

studijních oborů absolvovali souvislé
praxe, kde načerpali množství nových
znalostí i zkušeností a nepochybně si
osvojili taktéž rozličné dovednosti, kte−
ré následně upotřebí nejen v rámci
následujících let vzdělávání, nýbrž
také v profesním životě. V porovnání
s předcházejícími lety se v tomto škol−
ním roce zvládlo zrealizovat též větší
množství rozličných exkurzí, worksho−
pů a dalších doplňkových činností nad
rámec standardní školní výuky, jelikož
nebyly tyto aktivity výrazněji omezová−
ny protiepidemiologickými opatřeními.
Pokud bychom měli jen namátkou vy−
jmenovat některé z nich, uveďme na−
příklad exkurzi do Prachatic a Husince,
návštěvu archivu města Sušice, ex−
kurzi do Národního technického muzea

vány ještě i během konce školního ro−
ku, takže rozhodně nekončíme. Věříme
tedy, že se naše žákyně a žáci podívali
během těchto akcí na zajímavá místa
a rozšířili si svoje obzory. 😉
Většina z vás si jistě vzpomíná, že se
náš žák Jakub Zahradník zúčastnil tele−
vizní soutěže Prostřeno! Na základě to−
ho byl následně společně s ostatními
účastníky pozván panem Rudolfem
Špotákem, hejtmanem Plzeňského kra−
je, jeho náměstkem Petrem Vankou
a radním Vladimírem Krocem do Plzně.
Zde byly opětovně otestovány doved−
nosti soutěžících, když výše jmenova−
ným připravili svoje soutěžní zákusky.
Zástupci Plzeňského kraje účastníky
soutěže odměnili praktickými dárky
a rovněž ocenili jejich připravenost na
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řemeslo, jemuž se ve školách věnují.
Ještě jednou děkujeme Kubovi za skvě−
lou reprezentaci naší školy!
Velkým úspěchem pak bylo uspořádání
dalšího ročníku mezinárodních soutěží
s firmou SYSTHERM, jelikož realizace
v předchozích letech vlivem koronavi−
rové situace nebyla možná. Vyzdvihnout
musíme vynikající úspěch našich žá−
ků. V soutěži O KŘIŠŤÁLOVOU KOULI
SYSTHERM obsadil krásné 6. místo žák
Lukáš Krýsl, velké poděkování patří
rovněž Ondřeji Ševčíkovi a Eduardu
Hrůzovi, kteří nás taktéž reprezentovali
a prokázali svoje praktické dovednosti.
Maximální úspěch jsme zaznamenali
v soutěži O PUTOVNÍ POHÁR SYST−
HERM, který se nám podařilo obhájit.
Perfektní výkon předvedla soutěžní
dvojice Václav Tykal a Tomáš Kaiser,
kteří tuto soutěž vyhráli! 😊 Vaškovi
i Tomášovi děkujeme za úžasnou repre−
zentaci školy! Všem ostatním žákům dě−
kujeme za účast i prokázané znalosti
a dovednosti v těchto soutěžích a bude−
me se těšit na setkání v dalších ročnících.
Ve dnech 20.–21. května 2022 proběhly
v našem městě Dny Sušice, během
nichž jsme široké veřejnosti zpřístupnili
naše odloučené pracoviště v Poštovní
ulici, č. p. 9, kde se mohli zájemkyně
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a zájemci seznámit s nabízenými studij−
ními i učebními obory a získat potřebné
informace o naší škole. Jednalo se
v tomto školním roce už o druhý termín,
kdy byla tato budova zpřístupněna
(možná i někteří z vás nás navštívili
v září během sušické pouti), ale přesto
se i nyní našli další lidé, kteří k nám zaví−
tali, což nás samozřejmě velmi těší.
Již nyní plánujeme akce na začátek nad−
cházejícího školního roku, během nichž
budeme moci opět nejen našim žákyním
a žákům nabídnout řadu různorodých
aktivit, které je budou bavit a budou pro
ně hlavně přínosné. Pokud chcete s námi
být při tom, nezapomeňte nás sledovat
na sociálních sítích, kde budete pravi−
delně informováni. Aktuálně nám nezbý−
vá už nic jiného, než abychom popřáli
mnoho štěstí všem, kteří stále ještě če−
kají na některé zkoušky a poblahopřáli
těm, kteří již mají splněno a stali se naši−
mi absolventy. 😊 Pokud vám cokoli ne−
vyšlo, případně nevyjde, určitě nevěste
hlavu a věřte, že to při dalším pokusu do−
padne lépe. Držíme vám palce v soukro−
mém i pracovním životě, eventuálně
i v dalším studiu a pokud byste v bu−
doucnu cokoli potřebovali, neváhejte se
na nás obrátit. Jsme tu přece pro vás! 😉
Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček
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KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, starožitný
nábytek a nábytek do roku
1980. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22072

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek, křes−
la a nevíte co s nimi??? NÁ−
BYTEK do roku 1980 a staro−
žitný nábytek a bytové doplň−
ky (lustry, lampy apod.) zdar−
ma odvezu, vykoupím, zpro−
středkuji prodej – za odvoz.
Tel.: 608887371 / E−mail:
na bytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo pro−
zvonit. Odpovím. RR 22073
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KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 22084
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy i pane−
lové cesty. Tel.: 736139113.
PM 22085
VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 22016

KOUPÍM srovnávačku s pro−
tahem KDR nebo ROJEK. Tel.:
774707147. PM 22061
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

SBĚRATEL koupí staré obrazy
a jiné starožitnosti. Solidní
jednání. Tel.: 608979838,
E−mail: vladislav.soucek@
seznam.cz . PM 22038

PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m x
2,5m x 3 m, po montáži vhod−
né jako dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou buň−
ku 5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušovickou
buňku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném stavu.
Dále prodám maringotku, ob−
loženou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání, dře−
věné zahradní domky. Zajištění
dopravy na místo určení.
Tel.: 604867469. PM 22081
PRODÁM stolní rozbrušovač−
ku průměr 400 mm; míchač−
ku na 2 kolečka; ocelová
vrata šířka 207 cm, výška
276 cm; bukové parkety
demontované íčko profil 24,
délka 6,45 m, 1,75 a 1,35 m .
Tel.: 602478875. RR 22488

VYKOUPÍME starší stavební
stroje, nákl. automobily a ze−
mědělské stroje. Dále provádí−
me demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila apod.)
a výkup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 22083

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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
KOUPÍM jakoukoliv JAWA,
SIMSON, MZ, ČZ či PAV… Tel.:
723971027. Děkuji za nabídku.
RR 22135

CAFÉ CHARLOTTE V Železné
Rudě přijme brigádně aktivní
DŮCHODKYNĚ na MYTÍ NÁ−
DOBÍ a úklid společných pro−
stor. Nabízíme týden práce
a týden volna, ubytování
zdarma, celoroční provoz
a výborné platové ohodnoce−
ní. Kontaktujte nás na telefo−
nu 725835555. RR 20085
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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

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

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 kul−
turu. Tel.:604969788, e−mail:
lovehvezd@seznam.cz. PM
22005
55/180 HLEDÁ ŽENU k moři,
nejlépe naturistku−není pod−
mínkou. Pozdější vztah
možný. Tel.: 607467062. PM
22074
JEŠTĚ jste nenašla toho pra−
vého? Rádi Vám pomůžeme
najít partnera v Bavorsku.
www.vdejsedobavorska.cz
nebo 702891012.

PŘEVEDU záznamy z video−
kazet na flešku nebo DVD,
levně. Tel. 777554484. PM
22054
PRODÁVÁM několik staveb−
ních parcel o rozloze min.
850 m2 v atraktivní lokalitě
v obci Otín, patřící pod měs−
to Klatovy. Pozemky jsou si−
tuovány na mírném jihový−
chodním svahu. Cena jedno−
tlivých parcel bude zahr−
novat i budovanou obslužní
komunikaci a přívod pitné
vody na hranu pozemku.
Elektřinu a plyn lze řešit indi−
viduálně – hlavní přívody ne−
daleko parcel. Bližší informa−
ce na e−mailu: pozemkyotin
@seznam.cz. RR 22470

PÁNOVÉ, NYNÍ SUPER PŘÍ−
ZNIVÁ LETNÍ CENA! Pohledná
sexy blond, příjemná s pevný−
mi ňadry č. 5. V diskr. bytečku
se mnou např. úžasný hlubo−
ký orálek a ostatní… Udělejte
si výlet pánové od 18 až xxx
let. Pochopení mám. Pouze
volat, SMS ne, od 8 hod. ráno
tel. 731002305. PM 22076

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

Další číslo

Jihočeského rozhledu
vyjde 27. 6. 2022

Měsíčník rozšiřovaný zdarma do domácností
PRODÁM Opel Meriva mo−
del OPC line 1,6 Benzín, r.v.
2008, 97 000 km. Kli−
matizace, couvací čidla, vy−
hřívané sedačky, zánovní
celoroční pneu, vyměněné
rozvody motoru, originál tó−
novaná skla. Cena 120.000
Kč. Tel. 603535061.

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., 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 l e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

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

KOUPÍM moped Stadion/
Jawetta/
Pionýr.
Tel.
771221112. PM 22049
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Připomenou si výročí Emila Háchy
Výročí 150. let od narození prezi−
denta Emila Háchy, zdejšího rodá−
ka, si připomenou v Trhových Svi−
nech na Českobudějovicku. Akce
nabídne přednášky i divadlo, cílem
je přiblížit válečného prezidenta
Háchu historicky spravedlivě. Letní
kulturní program ve městě nabídne
literární festival za účasti autorky
trilogie Šikmý kostel Karin Led−
nické, pohádky i koncerty.
„Konference bude 15. června,
o den dříve ji zahájí divadelní před−
stavení. Cílem není Háchu glori −
fikovat, divadelní hra nezastírá
slabší okamžiky. My bychom pro
něj chtěli historickou spravedlnost.
I proto tam vystupují lidé, kteří
mají historické znalosti,“ řekla sta−
rostka Věra Korčáková s tím, že
akce přinese i filmy nebo vycház−
ku po místech, která souvisejí
s Háchovým životem.
Město se podle starostky hrdě
hlásí k Háchovu odkazu, podporuje
i publikace, které odstraňují „ná−
nosy komunistické propagandy“.
Podílelo se rovněž na vydání poš−

tovních známek s Háchou, jež ini−
cioval publicista Radek Gális.
Řadu událostí obsáhne kulturní
léto ve městě. Poslední týden
v červenci bude druhý ročník
Svi nenského čtení. Přijede Karin
Lednická, držitel ceny Magnesia
Litera Aleš Palán nebo detektivkář
Jiří Březina.

Emil Hácha

Rodný dům Emila Háchy v Trhových Svinech

„V nové podobě se již potřetí ode−
hraje srpnový festival Karel Valdauf,
dříve zaměřený jen na dechovou
hudbu. Vedle kapel jako Mistříňanka
či Babouci zahrají Děda Mládek
Illegal Band či Aleš Brichta, novin−
kou se stane i program pro děti.
Na další akce přijedou houslista
Jaroslav Svěcený či kytarista
Štěpán Rak se synem Matějem.
Další koncerty, kam zamíří třeba
folkoví Nezmaři, se uskuteční na
Buškově hamru. Město nabídne rov−
něž pět loutkových pohádek i další
program,“ dodala starostka.
Emil Hácha se narodil 12.červen−
ce 1872. Od 30. listopadu 1938 do
15. března 1939 byl prezidentem
tzv. druhé Československé republiky
a od března 1939 do května 1945
státním prezidentem Protektorátu
Čechy a Morava. Po nátlaku pode−
psal 15. března 1939 v Berlíně do−
kument o okupaci českých zemí
a vytvoření Protektorátu Čechy
a Morava. V květnu 1945 byl zatče−
ný. Zemřel 27. června 1945 ve vy−
šetřovací vazbě v Praze.
(pru)

Uzávěrka řádkové inzerce je 17. června 2022
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