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„Je třeba si udržet pozitivní mysl 
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Lidé budou mít o letošních prázd −
ninách šanci osobně navštívit vý−
jimečnou Vodní elektrárnu Lipno.
Přes tisíc návštěvníků se v osmi −
členných skupinách dostane k vý−
robním technologiím umístěným
v kaverně 160 metrů pod zemí
a také do nejníže položeného mís−
ta elektrárny – výtokového tunelu.
Návštěva je zdarma, nutná je ale
předchozí registrace.

„Využití více než stošedesáti −
metrového výškového rozdílu mezi
projektovanou přehradou Lipno
a městem Vyšší Brod nedalo spát 
řadě projektantů a energetiků. Vý −

sledná vodní elektrárna, vybudovaná
právě v této hloubce a využívající
velmi vysokého tlaku vody, byla
v 50. letech zcela mimořádným pro−
jektem,“ uvedl Jan Kalina za ČEZ.

Elektrárna Lipno hraje význam−
nou roli v soustavě našich vodních
elektráren a udržování naší sobě −
stačnosti. Možná není tak viditelná
jako Dlouhé stráně,
ale i díky rozsáhlým
modernizacím jde
stále o technologic−
kou a technickou
špičku. Vyrábí velmi
rychle a efektivně
čistou energii, slou−
žící k vykrývání vý−
kyvů v síti.

„K přeměně na jed−
nu kilowatthodinu po−

třebuje pouhých 2,7 kubíku vltavské
vody, což je nejméně z celé Vltavské
kaskády,“ vysvětlil Jan Kalina.

V podzemní elektrárně, spojené
s povrchem 220 metrů dlouhým

tune lem s kabely a podzemní lanov−
kou, jsou umístěna dvě plně automa−
tizovaná soustrojí s Francisovými tur−
bínami a potřebná elektrická zařízení.

Voda, která jimi projde, je odváděna
3,6ki lo metrovým tunelem, hluboko
pod korytem Vltavy, a proudí do vy−
rovnávací nádrže Lipno II u města
Vyšší Brod. Zdejší elektrárna tak mů−
že vodu z „velkého“ Lipna ještě jed−
nou proměnit v bezemisní elektřinu.

Návštěva podzemních prostor je
zdarma, ale vyžaduje předchozí
registra ci. Všichni návštěvníci 
musí být starší 15 let a musí být
mimo jiné v odpovídající fyzické
kondici. Technická porucha la −
novky je sice nepravděpodobná,
ale pokud by k ní přeci jen došlo,
čekal by návštěvníky 220metrový
výstup strmým tunelem se sklo−
nem 45 stupňů. (pru)

Unikátní elektrárna pod hladinou 
Lipna se otevře veřejnosti Zrekonstruovanou kolej pro sko−

ro 400 studentů otevřela Jiho −
česká univerzita v Českých Bu −
dě  jovicích. Náklady na obnovu
téměř 30 let staré budovy byly
přes 114 milionů korun.

Rekonstrukce výrazně změni−
la dispozici pokojů, teď kolej na−
bízí z velké části pokoje dvou−
lůžkové.

„Původní kapacita před re −
konstrukcí byla 400 míst. Nyní
se nepatrně snížila, protože
16 pokojů je pouze jednolůžko−
vých. Znamená to, že nyní je ka−
pacita koleje 384 míst,“ řekla
kvestorka Jiřina Valentová s tím,
že ve většině případů připadá na
dva dvojlůžkové pokoje společné
sociální zařízení.

„Koleje Jihočeské univerzity
mají kapacitu témě 2000 míst.
Část koleje K3 je ale využita pro
naše pracovníky. Protože se kvů−
li rekonstrukcím nevejdeme do
našich budov, tak v objektu K3
máme dvě patra využitá pro kan−
celáře,“ podotkla Valentová.

Ceny za ubytování se liší po−
dle vybavení daného objektu.
Nejlevnější lze pořídit při dlou −
hodobém pobytu za 95 korun
za lůžko na noc, nejdražší stojí
150 Kč. Zájem o ubytování na
kolejích je vysoký.

„Pro příští akademický rok
máme vlastně kapacitu téměř
zaplněnou a možná budeme mu−
set i některé studenty odmítat,“
doplnila kvestorka. (pru)

Pro studenty mají 
nové koleje
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Jde z role do role, střídá film, tele−
vizi i divadlo. Volný čas je to, co
v podstatě nemá, přesto je šťast−
ná. Další z rodilých Jiho češek, kte−
ré se prosadily v českém show−
byznysu. Řeč je o Denise Nesva −
čilové, rodačce z Tábora. Kromě
toho má sestřenici, také herečku
Petru Nesvačilovou.

Denisa se jeví jako sebevě −
domá, ráznější mladá žena, které
svět leží u nohou. Ale není tomu
tak. Je pokorná se zdravým sebe−
vědomím. V minulosti si prošla 
roky dřiny kvůli moderní gymnasti−
ce, úrazem páteře, šikanou ve ško−
le i náběhem na anorexii. Vše ustá−
la. Teď sklízí plody své práce.

„Dělám to, co jsem si vysnila
a jsem šťastná. Občas padám na
ústa, mám zkoušku, točím, večer
představení. Nebo zájezdy, ale
jsem za to moc ráda. Teď točím
film, seriál, hraju v Divadle Metro,
dabuju, dělala jsem Tvář. Prostě
se moc nezastavím. Ale nestěžuji
si. Jen že občas někdo říká, jaká je
to pohodička být herečkou. Jak
bereme ty peníze za nic. Ať si to
každý zkusí. To, že jste víc vidět

a jakože slavní, to je jen to pozlát−
ko. Ale to vám složenky nezaplatí,“
říká Denisa Nesvačilová.

Když má den dva volno, jede
s rodinou na chatu k Mladé Vožici.
Tady vzpomíná na dětství strávené
v Táboře a okolí.

„I když žiju už v Praze, doma
jsem tady. Jediné místo, kde ráda
myju nádobí, je na chatě. To si to
i užívám,“ říká mladá herečka se
sexy hlasem.

„Baví mně třeba i naše předsta−
vení Už tě mám dost, kde se vyřá−
díme s Milanem Peroutkou, Sašou
a Lídou Rašilovovými, Mílou Mej −
zlíkem a Martinem Krausem nebo
Martinem Písaříkem. Hrajeme jak
v pražském Metru, tak na zájez−
dech a je vždycky legrace,“ po −
dotkla Denisa.

Samozřejmě, že si přeje být
hlavně zdravá a šťastná. S láskou
je to prý u ní složitější, ale pokud
se najde ten pravý, nebude váhat
založit rodinu. „Zatím je ještě čas
a uvidíme, co ten osud dalšího při−
chystá. Řeším věci, které jsou teď
a na ty, co budou, se těší,“ říká
s očekáváním a nadějí Denisa
Nesvačilová. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Denisa Nesvačilová

Denisa Nesvačilová

Problémy v MHD
Situace v českobudějovickém
dopravním podniku se vyostřuje.
Nejenom že tam chybí řidiči
a kvůli tomu se i prodloužily inter−
valy některých spojů, ale odborá−
ři vyhlásili stávkovou pohotovost.
Důvo dem je, že zatímco řidiči do−
stanou každý měsíc odměnu až
3000 korun, ostatní zaměstnanci
ne. Přitom právě řidičů je nedo−
statek a musejí se zapojovat
i kancelářští, kteří mají příslušné
řidičské oprávnění

Referendum 
na plavečák

Deset let se v Písku hovoří o nut−
nosti buďto rekonstruovat stá −
vající plavecký stadion, nebo 
postavit nový moderní bazén.
S ohledem na vzrůstající náklady
si občané vymohli referendum.
Usku teční se při zářijových ko−
munálních volbách. Někteří míst−
ní politici to považují pouze za
komplikaci a další zdržení a pro−
dražení. Rekonstrukce stávající−
ho plavečáku má vyjít na zhruba
200 milionů korun, stavba nové−
ho bazénu na asi půl miliardy.

Padělal covidové
očkování

Policie navrhla obžalovat muže
z Písku, kterého viní z padělání
certifikátů dokládajících očkování
proti covidu−19. Obviněnému hro−
zí až tříleté vězení. Policisté usilují
o to, aby jeho počítač propadl stá−
tu. Muž vytvořil softwarový ná−
stroj, který generoval padělané di −
gi tální očkovací certifikáty. Ty pak
umístil na internet. Tak dal také ná−
vod k tomu, aby se očkovací certi−
fikát při kontrole jevil jako pravý.

Chtějí více peněz
Jihočeské obce chtějí od státu ví−
ce peněz na provozování Pošty
Partner. Při současném zdražová−
ní se podle starostů musí smluvní
podmínky změnit. Ně kte ré obce
dokonce pohrozily, že službu pro−
vozovat nebudou. Příspěvek na
provozování není nikterak závrat−
ný. Některé obce, s určitým po−
čtem obyvatel, musejí dokonce ze
zákona poštovní služby zachovat.
Mnohde doufají, že stát pochopí
důležitost zachování služby a situ−
aci bude řešit.

Denisa Nesvačilová,  Martin Písařík a Martina Randová – Divadlo Metro

Z představení – Už tě mám dost 
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Strakonice koupí teplovod
Několik let trvající kauza s teplem na
sídlišti Šumavská ve Strakoni cích je
nejspíš u konce. Město chce od fir−
my Energo koupit teplovod a vyřešit
vleklý spor o dodávky tepla, který 
vedla firma s teplárnou. Na koupi vy−
hradilo město i s rezervou 15 milionů
korun, cena ale bude nižší. Prodej by
mohl být hotový v květnu.

Teplárna loni několikrát přerušila
dodávky firmě Energo, která záso−
buje i přes 250 bytů na sídlišti
Šumavská. Jeho obyvatelé tak byli
opakovaně bez tepla a teplé vody.
Teplárna a Energo vedou spor
o platby za odběry, věc řeší soudy.

„Mezi teplárnou a panem Němeč −
kem jsou vysoce antagonistické
vztahy. Tak se rada usnesla, že by
bylo nejlepší celou tu záležitost vy−
řešit a teplovod koupit, stejně jako

chceme kupovat akcie teplárny.
Stoprocentně bychom tak ovládali
městské teplo. Vyřeší to spor, proto−
že dva až tři tisíce lidí nemají jistotu
tepla. Nejhorší bylo, že státní orgány
to vůbec neřešily,“ řekl starosta
Břetislav Hrdlička.

Radnice chce koupit teplovod
včetně zařízení výměníkových sta−
nic. Peníze město vezme z prostřed−
ků minulých let.

V polovině května končí v teplárně
její generální ředitel Pavel Hřídel.
Podle svého vyjádření prý splnil za−
dání dostat firmu do kladných čísel.
Teplárna již vypsala výběrové řízení
na jeho nástupce.

Strakonice také chtějí získat
sto procent akcií v teplárně, která
vy tápí 7000 domácností a desítky 
firem. (pru)

Ředitelství silnic a dálnic zprovoz −
nilo silnici I/20 na příjezdu do
Písku, kde se od poloviny dubna
dokončovaly opravy na průtahu
městem. Po loňském roce zbývalo
opravit poslední úsek před sjezdem
na Tábor. Silnice byla částečně
zavře ná, jezdilo se po polovině vo−
zovky. Náklady na opravy přesáhly
částku 100 milionů korun.  

„Téměř čtyři kilometry dlouhý
úsek měl být původně opravený do
konce loňského listopadu. Zjistili

jsme však, že stav vrstev u ně −
kterých sjezdů z hlavního tahu byl
horší, než projektanti předpokládali.
Oprava se tak musela dělat jinou
technologií, což práce zdrželo,“
uvedl Adam Koloušek z jihočes −
kého ŘSD.

Kvůli počasí společnost na pod−
zim rozhodla, že práce přeruší a že
je dokončí letos. Kvůli letošní uzavír−
ce se dočasně změnily trasy MHD.
Nyní by už měla být trasa průjezdná
bez problémů. (pru)

Příjezd do Písku dokončen

Prvního lékaře získal na základě
dotačního programu, který má mo−
tivovat zdravotníky, aby v regionu
pracovali, Jihočeský kraj. Podpoří
jej tak částkou 1,5 milionu korun.
Jde o zubařku, jež bude pracovat
v Soběslavi na Táborsku.

„Je to první vlaštovka, která uka−
zuje, že náš záměr funguje. Dělá mi
to radost, i když je to sice začátek
v jednotkách, ale potvrzuje se, že je
to správná cesta,“ řekl jihočeský
hejtman Martin

Kraj vyhlásil dotační program 
loni na podzim. Cílí na lékaře,
praktické lékaře a zubaře. Moti −
vační dotace pro jednoho lékaře
bude 600 000 korun, kraj mu bude
také pět let přispívat měsíčně na

bydlení 15 000 korun. Celkově tak
dotace pro jednoho doktora činí
1,5 milionu korun. Noví odborníci
by měli v kraji zůstat aspoň pět let.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
jim poskytne smlouvy.

„Na jihu Čech chybějí odhadem
desítky lékařů. Nové budeme hledat
například i na Slovensku. Pří cho −
zímu lékaři kraj první rok vyplatí 
400 000 a druhý a třetí rok po sto
tisí cích. Jde nám o to, že ten člověk
tady musí aspoň pět let zůstat.
Jsme připraveni jim poskytnout fi−
nanční částku, hradit jim náklady
s bydlením, aby to bylo bydlení pro
celou rodinu. Jde nám o to, aby se
tu ti lidé zasídlili a zůstali tady,“ řekl
hejtman Kuba. (pru)

První lékař přes dotaci



4 Rozhled – Jižní Čechy 7/2022Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Petice proti masivní výstavbě na
Lipensku nabírá na síle. Podepsalo
ji přes 3000 lidí, kteří nechtějí, aby
se kvůli záměru developerů zničilo
na 200 hektarů luk a lesů. Podle
spolku Lipensko pro život se na le−
vém břehu lipenského jezera chystá
až 16 developerských projektů, kdy
by mělo vzniknout 4500 rekreačních
lůžek a přístavy pro stovky jachet.
Podle některých starostů se zástav−
bou počítají územní plány již od 
90. let 20. století.

„Největší problém spatřujeme
v rozsahu developerské výstavby,
která má přímý dopad na zhoršování
kvality vody v Lipně. Hrozí, že brzy
bude mít tak špatnou kvalitu, že se
v ní nebude možné koupat. V tom vi−
díme velké ohrožení i stávajících
podnikatelských aktivit na Lipně.
Domníváme se, že hustota turismu
už překročila udržitelnou míru,“
řekla předsedkyně spolku Pavla
Setničková.

V regionu žije asi 10 000 Lidí,
v létě je jich tam třikrát tolik. Nové
stavby plánují investoři na různých
místech od Nové Pece po Lipno nad

Vltavou. Jeden z největších projektů
jsou Karlovy Dvory v katastru Horní
Plané. Podle spolku vzniknou dva
hotely o 100 pokojích, apartmány
a dva přístavy pro 200 jachet. Firma
uvedla, že návrh ctí existující přírod−
ní fenomény a že počítá i s novou
zelení ve větších celcích.

Podle některých obcí je potřeba,
aby se z peněz investorů budovaly
čističky odpadních vod nebo opravi−
ly silnice. „Dáváme to developerům
jako podmínku. Snažíme se, aby

městys měl z toho prospěch,“ uvedl
starosta Frymburku Oto Řezáč.

„Lidé, kteří teď 'chrání přírodu',
jsou z velké části chataři a nechtějí,
aby tu měli rekreační objekt i ostatní.
Máme v katastru tisíc rekreačních
chat, vznikly hlavně v 70. a 80. letech
pro lidi, kteří se zasloužili o budování

socialismu, dostávali tady parcely,“
uvedl starosta Řezáč. Levý břeh
Lipna podle něj vyčlenila v roce 1992
vláda jako území pro rekreaci a se
stavbami počítají územní plány.

Jenomže i místní si myslí, že sou−
časná doba tomu nenahrává a proč
je nutné budovat další stavby a zá−
těž pro životní prostředí.

„Obec v tom vidí jen peníze a pří−
nos pro ně, ale ono je to o nějakém
klidu, pohodě, přírodě. A ne z toho
udělat nějaký masivní rekreační
park, kam najedou tisíce lidí a bude
po klidu,“ říká jedna z obyvatelek
Lipna paní Zuzana.

Jedenáct z 16 projektů, které
zmapoval spolek, musí získat sou−
hlasné stanovisko k posouzení vlivů
na životní prostředí. Často i menší
plánované stavby sousedí s vzácný−
mi biotopy, zasahují do mokřadů.
Podle spolku by se nemělo stavět
v ochranném pásmu jezera.

Dalším problémem je, že s po−
čtem staveb neroste počet stálých
obyvatel, které by do obecní kasy
přinesly další miliony navíc, ale jde
pouze o rekreanty. „Přínos z toho
bude mít jen obec a daný podnika−
telský subjekt, nikoli my občané.
Možná vznikne pár desítek pracov−
ních míst, ale zase, z většiny jen se−
zónních,“ dodala paní Zuzana. (pru)

Protestují proti masivní výstavbě na Lipensku
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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:

��Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmír ná 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.

� 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 roz e běh ne 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. 

� 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.

� 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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Nová dominanta
náměstí

Kromě Samsonovy kašny, histo−
rické radnice nebo legendární
Černé věže, mají České Budějo −
vice další dominantu. Tentokrát
velmi netradiční a dočasnou –
stříbrného koně.

Náměstí Přemysla Otakara II.
zdobí dva a půl metru vysoký
ocelový kůň. Dvouapůl tunová so−
cha Michala Ga briela je součástí
již tradiční exteriérové výstavy
Umění ve městě. Kůň zůstane na
náměstí nejspíš do konce září. Už
nyní se u něj fotí místní i turisté.

Jihočeští vědci 
objevili zajímavosti
týkající se klíšťat

Vědci z českobudějovického Bio −
logic kého centra Akademie věd
obje vili struktury v genetické
infor maci viru klíšťové encefali −
tidy. Tato novinka může pomoci
při hledání nových antivirotik pro
léčení nemoci. Nyní mohou lidé
s klíšťovou encefalitidou využívat
pouze podpůrnou léčbu.

„Na objevu struktury označo−
vané jako guaninové kvadru −
plexy se podíleli vědci z několika
ústavů,“ uvedla Daniela Pro −
cház  ková z biologického centra.
Struktura guaninových kva  dru −
plexů byla známá už u některých
jiných virů. U viru klíšťové ence−
falitidy ale ještě nikým popsaná
nebyla. Proto jsme se rozhodli
prozkoumat genom tohoto viru
a zjistit, zda se tam guaninové
kvadruplexy vyskytují a jakou
mají strukturu.

„Zaměřili jsme se i na to, jak
mohou ovlivňovat virovou infekci
v hostitelských buňkách,“ řekl
hlavní autor studie Jiří Holoubek.
Podle vědců jsou guaninové
kvadru plexy důležité při množení
viru v hostitelské buňce. Jejich
struktura významně ovlivňuje ži−
votaschopnost a biologické vlast −
nosti viru a je možné na ně cílit
chemickými látkami, které za −
brání virové infekci. Vědci iden −
tifikovali několik molekul, které by
se mohly stát možným základem
pro vývoj nové generace protivi−
rových léčiv. (pru)

Město Tábor dokončuje jednu
z nej větších investic posledních
let. Na přelomu léta a podzimu
začnou první klienti využívat tábor−
ské centrum pro seniory, jehož vý−
stavba trvala přes dva roky a stála
253 milionů korun. V novém objek−
tu budou například i lůžka pro pa−
cienty s Alzheimerovou chorobou.

Centrum budou tvořit byty domova
s pečovatelskou službou s kapacitou
25 lůžek. Část pro klienty s Alzhei −
merovou chorobou bude mít dalších
45 lůžek. V objektu bude také mít
kanceláře sedm spolků, jako například
klub neslyšících nebo červený kříž.

„Jedná se o organizace, které rov−
něž vykonávají sociální práci. Sou −
částí komplexu bude velkoka pacitní
kuchyně a prádelna. Jejich služby

bude využívat i blízké G−cent rum,
které rovněž nabízí sociální servis,
jako třeba pečovatelskou službu, do−
mov pro seniory a azylový dům
pro ženy s dětmi,“ uvedl táborský
starosta Štěpán Pavlík. Na nákla−
dech, které zahrnují také takzvané

více práce, se dotacemi za více než
86 milionů korun podílela minister−
stva práce a sociálních věcí a pro
místní rozvoj, Jihočeský kraj a Inte −
grovaný operační program. Město si
na projekt vzalo před časem úvěr
200 milionů korun. (pru) 

Tábor otevře nové seniorské centrum

Tábor otevírá nové centrum pro seniory, 
kde najdou místa i lidé s Alzheimerovou chorobou
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Svůj život si neumím představit bez
rychlovarné konvice, která dostane
do varu jakoukoliv kapalinu. A právě
bez ní bych si nemohl uvařit vodu na
čaj a já čaj piji rád, protože je to
výteč ná tekutina a také se dá 
využít jako vroucí zbraň proti
nepříteli.
Čaj má také spousty pří−
chutí, barev a vůní. To jsou
kupříkladu černý čaj, zelený
čaj, ovocný čaj, nebo můj
oblíbený černý čaj s me−
dem a s citrónem. Samo −
zřejmě, že to není vše, ale
druhů čaje je tolik, že bych
zde mohl prostát důlek.
Tyto velmi výtečné čaje bych si
právě nemohl dopřát bez rychlovarné
konvice. Díky ní bude čaj teplý a difú−
ze barev z čajových lístků rychlejší,
takže si svůj čaj z této většinou polo−

automatické konvice mohu dopřát co
nejrychleji, a ještě horký, protože stu−
dený čaj se opravdu nedá pít. Když
mi někdo nabídne doušek studeného
čaje, okamžitě čaj odmítám.
Tento úžasný stroj je také důkazem 
toho, jak moc lidstvo pokročilo, pro −
to že dříve jsme si kapalinu vařili v mě−
děných kotlích nebo v těch odpu −
divých konvicích, které po zdlou −
 havém dovaření vydávají ten otřes−

ný pískavý zvuk. Naše pokro −
ková, moderní společnost

ale vyvinula pokroko−
vé moderní konvice,
které mají většinou
krásný plasto vo−ko −
vový vzhled, aerody−
namický tvar s od −

 měr kou a zobáčkem,
ze kterého se kapalina

pohodlně lije nejlépe do hr−
nečku s čajovým pytlíkem.

Proto je rychlovarná konvice
věc, která udělala svět krásný a bez
které bych si nemohl představit život.
Děkuji za pozornost a hezký den. 

Adam Šmíd (14 let)

Svůj život si neumím
představit bez…

Město Tábor vybuduje srážecí sta−
nici, která má snižovat množství
fosforu v nádrži Jordán v centru
města. Projekt by měl výrazně
zlepšit kvalitu tamní vody. Před le−
ty si radnice hodně slibovala od
odbahnění za téměř půl miliardy
korun. Nicméně voda v nejstarší
uměle vytvořené nádrži u nás je
opět ve velkých vedrech zelená.

Nová stanice by měla fungovat 
od jara příštího roku. Fosfor se do
vodní nádrže dostává pře devším ze
špatně čiš těných komunálních od−
padních vod a také z ry bářského
hospodaření v povodí.

„Koupací sezona by měla být od
příštího roku v Jordánu mnohem
lepší. Nové zařízení tomu má výraz−
ně pomoci,“ uvedl táborský místo−
starosta Václav Klecanda. Náklady
na pořízení technologie činí téměř
čtyři miliony korun. Srážecí stanice
bude uvolňovat síran železitý, na
který se fosfor váže. Srážecí stanice
bude zachytávat i řadu dalších ne žá −

doucích látek, ale
nejčastěji jde právě
o fosfor. Podle věd−
ců je v průměru
v Jordánu 20 až 40
mikrogramů fos −
foru na litr, a maxi−
ma jsou dokonce
80 mikrogramů.
Pro rekreační vy−
užití je ideální hod−
nota pod 20 mikro−
gramů na litr.

Jordán byl vybudován v roce 1492
a je pravděpodobně nejstarší pře−
hradní nádrží v Česku. Je určen k zá−
sobování Tábora pitnou vodou. Jeho
odbahnění po více než dvou letech
skončilo v létě 2014.  (pru)

Chtějí pomoci Jordánu



8 Rozhled – Jižní Čechy 7/2022Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

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
matu ritní 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.

e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz 

pro školní rok 2022/2023:

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme. 
Podáváme informace o studijních oborech

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

SLEDUJTE

Oprava historického vlakového ná−
draží v Českých Budějovicích se
prodraží o víc než 20 procent.
Z původní ceny, která byla přes
800 milionů korun, to bude skoro
miliarda. Příčinou jsou vícepráce,
s nimiž projekt nepočítal.

Oprava příjezdové haly bude hoto−
vá do konce letošního roku, všech ny
práce potrvají do léta 2023. Správa
železnic začala nádraží modernizovat
v červnu 2020.

„Na co jsme sáhli, to se obrazně
řečeno zbortilo. Ta rekonstrukce má
mnoho víceprací. Do toho musíme
pořád ctít, že se jedná o památkově
chráněný objekt,“ řekl generální ře−
ditel Správy železnic Jiří Svoboda.

Příjezdovou halu dokončí firmy
nejpozději v prosinci, kdy začne pla−
tit nový jízdní řád.

Vznikne i nový hlavní vchod do
budovy přímo z Lannovy třídy. Celá
trasa z podchodů pod nástupišti
přes budovu až na Lannovu třídu
bude plně bezbariérová. Při opravě
nádraží se změní a zlepší provozní
prostory, upraví plochy pro komerč−
ní využití, zmodernizují veřejně pří−
stupná místa, vznikne i administra−

tivně provozní zázemí pro zaměst −
nance SŽ. Na nejfrekventovanějších
místech budou obchody.

Prodražila se také rekonstrukce 
nádraží ve Veselí nad Lužnicí na
Táborsku. Práce za téměř 62 milionů
korun trvaly rok. Původní cena zakáz−
ky byla skoro 43 milionů, stavební fir−
ma musela proti plánu stabilizovat
i sklepení, pro to se práce prodražily.

Vyměnili jsme dveře a okna
a změ nil se také interiér. Vznikly no−
vé toalety přístupné z haly. Nové
jsou i komerční prostory.

Stavební firma opravila i fasádu
z režného zdiva, obnovila rozvody
kanalizace, vody, topení či vzducho−
techniky. Opravila rovněž střechu
včetně krovu, obnovila původní, po−
škozené štukatérské prvky. Správa
železnic chtěla zachovat historický
ráz budovy, okna jsou proto dřevěná
špaletová. Ve druhém patře jsou
opravené kanceláře, třetí podlaží lze
využít komerčně.

Stavba přestupního terminálu na
železničním nádraží ve Veselí nad
Lužnicí skončila loni. Stála téměř
30 milionů korun. Vzniklo i 50 par−
kovacích míst. (pru)

Rekonstrukce nádraží 
se prodražuje i o stovky milionů
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V pátek 17. června 2022 od−
poledne se konalo slavnostní
předávání maturitních vy−
svědčení jednotlivým třídám
oborů vzdělávání  Obchodní
akademie, Gymnázium, Pod −
nikání a Předškolní a mimo−
školní pedagogika, a to jak
u formy denního i dálkového
studia.
Tato naše malá slavnost se ko−
nala v budově Soukromé Střed −
ní odborné školy a Gymnázia
BEAN, s. r. o., Staňkov. Předá −
vání se zúčastnili nejen absol−
venti a pedagogové, ale i ro −
dinní příslušníci. Ředitelka ško−
ly Ing. Marie Bastlová krátce
zhodnotila výsledky maturitních
zkoušek 2022. K letošním ma−
turitním zkouškám přistoupilo
112 žáků s 93 % úspěšností.
V současné době studuje na
naší škole 331 žáků ve třech
maturitních oborech a v oboru
Kominík.
Žákům maturitních oborů
umožňujeme studovat na zá−

kladě individuálních plánů, po−
kud to jejich zdravotní stav vy−
žaduje. Výhodou výuky jsou

menší třídní kolektivy s třídou
do patnácti žáků. Tato skuteč−
nost se právě projevuje každo−

ročně na výsledcích maturitních
zkoušek. Výuku zajišťuje 21 pe−
dagogů s plnou kvalifikací.

Pokud se podíváme do histo−
rie školy, výuka byla zahájena
1. září 1995 v pronajatých pro−

storách v Lidovém domě ve
Staňkově. V roce 2003 zakou−
pili zřizovatelé budovu v Trn −
kově ulici č. 125 ve Staňkově,
kde sídlíme dodnes. Od roku
2018, kdy došlo ke změně zři−
zovatelů, provádíme technické
úpravy za provozu školy. Sna −
žíme se zkvalitňovat a zlepšo−
vat prostředí pro výuku a vzdě−
lávání. I prostředí školy má to−
tiž vliv na výsledky i spokoje−
nost žáků.
Naše škola má také oprávnění
pro výkon stání zkoušky Revize
spalinových cest – kominík.
Jsme druhou školou v České
republice, která obdržela od
Ministerstva vnitra a Minis −
terstva školství oprávnění k vý−
konu této státní zkoušky.
Naše činnost je tedy bohatá.
Snažíme se připravovat žáky
pro výkon budoucího povolání
a rovněž na studium na vyso−
kých školách.
Mgr. Jitka Boříková, zástupkyně 

ředitelky školy a jednatelka

Soukromá Střední odborná škola Gymnázium BEAN s.r.o. Staňkov informuje:

Zase jsme předávali maturitní vysvědčení…

Ředitelka školy Ing. Marie Bastlová při předávání maturitního  vysvědčení.
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Město Písek bude mít další senior
dům. Vznikne rekonstrukcí objektu
v Sovově ulici, kde město plánuje
výstavbu pobytového zařízení pro
seniory. Náklady na opravy a vy−
bavení jsou 200 milionů korun. Jde
o jednu z největších investic Písku
v posledních letech. Vítěz výběro−
vého řízení uspěl v soutěži s část−
kou nižší než 215 milionů korun,
kterou stanovilo zastupitelstvo 
jako nejvyšší možnou.

„Stavební práce budou trvat 22
měsíců, a kromě přestavby interiérů

se počítá také například s vybudo−
váním přístavby pro kuchyni,“ řekl
písecký místostarosta Petr Hladík.

Nový seniorský dům, který vznik−
ne místo bývalého internátu, bude
mít 57 míst v jednolůžkových
a dvou lůžkových pokojích. Nyní
město část objektu využívá jako
ubytovnu pro uprchlíky z Ukrajiny.

„Maximální počet ubytovaných
v jeden moment byl 50. Od konce
měsíce dubna pracujeme na uvolně−
ní tohoto objektu a v průběhu tohoto
týdne budou všichni obyvatelé pro−

vizorní ubytovny v Sovově ulici pře−
stěhováni do bytů, a to městských
i soukromých nebo do městských
ubytoven. V příštím týdnu bude 
objekt vyklizen a předán k rekonst −
rukci,“ uvedl Hladík.

Klienti nového zařízení pro senio−
ry budou mít k dispozici i menší po−
bytové prostory pro různé aktivizač−
ní činnosti nebo společenskou míst −
nost. Součástí je mimo jiné i výstav−
ba kuchyně pro přípravu až tisíce 
jídel, recepce a také potřebného
záze mí pro zaměstnance. (pru)

Písek získá další senior dům

sousedůKrátce
od

Mají nejlepší 
koupaliště

Nejlepší přírodní koupaliště v Evro −
pě má Rakousko. Rozhodla o tom
Evropská komise, jež vyhodno −
covala podmínky. Zatímco Česko,
Slovensko nebo Maďar sko se
umístili na konci žebříčku, naši
sousedí směrem na jih vedou. Ze
261 loni kontrolovaných tamních
koupališť bylo 97,7 procenta za −
řazeno mezi výborná, což je víc
než kdekoliv jinde v EU, Albánii či
Švýcarsku. Na druhém místě je
Malta, na třetím „koupalištní vel−
moci“ Řecko a Chorvatsko.

Léto s rouškami
Léto zcela bez roušek si Němci ani
letos zřejmě neužijí, ministr zdra−
votnictví Karl Lauterbach naopak
vyzývá, aby si lidé kvůli opětov −
nému nárůstu počtu případů covi−
du−19 dobrovolně zakrývali dý−
chací cesty i v těch interiérech,
kde to nařízeno není. Roušky jsou
v Německu povinné v prostřed−
cích hromadné dopravy a ve zdra−
votnických zařízeních, nadále je
ale vyžadují také některé instituce.

Kuriózní traktorová
nehoda

Hodně kuriózní nehodu vyšetřují
rakouští policisté. V korutanské
obci St. Veit havarovala s trakto−
rem teprve 11letá dívka a způso−
bila škodu v přepočtu stovek 
tisíc korun. Se zemědělským
strojem, za který usedla, pro −
razila střechu domu. Sjížděla
prudký svah s balíky k silážování
a podle policie si spletla brzdu
s plynem. Do nemocnice ji do−
pravili s neurčenými zraněními.

Šátky mohou nosit
Zákaz nošení šátků, například
z náboženského důvodu na ra−
kouských školách nebo školkách,
letos končí. Spolkové vlády se
dohodly, že už jej nebudou napl−
ňovat a vyžadovat. Služba ochra−
ny ústavy dospěla k závěru, že
zákaz není slučitelný s ústavou.
V národních školách jej zrušili
už před rozhodnutím ústavního
soudu, ve školkách ale ještě 
platí s výjimkou Solnohradska
a Tyrolska. Zatím byl v Rakousku
řešen jediný případ dívenky, která
šátek do školky nosila.
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Budějovický Budvar je opět re−
kordní v objemu i tržbách. Loni vy−
vezl přes 1,3 milionu hektolitrů 
piva, export stoupl meziročně
o 11,3 procenta. V Německu ná−
rodní podnik poprvé v historii pro−
dal přes 500 000 hektolitrů. Rostly
prodeje i na dalších klíčových 
trzích, jako jsou Velká Británie ne−
bo Slo vensko. A všechny snad
uklidní, že prodávat se nebude.

Českou politickou i podnikatel−
skou scénu opět rozvířily zprávy, že
by se národní podnik měl prodat, re−
spektive zprivatizovat. Předsedkyně
TOP 09 a šéfka sněmovny Markéta
Pekarová Adamová se vyjádřila před
nějakou dobou ve smyslu, že by stát
neměl podnikat a vlastnit firmy, „kte−
ré nejsou důležité pro chod státu“.

Právě tato slova zvedla ze židle
další politiky, ale i podnikatele a ta−
ké představitele Jihočeského kraje.

„Je to naprostý nesmysl. To je,
jako kdybyste běželi ihned prodat

své zlaté hrnky, když zrovna potře−
bujete peníze,“ konstatoval napří−
klad jihočeský hejtman Martin Kuba.

„Je to nebetyčná hloupost,“ re−
agoval na možnost privatizace 
primátor Jiří Svoboda.

Právě proto, že Budějovický
Bud var je nejslavnější firmou světa

tohoto typu, ročně do státní po−
kladny přináší na daních a dalších
odvodech miliardy korun a stát

s ním nemá žádné náklady ani
problé my, by bylo nezodpovědné
se jej zbavovat.

„Tohle může říct snad jen poli −
tička formátu paní Pekarové. Tedy

někdo nebetyčně hloupý, který
by měl z politické scény odejít,
protože to je něco tak strašného.
Ona je to nejhorší, co českou po −
litickou scénu potkalo za 20 let,“
kontroval bývalý politik, herec
Vítězslav Jandák.

Všichni, včetně ministra prů−
myslu a obchodu Jozef Síkela
ujisti li, že nic takového se konat
nebude.

„Prodej by znamenal pro stát
desítky miliard korun. Budvar je
zahrnutý mezi strategické státní
podniky. Transakce by vyžadovala
i změnu zákona a státní rozpočet
by to rozhodně nezachránilo,“ do−
dal i ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Mnozí odborníci, ale i občané
a Jihočeši považují pivovar za ná−
rodní šperk a poklad.

Budvar vyváží do víc než 70 zemí.
Loni prodával i ve státech jako
Alžírsko, Kamerun, Ekvádor, v Chile,
Iráku, Jordánsku, na Male di vách,
v Peru nebo na Filipínách. Nově
vyvá žel národní pivovar například
do Kambodže či Uzbekistánu. Čistý
obrat překročil druhým rokem
po sobě tři miliardy korun. Zisk
po zdaně ní měl Budvar předloni
305 milionů korun. (pru)

Budvar je rekordní, je to šperk
a prodávat se nebude
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Jihočeské kempy většinou mezi−
ročně zdražily ceny za ubytování
a energie na hlavní letní sezonu
o deset až dvacet procent. Část
z nich kvůli rostoucím nákladům
omezila investice. Zájem o místa
pro karavany evidují podobný či
vyšší jako v posledních dvou 
pandemických letech. Pro některé
kempy je důležité, že na rozdíl
od loňska a předloňska mají
na květen a červen ubytované 
školní zájezdy.

„Ceny ubytování jsme nechali stej−
né jako loni, protože naše obec se
rozhodla zdražit rekreační poplatek
z dvaceti na čtyřicet korun, a to nám

už nedává moc prostoru ke zdra −
žení,“ uvedl provozovatel kempu
z Horní Plané na Lipně Václav Mareš.

Kempy zvedly ceny elektřiny, ně−
kde vody. Zvláště proto, že jim do−
davatelé navýšili částky, které mu−
sejí odvádět. Někde zvýšili ceny za
stání pro karavany nebo stany zhru−
ba o deset až dvacet korun. Zájem
lidí s karavany je letos meziročně
trochu vyšší. Někteří zájemci se to−
tiž rozhodli strávit dovolenou v tu−
zemsku a asi i z důvodu úspor nevy−
dávat se do zahraničí.

Až samotná sezóna i co se počasí
týče, ukáže, jaká byla. „Řada lidí si
rezervuje termín, ale pak jsou ti, kteří

vyčkávají, co bude dál. I co se počasí
týče, protože i když je teď krásně, za
měsíc dva vše může být jinak. A lidi

se řídí aktuální předpovědí,“ dodala
Hana Malá z dalšího z jihočeských
kempů. (pru)

Kempy zdražily

Shrnul jsem poznatky za dobu od za−
čátku roku 2020 a není to dobré čtení.
Celou dobu jsem se snažil psát opti−
mistické články a návody, jak překonat
krizi této doby. Krizi jsem v roce 2019
předpovídal, ale nikdo tomu asi nevě−
řil. Je až neuvěřitelné, jaké tato uply−
nulá doba, relativně krátká – dva a půl
roku, zanechala následky. Tentokrát
jsem se soustředil pouze na fakta. 
Studie výzkumníků Institutu pro demo−
kracii a ekonomickou analýzu Národo −
hospodářského ústavu Akademie věd
ČR poukazuje na to, že duševní zdraví
může zhoršovat nejenom prožitek, ale
i očekávání budoucích ekonomických,
zdravotních či sociálních problémů.
Pozor na stres. Mnoho lidí teď po řadu
týdnů žije ve stresové situaci, nebo ve
zvýšeném úzkostném napětí. A to vše
má zdravotní důsledek – na imunitu 
lidí, která díky stresu časem klesá.
„Předpokládá se, že díky pandemii se
zvýší počet duševně nemocných
i sebevražd,“ říká uznávaný psychiatr
Cyril Höschl.

TEST: Jaká vás napadnou
dvě čísla?

Doba covidu podle lékařů přinesla
zvrat křivek, které sledují trend střední
délky dožití. Zlom přišel po desetiletích
pozitivního vývoje, kdy u žen data vy−
stoupala až na 81,9 roku a u mužů
na 76,1. V loňském roce se to ale

změnilo a mužům klesla naděje na
doži tí o rok, ženám o 0,7 roku.
Kardiovaskulární onemocnění zůstá−
vají podle lékaře i nyní největším za −
bijákem. Úmrtnost na ně je v Česku
dvojnásobná ve srovnání s nej úspěš −
nějšími západoevropskými
státy. Průměrný Čech žije
až 20 let svého života
s nějakou chronickou
cho robou, která ho
omezuje v běžných
aktivitách. Například
ve Švédsku jsou to
pouze tři roky.
Se srdečním selhá−
ním se nyní v Česku lé−
čí více než 280 tisíc lidí 
a jejich řady se každoročně
rozrůstají o dalších 60 tisíc nových
pacientů. Podle kardiologů není dobrá
vyhlídka ani na nejbližší léta. Do roku
2030 vzroste počet nemocných až 
o 50 procent. 
Zhoršení sociální a ekonomické situa−
ce. Propad lidí do chudoby provází 
tichá hrozba. Data ze zahraničí totiž
ukazují, že právě tento faktor může
spustit boom srdečních chorob a in−
farktů. Rizik je přitom víc než před pan−
demií. Ischemická choroba srdeční
a infarkty, tak i cévní mozkové příhody
souvisejí s tím, jaká je sociální a ekono−
mická situace ve společnosti. 
Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen
energií a dalších komodit zcela jistě ne−
gativně ovlivní zdravotní stav řady lidí.

„Propad životní úrovně velmi pravdě −
podobně povede ke zvýšení úmrtí na
nemoci srdce,“ vysvětluje prof. MUDr.
Aleš Linhart, DrSc., předseda České
kardiologické společnosti. Odkazuje
napří klad na data shromážděná po fi−

nanční krizi v Irsku v roce 2010.
Ta v souvislosti s krizí potvrdi−

la nárůst úmrtnosti na in−
farkty, srdeční selhání
a podobné příčiny o více
než 10 procent.
Rozsáhlá studie na da−
tech 11 milionů americ−
kých veteránů prokáza−

la, že lidé po covidu mají
o 70 procent vyšší riziko

vzniku srdečního selhání. 
Prodělání covidu nyní kar −

diologové počítají mezi rizikový faktor
pro rozvoj srdečních onemocnění.
Podle mě by se mělo do rizikového
faktoru počítat i očkování. Vycházím
z vlastního poznání a zkušenosti. Můj
známý stejně jako já jsme dostali po
očkování vakcínou Janssen arytmii.
Léčíme se od srpna 2021. Další kama−
rád, lékař, dostal po třetí dávce očko−
vání infarkt. „S růstem onemocnění
srdce ale musíme do budoucna počí−
tat, a to nejen v rámci měsíců, ale
i let,“ říká kardiolog prof. MUDr. Aleš
Linhart DrSc. 
Co na to říci? Žijeme dál a nemá smysl
kohokoliv obviňovat, protože jde o „no−
vou věc“ a nikdo ani po dvou letech 
neví, co se z  toho a kdy vyvine. Ale

jedno je jisté. Je třeba udržet pozitivní
mysl a dělat vše pro zdraví. Z toho zá−
kladního je to pohyb a vhodná strava.
Protože je čím dále tím více lidí aler−
gických na pšenici a mléčné výrobky,
doporučuji výrazně je omezit ve stravě.
Ve střevech se nacházejí dráhy všech
orgánů a také velké množství neuronů.
Ve chvíli, kdy dojde ve střevech k pře−
množení mikrobů, mohou se objevit
psychické problémy, jako je úzkost
či deprese.
Podle mé teorie nejsme schopni i z té
ideální stravy přijmout dostatek biolo−
gicky účinných látek, proto doporučuji
je užívat ke stravě ve formě potravino−
vých doplňků. Stejně tak je dobré užívat
přírodní antibiotikum, což je například
oregano. Zbavovat se virů a na to jsem
vyzkoušel směs tří bylin – rakytník +
šalvěj + zlatobýl. Tuto směs doporučuji
užívat denně cca 6 týdnů a dvakrát roč−
ně doporučuji opakovat. Pak už zbývají
jen protistresová opatření, což je pohyb
a smysluplná činnost, která nám přináší
uspokojení.
Užívejte naplno pozitivní prostředí
a sílu energie, která v České republice
je. Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu
doporučuje známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

VÝSLEDEK TESTU: Na nevědo−
mé úrovni jsem se ptal, na kolik let
se cítíte být, případně se chováte.
Číslo, které jste odpověděli, je věk.

a dělat vše pro zdraví,“ 
„Je třeba si udržet pozitivní mysl 
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Kauza věznice na Táborsku pokra−
čuje. Záměr vybudovat na bývalém
letišti ve Všechově na Táborsku
nové nápravné zařízení pro od −
souzené třetí nápravné skupiny,
o nějž usiluje stát, všichni odmíta−
jí. Ob ča né, město a vesměs i Jiho −
český kraj. Vznikla dokonce petice,
kterou podepsalo na 8000 lidí.

“Svůj postoj zdůvodňujeme tím,
že by stavba významně narušila kra−
jinný ráz lokality. Ke všemu stavbu
odmítají občané ze širokého okolí,“
řekl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Stavbu prosazuje především mi−
nisterstvo spravedlnosti. O projektu
však ale budou nakonec rozhodovat
krajští zastupitelé, kteří budou aktu−
alizované zásady územního rozvoje
schvalovat. Částečným vlastníkem
komplexu je také ministerstvo spra−
vedlnosti. „Věznici by si postavili na
svém pozemku. Ale já jsem argu−

mentoval, aby se pro stavbu našel
například opuštěný vojenský újezd.
Proti tomu byly ale názory, že místo
musí být dobře dopravně dostup−
né,“ uvedl starosta.

Ministerstvo spravedlnosti na −
vrhlo projekt poprvé už v roce 2017.
Táborští zastupitelé se proti němu
vyjádřili v minulém volebním obdo−
bí. Stejný názor převládá mezi za−
stupiteli i nyní. Areál ve Všechově
nyní lidé využívají hlavně pro volno−
časové aktivity.

„Jedná se například o in−line
bruslaře, motorkáře, rogalisty nebo

letecké modeláře. Město delší do−
bu uvažuje o tom, že by prostor
upravilo na rekreačně−sportovní
areál. Ale vzhledem k tomu, že se
jedná o rozlehlou plochu, může to
být i velmi nákladná věc,“ dodal
Štěpán Pavlík.

Kapacita českých věznic je
v sou časné době naplněna na
93,8 procenta. V některých typech
věznic ale překračuje limit až
o 14,7 procenta. Poslední statistiky
uvádějí, že za mřížemi je přes
18 800 lidí. Lidem se navíc nelíbí,
že původně resor t spravedlnosti
tvrdil, že by věznice byla pro něko−
lik stovek odsouzených mírnějších
trestných činů. Nyní přišel s tím, že
by mělo jít o třetí nápravnou sku −
pinu, tedy jednu z nejtěžších. Lidé
se bojí i bezpečnosti. A to přesto,
že by vzniklo asi 800 nových pra−
covních míst. (pru)

Věznici nikdo nechce, jenom stát sousedůKrátce
od

Pátky mají 
zadarmo

Výletníci a dovolenkáři v ra−
kouské zemi Solnohradsko
mohou dál jezdit v pátcích
autobusy a vlaky zdarma. Tato
spolková země prodloužila 
akci do 9. září. Zatím této pří−
ležitosti využilo více než
200 000 lidí nad obvyklý počet
cestujících. Lidé se díky tomu
prý vydali i na úseky, kam
předtím nikdy hromadnou do−
pravou nejeli. Pokračování
pro jektu bude stát zemi až 1,5
milionu eur tedy asi 37,5 mili−
onu korun z klimatické kapitoly
rozpočtu. Přesto Rakousko
tvrdí, že se to vyplatí. 

Milionářů 
přibylo

Takzvaných dolarových milio −
nářů je v sousedním Němec ku
stále více. Jejich počet se zvý −
šil o 100 tisíc. Je to více než 
1,63 milionu osob, jejichž maje−
tek přesahuje 1 milionu dolarů.
A jejich majetek je o skoro 
7,5 procenta vyšší, celkově přes
6 bilionů dolarů. Němci patří
mini málně mezi přední evropské
boháče. Nechybí ani Švýcaři 
nebo Rakušané. Nejvíc milio −
nářů je v USA, v Japonsku a za
Německem je čtvrtá Čína.

Nový železobetonový most u Čer −
ve né na Písecku přes Orlic kou pře−
hradu konečně roste.

Obloukový most s jedenácti pilíři
buduje stavební firma těsně vedle
toho současného z roku 1889, který
měl jít původně k zemi. Protože byl
zařazen mezi kulturní památky, musí
zůstat na místě.

Podle projektu se má první vlak
na trati Písek–Tábor po novém 
mostě projet na podzim 2024.
Kompletní cena za železniční stavbu
je 543 milionů korun. Financuje ji
Správa železnic. Ta nyní jen doufá,

že s ohledem na zvyšující se ceny
materiálu nevyrostou konečné ná−
klady dramaticky více nebo se ne−
bude muset čekat na některé
kompo nenty či materiály. 

„Rozpětí oblouku je 156 metrů,
což z něj dělá momentálně největší
železobetonový železniční most
v republice tohoto druhu,“ zdů −
razňuje vedoucí projektu Milan
Špička z Metrostavu. 

Projektanti a stavebníci musejí
35 metrů nad hladinou Vltavy řešit
i řadu překážek. Největší je ne −
přístupný terén na vysoké a příkré

skále. Na levém i na pravém břehu
Vltavy se proto bude muset často
kamení i odstřelovat.

„Jámy pro patky oblouku se musí
postupně vystřílet ve skále, odtěžit a
materiál odvozit. Tam se navíc nedá
jinak dostat než s pomocí jeřábu.
Nezvládneme to ani z hladiny,“
dodal Milan Špička.

Ocelová konstrukce původního
mostu s dvěma kamennými pilíři
z roku 1889 je v nevyhovujícím sta−
vu a nedovoluje nasazení některých
typů vozidel na trať. Starý most, je−
hož zachování si přáli tisíce lidí,
včetně místních politiků, zůstane
nejspíš pro pěší a cyklisty. (pru)

Staví nový most přes Vltavu
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CAFÉ CHARLOTTE V Že lez −
né Rudě přijme brigádně
aktivní DŮCHODKYNĚ na
MYTÍ NÁDOBÍ a úklid spo−
lečných prostor. Nabízíme
týden práce a týden volna,
ubytování zdarma, celo −
roční provoz a výborné pla−
tové ohodnocení. Kon −
taktujte nás na telefonu
725835555. RR 22559

DO VYHLÁŠENÉ kavárny
Café Charlotte v Železné
Rudě přijmeme na hlavní
pracovní poměr BARISTKU
(příprava kávy a pohárů).
Nabízíme stabilní práci
v podniku s dlouholetou
tradicí, celoroční práci na
horách, práci v mladém
kolektivu, nadstandardní
platové ohodnocení a uby−
tování zdarma. Práce je
vhodná i pro studenty
v rámci víkendové brigády.
Pro více informací nám za−
volejte na tel.: 725835555.
RR 22558

KOUPÍM mobilní buňku 
nebo maringotku, i v  hor−
ším stavu. Možno i více 
kusů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.: 603383211.
PM 22084

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 22085

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 22016

SBĚRATEL koupí staré obra −
 zy a jiné starožitnosti. Solid −
ní jednání. Tel.: 608 979 838,
E−mail: vladislav.soucek@
seznam.cz PM 22038

KOUPÍM staré pivní lahve
a sklenice s  nápisy pi  vo −
va rů. I jednotlivé kusy, dě−
kuji sběratel. Tel.:
732170454. PM 22091

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

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

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 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

MÁTE doma nábytek a chro −
 mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a sta rožitný nábytek
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma od −
vezu, vykoupím, zprostřed−
kuji prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz Stačí
napsat SMS nebo prozvo−
nit. Odpovím. RR 22073

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

PRODÁM dřevěné brikety
a pelety. Česká výroba.
Plzeňský kraj – DOPRAVA
ZDARMA. Tel.: 604575136,
E−mail: rahei@atlas.cz.  PM
22013

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elek−
třiny vč. jističů a osvětlení.
Po dla ha, strop a stěny za −
teplené. Slušovic kou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v  pěkném sta−
vu. Dále prodám maringot−
ku, obloženou palubkami,
zařízenou k  okamžitému
použí vání, dřevěné zahradní
domky. Zajištění dopravy
na místo určení.  Tel.:
604867469. PM 22081

VYKOUPÍME starší sta −
vební stroje, nákl. automo−
bily a zemědělské stroje.
Dále provádíme demontáž
oce lových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup 
že  lez ného šrotu. Tel.:
604867469. PM 22083

KOUPÍM ŠKODA 110R,
Rapid, Garde. Stačí sms
zavolám. Tel. 603535061.

HLEDÁME starý dům.
Jsme dva dospělí se zvířa−
ty a hledáme starý dům
k dlouhodobému pronájmu
– zemědělskou usedlost,
dům s velkým pozemkem
o rozloze 1.500 m2 a výše.
Vše pro chov zvířat a pro
ze mědělskou výrobu. Tel.:
703625527. RR 22509

JAWA, ČZ, STADION, 
MANET a jiné… Kou pím
staré českoslo ven ské mo−
tocykly všech značek, v ja−
kémkoliv stavu, i jednotlivé
díly. Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti. Sluš né
a fé rové jednání. Tel.:
607946866. E−mail: klsp@
seznam.cz RR 22142
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SBĚRATEL koupí
staré motocykly ČZ,
JAWA, OGAR, skútr
ČZ, moped STADION

i jiné značky, 
kompletní i ne  kompletní,
torza, rámy, motory, blat−
níky, staré technické prů−
kazy a jinou technickou
dokumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě. Na −
bíd něte, určitě se do −
mluvíme. Tel.603237242
e−mail flemet@seznam.cz
RR 22019
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PRODÁM Opel Meriva mo−
del OPC line 1,6 Ben zín, r.v.
2008, 97 000 km. Kli −
matizace, couvací čidla, vy−
hřívané sedačky, zánovní
celoroční pneu, vyměněné
rozvody mo toru, originál tó−
novaná skla. Cena 120.000
Kč. Tel. 603535061.

volejte 739 334 835
– dojedu.

Program najdete na
www.muzeumpanenekplzen.cz 

Prodám lístky na 

VÝSTAVU 
PANENEK

na zámku v Nebílovech 
1.6. – 31.8. 2022 

9:00 – 17:00 

To, co už nemá doma 
místo, rádi umístíme tam, 

kde můžete takové 
věci obdivovat. 

KŘI PM 22086

PRONAJMEME nově
zbudované apartmány
v Bě šinech. Byty jsou
o rozloze 45 až 75 m2,
jsou plně vybavené a za−
řízené (kuchyňská linka,
sporák, dvouvařič –
sklokera mic ká deska,
mikrovlnná trouba) po−
dle typu a velikosti
apartmánu. Pračka a su −
šička ve společných
prostorách. V místě
možnost zaměstnání,
doprava, škola, školka.
Vhodné i pro pendlery.
Vzdálenost na státní
hranice SRN 28 km.
Volné ihned. Tel.
603195471. RR 22112
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Uzávěrka řádkové inzerce je 22. července 2022

Další číslo Jihočeského rozhledu
vyjde 1. 8. 2022

PRODÁVÁM několik sta−
vebních parcel o rozloze
min. 850 m2 v atraktivní lo−
kalitě v obci Otín, patřící
pod město Klatovy. Pozem −
ky jsou situovány na mír−
ném jihovýchodním svahu.
Cena jednotlivých parcel
bude zahrnovat i budova−
nou ob služ ní komunikaci
a přívod pitné vody na hra−
nu pozemku. Elektřinu
a plyn lze řešit individuál−
ně – hlavní přívody nedale−
ko parcel. Bližší informace
na e−mailu: pozemkyotin@
seznam.cz RR22470

37/185 NEKUŘÁK, bez dětný,
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

PÁNOVÉ, NYNÍ SUPER 
PŘÍZNIVÁ LETNÍ CENA! 
Po hledná sexy blond, pří−
jemná s  pevnými ňadry
č. 5. V  diskr. bytečku se
mnou např. úžasný hluboký
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

MUZEUM PANENEK
v Plzni HLEDÁ 

STARÉ PANENKY,
pokojíčky a medvídky, 

které čestně umístím 
do muzea nebo vykoupím.

Mohou být i poškozeny, 
vše si opravím.

www.muzeumpanenekplzen.cz 

739 334 835 – dojedu.
To, co už nemá doma 

místo, rádi umístíme tam, 
kde můžete takové 

věci obdivovat.
KŘI PM 22087

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

Inzerát můžete podat 
elektronicky na e−mail:

sekretariat@
plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci můžete 
bankovním převodem:

ČSOB: 
72827293/ 0300
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