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Stanislav Brázda:
„Nenechte se ničím zaskočit a jděte dál.

Pohyb a změna je život“.
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Dva nahatý chlapi rezesmějí
Strakonice i Budějovice

Nakupovat u sousedů 
v Rakousku se stále vyplatí
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Krumlov přišel o miliony
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Architektonický návrh, jak sta−
vebně upravit Senovážné ná−
městí v centru města, už mají
České Budějovice. Radnice plá−
nuje, že obnoví mlýnský náhon,
který je dnes zakrytý betonovými
deskami. Kromě toho postaví
podzemní parkoviště a počítá
se také s novou budovou Alšovy 
jihočeské galerie.

„Odhad nákladů bez domu pro
AJG je 450 milionů korun, hotovo
by mohlo být v roce 2028.
Náklady na budovu AJG jsou ko−
lem 800 mi ionů korun,“ uvedla
mluvčí města Jitka Welzlová.

Porota vybrala jako vítězný návrh
projekt jedné z firem. Cílem bylo
obnovit a zpřístupnit mlýnský ná−
hon, vytvořit prostor pro podzemní
parkování a související terénní
úpravu, proto vznikne velká „poby−
tová“ zelená plocha. Architekti také
vybrali místo pro budovu galerie.

„To, co okouzlilo porotu, která 
celá hlasovala pro tento vítězný

projekt, je velká ze−
lená odpočinková
plocha, situovaná
do hlavní pohledové
osy Jiho čes ké ho
mu zea. Při po mí ná
uspořádání prosto−
ru před Eiffe lovkou
v Pa říži,“ uvedli zá−
stupci města.

Projekční prá−
ce podle něj potr−
vají nejméně dva
roky, stavět se
bude v několika
etapách.

Podzemní par−
koviště by mělo
nabídnout 200
parkovacích míst.
Náklady jsou asi
200 milionů. Mě −

sto dohodlo s majiteli některých
komerčních nemovitostí u ná −
městí, že by na stavbu přispěli
svými pe nězi, čímž by se zvýšila
kapacita parkoviště.

Radnice plánuje, že Senovážné
náměstí předělá do roku 2028.
Ve stejném roce by chtěly České
Budějovice být Evropským hlav−
ním městem kultury. (pru)

Už znají novou podobu náměstí
Pětici rybníků Purkartické
soustavy u Písku odbahnilo
Prá cheňské rybářství. Ná −
klady na obnovu rybníků byly
téměř 30 milionů korun. Na
projekt získalo rybářství od
minis terstva zemědělství do−
taci 24 milionů. Dalších šest
milionů korun uvolnil Písek,
který je majitelem rybniční
soustavy.

„Některé z rybníků mohou ny ní
lidé využít i pro koupání. Ry −
bářství dále odstranilo se dm   −
desáticentimetrovou vrstvu bah−
na, upravilo břehy a odstranilo
z nich stromy nebo keře. Ryb −
níky zároveň slouží jako hnízdiště
vodního ptactva, které se do této
lokality vrátilo,“ uvedla mluvčí pí−
secké radnice Petra Měšťanová.

Odborníci také ubezpečili, že
obnovou purkartických rybníků
se v žádném případě nesnížily
hnízdní možnosti pro ptactvo,
tato lokalita bude nadále vý−
znamnou ornitologickou oblastí.
Citlivě se zde pracovalo i s při−
lehlými prostory, které slouží
pro ostatní druhy ptactva.

Purkar tická rybniční sou −
stava je v blízkosti jednoho
z největších píseckých sídlišt
Por tyč. Obnova také zajistila
ochranu města před případnou
povodní, protože rybníky jsou
nyní schopny zadržet až stole−
tou vodu. (pru)

Odbahnili 
pětici rybníků
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Patřila k legendám Českoslo ven ské a později
i České televize. Jako hlasatelka byla jednou z nej−
oblíbenějších. A když před mnoha lety tyto posty
televize zrušila, neztratila se. Letos slaví své životní
jubileum a stále vypadá krásně. Marie Tomsová do−
konce chystá zajímavou novinku.

Kromě knihy fejetonů, které vycházejí z jejího po −
řadu, který dělá pro Český rozhlas každou neděli, se
objeví v říjnu v malé, ale výrazné roli v novém filmu
z cirkusového prostředí režiséra Artura Kaisera Cirkus
Maximum.

„Vlastně jsem si to tak trochu nadělila k mým
sedmdesátinám. Jsem za tu nabídku velmi vděčná.
Nešlo o to, že bych chtěla říkat, že jsem herečka, ale
nesmírně mě potěšila ta nabídka, samotné natáčení
a ta obrovská pohoda a skvělá nálada během něj.

Úžasní lidé, skvělá energie. Moc mě to bavilo,“ svěřila
se hlasatelská legenda, kterou diváci kromě jiného
znají i z komedie Slunce, seno a pár facek Zdeňka
Trošky, kde si zahrála samu sebe.

„Ano, vážení diváci, zachráníme je“, nebo „Ano,
vážení televizní diváci, pravá, jihočeská“… to byly
hlášky, které z fackujících se Hoštic jsou nepře −
hlédnutelné.

„Dodnes na to taky ráda vzpomínám a jsem šťast−
ná, že jsem u Zdeňka mohla točit. Už z těch dob jsme

velcí přátelé s Jirkou
Lábusem, který patří
k našim rodinným
přátelům a je s ním
velká legrace. K již−
ním Čechách nemám sice vztah coby rodačka a ne−
mám tu ani chalupu, ale každý rok sem na deset dní
jezdíme ke Starému Městu pod Landštejnem na
Jindřichohradecku s partou na dovolenou a na kola,“
svěřila se Marie Tomsová.

Zvláštní oslavy svého výročí prý sice nechystá, ale
s pár přáteli by se chtěla potkat. „Nemáme přes rok na
sebe čas, tak si dáme oběd, večeři, skleničku a bude
nám dobře,“ dodala Tomsová, která jinak moderuje
společenské akce a namlouvá v televizi či rádiu
komen táře k různým pořadům. Doma má právníka a je
maminkou dvou dospělých synů.

Ve volnu se od jara do podzimu věnuje chatě, 
v zimě lyžím a běžkám. „Baví mě procházky, baví mě
fajn lidi. Občas si zajdeme do kina, divadla, na kon−
cert, ale jsou dny, kdy jsem v klidu doma s knížkou
nebo píšu své fejetony. Mám teď trochu starosti
s mou starou a nemocnou maminkou, ale snad bude
vše dobré. Hlavně si přeji zdraví, všechno ostatní si
člověk nějak zařídí,“ dodává stále krásná Marie
Tomsová (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Hlasatelská legenda 
Marie Tomsová slaví jubileumNeštovic je víc

Zvýšený výskyt planých neštovic
evidují za první půlrok letošního ro−
ku hygienici na jihu Čech. Loni evi−
dovali zase extrémně nízký počet,
což bylo způsobeno i dlouhým
lock downem a nošením roušek.
Hygie nici zaznamenali 3940 přípa−
dů planých neštovic. Je to o zhru−
ba 70 % případů víc. One moc  nění
se nejčastěji vyskytuje u dětí, čas−
to si je přinesou ze školky či školy.
Situace je podobná v celé ČR.

Kuriózní porod
V českobudějovické nemocnici
jen pár minuty po sobě rodily dvě
sestry! Takový případ ještě lékaři
ani zdravotní sestry nezažili.
Jedna ze sester, osmadvacetiletá
žena, přivedla na svět holčičku, 
její o dva roky starší sestra taky.
I když každá ze sester měly rodit
v jiném termínu, v nemocnici se
potkaly ve stejný den. Obě pak
rodily ve stejnou hodinu, jen
zhruba 14 minut po sobě. Ani
zdravotnický personál prý tako−
vou shodu nepamatuje.

Slevu nájmu 
neschválili

Opoziční hnutí Pro Prachatice na−
vrhlo, aby město snížilo ve svých
bytech nájemné od července do
prosince na 55 korun za metr
čtvereční. Lidé v nich dnes platí
podle opozice i 130 korun za metr
čtvereční. Pro návrh hlasovali jen
dva zastupitelé hnutí, jeden zastu−
pitel byl proti, 14 se zdrželo.
Vedení města chce prý zatím po−
čkat na to, zda vláda vykompenzu−
je zvyšující se náklady potřebným
a pak případně přistoupí k pomoci
na regionální úrovni.

Dva berani uhynuli
Zoologická zahrada v Hluboké nad
Vltavou publikovala fotografie
dvou uhynulých beranů. Zvířata
zemřela poté, co požila pečivo
a další nevhodné krmení od ne−
ukázněných návštěvníků. Zvířata
v zoo mají vyváženou krmnou
dávku, která zohledňuje jejich
fyziologické potřeby. Proto je ne−
žádoucí, aby je návštěvníci jakým−
koli způsobem přikrmovali. Pro
zvířata jsou nebezpečné také růz−
né obaly či sáčky, které namísto
v odpadkových koších často kon−
čí za plotem jejich výběhů. 

Letos v září 23. a 24. se uskuteční
komunální volby a volby do části
Senátu. Jedinou obcí na jihu Čech,
kde letos volby nebudou, jsou
Nevězice na Písecku. Kandidovalo
méně než pět lidí. Přitom rozmach
obce byl v končícím volebním
obdo bí větší než kdykoli předtím.

„Od kandidatury odradily řadu lidí
kritické názory obyvatel. Bohužel se
nyní pozastaví i plánovaná žádost
o dotaci na kanalizaci. V naší obci
se 142 obyvateli, kde je dosud
sedmi členné zastupitelstvo, bude
příští čtyři roky správce určený mi−
nisterstvem vnitra,“ uvedl starosta

Vladi mír Kyliánek a dodal, že nikdo
z kritiků, kterým se neustále něco
nelíbí, však sám nekandidoval.

Odhad nákladů na tolik potřebnou
kanalizaci byl 27 milionů Kč, stát
proplácí zhruba 80 procent. O dota−
ci tak Nevězice nepožádají, protože
nebudou mít zastupitelstvo.

V končícím volebním období
upra vila obec náves, vznikla plocha
pro kontejnery na odpad, předělala
se hospoda.

„Kompletně od sklepa až po stře−
chu jsme zrekonstruovali obecní vi−
lu včetně fasády, jsou tam dvě by−
tové jednotky. Na obecním úřadu

se do dělalo první patro,“ doplnil
starosta Kyliánek. Starostou byl
první volební období, před tím ne−
byl ani zastupitel.

Do zářijových komunálních voleb
podali ve velkých okresních měs−
tech kandidátky strany a hnutí či
různá uskupení.

V Českých Budějovicích 12, v Tá −
boře 9, v Českém Krumlově 11,
v Pís ku 10, v Prachaticích 9, ve Stra −
konicích 5 a v Jindřichově Hradci 13.

V některých obvodech budou ta−
ké kandidovat zájemci do Senátu.
Někde obhajují stávající, jinde se
objevili noví kandidáti. (pru)

Jediná obec, kde nebudou komunální volby
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Energetická krize, která je stra−
šákem pro mnoho občanů ne −
jenom Jihočeského kraje, nese
otázku, zda bude dostatek elektři−
ny. A to hlavně pro Jihočechy,
kteří zde mají atomovou elektrár−
nu Temelín.

Nejenom že právě Jihočeši platí
drahou energii, byť jim kdysi byla
slibována úplně ta nej −
levnější, ale nyní se bojí,
zda jí bude dostatek.
Představitelé ČEZU i vlá−
dy tvrdí, že ano. Temelín
přitom chce navíc příští
rok dodat do přenosové
soustavy až o 4000 me−
gawatthodin elektřiny víc
než letos.

„Odpovídá to zhruba
roční spotřebě 1150 do−
mácností. Chceme toho
dosáhnout tak, že upra −
víme provoz čerpadel,
která dopravují vodu do
chladicích věží. Umožnila
to matematická metoda
zpracování velkých dat,

takzvaná big data, díky které jsme
využili provozní a meteorologická
data za posledních pět let,“ řekl
mluvčí elektrárny Marek Sviták.

Energetici porovnávali teplotu
a vlhkost vzduchu, teplotu chladicí
vody a vlastní spotřebu cirkulač−
ních čerpadel, která vhání vodu do
chladicích věží.

„Je to podobné jako jízda autem,
kdy způsob jízdy ovlivňuje spo −
třebu. Díky řízení provozu chladi−
cích věží můžeme snížit spotřebu
cirkulačních čerpadel. A ušetřenou
elektřinu můžeme dodat do přeno−
sové sítě,“ uvedl Sviták.

V novém systému už fungují
čerpad la na prvním bloku. Na kon−

ci letošního roku srovnají ener −
getici získané výsledky s druhým
blokem, na kterém letos zatím
nechá vají provoz čerpadel v půvo−
dním režimu.

Energetici dosud regulovali vý−
kon čerpadel na základě analýz
a provozních zkušeností. Mate   −
matic ké zpracování velkých da −

tových souborů umož ni −
lo podle mluvčího najít 
ideál ní vztah mezi vý −
 konem chla  dicích věží
a vlastní spotřebou elektři−
ny. Pra covníci elektrárny
teď nově na začátku ranní
a noční směny upravují
nastavení čerpadel.

Temelín je největší vý−
robce elektřiny v zemi,
kryje zhruba pětinu do−
mácí spotřeby. ČEZ spu −
stil elektrárnu v prosinci
2000. Loni vyrobil Teme −
lín 15,86 terawatthodiny
(TWh) elektřiny, letos od
začátku roku 8,9 TWh.

(pru)

Temelín chce posílit energetickou výrobu

Extrémní nárůst zranění a nehod
na kolech a elektrokoloběžkách za−
znamenávají policisté i lékaři na ji−
hu Čech. Jen za letošní půlrok jich
řešili okolo stovky. Čtyři z nich byla
těžká a dva lidé dokonce na ná−
sledky zemřeli. 

Ve čtvr tině případů sehrály roli
omamné látky. Velký nárůst nehod je
na koloběžkách. Jejich uživatelé čas−
to podcení své síly. Nepoužívají
ochrannou přilbu a jezdí velmi rychle.
Pokud nezraní sebe, zranění přivodí
někomu dalšímu, třeba chodcům.

„Pro dospělé není používání 
cyk lis  tické přilby povinné, přesto
by ji pro vlastní bezpečí nosit měli,“
připomněl policejní mluvčí Milan
Bajcura.

Ve čtvrtině nehod cyklistů, které
od začátku roku policisté na jihu
Čech řešili, sehrál roli i alkohol.
Někteří to podceňují a tvrdí, že jedno
pivo nebo panák přeci nemůže
ovlivnit jejich pozornost. „Je to ne−
smysl. U každého má alkohol jiný

vliv na fungování. Záleží na
konstituci těla, na tom, zda je
někdo najedený, na lačno,

zda jde o muže, ženu nebo jaké je
počasí. U někoho by nevadila třeba
čtyři piva, někdo si dá skleničku
a má pocit, že vypil láhev,“ upozor−
ňují odborníci s tím, že alkohol
zkrátka za volant a za řídítka nepatří.

Na elektrokola a elektrokoloběžky
s výkonem nad jednu kilowatu už
navíc musí mít jezdci řidičský prů−
kaz na malý motocykl. To často ale
někteří nevědí, a ti co ano, to neres −
pektují. Hrozí jim pokuta, ale taky
třeba soud, pokud něco způsobí.

Také podle vyjádření úrazových
ambulancí jihočeských nemocnic
rapidně přibývá nehod a zranění na
elektrokolech a koloběžkách. V létě
všeobecně je hodně případů tohoto
rázu, dříve šlo hlavně o klasická kola
a in−line brusle.

Lékaři navíc varují, že pokud ně−
kdo upadne a uhodí se do hlavy,
i když má pocit, že šlo o malou rá−
nu, měl by vždy raději vyhledat léka−
ře. Někdy může jít o zdánlivou bana−
litu, která může končit i smrtí. (pru)

Přibývá Nehod na kolech 
a koloběžkách 
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Asi nejúspěšnější divadelní ko−
medie posledních let zavítá za−
čátkem září do letního kina ve
Strako nicích i Českých Budějo −
vicích. Ve dnech 5. a 6. září uvidí
diváci hru Dva nahatý chlapi,
v níž excelují Martin Zounar, 
Mar tina Randová, Martin Kraus
a Daniela Šinkorová.

„Je to věc přeložená z konce
května a do obou měst se moc tě−
šíme. Naháči, jak jim říkám, je jed−
na z nejúspěšnějších komedií ne −
jenom u nás, ale i ve Francii, kde
vznikla. Napsal ji Sébastien Thiéry
a lidi se vážně smějí od začátku
až do konce,“ prozradil Rozhledu
herec Martin Zounar.

„Co se stane, když se ráno pro−
budíte v cizí posteli, v cizím bytě,
se svým nadřízeným? A co z toho
všechno může vzniknout…? No,
to se dozvíte, když se na to přijdete
podívat, tedy na nás,“ podotkl
„český Belmondo“ Martin Kraus.

Diváky prý nejvíc zajímá, zda je
s kolegou Zounarem v posteli sku−
tečně nahý, nebo mají pod dekou
spodní prádlo. „No, a právě to 

zjistíte, když se do letních kin
v Budějo vicích a Strakonicích vy−
dáte. Je to sice bláznivá komedie,
ale možná tak trochu ze života.
Opravdu si to lidi užívají, a my s ni−
mi. Ať už to hrajeme u nás v praž−
ském Divadle Metro na Národní,
nebo na zájezdech. Výborná byla
jedna paní v Opavě. Ta se tak 
smála a pak v mezipauze při před −
stavení zakřičela na celý sál: 

„Jé, já jsem se poch…a,“ svěřila
se herečka Martina Randová.

Kromě těchto představení a na−
táčení mají herci poměrně volno.
I když jak kdo z nich. „Točím, pak
hraju, pak pár dní u sestry
na rozhra ní jižních a západních
Čech. A jinak je to fajn,“ svěřila se
Randová.

Od září začnou všichni zase hrát
v pražském Metru, kde na novou

sezónu je plánováno pět nových
premiér.

„Já jsem na jihu Čech docela
často, hlavně pracovně. Kromě to−
ho mám krásné vzpomínky na mé
mládí, kdy jsme v Prachaticích
a okolí a v Boleticích točili le −
gendární seriál Chlapci a chlapi,
který dokonce televize nedávno 
zase reprízovala,“ dodal Mar tin
Zounar.  (pru)

Dva nahatý chlapi rozesmějí Strakonice i Budějovice
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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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O více než 19 milionů korun přišlo
město Český Krumlov v posledních
dvou letech kvůli covidové krizi
a válečnému konfliktu na Ukrajině
na takzvaných bus stopech. Tedy
na poplatcích za vjezd zájezdových
autobusů.

Loni získala radnice na poplatcích
od zájezdových autobusů 617 000
korun. Předloni to bylo 2,5 milionu
a v roce 2019, než začala pandemie
covidu19, to bylo přes 20 milionů
korun. Druhý rok po sobě chyběly
příjmy od turistů. Českokrumlovský

rozvojový fond, který vlastní město,
se ale přesto dostal loni z před −
loňské čtyřmilionové ztráty do zisku
po zdanění 178 000 korun.

„Jaké ztráty budou letos, je ještě
brzo sdělovat, sezóna je v plném
proudu. Opět ale půjde o značné
ztráty,“ uvedli zástupci města.

Radnice zpoplatnila vjezd auto −
busů 1. června 2019. Před pande−
mií jezdilo do města ročně kolem
16 000 zájezdových autobusů.

Na tržbách fondu se loni nejvíc,
z 53 procent, podílely pronájmy 

bytů. Nájemcům dal fond slevy, do −
hromady za 1,6 milionu. Z parkova−
cích služeb utržil fond přes 20 milio−
nů, hlavně od osobních aut, jimiž
přijeli turisté. Druhý rok v řadě se
propadaly tržby ze skupinové tu −
ristiky. Hos poda ření úseku Cestovní
ruch skončilo loni v téměř dvou −
milionové ztrátě, která tak mezi −
ročně klesla o 2,3 milionu.

Krumlovu klesl počet návštěvní−
ků, hlavně turistů z Asie a Ruska,
stejně jako lidí, kteří navštěvují hrad
a zámek zapsaný na seznamech
UNESCO. Proto památkáři nyní
omezují zásadnější a nově napláno−
vané investice. (pru)

Krumlov přišel o miliony!

sousedůKrátce
od

Chtějí filipínské 
pečovatelky

Jen v hornorakouských domo−
vech seniorů a pečovatelských
zařízeních je přes 870 volných
lůžek z celkových 12 300. Není
totiž personál. Země jej hledá
v zahraničí, hlavně na Filipínách.
O tyto ženy je velký zájem
s ohledem na zkušenosti i pří−
stup. Odtud jich nedávno získali
deset, které musejí projít zkouš−
kami a dosvědčit, že se alespoň
dobře domluví německy nebo
anglicky. K práci v Rakousku
musejí zájemci absolvovat ještě
speciální vzdělání, jako z od −
borného práva. Někde přijímají
i Češky, Slovenky nebo Polky.

Trolej 
zničila auta

Kuriózní škodu v desítkách mi −
lionů eur musí zaplatit němec−
ká pojišťovna. Automobilka vy−
rábějící slavná vozidla nesoucí
jméno po bavorské spolkové
zemi, přišla o 60 z nich při
transportu do autosalonů. No −
vá vozidla byla naložena na
dvoupatrovém vlakovém trans−
por téru. Nejspíš vlivem vedra
se prověsila ocelová trolej na
nádraží u německého Landshu −
tu a auta v horním patře dosta−
la od lana obrovskou ránu. Ta
způsobila fatální poničení karo−
serie. A tak na 60 bavoráků
skončilo ve šrotu.

Prostitutek 
zásadně ubylo

Prostitutek v Německu ubylo
a jak uvádějí úřady, může za to
nejspíš uplynulé dvouleté covi−
dové období. Počet veřejných
domů se však prý nezměnil.

Počet v Německu úředně hlá−
šených prostitutek poklesl. Za −
tímco před covidem jich bylo
okolo 40 000, nyní je jich okolo
23 tisíc. Počet nevěstinců je té−
měř 2300, poprvé jich tedy ne−
přibylo. Nejvíce kněžek lásky je
mezi 21 až 44 roky. 19 procent
z nich má německé občanství,
a kromě nich je skoro 40 pro−
cent rumunské národnosti.
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Čluny, vodní skútry, paddleboardy,
ale i plavci se potkávají na če−
ských přehradách a Lipno nebo
Orlík nejsou v létě výjimkou. Při
porušování předpisů pak vznikají
nebezpečné situace. Státní pla−
vební správa, policisté i vodní zá−
chranáři provádí bezpečnostně−
dopravní akce. Odhalili, že každý
čtvrtý vůdce malého plavidla poru−
šuje předpisy.

„Nejčastějším přestupkem je ne−
respektování plavebního značení,
zejména v úsecích vodních cest,
kde je nařízen výtlačný režim plav−
by,“ uvedla ředitelka Státní plavební
správy Klára Němcová.

Od začátku sezony v polovině
června už plavební správa zkontro−
lovala přes 250 plavidel a zjistila
nejméně 70 přestupků.

Někde chybí plovací záchranné
vesty, jinde hasicí přístroje. Někde
zase zjistili policisté alkohol u lodi−
voda. „Velkým nebezpečím je, když
na lodi jedou děti, nemají plovací
vesty, a dospělí tvrdí, že přece děti
umějí plavat. Je to nesmysl, v krizo−
vé situaci, v šoku a třeba daleko od
břehu to může mít i fatální násled−
ky,“ varují vodní záchranáři.

Letos zatím policisté na jihu Čech
řešili dva případy, při kterých utonuli
dva muži. (pru)

Každý čtvrtý vůdce malého
plavidla porušuje předpisy

Pikador slaví padesátiny,
pochoutku přivezl Jihočech

Oblíbená pochoutka−párek v rohlí−
ku, kterou do tehdejšího Českoslo −
venska přivezl kdysi českobudějo−
vický řezník a získala si i specific−
ký název, slaví 50. narozeniny.
Kromě jižních Čech ji jinde v re−
publice znají pod jiným názvem.

Když někde jinde kromě jižních
Čech řekne někdo pikador, koukají
na něj jak na mimozemšťana a ne−
chápou, o čem je řeč. Přitom párek
zasunutý ve vydlabaném rohlíku
s hořčicí nebo kečupem je legenda.

Před 50 lety dovezl takzvaný
Pikador do ČSSR známý českobu−
dějovický řezník Václav Masopust.

„Párek v rohlíku s hořčicí nebo
kečupem jsem objevil ve španěl−
ském Madridu. Název jsem odvodil
od tamních zápasníků s býky, vyba−

vených kopím, tedy píkou. Dokonce
jsem žádal pekaře, aby dělali širší
rohlíky. Aby se do nich ty párky ve−
šly,“ říkal kdysi „autor“ pochoutky
Václav Masopust.

Pekaři mu skutečně vyhověli
a rohlíky začali dělat širší. Svého ča−
su byly v rohlíkách párky sice slabé,
ale pořád širší, než jaké se vyrábějí
dnes. A chutnaly po mase a voněly.  

Nejde o klasický hot−dog, jak jej
někteří mylně nazývají. Tam je rohlík
rozříznutý napůl podélně a párek
položený. Pikador je „jiný level“, 
říkají ti, co jej milují.

Kdysi byl na každém druhém ro−
hu stánek s pikadorem, dnes v čes−
kobudějovických provozovnách ne−
bo i jiných na jihu Čech aby je člo−
věk pohledal. (pru)



8 Rozhled – Jižní Čechy 8/2022Aktuální 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

Jihočeský krajský úřad pokračuje
v restrukturalizaci a letos plánuje
snížit počet zaměstnanců o čtyři
procenta. To znamená, že hejt−
manství propustí asi 20 lidí. Už lo−
ni úřad snížil stav o osm procent
zaměstnanců. Celkově tak za leto−
šek a loňský rok propustí dohro−
mady 60 úředníků, což znamená
roční úsporu na mzdách 30 milio−
nů korun.

„Není to nějaké chaotické a na −
hodilé propouštění. Už loni jsme
se přesvědčili, že všechno funguje
i s nižším počtem zaměstnanců
a nikdo se z toho nezhroutil. Tímto
krokem zvyšujeme efektivitu a na

úřadě nemá být nikdo navíc,“ uvedl
hejtman Martin Kuba.

Jihočeský hejtman už předloni na
podzim po nástupu do funkce řekl,
že personální audit úřadu je jedním
z bodů, na který se chce zaměřit.
Dodal, že na některých odborech
je počet zaměstnanců vyšší, než
je potřeba. „Naopak se pokusíme
získat kvalitní odborníky na místa,
kde nám chybí,“ podotkl Kuba.

Krajský úřad má více než pět 
stovek zaměstnanců. „Domnívám
se, že obecně je státní správa na −
bobtnalá. Měli bychom usilovat
o štíhlejší stát, protože pak bude sil−
nější občan,“ dodal hejtman. (pru)

Kraj propustí zaměstnance

Chybějící část dálnice D3 u jiho−
českého Tábora bude dokončena.
Nejvyšší správní soud potvrdil roz−
hodnutí o vyvlastnění pozemků
býva lého motocentra, které jsou
klíčové pro stavbu úseku.

Soud tak zamítl kasační stížnosti
jednoho z majitelů Pavla Bratránka
a společnosti Taartrade. Se stížností
neuspělo ani Ředitelství silnic a dál−
nic, které nesouhlasilo s tím, že po−
dle Krajského soudu v Českých
Budějovicích se nemá vyvlastnění
prozatím týkat čerpací stanice LPG,
kde zpočátku panovaly nejasnosti
ohledně vlastnictví. Podle ŘSD se tím
vyvlastnění stanice jen oddálí. Roz −
hodnutí krajského soudu z letošního
dubna tak platí v plném rozsahu.

„O vyvlastnění pozemků motocen−
tra jsme zažádali proto, abychom
mohli dostavět zhruba 400 metrů
dálnice D3,“ uvedli zástupci ŘSD
s tím, že bratři Bratránkovi s vy vlast −
něním nesouhlasili, rozhodnutí o od−
nětí vlastnického práva označovali za
nepřiměřené a protiústavní.

Nejvyšší správní soud dospěl
k závěru, že vyvlastnění je nezbytné,
alternativní řešení neexistuje.

„Problém vznikl už před mnoha
lety kvůli chybnému rozhodnutí
správních orgánů, především měst−
ského úřadu v Táboře, které schváli−
ly trvalý přístup k motocentru přes
obslužnou komunikaci, původně
povolenou jako dočasnou, jež zanik−
ne po dostavbě D3. A protože při−
znané veřejné subjektivní právo na
sjezd k nemovitostem vyvlastnit 
nelze, je nutné vyvlastnit nemovitos−
ti samotné,“ konstatoval soud.

Chybějící úsek D3 u Tábora by
mohl být dokončen do začátku pří−
štího roku.

V provozu je teď 70 kilometrů dál−
nice D3, která má spojit Prahu
s Českými Budějovicemi a rakous−
kými hranicemi. Měřit by měla
170 kilometrů. ŘSD teď v jižních Če −
chách staví souvislý třicetikilo −
metrový úsek D3. Celá dálnice by
měla být hotová do roku 2030, jiho−
česká část do roku 2025. (pru)

D3 mohou u Tábora dokončit,
soud rozhodl o vyvlastnění
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Druhý STARTUP ByCzePS, který se
konal na Lipně, představil osvěžující
alternativu ke každodennímu životu
u počítače. Během nejlepšího počasí
nabídly břehy Lipna, kemp a jízda 
lodí ideální místo pro diskuzi, pod něty
a nové nápady pro 40 mla dých podni−
katelů z České republiky a Ba vorska.
Obě organizátorky, Ing. Ja ros lava
Pongratz, manažerka kontaktních sítí
Bavorsko – Čechy a Stephanie Fichtl,
jednatelka přeshraničního inkubá −
toru GreG, byly velice spokojeny.
„Pozitiv ní zpětná vazba na STARTUP
ByCZePS dokazuje, jak velká je zvě−
davost a jak velký je potenciál pro
rozvíjení naší příhraniční činnosti,“
vysvětlila Jaroslava Pongratz.
Zakládání nových společností, ino −
vace a podpořit nové nápady na
obou stranách česko−bavorské hra−
nice je společným cílem Evropského

regionu Dunaj−Vltava a přeshraniční−
ho inkubátoru. Již v minulém roce
měla akce STARTUP ByCzePS, na
které se podílí i regionální mana −
gement okresu Freyung−Grafenau,

velký úspěch. Loni se konala online
a letos se mohli účastníci konečně
potkat v reálném životě.
Ti úspěšně využili příležitosti k navázá−
ní nových přeshraničních kontaktů.
Jaroslava Pongratz se představila jako
nadšená a inspirativní hostitelka.
„Příhraniční region má co nabídnout
a v posledních letech se hodně změnil.
Velmi mě těší, že mohu inspirovat mla−
dé podnikatele z České republiky
a Bavorska, aby odtud rozvíjeli své
mezinárodní nápady a spolupráci.“

Inspiraci a impulzy pro tyto nápady
získali účastníci v rámci workshopu
od Prof. Dr. Wolfganga Dornera a Tho −
mase Lischkeho. Ti zprostředkovali cí−
le Startup Campusu Technické univer−

zity v Deggendorfu. Lischke a Dorner
nározně ukázali, jak identifikovat fakta
a předpoklady ve vlastním obchodním
modelu, jak rozvíjet kreativní řešení
problémů a jak zvládat výzvy.
„Naši účastníci mohli získat během
krátné doby mnoho užitečných nástro−
jů pro rozvoj úspěšných firem. Zabývat
se analýzou nápadu může být velmi
přínosné. Také dialog s kontaktní sítí 
je nesmírně důležitý pro učinění správ−
ných rozhodnutí, pro rychlý rozvoj na−
vrhovaných řešení a pro vybudování
sebevědomí. Přeshraniční kontakt 
nabízí zcela nové možnosti,“ potvrdila
Stephanie Fichtl.

2. Startup ByCzePS na Lipně nad Vltavou

Nové nápady pro české
a bavorské startupy
Evropský region Dunaj−Vltava a přeshraniční inkubátor
GreG ve Freyungu spojily mladé podnikatele v příhraničí.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Evropský region Dunaj−Vltava

Ing. et Ing. Jaroslava 
Pongratz, MBA

Manažerka kontaktních sítí
Bavorsko – Čechy
Kolpingstraße 1

D−94078 Freyung
Tel.: +49−170−8118194

j.pongratz@
euregio−bayern.de

www.beratungsbueros.eu

Zleva: Organizátorky akce Ing. Jaroslava Pongratz, manažerka kontaktních sítí
Bavorsko – Čechy a Stephanie Fichtl, jednatelka přeshraničního inkubátoru
GreG ve Freyungu.



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

Zájem o plavby po Vltavě mezi
Českými Budějovicemi a Týnem
nad Vltavou stále roste. Za první
dva měsíce sezóny plavebními ko−
morami proplulo více než 14 000 li−
dí. To je zhruba o tisícovku více než
ve stejném období loňského roku.

Zájem o lodní turistiku má v po−
sledních dvou letech stále rostoucí
tendenci, pociťují to i navázané služ−
by přímo v krajském městě.

Za podobným druhem turistiky
přijíždí do krajského města stále ví−
ce lidí. Podle ředitele destinační
společnosti Českobudějovicko−
Hlubocko Tomáše Polanského je
tradičně největší provoz na pla −
vební komoře v Čes kém Vrbném.
„Mezi Českými Budějovicemi
a Hlu  bokou jezdí větší výletní lodě,
které mají kapacitu šedesát až
osmdesát osob, ale i menší loďky,“
prozradil. 

Zvýšený zájem také registrují
provo zovatelé plavby lodí a dalších
atrakcí na řece Malši v centru
Českých Bu dě jovic. „Posílili jsme
víkendy a jezdí dvě naše lodě.
Přesto se nedá říct, co je oblíbeněj−
ší, protože dost záleží na věkové
skupině. Starší lidé a turisté mají ra−
ději komentované plavby, mlad ší
ročníky a rodiny s dětmi upřed −
nostňují šlapadla,“ uvedla manažer−
ka konceptu Lanna Linda Hetešová.

Lodní linky L61 a L62 můžou navíc
lidé využívat jako součást městské
hromadné dopravy.

Řada lidí se vydává na výlety
z Českých Budějovic, přes Hlubokou
nad Vltavou, Purkarec až do Hněv −
kovic a dále pak přes Týn nad Vltavou
na Orlík. Pro mnoho z nich jde o ideál−
ní celodenní výlet s poznáváním okolí
řeky. Veškeré informace o aktuálním
provozu plavebních komor a přístavů
jsou na webu stezkavltavy.cz.

sousedůKrátce
od

Kradli luxusní
kola

Rakouská policie stíhá pětici
Čechů, která se v Rakousku
spe  cializovala na drahá a luxus−
ních elektrokola. Jeden z obvi−
něných je na útěku a hledán
evrop ským zatykačem.

Pětičlenná skupina Čechů ve
věku 30−42 let ukradla nejméně
třináct drahých jízdních kol 
z obchodů. Celkem ukradli
bicyk ly za 155 000 eur, tedy
skoro za 4 miliony korun. Jeden
pachatel uniká, ostatní jsou ve
vazbě a čeká je soud.

Budují duhové
přechody

Rakousko je možná první ze
středoevropských zemí, která
zavádí duhové přechody pro
chodce. Má být znamením rov−
ného zacházení s lidmi všech
sexuálních orientací. Duhové
přechody pro chodce řeší nyní
radnice v Riedu, Braunau i dal−
ších několika městech. Ve
Steyru dokonce už funguje od
května. Jak místní, tak i spolkoví
politikové jsou vesměs pro.
Podle dopravních expertů je na−
víc vícebarevný přechod i méně
přehlédnutelný a zvyšuje prý
i bezpečnost pro chodce.

Chtěl zapálit
školu

Policie i sociální odbor v Mni −
chově se zabýval netradičním
případem. Teprve sedmiletý
kluk se rozhodl, že zapálí školu.
Na WC zapálil toaletní papír
a způsobil škodu odhadovanou
na 10 000 eur, tedy asi čtvr t
milionu korun. Oheň naštěstí
zpozorovala učitelka a vyvolala
požární poplach, na základě
kterého byla škola evakuována.
Naštěstí se podařilo plameny
uhasit. Chla pec se vsadil se
šestiletým, že školu zapálí.
Aktéři jsou beztrestní, protože
jim není čtrnáct let.

Zájem o plavby po Vltavě stále roste 
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Zdražování všeho a všude Čechy
hodně štve. Nejenom v přepočtu
na průměrnou mzdu, rozlohu a ta−
ky kvalitu, ale i na fakt, že toho, co
je u nás dražší než jinde, je pod−
statě více než toho, co je levnější.
Ti, kteří žijí například u rakouských
hranic, mají výhodu. Jezdit za ná−
kupy se jim rozhodně vyplatí.

Ať už si koupíte sýr, klobásy, ma−
so nebo prací prášek či sladkosti,
dostanete je v Rakousku mnohdy za
méně peněz než u nás, a pokud ná−
hodou za stejné peníze nebo i o ma−
ličko dráž, víte ale, že jde o zcela ji−
nou kvalitu. Některé zboží je sice
o něco dražší, stejně jako pohonné
hmoty, nicméně je nutné uvědomit
si, s jakými příjmy fungují Rakušané
a s jakými my.

„Musím říct, že růst cen v Česku
a v Rakousku je diametrálně jiný.
U nás v Čechách se zdražuje stále,
raketově a často nesmyslně. Tady je
to jiné, pomalejší. Navíc si tu lidi vy−
dělají mnohonásobně více. Já si mě−
síčně vydělám 2 500 eur, což je asi
62 000 korun, můj partner 3000 eur,

to je nějakých 75 000 korun. Denně,
kromě víkendů nebo svátků, jezdíme
40 kilometrů sem a zase zpět. Přesto
se nám to vyplatí a žijeme si dobře.
Tady už pracujeme pátým rokem,
a když byl covid, tak jsme tu zůstali.
Náš zaměstna vatel nám navíc po−
skytl garsonku. V Česku bych, po−
kud to nebude nezbytně nutné, už
vážně nepracovala,“ svěřila se
Rozhledu 29letá slečna Iveta, která
jinak žije na Česko krumlovsku, ale

s partnerem pracuje ve Freistadtu
a navíc u stejné firmy.

„Nechápu, proč u nás v Česku je
všechno tak drahé – máme nej −
dražší služby mobilních operátorů
v Evropě, dnes i nejdražší nemovi−
tosti i pronájmy. Nyní i drahé jídlo
a stále nekvalitní a v přepočtu
a ohledem na příjmy i nejdražší po−
honné hmoty. Sami Rakušáci ne−
chápou, proč Fialova vláda pro své
lidi něco neudělá. Dokonce se mě

kolegyně v práci ptala, zda jsme
opravdu tak bohatý národ, že si mů−
žeme dovolit platit za všechno tolik,“
prozradila slečna Iveta.

Průměrná mzda v Česku je údajně
okolo 39 000 korun, v Rakousku je
to v přepočtu okolo 90 000 korun.
Kromě toho od zaměstnavatelů do−
stávají zaměstnanci řadu příspěvků
a dr tivá většina zaměstnanců je
v odborech. V Rakousku například
neexistuje, aby zaměstnavatel poslal
mzdu pozdě. Platil by totiž poměrně
vysoké sankce.

Freistadt je středně velké okresní
historické město. Je zde řada super
a hypermarketů. Přesto ve všední den
odpoledne nejsou parkoviště narvaná
k prasknutí a u pokladen nečekáte 
déle než dvě tři minuty. Personál je
úslužný, ochotný, vstřícný a milý.

Bydlení, včetně pronájmů, je zde
mnohde i o několik tisícovek v pře−
počtu nižší než v Česku, a když i po−
dobné, v úplně jiné kvalitě. Podobná
situace v současné době v cenách
od zboží přes služby je i v soused−
ním Německu. (pru)

Nakupovat u sousedů v Rakousku se stále vyplatí

Vysoké letní teploty odhalily ne−
švar, který není pro nás nijak li−
chotivý.  Teplo má přímou úmě−
ru s vyšší spotřebou tekutin
a milovníci pivního moku stále
častěji sahají po pivu v ple−
chovce. Proti tomu nemá nikdo
žádné námitky, ale po dopití
mnozí z nich jen tak ledabyle na
prázdnou plechovku šlápnou,
znehodnotí ji a nechají ležet. 
To se nelíbilo našemu spolupra−
covníkovi z Domažlic a přišel

s jednoduchým nápadem, jak vy−
užít prázdnou plechovku od jaké−
hokoli nápoje. Svoji myšlenku
a nápad zhmotnil a jednoduchý
výrobek je na světě a nabízí ho ši−
roké veřejnosti.
Náš spolupracovník z Domažlic
věří, že jeho nápad nezapadne.
Kdykoliv ho můžete kontaktovat
a domluvit si s ním setkání. Už
dnes má v „kapse“ další novinku,
kterou představíme v příštím čísle
novin. (re)

Klatovský EKO−TEAM informuje

Kontakt na našeho 
spolupracovníka:

Tel.:
775 975 170

E−mail:
eko−center@
seznam.cz

Sestava jednotlivých částí je zcela jednoduchá a zvládne ji každý.

Víceúčelové využití prázdné plechovky od nápoje.

V jednoduchosti je krása políbená ekologií



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

Koncem roku 2019 jsem napsal moji
předpověď na následující rok 2020 s tím,
že předpokládám krizi podobnou té v roce
2008 a věštba se vyplnila. Asi jsem nebyl
překvapen jen já, ale většina populace,
protože to vypadalo, že se všem
daří a bude líp. Od té doby pí−
ši pozitivní články, jak krize
zdolávat, jak se nene−
chat zaskočit, jak bojo−
vat s  negací, kterou
šíří hlavně média.
Když to vypadalo,
že se krize po dvou
letech kovidu začíná
rozplývat, začal vá−
lečný konflikt na
Ukrajině. Co se týká
kovidové infekce, už
existují přece jen nějaké
studie a tím se dá lépe s tímto
problémem bojovat. Co se týká
války, tak na tu studie neexistují a nikdo
neví, kdy skončí. Proto je nutné se naučit
s tímto problémem žít. 
V  současné době doporučuji utužovat
rodinný kruh a přátelství. Pro rychlý tep
doby na to nebyl čas a nyní se ukazuje, že
to byla zásadní chyba. Mnoho lidí bylo nu−
ceno se zastavit a zamyslet se, co a jak
dál. Proto došlo u řady z nich „k vyhoření“,
někomu skončila jeho činnost. Proto je

dobré brát tuto situaci jako osudově nuce−
nou zastávku v životě, abychom si odpoči−
nuli, načerpali novou energii a inspiraci.
Nenechte se ničím zaskočit a jděte dál.
Už moje babička říkala, že pohyb a změna

je život. 
Nemá smysl řešit minulost,

ale přítomnost a plánovat
růžovou budoucnost.

K tomu je zapotřebí mít
hodně pohybu, což je
jedno z  nejlepších
p r o t i s t r e s o v ý c h
opat ření, protože
spouštěčem nemocí
je hlavně stres. Mějte

na paměti, že kvůli
stresu klesá imunita

a hrozí nebezpečí du−
ševních poruch.

Dělejte práci, která vás napl−
ňuje, pokud to nejde, tak existují

nejrůznější „koníčky“. Stojí za to utužovat
přátelství. Nejhorší je, když člověk zůstane
opravdu sám. Takový jedinec by si měl při−
znat, že je to jeho vina. Každý vztah je
podmíněn tolerancí.
Ze všeho špatného si vždy vyberte jen
to pozitivní a o tom to je. Rad, jak ne−
upadnout do emocionální pasti dnešní
divné doby, je hodně. Vyberte si takovou,
která vás osloví a jste schopni ji naplnit

v praxi. Já doporučuji to, co dě−
lám sám: užívám denní dopo−
ručené dávky biologicky účin−
ných látek, 3x týdně hodinu ak−
tivního pohybu, 2x týdně dělám
moji akupresuru (zápěstí na zá−
pěstí 22 minut), 2x ročně se
zbavuji virů (rakytník + šalvěj
+ zlatobýl). Občas jdu na ma−

sáž páteře, dělám práci, která mě baví
a naplňuje, mám úžasný vztah se ženou,
utužuji přátelství s pár kamarády a do na−
šeho uzavřeného kruhu občas přibereme
někoho nového, pozitivního.
V podstatě jde o to, že čím pozitivnější
člověk je, tím víc je chráněn před srdeč−
ním infarktem nebo mrtvicí. U pozitivně
smýšlejících lidí je větší pravděpodobnost
lepší imunity, fungování plic a celkově
i šance žít zdravě. 
Také se stane, že se něco občas 
nepovede, ale nenadávejte. Berte to jako
osud a rychle za tím udělejte tlustou čáru
a hledejte náhradní řešení. Kdo hledá, 
najde. Jen je třeba mít reálné před −
stavy. Ne reálné totiž nelze „zhmotňovat“.
Radujte se ze života.

Všem přeji hodně štěstí.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

radí známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

„Nenechte se ničím zaskočit 
a jděte dál. Pohyb a změna je život,“
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Prvního září přivítáme nové a stávají−
cí žáky v nově zrekonstruovaných
prostorech. V době letních prázdnin
probíhá v budově školy, na Domově
mládeže a přilehlých sportovištích 

čilý stavební ruch. Výsledkem bude
nově zrekonstruovaná učebna, nově
opravené prostory pro žáky ubytova−
né na Domově mládeže a nový po−
vrch na víceúčelovém hřišti.

Vážíme si našich žáků a chceme jim
vytvořit co nejlepší prostředí pro studi−
um. Proto se každý rok snažíme něco
opravit, vybudovat a vybavit prostory
pro výuku teorie a praxe něčím novým.
Důraz klademe na kvalitní výuku a k to−
mu je potřeba i moderní vybavení a pří−
znivé prostředí učeben, kde se žáci
vzdělávají. Další důraz klademe na sní−
žení energetické náročnosti, což je

v současné době dvojnásob aktuální.
Škola je vybavena automatickou kon−
trolou vytápění a větrání jednotlivých
učeben. Samozřejmostí je rekuperace
ve škole i v dílnách.
Věřím, že hlavně novým žákům se bu−
de od září líbit a že využijí všechny
přednosti naší moderní a kvalitní školy
pro přípravu na své budoucí povolání.
Do naplnění kapacity téměř u všech
oborů zbývá už jen pár posledních
míst, pokud tedy máte zájem studovat
na naší škole, můžete ještě zaslat při−
hlášku do 31. srpna 2022.              (pi)

SOŠ a SOU Sušice myslí na své žáky

Bývalý vepřín v Letech u Písku,
kde stával pracovně−internační 
tábor pro Romy, šel po mnoha le−
tech, kdy jej stát za více než 400
milionů korun odkoupil, k zemi. Na
jeho místě do dvou let vyroste
Památník holokaustu Romů a Sintů
v Čechách za 100 milionů. Před −
stavitelé státu to vnímají jako ná−
pravu křivdy těch, kteří zde za
II. světové války zahynuli.

„Na jaře 2023 by měla být hotová
první část, návštěvnické centrum.

Celá stavba potrvá několik let,“
uvedla ředitelka Muzea romské
kultury Jana Horváthová.

„Toto je pro nás přelomový
okamžik, dlouho jsme se na něj
chystali. Jsem velmi ráda, že
Muzeu romské kultury byla dána
čest, abychom to tady budovaly,
to také nebylo vůbec jasné. Je to
obrovský závazek a není to jedno−
duché, protože výstavba budoucí−
ho památníku je velmi nákladná,
ale věřím, že nás podpoří nejenom

norská strana, ale i Česká republika,
skrze ministerstvo kultury tu podporu
máme,“ řekla Horváthová.

„Jsem rád, že jsme tohle dotáhli
dokonce, protože to těmto lidem
dlužíme. Je to kus naší historie a je
ostuda, že to trvalo tolik let,“ uvedl
ministr kultury Martin Baxa.

Stát koupil vepřín před čtyřmi lety.
Bourání dnes začalo symbolicky, když
politici a další přítomní odebrali z hro−
mádky betonové kvádříky, které sym−
bolizovaly jednu z budov. Rom ský
akti vista Čeněk Růžička a několik dal−
ších pak s krumpáči a kladivy několik
minut bušili do stěny jedné z hal, je−
den člověk rozbíjel sklo v oknech jed−
né haly. V místě byl za druhé světové
války pracovně−internační tábor pro
Romy. V 70. letech minulého století
tam vznikl vepřín. Stát ho v roce 2018
odkoupil za 450 milionů od firmy
Agpi, která tam měla 13 000 prasat.

Táborem v Letech podle historiků
od srpna 1942 do května 1943 pro−
šlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí,
327 z nich v něm zemřelo a přes 500
skončilo v koncentračním táboře
v Osvětimi. Poblíž letského nouzové−
ho hřbitova, který je asi 300 metrů od
místa tábora, vznikl v roce 1995 pa−
mátník a místo se v roce 1998 stalo
kulturní památkou. (pru)

Zbourali prasečák, postaví
památník za 100 milionů 
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SBĚRATEL koupí staré 
obrazy a jiné starožit nos−
ti. Solidní jednání. Tel.:
608979838, E−mail: vladis−
lav.soucek@seznam.cz .
PM 22038

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v  horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211. PM
22084

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

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 22016

KOUPÍM staré pivní lahve
a sklenice s nápisy pivova−
rů. I jednotlivé kusy, děkuji
sběratel. Tel.: 732170454.
PM 22091

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

PRODÁM NÁDRŽ o objemu
cca 7,5 m3, prázdná – ne−
vyčištěná – zbytky po pou−
žitých motorových olejích
za cenu 8.900 Kč – odvoz
na vlastní náklady – Horaž −
ďovice, tel 602696489, viz
foto. RR 22636

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 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 ku−
sů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušovic −
kou buňku, obloženou pa−
lubkami. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okam−
žitému používání, dřevěné
zahradní domky. Zajištění
dopravy na místo určení.
  Tel.: 604867469. PM 22081

LÉKAŘSKÝ KUFŘÍK – cena
2.000 Kč, tel.: 732906269.

PRODÁM OPEL Meriva
model OPC line 1,6 Ben −
zín, r.v. 2008, 97 000km.
Klimatizace, couvací čid−
la, vyhřívané sedačky, zá−
novní celoroční pneu, vy−
měněné rozvody motoru,
originál tónovaná skla.
Cena 120.000 Kč. Tel.
603535061. 

PRODÁM VAZ 2108 –
Samara, r.v. 1989, se SPZ,
bez TK, také náhradní díly
– nové, nepoužité i starší,
tel.: 728448565. RR 22609

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

KDO DARUJE starý vosk
nebo svíčky za poštovné?
Pokud se domluvíme, zašlu
vám novou svíčku zdarma,
pište na: voskasvicky@se−
znam.cz. RR 22659

VYKOUPÍME starší staveb−
ní stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že −
lezného šrotu. Tel.:
604867469. PM 22083

PŘEVEDU záznamy z video−
kazet na DVD nebo flešku,
levně. Tel. 777 554 484. PM
22054

PRODÁVÁM několik sta−
vebních parcel o rozloze
min. 850 m2 v atraktivní
lokalitě v obci Otín, patřící
pod město Klatovy. Po −
zemky jsou situovány na
mírném jihovýchodním
svahu. Cena jednotlivých
parcel bude zahrnovat i bu−
dovanou obslužní komuni−
kaci a přívod pitné vody na
hranu pozemku. Elektřinu
a plyn lze řešit individuálně
– hlavní přívody nedaleko
parcel. Bližší informace na
e−mailu: pozemkyotin@
seznam.cz. RR 22470

37/185 NEKUŘÁK, bezdět−
ný, rád by se seznámil
s  dív kou výhradně od 16−
19 let, ne starší ženy. Mám
rád cestování a kulturu.
Tel.: 604969788, e−mail:
lovehvezd@seznam.cz.
PM 22005

PÁNOVÉ, NYNÍ SUPER PŘÍ−
ZNIVÁ LETNÍ CENA! Po −
hledná sexy blond, příjem−
ná s  pevnými ňadry č. 5.
V  diskr. bytečku se mnou
např. úžasný hluboký orá−
lek 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

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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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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Další číslo

Jihočeského
rozhledu

vyjde 5. 9. 2022

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

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

Inzerát můžete podat 
elektronicky na e−mail:

sekretariat@
plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci můžete 
bankovním převodem:

ČSOB: 72827293/ 0300
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Uzávěrka řádkové inzerce je 26. srpna 2022
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