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Stanislav Brázda:
„Spoléhejte na své schopnosti, 

rozvíjejte a posilujte sebedůvěru“.
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Zámek Emy Destinnové 
na prodej

Muž roku 2022 je z jihu
Čech,vyhrál kluk z venkova
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Investice za miliardy
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Kraje včetně Jihočeského hledají
společnou cestu, jak případně sní−
žit enormně rostoucí náklady na
nákup elektřiny. Téměř všechny re−
giony čelí situaci, v níž meziročně
zaplatí za elektřinu mnohonásobně
více než letos, a to v řádech stovek
milionů korun.

„Legislativně to není vůbec jedno−
duchá věc. Snadno se o tom hovoří,
ale musíme najít variantu, která 
bude mít největší přínos,“ uvedl 
jihočeský hejtman a předseda Aso −
ciace krajů ČR Martin Kuba.

„Je pravda, že některé kraje mají
cenu elektřiny fixovanou ještě na rok
2023. Ale podle mě tak v 90 pro−
centech případech tomu tak není
a takové kraje pak čeká výrazný 
nárůst výdajů za elektřinu,“ uvedl
Kuba. Jihočeský kraj může zaplatit
mnohonásobně více. Zřizuje školy,
nemocnice, seniorská zařízení, 
muzea či další instituce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
jednání s kraji o cenách energií při−
pravuje. Ministr Jozef Síkela připus−
til, že pro kraje je nyní velmi náročné

získat jiný než takzvaný spotový
produkt, u kterého se platba odvíjí
od aktuální ceny na burze. Ceny
energií jsou přitom nyní na rekordní
výši. Jedním z možných řešení by
podle ministra bylo nakoupit část
elektřiny pro potřeby státu a dále ji
distribuovat mezi kraje.

V obavách jsou nejen v jihoče−
ských městech i různá divadla, kina
nebo kulturní domy. Ty většinou
spadají pod radnice. Výjimkou nej−
sou případy, kdy instituce zjistily, že
zaplatí o 300 až 500 procent více.
To je v součtu až o miliony korun
navíc. Může hrozit, že někde budou
muset například osekat program.
Doposud totiž neví, jaká část pří−
padných vyšších příspěvků od zři−
zovatelů na ně připadne. (pru)

Kraje řeší, jak snížit
náklady na elektřinu

Na letošním 48. ročníku agrosa −
lonu Země živitelka se kromě hejt−
mana Martina Kuby a primátora
Českých Budějovic Jiřího Svobody
setkali současný prezident Miloš
Zeman, bývalý Václav Klaus
a k nim se následně přidal třeba
šéf největší mlékárenské společ−
nosti u nás Milan Teplý. Společně
pak kritizovali nečinnost ČR, EU,
co se energetické krize týče.
Především pak cenové krize.

„Nám náklady jen na energie
stouply o zhruba 100 procent, je to
v řádu stovek milionů korun. Pokud
tato vláda a EU něco neudělají, ne−
budeme mít v lednu energie z čeho
platit. Musíme zaplatit zaměstnance,
suroviny a další náklady,“ řekl Milan
Teplý. Toho Miloš Zeman i Václav
Klaus jasně podpořili.

„Ať už na celostátní nebo celo −
evropské úrovni je třeba urychleně 
tuto situaci řešit. Ideální je za stro −

pování cen na dočasnou dobu, aby
to nepoškodilo nejenom běžné
obča ny, ale i podnikatele a živnost −
níky,“ uvedl prezident Zeman.

Václav Klaus poděkoval všem
zemědělcům a vyjádřil obavy i nad
tím, že pokud vláda něco ne  udě−
lá, dojde i na ně. Také oni používají
elektřinu, plyn, ale i pohonné 
hmoty. Už s ohledem na letošní
zdra žení nafty a benzínu museli
mnozí pěstitelé vydat o stovky tisíc
korun víc, s čímž dopředu ani 
nemohli počítat.

„Doufám, že se situace zklidní
a nedojde k nejhoršímu. Máslo za
více než 70 korun neprodáme. Ale
kdybychom měli propsat všechny
náklady a zdražení do dnešních
cen, abychom na tom ještě vydělali, 
muselo by máslo stát nějakých
110 korun, což je nesmysl,“ dodal
Milan Teplý z Madety.

Podobně kriticky mluví i řada
(nejenom) jihočeských představitelů
firem a společností, kteří se ná sle −
dujícího podzimu poměrně hodně
obávají. (pru)F oto: Výstaviště ČB

Nový systém
parkování

Obyvatelé i návštěvníci Čes −
kých Budějovic mohou při par −
ko  vání využít systém Park −
Simply. Jde o mobilní aplikaci,
prostřednictvím které zaplatí
požadovaný tarif. Řidiči tak ne−
musí hledat v okolí parkovacího
místa automat a rovnou uhradí
poplatek z vozu.

„Je to velmi jednoduchý sys−
tém. V aplikaci zadáte, o jaký
typ vozidla se jedná, registrační
značku a způsob placení, který
chcete využít,“ uvedla mluvčí
dopravního podniku Barbora
Smudková.

Pomocí aplikace lze hradit
parkování on−line platební kar−
tou nebo SMS zprávou. Sys −
tém ParkSimply představuje
největší výhodu v tom, že po−
dle polohy telefon určí výši po−
platku v konkrétní oblasti. „Lze
ji najít pomocí mobilu a jeho
aktuální polohy nebo dohledá−
ním ulice, v níž auto parkuje,“
řekla mluvčí.

Nadále však lidé budou moci
platit poplatky i v pevných ulič−
ních automatech. Kromě toho
mají stále k dispozici aplikace
Sejf a on−line parkovací ho −
diny. České Budějovice od
1. dubna zvýšily ceny za par−
kování ve městě o pět až deset
korun za hodinu. Byla to první
změna tarifu od zavedení par−
kovacích zón na podzim roku
2017. Město rozdělilo parko−
vání do pěti zón. Cenové roz−
mezí za jednu hodinu stání je
od deseti korun v oblastech
vzdálenějších od centra do
70 korun v samém jádru měs−
ta. Předchozí tarif měl sazby
od pěti do 60 korun. (pru)

Zeman s Klausem i Teplým
kritizovali vládu
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Kdo by neznal nejslavnějšího 
televizního a divadelního vodníka
u nás? Ale taky představitele
mnoha dalších rolí. Josef Dvořák,
který letos oslavil úctyhodné
80. narozeniny, se narodil v jižních
Čechách. Tedy v Horní Cerekvi na
Pelhři mov sku, která tehdy patřila
k Jihočes kému kraji. Pak sice vy−
růstal v Kadani, ale k rodnému
kraji má blízko. A kdykoli tu hrál
nebo natáčel, nezapomněl zmínit,
že je vlastně taky Jihočech.

„Já jsem sjezdil s divadlem
tu naši republiku křížem krážem,
a kdybychom neměli s mou ženou
Jájou už desítky let chalupu
v Českém ráji pod hradem Kost,

tak bychom ji určitě měli
v jižních Čechách. Je to
krásný kraj,“ říká Dvořák.

Letos na jaře oslavil
80. narozeniny. Příliš
nebilancuje, a pokud si
vzpomíná, tak jen na
to hezké. Přesto, že pro−
žil poměrně dost ne −
 pěkných věcí. Třeba
před lety vážné onkolo−
gické onemocnění, které
bylo ve stavu, kdy lé −

kaři počítali se vším. On, ale i je−
ho žena Jája, s níž se poznal
na natá čení legendár ního seriálu

Rozpaky kuchaře Svato pluka, 
věřili, že to zvládne.

„Zvládl a jsem za to rád. Život je
krásnej. Dokud mi ten nahoře dá
ještě sílu pracovat, tak hrát a vy−
stupovat budu. Jinak si užíváme
vnoučat, naší chaloupky a všeho
hezkého, co život přináší. Na to
špatné nemá cenu myslet a vzpo−
mínat. Beru si ze života jen to 
hezké. Přeju si jediné, zdraví, a aby
to, jak funguju, ještě nějaký ten 
pátek vydrželo,“ dodal herec a mo−
derátor Josef Dvořák.

Herec zazářil v seriálech jako
Nemocnice na kraji města, již zmí−

něné Rozpaky kuchaře
Svatopluka, Byli jednou
dva písaři, Návštěvníci,
Ara be la, Hospoda nebo
třeba ve filmech. Za
všechny lze jmenovat Lvi
salónů, Hřbitov pro cizin−
ce, Černí baroni. Za se−
bou má i bezpočet pohá−
dek. Dvořák byl také stě−
žejní postavou legendár−
ního divadla Se mafor.
Roky má však vlastní di−
vadelní společnost. (pru)

Foto: archiv J. Dvořáka

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

– nejslavnější vodník i šéfkuchař KuřátkoKlíšťata dál útočí
Rekordní počet lidí, kteří one−
mocněli lymskou boreliózou
po přisátí klíštěte, zaznamenali 
letos hygienici na jihu Čech.
Přitom se právě na toto one−
mocnění, na rozdíl od encefali−
tidy, nedá očkovat. Například
za jediný týden zjistili skoro
50 případů boreliózy. Celkem
jich už od začátku sezony re−
gistrují přes 350, téměř dvoj−
násobek oproti stejnému ob −
dobí loni. Skoro dvojnásobně
se oproti loňsku zvýšil také 
počet případů encefalitidy.

Budují jediné 
odpočívadlo

Stavba jediného odpočívadla
na dokončené části dálnice D3
u Českých Budějovic pokra −
čuje. Během stavby bude ně −
kolik omezení na dálnici, vždy
ale krátkodobých. Odpočívadla
pro osobní vozy, kamiony i ka−
ravany na každé straně D3
u Chotýčan na Českobudějo −
vicku staví ŘSD. Vyjdou na více
než půl miliardy korun a dokon−
čena mají být v příštím roce. Po
celé 70 kilometrů dlouhé trase
D3 až do Mezna, na rozhraní se
středoč. krajem, doposud není
jediné odpočívadlo.

Tělocvik 
učí trenéři

Kromě učitelů tělocviku učí na
školách pro fesionální trenéři.
Takový pilotní projekt zavedly
některé českobudějovické zá−
kladní školy v minulém školním
roce a hodlají v tom pokračo−
vat. Prvňáčky na českobu dějo −
vických základních školách
Grünwaldova, Kubatova, Máj
I a O. Nedbala učili tělocvik do
prázdnin poprvé profesionální
trenéři. Na principu tandemové
výuky se tak mohli vzájemně
vzdělávat. Pro děti se tělocvik
stal zábavnou hrou. Od tohoto
školního roku v tom chtějí po−
kračovat a přidat by se měly
i další školy. 

JOSEF DVOŘÁK
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Zdravotníci z celé
Evropy spolu 

nacvičovali zásahy
Celkem 34 vyučujících zdravotnic−
kých oborů z celé Evropy a Tu rec −
ka trávili týden v Českých Budějo −
vicích. Společně hledali cesty, jak
všeobecné a dětské sestry, porod−
ní asistentky a zdravotnické zá−
chranáře co nejlépe připravit na
praxi. Zdravotně sociální fakulta
Jihočeské univerzity k tomu už
dva roky využívá simulační cent −
rum. Jedná se přitom o jedno
z nejmodernějších výukových pro−
středí v Evropě. Zde jsou schopni
studenti i absolventi v podstatě
přímo si zkusit, jak se v běžném
provozu co nejrychleji orientovat.

„Účastníci mezinárodní konfe−
rence si v simulačním centru
Jihočeské univerzity vyzkoušeli
například resuscitaci. Setkali se
tady s ošetřením novorozence,
porodem, řešením onemocnění
srdce. Jsou tu zástupci univerzit,
kde mají simulační místnosti už
řadu let, ti nám představovali ně−
jaké rady a triky, a pak jsou tady
lidé, kteří teprve se simulační 
výukou začínají,“ uvedl vedoucí
centra František Dolák.

Spolupráce na mezinárodní,
ale i národní úrovni začíná po−
stupně vznikat. „Simulační centra
na lékařských fakultách už existu−
jí, ale pro nelékařské obory jsme
jedineční. To je pro nás i další
hnací silou, abychom mohli pre−
zentovat skutečně nejlepší vý−
sledky. Kolegové z českých vyso−
kých škol i jiných států nás oslo−
vují, že by s námi tuto zkušenost
chtěli sdílet,“ potvrzuje děkanka
Zdravotně sociální fakulty Ivana
Chloubová. (pru) Archiv ZSFJCU

Kdysi to byl hrad, pak zámek. Za
minulého režimu byl ruinován
armá dou, následně zde byl ústav
pro mentálně postižené. Historická
památka ve Stráži nad Nežárkou,
kterou proslavila operní diva Ema
Destinnová, ale málem spadla.
Nebýt manželů Doubravových, kte−
ří zámek před dvaceti lety koupili
a nákladně zrekonstruovali. Nyní
je však objekt na prodej.

Původně zde stál gotický hrad, je−
hož základy byly položeny již ve tři−
náctém století pány ze Stráže. Hrad
byl posléze upraven v renesančním
stylu. A v osmnáctém století se mu
dostalo další podoby. Byl zahalen
velkolepým, honosným a bohatým
stylem v duchu baroka.

„Česká pěvkyně Ema Destinnová,
jejíž působení zanechalo otisky
neje nom v prostředí samotného
zámku, ale také přilehlého okolí,
zde žila v roce 1914 až 1930. Bylo
to místo, kde dokonce přijala T. G.
Masaryka i řadu vzácných návštěv.
K prohlídce nabízíme soukromé po−
koje Emy Destinnové, věštírnu, ale
i sklepení,“ říká majitelka Radoslava
Doubravová.

Její manžel, který vložil do oprav
zámku i budování odkazu Destinno −
vé mnoho peněz a úsilí, zemřel ná−
hle před třemi lety.

„Upřímně, už na to sama nesta−
čím. Mám rodinu na Moravě, ale ta
to také nezvládne spravovat, proto
jsme se rozhodli, že pokud by se
našel vhodný kupec, jenž by zacho−
val ducha Emy Destinnové, objekt
bychom, sice s těžkým srdcem, ale
s nadějí, že se zachová, prodali,“
prozradila majitelka.

Odhadní cena, za níž je objekt na
prodej, je více než 100 milionů ko−
run. Dá se v něm i trvale žít. Všude
je rozvedeno ústřední topení a nabízí
pro obyvatele komfort.

„Destinnová zámek koupila v roce
1914. Byl to zřejmě šťastný nápad.
Pěvkyně a spojka tehdejšího protira−
kouského odboje se totiž o dva roky
později dostala pod stálý policejní
dohled a nemohla vycestovat. Žila
tedy ve Stráži, která v té době byla
v podstatě jejím domovem i věze−
ním zároveň,“ říká znalkyně historie
slavné pěvkyně.

Ema Destinnová nicméně Tře boň −
sko milovala. Chodila prý na pro−
cházky i rybařit. Doma se pak, ať už
sama či s přáteli, věnovala dalším
více či méně výstředním koníčkům.
Ačkoliv ji proslavil zpěv, psala i bás−
ně, prózu a také divadelní hry.

„Měla však i svou tajemnou
stránku. Vlastnila spoustu knih
o okultních vědách a ezoterice,
údajně zakoupených od předchozí−
ho majitele zámku. Výstřední zálibu
pak zřejmě roky provozovala i v pra−
xi, včetně duchařských seancí. Na
zámku měla také kostlivce, spala

v černé ložnici a hosty oblažovala
různými dalšími bizarními doplňky
interiéru,“ říká paní Doubravová.
I proto je na zámku Věštírna, jako
připomínka na tuto libůstku slavné
zpěvačky.

Ve světě byla nesmírně uctívána
a oblíbena, zatímco ve své vlasti na
ni někteří házeli špínu. Přitom byla
i mecenáškou. To ji tak trochu při −
vedlo téměř ke krachu. Když neměla
téměř žádné peníze, začala rozpro−
dávat polnosti a pozemky.

Zajímavostí je, že byla také jed−
nou z prvních žen u nás, která se
nechala dobrovolně tetovat.

Destinnová, vlastním jménem
Emi lia Paulina, zemřela 28. ledna
1930 v českobudějovické nemoc nici
na mrtvici po operaci očí v pouhých
51 letech. Přestože vždy tvr dila, že
by jednou chtěla být pohřbena právě
ve Stráži, toto přání se jí nesplnilo.
Její ostatky byly umístěny na praž−
ském Slavíně. Na strážském zámku
je ale řada artefaktů, kostýmů a dal−
ších věcí spojených s jejím životem.

Ten, kdo by si zámek koupil, by
kromě zrenovované nemovitosti na
Třeboňsku získal i kus vzácné histo−
rie s neopakovatelným geniem loci.

O slavné operní pěvkyni vznikl do−
konce v roce 1979 slavný film Bož −
ská Ema, kterou ztvárnila Božidara
Turzonovová. Ta také na Stráž 19. lis−
topadu přijede. Uskuteční se zde
vzpomínkový večer s koncertem
a mluveným slovem.

Destinnová se také jako jedna
z osobností dostala i na českou 2000
korunu. Paradoxem je, že peněz si
spíš užívala, než by je uměla našetřit.

(pru) Foto: archiv Zámek Stráž

Zámek Emy Destinnové na prodej

Ema Destinnová
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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.



6 Rozhled – Jižní Čechy 9/2022Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Tolik potřebný obchvat Českých
Budějovic, který bude součástí
dálnice D3, bude fungovat až od
ledna 2025. Stát zprovozní oba
úseky najednou. 

Stavba se navíc prodraží nejméně
o 100 milionů korun. Úsek, kde bude
i tunel Pohůrka, bude hotový jako
druhý v pořadí. Stavba nabrala zpož−
dění, protože silničáři museli změnit
kvůli spodní vodě technologii při stav−
bě tunelu. Přičemž právě na to byli
v minulosti, při plánovanání trasy,
upozorňováni některými odborníky.

„Počátkem letošního roku se po−
dařilo rozhýbat práce. Stavební fir−

my tam mají v souvislosti s rostou−
cími cenami materiálů velké kompli−
kace,“ řekl ministr dopravy Martin
Kupka s tím, že inflační doložku
smlouvy neobsahují, cena vzrostla,
protože firmy měnily technologii, jak
tunel postavit. Konečná cifra, o níž
se stavba prodraží, není jasná.

„Jak stavba postupuje, vznikají
tam další úpravy, to s sebou
nese život. Je potvrzené navýšení
o sto milionů, to si prostě vyžádala
změna technologie,“ řekl ministr
Kupka.

Hejtman Jihočeského kraje Mar −
tin Kuba inicioval jednání, aby se

„extrémně“ urychlila stavba tunelu.
Jinak by se podle něj stalo, že lidé
by přijeli do Budějovic po dálnici, ale
ve městě by z ní museli sjet. To by
znamenalo, že by se celá doprava
musela stahovat do centra, a to je
pro všechny nepřijatelné.

„Viděli jsme modelace pohybu
vozidel, které představilo Ředitelství
silnic a dálnic a není možné, aby−
chom ta vozidla takhle do Budějovic
pouštěli. Tlačíme na to, aby se tunel
dostavěl co nejdřív, a jsme přesvěd−
čeni, že pro České Budějovice bude
lepší, když se všechny úseky zpro−
vozní najednou,“ řekl hejtman.

Kvůli stavbě tunelu Pohůrka pro−
dloužilo ŘSD na části dálnice D3
v Českých Budějovicích uzavírku
Dobrovodské ulice do konce dubna
2023. Uzavírka tak bude delší o tři
čtvrtě roku. Ulice je zavřená od loň−
ského srpna, silničáři plánovali, že
ji otevřou letos koncem srpna.
Uzavírka bude delší, protože tunel
bude hotový později, i proto, že chy−
bí stavební materiály.

Obchvat Českých Budějovic,
jenž bude součástí dálnice D3, bu−
de mít dvě části: úsek Hodějovice –
Třebonín dlouhý 12,5 kilometru,
kde byly původní náklady sedm
miliard korun, a 7,2 kilometru dlou−
hý úsek Úsilné – Staré Hodějovice
za 5,28 miliardy. (pru)

Obchvat Budějovic později a dražší
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Investice za více než tři miliardy
korun vloží stát, města, kraj i Po −
vodí Vltavy. Peníze půjdou do roz−
voje vltavské vodní cesty v jižních
Čechách a souvisejících turistic−
kých a kulturních aktivit v příštích
čtyřech letech.

Mezi chystané investice patří 
i proměna kulturního domu Slavie
v Českých Budějovicích nebo nová
budova Alšovy jihočeské galerie.
Chystá se také nová plavební komora
na Jiráskově jezu v Budějovicích, jež
by měla stát přes půl miliardy korun.

„Jen investice do vodních staveb
budou kolem miliardy,“ řekl předse−
da destinační společnosti Českobu −
dějovicko−Hlubocko David Šťastný.

Povodí Vltavy plánuje řadu inve−
stic. Prodlouží třeba plavební komo−
ru Kamýk, v plánu je i lodní zdvi −
hadlo na Orlíku. Plavební komora
Kamýk se prodlouží o 13 metrů na
45 metrů. Podnik má již územní roz−
hodnutí, práce plánuje na roky 2025
až 2027. Nové lodní zdvihadlo na
Orlíku by pak umožnilo přepravovat
lodě až 38 metrů dlouhé.

„Nyní je hotová dokumentace pro
územní řízení,“ řekl Tomáš Kendík
z ředitelství Povodí Vltavy. Staví se
bezpečnostní přeliv na hrázi, kvůli

kterému klesla hladina Orlíku až
o deset metrů, když Povodí Vltavy
začalo vypouštět vodu z přehrady.

Další investice chystá Ředitelství
vodních cest. Příští rok zmoderni −
zuje přístaviště v Purkarci, kde bu−
de nové přístavní molo pro osobní
lodní dopravu. Například jen pla−
vebními komorami České Vrbné,
Hluboká nad Vltavou, Hněvkovice
a Kořensko proplulo za červenec
3848 plavidel, odbavily přes 15,5
tisíce lidí. Je to meziročně asi o de−
set procent méně. V červnu naopak
plavidel proti loňsku přibylo. Od za−
čátku roku do července to bylo 
téměř 7000 lodí a víc než 29 000 li−
dí. Zájem o vltavskou vodní cestu
stoupá od roku 2017, kdy se do−
stavěla plavební komora na jezu
v Kořensku.

Mezi lety 2019 až 2022 vznikla na
řece řada staveb. Povodí Vltavy tře−
ba zmodernizovalo lodní výtah na
Orlíku. V zimě dokončilo v Českých
Budějovicích na Jiráskově nábřeží
u Vltavy nové vývaziště pro malé 
lodě. ŘVC dobudovalo loni v přísta−
vu v Hluboké nad Vltavou servisní
centrum a čerpací stanici, kde loni
natankovalo 350 plavidel 15.000 lit−
rů pohonných hmot. (pru)

Investice za miliardy

Teplárnu koupí zpátky
Akcie strakonické teplárny za
15 mi lionů korun kupují Strakonice
od Teplárny Kladno. Město tak 
bude mít ve firmě podíl 90 pro−
cent. Záměr nákupu akcií na svém
mimořádném zasedání schválili
strakoničtí zastupitelé.  S většino−
vým podílem pak město plánuje
odkup zbývajících akcií od mino −
ritních akcionářů.

„Naším cílem je teplárnu vlastnit ze
100 procent a držením všech akcií
zabezpečit dodávky tepla pro své
odbě ratele – strakonické obyvatele
a strakonické firmy,“ uvedl strakonic−
ký místostarosta Rudolf Oberfalcer.
Podle něj jde o rozhodnutí, které plyne

ze zkušeností města v posledních
dvou letech. Během nich vedení tep−
lárny v rozporu se zájmem většinové−
ho vlastníka, kterým je město Stra −
konice, řešilo obchodní spory se sou−
kromým distributorem, což na čas
způsobilo přerušení dodávek tepla
desítkám obyvatel sídliště Šumavská.

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.
Strakonická teplárna vytápí 7000
domácností a desítky firem. (pru)
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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

Česko zná nového Muže roku. Stal
se jím 23letý Matěj Švec z Česko −
krumlovska. Fitness trenér z Vele −
šína jako hlavní cenu dostane 
k zapůjčení automobil značky
Škoda Karoq, zájezd a roční člen−
ství v posilovně. To je pro něj 
maličko „danajský dar“, protože
právě malé fitko sám provozuje.
Finálový večer se uskutečnil kon−
cem srpna ve východočeském
Náchodě, o titul bojovalo dvanáct
mužů z celé republiky.

Vtipné je, že patronem Matěje
Švece ve finálovém večeru byl 
cukrář a moderátor Josef Maršálek, 
který žije také v regionu, nedaleko
Českých Budějovic.

„Já jsem si ten večer užíval
a jsem rád, že zvítězil právě Matěj.
Je to sympaťák a je velmi skromný,“
podotkl Maršálek. Sám vítěz soutěže
o nejkrásnějšího chlapa roku byl
vítěz stvím potěšen. „Mám velkou 
radost. Konku ren ce byla veliká, ale
jsme s klukama úplně v pohodě.
Nečekal jsem, že bych to vyhrál 
právě já,“ prozradil finalista s číslem
12, nový Muž roku 2022. 

Titul 2. Muž roku 2022 si zasloužil
Filip Šanda, s číslem 9, a třetí místo
získal Leon Vonaký, s číslem 10.

Dvanáctka finalistů soutěže Muž
roku nenechala nikoho v Městském

divadle v Náchodě na pochybách,
že jsou to právě oni, kdo se mohou
o titul Muž roku 2022 ucházet.
Předvedli nejen vypracovaná těla,
ale také um a vědomosti. Rozho −
vory se známými osobnostmi nepo−
strádaly humor a na volných discip−
línách si mladí muži nechali záležet.

V rámci finálového večera kromě
jiných vystoupila Heidi Janků, Ivana
Jirešová nebo třeba trojnásobná
Zlatá slavice a letošní oslavenkyně
Petra Janů, která se považuje také
za poloviční Jihočešku.

„I když chlapci vypadali skvěle
a jsou to velcí sympaťáci, já jsem na
trochu jiné typy. Ale bylo to fajn být
mezi nimi, vládla tam velmi příjemná
nálada, což mně nesmírně těšilo,“
dodala Petra Janů.  (pru)

Jaderná elektrárna Temelín vyro−
bila letos od začátku roku i přesto,
že bylo relativně teplé léto, již de−
set terawatthodin elektřiny. Mezi −
ročně se jí to povedlo o 18 dní dřív.
Pomohly tomu investice posled−
ních let. Letos vyrobená elektřina
by českým domácnostem vystači−
la na sedm měsíců.

„Hodinový výkon prvního výrob−
ního bloku v Temelíně se nyní pohy−
buje kolem 1080 megawatthodin.
Je to o 100 MWh víc než v prvních
letech poté, co ČEZ temelínskou
elektrárnu spustil. Energetici záro−
veň zvýšili spolehlivost provozu
a stabilizovali délku odstávek,“
uvedl Petr Šuleř z JE Temelín.

Do obou svých jaderných elektrá−
ren investuje ČEZ dlouhodobě v prů−
měru přes miliardu korun ročně.
Takzvaný nominální výkon českých

jaderných elektráren díky tomu
vzrostl o přibližně 500 megawattů.

„Dá se to přirovnat k tomu, jako
bychom postavili menší jaderný
blok nebo celou uhelnou elektrárnu.
Bez zvýšení emisí nebo záboru 
půdy,“ dodal Šuleř.

Letos chtěl ČEZ v Temelíně inve−
stovat 3,5 miliardy korun. Jednou
z největších investic je výměna řídi−
cích systémů. Peníze dá ČEZ i do
věcí spjatých s životním prostředím,
chce také zefektivnit výrobu. Inves −
tiční akce se dělají hlavně při dvou−
měsíčních odstávkách. První blok
byl odpojený od půli dubna do
9. června, odstávka druhého bloku
začala 22. července. Poslední le −
tošní výměnu paliva v tuzemských
jaderných elektrárnách plánuje ČEZ
na říjen v prvním dukovanském 
bloku. (pru)

Temelín vyrobil 10 terawatthodin,
od začátku roku i přes teplé léto

Muž roku 2022 je z jihu Čech,
vyhrál kluk z venkova
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Příjezdová hala českobudějovické−
ho vlakového nádraží, která je kvů−
li rekonstrukci uzavřená, by mohla
veřejnosti začít sloužit na přelomu
letošního a příštího roku. 

Cestující musí nyní pro příjezdy
i odjezdy využívat pouze odjezdovou
halu. Rekonst ruk ce celého
nádraží, která začala před
dvěma roky, by měla skon −
čit do prosince 2023.

Rekonstrukce měla pů −
vodně stát 689 milionů ko−
run, ale už nyní je jasné,
že částka bude minimálně
755 milionů korun.

„Navýšení způsobily ví−
cepráce, které jsme museli dělat
kvůli degradaci velkých částí objek−
tu. To nejhorší máme za sebou 
a určitě už neočekáváme takové
prodražení jako doposud. Předpo −
klá dáme, že by se cena mohla navý−

šit ještě o desítky milionů korun, ale
už nepůjde o stovky milionů,“ uvedl
ředitel SŽ Jiří Svoboda.

Po rekonstrukci objektu vznikne
i nový hlavní vchod do budovy přímo
z Lannovy třídy. Celá trasa z podcho−
dů pod nástupišti přes budovu až na

Lannovu třídu bude plně bezbariéro−
vá. Při opravě nádraží se změní
a zlepší provozní prostory, upraví se
plochy pro komerční využití, zmoder−
nizují se veřejně přístupná místa,
vznikne i administrativně provozní 

zázemí pro zaměstnance Správy
želez nic. Na nejfrekventovanějších
místech budou obchody.

Dvořák uvedl, že České Budějo −
vice by se mohly stát důležitým že−
lezničním bodem. „Uvědomujeme
si, že současný stav není pro cestu−
jící komfortní. Snažíme se, aby se
rekonstrukce nijak výrazněji nepro−
tahovala. Chceme všem poskytnout
prostředí odpovídající 21. století,“
dodal ředitel.

Nádraží v Českých Budějovicích,
jehož budova je památkově chráně−
ná, patří k vytíženým. V posledních
letech se díky modernizaci čtvrtého
koridoru zkracuje doba cesty do
Prahy. Vlaky teď zvládnou zhruba
150 kilometrů dlouhou trasu za dvě
hodiny, v budoucnu by to mělo být
za 90 minut. České dráhy obnovily
před časem expresy do Lince a ná−
dražím za standardního provozu
procházejí i tisíce turistů, kteří míří
na Šumavu a Lipno nebo jedou sjíž−
dět řeku Vltavu. (pru) Foto: SŽ 

Znají Vesnici roku
Vesnicí roku Jihočeského kraje
roku 2022 se staly Albrechtice
nad Vltavou na Písecku. Obec
kromě jiného proslavil i unikátní
kapličkový hřbitov. Obec s tisí−
covkou obyvatel letos porazila
s přehledem všechny konkurenty.
Dominantou obce s klíčem a me−
čem ve znaku je kostel sv. Petra
a Pavla z druhé poloviny 12. sto−
letí, s původní dřevěnou podla−
hou. Titul a Zlatou stuhu mohou
Albrechtičtí přetavit v celostátní
úspěch letos na podzim.

Jízdné zdražit nechtějí
Zdražení jízdného v autobusech
a vlacích by se mohlo vyhnout ji −
ho českému kraji. A to i přesto, že
hejtmanství za první pololetí do−
plácelo jen autobusovým doprav−
cům přes 16 milionu korun kvůli
nárůstu cen pohonných hmot. Za
stejné ceny budou Jihočeši jezdit
nejméně do poloviny prosince,
kdy nastane změna jízdních řádů.
Kraj zatím neplánuje ani rušení
nebo omezení spojů.

V kraji klesl počet 
turistů

Počet turistů, kteří přijeli do Jiho −
českého kraje a přenocovali v
něm, je znatelně nižší než před
covidovou pandemií. V letošním
druhém čtvrtletí se v Jihočeském
kraji ubytovalo 351 039 hostů. Je
to zhruba o 110 000 méně než ve
stejném období v roce 2019 před
začátkem pandemie covidu. Úby −
tek se týká hlavně hostů z ciziny.

„V porovnání s loňským rokem
se počet výrazně zvýšil. Ve dru−
hém čtvrtletí 2021 v kraji přespa−
lo 146 657 turistů,“ uvedl Český
statistický úřad.

V letošním druhém čtvrtletí do−
minovali na jihu Čech jako hosté
čeští návštěvníci, kterých bylo
přes 280 tisíc. Naopak téměř zmi−
zeli turisté z Asie a také z Rus ka.
U nich je důvodem především vá−
lečný konflikt na Ukrajině.

V letošním druhém čtvrtletí byl
Jihočeský kraj třetím nejnavště−
vovanějším regionem v zemi.
Více hostů bylo pouze v Praze
a v Jihomoravském kraji. Za první
pololetí pak navštívilo jih Čech
přes půl milionu turistů.

V hotelech, penzionech a kem−
pech v Česku se ve druhém
čtvrtletí letošního roku ubytovalo
pět milionů turistů. (pru)

Nádraží koncem roku?
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Jak je možné vést společnost do
budoucnosti vhodným způso−
bem a jaké moderní nástroje 
financování je k tomu možné vy−
užít? Právě na tyto otázky se za−
měří 5. ročník bavorsko−českého
dne pro firmy, který se uskuteční
18. října 2022 od 15 hodin na vý−
stavišti v Deggendorfu (Stadt −
hallen Deggendorf).
Ing. Jaroslava Pongratz, mana−
žerka kontaktních sítí Bavorsko –
Čechy, která akci organizuje, zdů−
razňuje, že tato nabídka je pro vy−
stavovatele i pro návštěvníky bez−
platná a dodává. „Ze zkušenosti
z minulých dnů pro firmy vznikla
celá řada nových přeshraničních
vazeb a obchodních vztahů. Mnozí
předem neuvažovali možnost hle−
dat zákazníky nebo partnery na
druhé straně hranice.“
Poté, co musel být poslední
Bavorsko−český den pro firmy 

kvůli koronaviru zrušen, očekává
Ing. Pongratz vysokou účast a žá−
dá o včasnou registraci. „I téma je
velice aktuální, neboť se letos bude
řešit situace na finančních trzích
a dotační možnosti pro firmy.“
Po oficiálním zahájení jsou od
15:20 h na programu přednášky,
které budou všechny simultánně
tlumočeny. Manuela Königbauer
(vláda Dolního Bavorska) a Pavel
Křivonožka (Národní rozvojová
banka) budou hovořit o „Inves tič −
ních grantech a úvěrech do inve−
stic do kapitálových statků“. Té ma −
tu „Financování nebo leasing inve−
stic“ se bude věnovat Dr. Mikko
Klein (Sparkasse Freyung−Grafe −
nau) a Ing. Mikuláš Přibyl (Deut −
sche Leasing ČR). Stefan Karg
z UniCredit Bank AG a Ing. Michal
Davídek a Ing. Radmil Novák z Da −
vídek Consulting s.r.o. se budou za−
bývat otázkou „Jak může firma pro−

fitovat z různých strategií centrál−
ních bank v ČR a v Německu“. 
Navázání nových kontaktů a ob−
chodních vztahů bude možné od
16:30 h, kdy začne přeshraniční
veletrh „Bavorsko−česká burza 
firem“. I zde bude k dispozici tlu−

močník zdarma. Na burze firem se
mohou prezentovat firmy všech
odvětví, univerzity, klastry a další
organizace a cílem je umožnit na−
vázání přeshraničních obchodních
vztahů a kontaktů. „Aktuálně opět
řada firem hledá zahraniční partne−
ry a tato akce je k tomu velice
vhodná. Často jsme zažili, že
z osobních diskuzí a setkání na 
bavorsko−českých dnech pro firmy
vznikly velice zajímavé a úspěšné
spolupráce,“ konstatuje Ing. Pon −
gratz. To je přesně to, co dělá tento
formát tak úspěšným.
Organizátorem akce je Evropský
region Dunaj−Vltava Dolní Bavor −
sko, který je podpořen Bavorským
státním ministerstvem financí a do−
moviny a krajem Dolní Bavorsko.

Přeshraničně investovat

Ing. Jaroslava Pongratz, manažerka
kontaktních sítí Bavorsko−Čechy, zve
na 5. Bavorsko−český den pro firmy
do Stadthallen Deggendorf.

5. Bavorsko−český den pro
firmy na téma financování

Přihlášení je 
u Ing. Jaroslavy Pongratz

email: 
j.pongratz@euregio−bayern.de

tel.: +49 170 8118194
Vystavovatelé se mohou 
přihlásit do 4. října 2022, 

návštěvníci do 14. října 2022.
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Stalo se, co se stalo, ale jede−
me dál. V  historii bylo více
a horších pandemií a vždy se
s tímto problémem společnost
vyrovnala. Vždy je nutné si ze
všeho vzít ponaučení, protože
historie se opakuje. Kovidová do−
ba ukazuje, že přece jen mohli
mít v  něčem pravdu ti, co byli
proti globalizaci. Alespoň tato
doba povede k vyšší míře soběs−
tačnosti. Problém je, že lidé mají
krátkou paměť a zhruba za tři 
roky vše zase sklouzne do půvo−
dních kolejí. 

TEST 1: Jaká vás napadne
varianta z možností A, B, C? 

Pomoc najdeme jen v  rodině,
kde je nutné upevňovat rodin−
ný kruh a také u přátel, se který−
mi stojí za to utužovat vzájemné
přátelství. Pokud člověk nedělá
svoji práci jako koníčka, je dobré
si najít nějakou užitečnou zálibu.

Zkrátka, dělat co nás baví a na−
cházet v tom seberealizaci.
Nejdůležitější je udržet si fyzic−
ké i duševní zdraví. Když jsme
zdraví, můžeme mít vše. Když
nejsme, nemusíme mít nic. Vět −
šina lidí bere zdraví jako samo−
zřejmou věc. Ale vraťme se dva
roky zpátky a zjistíme, že to sa−
mozřejmé být nemusí. Můžeme
dělat pro zdraví maximum, ale
pak přijde infekce, jako se stalo,
a je problém, na který běžnými
alter nativními způsoby nesta −
číme. Potom je třeba dbát rad
odbor níků, ale i ti si také
hned rady nevěděli.
Ale doba pokročila
a přece jen už
nějaké zku  še −
nosti jsou
a no  vé způso−
by léčby se
dají realizo−
vat. Pře sto do −
 poručuji alter−
nativními způ−
soby léčby pod −
pořit klasickou lé−
kařskou péči. Jak
to dělat mám na svých
stránkách v kapitole „Člán −
ky, Návody či Inspirace“. Kdo
si sám není schopen poradit,
je možné se účastnit skupinové
terapie Rodinné konstelace, které 

začínám od 1.10.2022. Po −
drobnosti na mých stránkách
www.stanleybradley.eu. 

TEST 2: Jaká vás napadne
varianta z možností: 1, 2, 3?

Občas se stane, že se něco ne−
povede. Je zbytečné nadávat.
Berte to jako osud, rychle za tím
udělejte tlustou čáru a hledejte 
jiné náhradní řešení. Kdo hledá,
najde. Jen je třeba mít reálné
představy, nereálné nelze

zhmotňovat. 
Většina lidí má pro−

blémy s tím, že ni−
kdo neví, co bu−

de. Úzkost je
přímo úměr ná
míře nejistoty
a spolu se
s t r a c h e m
jdou ruku v ru−
ce se stresem.

To vše je příči−
nou pozdějších

zdravotních a psy−
chických problémů,

kterých přibývá.
Doporučuji více se soustředit
na minimální jistoty, jako je uza−
vřený rodinný kruh či přátelství.
Ale hlavně je nutné se opřít o své

schopnosti, které je dobré rozví−
jet, a posilovat sebedůvěru. Při −
pomenu staré klišé, které říká, že
pomocnou ruku najdeme na
konci našeho ramene. Všechno
totiž máme v  hlavě, a proto je
nutné myslet pozitivně.
Vyhledávejte a sdílejte jen po−
zitivní zážitky. Vyhněte se a za−
pomeňte na ty negativní. Je do−
bré se scházet s pozitivními přá−
teli. Myšlenky lze zhmotňovat.
Chci vás varovat, a mám to ově−
řeno v praxi, že právě ty negativní
se zhmotňují snadněji. Navíc je
prokázáno, že negativní myšlení
přispívá k riziku demence. De −
prese a úzkosti zhoršují kogni −
tivní funkce mozku.

Všem přeji hodně štěstí, zdraví
a pohody.         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

ODPOVĚĎ NA TEST 2:
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
zda problémy dnešní doby chcete
reálně řešit, nebo o nich jen mlu−
vit. Kdo odpověděl: 1 = Chcete o
problémech jen mluvit. 2 = Chcete
řešit, ale nevíte jak. 3 = Chcete
problémy řešit a vyřešíte je.

ODPOVĚĎ NA TEST 1:
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
zda jste schopni změnit svůj život
k lepšímu, být šťastní. A = Ne, 
B = na 50%, C = ANO.

„Spoléhejte na své schopnosti,
rozvíjejte a posilujte sebedůvěru,“
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CAFÉ CHARLOTTE V Že −
lezné Rudě přijme bri−
gádně aktivní DŮCHOD−
KYNĚ na MYTÍ NÁDOBÍ
a úklid společných pro−
stor. Nabízíme týden
práce a týden volna,
ubytování zdarma, celo−
roční provoz a výborné
platové ohodnocení.
Kontaktujte nás na te −
lefonu 725835555. RR
22705

PŘIJMU ženy do noční−
ho klubu u německých
hranic. Ubytování zdar−
ma. Majitelka žena. Tel.
732504490. RR 22725

PRODÁVÁM několik sta−
vebních parcel o rozloze
min. 850 m2 v atraktivní
lokalitě v obci Otín, pat−
řící pod město Klatovy.
Po zemky jsou situovány
na mírném jihovýchod−
ním svahu. Cena jed −
notlivých parcel bude
zahrnovat i budovanou
obslužní komunikaci
a přívod pitné vody na
hranu pozemku. Elektři −
nu a plyn lze řešit indi−
viduálně – hlavní pří −
vody nedaleko parcel.
Bližší informace na 
e−mailu: pozemkyotin@
seznam.cz. RR 22470

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

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, pří−
padně panelové silážní
jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113. PM
22085

SBĚRATEL koupí staré
obrazy a jiné starožit −
nosti. Solidní jednání.
Tel.: 608979838, E−mail: 
v l a d i s l a v. s o u c e k @
seznam.cz . PM 22038

KOUPÍM staré pivní lah−
ve a sklenice s  nápisy
pivo varů. I jednotlivé ku−
sy, děkuji sběratel. Tel.:
732170454. PM 22091

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., Ejpo vic −
kou buňku 5−6 m x 3 m x
3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jis−
tičů a osvětlení. Po −
dlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou
buňku, obloženou pa−
lubkami. Buňky jsou
v  pěkném stavu. Dále
prodám maringotku,
oblo ženou palubkami,
zařízenou k okamžitému
používání, dřevěné za−
hradní domky. Zajištění
dopravy na místo urče−
ní.  Tel.: 604867469.
PM 22081 

TERRA−VARI s motorem
Honda 160 (4takt) +
valníček + radlice na
sníh + mulčovač PP60,
málo používané, 47.000
Kč, tel.: 602469253. RR
22733

PRODÁM Opel Meriva
model OPC line 1,6
Ben zín, r.v. 2008, 97
000km. Klimatizace,
couvací čidla, vyhřívané
sedačky, zánovní celo−
roční pneu, vyměněné
rozvody motoru, ori −
ginál tónovaná skla.
Cena 120.000 Kč. Tel.
603535061. 

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

VYKOUPÍME starší sta−
vební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup želez −
ného šrotu. Tel.:
604867469. PM 22083

KDO DARUJE starý vosk
nebo svíčky za poštov −
né? Pokud se domluví−
me, zašlu vám novou
svíčku zdarma, pište na:
voskasvicky@seznam.cz
RR 22659

37/185 NEKUŘÁK, bez−
dětný, rád by se se −
známil s dívkou vý hrad −
ně od 16−19 let, ne star−
ší ženy. Mám rád ces −
tování  a kulturu. Tel.:
604969788, e−mail: 
lovehvezd@seznam.cz.
PM 22005

JEŠTĚ jste nenašla to−
ho pravého? Rádi Vám
pomůžeme najít par−
tnera v Bavorsku. www.
vdejsedobavorska.cz
nebo 702891012

PÁNOVÉ, NYNÍ SUPER
PŘÍZNIVÁ LETNÍ CENA!
Pohledná sexy blond,
příjemná s  pevnými
ňad ry č. 5. V  diskr. by−
tečku 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

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Rozhled – Jižní Čechy 9/2022

Další číslo
Jihočeského

rozhledu
vyjde 3. 10. 2022

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské prá ce, kompletní
rekonstrukce bytové ho
jádra, obklady, dlaž by,
bourací práce a dal ší
práce dle domluvy.
Stra konice a okolí do
40 km. Ro zum né ceny.
Tel.: 721757399. 
RR 22057

Měsíčník rozšiřovaný zdarma do domácností
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volejte 739 334 835
Program najdete na

www.muzeumpanenek.cz

Prodám lístky na 
FESTIVAL PANENEK

v Plzni o víkendu 
17. – 18. 9. 2022 
9:00 – 17:00 hod.

v KD Šeříkova

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 dostanou svůj obdiv.

KŘI PM 22099
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Uzávěrka řádkové inzerce je 23. září 2022
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OBŘÍ BORŮVKA 
BIG – CHANDLER
největší plody 
ze všech borůvek

149 Kč 

LIMADELA – 
nejsladší jahody
vyšlechtěná s vysokým 
obsahem cukrů  
Sází se cca 3 ks/m 

ČERNÁ MALINA 
„BLACK JEWEL“
tmavě fialové až černé maliny
s velmi sladkou malinovou 
chutí 

49 Kč

MORUŠE ZAKRSLÁ
MOJO BERRY
®MATSUNAGA 
černé sladké plody, 
dorůstá menších rozměrů 

349 Kč od 49 Kč

JAHODY 
VELKOPLODÉ 
odolné odrůdy 
s velikými a sladkými plody

od 10 Kč/ks od 89 Kč od 89 Kč

ANGREŠTY
žluté i červené, keřové 
i stromkové

149 Kč

OŘEŠÁKY 
ROUBOVANÉ 
velkoplodé odrůdy

od 15 Kč/ks

RYBÍZY  
bílé, černé i červené, 
stromky i keře  

od 69 Kč

LÍSKY VELKOPLODÉ  
odrůdy s opravdu 
velikými plody 

149 Kč

MINI KIWI JAPSAI 
samosprašná 
mrazuvzdorná odrůda

149 Kč

ANGÍNOVNÍK ČÍNSKÝ 
– BELAMCANDA 
vynikající léčivá rostlina 
do bytu i na zahradu

OBŘÍ BRUSINKA
CRANBERRY RED 
Maxibrusinka, plody 
až 2cm !!! veliké 

sazenice v kontejneru 49 Kč 169 Kč69 Kč

od 399 Kč

89 Kč od 299 Kč

NOVINKA

Zasíláme Českou poštou. 
Ke každé zásilce přidáváme 
ZDARMA katalog návodů 
na pěstování.

Ovocné stromky a keře, 
sadba jahod a růží, 
sazenice révy atd… 

OD NÁS TO ROSTE

Objednávky přijímáme telefonicky nebo přes e−shop.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 

514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225, 601 534 767

e–shop:
www.zahradnictvikruh.cz

SAZENICE MALIN
jednouplodící velkoplodé 
i stáleplodící odrůdy  

AMERICKÉ IBIŠKY  
obří květy až 25 cm!!! 

SAZENICE RÉVY
velkoplodé, moštové, 
bezsemenné i rezistentní 

JAHODY 
STÁLEPLODÍCÍ   
přináší bohatou úrodu od
června až do začátku zimy  

OVOCNÉ STROMKY
V KONTEJNERU
pro letní a podzimní výsadbu
nabízíme jabloně, hrušně, slivo−
ně, meruňky, třešně višně atd.  

SIBIŘSKÝ JILM      
neuvěřitelně rychle rostoucí 
živý plot sází se 3ks/m 

99 Kč  

NOVINKA
69 Kč

RÉVA SUMMER ROYAL  
raná bezsemenná modrá 
odrůda, zraje již koncem 
srpna, odolná.

JOSTA KEŘOVÁ  
mezidruhový kříženec rybízu 
a angreštu s vyváženou 
lahodnou chutí


