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Stanislav Brázda:
„Vše, co se děje, chápeme jako

výstrahu, ne jako neštěstí a pohromu.“
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Petra Janů rozzářila Lucernu a těší se
na jediný jihočeský výroční koncert!

Budějovický Budvar se
potřebuje vrátit na ruský trh!
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Vánoční kapr podraží
strana 13

Dva týdny trvala jedná−
ní po letošních komu−
nálních volbách, než

bylo jasné, kdo no−
vě povede rad −

nici v Čes kých
Budě jovicích.
Jihočeská met−

ropole tak má po−
prvé v historii v čele primátorku.
Stala se jí Dagmar Škodová
Parmová z ODS.

Vítěz voleb, tedy Občanská
demokratická strana, utvořil koa −
lici s uskupením Společně pro
Budějovice – Lidovci a TOP 09,
Piráty a také s jedním členem 
hnutí JIHOČEŠI 2012.

„Chci pracovat pro toto město,
občany a budu ráda, pokud i oni
budou nám směřovat své podně−
ty, nápady. Nebráním se ničemu
rozumnému a myslím si, že mo−
hu městu nabídnout své zkuše−
nosti i pracovitost a udělám vše
proto, aby se nám všem zde žilo
dobře,“ uvedla primátorka.

Dagmar Škodová Parmová je
vdaná a má tři děti. Vystudovala
Zemědělskou fakultu Jihočeské
univerzity. V roce 2002 získala
doktorát na Univerzitě Jana Keple −
ra v Linci. Od roku 2012 je do−
centkou pro oboru ekonomika
a management. Dlohodobě je
aktiv ní v akademických orgánech
Jihočeské univerzity, působila
mimo jíné jako prorektorka pro
zahraniční činnost, od března
2019 působí jako děkanka Eko −
nomické fakulty JČU.

Před volbami označovala za
priority mimo jiné řešení do −
pravní situace ve městě, zejména
dokončení dálničního obchvatu
a dalších komunikací, které od−
vedou tranzitní dopravu z kraj−
ského města. Prosazuje také vy−
budování záchytných parkovišť
na okraji města. (pru)

Jihočech Josef Maršálek zase křtil.
V prosinci se těší s Bebarovou na výstaviště.

Cukrářský mistr, spisovatel, ale
i moderátor Josef Maršálek má
o důvod víc k radosti. Před
pár týdny pokřtil v divadle Lucie
Bílé svou novinku – originální
cukrář skou knihu s názvem „Ky −
nuté“. Je to jediná kompletní
kuchařka na trhu týkající se
kynu tých věcí.

Křest pojal velkolepě.
Kromě své kamarádky
a kolegyně Terezy Beba −
rové přizval jako kmotry
Lucii Bílou, herečku
Andreu Černou a režisé−
ra Zdeňka Trošku. „Jsem
tu já a mé herečky. Sešly
se Princezna ze mlýna
a čarodějnice a pak do−
centka Dočistilová z Ba −
bo vřesk. Je to velká le −
gra ce,“ podotkl Troška,
který se potkal s Mar −
šálkem poprvé a byl
z něj unesený.

„Je to exkluzivní, je −
diná a úplná cukrářská
kniha receptů na kynuté
pečivo, kterou dooprav−
dy potřebujete. Na čty−
řech stech stranách naj−
dete padesát receptů v pěti kapi−
tolách, které jsou zachyceny na
téměř šesti stech strhujících foto−
grafiích od Marie Bartošové. Ty
vás mimo jiné zasvětí do přípravy
moravských koláčů a povidlových

buchet, pravé francouz−
ské briošky, čokoládo −
vého pain au chocolat
nebo croissantů z tako−
vého množství másla,
až se srdce zastavuje.
Naučíte se připravit ves −
nický pomalu kynutý
chléb i chléb bez hněte−
ní, škvarkové placky,
osm druhů toustového
chleba i rohlíky s oříško−
vým máslem. Smaže −
ných koblih a donutů
z celého světa v knize
najdete rovnou desítku,“

prozradil cosi ze své úžasné
novin ky Josef Maršálek.

K této nové publikaci dal prý
hlavně velký kus svého srdce, 
třicet let praxe a zkušeností a vý−
sledkem je jedinečná kuchařka,

která potěší všechny vaše
smysly. Jsou to jednoduché
a přímočaré recepty bez zby−
tečných kudrlin, které zvládne
ÚPLNĚ každý. Ale pozor, získá−
te ji pouze na mém e−shopu
marsalkovo.cz.

„Pepa je vážně borec. Je ne−
uvěřitelné, co dokázal, jeho ná−
pady, inspirace, pohled na ži−
vot, svět, práci. Vážně to ob −
divuji,“ řekla jeho kolegyně
Tereza Bebarová, s níž se už
3. prosince těší na českobudě−
jovické výstaviště. Zde budou
mít svou talk show Péct, milo−
vat a žít, aneb Čas na Tebe,
s níž jezdí po republice.

Kromě toho, že v příštím 
roce bude Česká televize natáčet
už 3. sérii reality show Peče celá
země, poběží od ledna na stejné
stanici nový pořad Maršálka
a Bebarové Buchty na neděli. 

(pru), foto Marsalkovo.czR
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Historicky první
primátorka
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Vlídná tvář, řada televizních,
filmových a divadelních rolí
a nezaměnitelný hlas. Takový je
Jaroslav Satoranský. Ve čty−
řech sériích legendárního se −
riálu Policie Modrava, který
koncem října skončil, hrál ma−
jora Koutného. A i když s jižní−
mi Čechami nemá přímo nic
společného, rád se do nich vra−
cí, obzvlášť na Šumavu.

„Právě díky Policii Modrava
jsem měl šanci Šumavu a část
jižních Čech poznat víc. Je to
nádherný kout země. Neměl
jsem nikdy tolik času, kolik bych
chtěl, ale když byl, šel jsem do

lesa na houby, po okolí nebo 
někam na výlet,“ řekl Rozhledu
Satoranský, který na natáčení
legen dárních příběhů ze Šumavy
prý nikdy nezapomene.

„Udělal jsem spoustu krás−
ných rolí, ale tohle bylo za
odmě nu. To spojení nádherné
přírody, úžasných scén, bezvad−
ných lidí, týmů kolem režiséra
Jaroslava Soukupa, to se nedá
popsat. Strašně mě mrzí, že už

to končí. A kdo ví, třeba se ještě
dočkám toho, že by se něco
mohlo natočit, uvidíme. I když
pan režisér říká, že už ne, diváci
si to taky moc přejí. Pokud budu
osloven, říkám okamžitě ano!,“
podotkl Satoranský.

V rámci své profese na Šu −
mavě také párkrát v minulosti 
točil, také na jihu Čech. Neměl
prý ale nikdy moc času si kraj
projet víc a poznat ho. „Jsem
stále pracovně vytížen, což mi
na jednu stranu pomáhá zahla −
dit chmury ze ztráty mé milo −
vané ženy, ale na druhou stranu
znemožňuje být klasickým dů −
chod cem, který sedne do auta
nebo na vlak a jede na výlet,“

usmívá se Satoranský, legen dár −
ní představitel mladého Hamra
ze seriálu Nejmladší z rodu
Hamrů. Tam mu maminku hrála
Li  buška Havelková, herečka,
která byla rodilou Jihočeškou,
Budějčačkou.

„Na Libušku moc rád
vzpomínám. Byla to skvělá
dáma a spolupráce s ní
byla bezvadná. Byla to
i paní profesorka na škole
a měli jsme k ní všichni
velkou úctu. Vždy hrála
laskavé maminky, babičky,
ale uměla být někdy 
i ostrá,“ prozradil Jaroslav
Satoranský, který dodal,
že vždy v rámci toho, když
chtěla, aby lidi k práci při−
stupovali zodpovědně.

„Měl jsem štěstí na
úžasné kolegy, ať to byli
herci, režiséři, autoři, štáb.
Mám jen ty nejkrásnější
vzpomínky,“ doplnil bard
českého hereckého umění
Jaroslav Satoranský. (pru)

Foto: TV Nova,
archiv J. Satoranského 

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Málo 
lékařů i sester

S akutním nedostatkem lékař−
ského a zdravotnického per −
sonálu se potýká nemocnice
v Prachaticích. Zařízení zřizuje
Jihočeský kraj. Aktuálně hledá
do svých řad kolem dvaceti
zdravotníků. Shání lékaře, pri−
máře gynekologicko−porod −
nického oddělení, ale i sestry
na jednotky intenzivní péče ne−
bo na operační sály. Vedení
špitálu se snaží přizpůsobit
kapa citu lůžek, operací tak,
aby zde vše zvládli.

D3 konečně 
dokončí

Ředitelství silnic a dálnic před−
pokládá, že na jaře příštího 
roku dostaví úsek dálnice D3
u Tábora. Jde o úsek, kdy o po−
zemek těsně vedle komuni −
kacce vedla společnost mnoho
let soudní při s majiteli bývalé−
ho motocentra. Soud nakonec
rozhodl o vyvlastnění. Nyní
ŘSD potřebuje vyvlastnit nebo
koupit i LPG stanici, která leží
na pozemcích potřebných ke
stavbě. Nabídnou za ni až 
300 000 korun. Když se to po−
daří, chtějí úsek postavit, což
by mělo trvat měsíc nebo dva.
Celkem 400 metrů D4 na
Táborsku by mohl fungovat od
jara příštího roku.

Do vězení nejde
Policista David Knapík, který
při službě na Jindřicho hra −
decku bez předchozího varov−
ného výstřelu zastřelil opilého
agresivního muže, do vězení
nepůjde.  Původně sice dostal
poměrně tvrdý trest, ale odvo−
lací soud jej zmírnil. Za zabití
agresivního muže, recidivisty,
který neuposlechl údajně opě−
tovného varování, si za zneužití
pravomoci měl policista za
mřížemi odpykat 3,5 roku.
Pražský vrchní soud mu ale
trest zmírnil na tříletou pod−
mínku s pětiletou zkušební 
dobou. Rozhodnutí je pravo−
mocné.

JAROSLAV SATORANSKÝ

Seriál Policie Modrava: Jaroslav Satoranský, Soňa Norisová 
a režisér Jaroslav Soukup 

Seriál Policie Modrava: Filip Tomsa, Soňa Norisová 
a Jaroslav Satoranský v roli majora Koutného.
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Další část D3 se zpožděním
Jihočeská část dálnice D3 od
Třebonína k hranicím s Rakous −
kem bude zřejmě hotová v roce
2026. Je to o rok později, než do−
sud Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD) uvádělo. 

Silničáři narazili na problémy
s ba žinatým terénem v úseku
Kaplice nádraží – Nažidla. ŘSD
předpokládá, že ho dokončí právě
až v roce 2026. O rok dříve by moh−
la být hotová část od Nažidel k hra−
nicím s Rakouskem, začít stavět ji
chtějí silničáři koncem příštího roku.

Téměř dvanáctikilometrový úsek
Kaplice nádraží – Nažidla s odha−
dem nákladů přes 7 miliard korun,
chce stát začít stavět příští podzim.

„Je tam trošku komplikace, ne
úplně vhodné geologické prostředí,
jsou tam bažiny. Děláme tam po−
drobné geologické průzkumy. Měli
jsme obrovské problémy dostat
se na pozemky, které mají být pro
dálnici. Dělali jsme tam přístupové
trasy, propadalo se nám to, museli
jsme to sanovat,“ uvedl generální
ředitel ŘSD Radek Mátl.

Teď ŘSD dokončuje zadávací do−
kumentaci. Začátkem příštího roku
chce vypsat výběrové řízení na fir−
mu, která úsek postaví.

Další část D3 od Nažidel k hrani−
cím by mohla být hotová dřív, proto−
že je kratší a terén lepší. Bude dlou−
há asi 3,5 kilometru, odhad nákladů

je 1,8 miliardy Kč. „Je to de facto
rozšíření stávajícího dvoupruhu na
čtyřpruh a stavba jedné mimo −
úrovňové křižovatky Dolní Dvořiště.
Myslím si, že se nám příští rok
poda ří získat všechny pozemky,
staveb ní povolení, vybrat zhotovi −
tele, na konci roku 2023 zahájit
a v roce 2025 tam budeme jezdit,“
řekl Mátl. Úsek zahrne i pět mostů,
jak vyplývá z informací ŘSD.

U obou zmíněných částí dálnice
musí ještě silničáři vykoupit ně −
které pozemky. Zatím se ŘSD ne−
povedlo domluvit s jednou firmou,
která u Nažidel plánovala průmys−
lový areál. Silničáři teď zpracovali
nový znalecký posudek, jenž nabízí
lepší cenu.

Letos v únoru začalo ŘSD stavět
část dálnice D3 Třebonín – Kaplice
za více jak 2 miliardy korun.  Úsek
dlouhý 8,6 kilometru chce stát
zprovoz nit koncem roku 2024.
Stavba navazuje na budovaný dál−
niční obchvat Českých Budějovic,
který bude fungovat pravděpodobně
od ledna 2025.

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. Celá dálnice D3 by
měla být podle ministerstva dopravy
hotová do roku 2030, jihočeská
část do roku 2026. (pru)

Radnice v Písku má nové vedení.
Starostou se stal Michal Čapek
z hnutí ANO. 

Město v následujících letech po−
vede šestnáctičlenná koalice, ve
které se spojilo vítězné hnutí
ANO s ODS, Piráty a uskupe−
ním Pro Písek. To jediné zů −
talo z předešlého vedení 
města. „Hlavním bodem je
pro mě zklidnění situace. To,
jak je rozhádané zastu −
pitelstvo, veřejnost,
se mi hodně nelíbí.
Před všechny inve−
stiční akce řadím
tohle, aby se k sobě lidé chovali
slušně, s úctou, pokorou, aby se do
města Písek vrátila základní politic−
ká úroveň,“ řekl nový starosta
Michal Čapek. Členové koalice se
dohodli, že město dokončí obnovu
Velkého náměstí, dořeší podobu
Žižkových kasáren a vybudování
parkovacího domu. Pokračovat 

bude započatá výstavba seniorské−
ho domu, jak potvrdil druhý místo−
starosta Michal Přibáň z ODS. Roz −
počet by měli zastupitelé schvalovat
1. prosince. Jestli město postaví

nový bazén, nebo opraví ten starý,
se ale lidé tak brzy nedozví.
„Nebyla nikdy zpracována žád−
ná studie, jestli je vůbec re −
konst rukce proveditelná. Udělá −

me pracovní skupinu, kde bu−
dou zastoupené jak poli−

tické strany, tak zástupci
úřadů a odborníci, aby−
chom zhodnotili, která
z variant je přijatelněj−

ší,“ vysvětlil starosta. Je di nou že−
nou v radě i zastupitelstvu je staro−
nová první místostarostka Petra
Trambová z uskupení Pro Písek. „Já
se těším na změnu, změnu mám rá−
da a uvidíme, jak to bude fungovat.
Vedení se nám výrazně omladilo a já
věřím, že to přinese novou energii,“
podotkla. (pru)

Písek má nové vedení
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Petice za chatu
O záchranu historické chaty na
Šumavě pod Medvědí horou
a zabránění jejímu zbourání, se
snaží tisíce lidí. Sepsali petici
a nechápou, proč by měla být
zdemolována. Petici na záchra−
nu Roklanské chaty na Šumavě
podepsalo přes 3000 lidí.
Objekt je v havarijním stavu
a Správa NP Šumava jej má
v úmyslu zbourat. Chata přitom
v údolí stojí již od poloviny
třicá tých let minulého století,
kdy ji tam nechal vystavět Klub
českých turistů.  Proti zničení
historické stavby je i staronový
senátor a starosta Hluboké
Tomáš Jirsa.

Nakoupí 
nové přístroje

Přístroje za rekordních 150
milionů korun hodlá do konce
příštího roku nakoupit nemoc−
nice v jihočeských Strako −
nicích. Špitál patří dlouhodobě
k nejlépe hodnoceným v zemi
jak ze strany pacientů, tak
i zaměstnanců. Některé mo−
derní přístroje získala strako−
nická nemocnice už v těchto
dnech.  Jde například o ope−
rační stoly, osvětlení, laparos−
kopy, sterilizátory nebo ultra−
zvuky. A to díky grantu z EU.
Nemocnice z peněz nakoupí
vybavení pro chirurgii, gyne−
kologii, pneumologii, internu,
radiologii, nukleární medicínu,
laboratoře a společné praco−
viště ARO−JIP. 

Novou metodu na léčbu fibrilace
síní začala využívat českobu −
dějovická krajská nemocnice.
Zdravot ní komplikace pomáhá
odstranit pomocí nové metody.
Jde o léčbu pulzním elektrickým
polem. Nová metoda je účinnější
a pro pacienty zároveň šetrnější
než dříve používaná radiofrek−
venční energie.

„Fibrilace síní se podle nových
dat týká přibližně čtyř procent po−
pulace. V případě České republiky
je to 400 000 pacientů, což je vý−
znamné množství. Problematika
síní patří mezi nejčastější poruchy
srdečního rytmu, takzvané aryt−

mie. Jde o nekoordinované, ex−
trémně rychlé elektrické impulzy
chaoticky se šířící v srdečních
předsíních, v jejichž důsledku na−
stává mechanická zástava srdeč−
ních předsíní, nepravidelný a vět−
šinou rychlý srdeční tep,“ vysvět−
lil šéf kardiocentra Alan Bulava.

U pacientů s neléčenou arytmií
může často vzniknout krevní sraže−
nina v srdci a následně cévní moz−
ková příhoda. Rychlá a nepravidelná
tepová frekvence způsobuje mnoh−
dy i srdeční selhání. Pacienti s touto
arytmií jsou z dlouhodobého hledi−
ska ohroženi pokročilejší demencí a
předčasným úmrtím.

Pacienti s fibrilací půvo−
dně užívali pouze léky.
Ale ta účinnost nebyla ide−
ální, jednalo se přibližně
o 20 procent.

Nová metoda léčby pulz−
ním elektrickým polem po−

dle výzkumu zajišťuje stoprocent−
ní účinnost. Čas zákroku je také
o polovinu kratší. „Dříve to trvalo
hodinu nebo 90 minut. Nyní vše
zvládneme za půl hodiny a pro 
pacienty je příznivější i rekonva−
lescence,“ řekl Bulava.

Kardiocentrum českobudějovic−
ké nemocnice patří k nejvýznam−
nějším pracovištím svého druhu
v Česku. Po pražské nemocnici
Na Homolce a středisku IKEM
se řadí na třetí místo v republice.
Bulava uvedl, že českobudě −
jovické kardiocentrum ročně pro−
vede 650 zákroků, při nichž 
odstraňuje arytmii. (pru)

Nová unikátní metoda 
na léčbu fibrilace síní



5Rozhled – Jižní Čechy 11/2022 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

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.

Už 11. ročník Dne bez dluhů se
uskuteční v  listopadu v rámci
celé republiky. Lidé, kteří se po−
týkají se splácením dluhů a po−
třebují poradit, mohou po celý
měsíc listopad využít bezplat −
nou telefonní linku 800 700 880
anebo pokládat své otázky pro −
střednictvím webových stránek
www.nasedluhy.cz. Současně
zájemci mohou odborné poradce
zdarma požádat o výpis z Cent −
rální evidence exekucí, tedy
infor maci, jestli je proti nim
aktuál ně vedena exekuce. 

Organizátorem Dne bez dluhů je
společnost KRUK Česká a Slo −
venská republika (KRUK), která se
zaměřuje na správu pohledávek 
finančních ústavů a korporátních
zákazníků. Hlavním par tnerem 
akce je již několik let Úřad práce
ČR. Den bez dluhů společnost
KRUK uspořádala poprvé před

čtrnác ti lety v Polsku. Postupně se
projekt rozšířil i do Rumunska,
České republiky a na Slovensko.

Z pravidelných analýz společ−
nosti KRUK vyplývá, že průměrná
výše dluhu českých dlužníků v ro−
ce 2022 je 29 500 korun, zatímco
v roce 2021 byla průměrná výše
dluhu 26 100 korun. Stále platí,
že si častěji a více půjčují muži
(57 % dlužníků s průměrným dlu−
hem bezmála 32 200 korun).
Nejvíce dlužníků opět pochází
z Moravskoslezského kraje, kde
bydlí necelých 16 % českých
dlužníků s průměrným dluhem
27 600 korun. V průměru nejvyšší
závazky mají dlužníci z Prahy 
(35 500 korun), kteří tvoří 7 %
všech dlužníků v ČR. Z analýz
společnosti KRUK vyplývá, že po
pěti letech snižování výše prů −
měrného dluhu přišlo prudké na−
výšení, meziročně o 3 400 Kč.

Nechte si v listopadu
zdarma poradit



6 Rozhled – Jižní Čechy 11/2022Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

sousedůKrátce
od

Rekordní 
počet klobás 

V Mnichově skončil slavný
Oktober fest. Padly na něm 
desítky tisíc klobás, masa
a hektolitry piva. Pořadatelé si
pochvalují, že po covidovém
ob do bí byla účast hojná a udě−
lena byla i cena za nejlepší
masné výrobky. Je až neuvě −
řitelné, kolik hosté svátku piva
snědli klobás. Bylo jich na
200 tisíc. Mnohé vyrobilo řez−
nictví z Wiesmühle, rodinný
podnik, který zásobuje už léta
četné výstav ní stany. Letos byl
jeho produkt vyhlášen nejlepší
klobásou, která se uděluje
sedmdesát let.

Jezdí na červenou
Rakušané vždy na silnicích pla−
tili za poměrně zodpovědné 
ři diče. V poslední době zde ale
přibývá vážných nehod, které
mnohdy končí i fatálně. V Ra −
kousku se stane ročně v průmě−
ru 525 dopravních nehod kvůli
nerespektování červených svě−
tel na semaforech. Při nich je
zraněno přes 770 lidí. Jen od
ledna do půlky října bylo usmr−
ceno 58 osob a stovky dalších
při nehodách z nedání přednosti
nebo nedbání červené na sema−
forech. Pokuty za tento prohře−
šek jsou pro řidiče v přepočtu
od 2 do 55 tisíc korun. 

Petra Janů rozzářila Lucernu a těší se
na jediný jihočeský výroční koncert!
Lucerna zaplněná k prasknutí,
úžasná atmosféra, nesmrtelné hi−
ty, skvělá nálada. Tančící a zpíva−
jící diváci, takový byl pražský
dvojvýroční megakoncert Petry
Janů. Trojnásobná zlatá slavice
a „poloviční Jihočeška“ se už teď
těší na jediný jihočeský výroční.

„Moc se na všechny mé Jiho −
čechy těším na 26. listopadu do
KD Vltava v Českých Budě  jo −
vicích. Vystoupíme s kapelou
Amster dam a skvěle si to užije−
me,“ řekla Rozhledu Petra Janů,
která přiznala, že si pražskou
Lucernu náramně užila.

„Moje stavy před každým kon−
certem jsou: těším−bojím, ale pak
vejdu na jeviště a po první písnič−
ce to ze mne spadne a je to super.
Musím říct, že za těch 50 let na

scéně už toho mám za sebou
opravdu hodně, ale každý koncert
beru nesmírně vážně a s úctou.
Uvědomuji si, že lidi v sále dají
někdy nemalé peníze za lístky a já
tam musím být a jsem pro ně,“
dodala Petra Janů.  

V Českých Budějovicích to re−
per toárově bude podobné jako
jinde, nebo jako v Praze. Přesto
trochu jiné. „Tím, že to bude za−
čátek adventu, zvažuji, že bychom
tam dali něco z tohoto ranku, ale
ať se lidé nechají překvapit. Co ale
určitě nebude chybět, je moje no−
vé 2CD Hity a rarity, které vydal
Radioservis a je na něm 46 písní,

z nichž 35 nikdy nevyšlo. Mám
z toho obrovskou radost. Dali to
dohromady pánové Jan Adam
a Jan Fiala. Byla to po dlouhých
letech první má deska, kterou
jsem si pustila,“ svěřila se Petra.

„Sedmdesátku beru jako číslo,
ale i jako milník. Rozhodně ne−
končím a volám slovy našeho hitu
s Peťou Jandou: Jedeme dál…“

Česká televize zároveň v praž−
ské Lucerně dotáčela unikátní do−
kument o zpěvačce, který zařadí
v den jejího životního jubilea, tedy
19. listopadu. Část z něj vznikala
také na jihu Čech. 

(pru), foto: Jaroslav Hauer
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Ještě na začátku roku byla bu−
doucnost nejstarší a jedné z mála
dětských psychiatrických léčeben
u nás nejistá. Nyní chce Dětská
psychiatrická nemocnice v Opa −
řanech na Táborsku provést re−
konstrukcci za 150 milionů korun. 

Chce především modernizovat
interiér, kde by pak měly být dvou
až třílůžkové pokoje s vlastními
záchody a koupelnami. Nemoc −
nice bude o projektu jednat se
svým zřizovatelem, kterým je mi−
nisterstvo zdravotnictví.

„Snažíme se o vlastní rozvoj
v řadě směrů. Nemocnice například
před časem získala akreditaci pro

vzdělávání lékařů v oblasti klinic−
ké psychologie. Nově jsme získali
oprávnění pro vzdělávání v základ−
ním psychiatrickém kmeni,“ uvedl
ředitel nemocnice Michael Goetz.

Zařízení koncem loňského a za−
čátkem letošního roku hrozil ko−
nec, což by znamenalo pro malé
a mladé pacienty a jejich rodiče
velké komplikace. To se naštěstí
podařilo zvrátit.

„Díky našim akreditacím pro
vzdělávání a díky u nás zaměstna−
ným atestovaným dětským psy−
chiatrům, kteří jsou zároveň ško −
liteli, přivádíme do personálně 
silně oslabeného oboru nové 

lé ka ře a psychology,“ řekl ředitel
Michal Goetz.

DPN v Opařanech patří mezi tři
pracoviště tohoto druhu v zemi.
Navíc jako jediná nemocnice v re−
publice má specializované oddě−
lení pro pacienty s těžkými neuro−
vývojovými poruchami a disrup−
tivními projevy.

„Pokud jde o kvalitu péče, pak
kromě doplnění personálních ka−
pacit je pro její zvýšení třeba, aby
byly provedeny dlouhodobě po −
žadované rekonstrukce lůžkových
dětských psychiatrických od dě −
 lení po celé republice. Pokoje po
pěti i osmi lůžkách bez vlastního

sociálního zařízení
a tak dále... To je
realita řady oddě−
lení dětské psy−
chiatrie,“ uvedl ře−
ditel Goetz.

Podle něj proto
současné podmín−

ky neodpovídají potřebám moder −
ního zdravotnictví.

Opařanská nemocnice má
60 lů žek, což je 13 procent z cel−
kového počtu lůžek v České re−
publice. Přibližně 50 procent hos −
pi talizovaných pacientů ve věku
od tří do 18 let je z Jihočes kého
kraje. Za rok zařízení léčí na lůž−
kách a v ambulancích kolem
tisícov ky dětí z celé republiky.
DPN se loni stala vítězem projektu
Kvalitní a bezpečná nemocnice
2021. Cenu uděluje Česká spo−
lečnost pro akreditaci ve zdra −
votnictví. 

(pru), foto: archiv DPN Opařany

Do léčebny v Opořanech
investují velké peníze
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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 2023/2024:

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

SLEDUJTE

Miliony stromů po celé republice
sázejí lidé hlavně tam, kde lokality
napadl kůrovec. Kampaň odstarto−
vala během podzimního Dne za
obnovu lesa, který pořádají Lesy
České republiky. Podnik letos na−
plánoval výsadbu bezmála deva−
desáti milionů sazenic. V lesích se
kvůli rozsáhlým holinám po kůrov−
cové těžbě sází téměř nepřetržitě.

„Máme i borovici, budou násle−
dovat listnaté dřeviny, kterých bude
většina, velké množství dubu a bu−
ku. Pokud se vše podaří, celkově
bychom letos měli zalesnit přes
200 hektarů holin, což je určitě víc
než v minulých letech. Cílem je ho −
liny po kůrovci včas zalesnit, aby−
chom se vyhnuli nějakým masiv −
ním náletům nevhodných dřevin,“
vysvětluje vedoucí Lesní správy
Vodňany Radovan Nůsek.

V letošním roce se sazenice lé−
pe ujaly, protože srážek bylo o po−
znání víc než loni. Někdy ale les−
níkům zhatí jejich práci divoká
prasata. „Zrovna jsme v revíru,
kde nám výsadbu z minulého týd−
ne tak z šedesáti procent prasata
vyzvedla a zničila, takže bohužel

budeme muset sázení opakovat,“
řekl Radovan Nůsek.

„Domnívám se, že je to zapříči −
něno tím, že je rok žaludů. Prasata
je mají ráda, nicméně nikdo nejí 
řízky pořád, mají asi potřebu ten
jídel níček obměnit. A pokud hneme
se zemí, nalákáme je na žížaly nebo
myši a bohužel vedlejším projevem
je, že vyrýpnou sazenici, která pak
uhyne,“ dodává.

Lesy České republiky letos obno−
ví porosty na ploše téměř 19 tisíc
hektarů. „Kde je to možné, upřed−
nostňujeme přirozenou obnovu lesa
ze stojících stromů. Počasí je pří−
hodné, máme nasmlouvané firmy.
Na mnoha místech pomohla při na−
šich malých Dnech za obnovu lesa
také veřejnost, takže bychom měli
obnovu lesa ve všech regionech
zvládnout,“ podotkla mluvčí podniku
Eva Jouklová.

Každý, kdo by měl zájem si
strom vysadit, se může ozvat
správcům lesů a domluvit se s ni−
mi na dobrovolnické činnosti.
Nedoporučuje se vysazovat tak−
zvaně na vlastní pěst, tam, kde to
člověka zrovna napadne. (pru)

Vysázejí miliony stromků

Temelín má nový ochranný
systém na druhém bloku
Nový systém ochran klíčového
elektrického zařízení instalo va −
li technici na druhém bloku Jader −
né elektrárny Temelín. Důvodem
byla modernizace systému a pří−
prava na dlouhodobě spolehlivý
provoz. Temelín plánuje na příští
rok instalaci nového systému
ochran klíčového elektrického za−
řízení i na první blok. Náklady na
instalaci na obou blocích vyjdou
na několik desítek milionů korun.

„Nový systém chrá−
ní klíčové elektrické
zařízení proti celé řadě
problémů, především
pak proti proudovým
zkratům nebo prud −
kému nárůstu napětí.
Jde o spe ciální zaříze−
ní, které je napojeno
na řídicí systém. Ve
chvíli pře kročení na−
stavených parametrů nebo při elek−
trické závadě vy dává například po−
kyn k odpojení generátoru od pře −
nosové sou stavy,“ řekl ředitel teme−
línské elektrárny Jan Kruml.

Odborníci před instalací nového
ochranného systému prověřili stov−

ky řídicích a informačních signálů.
ČEZ letos do moderni zace elektrár−
ny investuje 3,5 miliardy korun.

„Energetika se mění a roste vý−
znam stabilních zdrojů, včetně
jader ných elektráren. Pro nás je to
také závazek k zajištění spolehlivého
provozu a podpoře zajištění ener −
getické bezpečnosti naší země,“
dodal člen představenstva ČEZ 
a ředitel divize jaderná energetika
Bohdan Zronek.

Temelín je největší výrobce elek−
třiny v zemi, kryje zhruba pětinu
domá cí spotřeby. ČEZ spustil elek−
trárnu v prosinci 2000. Loni vyro−
bil Temelín 15,86 terawatt hodiny 
elektřiny, letos od začátku roku
12,4 TWh.
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Válečný konflikt na Ukrajině způ−
sobený ruskou agresí ovlivňuje
znatelně českou ekonomiku. Jedna
z neslavnějších firem Česka, ale
i světa, jeden z mála Národních
podniků Budějovický Budvar má
kvůli tomu i jisté potíže. Letos
pravděpodobně neobnoví vývoz
do Ruska, což ale pociťuje na pří −
jmech. Rusko je pro Budvar jed−
ním z pěti hlavních vývozních trhů.

Pivovar vypořádal závazky a po−
hledávky v Rusku za víc než milion
eur a z velké části zpracoval již vyro−
bené obaly. Kvůli známkoprávní situ−
aci se Budvar potřebuje ve středně−
dobém výhledu na ruský trh vrátit.

„Výpadek tržeb se nám podaří
zčásti vynahradit příjmy z nového
ochuceného nealko piva BirGo,“
uvedl ředitel Budvaru Petr Dvořák.

„S Ruskem se nám podařilo
úspěšně vypořádat dosavadní zá−
vazky a pohledávky, které včetně
vratných sudů představovaly přes

milion eur. Zároveň jsme z velké
části zpracovali již vyrobený obalo−
vý materiál, plechovky i lahve. Nic
nám nezakazuje na ruském trhu být,
neexistuje žádná sankce, proč by−
chom nemohli vyvážet naše pivo do

Ruska. Potřebujeme tam ale mít
spolehlivou cestu. Letos je velmi ne−
pravděpodobné, že bychom to ob−
novili, že by se podařilo s importé−
rem něco dohodnout,“ uvedl ředitel.

Budvar letos do Ruska vyvezl zlo−
mek toho, co v předchozích letech.

Rusko patří mezi jeho pět
hlavních exportních trhů,
na vývozu se Rusko do−
sud podílelo minimálně

z deseti procent. Loni uvařil Budvar
rekordních 1,8 milionu hektolitrů,
meziročně o 4,6 procenta víc. Loni
vyvezl přes 1,3 milionu hektolitrů 
piva, expor t stoupl meziročně
o 11,3 procenta.

„Situaci musíme určitě řešit ve
střednědobém horizontu, s ohledem
na naši známkoprávní pozici a pří−
tomnost na ruském trhu. Pro bu−
doucnost by bylo velmi riskantní
opustit na delší čas ruský trh. Máme
i negativní historickou paralelu 

z roku 1939, kdy Budějovický
Budvar opustil v turbulentním před−
válečném čase americký trh, a přišli
jsme tam tak dodnes o naši ochran−
nou známku,“ dodal ředitel.

Doplnil, že na ruském trhu řada
pivních značek zůstává, a to včetně
Anheuser−Busch InBev, který v části
světa prodává pivo pod značkou
Budweiser. Nyní nedokáže Budvar
zajistit, aby měl s Ruskem standard−
ní obchodní vztahy, zajištěné platby
a dopravní trasy. Budvar tam vyža−
duje platby v eurech či dolarech. Na
dosavadního ruského impor téra
Budvaru teď dopadla i mobilizace,
kterou v Rusku vyhlásil prezident
Vladimir Putin. „Na případnou další
spolupráci s naším ruským importé−
rem nemáme v tuto chvíli žádný
konkrétní plán,“ dodal Petr Dvořák.

Tržby v Rusku, Bělorusku a na
Ukrajině byly ročně zhruba 250 mili−
onů korun.

Budvaru loni stouply tržby z pro−
deje výrobků a služeb o 10,8 pro−
centa na rekordních 3,11 miliardy
korun. Tržby za pivo loni poprvé
překonaly tři miliardy korun. (pru)

Budějovický Budvar se potřebuje 
vrátit na ruský trh!



10 Rozhled – Jižní Čechy 11/2022Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Stavbu zařízení na zpracování
odpadu spalováním za téměř
dvě miliardy korun plánuje
v místní části Smrkovice spo−
lečnost z Písku. Město by 
získalo další zdroj pro teplárnu
a vyřešilo by i skládkování od−
padu, které končí v roce 2030.
Mnozí obyvatelé části ale se
záměrem nesouhlasí. Kromě
dopadu spalovny na životní
prostředí se obávají i zvýšené
dopravy. Po silnici ve Smrko −
vicích už teď jezdí nákladní 
auta do firem.

„Teplárenská ulice a Se mic −
ká ulice jsou nad možnosti
zatí žení. Dnes a denně vidíme,
že jedou plnou rychlostí za
roh, kde není vidět,“ říkají
místní občané.

Podle radnice se obyvatelé
Smrkovic nemají čeho obávat.

„Naším záměrem je spustit
Zevo v roce 2026. Správa že−
leznic plánuje uzavření dvou
přejezdů a zároveň má být vy−
budována komunikace, která
povede právě kolem teplárny.
Pokud půjde vše podle plánu,
komunikace bude postave −
na už před spuštěním firmy,
v tom případě by se jakákoli
doprava zcela vyhnula obyt −
ným částem,“ vysvětlili před−
stavitelé písecké radnice.

Mluvčí Správy železnic Du −
šan Gavenda ale popírá, že by
nová komunikace vedoucí
mimo Smrkovice měla být
hoto vá do zahájení provozu
spalovny.

O návrhu řešení bude roz−
hodnuto v rámci zpracovávání
dokumentace pro územní roz−
hodnutí až po schválení aktu−
alizované studie proveditel−
nosti. Realizace se v součas−
né době předpokládá mezi 
lety 2027 a 2030.

O výstavbě spalovny by
mělo rozhodnout nové vedení
města Písek. Rozhodování
ovlivní i posouzení vlivů zá−
měru na životní prostředí, 
které v současnosti připra −
vuje Krajský úřad Jihočes −
kého kraje. (pru)

Covidová pandemie a následně
válečný konflikt na Ukrajině po−
škozuje mnohá turistická místa.
Jedním z nich je Český Krumlov,
kde je historické centrum zapsáno
na seznamech UNESCO. Chybí tam
stále turisté z Asie, Ruska a tím
pádem je řada podnikatelů bez
příjmů. Městu navíc budou v roz−
počtu scházet peníze vybrané
na poplatcích za stání zájezdových
autobusů.

Nyní právě Češi tvoří teď asi polo −
vinu turistů. Ve městě ale zní v těchto
dnech třeba i němčina a italština a ob−
jevují se už i menší skupinky z Asie.
Na jeden den se zastavila v Krumlově
například trojice žen z Thajska.

Proměnu turistů a jejich chování
pozoruje každý den na Latránu maji−
telka obchodu

„Stav do doby před covidem se
už nevrátí. Měli jsme velký boom
v roce 2019, to měli všichni, ale asi

bylo logické a jasné, že to nebude
věčně,“ řekla jedna z podnikatelek
Gabriela Miglová.

Ona i další prodejci si všímají 
toho, že návštěvníci v posledních
měsících mnohem více šetří.

David Kopenec ze Sdružení ces−
tovního ruchu Český Krumlov upo−
zorňuje, že před pandemií byla i díky
velkým asijským skupinám náv štěv −
nost města rozložená skoro do celé−
ho roku. „V létě je návštěvnost po−
měrně pěkná, ale od podzimu jsou
tu turisté maximálně o víkendech
a přes týden je to hodně slabé.“

Někteří prodejci už avizovali, že
uvidí, jaká bude předvánoční a vá−
noční sezóna, ale pokud se něco
nestane, s koncem roku své obcho−
dy či další provozovny zavřou. 

Koro na virus i válka na Ukrajině
také úplně proměnily skladbu turistů
a jejich návyky v místních hotelech.
Namísto skupin jde hlavně o indi −
viduální návštěvníky. Pobyty jsou
kratší. Těsně po covidu se pobyty
prodloužily, devadesát procent tvoři−
li Češi, ale jezdili na více dnů, letos
byly opravdu jednodenní pobyty.
Trendem je nyní také rezervace
poby tů na poslední chvíli.

Letošní sezona se negativně odrazí
i v rozpočtu města. Zatímco v roce
2019 na poplatcích ze zájezdových
autobusů vybrala radnice přes 20 mi −
lionů korun, letos jen dva a půl milionu
korun. Město chce teď i díky velkým
akcím, například o adventu, protá −
hnout sezonu až do konce roku. (pru)

Krumlov bez turistů, podnikatelé bez výdělků

Chtějí spalovnu,
místní jsou proti
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Lyžování bude dražší
Lyžařské areály na jihu Čech zvýší
ceny skipasů pro následující se −
zonu. Reagují tím na zdražování
energií i rostoucí inflaci. O kolik se
zvýší ceny, není jasné, ale půjde
o desítky, někde stovky procent.

„Zdražení určitě nastane. Ale
nechceme, aby bylo nějak drama−
tické nebo drastické a odradilo to
návštěvníky. Finální částky zveřej−
níme nejpozději do 10. listopadu,“
uvedla mluvčí Skiareálu Lipno Olga
Kneiflová.

Celosezonní skipasy mohou po−
dle ní lidé kupovat dál za stejnou
částku jako před rokem. Dospělí za
ně zaplatí od 8910 do 12 920 ko−
run. Měnit se tak patrně může 
ceník u skipasů na kratší období.
V minulé sezoně platili dospělí za
celodenní lyžování v hlavní sezoně
1060 korun.

Nové ceny už oznámili provozo−
vatelé areálu na šumavském Zado −
vě. Za jednodenní skipas v top sezo−
ně zaplatí dospělí 850 korun, je to
o stovku více než v minulé sezoně.

„Doufáme, že to lidi neodradí
a budou k nám nadále jezdit. Ale
vzhledem k cenám energií a inflaci
jsme museli ceny navýšit,“ řekl za
zadovský areál Petr Vondraš.

Top sezona je v období vánoč−
ních prázdnin a pak při turnusech
jarních prázdnin, což je od konce
ledna do poloviny března.

Zdražovat bude i provozovatel
střediska na česko−rakouské hra−
nici na Hochfichtu. O kolik, zatím
nesdělil.

„Ceny ještě přesně nezveřejní−
me, ale bude to podobně jako u ji−
ných areálů v Rakousku, kde se
navýšení v porovnání s minulou
sezonou pohybuje v rozmezí devět
až 13 procent,“ řekl za středisko
Hochficht Mar tin Řezáč s tím, že
lidé už ale mohou kupovat celo −
sezonní skipasy. V minulé sezoně

zaplatil dospělý za jednodenní ly−
žování na Hochfichtu 43 euro
(1053 korun), pokud si skipas
koupil on−line. Na místě za něj za−
platil 45 euro (1102 korun). (pru) 

Dopravní podnik Českých Budě −
jovic chce koupit 17 nových trolej−
busů. Jeden stojí kolem deseti
milionů korun. Podnik by rád využil
dotaci. Městská firma čeká, že od
ledna výrazně vzrostou náklady na
provoz trolejbusů kvůli cenám
elektřiny, výrazně ale provoz ne−
omezí.

„Dosud za elektřinu pro tyto spoje
platíme ročně 18 milionů korun.
Nyní vlastníme 56 trolejbusů, dal−
ších 17 chceme nakoupit,“ uvedla
mluvčí podniku Barbora Fišer.

Vzhledem k vysoké kupní
ceně chce firma využít dotace.
Teď zpracovává studii provedi−

telnosti. Dopravní podnik zaměstnává
91 řidičů trolejbusů. „Kromě řidič −
ského oprávnění a profesního průka−
zu totiž potřebují složit ještě další
zkoušky pro získání drážního průka−
zu, což je kvalifikace velmi specifická.
Pro zájemce ji ale zajišťujeme v na−
šem školícím středisku,“ uvedla Fišer.

Podnik má asi 200 kmenových ři−
dičů všech vozů. Na jaře mu jich asi
dvě desítky scházely; v inzerátech
nabízel těm zkušeným náborový pří−
spěvek 100 000 korun. Teď má spo−
lečnost zatím řidičů dostatek. (pru)

Dopravu neomezí, nakoupí
nové trolejbusy
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Blíží se konec roku a tím pádem bi−
lancování, co se povedlo či nepove−
dlo. Každý má nějaká přání a v tomto
článku dávám test č. 1, kterým si mů−
žete ověřit, zda se vám splní.
Poznámka k testům: Je nutné se dobře
soustředit a soustředěním se uvedeme
do nižší hladiny vědomí. Jen pro inspi−
raci, já vidím v podobných testech ve
svém podvědomí všechna písmena
(čísla) v řadě (jako ve filmu) a při odpo−
vědi vždy to jedno (správné) písmeno
(číslo, pokud je test číselný) vystoupí
z řady směrem nahoru, nad ostatní.

TEST č. 1: Myslete na jedno
největší přání a jako odpo−
věď jsou tři možnosti barvy:
červená, modrá, fialová.
Jaká vás napadne jako prv−
ní? Odpověď je na konci
článku.

Když jsem vyložil karty Runové ma−
gie s dotazem na rok 2023, co dělat,

abychom zvládli stres, vyšla kar ta
s číslem 15. Už číslo karty 15 = nu−
merologicky 6 = rodina, napovídá, že
těžiš tě všeho je v rodině. Při −
pomí nám mnohdy opo−
míjenou hierarchii 
rodinného systé−
mu. Na prvním
místě musí být
par tner (před−
pokládá se, že
s ním budeme
až do smr ti),
na druhém mís−
tě naše dítě, na
třetím rodič, pak
sourozenci a na
dalších místech až ti
další. Kdo tuto po−
sloupnost nedodrží, poruší
rovnováhu v rodinném systému.
Proto není možné dosáhnout stá−
lých hodnot, které stojí za přijetí do
našeho života. 

TEST č. 2: Jaké vás napadne
písmeno z možností A, B, C?

Karta varuje, že existuje veliké nebez−
pečí stát se obětí klamu. Hrozí nebez−
pečí ztroskotání našich projektů. Je
třeba se chránit tím, že odoláme 
zá sahům a útokům nejen zvenčí, ale
i zevnitř, kterým budeme vystaveni bez
jakéhokoli předcházejícího varování.

Je nutné odolat tlakům na zneužití
naše ho vlastního potenciálu.
Karta radí, abychom vždy důkladně

prozkoumali základy a ko −
řeny všech nabídek

a možností, které se
nabízejí. Je nutné

si uvědomit, že
každá krize je
hnacím moto−
rem pokroku.
Ale na druhé
straně je zde
i nebezpečí v po −

 době velkého
množství pod −

vodníků zneužíva−
jících oslabení a ne−

pozornost lidí.
Existuje zákon o příčině

a následku, který by nás měl nutit
k neustálému posuzování našich plánů
a nabídek přicházejících zvenčí. Vyplatí
se naše plány vystavovat zkouškám
průběžně, a to vždy před tím, než 
uděláme závažné rozhodnutí.
Vše, co se děje, chápejme jako vý−
strahu, ne jako neštěstí a pohromu.
Je dobré nejít proti zákonům karmy.
Každá nerovnováha, kterou způsobí−
me, se nám vymstí. Každým špatným
skutkem narušíme přirozený řád věcí
a znovunastolení vyžaduje oběť, což
si málokdo uvědomuje. Stále dokola
opakuji, že vše máme v hlavě a nega−

tivní skutky se zhmotňují snadněji než
pozitivní. Proto je dobré mít jasno
v uspořádání hodnot a hierarchie 
v našem životě.
Uspět v těžké době může každý, kdo
dospěje k neutrálnímu a vyššímu po−
hledu na problémy světa. Od 22. ledna
2023 začne rok mírumilovného Zajíce
a jeho energie bude poskytovat dů −
věru v působení vyšších sil Stvoření
a Tvoření, i když se nám může zdát, že
naděje na lepší budoucnost je v ne −
dohlednu. Abych aspoň něco pozitiv−
ního napsal, tak jsem přesvědčen, že
do léta 2023 energie Zajíce docílí
skončení války na Ukrajině. 

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

říká známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

ODPOVĚĎ NA TEST 2:
Na nevědomé úrovni jsem se
ptal, zda dodržujete hierarchii
v rodinném systému. A = Ne, B
= Napůl, C = ANO.

ODPOVĚĎ NA TEST 1:
Na nevědomé úrovni jsem se
ptal, zda se vám splní vaše přání.
Kdo odpověděl: Červená, tak bo−
hužel ne. Kdo modrá, tak je nadě−
je, když pro věc více uděláte. Kdo
odpověděl fialová, tak je odpověď
ano, tomu se přání splní.

„Vše, co se děje, chápejme jako 
výstrahu, ne jako neštěstí a pohromu,“

Hned několikrát během letošní
turis tické sezóny na více místech
vykazovala voda v přehradě Lipno
zhoršenou kvalitu. Jihočeský kraj
teď nechá vypracovat studii, která
určí, co znečištění způsobuje.
Na svém posledním zasedání to
schvá lili krajští zastupitelé. Zho −
tovení studie bylo jedním z poža−
davků petice proti plánované zá−
stavbě na břehu Lipna.

„Kvalita vody a krajina na
Lipensku, to jsou ty hlavní hodnoty,
proč tam lidé jezdí. Pokud se zničí,
tak tam i ti lidé přestanou jezdit,“
řekla Pavla Setničková ze spolku
Lipensko pro život. Jeho členové
iniciovali petici, kterou se zabývali

zastupitelé Jihočeského kraje. S ko−
nečným výsledkem, tedy vypraco−
váním studie na zhodnocení kvality
vody v přehradě, jsou petenti spo−
kojeni. „My nejsme v bodě nula.
Hydrobiologický ústav kvalitu vody
sleduje dlouho a souvislost s vý−
stavbou je v podstatě už prokázaná.
Teď je nutné zjistit, kde
přes ně jsou ty největší pro−
blémy, co nejdříve je na−
pravit a navrhnout opatře−
ní,“ podotkla Setničková.
Spolek tvrdí, že developeři
chtějí postavit nové ubyto−
vací kapacity zhruba v šest −
nácti lokalitách na levém
břehu přehrady. Podle hejt−

mana Martina Kuby ale kraj do klí−
čových povolovacích procesů v ta−
kových projektech zasahovat nemů−
že. „Výstavba v každém místě je 
dána územním plánem, který se
schvaluje v dané lokalitě. Je také
dána stavebními úřady, které posu−
zují všechny projekty, ke všemu se

vyjadřuje odbor životního prostředí
v dané lokalitě,“ vysvětlil hejtman.
Otázka znečištění vody je naopak
diskutabilní. Hejtmanství v tom chce
mít jasno, a proto navrhlo vytvoření
studie. Bude to nástroj pro ty místní
stavební úřady, odbory životního
prostředí. Pro vznik studie hlasovala
i velká část opozice, včetně zastupi−
telského klubu Pirátů. Ti ale prosa−
zovali ještě větší vstřícnost vůči po−
žadavkům petentů, například ohled−
ně zpracování podkladu k vlivům
rozsáhlé výstavby rekreačních areá−
lů na životní prostředí. To ale na −
konec neprošlo. Zastupitelé také
schválili zapracování Území studie
krajiny Jihočeského kraje do Zásad
územního rozvoje. I to by podle
peten tů mělo přispět k omezení 
zástavby v této lokalitě. (pru)

Řeší kvalitu vody v Lipně
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Vánoční kapr podraží
Letošní kapr na vánoční stůl po−
draží. Zatímco v uplynulých letech
byla cena zhruba stále stejná, nyní
tomu bude jinak. Rybářství Třeboň
očekává, že kilogram kapra bude
při vánočním prodeji u stánků stát
130 až 140 korun. Meziročně tak
zdraží asi o deset až dvacet korun.

„Příčinou jsou rostoucí náklady
na krmiva, paliva i energie. Ryb pro
český trh bude dost, přestože jich
bude celkově letos méně, zčásti

kvůli suchu,“ uvedl při výlovu rybní−
ku Rožmberk předseda předsta −
venstva společnosti Fish Market
Rudolf Provázek.

Rybářství Třeboň již v září zdražilo
ceny za kilogram kapra v Praze na
sádkách na 129 korun a na sádkách
v Třeboni na 119 korun.

Letošní výnosy z výlovů budou
celostátně nižší. Podle odborníků

bylo méně rybích násad, některé
regio ny výrazně zasáhlo sucho. Rok
tak bude podprůměrný. Zákazníci
mají ale o ryby zájem. Klesla pro−
dukce v okolních zemích, jako
jsou Polsko, Maďarsko, Rumunsko.
Expor tním zákazníkům zdražili 
třeboňští rybáři letos minimálně
o 20 až 25 procent.

Z podzimních výlovů čekají tře−
boňští rybáři 2000 tun ryb, z toho
80 procent kapra. Hlavním artiklem

jsou živé ryby, především
kapr šupinatý a lysý.
Přibližně 70 procent pro−
dukce ryb vyváží do
Evropy, 30 procent jde na
domácí trh převážně před
Vánoci. Nejvíc firma vyvá−
ží do Německa a Polska,
také do Francie, Rumun −
ska či Itálie.

Rybářství Třeboň je nej−
větší producent sladkovodních ryb
v Evropě. Na tuzemské produkci
ryb se podílí 15 procenty. Roční
produkce činí asi 3200 tun, z toho
tvoří 90 procent kapři, zbytek líni,
candáti, štiky, sumci, amuři, tolsto−
lobici a okouni. Firma má 100 za−
městnanců, hospodaří na 440 ryb−
nících o výměře 8000 hektarů. Na
vývoz jde 70 procent ryb. (pru)

Silničáři jsou připraveni
Jihočeští silničáři mají na zimu 
nakoupený posypový materiál za
75 milionů korun. Jde o 56 000 tun
štěrku a 35 000 tun soli. Během 
zimy udržují v kraji více než 6000
kilometrů vozovek.

„Dobrou zprávu máme zejména
pro Volarsko, kde jsme uvedli do

provozu novou skladovací halu
s kapacitou 600 tun soli a 1500
tun inertního materiálu. Obsluha
celé oblasti tak bude daleko lepší
a rychlejší,“ uvedl náměstek hejt−
mana pro dopravu Antonín Krák
s tím, že v okolí Volar na Pra cha −
ticku jsou silnice ve vyšší nad −

mořské výšce, kde častěji sněží
a intenzivněji mrzne.

Navíc oblastí vedou hlavní tahy
na hraniční přechody s Němec −
kem. Správa a údržba silnic oprav−
du monitoruje situaci na našich
silnicích 24 hodin denně, aby
mohla na změnu počasí reagovat

hned, jak je to možné. Proto prosí
všechny řidiče o trpělivost.

Silničáři budou přes zimu využívat
198 posypových vozů, z toho sedm
nových. Kromě toho mají devět plu−
hů, 16 fréz a 73 nakladačů.

Kompletní náklady na celou minu−
lou zimní sezonu byly 290 milionů
korun. Částka zahrnuje také náklady
na mzdy a pohonné hmoty. Silničáři
loni spotřebovali 22 000 tun soli
a 40 000 tun iner tního materiálu.
Vzhledem k nárůstu cen se tak dají
v letošním roce očekávat náklady
o 20 až 25 procent vyšší. 

(pru), foto: archiv SÚS Jčk
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CAFÉ CHARLOTTE, zave−
dená firma s dlouhole−
tou tradicí v horském
středisku na Šumavě
v Železné Rudě, hledá
posilu do týmu na pozici
servírka /číšník. Nabí −
zíme stabilní pracovní
poměr v celoročním pro−
vozu, ubytování zdarma
a jídlo za 50%. Požadu −
jeme pouze spolehlivost,
nadšení učit se nové vě−
ci a základní znalost ně−
meckého jazyka. Praxe
v oboru je výhodou, ni−
koli podmínkou. Mzda
40 tis. za 15 dní práce.
Více infor mací na tel.
725835555. RR 22904

ZAPLATÍM min. 20–30
tis. za každou lahev
s nápisem: J. Královec
Taus, Chotiměř, F. Z. B.,
Mutersdorf, Ronsperg,
Dolanský, Jarolím, Gotz,
F. Klečka, Stubenbach,
A. Petermichl a mnoho
dalších po domluvě.
Tel.: 603158092. RR
22880

SBĚRATEL koupí LP gra−
mofonové desky, i celou
sbírku. Přijedu.   tel 721
442 860. PM 22107

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

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

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, 

starožitný nábytek 
a nábytek do roku 1980.
Stav nerozhoduje. Stačí

napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696 

a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 22072

KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek

a nábytek do roku 1980.
Stav nerozhoduje. Stačí

napsat SMS či pro −
 zvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22071

MÁTE doma nábytek a chro   −
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a starožitný nábytek
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdar ma od−
vezu, vykoupím, zpro −
středkuji prodej – za od−
voz. Tel. 608887 371 / 
E−mail: nabytek1980@
seznam.cz Stačí napsat
SMS nebo prozvonit. Od −
po vím.  RR 22073

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trub ko vý 
nábytek, gauče, noční

stolky. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či 
prozvonit, ozvu se. 

Tel.: 776599696 a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 22070

KOUPÍM cihly, ocelové
podpěry a zbytky sta −
veb ního materiálu. Tel.:
721866006. RR 22660

SBĚRATEL koupí staré
obrazy a jiné starožitnosti.
Solidní jednání. Tel.: 608
979838, E−mail:vladislav.
soucek@seznam.cz 
PM 22038

KOUPÍM POHLEDNICE
a KNI  HY. Tel. 702962961
RR 22790

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., Ejpovic −
kou buňku 5−6 m x 3 m x
3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jisti−
čů a osvětlení. Podla ha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, ob−
loženou palubkami. Buň −
ky jsou v pěkném stavu.
Dále prodám maringot−
ku, obloženou palub −
kami, zařízenou k  oka −
mžitému používání, dře−
věné zahradní domky.
Zajištění dopravy na
místo určení.  Tel.:
604867469. PM 22081

PRONAJMU nadstan−
dardní byt 1 + kuchyň−
ský kout 35 m2, 4. patro,
výtah, s garážovým 
stáním, pod ostrahou,
v centru Klatov. Celková
cena za pronájem včet−
ně energií a služeb
15.500 Kč/ měsíc. Vrat −
ná kauce 35.000 Kč.
Tel.: 602614480. RR
22894

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.: 604867
469. PM 22083 

Přineste starý vosk nebo
zbytky svíček do obcho−
du s potravinami Ječ mí −
nek, Lidická 196, Stra −
konice a vyzvedněte si
svíčku zdarma.

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

JAWA, ČZ, STADION, 
MANET a jiné… Kou pím
staré českoslo ven ské mo−
tocykly všech značek, v ja−
kémkoliv stavu, i jednotlivé
díly. Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti. Sluš né
a fé rové jednání. Tel.:
607946866. E−mail: klsp@
seznam.cz RR 22142
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Sekretariát, soukromá inzerce:
              Květoslava Spoustová
             tel.: 377 221 996, 777 730 256 
             e-mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz
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Grafické studio: Irena Bourová − mobil: 602 107 514
              e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
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PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kontej−
ner 1000 litrů. K odbě−
ru v Klatovech. Vhodné
na vodu pro stavbu.
Cena: od 1.150 Kč. Na
výběr z více kusů.
Pěkné čisté zánovní od
1.500 Kč. Tel.
722660668.  RR 22846
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Uzávěrka řádkové inzerce je 16. listopadu 2022

ÚDRŽBA ZAHRAD, RIZI−
KOVÉ KÁCENÍ, PALIVO−
VÉ DŘEVO, tel.: +420
728709070, www.ka−
cim.cz. RR 22903

VÁNOČNÍ DÁREK: pře−
vod z videokazet na fleš−
ku nebo DVD, levně. Tel.
777 554 484. PM 22113

37/185 NEKUŘÁK, bez−
dětný, rád by se sezná−
mil s dívkou výhradně od
16−19 let, ne starší ženy.
Mám rád cestování
a kul turu. Tel.: 604969
788, e−mail: lovehvezd
@seznam.cz. PM 22005

HLEDÁM partnera pro
společný život v Re −
gens burgu nebo mladou
maminku s dítětem, kte−
rá by chtěla mít partner−
skou podporu ve všech
situacích. Žád né poža−
davky ani kvalifikace,
jen budo vá ní důvěry−
hodného vztahu v pěk−
ném bytě, auto k dis −
pozici, pomoc s hle −
dáním práce, inte grační
úřady v Němec ku. Pro
více informací volejte
+49 1715091010.
RR22819

Další číslo Jihočeského rozhledu
vyjde 28. 11. 2022

sousedůKrátce
od

Seniorka projela výlohou
Kuriózní, vážnou nehodu, leč bez vážného zra−
nění způsobila v Bavorsku 93letá seniorka.
Neseděla za volantem, ale na svém elektric−
kém vozíku. Nakonec skončila v nemocnici.

Žena z Nettetalu chtěla zacouvat ke svému
domu elektrickým pojízdným vozíčkem, ale
místo zpátečky zařadila omylem pohyb do−
předu a prorazila výlohu obchodu. Škoda je
v řádu stovek eur, tedy několika tisíc korun.
Kromě notného úleku utrpěla seniorka naštěstí
drobná zranění. V nemocnici skončila kvůli 
vyšetření a následně byla propuštěna. Škodu
zaplatí pojišťovna.

Vnuk vezl zbraně
Na opravdu velké problémy si zadělal 17letý
mladík, který se vydal s babičkou do České
repub liky. Z výletu si totiž přivezl něco, kvůli
čemu si ho podala policie a hrozí mu dokonce
vězení. Dovezl si několik sečných zbraní, mezi
nimi také mačetu. Našla je u něho policie ve
vlaku na nádraží Schirnding. V ruksaku měl
nůž typu motýlek, vyskakovací nůž se dvěma
dlouhými čepelemi a mačetu. Dvojice sice
mohla pokračovat v cestě domů, ale policie
věci zabavila a mladíka prošetřuje. 

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – omítky, malířské prá −
ce, kompletní rekonstruk−
ce bytové ho jádra, obkla−
dy, 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

Inzerát můžete podat 
elektronicky na e−mail:

sekretariat@
plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci můžete 
bankovním převodem:

ČSOB: 
72827293/ 0300

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

PRODÁM Opel Me −
riva model OPC line
1,6 Ben zín, r.v. 2008,
97 000km. Klima ti −
zace, couvací čidla,
vy hřívané se dač ky,
zánovní celoroční
pneu, vyměněné roz −
vody motoru, originál
tó novaná skla. Cena
99.000 Kč. Tel.
603535061.
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