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Jak se nám bude dařit 
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Na Velký Javor jezdí 
lyžovat i Češi

Vhodným výběrem vytápění
šetříte peníze
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Energie drtí firmy, 
zdražily pohřby
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Vědci opravdu našli v rožmberské hrobce
snubní prsten Petra Voka a Kateřiny z Ludanic

Archeologové díky sondě zjistili,
že v truhle jsou luxusní látky, dám−
ské šaty s řadou ozdob i zlaté ře −
tězy. Novinářům to řekli dnes, když
představili knihu o průzkumu hrob−
ky. V květnu příštího roku otevřou ve
vyšebrodském klášteře expozici
Rožmberské zlato.

„Už v roce 2011, kdy výzkum za−
čal, jsme objevili na víku Vokovy cí−
nové rakve dámský zlatý prsten, jenž
patřil Kateřině z Ludanic. Nedávno
pořídili snímky i 3D sken renesanční−
ho šperku. Zlatý prsten je zdobený
emailem a drahými kameny, zřejmě

dvěma červenými rubíny a pěticí ze−
lených smaragdů. Korun ka má podle
vědců netradiční tvar, v žádné ose
není symetrická. Připo mí ná takzvané
gimmel prsteny, snubní, oblíbené
v 16. století v Anglii a Německu,“
prozradili odborníci z Národního pa−
mátkového ústavu.

„Do svatby nosili muž a žena kaž−
dý svoji polovinu, při svatbě se prs−
teny spojily. Přesně takový prsten
máme v rožmberské hrobce. Je to
dámská část prstenu, máme snubní
prsten posledního rožmberského
páru. Výjimečné je, že je to naprosto

neuvěřitelná zlatnická práce. Je to
masivní zlatý prsten, luxusní šperk.
Snese srovnání s prsteny, které 
měla na ruce česká královna Anna
Jagellonská,“ řekl geoinformatik 
Jiří Šindelář.

Vědci předali snímky a digitální
model prstenu zlatníkům, kteří vy −
tvořili kopii. Zároveň prozkoumali
i obsah rozpadající se dubové rakve,
která je na druhém cínovém sarkofá−
gu vedle Vokovy rakve. Patřila zřejmě
Kateřině z Ludanic. Zdoku mentovali
pohřební výbavu uvnitř rakve a určili

kosterní ostatky. Kateřina z Ludanic
odpočívá v dřevěné, zřejmě dubové
truhle zbavené víka.

„Vedle luxusních textilních přeho−
zů a výstelek rakve lze dobře rozpo−
znat velmi honosné dámské šaty
s řadou ozdob, případně osobních
šperků ze zlata,“ řekl Jiří Šindelář.

Archeologové také potvrdili, že
v hrobce je rožmberské zlato. Vědí,
jak vypadá. Nejedná se jen o zlatý ře−
těz, který měla na krku Kateřina z Lu −
danic, ale právě třeba i ten prsten,
který je vzácností. Ne každý zlatník
uměl v té době takový prsten udělat.

Archeologové v roce 2011 potvr−
dili přesné místo, kde hrobka je.
Také to, že je v ní vedle Voka pohř−
beno dalších 38 členů rodu. Vy −
vrátili tak pověst, že Rožmber kové
neleží v rakvích, ale sedí do kruhu
na křeslech. Díky moderní technice
prozkoumali do detailů rakev po−
sledního Rožmberka. Ve 3D vymo−
delovali 55 centimetrů velkou ná −
pisovou desku na víku Vokova sar−
kofágu. Zjistili, že jsou tam znaky,
o nichž nevěděli. Rozpoznali pět
symbolů, jeden z nich připomíná
písmeno omega.

Při průzkumu dále přišli na to, že
slunce v určitou chvíli ozáří náhrob−
ní kámen i část podlahy kněžiště,
pod kterou je hrobka. Šindelář to
označil za sluneční mystérium.
Připodobnil ho ke scéně z filmu
Dobyvatelé ztracené archy, kdy pa−
prsek slunce dopadne na místo, kde
je skrytá archa úmluvy, kterou hledá
Indiana Jones.

Archeologové vytvořili i digitální
kopii Vokova sarkofágu včetně
všech reliéfních ozdob. Jejich vý−
zkum shrnuje i nová kniha.

Pro odborníky je rovněž přínosné,
že znají samotný vzhled hrobky.
Vznikla ve 13. století. Je to ojedinělý
prostor v tom, že tyto hrobky se ve
13. století objevují pouze v králov−
ském prostředí. Další věc je, že
hrobka nebyla otevřena a porušena;
všechny královské hrobky, které
jsou ve svatém Vítu, byly v 19. sto−
letí otevřené a porušené.

Petr Vok byl posledním Rožm −
berkem, zemřel 6. listopadu 1611.
Po jeho smrti se vchod do hrobky
zavalil kamenem a postupem času
se zapomnělo, kde přesně byla.
Začaly tak vznikat pověsti, třeba že
vladaři rodu nejsou pochováni v rak−
vích, ale sedíce u kulatého stolu pa−
nují i po smrti. Poprvé lidé nahlédli
do hrobky v roce 1902. (pru)

Vzácnou návštěvu měli kon−
cem listopadu na zámku ve
Stráži nad Nežárkou. Vrátila
se tam totiž božská Ema Des −
tinnová. Respektive její před−
stavitelka ze slavného filmu
Božidara Turzonovová.

Krajem hraničářů se nesl
zpěv Danubius Octet Singers.
Srdce Emy tak konečně přešel
žal. Ústy paní Božidary odpusti−
la svým osudovým mužům.
Jeden z nich – Mário Roman –
se zamiloval do věže jejího zám−
ku a druhý – Joe Halsbach – do
jejího auta. Kruh se uzavřel.
Duše KRÁLOVNY je teď opět
čistá a volá svého KRÁLE! Pod
taktovkou Daniela Simandla roz−
vinuli své basy Jaroslav Pehal,
Peter Kollár, Peter Trnka a Eugen
Gaál. V jejich síle zářily křišťá −
lové tenory Mykoli Erdyka,
Pavola Oravce, Karola Kurtulíka
a Ladislava Podkamenského.
Uskutečnil se zde totiž i koncert.

„Je to tu nádherné a Ema
Destinnová si skutečně uměla
vybrat místo, kde prožila část 
života,“ prohlásila slavná slo−
venská herečka a představitelka
slavné operní divy, která zemře−
la 28. ledna 1930 v českobudě−
jovické nemocnici na mrtvici po
operačním zákroku. (pru)

Ema Destinnová
se vrátila do Stráže

Vědci prokázali, že v rožmberské hrobce ve vyšebrodském klášte−
ře je snubní prsten posledního rožmberského páru, Petra Voka
z Rožmberka a Kateřiny z Ludanic. Na desce Vokova sarkofágu
odhalili také pět symbolů, může tam být i Vokův monogram. 
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Před lety se „proslavili“ se svou
sestrou Veronikou jako ´slavné
děti z  dětského domo−
va´. Nic méně Veronika
Kašáková se stala Miss
ČR a z jejího charisma−
tického bratra Karla se
stal nejenom televizní
moderátor. Dnes skoro
dvoumetrový Karel je
miláčkem každé akce.
Nejinak tomu bylo letos
i v  Českých Budějo −
 vicích na výstavišti ne−
bo i na jiných místech.
Karel Kašák sice v tele−
vizi začínal jako rosnič−
ka, tedy moderátor po−
časí, nicméně dál dělá
společenské, kulturní
i sportovní akce.

„Já si to užívám. Kaž −
dou akci, práci, beru 
jako zážitek a zábavu.
Nemám to jako povin−

nost. Televize mi hodně dala, ale
není nad živé publikum, kde vidíte
jeho reakci,“ svěřil se Rozhledu
Karel Kašák.

Má rád sport, ale i relax, hlídá si
postavu a pořád na ní pracuje. Má
rád adrenalin, ale takový
tem zdravý, aniž by nějak
riskoval.

„Jsem trochu blázen
do některých věcí, ale
přes čáru nejdu. Mám
rád dobrodružství, když
to má náboj, ale i humor.
Rád se bavím, směju
a jsem rád, když se baví
lidi kolem mě,“ říká skoro
dvoumetrový urostlý fe −
šák, který má k jihu Čech
vřelý vztah.

„Když mám čas, jedu na výlet,
třeba s rodinou, nebo s přítelkyní.
V Budějovicích jsem letos modero−
val několikrát, z  toho jednou na
Hobby jaro a podruhé v  klášteře,
kde byla módní přehlídka. Byl to

zážitek. Tenhle kraj nemám tak
projetý, znám trochu Lipno,
Šumavu, ale jinak bych jej rád
poznal,“ svěřil se Kašák s tím,
že pokud bude příští rok více
času, rád na jih Čech bude jez−
dit častěji. „Ale neplánuji. Víte,
jak to je… a práce kromě jiné−
ho i v  rádiu a na akcích mě
hodně zaměstnává. Těším se
na jaro, až zase někam vyra−
zím, třeba na Hlubokou nebo
do Krumlova,“ dodal Karel
Kašák. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Unikátního oboru
Střední odborná škola v Hněv ko −
vicích na Českobudějovicku otevře
od září 2023 obor se zaměřením
na svařování v jaderné energetice.
Jde o první obor tohoto dru hu
v Čes ké republice. Absol venti obo−
ru mohou nastoupit jako svářeči
do jaderných elektrá ren.  Dosud
elektrárny Teme lín a Dukovany vy−
užívají na svá řečské práce hlavně
dodavatelské firmy. Žáci nového
oboru proto budou absolvovat pří−
pravu i v teme línském Tréninko −
vém a realizačním centru.

Zavřou vojenský újezd
Vojenský újezd Boletice na Šuma vě
bude pro veřejnost trvale uzavřen
kromě letních prázdnin a státních
svátků. Důvodem je, že lidé totiž
nedodržovali zákazy a vystavovali
se tak velkému ohrožení. Pracov −
níci areálu se v uplynulých letech
snažili turistům maximálně vyjít
vstříc, aby jim umožnili zavítat do
dlouho uzavřených míst v  krásné
krajině a zachovalé přírodě. Nově
bude vzhledem k  tristní neukázně−
nosti některých návštěvníků ote−
vřen jen v létě a o státních svátcích.

Mají památník
Unikátní památník vyrostl pod šu−
mavským vrcholem Boubín. Věno −
ván je všem lesníkům, kteří při práci
nebo jinak v českých lesích zahy−
nuli. Deset let dával spisovatel a ba−
datel Petr Martan ze Čkyně dohro−
mady jména lidí zemřelých v lesích
celé republiky. Památník ve tvaru
letokruhu stromu je vzpomínkou na
dělníky, lesníky, myslivce či poli −
cisty, kteří od roku 1918 zemřeli při
ochraně lesa v  celé republice.
Na stromě duší je zatím 683 jmen,
další budou přibývat.

Odměna za poklad
Odměnu pro nálezce stříbrného po−
kladu vyplatí Jihočeský kraj. V roce
2017 jej na svém pozemku našel
muž, který tam pracoval s bagrem.
Poklad tvořilo 1374 mincí, 335
zlomků mincí a 264 gramů slepe−
ných mincí, stříbrných českých,
německých a rakouských ražeb
nižších nominálních hodnot. Vše
z poloviny 15. století. V roce 2017
jej na svém pozemku v Kučeři na
Písecku našel majitel. Nyní nálezce
získá 100 tisíc korun. Poklad se stal
součástí sbírek Prácheňského mu−
zea, kde je uložen a bude následně
prezentován v expozici.

Karel Kašák − moderátor

České Budějovice si vzaly úvěr
800 milionů korun. Jak ale noví zá−
stupci města uvedli, nevyužijí jej.
Alespoň pro zatím. 

Navzdory krizi a zdražením energií
očekává magistrát příznivý vývoj v
oblasti finančních příjmů. Rozpočet
sice zastupitelé budou schvalovat až
v prosinci, už teď ale rozhodli o přijetí
úvěru 800 milionů korun. Pokrýt má
investice a dotacemi podpořené akce
v příštích čtyřech letech.

„Ten úvěr byl připraven ještě mi−
nulou koalicí. Myslím, že byl připra−

ven velmi dobře a velmi správně.
Můžeme, ale nemusíme si ho vzít, to
je jeho velká výhoda. Pokud si to ne−
vezmeme, nebudeme platit vůbec
nic, to znamená, že to jsou skutečně
peníze v  rezervě pro případ, že je
budeme potřebovat, a ty podmínky
jsou velmi výhodné,“ vysvětlil první
náměstek českobudějovické primá−
torky Petr Maroš. Nová koalice po−
dle něj převzala vládu v době, kdy
jsou městské finance v dobré kondi−
ci. „Naprosto bez problémů. Jsou
zde nějaké úvěry, které pravidelně

splácíme, a právě proto si můžeme
dovolit i otevřít nový úvěr, nebo spíš
úvěrový rámec. My tu smlouvu po−
depíšeme, ale zatím těch 800 milio−
nů čerpat nebudeme. Sáhneme na
ně až v momentě, kdy bychom proti
nim viděli nějaké výdaje,“ podotkl.

„Snažili jsme se tam dostat nové
akce, které budou možná ve výši
100 milionů korun, ale hlavně je tře−
ba říci, že to jsou akce realizovatel−
né v  příštím roce. Můžeme mluvit
třeba o nových tělocvičnách u dvou
základních škol,“ dodal.

Budějovice si vzaly úvěr, ale nevyužijí jej
Karel Kašák se svou sestrou Veronikou

Karel Kašák jako rosnička

Karel Kašák
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Teplárna pošle lidem
dodatečnou fakturu

Strakonická teplárna pošle zákaz−
níkům v únoru příštího roku doda−
tečnou fakturu za letošní spotřebu.

Bude to účet navíc, v němž firma
zohlední letošní růst cen komodit
i služeb. Jak uvedl předseda před−
stavenstva Teplárny Strakonice
Pavel Bulant, navýšení ceny bylo
nevyhnutelné. Obyvatelé i podnika−
telé jsou ale naštvaní, protože jim
společnost nesdělila, jaký doplatek
je čeká. 

Pro letošek až do konce září za−
chovala stejnou cenu za teplo jako
loni, gigajoule je za 635,4 koruny.
Podle Bulanta se to dařilo díky
úsporám. Podobný byl i letošní
plán.

„Současná bezprecedentní situa−
ce, která vygradovala po událostech
na konci února tohoto roku začátek
války na Ukrajině, nutí teplárnu čelit
výzvám v podobě naprosto ne −
kontrolovaného růstu cen komodit,
zboží a služeb. Aktuální vývoj situa−
ce na trhu s palivem, kde meziroční
nárůst ceny představuje násobky
cen let minulých, nás vede k nut−
nosti uplatnit institut 'třinácté' faktu−
ry,“ uvedl Pavel Bulant. 

Příští rok v únoru, až firma zpra−
cuje výslednou kalkulaci ceny tepla
za letošek, pošle zákazníkům další
fakturu. Zahrne „oprávněné náklady
spojené s výrobou a rozvodem

tepel né energie.“ Na kolik to bude,
není zatím jasné. 

„Takže si tu ´městská´ firma bu−
de rozesílat jakési doplatky, a když
to někdo nezaplatí, bude se to po
něm vymáhat? Takhle město přistu−
puje ke svým občanům? Snad má−
me právo vědět, kolik to bude a zda
na to budeme mít. Co je tohle za
jednání a přístup?,“ ptají se někteří
obyvatelé Strakonic.

Strakonická teplárna zdražila od
1. října ceny o 15 procent. Jde
o zvýšení ceny o inflaci. Teplárna
uvedla, že v posledních letech se
snažila držet maximálně příznivé 
ceny za teplo.

„Teď, když se vše extrémně zdra−
žuje, budeme ještě platit třeba 
tisíce korun navíc? Mít možnost,
odpojím se od nich,“ dodala další
obyvatelka.

„Patřily mezi nejnižší v České re−
publice. Nežijeme ovšem ve vzdu−
choprázdnu, a tak se bohužel dnešní
nárůst cen promítá i do našich pro−
vozních nákladů, a to zejména za
palivo. Proto jsme nuceni s ohledem
na situaci na trhu navýšit ceny na
letošní rok,“ uvedli zástupci firmy. 

„Zvýšily se ceny paliva, jak štěp−
ky, tak uhlí a mazutu, i cena za elek−
trickou energii. Výdaje teplárny
vzrostly ukrutně,“ řekl starosta
Strakonic Břetislav Hrdlička. (pru)

Šanci na nový začátek znamená
pro některé podmínečně propuš−
těné vězně probační dům v Písku. 

Bude to první zařízení svého dru−
hu v Česku. Má pomoct vězňům
s návratem do běžného života. Ve
čtvrtek o fungování pro bačního do−
mu, který v některých lidech vzbu−
dil nedůvěru, disku tovali s veřej−
ností probační pracovníci, zástupci
města a ne ziskových organizací.
V domě může bydlet maximálně
šestnáct mužů.

„Společně s věznicemi vytipuje−
me, kteří vězni jsou vhodnými kan−
didáty pro šestiměsíční program.
O jejich propuštění a zařazení do
programu rozhodne soud,“, uvedli

zástupci Probační a mediační 
služby. „Na bývalé vězně bude ne−
ustále dohlížet speciální tým. Bude
tam i kontrola, jak plní svoje povin−
nosti, které jim soud stanoví, ať je
to nepít alkohol, neužívat návykové
látky. Budou se muset zdržovat
v pro bačním domě v určené době
a zároveň plnit závazky,“ popisuje
ře ditelka služby Andrea Matouš −
ková. Nový starosta Písku Michal
Čapek v  probačním domě nevidí
problém. „Jsem přesvědčen, že je
pro město a občany daleko lepší,
když jsou tito pro puštění lidé pod
nějakou kontrolou, než když tu
jsou vězni, o kterých nevíme vlast −
ně nic,“ říká. (pru)

Podmínečně propuštění
dostanou šanci
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Teplo je v  dnešní chaotické době 
velmi často skloňovaným slovem.
Zažíváme zdražování energie, plynu
a všech komodit, které souvisejí
s topením.
Výhodou a zároveň nevýhodou to −
pení na elektrický proud je, že znáte
cenu za topení okamžitě. U jiných
zdrojů topení jsou ceny rozděleny do
dílčích poplatků, které někdo sčítá
a někdo se tváří, že neexistují. Z histo−
rie víme, že pokud se zdraží jeden
zdroj, tak postupně zdražují na stejnou
úroveň i zbývající zdroje. I přes sou−
časnou cenovou politiku má topení na
elektrickou energii nesporné výhody
a záleží jen na způsobu přeměny elek−
trické energie na teplo.
Dlouhou dobu patří k  úspornějším

topení z přírodního kamene, které vy−
užívá schopnosti kamene nejen teplo
přijímat, ale také akumulovat a poté
dlouhodobě vyzařovat do prostoru.
Pokud se správně nastaví termostaty,
tak z větší části vytápění prostoru vy−
užíváme tepelné setrvačnosti kamene
jako u kachlových kamen.

Topení z přírodního kamene je
také ideální do prostor po pře−
stavbě či rekonstrukci objektu

„Máme rodinný domek, který jsme se
rozhodli přestavět. V  této souvislosti
jsme také diskutovali, pro jaké vytápě−
ní se rozhodneme. Když jsme spočíta−
li, kolik by nás stálo vyměnit trubky,
radiátory, koupit nový kotel, opravit

a vyvložkovat komín, vsadili jsme na
elektriku a přírodní kameny. V kdyňské
firmě jsme si nechali vysvětlit princip
vytápění, viděli jsme, jak přírodní ká−
men topí, jak si lze termostatem regu−
lovat teplotu v každé místnosti a bylo
rozhodnuto. Jednoduchá montáž, bar−
vu i tvar přírodního kamene jsme si
mohli vybrat podle naší představy a te−
plo v  každé místnosti si regulujeme
termostatem. Naprostá spokojenost,“
řekli nám majitelé domku z Plzeňska.
Bezúdržbový provoz a jednoduchou
obsluhu ocení všichni, zejména starší

lidé. V současné době nabízí kdyňská
firma Eurotop in odzkoušené termos−
taty, které přes aplikaci v mobilu a při−
pojením na wifi dokážou na dálku
ovládat topení z  přírodního topení
a zvýšit tak úspornost topení.

Přírodní kámen je zdravé topení

„Z  vlastní zkušenosti můžeme po −
tvrdit, že se nám výborně dýchá,
protože se v místnosti udržuje stálá
vlhkost. A ještě jedna úžasnost. U po−
dlahy i stropu je stejné teplo,“ sdělili
nám manželé z Domažlicka.

Přednosti přírodního kamene,
které nelze opomenout

Rychlá a jednoduchá montáž, dlouho−
dobá záruka 14 let, životnost 100 let,
v každé místnosti si můžete libovolně
nastavit teplotu, topení z  přírodního

kamene má blahodárné účinky na 
lidský organizmus, příznivě působí
na psychiku. 

S fotovoltaikou ideální řešení

V  současné době více než dříve se
propojuje topení z přírodního kamene
s  fotovoltaikou. Zkušenosti lidí, kteří
se takto rozhodli, lze shrnout do ně−
kolika vět.
n Kombinace topení z  přírodního
kame ne s  fotovoltaikou se jeví jako
topné médium budoucnosti.

n Příroda – slunce a přírodní kámen
nám téměř zadarmo vytápí byt. 
n Vložená investice se nám postup−
ně vrací.
n Jiné topení už nechceme. Bez −
údržbové, jednoduché a pohodlné.

Kde a kdy se mohou zájemci
o topení setkat s  majiteli 
fir my eurotop in ve Kdyni.

Každý pátek v naší firmě ve Kdyni
v Nádražní ulici (u autobusového ná−
draží) od 8:00 do 12:00 hod. a od
13:00 do 16:00 hodin. Jinak s námi
mohou komunikovat po telefonu 
nebo e−mailem. Srdečně zveme kaž−
dého, kdo o něm uvažuje nebo se
už rozhodl pro topení z přírodního
kame ne. Přijďte, poradíme a před −
vedeme – zvou majitelé firmy Jiří
Janoušek a Daniel Smolík.  (re)

Vhodným výběrem vytápění 
šetříte peníze
Topení z přírodního kamene

Konvenční, klasické topení.
 Obvykle topení ohřívá vzduch
jen v blízkosti topného tělesa.
Horká hlava, studené nohy a ví−
ření alergenních látek.

Tepelné záření z přírodního kame−
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné−
mu záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu.

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

��Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmír ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

� Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama roz e běh ne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit. 

� Odkud berete REIKI 
energii?

Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho proudí
temenní sedmou čakrou a vychází ru−
kama. Energie vlastně léčitelem proté−
ká a je předávána klientovi. Obvykle
stačí dvě tři návštěvy, ale mám také
klienty, kteří za mnou jezdí každé dva
týdny. Jedno sezení i  se stanovením
diagnózy trvá 40 – 60 minut.

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Českobudějovická teplárna ušetří
značnou část nákladů na vytápění
i surovinu. Zahájila totiž přestavbu
uhelného kotle K12, jednoho z
hlavních výrobních zařízení. Práce
vyjdou na 1,5 miliardy korun a
skončí v roce 2024. Novým pali−
vem v kotli bude dřevní štěpka.
Firma tak ušetří asi třetinu veške−
rého uhlí, které spaluje dnes. Do
roku 2030 chce městský podnik
přestat spalovat uhlí. 

Teplárna odstavila kotel na jaře.
V provozu byl 43 let a s výkonem

150 tun páry za hodinu předsta −
voval jedno z klíčových zařízení.
Po modernizaci, jež umožní spalo−
vat biomasu, klesne jeho výkon na
55 tun páry za hodinu. 

„I tato snížená kapacita bude
v kombinaci s dalšími zdroji stačit
na zajištění dodávek čistého tep−
la zákazníkům. Provozem nového
kotle na štěpku ušetříme při −
bližně jednu třetinu aktuálně 
spotřebovávaného uhlí,“ řekl člen
představenstva teplárny Mar tin
Žahourek.

Koncem letošního roku začnou
stavební práce. Zároveň začne fir−
ma stavět sklad paliva. Předělaný
kotel poslouží výkonu teplárenské
soustavy v letním a přechodném
období.

Změna souvisí s dalšími investi−
cemi podniku. V příští topné sezo−
ně od roku 2023 by měla teplárna
začít využívat horkovod z jaderné
elektrárny Temelín do Českých
Budějovic. Potrubí bude dlouhé
26 kilometrů. Temelínské teplo by
mělo pokrýt 50 procent výroby
tepla pro České Budějovice, 
zbytek zajistí teplárna z vlastních
zdrojů. (pru)

Teplárna předělává kotel

sousedůKrátce
od

Objasnili pokus
vraždy

Neuvěřitelný majstrštyk se po −
dařil kriminalistům v  německém
Kölnu. Po neuvěřitelných 35 le−
tech objasnili pokus vraždy tehdy
50letého muže. Stalo se tak díky
vzorku DNA. V květnu 1987 našli
sousedé v bytě v Kölnu 50letého
muže s  těžkými zraněními hlavy.
Případ byl v uplynulých desítkách
let odkládán jako nevyřešený.
Muž zemřel sice až před 9 lety,
ale měl následky. Pachatele po−
kusu vraždy odhalila policie až le−
tos s pomocí DNA na tehdy ode−
braném vzorku z poháru, kterým
byla smrticí zranění způsobena.
Podezřelý, 56letý muž, nyní půj−
de před soud.

Konec telefonních
budek

Telefonní budky jsou dnes spíš
něčím, co působí jako retro −
vzpomínka. Podobně to mají
i v sousedním Německu. Tak bude
nyní deaktivováno posledních asi
12 000 zbývajících s automaty na
mince. Koncem ledna bude za −
staveno i jejich fungování na tele−
fonní karty a další komunikační
služby. Po 142 letech skončí jed−
na éra. V polovině devadesátých
let jich Deutche Telekom provozo−
val přes 160  000. Nyní budky
v Německu nahradily mobilní tele−
fony a další komunikační pro−
středky. Jsou ale stále jedinci, kte−
ří nevlastní mobil ani pevnou linku.
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Krumlov přidá na sport
Radnice v Českém Krumlově při−
dá letos společnosti Pro−Sport
ČK, která spravuje některá měst−
ská sportoviště a dětská hřiště,
500 000 korun. 

Organizace o dotaci požádala.
Použije ji na zvýšené náklady spo −
jené s rostoucími cenami energií,
hlavně plynu. Dotaci musí ještě
schválit zastupitelé. Společnost do−
stala letos roční provozní příspěvek
18,6 milionu korun.

„V zájmu vedení města je zacho−
vání provozu všech sportovišť,“
uvedla radnice. 

Město v říjnu zvažovalo, jak od
ledna dál provozovat bazén. Rad −
nice neměla domluvené energie na
příští rok. Koncem října rozhodla, že
je bude nakupovat za spotové ceny.

Jen roční provozní ztráta bazénu
by z letošních šesti milionů mohla
příští rok stoupnout až na deset mili−
onů Kč. Provozovatelé bazénu snížili
teplotu vody i vzduchu, aby šetřili.
Radnice chce bazén provozovat dál,
řekli starosta Alexandr Nogrády

a Martin Tomka, ředitel společnosti
Pro−Sport ČK.

Bazén ročně využije 70 000 lidí.
„Snahou města je udržet ho nadále
v provozu, což je vzhledem k na −
růstajícím nákladům na energie
i technickému stavu čím dál ná −
ročnější,“ dodala mluvčí města
Petra Nestávalová. 

Kvůli energetické krizi odložilo
město začátek sezony na zimním
stadionu o tři týdny, z konce srpna
na čtvr tý zářijový víkend. Ušetřilo
tak kolem 250 000 korun. Některé
spor tovní týmy musely překládat
zápasy. Předchozí vedení radnice
v létě oznámilo, že chce snížit spot−
řebu energií v budovách úřadu i ve
všech svých organizacích.

Český Krumlov, v němž žije asi
13 000 lidí, má letos rozpočet s příj−
my 445,7 milionu, výdaji 537,9 mi −
lionu a schodkem 92,2 milionu ko−
run. Schodek kryje z peněz, jež
ušetřil loni, a z úvěrů. Investuje přes
160 milionů korun, jednou z hlav−
ních akcí je oprava hřbitova. (pru)

V Jihočeském kraji se za tři letošní
čtvrtletí začalo stavět 1605 bytů,
meziročně o 30 procent méně.
Výrazně klesla stavba bytů v no−
vých bytových domech. Za devět
měsíců roku 2022 se jich začalo
budovat 240, což je meziročně ne−
celá čtvrtina. Firmy v kraji dosta−
věly letos od ledna do září 1456
bytů, což bylo o 207 víc proti stej−
nému období loňského roku.

Mezi byty, jež se v kraji začaly
stavět, převažovaly ty v nových ro−
dinných domech. Na výstavbě se
podílely z více než dvou třetin. 

„Nebývalý pokles naopak zazna−
menala výstavba bytů v nových
byto vých domech na jihu Čech,“
uvedla Irena Votrubová z Českého
statistického úřadu v Českých
Budějovicích. 

Z jedné třetiny se na nové výstav−
bě všech bytů v kraji podílel okres

České Budějovice, přestože zde
meziročně výstavba klesla o téměř
40 procent. Největší meziroční ná−
růst ve stavbě bytů zaznamenali 
statistici na Písecku, o 81 procent.
Podle ČSÚ tam byla dosud bytová
výstavba v útlumu.

Na jihu Čech letos od ledna do
konce září dokončili stavaři 1456
bytů. Proti stejnému období před−
chozího roku je to o necelých 17

procent víc. V kraji podle sta−
tistiků tradičně převažovaly
dokončené byty v nových ro−
dinných domech, jejich podíl
na hotových bytech dosáhl
téměř 61 procent. ČSÚ evi −
duje „poměrně výrazný“ ná−
růst u dokončených bytů
v nových bytových domech,

meziročně se jich zkolaudovalo o té−
měř třetinu víc. Téměř polovina
všech nově dodělaných bytů je na
Českobudějovicku.

Hotových bytů přibylo meziročně
ve většině krajů, za ČR je to jede−
náctiprocentní nárůst na 26 927 by−
tů. Pokles u nově rozestavěných 
bytů je také celorepublikový, mezi−
roční snížení za ČR o necelých pět
procent je ale výrazně nižší než
meziroční rozdíl za jižní Čechy.

Na jihu vyrostlo méně bytů
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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

Snad každý trochu zdatnější lyžař
ví, že nejvyšší horou bavorsko−
českého masivu je se svými 1456
metry Velký Javor. Proto je nazý−
ván „Králem Bavorského lesa“
a zdejší lyžařský areál je vy −
hledávaným rodinným areálem
i mezi Čechy. 

Ti to sem mají tzv. coby kamenem
dohodil. Není proto divu, že každý
druhý návštěvník na Javoru je z Čech.
Jejich početní převaha se projevuje
zejména v některé sváteční dny, kdy
jich je tady  dokonce  až 70 %. 

„Není divu,“ říká Andreas Stadler,
vedoucí oddělení marketingu a pro −
pagace a dodává: „Velmi využívaná
je například 1200 metrů dlouhá 
sáňkářská dráha, dále sněžnice.
Oblí bené jsou skialpy i s přenoco −
váním v horské chatě na vrcholu.
Lyžař ské středisko Arber v Ba  vor −
sku  nabí zí sjezdovky všech
typů, od těch nejlehčích
pro začátečníky až po čer−
nou sjezdovku, kde se jezdí 

světový pohár žen. Sezo −
na začíná v prosinci a zru−
šili jsme noční lyžování.“

Bohužel i tady museli zohlednit
energetickou krizi, a tak byli nuceni
zvýšit ceny přibližně o 10%. Celo −
denní skipas   je pro tuto sezonu za
39 Eur, rodinný pak (dva dospělí
a dvě děti) je za 100 Euro. Na
Velkém Javoru se snaží už nyní být
energeticky soběstační. Zatím jsou

z 60 %, co se týče vody a elektřiny,
přičemž jejich cílem je v budoucnu
si  vyrábět ještě více energie. 

„V roce 2025 chceme být zcela
soběstační. Máme v plánu vystavět
ještě větší solární park, přidat další
turbínu do vodní elektrárny apod.
Navíc už nezasněžujeme všude, ale
jen tam, kde sníh opravdu schází.
Také jsme začali kupovat speciální
naftu, tento syntetický diesel je sice
dražší, protože je ekologičtější,
ale zase ho spotřebujeme méně,“
dodává Andreas Stadler.

Vedoucí bavorského centra v Plzni Simona Fink a Andreas Stadler informují
novináře o letošní zimní sezoně na Velkém Javoru.

Na Velký Javor jezdí
lyžovat i Češi 
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sousedůKrátce
od

Některé jihočeské firmy zaplatí
letos meziročně za energie stovky
milionů korun navíc. Řada z nich
záro veň šetří. Z plynu přecházejí
na LPG, což je zkapalněný ropný
plyn, montují úsporná svítidla,
snižují teplotu v kancelářích.
Mnoho podniků buduje fotovol −
taické elektrárny. Firmy zatím ne−
propouštějí.

„Jsou to až stovky milionů korun
navíc, takže u mnoha firem padne
celý čistý zisk na nárůst cen ener−
gií. Někde, kde mají práškové la−
kovny, mají vedle plynu předělaný
druhý hořák, který umí spalovat
lehké topné oleje. Někde zkouší to−
pit se stlačeným zemním plynem.
Hledají varianty, aby se snížila cena
a aby vůbec měli čím topit,“ uvedl
ředitel Jihočeské hospodářské ko−
mory Luděk Keist a dodal, že se
společnosti zároveň snaží zefektiv−
nit výrobu, víc automatizovat logis−
tiku, snižují teplotu v provozech.

Strojírenská skupina Motor Jikov
Group se řídí vládním nařízením, po−
dle kterého by mělo být v kanceláři
minimálně 18 stupňů Celsia. Ve slé−
várně litiny přešla na směny od pát−

ku do neděle, čímž ušetří asi milion
korun měsíčně. 

„Měnili jsme svítidla za LED,
opravovali těsnění oken, vrat, střeš−
ních světlíků. Stroje, které je možné
zcela vypnout, se v pátek úplně od−
pojují, v neděli večer pak znovu star−
tují, aby byly připravené pro pon −
dělní směnu. V tlakové slévárně mě−
níme zdroj vyhřívání pecí – ze zem−
ního plynu na LPG,“ uvedl předseda
představenstva holdingu Miroslav
Dvořák. Do práce mohou kancelář−
ští zaměstnanci namísto od 6:00
chodit až od 8:00, aby se ušetřilo za
topení a svícení.

Například Budějovický Budvar
vydá letos meziročně asi o 100 mi −
lionů korun víc za energie. Teplo tu
v provozech nesnižoval, pro vy tá −
pění používá rekuperované odpadní
teplo z varny. Na rok 2023 má
z větší části energie domluvené,
naku puje dopředu přímo na ener−
getické burze. Energetickými úspo−
rami se národní podnik zabývá
dlouhodobě, kvůli ekonomickým
i ekologickým důvodům.

„Volíme cesty, které však nepůj−
dou na úkor pracovních podmínek

našich zaměstnanců či na úkor kva−
lity našeho piva, která je pro nás zce−
la klíčová,“ zdůrazňuje firma s tím, že
jako příklady změn je nasazení systé−
mů rekuperace tepla a chladu, pláno−
vané fotovoltaické panely, pohyblivá
čidla pro ovládání interiérových svě−
tel, úpravu větrání administrativních
budov nebo výměnu staršího osvět−
lení za úsporné LED.

Zdražili a zdraží i pohřby. Jiho −
česká krematoria kvůli zvýšení cen
za elektřinu a plyn, na který jedou,
zdražili o 15 až 20 proccent.

„Muselo se to promítnout do
cen. Snažíme se to držet, co to jde,
ale málokdo si uvědomuje, že tyto
komodity nás ovlivňují. Kremační
pece jsou na plyn, chlazení, klima−
tizace a další provoz na elektřinu.
Není to jednoduché období,“ po−
dotkla ře ditelka Pohřební služby
města Čes ké Budějovice a krema−
toria Kateřina Vrbová.

Podobně to vidí další tři kremato−
ria v  kraji v  Jindřichově Hradci,
v Táboře a v Blatné. Zdražily i ceny
pohřbů do země. A to kvůli nákla−
dům na chlazení zesnulých, na do−
pravu i další služby. (pru)

Energie drtí firmy, zdražily pohřby
Pokuta za houby
Pokutu v přepočtu několika tisíc
korun dostal od bavorské celní
správy 80letý senior. Důvodem
bylo, že vezl příliš mnoho nasbí−
raných hub než kolik stanovuje
zákon. Celníci zastavili 80letého
řidiče na cestě domů do Švý −
carska. Protože vezl tři kilo −
gramy nasbíraných hub, převáž−

ně lišek a hříbků, dostal pokutu
ve stovkách eur. V Ně mecku to−
tiž houbař může nasbírat jen je−
den kilogram na osobu. Senior
se hájil tím, že o předpisu neví.
Úlovek mu byl zabaven a po po−
sudku znalce byl zlikvidován,
protože houby byly silně na −
sáklé vodou a začínaly hnít.

V případě zájmu je třeba napsat „Závaznou objed−
návku“ SMS – 777 119 600, nebo email:
stanley.bradley@email.cz a napsat typ platby 
(na dobírku, nebo platím předem) a adresu.
Variabilní symbol ani jiné není třeba, stačí jméno
a adresa. 

1. Cena karet je 248 Kč + s poštovným 
a balným = 323 Kč – potom je posílám 
jako doporučený dopis.

2. Cena karet na dobírku (nejde do 
zahraničí) je 390 Kč, za dvoje karty na 
dobírku 640 Kč 

Věřím, že se vám podaří díky těmto kartám obohatit
svůj život as rozvíjet intuici, což usnadní rozhodování.

„ČÍM VÍCE NEJISTOTY V ŽIVOTĚ MÁME, TÍM VÍCE
SE UPÍNÁME K MYSTICKÝM INFORMACÍM“. 

Dokud věda nebude znát odpovědi na naše otázky,
vždy je budeme hledat alternativním způsobem. Je
dobré připomenout, že všechny velké vynálezy jsou
dílem vizionářů. Probuďte své vizionářské schopnosti, které tvrdím,
že má každý.
Magické jsou v tom, že v pravém rohu dole je na každé kartě speci−
ální obrázek, díky kterému je možné se uvést (nejenom při výkladu)
„do nižší hladiny vědomí“, ve které jsme schopni „mimosmyslového
vnímání“. Proto je možné trénovat díky tomuto zvláštnímu znaku
i „vidění odpovědi v našem podvědomí“ jen při držení karty v ruce. 

Každý dostane jednoznačnou odpověď na správně
položenou otázku ANO−NE, případně se jde ptát

i na procenta. Je možné dostat odpověď na otáz−
ku, zda bylo, či nebylo dané osudem, co se sta−
lo, či co se stane. „Dělá na mne někdo woo−
doo?“ Důležitější otázka, je to woodoo, co na
mě někdo dělá, účinné, poškozuje mě to?
A jde dostat i odpověď na to, čí to byl osud, co
ovlivnilo nějakou událost v  našem životě, či
zda máte šanci vyhrát. 

Rozlišit jde, zda to byl náš osud, naší matky,
našeho otce, našeho partnera, či osud někoho

cizí ho, případně zda šlo o „faktor hromadného 
osudu“. Lze se ptát na zdraví, vztahy, práci,
talen ty, bydlení, seberealizaci, a jiné. 

Mnoho lidí se ptá, zda vyhrají v loterii. Nejde
zjistit čísla v  loterii, protože sázky jsou dělané

„strojově“. Nejde zjistit, co si „myslí“ či co udělá
stroj. Ale jde zjistit, kdy máte vhodný den a hodinu
na to, co a kdy vsadit. Na stroj (dům) jde zjistit, 

třeba vozidlo, zda má najeto tolik km, kolik uvádí
majitel. To proto, že v onom stroji je „otisk“ majitele stroje. Stejně tak
lze zjistit, zda cena domu (nemovitosti) odpovídá ceně v  inzerátu,
či zda se nemovitost za nabízenou cenu prodá.
Podrobnosti najdete na mých internetových stránkách – https://
stanleybradley.eu/knihy.

Platební informace: 
Číslo účtu: 115−4321320257/0100

Magické vykládací karty
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Venkovní padesátimetrový bazén
ve Strakonicích bude možné využí−
vat celoročně. Umožní to 21mi −
lionová investice do nové nafuko−
vací haly, která objekt zakryje.
Město tak bude po Kadani teprve
druhým městem v Česku, které se
pro zakrytí venkovního bazénu ha−
lou rozhodlo.

„Je to klasická přetlaková hala,
jakou znají lidé třeba při překrytí te−
nisových kurtů. Ohřívá se vzduch
přes výměník. Využíváme zdroje ze
stávajícího plaveckého pětadvaceti−

metrového bazénu, kam máme pa−
rovod z teplárny,“ řekl místostarosta
Strakonic Rudolf Oberfalcer.

Padesátimetrový bazén se bude
zakrývat pouze od podzimu do jara.
„Letní sezona poběží jako dosud, to
znamená od června do září, a od zá−
ří to bude uzavřené. Areál je přírod−
ní, dle mého soudu nádherný, tak by
byla škoda plavat pod plachtou,
když můžeme plavat pod sluncem,“
potvrzuje místostarosta.

Stavba nafukovací třívrstvé haly
o rozměrech 58x30x9,5 metru je na

začátku. Skončit by měla příští rok
na jaře. Zkušební provoz haly má
začít příští rok v polovině dubna.
V tuhle chvíli jsou hotové výkopové
práce, bude zavedeno odvodnění,
inženýrské sítě a samotné ukotvení
budoucí nafukovací haly. Celoroční
provoz vyhřívané padesátky podle

vedoucí plaveckého stadionu Petry
Šímové významně rozšíří kapacitu
sportovního zařízení. „Máme tady
přetlak, kdybychom měli větší kapa−
citu, tak ji určitě využijeme. Těšíme
se, že budeme mít zastřešený pade−
sátimetrový bazén, takže kapacita
vznikne,“ dodala Šímová. (pru)

Bazén zakryje nafukovačka

Tolik návštěvníků na předchozích
Bavorsko−českých dnech pro firmy
ještě nebylo. Na 5. Bavorsko−český
den pro firmy dorazilo 650 zástupců
z firem, politiky a vysokých škol.
Letos se konal po dvouapůlleté koro−
navirové pauze a těšil se obrovské
popularitě. Kromě odborných infor−
mací se soustředil především na na−
vázání vzájemné konverzace a pod−
poru spolupráce firem na obou stra−
nách hranice. V obou halách výsta−
viště v Deggendorfu bylo přes 180
vystavovatelů. Od elektromobility
přes IT, banky až po vědu. Všichni
návštěvníci mohli získat informace
od firem a dalších institucí a vzájem−
ně se seznámit a navázat nové kon−
takty a obchodní vztahy. 
Setkání firem zahájil prezident krajské−
ho sněmu Dolního Bavorska Dr. Olaf
Heinrich jako předseda Evropského re−
gionu Dunaj−Vltava Dolní Bavorsko.
„Současná situace je pro mnoho pod−
niků velice obtížná. Dnes je důležitější
než kdykoliv jindy využít spolupráce.
Nikdy předtím nebyla tak důležitá té −
mata, jako jsou například krátké vzdá−
lenosti pro dodání, dodavatelé z blízké−
ho okolí apod. Chceme navázat vzá−
jemný důvěryhodný kontakt,“ vyzval
Olaf Heinrich ke spolupráci. 
Hejtman Plzeňského kraje Rudolf
Špoták vysvětlil, že přeshraniční spolu−
práce v oblasti kultury, ochrany životní−
ho prostředí a cestovního ruchu je vel−
mi rozsáhlá, ale musí být podložena
i ekonomicky. Kromě jiného také uvedl:
„Šedesát až sedmdesát procent zahra−
ničního vývozu v kraji směřuje k bavor−
skému sousedovi. Nemůžeme se sou−
středit jen na výrobky z Asie. Evropský
region Dunaj−Vltava musí být motorem
Evropské unie. Tuto příležitost budeme
dnes mít, chopme se ji ihned.“ 

V rámci pódiové diskuze referoval
zemský rada okresu Deggendorf
Bernd Sibler o významu znalostního

transferu mezi univerzitami v Bavor −
sku a v České republice. „Jsme na
správné cestě a vytváření sítí je již
dlouhodobé. Koronavirus však omezil
mnoho z toho, co již bylo vybu −
dováno, a proto jsou akce jako je
Bavorsko−český den pro firmy tak dů−
ležité.“ Na potenciál a nápady mla−
dých studentů a vědců upozornila
Dr. Dagmar Škodová Parmová, zastu−
pitelka Jihočeského kraje. Podle ní se

z těchto nápadů velmi častou stanou
úspěšné startupy. „Zde je možné vyví−
jet společné koncepty,“ je si jistá.

Extra potlesk a velké poděkování
od prezidenta krajského sněmu Dol −
ního Bavorska dostala Ing. Jaroslava
Pongratz, manažerka kontaktních sítí
Bavorsko – Čechy, která podporuje
české a bavorské firmy v oblasti přes −
hraniční spolupráce. „Svého úkolu se
zhostila s velkým nasazením a srd−
cem a zasloužila se o velký úspěch
pátého ročníku Bavorsko−českého
dne pro firmy,“ zdůraznil Dr. Heinrich.

„Poradenská činnost je pro podniky
a další instituce v oblasti ekonomiky
a transferu technologií bezplatná a je
finan cována bavorským ministerstvem
financí a krajem Dolní Bavor sko. V prů−
běhu veletrhu byla navázána celá 
řada nových přeshraničních kontaktů,“ 
dodala Ing. Jaroslava Pongratz.

5. Bavorsko−český den pro firmy

Rekordní počet účastníků

Zleva: Dr. Dagmar Škodová Parmová (zastupitelka Jihočeského kraje), Dr. Franz Gassner (zástupce zemského rady okresu
Dingolfing−Landau), Michael Fahmüller (zemský rada okresu Rottal−Inn), Dr. Olaf Heinrich (prezident zemského sněmu
Dolní Bavorsko), Ing. Jaroslava Pongratz (manažerka kontaktních sítí Bavorsko – Čechy a organizátorka 5. Bavorsko−čes−
kého dne pro firmy), Rudolf Špoták (hejtman Plzeňského kraje), Bernd Sibler (zemský rada okresu Deggendorf), Peter
Schmid (vláda Dolní Bavorsko), Helmut Plenk (zástupce zemského rady okresu Regen), Kaspar Sammer (jednatel
Evropského regionu Dunaj−Vltava Dolní Bavorsko a Euregio Freyung), Sebastian Gruber (zemský rada okresu Freyung−
Grafenau) a Luděk Keist (ředitel Jihočeské hospodářské komory).

Kontaktní údaje:
Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz,
MBA, Manažerka kontaktních 

sítí Bavorsko−Čechy
Evropský region Dunaj−Vltava

Kolpingstraße 1, 94078 Freyung
Tel.: 0049 170 8118194

j.pongratz@euregio−bayern.de
www.beratungsbueros.eu
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Co na vás čeká podle Taoistické
(čínské) astrologie? Z prastaré
čínské astrologie vzešel před
mnoha a mnoha lety čínský ho−
roskop. Má 12 různých zvíře−
cích znamení, jejichž nadvláda
se obměňuje vždy po roce.
Čínský rok se mění v průběhu
ledna – února. V roce 2023 nad
námi bude bdít znamení Zajíce.

Jak se bude dařit lidem
jednotlivých znamení 

v roce 2023
Vedle názvu znamení jsou uvede−
ny roky narození, kterých se to týká.

Rok 2023 = Rok Zajíce
V roce Zajíce se bude dařit všem
znamením, protože laskavý Zajíc
nemá rád boj. Proto i znamení, 
jako Kohout a Drak, které si se
Zajícem nerozumí, mohou těžit
z příjemné energie pohodového
Zajíce.

KRYSA
Krysa si s pokojným Zajícem
rozumí. Lidé narození ve zna −
mení Krysy si budou užívat po −
klidu, budou úspěšní i v pracovní
oblasti.

BUVOL
Buvol si se Zajícem také rozumí,
proto to bude pohodový rok. Jen
by Buvol neměl tolik kritizovat,
mohl by přijít o přátele.

TYGR
Tygr si může užívat příjemného

období, kdy laskavý Zajíc nebu−
de provokovat, a tudíž lidé na−
rození ve znamení Tygra nemusí
být ve střehu a mohou se sou−
středit na práci. Proto bude
možné dosáhnout svého cíle.

ZAJÍC
Zajíc si může uží−
vat svého osob−
ního roku, kte−
rý se opakuje
pro všechna
z n a m e n í
jednou za
dvanáct let.
Pro osoby
narozené ve
znamení Za −
jíce to bude
jeden z nejlep−
ších roků. Je
mož né čerpat ener−
gii ze svého osobního ro−
ku. Bude dobré využívat nových
příležitostí, které se jistě objeví.
Stejně tak je dobré užívat rodin−
ného kruhu a vyplatí se utužovat
vztahy s přáteli.

DRAK
Drak je pán Zajíce, proto nebu−
de problém zvládnout jakoukoli
situaci. Tvořivý a umělecky
zalo žený Zajíc by mohl inspiro−
vat a je dobré využít a realizovat
nové nápady. Zbyde čas i na
zábavu.

HAD
Had je stejně jako Zajíc umělec−

ky nadaný, navíc dobrý diplo−
mat. Proto by bylo dobré hledat
inspiraci a realizovat dobré
nápa dy. Co se týká zábavy, je
dobré kontrolovat výdaje.

KŮŇ
Kůň je neposedný

cestovatel a bude
se dařit i v roce

Zajíce, který
by mohl při−
nést štěstí
n e j e n o m
v obchodní
sféře. Proto
se vyplatí
i n ves tova t

do dobrých
projektů a je

možné uspět
i v politice. Dařit

se bude i ve vztazích.

OVCE 
Ovce (Koza) je stejně citlivá, ja−
ko Zajíc. Proto i pro zrozence ve
znamení Ovce (Kozy) to bude je−
den z nejlepších roků dvanácti −
letého cyklu. Bude to pro mnohé
rok zábavy a společenských
událostí. Komu se dříve nedařilo,
může si být jist tím, že bude mít
možnost zažít opravdové štěstí.

OPICE
Opice má šanci napravit poka−
ženou reputaci z minulého roku,
pokud využije nových příležitos−
tí. Energie Zajíce pomůže Opici
najít ztracenou sílu a sebe −

důvěru. Zejména v pracovní
oblasti se bude dařit.

KOHOUT
Kohout bude mít nové příležitosti,
kterých by bylo dobré využít, ale
je dobré spoléhat více na sebe
než na druhé. Proto se více příle−
žitostí objeví pro individualisty.

PES
Pes se bude v roce Zajíce cítit
hodně dobře, druhý rok po sobě.
Proto to bude oddechový rok
vhodný pro společenské večírky
a utužování vztahů. 

KANEC 
Kanec si také může užívat poho−
dy druhý rok po sobě, protože
si rozumí jak s Tygrem (rok 2022),
tak se Zajícem (rok 2023). Ze −
jména to je dobrý rok na uzdra −
vení či utužení zdraví. Proto nebu−
de na škodu vyrazit třeba do lázní.
Určitě bude dobré nezapomínat
na společné chvíle s rodinou
a přáteli.

Všem přeji hodně 
pohody, štěstí, lásky a zdraví. 

Stanislav Brázda.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 2009, 2021

1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008, 2020

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Jak se vám bude dařit v roce ZAJÍCE
Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

1915, 1927, 1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1999, 2011, 2023

1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 2010, 2022

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Píseckým zdraží razantně teplo a teplá voda
Obyvatelům i podnikatelům v Pís −
ku razantně zdraží teplo a teplá 
voda. Gigajoule z městské teplárny
bude stát od ledna většinu odbě −
ratelů 993 korun. Za navýšením
stojí nárůst cen energií. 

„Ve srovnání s nárůstem cen v ji−
ných městech, kde činí vyšší desít−
ky i stovky procent, zůstává cena
tepla v Písku pro jeho obyvatele stá−
le dostupná,“ řekl nový písecký
starosta Michal Čapek s tím, že na−
příklad náklady na vytápění a teplou

vodu v bytě 3+1 v zatepleném 
domě stoupnou v průměru téměř
o 400 korun měsíčně, u nezateple−
ného domu bude nárůst činit zhruba
497 korun měsíčně.

„Aby bylo možné udržet ceny tep−
la na přijatelné úrovni, musela tep−
lárna minimalizovat nárůst ostatních
nákladů vnitřními úsporami, vyšší
efektivitou výroby a provozováním
sítě. Eliminovala také všechny zbyt−
né výdaje,“ řekl starosta. Písecká
teplárna využívá kotle na uhlí a bio−

masu. U obou komodit cena mezi−
ročně prudce stoupla. Výtopna
Samoty, což je doplňkový zdroj
teplár ny, využívá jako zdroj plyn.
„S ohledem na válečnou situaci, kdy
není zaručena dostatečná kapacita
zemního plynu na následující sezo−
nu, jsme se rozhodli přestavět ply−
nový kotel na dvoupalivový kotel,
který může využívat zemní plyn
i LTO. Tato nečekaná investice ve
výši 25 milionů korun přispěje k za−
jištění dostatečných a bezpečných

dodávek tepla. Počítáme s provo−
zem kotle na LTO bez zemního ply−
nu,“ uvedla ředitelka písecké teplár−
ny Andrea Žáková.

Společnost chce v horizontu dvou
až pěti let přestat využívat uhlí.
“V první etapě uvažujeme o výstav−
bě akumulačního zásobníku za zhru−
ba 30 milionů korun, dále bychom
pak rádi nainstalovali kogenerační
jednotku. Investiční náklady na tuto
akci jsou odhadovány na 270 milio−
nů korun,“ dodala Žáková. (pru)
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Letošní sklizeň v jižních Čechách je
mírně lepší než loni. Lehce stoupl
výnos u obilí, u řepky pak průměrný
výnos 3,36 tuny z hektaru předsta−
vuje meziroční nárůst o 14 procent.
Jihočeští zemědělci sklidí ale méně
brambor a pícnin. Předpokládají, že
bude lepší sklizeň jablek a švestek,
ale horší u hrušek.

Jak vyplývá to z odhadu Českého
statistického úřadu a informací jiho−
české agrární komory, výsledky
sklizně obilovin se lišily podle poča−
sí. Ukončit sečení hlavních obilovin

a řepky se v kraji proti loňsku pove−
dlo téměř s dvoutýdenním před −
stihem. „Žně byly rychlé a nevyža−
dovaly vícenáklady spojené s do−
soušením zrna nebo s pojezdem
techniky v podmáčené půdě,“ 
uvedla ředitelka jihočeské agrární
komory Hana Šťastná.

Výnos obilí byl 6,06 tuny z hekta−
ru, meziročně o 1,5 procenta vyšší.
Řepku letos jihočeští zemědělci pěs−
tovali na větší ploše než loni a výnos
vzrostl proti loňsku o 14 procent.
„Také se zásobami pícnin na zimu

pro hospodářská zvířata by neměl
být v kraji problém. V některých
oblastech se pěstitelé obilovin, ku−
kuřice ale i ovoce potýkali s fatál −
ními dopady krupobití, které v někte−
rých podnicích poničilo prakticky
celou úrodu těsně před sklizní,“
dopl nila ředitelka.

Statistici odhadli, že se v kraji le−
tos sklidí téměř 800 000 tun obilo−
vin. Hektarové výnosy většiny druhů
jsou oproti loňsku vyšší, stejně také
výnos hrachu, řepky, máku a cibule.
Ve srovnání s výsledky posledního

desetiletí jsou podle zářijového od−
hadu statistiků výnosy téměř všech
druhů obilovin nadprůměrné, re−
kordní u ječmene a tritikale, což je
kříženec pšenice a žita.

Naopak brambor bude podle sta−
tistiků meziročně o šest procent mé−
ně, kvůli horšímu výnosu a také
proto, že letos se v kraji pěstovaly na
historicky druhé nejmenší ploše
2775 hektarů. ČSÚ čeká sklizeň
83 277 tun. Nižší výnos budou mít
i pícniny nebo zelí. To se ale letos
pěstovalo proti loňsku na větší ploše,
takže jeho produkce zřejmě mírně
stoupne. Naopak cibule bude mít 
větší výnos, ale na méně plochách. 

Na jihu je méně hrušek, obilí i řepky

Během prvního čtvrtletí školního roku
2022/2023 zaznamenali žákyně a žá−
ci naší školy řadu úspěchů, které
mimo  jiného dokazují, že je zvolené
obory baví a dokážou využít teore −
tické i praktické dovednosti nad 
rámec školní výuky. 
Kuba Karaus a Ondra Netal vybojovali
ve spolupráci s  žákyněmi a žáky ZŠ
TGM v  Sušici 3.  místo v  soutěži
„Technika má zlaté dno“, kterou pořádá
Plzeňský kraj. Stříbrnou příčku pak
obsa dili v mezinárodní soutěži „Mladý
stavbár“, která se konala v polovině 

října v SOŠ stavební v Žilině, žáci Honza
Brůha a Tomáš Keila z oboru Instalatér.
Všem chlapcům samozřejmě moc gra−
tulujeme a děkujeme ještě jednou za
skvělou reprezentaci školy! ☺
Poslední větší akcí, která se po řadě
prezentačních burz středních škol
v Plzeňském a Jihočeském kraji usku−
tečnila přímo v prostorách naší školy,
byly dvoudenní dny otevřených dveří.
Tyto proběhly v pátek 11. a v  sobotu
12. listopadu, přičemž účast byla velmi
vysoká! Podle našich záznamů se jed−
nalo o  zhruba 500 osob, které prošly

recepcí naší školy, za což
jsme nesmírně rádi. Po −
kud jste neměli čas se
k nám podívat, popřípadě
jste se o této události do−
zvěděli pozdě, rádi vás
uvítáme buďto 9. prosince
2022 či 13.  ledna 2023,
vždy v časech od 8:00 do
14:00. Budeme připraveni
vám poskytnou veškeré
informace, které budete
v přijímacím řízení v kon−
krétním učebním, anebo
studijním oboru potřebovat, eventuálně
si můžete sami vyzkoušet, který z námi
nabízených oborů by vám osobně nej−
více vyhovoval. Těšíme se na setkání!
V neposlední řadě bychom rádi podě−
kovali všem, kteří nás pravidelně sledu−
jí a podporují na  sociálních sítích.
Především na školním instagramu to
aktuálně doslova žije a evidujeme nejen
nárůst počtu sledujících, nýbrž také

projevování zájmu o zveřejňované pří−
spěvky. Můžete nás samozřejmě sle−
dovat i na facebooku, kde najdete ce−
lou řadu událostí, které připravujeme
a jejichž součástí se můžete stát i vy!
Jsme tu pro vás, neváhejte se na nás
obracet v případě nejasností a dotazů.
Věříme, že si z naší pestré nabídky do−
kážete vybrat to pravé přímo pro vás!

Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček

První čtvrtletí bylo sice náročné, ale přineslo 
řadu pozitiv. Děkujeme všem!
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KOUPÍM POHLEDNICE
a KNI  HY. Tel. 702962961
RR 22790

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, staro−
žitný nábytek a nábytek
do roku 1980. Stav ne−
rozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu

se. Tel.: 776599696 
a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22072

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

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

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, pří pad −
ně panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.
736139113 PM 22085

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

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

MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte co
s nimi??? NÁBYTEK do
roku 1980 a starožitný
nábytek a bytové doplň−
ky (lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vykou−
pím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: na−
bytek1980@seznam.cz
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím.  RR
22073

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

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hli −
níkový plech. Vnitřní  roz−
vod elektřiny vč.  jističů
a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v  pěkném stavu.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, za−
řízenou k  okamžitému
používání, dřevěné za−
hradní 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 stá−
ním, pod ostrahou,
v  centru Klatov. Nájem
10.000 Kč, energie a
služby 3.000 Kč/měsíc.
Vratná kauce 30.000
Kč. Tel.: 602614480. RR
22983

VYKOUPÍME starší sta−
vební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
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.

PRODÁM Opel Meriva
model OPC line 1,6
Benzín, r.v. 2008, 
97 000km. Klimatizace,
couvací čidla, vyhříva−
né sedačky, zánovní
celoroční pneu, vymě−
něné rozvody motoru,
ori ginál tónovaná skla.
Cena 99.000 Kč. Tel.
603535061. 

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

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

37/185 NEKUŘÁK, bez−
dětný, rád by se seznámil
s dívkou výhradně od 16−
19 let, ne starší ženy.
Mám rád cestování  a kul−
turu. Tel.: 604969788, 
e−mail: lovehvezd@
seznam.cz. PM 22005

ŽENA 70 let hledá příte−
le přiměřeného věku,
nekuřačka z okolí Plzně.
Vánoce se blíží, nemusí−
me je prožít sami. Od −
povědi do redakce pod 
č. inzerátu nebo na mail
s o u m a r o v a d a n a @
seznam.cz. PM 22128

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. Žádné poža−
davky ani kvalifikace,
jen budování důvěry−
hodného vztahu v pěk−
ném bytě, auto k dispo−
zici, pomoc s hledáním
práce, integrační úřady
v Německu. Pro více
infor mací volejte +49
1715091010.  RR22819

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

ZAPLATÍM min.
20.000 Kč za každou
starou pivní lahev
s nápisem: Klečka,
Dollanský, Petrmichl,
Gotz, Stubenbach, Ja −
rolím, Pauli, Šebesta,
Melan, Kolinec, Maš −
tovský, Plánice, Kun −
dra titz, Lešer, Šubrt,
Mačice, Watzlawick,
atd. Tel. 606245515.
RR 22687

ÚVĚRY jištěné nemo−
vitostí pro občany
a podnikatele, bez pro −
kazování příjmů, bez
nahlížení do registru,
bez poplatků, tel.:
777207094. RR 22951

ÚDRŽBA ZAHRAD, 
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
PALIVOVÉ DŘEVO, 

tel. +420 728709070
www.kacim.cz. 

RR 22903
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SBĚRATEL koupí
staré motocykly ČZ,
JAWA, OGAR, skútr
ČZ, moped STADION

i jiné značky,
kompletní i ne  kompletní,
torza, rámy, motory, blat−
níky, staré technické prů−
kazy a jinou technickou
dokumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě. Na −
bíd něte, určitě se do −
mluvíme. Tel.603237242
e−mail flemet@seznam.cz
RR 22019

Rozhled – Jižní Čechy 12/2022

Další číslo
Jihočeského 

rozhledu
vyjde 12. 12. 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

PRODÁM použitou nádrž
na vodu IBC kontejner
1000 litrů. K odběru
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 1. prosince 2022
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