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Jak se radovat ze života a nepodléhat

beznaději v roce Zajíce
strana 12

12
. 1

2.
 2

02
2

strana 10

Jediný jihočeský koncert 
Petry Janů na apríla

Úzkokolejku už asi neobnoví
strana 3

Most zavřou na rok

Magické vykládací karty

strana 6

Jízdné zůstane, 
zaměstnanci musejí odejít

strana 9

strana 11

R
ed

ak
ce

P
LZ

E
Ň

, P
ur

ky
ňo

va
 2

2,
 

E
−m

ai
l: 

se
kr

et
ar

ia
t@

p
lz

en
sk

yr
oz

hl
ed

.c
z 

 

Budějovice mají adventní městečko i s kluzištěm
Po dvou covidových letech si lidé
v historickém jádru Českých Budě −
jovic můžou opět naplno užívat 
vánoční atmosféru. 

Na náměstí Přemysla Otakara II.
stojí adventní městečko s více než
devadesáti stánky a několika dalšími
atrakcemi. Letošní adventní trhy na−

bízejí tradiční prvky i několik novi−
nek. „Máme tu již tradiční zvoničku,
což je dřevěný stylový altán mezi klu−
zištěm a pódiem, kde probíhá pro−
gram. Vlastně je to už takové tradiční
místo, kde se nám setkávají bruslaři
a nebruslaři,“ uvedla za pořadatel−
skou agenturu Lenka Střítecká.  Živý

kulturní program na pódiu trvá do 
23. prosince. Nechybí Anička Slo váč −
 ková, Petra Černocká a mnoho dal−
ších vystupujících. Na náměstí opět
vyrostla i vyhlídková věž. „Návštěv −
níci si dole můžou dát nějaké dobré
občerstvení a nahoře se rozhlédnout
a sledovat život na kluzišti, protože

odsud je nejkrásnější pohled na klu−
ziště. Máme už připravené i vyhlídko−
vé kolo, které tu loni bylo poprvé,“
dodává Lenka Střítecká.

Další jihočeská města mají spíš
jen adventní trhy, některé jednorázo−
vě, jiné pravidelně v  určitých ča−
sech. (pru),  foto: Art4 Promotion
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Není snad nikdo u nás, kdo by ji
neznal. Když se řekne její jmé−
no, každý zavětří. Je asi nej−
slavnější, nejobdivovanější he−
rečkou a také herečkou, která
zahraje snad všechno – od ko−
mediální až po dramatickou 
po lo hu. Málokdo ale tuší, že
Jiři na Bohdalová má poměrně
hodně společného s jižními Če −
chami, přestože žije v  Praze
a chalupu má v Českém ráji.

„Tatínek měl kořeny na Česko −
budějovicku. Ne snad, že bych
se považovala přímo za polo −
viční Jihočešku, ale k tomuto
kraji mám blízko. Natočila jsem
tu pár věcí, kdysi jsme jezdili
pracovně i na Zemi živitelku, ale
jižní Čechy jsou opravdu krásný
kout naší země,“ prozradila
Jiřina Bohdalová, která je i přes
svůj úctyhodný věk pořád velmi
aktivní.

„Sice mi rodina a všichni říkají,
abych zvolnila, ale copak to jde?
Jsem ráda mezi lidmi, a i když

vím, že mi je tolik, kolik mi je, 
nějak neumím nic nedělat. Občas
si to vybere svou daň, když to
přeženu. Ale proto už si opravdu
vybírám, co udělám, kam půjdu
a s  kým. Už si to zkrátka můžu
dovolit,“ říká „Bohdalka“, jak jí 
říkají i její přátelé.

V televizi má stále svůj oblíbe−
ný pořad Hobby naší doby, hraje
v divadle, občas natáčí i některé
televizní nebo filmové věci, ale je
hlavně ozdobou mnohých vý−
znamných akcí.

„Když mám volno a čas, jedu
na chalupu. Tam je mi nejlíp, tam
jezdí rodina, kamarádi. Ráda pro
ně vařím, peču. A miluju jaro

a léto, když je krásně a můžu
tam být sama sebou,“ říká he−
rečka, která ztvárnila stovky rolí.

Sama už neřeší, co kdo o ni 
říká, píše nebo si myslí. „Ať si

každý myslí, co chce. Já se mu−
sela hodně otáčet a dneska se
nemám za co stydět. Lituji jen
toho, co jsem v životě neudělala.
Mám ráda mladé a inspirativní 
lidi. Mám ráda humor, ale dobrý
humor, legraci a život. A že jsem
občas prudká? No snad si to už
ve svém věku můžu dovolit,
říct svůj názor nebo zkritizovat,
když někdo nedělá dobře svou
práci nebo ji dokonce kazí jiným.
Ji nak jsem ale mírumilovná,“
dodá vá se smíchem Jiřina Boh −
da lová, která si sama přeje na −
točit ještě nějakou hezkou roli,
která bude přímo pro ni. Tak 
třeba se od svých nejbližších

reži sérů a kamarádů Zdeňka
Zelenky, Jiřího Stracha nebo
Filipa Renče dočká? (pru)

Foto: archiv J. Bohdalové 
a Česká televize

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Silvestr 
na horách

Hotely a penziony okolo li −
penského jezera mají na sil −
vestrovské pobyty místy ještě
volné pokoje. Obsazené jsou
rozdílně, okolo 80 procent.
Mezi hosty převažují Češi.
Skokový nárůst rezervací če−
kají provozovatelé od chvíle,
kdy začne provoz v lipenském
lyžařském středisku.

„Převažují čeští klienti, ale
v porovnání s minulým rokem
se hotel plní i zahraniční klien−
telou. Minulý silvestr byl naším
prvním a ovlivněný covidovými
restrikcemi. Proto trend re −
zervací tento rok vnímáme vel−
mi pozitivně,“ řekla za Lipno
servis Olga Kneiflová.

Ceny mnohde mají fixní 
podle zájmu a obsaze nosti.
Někde mají hotely a penziony
kapacitu o 20 až 40 procent
nižší oproti roku 2019, než
zača la ccovidová pan demie.
Je to i tím, že část zahraniční
klientely se nevrátila. Podle
provozovatelů do hry vstoupil
trend poslední doby, tedy re−
zervování místa na poslední
chvíli. Záleží také na před −
povědi počasí meteorologů.
Podobně je na tom nejenom
oblast Lipenska, ale celé Šu −
mavy až k  západním hrani −
cím. Provozovatelé jsou ale
po dvou předchozích sezó−
nách rádi, že nejsou už žádná
omezení, včetně vstupu do
wellness zón a podobně. Na
své si mnohde přijdou i rodiny
s dětmi, ale i senioři. Nyní bu−
de záležet na tom, kolik sněhu
na šumavských vrcholcích 
napadne. (pru)

JIŘINA BOHDALOVÁ

ČEZ zakončil první fázi geologic−
kých průzkumů místa u Jaderné
elektrárny Temelín, kterou vyčlenil
pro malý modulární reaktor.

Odborníci zjišťovali, jak hluboko
bude možné dělat výkopové práce.
Na ploše velké kilometr krát 500 met−
rů je jeden typ horniny, pararula. V lo−
kalitě je možné malý reaktor postavit.
U Temelína bude malý modulární 
reaktor, jde o pilotní projekt v ČR.
Zařízení by mohlo být dokončeno
v letech 2032 až 2035. Kolik bude
stavba reaktoru stát, není zatím jasné.

„Tyto technologie budou přelomo−
vé. Hodí se jako doplnění velkých
tlako vodních reaktorů, obzvlášť do
lokalit, kde byly uhelné elektrárny,
které budou končit, do lokalit, kde
jsou plynové elektrárny,“ řekl gene−
rální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Malé
modulární reaktory jsou skoro tak
velké jako jaderné bloky v Duko −
vanech. Staví se ale snáz a rychleji
než velké jaderné reaktory.

„Já v tom vidím obrovskou příle −
žitost, protože Česká republika potře−
buje jadernou energetiku, není bez ní

schopná snižovat emise. Právě tyhle
malé modulární reaktory budou do
budoucna mnohem lacinější a fle −
xibilnější,“ řekl jihočeský hejtman
Martin Kuba, který stavbu spoluini−
cioval a sám také předpokládá, že
vzniknou i nová pracovní místa.

Odborníci u Temelína určují druh
a celistvost hornin. První výsledky
ověřují pomocí 30 metrů hlubokých
vrtů, udělali je na čtyřech místech.
Průz kum začal v září. Má dvě části,
geofyzikální a hydrogeologickou. Vý −
sledky budou v únoru příštího roku.

ČEZ zjišťuje místo pro modulární reaktor

Jiřina Bohdalová a Viktor Preiss
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Obnovení provozu na jindřichohra−
decké úzkokolejce by stálo zhruba
20 milionů korun. Zatím ji nahradi−
ly autobusy. Podle vedení společ−
nosti, která je v insolvenci, za vše
můžou spory mezi ní a krajem
Vysočina. Trať totiž vede přes dva
kraje – Jihočeský a Vysočinu.

„Jsou firmy, které o obnovu pro−
vozu mají zájem,“ řekl Jan Šatava,
jeden ze zakladatelů firmy Jindři −
cho hradecké místní dráhy a někdej−
ší předseda představenstva.

Tržby za letní jízdy parními vlaky
bývaly v minulosti kolem čtyř milio−
nů korun, což zaplatilo parní provoz.
„Firma teď vlastní dvě provozu −
schopné parní lokomotivy, asi deset
historických vagonů a řadu běžných
vozů,“ řekl Šatava.

Firemní aktiva odhadl na desítky
milionů korun. Společnost je od října
v úpadku. Provoz vlaků zastavila,
protože nemá potřebná povolení.
Náhradní autobusovou dopravu za−
jistily Jihočeský kraj a Kraj Vysočina.
Firma na sebe podala insolvenční 
návrh v září. Ke konci června měla
140 věřitelů, dlužila 160 milionů 
korun. Pohledávky dál přibývají.

„Základním problémem, proč není
možné na úzkokolejce vypravit vlak,
je to, že dráha ztratila osvědčení
k provozování. Tenhle dokument je
třeba obnovit, což je záležitost na
několik měsíců a závisí to od vůle
vlastníka dráhy,“ řekl Šatava, s tím,
že jasněji by mohlo být po schůzi
věřitelů v polovině ledna. (pru)

FOTO: archiv JHMD

Úzkokolejku už asi neobnoví

Tábor zahájí výstavbu parkovacích
míst na Náchodském sídlišti. První
z nich by mohla veřejnost využívat
na jaře příštího roku. Na sídlišti by
měla vzniknout více než stovka
parkovacích míst. V první etapě
budou podél Náchodské ulice.

„Studií jsme prověřovali, kolik
kolmých stání by se do Náchodské
ulice vešlo. Mělo by se jednat o při−
bližně 90 míst a v první etapě by jich
mělo být vybudováno 44,“ uvedl
starosta Štěpán Pavlík s tím, že ná−
klady na tuto fázi činí více než tři
miliony korun.

Vybudování parkovacích míst je
reakcí města na situaci na sídlišti.
Řada lidí tam parkuje ve vnitřním ob−
louku Náchodské ulice. Nová místa
mají zajistit lepší průjezdnost silnice
a také zavést systém v parkování.

Zbylá místa na Náchodském síd−
lišti město plánuje na nevyuží −
vaných prostorech bývalých Žižko −
vých kasáren. Měly by být v sou−
sedství připravované čtvrti Dvorce,
kde má bydlet až 2000 lidí.

Parkování v  Táboře je vůbec
bolest ným tématem. Především
v  centru, ale také kolem nádraží,
kde radnice už skoro dvě desítky
let slibuje vybudování parkovacího
domu. Mnoho řidičů, kteří třeba
dojíždí za prací do jiných měst 
vlakem, nechává vůz před nádražní
budovou, ale také v  další části
Blanického předměstí v  ulicích.
Přitom právě zde by mohlo vyrůst
proti východu z  podchodu nový
parkovací areál. Radnice ale stále
nenašla prostředky, jak to zreali −
zovat. (pru)

Budují další parkovací místa
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Strakonice budou
mít schodek

Město Strakonice plánuje na 
příš tí rok rozpočet s příjmy 622,1
milionu a výdaji 704,6 milionu 
korun. Schodek ve výši 82,4 mili−
onu pokryjí z prostředků z minu−
lých let. Hlavní investicí bude
oprava Volyňské ulice, která za−
bere rok a půl, město počítá s ná−
klady 120 milionů. Za energie za−
platí město meziročně o desítky
procent víc.

„Svoz odpadů i MHD zůsta−
nou i příští rok zdarma, vodné
a stočné podraží o 6,6 procen−
ta,“ uvedl místostarosta Rudolf
Oberfalcer.

Další peníze dá město napří−
klad na stavbu nafukovací haly
nad venkovním padesátimetro−
vým bazénem. Město tak získá
dva plnohodnotné bazény. Práce
za víc než 21 milionů korun potr−
vají do konce dubna příštího ro−
ku. Radnice vyčlenila peníze rov−
něž na odkup deseti procent 
akcií městské teplárny od drob−
ných akcionářů. Teď v ní drží
město devadesátiprocentní po−
díl. Na splátky městských úvěrů
půjde příští rok 17,6 milionu Kč.

Strakonice, v nichž žije asi
23 000 lidí, schválily na letošek
rozpočet s příjmy 562,7 milionu
korun a výdaji 650,9 milionu.
Schodek rozpočtu 88,2 milionu
kryjí z prostředků z minulých let.

(pru)

Se schodkem ve výši 1,35 miliardy
korun bude v příštím roce hospo −
dařit Jihočeský kraj. Počítá s příjmy
ve výši 24,49 miliardy a výdaji
25,84 miliardy korun, což je v obou
případech více než v rozpočtu letoš −
ním. Rozdíl pokryje z rezerv z minu−
lých let. Rozpočet pro rok 2023
schválila rada Jihočeského kraje.

Rozpočet se schodkem téměř
1,4 mi  liardy korun si Jihočeský kraj
loni naplánoval i na letošní rok.
Předpokládal příjmy 21,8 miliardy
korun a výdaje 23,2 miliardy korun.
Jaká bude skutečná bilance, určí až
účetní uzávěrka.

„V porovnání s minulými lety si
kraj na příští rok nově vytvoří rezervu
na zvýšené ceny energií ve výši
350 mi lionů. Reagujeme tak na si −
tuaci na trhu, kdy se ceny v průběhu

roku několikrát změnily. Rostoucí ce−
ny energií, pohonných hmot, staveb−
ních prací a dalších položek se proje−
ví ve zvýšených provozních a inves −
tičních výdajích, ale konstrukce roz−
počtu zůstává stejná,“ uvedl náměs−
tek hejtmana Tomáš Hajdušek.

Letos Jihočeský kraj očekává ná−
klady na energie a pohonné hmoty
i pro jím zřizované organizace více
než 370 milionů korun. Pro příští rok
počítá s tím, že částka přesáhne
600 milionů korun.

Na investice chce kraj uvolnit re−
kordních 4,7 miliardy korun. „Hos po −
 daříme s tím, co máme, nečerpáme
úvěry, a přesto jsme díky rozumné
rozpočtové politice a přísnému řízení
výdajů schopni pro Jihočechy za−
bezpečit všechny potřebné služby
a ještě investovat do rozvoje kraje.

V rezervním fondu by nám na konci
roku 2023 mělo zůstat přes jednu
miliardu korun,“ podotkl.

Dodal, že prioritou mezi inves −
ticemi jsou především dopravní
stavby. Jde například o dokončení
jižní tangenty kolem Českých
Budějovic, obchvat ve Vlachově
Březí na Pra chaticku, nový most
v Týně nad Vltavou nebo dokon −
čení rekonstrukce mostu v Plané
nad Lužnicí na Táborsku. Kraj rov−
něž připravuje obchvat obce Žár
na Českobudě jovicku nebo za −
hájení přípravy obchva tu Kaplice
na Českokrumlov sku. Vedle toho
zahájí kraj výstavbu nového centra
sociálních služeb v Jindřichově
Hradci a budeme pokračovat
v rozšiřování muzea Jana Žižky
v Trocnově. (pru)

Jihočeský kraj bude hospodařit
s miliardovým schodkem

Stejně jako v předchozích le−
tech, tak i letos poskytuje měs−
to České Budějovice obyvate−
lům zdarma posypový materiál
pro zimní údržbu chodníků. Lidé 
mají o tuto službu zájem. A to
přesto, že je povinností radnice
se o úklid komunikací postarat.
Dokazují to čísla. Loni magistrát
rozdal téměř dvanáct tisic kilo−
gramů písku.

„Už několik let tak vycházíme
vstříc všem, kteří se starají o chod−
níky v blízkosti svého domova. Na
jednu nemovitost bude k dispozici
40 kilogramů čistého písku. Pokud
se jedná o bytový dům s více vcho−
dy, dostane 40 kilogramů každý
vchod,“ říká Tomáš Kubeš, vedoucí
odboru správa veřejných statků.

Samotný závoz písku zajišťuje spo−
lečnost FCC České Budějovice a pře−

dání je prováděno proti podpisu. Pro
bytové domy většinou objednávají
posyp hromadně přímo správci bu−
dov, například Správa domů a KT
služby. „Během loňské zimy bylo za−
vezeno 298 pytlů, což je 11920 kilo−
gramů písku. První letošní žádosti
už evidujeme. Zvýšený zájem se sa−
mozřejmě vždycky nějak odrazí od
aktuálního počasí,“ dodává Tomáš
Kubeš. (pru)

Město rozdává lidem písek zdarma

Jindřichohradecký domov pro lidi
s mentálním postižením, kde loni
jeden ze zaměstnanců usmrtil
sedmatřicetiletou těžce mentálně
postiženou ženu, vykazoval podle
náměstkyně jihočeského hejtmana
Lucie Kozlové řadu nedostatků.
Pramenilo to většinou z chybného
vedení zařízení. Rada kraje proto
loni odvolala jeho ředitele. Situace
se postupně změnila k lepšímu.

„Ze své zkušenosti musím říct, že
ostatní zařízení tohoto druhu v kraji

fungují bez problémů. Jindřichův
Hradec byl v tomto směru výjimkou.
Jednalo se o pochybení vedení da−
ného domova, kdy jsme postupně
narazili na několik nedostatků,“ 
uvedla Kozlová.

Loni v lednu se pracovník jindři−
chohradeckého domova údajně při−
znal k zabití těžce mentálně posti −
žené ženy s tím, že jeho úmyslem
bylo klientku zklidnit. Krajský soud
ho původně odsoudil k deseti letům
vězení za vraždu, odvolací Vrchní

soud v Praze rozsudek zmírnil na tři
roky za usmrcení z nedbalosti. Z vě−
zení už byl muž propuštěn.

„Umím pochopit, že jde o velmi
náročnou práci, která je především
psychicky vyčerpávající. Ale ani
tak se nesmí stát to, co se stalo v
Jindřichově Hradci. Pro takové
jednání není omluva,“ podotkla
náměstkyně Kozlová. Dodala, že
po odvolání ředitele se chod do−
mova výrazně zlepšil. Usmrcená
žena trpěla těžkou formou mentál−

ního postižení, která se projevova−
la mimo jiné vzpurností, neposluš−
ností a hlasitým křikem. Asistent ji
usmr til, když se ji v noci snažil
zklidnit při jednom z jejích záchva−
tů. Vrchní soud v Praze podle něj
zdůvodnil nižší trest tím, že ve
chvíli, kdy žena pod jeho rukama
upadla do bezvědomí, dopustil se
nedbalosti, když nezkontroloval,
zda s hlavou zabořenou do polštá−
ře může dýchat. Po roce a půl byl
odsouzený letos v létě propuštěn
za dobré chování. Případ nebyl
kvalifikován jako vražda, ale zabití
z nedbalosti. Proč zařízení i policie
případ zamlčeli, není jasné. 

(pru)

V domově pro postižené, kde násilně
zemřela klientka, byl chaos
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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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Na rok bude mimo provoz most
v Protivíně na Písecku, který je na
hlavním tahu na České Budějo −
vice. Ředitelství silnic a dálnic po−
staví nový most. Ten současný je
poškozený tak, že je nutné ho
zbourat. Práce za zhruba 800 mili−
onů korun začnou zřejmě v roce
2024 a potrvají dvě stavební sezo−
ny. Starý most bude během prací
rok neprůjezdný.

„V nevyhovujícím stavu jsou 
hlavně předpínací výztuže, proto je
nutná kompletní oprava. Ta v tomto
případě obnáší úplnou demolici
stáva jícího mostu a výstavbu mostu
zcela nového, a to takového, který
bude odpovídat současným nor−
mám,“ sdělil mluvčí ŘSD pro
Jihočeský kraj Adam Koloušek.

ŘSD teď připravuje žádost o vy −
dání územního rozhodnutí a staveb−
ního povolení. Zatím podle Kolouška
nelze přesně říci, kdy se bude most
bourat a stavět nový. ŘSD předpo−
kládá, že práce začnou v roce 2024.

„Stavba by mohla být hotová za
dvě stavební sezony. Ten most by
neměl být uzavřený celé dvě sezony,
ale jen rok. Oprava by měla začít

tím, že se budou stavět nové pilíře
pod tím (starým) mostem, ten se
pak zboří a na nových pilířích se po−
staví nový most,“ popsal mluvčí.

Dalším důvodem, proč je oprava
nutná, jsou plánované úpravy silnice
I/20, kdy se silnice na trase mezi
Českými Budějovicemi a Pískem vý−
razně změní. Ve vybraných úsecích
se rozšíří, v každém směru přibude

jeden jízdní pruh, takže tah bude čtyř−
proudový. Informace o plánované
stavbě jsou na webu. Nový most tak
musí odpovídat současným normám.

Objížďka zřejmě odkloní zejména
nákladní dopravu na silnice I/22
a I/4 přes Strakonice, což by byla
zajížďka zhruba 12 kilometrů. Delší
objížďka by byla pro kamiony ze sil−
nice I/29 v Písku. Místní doprava aut
do 3,5 tuny by pak mohla volit kratší
objízdní trasy po silnicích druhé
a třetí třídy. (pru)

Most zavřou na rok!

Krumlovské kláštery by měly být více komerční
V krumlovském areálu klášterů
vznikne příští rok klášterní mu−
zeum. Náklady budou 4,2 milionu
korun. Polovinou přispěje minis−
terstvo pro místní rozvoj, druhou
město. Radnice původně investič−
ní dotaci přidělit nechtěla. Nako −
nec se s provozovateli dohodla, že
o 2,1 milionu sníží areálu provozní
příspěvek. Do budoucna by
měl areál sázet víc na ko−
merci a přinášet třeba vý−
stavy lega nebo Millerova
Krtečka. Klášterní areál je
dlouhodobě ztrátový.

Město dává ročně na pro−
voz klášterů podle starosty
kolem 20 milionů korun.
„Budeme hledat úspory jak
v personálním obsazení, tak
cestu, jak zvýšit příjmy pro−
nájmem kavárny, ubytová−
ním,“ řekl starosta. Pro −
najmout lze pět apartmánů.
Areál by se měl podle staro−
sty posunout ke komerci.
„Bez ní si na sebe nemůže
vydělat. Je třeba hledat další

cesty, jak nalákat rodiny s dětmi.
Je potřeba je dostat na zajímavé
programy, výstavy lega, Maxipsa
Fíka, Krtečka,“ řekl starosta Ale −
xandr Nogrády.

Areál je rozdělený do tří částí.
V jedné sídlí střední umělecká škola,
v další řád Křížovníků s červenou
hvězdou, kde bude nové muzeum.

Do třetí části patří galerie, kavárna
a ubytovací prostory.

„To jsou prostory, které potřebu−
jeme maximálně komerčně využít,
abychom příspěvek z města mini−
malizovali. V první fázi to bude pro−
najmutí kavárny a ubytování a sa−
mozřejmě zatraktivnění galerie.
Je určena pro děti a my bychom

chtěli, aby tam děti a rodiče oprav−
du chodili, právě na komerční věci
jako výstava Maxipsa Fíka, ojedi −
nělá výstava Krtečka,“ řekl za měs−
to Dalibor Uhlíř.

Klášterní muzeum otevře příští
rok v létě. Změní se stálá výstava
Život a umění v krumlovských kláš−
terech. „Chtěli bychom ji zatraktiv−
nit tím, že vytvoříme barokní obra−
zárnu, lapi dárium a víc zdůrazníme
ten archi tektonický skvost,“ pro−
zradil Jan Vozábal, ředitel městské−
ho divadla, pod nějž klášterní areál
spadá. Nová expozice přiblíží sbír−
kový fond řádu křížovníků s červe−
nou hvězdou.

Klášterní komplex láká ročně ně−
kolik desítek tisíc lidí. Pětiletá obno−
va klášterů minoritů, klarisek a be−
kyň z poloviny 14. století stála téměř
327 milionů korun. Areál funguje od
listopadu 2015. Je v něm 260 míst −
ností, zahrnuje i téměř 9000 metrů
čtverečních zahrad. Areál je dlouho−
době ztrátový. Roční ztráta klášterů
se blíží k deseti milionům. (pru)

Foto: archiv Město Č. Krumlov

Na přezutí čekají
Čekací doby na výměnu pneu−
matik z letních na zimní jsou
v Německu daleko delší než
u nás! Kvůli dlouhým čekacím
lhůtám nemůžou někteří naši
sousedé teď vyjet na silnici.

V Německu se čeká na přezutí
pneumatik i 2 až 3 měsíce.
Mno hé pneuservisy mají pořad−
níky a neskutečně dlouhé čekací
lhůty. Důvodem je jak nedosta−
tek pneumatik na světovém 
trhu, tak i poměrně řídká síť pro−
vozoven pneuservisů. Za pří−
padnou nehodu způsobenou na
letních pneumatikách jsou v Ně −
mecku poměrně vysoké finanč−
ní i zákonné postihy.
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Dvě vzácné rorátní svíčky z 19. sto−
letí, mechanický betlém či masku
perchty nabízí vánoční výstava,
kterou otevřelo Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích. Při pomí −
ná, jak se svátky slavily na venkově
včetně zvyků jako klepání na kurník
v naději zjistit, zda se děvče vdá.
Výstava potrvá do 2. ledna 2023,
doprovodný program zahrnuje
ukáz ky řemesel i koncerty.

„Lidé se dozví o zvykosloví,
advent ních obchůzkách i zapome−
nutých předmětech. Připomínáme
svátky s důrazem na očekávání
vánoč ního zázraku. Lidé se v tomto
období opravdu zklidnili a přepnuli
se do módu očekávání, které přináší
příchod spasitele. Snažíme se to
ukázat v okruzích jako stravování,
výzdoba domovů, ale také magické
praktiky, které advent provázely,“
uvedl kurátor Václav Holas.

Příkladem je atrapa kurníku.
Začátkem adventu, na svatého
Ondřeje, chodily dívky klepat na
kurník. Když se ozvala slepice, zna−
čilo to, že se zřejmě nevdá, když
kohout, že bude svatba. Jindy dív−
ky zase ze stejného důvodu házely
loučí. U kurníku je plůtek, který
zpřítomňuje jiný zvyk: dívky s plo−
tem třásly, na vesnici pak začali
hned štěkat všichni psi. „Čí pes
štěkal první, odtamtud měl přijít
dívce mládenec,“ řekl kurátor.

Lidé věřili, že o Vánocích mohou
zvířata věštit budoucno. Tradovalo
se, že na Štědrý den se nemá no−
covat v chlévě, protože tehdy zvířa−
ta mluví jako lidé, což člověk neměl

slyšet, jinak by propadl ďáblu.
V sále i na chodbě najdou zájemci
řadu předmětů. Dlouho schovaný
v depozitáři byl pohyblivý betlém
z 50. let minulého století, jejž mu−
zejníci opravili. Návštěvníci spatří
figurky kovářů, tesařů nebo malý
mlýn. Dílu vévodí vánoční strome−
ček, který se otáčí. Betlém nešlo
podle Holase dlouho opravit: jeho
autor ho dělal ze zbytků německé
stíhačky Messer  schmitt, které se
v kraji našly po druhé světové válce.

Ve vitríně jsou i dvě rorátní svíce
z 19. století. Jedna vypadá jako vě−
neček, druhá jako modlitební knížka.
Celá svíce je zároveň knotem. Jsou
umotané z voskového drátu, svítilo
se s nimi při rorátní mši. Jinde jsou
vystavené kadidlo, myrha nebo
advent ní obrázkový kalendář čoko−
ládovny Orion ze 30. let, v němž ne−
byla cukrátka, jen obrázky.

Uprostřed sálu je scéna s iluzí
bílých Vánoc. Brusle, staré sáňky
či šumavské sněžnice. Vedle mu−
zejníci naznačili, jak vypadal ven−
kovský štědrovečerní stůl. Je na
něm několik vánoček, jimž se říka−
lo také štědrovnice nebo calty a jež
dostával každý ze stavení, tedy
i čeledíni a děvečky, od hospodáře
na Štědrý den.

„Zaujme i maska perchty, která
hlídala štědrodenní půst. Když děti
neviděly zlaté prasátko, protože
se nepostily, perchta k nim přišla
domů, hlučela a hrozila, že rozpáře
břicho tomu, kdo se nepostil,“
řekl Holas. (pru)

Foto: Jihočeské muzeum

Vystavují masku perchty
i mechanický betlém
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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

Až třikrát více peněz na pokutách
vybral Český Krumlov letos od led−
na do konce října. Původní odhad
byl 3,5 milionu korun, nakonec
do městské kasy přišlo přes devět
milionů. 

„Rychlost měří nové radary od
loňského listopadu na dvou úse−
cích, ve Chvalšinské a Objíždkové
ulici. Mohla by k nim přibýt i Budě −
jovická ulice. Bude se ale předělá−
vat, tak je umístění radarů nejisté,“
uvedl starosta Alexandr Nogrády,
podle nějž poslední dobou výběr pe−
něz z pokut klesá.

„Rozšíření radarů vnímám hlavně
z pohledu bezpečnosti. Jestli bude
přínosem pro městskou pokladnu,
není až tak podstatné. Budějovická
ulice se bude dost přestavovat, tak
to (radar) možná nebude dávat ta−
kový smysl jako dnes. Asi se dalo

čekat, že když jsou radary nové, vy−
bere se dost i od místních občanů,
než se naučí jezdit trochu ukázněně−
ji, než byli zvyklí. Teď postupně 
výběr klesá a myslím si, že standard
nebude takový, jaký byl výběr na
začát ku,“ podotkl starosta.

Radary jsou na dvou vytížených
tazích města. Většina pokutovaných
aut měla českou poznávací značku.
Přes město jezdí v zimě i létě řada 
lidí na Lipno, na Šumavu a také vo−
dáci, kteří sjíždějí Vltavu. Podle star−
ších informací projede krumlovskou
křižovatkou u Porákova mostu v létě
až 24 000 aut denně.

Radary slouží hlavně preventivně
kvůli bezpečnosti. Dopravní situace
ve městě není vždy ideální. Zvlášť
v  letních špičkách, kdy tudy jezdí 
lidé na dovolenou na Lipno i dál za
hranice. Stejně jako v zimě na hory.

Vybrali více na pokutách

Více propagovat poutní místa
a představit je turistům, takový je
záměr Jihočeského kraje. Pode psal
proto memorandum o spolupráci se
spolkem Svatá Ludmila v projektu
s názvem Putování za kořeny.

Smyslem je upozornit na méně
navštěvované lokality, kterými jsou
například Křížová cesta v Římově na
Českobudějovicku, farnost Klokoty
na Táborsku nebo poutní kostel
Panny Marie v Lomci na Strakonicku.

„Vše zapadá do širší spolupráce,
kdy například připravujeme s Regio −
nální rozvojovou agenturou otevírání
gotických chrámů, kde máme za cíl
zpřístupnit kostely, které jsou dnes
zavřené,“ uvedl jihočeský hejtman

František Talíř. Generální myšlenkou
je, že hejtmanství chce rozvrstvit 
lidi, kteří se nám koncentrují na 
konkrétní místa. Přijedou do jižních
Čech například kvůli tomu, že chtějí
navštívit Český Krumlov nebo
Hlubokou nad Vltavou. Je to samo−
zřejmě dobře, ale my bychom byli
rádi, kdyby třeba z toho Českého
Krumlova pěšky vyrazili i na římov−
ské kapličky.

Kraj nabízí mnoho míst, o nichž
turisté nevědí. Jako příklad uvedl
poutní místa na Šumavě, která však
minulý režim ve 20. století poničil,
případně zůstala dlouho opuštěná
kvůli tomu, že byla blízko hranic
s Německem či Rakouskem.  (pru)

Více propagace pro poutní místa

Poutní místo Lomec u Vodňan, foto: archiv
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Jízdné v českobudějovické MHD
zůstane od ledna stejné jako do−
sud. Budějovický dopravní podnik
ale musí ušetřit 20 milionů korun,
a proto propustí 23 zaměstnanců
z různých pozic, vyjma řidičů. 

Důvodem je i nárůst energií. Na
ty dopravní podnik vynaloží v roce
2023 o 29 milionů korun navíc.
Městská firma proto využije i pení−

ze z nerozděleného zisku minulých
let, který je 73 milionů korun. Platy
ve firmě stoupnou od ledna o de−
set procent.

„I po propuštění kancelářských
a dělnických profesí bude mít fir−
ma kolem 420 zaměstnanců,“
uvedl ředitel podniku Slavoj Dolejš.

Nezvýší se cena jízdného česko−
budějovické MHD, neubudou ani
spoje. Platy zaměstnanců stoup−
nou od ledna o deset procent.
Perso nální výdaje vzrostou firmě
meziročně o 52 milionů korun.

Dopravnímu podniku chyběli
v první části roku řidiči. Ti dostávají

od června měsíční 
odměnu 3000 korun.
Všem zaměstnancům
vyplatil podnik ve vý−
platě, která jim přišla
v červenci, odměnu
5000 korun. Zvýšil
i odměny za přesčas
nebo dělené směny.
Podnik má nyní 226
řidičů, plný stav.

Podnik zajišťuje
pře pravu ve městě

a v 15 obcích. Vozový park čítá
103 autobusů a 56 trolejbusů na
24 linkách. Loni najely 5,7 milionu
kilometrů. (pru)

Jízdné zůstane, zaměstnanci
musejí odejít
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sousedůKrátce
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Trhy lákají Čechy
Statisíce Čechů míří každo −
 ročně na adventní trhy do Ra −
kous ka. Nejoblíbenější jsou
ty ve Vídni, Salzburgu nebo
Steyeru. Právě zde je asi nej−
slavnější evropská Ježíškova
pošta. Ročně zde zpracují sta −
tisíce dopisů, které děti píší
Ježíškovi. Rakouské adventní
trhy patří k nejoblíbenějším pro
svou atmosféru, nabídku zboží
i historii země. Některé jsou tak
oblíbené, že si lidé rezervují
v jejich blízkostech i restaurace
rok dopředu na určitý termín.

Zachraňují 
slavnou vilu

V rakouském legendárním lázeň−
ském městečku v  Bad Ischlu 
zachraňují legendární Lehárovu
vilu. Stavba pomalu sesedá vli−
vem spodní vody zasahující do
jejích základů a hrozilo její zříce−
ní. Vilu, postavenou kolem roku
1842  na břehu řeky Traun, si
oblí bil a v roce 1912 získal slav−
ný skladatel operet Franz Lehár.
Když skladatel, který letní měsí−
ce trávil rád v tomto městě, v ro−
ce 1948  zemřel, odkázal dům
městu s podmínkou, že z ní zřídí
Lehárovo muzeum a uchovají
jej. K zajištění a asanaci objektu
potřebuje město čtyři miliony
eur, tedy přes 100 milionů korun.

Mají perníkový
unikát

Naprostý unikát mají v němec−
kém Straubingu. Jeden z cukrá−
řů tam z perníkového těsta udě−
lal realistické legendární auto
v reálné velikosti. Smyslem byl
charitativní projekt. Rudi Dietl
zde postavil pro dobročinnou
aukci auto VW−brouk v originál−
ní velikosti ze 120  kilogramů
těsta, 20  metrů čtverečních
perníku a 30 litrů sladké polevy.
Nakonecc jej vydražil na advent −
ním trhu ve Wallersdorfu pod −
nikatel v  zahradnictví Richard
Wenninger za 3000  eur, tedy
asi za 80 tisíc korun. Výtěžek
jde pro potřebné děti.

Jediný jihočeský koncert
trojnásobné Zlaté slavice
Petry Janů bude až na
apríla. A není to žádný
apríl. Koncert s  kapelou
Amsterdam se měl v čes−
kobudějovickém KD Vlta −
va uskutečnit koncem lis−
topadu.

„Z důvodu onemocnění
v  kapele jsme byli nuceni
přeložit tento jedinečný
dvojvýroční koncert Petry
Janů na jiný termín. A po
domluvě s  pořadatelem
jsme vybrali termín 1. 4.
2003. Tedy na apríla. Mrzí
nás to, nicméně bylo to
jedi né možné řešení s tím,
že vstupenky zůstávají
v platnosti. A naopak, kdo
ji ještě nemá, má možnost
si ji koupit. Nebo pořídit
někomu jako vánoční dá−
rek,“ uvedl manažer a PR
manažer zpěvačky René Kekely.

„Moc jsem se těšila, ale o to víc
se budu těšit teď. Společně s Bu −
dějčákama si to i s  mou kapelou
Amster dam užijeme. Měla jsem
jen za letošek na tři desítky kon−

certů a ještě mě nějaké čekají.
Svá dvě výročí – 50 let na scéně
a 2x 35 na světě, jsem si náležitě
užila,“ svěřila se Rozhledu Petra
Janů, která nadchá zející vánoční
svátky stráví na jihu Čech na své

chalupě. „Přije dou kama−
rádi, přátelé a bude nám
dobře. Přivítala bych tro−
chu toho sněhu, ale možná
chci moc. Tu pravou La −
dovskou zimu, respektive
Vánoce, už dlouho ne −
pamatuju,“ podotkla zpě−
vačka.

Letos mimo jiné vydala
2CD Hity a rarity a Česká
televize v den jejích sedm−
desátin odvysílala unikátní
dokument Petra Janů –
Jede me dál. Ten se stal hi−
tem toho večera a je pova−
žován za jeden z  nejpo −
vedenějších dokumentů
o známých osobnostech
za posledních deset let.
„Mám z toho radost, stejně
jako celý tým v  čele s  re −
žisérem Zdeňkem Gawli −
kem, Jiho čechem,“ po −
dotkla Janů.

„Do nového roku i těch dalších
přeju sobě a všem hlavně zdraví,
to je totiž nejdůležitější, a štěstí.
Bez toho to zkrátka nejde,“ 
dodala… (pru)

Foto: Lenka Hatašová

Jediný jihočeský koncert
Petry Janů na apríla
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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 a 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

Mezinárodní hudební festival Čes   ký
Krumlov příští rok od 14. července
do 5. srpna na svém 32. ročníku
nabídne 18 koncertů na jedenácti
místech.

V programu uvede komorní i velké
symfonické koncerty, operní árie
a duety v podání předních zpěváků
i baletní hudbu doplněnou taneční
choreografií. Festival představí tu −
zem ské i světové interprety včetně
izra  el ského klasického houslisty ukra −
jinského původu Vadima Gluzmana.

Doprovodný program nabídne
koncerty, výtvarné, pohybové i vzdě −
lávací aktivity zdarma.

Festival propojí historii s klasickou
hudbou napříč uměleckými formami
– tancem, pantomimou či důmysl−
nou scénografií. Překvapivé množství
a variabilita koncertních míst a prolí−
nání uměleckých žánrů tvoří společ−
ně s podporou mladých hudebníků
podstatu festivalu, uvedla ředitelka
festivalu Gabriela Rachidi.

Na festivalu pak 28. července
oslaví Vadim Gluzman a mladí talenti
50. narozeniny legendárního hou s −
listy společně s vítězi soutěže
Virtuosos V4+.

Festivalové komorní koncerty se
uskuteční tradičně v Maškarním 
sálu, v kostele sv. Mikuláše v Boleti −
cích nebo v krumlovské kostele
Božího těla.

„Chceme, aby se festival stal
orga nickou součástí života ve městě.
Do hlavního programu proto zařazu−
jeme nová, občas experimentální
místa. Značně netradiční koncert tak

bude hostit Kulturní centrum Prá −
delna, do krumlovské synagogy vrá−
tíme hudbu židovských skladatelů,
smyčcový kvintet se světovou 
cellistkou vystoupí mezi moderním
uměním v Egon Schiele Art Centru.
Po tomto koncertu budou mít diváci
také možnost navštívit galerii na spe−
ciální komentované prohlídce,“ sděli−
la mluvčí festivalu Marie Rydlová.

Doprovodný program nazvaný
Festivalová zóna v Klášterní zahradě
nabídne zdarma nejen koncerty, ale
také výtvarné, pohybové i vzděláva−
cí aktivity. Díky němu se tak do fes−
tivalu zapojují lokální muzikanti
a kulturní instituce, jako jsou Kláš −
tery Český Krumlov a 3+galerie,
městská knihovna, Muzeum a foto−
ateliér Seidel a další. (pru)

Už znají program Mezinárodního hudebního festivalu
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Patřil mezi nejcennější díla vystave−
ná na jindřichohradeckém zámku.
Jedná se o jeden z největších obrazů
barokního malíře Petra Brandla. 

Dílo s rozměry pět krát tři metry
totiž z Jindřichova Hradce odvezli
restaurátoři. Musí ho připravit na
velkou výstavu Brandlova díla, kte−
rou chystá Národní galerie v Praze.
Jedno ze svých vrcholných děl vy−
tvořil Petr Brandl v  první polovině
18. století na objednávku hraběte
Františka Josefa Černína.

„Visel ve velké galerii Černínské −
ho paláce, jenomže to už bylo v do−
bě, kdy na Černíny přišla finanční
nouze. Obrovská sbírka, která měla

přes tisíc obrazů, se postupně roz−
prodávala. My máme dokument asi
z roku 1791, který hovoří o tom, že
tento obraz byl v  nabídce za
200 zlatých, což
byla poměrně
směšná částka,
a nikdo ho nech−
těl, protože má
skutečně obří roz−
měry,“ uvedl kas−
telán Jan Mikeš,
jak se obraz půvo−
dně ur če ný pro
hlavní černínské
sídlo v Praze ocitl
na zámku v Jindři −

cho  vě Hradci. Než mohli restaurátoři
plátno s rozměry přes pět krát
tři metry na válec natočit, důklad−
ně ho prohlédli. S  pomocí malé

bater ky zkoumal detaily malby
i hlavní restaurátor Národní galerie
Adam Pokorný. „Kontrolovali jsme
obraz, jestli se tam nenacházejí
partie s  uvolněnou malbou. Hro −
zilo by, že originální malba od −
padne. Našli jsme několik míst, 
která je nutné provizorně zajistit
přelepem,“ popsal Pokorný. Obraz
byl naposledy kompletně restau −
rovaný v  roce 1957. Restau rá −
torské práce budou zahr novat 
použití neinvazivních zobra zova −
cích metod, jako je rentgen, vedle
toho budou analyzovány pigmenty
pro poznání originální Brand lo vy
techniky. Na základě toho bude
stano ven samotný restaurátorský
zásah. Tyto práce vyjdou na zhruba
milion korun. (pru)

Slavný obraz opustil zámek

Rok mírumilovného Zajíce začne 
22. 1. 2023 a měl by být rokem klidu,
tichosti a peníze by se měly vydělá−
vat dobře. Je předpoklad vzniku mí−
rových dohod díky diplomacii. 
Podle mé teorie mnoho věcí, které se
stanou, budou dané osudem s malou
možností je ovlivňovat. Ale k dobru je
zaječí mírumilovná povaha a strach
z konfliktů. Zajíc se nepouští do boje.
Dává přednost bezpečí, nerad riskuje,
jeho cílem je prolamovat a přeměňo−
vat. Rád vytváří harmonické prostředí
a pohodu… 
Doporučuji využít rok Zajíce ke zklid−
nění se. Dobře zvažujte, co dál. Moje
rada vychází z toho, že Rok Draka, kte−
rý začne od 10. 2. 2024, bude hektic−
ký a vyčerpávající. 
Věřím, že díky energii pohodového
Zajíce se situace nejenom u nás, ale
i jinde vyřeší a zklidní. Dopady, kterými
nás média a politici straší, se nenaplní
v takové míře, jak to nyní vypadá. Zajíc
je symbolem dlouhověkosti, proto by
rok 2023 mohl být rokem nejen diplo−
macie, mírových dohod a poklidu, ale
i možností uzdravení těch, co mají 
problémy.
Lidé narození ve znamení Zajíce jsou
umělecky založení, jsou přátelští a cit−
liví. Neradi bojují obecně, natož se
svým partnerem. Proto předpokládám,
že se díky energii, kterou rok Zajíce při−
náší, podaří zastavit či zmírnit váleč−
nou vřavu a agresi. 

Zajíci nebývají rádi sami a dokáží se
přizpůsobit prostředí, v němž žijí. Díky
citlivosti včas vycítí blížící se nebezpečí
a rychle reagují. Mírumilovná
povaha dělá z lidí naro −
zených ve znamení
Zajíce týmové hráče.
Jsou konzervativní
a neradi riskují.
Dávají přednost
klidu a harmonii.
V mnoha kul −
turách je Zajíc
symbolem plod−
nosti. 
Když jsem vyložil
karty Runové magie
s dotazem na rok 2023,
co dělat, abychom zvládli tu−
to zvláštní dobu, vyšla mi karta s čís−
lem 15. To znamená, že těžiště všeho je
v rodině. V této souvislosti musím opě−
tovně připomenout mnohdy opomíje−
nou hierarchii rodinného systému. Na
prvním místě musí být partner (předpo−
kládá se, že s ním budeme až do smrti),
na druhém je naše dítě, na třetím rodič,
pak sourozenci a na dalších místech
další. Kdo tuto posloupnost poruší, po−
ruší rovnováhu v rodinném systému.
Proto pak není možné dosáhnout 
stálých hodnost, které stojí za
přijetí do našeho života. 
Karta varuje, že existuje vel−
ké nebezpečí stát se obětí
klamu. Hrozí nebezpečí ztros−

kotání našich projektů a je třeba se
chrá nit tím, že odoláme zásahům a úto−
kům nejen zvenčí, ale i zevnitř, kterým

budeme vystaveni bez jakékoli
předcházející reflexe. Je

nutné odolat tlakům na
zneužití našeho vlast −

ního potenciálu.
Karta radí, aby−
chom vždy důklad−
ně prozkoumali
základy a koře −
ny všech nabídek
a možností, které

se nabízejí. Je nutné
si uvědomit, že každá

krize je hnacím moto−
rem pokroku, ale přináší

i velké množství podvodníků,
kteří zneužívají oslabení a nepozornost
lidí. Vyplatí se naše plány průběžně
vysta vovat zkouškám, 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 způsobíme, se
nám vymstí. Špatným skutkem naruší−
me přirozený řád věcí a znovunastolení
vyžaduje oběť, což si málokdo uvědo−
muje. Opětovně připomínám, že vše

máme v hlavě a negativní 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“ pohledu na
problémy světa. Energie Zajíce bude
poskytovat důvěru v působení vyšších
sil Stvoření a Tvoření, i když se nám
může zdát, že naděje na lepší budouc−
nost je v nedohlednu. 
Runová magie nám pro příští rok říká:
Zbavme se duševních bloků, které se
vytvořily strachem, nejistotou a závis−
lostí, díky čemuž jsme oslabeni a ne−
máme velký vliv na věci budoucí. Je tře−
ba se dostat do harmonie. Měli bychom
si položit otázku, zda jsou naše myšlen−
ky a skutky aspoň trochu v rovnováze
s kosmickým řádem. Upřímnost a čest −
nost jsou určující při jednání s našimi
bližními, protože se nám vše vrátí stej−
nou měrou. Věrnost, důvěra, spolehli−
vost a cílený postup vedou k zaslou −
ženému vítězství.
Všem přeji hodně tvořivé invence
a síly překonávat všechny překážky.
V roce Zajíce k tomu bude příležitost.
Protože štěstí přeje připraveným, je
dobré už nyní plánovat.

věští známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

beznaději v roce Zajíce,“

Čtenářům přeji pohodové a klidné  vánoční svátky, hodně 
lásky, štěstí, radosti a zdraví v roce 2023.         Stanislav

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

„Jak se radovat ze života a nepodléhat 
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Tisíce podpisů už má petice za zá−
chranu Roklanské chaty na Šu ma −
vě. Pod záštitou senátora Tomáše
Jirsy byla už 3. září spuštěna pe −
tice. Stojí za ní jak Klub českých
turistů, tak i Svaz šumavských 
obcí. Během dvou měsíců nasbíra−
la petice přes 5 000 podpisů jak
v elektro nické podobě, tak na pa−
pírových formulářích. 

Pokud do konce roku připojí své
podpisy celkem 10 000 petentů, 
bude se peticí zabývat Senát Parla −
mentu České republiky. Tisíce lidí
nesouhlasí se záměrem Národního
parku Šu mava zbourat nyní opuště−
nou chatu v Roklanském údolí upro−
střed slatí pod druhou nejvyšší ho−
rou Šumavy, pod Rokla nem. Turis −
tická chata zde vznikla v sousedství
hájovny, která bývala nejvýše trvale
obydleným místem na území České

republiky. Mno ho  krát ji ve svých 
dílech zmiňoval spisovatel Karel
Klostermann.

„Nyní pod záminkou ochrany tetře−
ví populace se Národní park Šumava
rozhodl uzavřít rozsáhlá území v okolí
a chatu, s  níž nemá žádné plány,
zbourat. Stavba byla přitom v polo −
vině 90. let částečně opravena a dří−

vější vedení parku připravilo projek −
tovou dokumentaci na její rekonst −
rukci,“ říkají kritici včetně senátora
Jirsy. Následné vedení parku ovšem
nechalo chatu svému osudu.

Petice považuje bourání chaty za
barbarství srovnatelné s likvidacemi
nepohodlných staveb v  pohraničí
v době komunismu. (pru)

Tisíce podpisů pro chatu sousedůKrátce
od

Politici 
si polepší

Od 1.  ledna si rakouští politici
přilepší. Poslanci Národní rady
budou brát měsíčně 9873 eura
hrubého (246 000 Kč). Do sta −
nou o skoro 500 eur víc než le−
tos. Od jejich platu je od roku
1997 propočítávána i částka pro
další politiky. V příštím roce bude
prezident Alexander Van der
Bellen pobírat 26 701 euro kanc−
léř Karl Nehammer přes 23 000
a zemští hejtmani maximálně
19 745 eur. 

Bankomaty 
do povětří

Policie v Bavorsku poslední roky
řeší zvláštní úkaz. Někdo tam vy−
hazuje bankomaty do povětší.
Poslední případ se stal v Anzin −
gu. Automat patřil bance v pří −
zemí obytného domu. Ten byl
podle kriminálky výbuchem těž−
ce poškozen, škoda jen na budo−
vě je asi 150  000  eur.  Za po −
slední rok to byl v Bavorsku už
33. případ. Jen v roce 2020 jich
tímto způsobem bylo zničeno na
24. Mnohde se pachatelé dostali
i k uloženým penězům.
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KOUPÍM POHLEDNICE
a KNI  HY. Tel. 702962961
RR 22790

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

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

KOUPÍM cihly, ocelové
podpěry a zbytky sta −
veb ního materiálu. 
Tel.: 721 866 006. RR
22660

EU−ČESKO−BAVORSKÝ
NOVÝ INFO CENTER
vám děkuje za vaši práci
v Bavorsku a přeje vám
klidné, šťastné Vánoce
doma u rodinného stolu
a v novém roce 2023
mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů. Email: EKO−
CENTER@SEZNAM.CZ.
RR 22971

PŘEJEME Vám všem
hezké Vánoce v novém
roce 23 – nová jistá prá−
ce. Bavorská firma
ELEK TRONIKA nabízí
Vám klidnou práci odbor−
níkovi montáže el. roz −
vaděčů a panelů 400V.
Přátelské česko−bavor−
ské jednání. Info: E−mail:
eko−center@seznam.cz.

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

PRODÁM Opel Meriva
model OPC line 1,6 Ben −
zín, r. v. 2008, 97.000
km. Klimatiza ce, cou−
vací čidla, vyhřívané
sedačky, zánovní celo−
roční pneu, vyměněné
rozvody motoru, ori −
ginál tónovaná skla.
Cena 99.000 Kč. Tel.
603535061. 

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

55 let z Prahy nabízí
snída ně do postele, ve −
čeře při svíčkách nebo
si jen tak povídat... tel.
607467062. PM 22130

ROBERT 40 let, 179cm,
80kg, 21/5cm, hnědé
vlasy – krátký sestřih,
bývalý pornoherec, hle−
dá roštěnku či pár
do svého pelíšku. Tel.:
608425686 (nejlépe
SMS, ozvu se Vám zpět).
RR 230002

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

JEŠTĚ jste nenašla toho
pravého? Rádi Vám po−
můžeme najít partnera
v Bavorsku. www.vdej−
sedobavorska.cz nebo
702891012.

60LETÝ vzdělaný muž
hledá jen na dopisování
ženu ve věku 50–60 let.
Vážná zájemkyně napiš
na e−mail: streda@
centrum.cz. RR 23010 

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

ÚDRŽBA ZAHRAD, 
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
PALIVOVÉ DŘEVO,

tel. +420 728709070 
www.kacim.cz.

RR 22903

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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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

Jihočeského
rozhledu

vyjde 30. 1. 2023

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, ma líř −
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

Inzerát můžete podat elektronicky
na e−mail:

sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci můžete 
bankovním převodem:

ČSOB: 72827293/ 0300

PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kon−
tejner 1000 litrů.
K od  běru 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 19. ledna 2023

sousedůKrátce
od

Župany do předzahrádek
Pod mottem „Vídni, obleč se teple!“ pozval
kavárník Berndt Querfeld všechny, kteří si
chtějí užít atmosféru i na předzahrádkách
v  zimě. Inspirován už léta trvající praxí na
střechách New York City, nabízí také v tradič−
ním domě kávy Landtmann a v jeho dalších
podnicích červené froté koupací pláště k za−
půjčení k návštěvě předzahrádek. Teplomety
teď v  době energetické krize nejsou state−
of−the−art. Župany jsou k zapůjčení zdarma.
Záležet bude hlavně na venkovní teplotě.

Omezí e−koloběžky
Rakouská metropole od Nového roku sníží
maximální počet e−koloběžek v centru města
ze 2500 na 500. Radnice zakáže jejich par−
kování na chodnících, zavede digitální kon−
trolu jejich polohy a zřídí i zóny, v kterých bu−
de rychlost elektrokoloběžek automaticky
omezena či zcela zabrzděna Bude−li elektro−
koloběžka stát do 100 metrů od speciálního
parkoviště, uživateli bude technicky znemož−
něno ukončit jízdu jinde. V okolí nemocnic,
v  areálech obytných domů, na pěších zó−
nách a na dalších místech bude rychlost 
koloběžek automaticky snížena podle stupně
omezení, nebo dojde k jejich vybrzdění. 

Jihočeské divadlo musí škrtat
Jihočeské divadlo musí příští
rok škrtat. Úspory je třeba 
hledat. Proto má mít nižší 
pro voz ní příspěvek od města
České Budějovice. Ten má být
necelých 154 milionů korun.
Scéna chtěla 161 milionů, ale
musela po dohodě s radnicí
slevit. Šetřit bude třeba na
materiá lových nákladech, ni−
koho ale nepropustí.

„Platy musí po vládním naří ze −
ní týkajícím se pracovníků v kul−
tuře zvednout o deset procent,

což bude dohromady asi 15 mili−
onů korun,“ uvedl ředitel Jiho −
čes kého divadla Lukáš Průdek.

„Jsou oblasti, kde si nemůže−
me dovolit šetřit a škrtat, protože
divadlo stejně jako řada dalších
kulturních organizací na tom 

není moc dobře, co se týká fi−
nančního zabezpečení. Naopak
by potřebovalo přidávat. Ale na−
šli jsme oblasti, ve kterých bylo
možné úspory udělat a u kterých
věříme, že si s nimi dokážeme
příští rok poradit,“ řekl ředitel.

Scéna podle něj ne−
může šetřit na platech,
jež musí vzrůst o deset

procent. Spořit bude na hmot−
ném majetku či materiá lových
nákladech. „Ale jsou to úspory,
které neznamenají ohrožení di−
vadla, žádné zásadní omezování
souborů nebo propouštění,“
podotkl ředitel.

Z úsporných důvodů odložilo
divadlo premiéru hry Rozum
a cit. Plánovalo ji na příští rok
před otáčivé hlediště v Českém
Krumlově, přesunulo ji na rok
2024. Na krumlovskou točnu 
letos přilákalo divadlo 52 469

diváků, meziročně o 310 víc.
Tržby klesly o 3,3 milionu korun
na 43,9 milionu. Nově muselo
divadlo odvést poplatek deset
procent ze vstupného na před−
stavení pro dospělé městu
Český Krumlov, lehce přes čtyři
miliony korun. Točna v Českém
Krumlově přináší divadlu čtyři
pětiny všech tržeb. (pru)
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