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Obce čekají volby
Ve třech jihočeských obcích se le−
tos v březnu uskuteční komunální
volby. V každé je důvod jiný. Hla −
sování se uskuteční 25. března.
Zájemci tam podali několik kandi−
dátních listin. Ve městě Rožmberk

nad Vltavou na Českokrumlovsku
bude na výběr ze čtyř kandidátek,
v obci Křenovice na Písecku se
o hlasy utkají zástupci dvou sdru−
žení, v obci Borovany na Písecku
kandiduje 14 lidí. Na všech třech
místech bude zastupitelstvo sed−
mičlenné.

V Rožmberku nad Vltavou se vol−
by zopakují kvůli tomu, že hnutí Pro
Rožmberk odmítlo jako starostku
Lenku Schwarzovou z hnutí Rožm −
berk plus. „Kandidátní listina, která
neuspěla, to vyřešila složením man −
dá tů zastu pitelů i náhradníků. Měli
podmínku, že starostkou bude
Lenka Schwarzová, a to pro nás 
bylo z lidského hlediska naprosto

nepřija telné,“ řekl starosta Bohuslav
Čtve ráček. Jeho hnutí získalo dva
mandáty ze sedmi.

Schwarzová byla starostkou
v předchozím volebním období, než
ji zastupitelé v listopadu 2020 odvo−
lali. Vyčítali jí chyby spjaté s cho−
dem města. Ona naopak nyní zase
upozorňuje na jejich. Sdružení Pro
Rožmberk kandiduje nyní znovu.

V Křenovicích na Písecku kan −
didovala tři sdružení, čtyři hlasy
v sedmičlenném zastupitelstvu zís−
kalo sdružení SNK Hasiči 22. Spolu −
práci s nimi ale odmítli zástupci dal−
ších dvou sdružení, Křenovice 22
a Sdružení křenovických občanů.
Všichni zastupitelé tak na mandáty
postupně rezignovali.

Deset lidí kandidovalo v Borova −
nech na Písecku, jež mají kolem
200 obyvatel. Tři ze sedmi zvole−
ných se ale pak vzdali mandátu.

„Největší událostí roku byly ko−
munální volby, které se konaly kon−
cem září. Občané si zvolili změnu.
Bohužel se ale stalo, že postupně na
svůj mandát rezignovala Ivana
Dolejšková, Pavla Hošnová a Miro −
slav Veselý. Znamená to tedy, že 
obecní zastupitelstvo kleslo pod zá−
konem určujícím počet pět členů.
Budou tedy nové volby,“ uvedli 
zástupci obce.

Nové komunální volby budou
25. března v 33 obcích. Budou ve
všech krajích kromě Prahy. (pru)
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Letos oslaví kulaté 50. narozeni−
ny. Disponuje jedním z nejkrás−
nějších a nejsilnějších hlasů mezi
českými zpěváky. Za sebou má
účinkování v řadě muzikálů, včet−
ně těch nejprestižnějších, jako
je kupříkladu i Fantom opery.
Před dvěma lety se stal otcem.
Na rodil se v Písku. Po základní 
škole studoval vojen−
skou školu v Liptov −
ském Mikuláši, později
se vyučil kominíkem.

Do rodného města
jezdí občas, když má
čas a možnost, ale
v loňském roce se tu
objevoval více. To když
byl jeho tatínek vážně
nemocný. 

„Nakonec tatínek
ode šel, ale jsem rád, 
že jsem se s ním mohl
rozloučit. Na Písek
mám ale jinak samé
krásní vzpomínky, je to

nádherné město a jsem
hrdý na to, že odtud 
pocházím,“ říká Bohuš
Matuš, který dohrál ve
Fantomu opery a bude
účinkovat v dalším vel−
kém muzikálovém díle
Svatbě upírů.

„Je to opět v produkci
pana doktora Františka
Janečka a bude to krá−
sa. Mám z toho radost
a je mi ctí,“ říká zpěvák,
kterému kdysi Karel
Gott řekl zásadní věc.
„Řekl mi, že pokud by si
uměl někoho přestavit
jako svého nástupce,

pak bych to svým hlasovým roz−
sahem a pojetím měl být já. To
mě neskutečně potěšilo a dodalo
hodně energie,“ podotkl Matuš.

Jenže bulvár, který si často
bral Bohuše na paškál, udělal
své. Občasná i nešťastná vy −
jádření jeho samotného způsobi−
la to, že není vnímán zatím jako

ta velká pěvecká ikona. „To mě
mrzí, ale jsem šťastný za své
publikum, fanoušky, koncerty,
vy stoupení. Ať je mám sám nebo
s Magdou Malou. Jezdím po re−
publice a užívám si to, protože
není nic krásnějšího než vypro−
daný sál,“ podotkl Matuš, který
je také tatínkem dvouleté dcery.

„Moje žena a moje dcera mi
zásadně změnily život. Nastavily
mu jiný směr a vlastně mě to
svým způsobem i zachránilo…
Vedl jsem takový divný život
a myslím si, že už mám věk na
to, abych se nějak usadil víc.
Jsem za to šťastný,“ podotkl
Bohuš Matuš, kterého čeká řada
vystoupení.

Své kulatiny oslaví v srpnu, ale
výroční koncer t plánuje na pod−
zim. Jeho podobu, hosty a další
organizaci dává nyní dohromady
a prý sám uvidí, v jakém rozsahu
to bude. Hodlá si to však každo−
pádně užít. (pru)

Foto: archiv B. Matuše

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Radnice více
šetří

Český Krumlov letos v zimě
méně využívá historickou
budo vu radnice na náměstí
Svornosti. Důvodem je příliš−
ná energetická náročnost
a z toho vyplývající možné
úspory. Historická budova je
energeticky velmi náročná,
radní proto přesunou hlavní
aktivity do budovy městského
úřadu v Kaplické ulici. Stará
radnice bude sloužit víc jako
reprezentativní. Výdaje za
energie stoupnou letos městu
meziročně o 23 milionů Kč.

Motivují nové
zubaře

Tábor se rozhodl podporovat
budoucí zubaře už při studiu
formou stipendia. Tím si zajis−
tí, že po dokončení VŠ tak bu−
dou ve městě pracovat jako
lékaři. Už nyní radnice uzavře−
la první smlouvu. Radnice
studentům zubního lékařství,
kteří ukončili alespoň první
ročník, nabízí 100 tisíc korun
na akademický rok. Žadatel,
který dostane tento stipendijní
program, se zavazuje, že po
dobu minimálně pěti let bude
mít praxi ve městě.

Odoperují více
kloubů

Prachatická nemocnice patří
k nejlepším v ČR co do opera−
cí náhrady kyčelního kloubu.
Nyní chce zařízení překonat
rekord v počtu těchto zákroků.
V loňském roce provedli lékaři
v prachatické nemocnici ko−
lem 330 endoprotéz, což je
nejvíc v historii. Letos by se
rádi přiblížili k hranici 400 zá−
kroků. Zdejší zařízení má
dlouhodobě také nejkratší če−
kací lhůty na výměnu kloubů.
Nemocnice také začne při−
pravovat projekt na nutné sta−
vební úpravy pro zřízení mag−
netické rezonance.

BOHUŠ MATUŠ

Bohuš Matuš s dcerou

Musí zrušit dopravní omezení
Obyvatelé i podnikatelé kritizující
dopravní omezení v centru Čes kých
Budějovic, které zavedlo bývalé ve−
dení magistrátu, vyhráli. Krajský
soud totiž zrušil rozhodnutí. 

Kvůli němu nemohli řidiči několik
měsíců využívat průjezd z ulice Na
Sadech přes náměstí a Mánesovu
třídu. Omezení dopravy prosadila
bývalá koalice, která město do loň−
ského podzimu vedla.

„Bohužel celé to dopravní řešení
v centru je pro řidiče nesrozumitelné

a zmatečné. Soud rozhodl tak, že do
28. února nejpozději musíme vše
vrátit do původního stavu. To zna−
mená, že všechna ta opatření, která
byla zavedená, se zruší,“ uvedl ná−
městek českobudějovické primá −
torky Petr Maroš.

Předchozí koalice, kterou tvořilo
ANO, hnutí Občané Pro Budějovice,
Společně pro Budějovice a Čisté
Budějovice se STAN, chtěla tímto
nařízením zklidnit dopravu v centru.
A to se nepovedlo, na což upozorňo−

vali mnozí, včetně odborníků. Na −
opak se doprava v okolí zhustila.
Opatření se však nelíbilo místním
podnikatelům, kteří se obávali, že
přijdou o klientelu. Nevyhovovalo ani
řidičům, kteří si přes náměstí v do−
pravní špičce mohli zkrátit cestu.

„Byl to naprostý nesmysl, ale až
fanaticky si bývalé vedení města
stálo za tím. Přitom mohlo alespoň
počkat, až se dokončí obchvat
Budějovic,“ dodal jeden z obyvatel,
který je rád, že soud zasáhl. (pru)
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Temelínští hasiči vyjíždí i mimo areál elektrárny
Hasiči jaderné elektrárny Temelín
měli loni 1800 výjezdů. Ve více než
polovině případů dohlíželi na práce
spojené s rizikem požáru. V areálu
elektrárny ho ani jednou nemuseli
řešit. Několikrát pomáhali v okol−
ních obcích odstraňovat následky
bouří nebo dopravních nehod.

Hasiči loni dohlíželi na 1104 pra−
cí, při nichž existovalo riziko požáru.

„Takovým příkladem je svařování,
práce na turbíně, generátoru nebo

transformátorech,“ uvedl velitel te−
melínských hasičů Martin Novotný.

V 384 případech poskytli hasiči
technickou pomoc. Nejčastěji šlo
o zásahy chemické služby při mě−
ření koncentrací nebezpečných 
plynů, o vyproštění lidí, kteří uvízli
ve výtahu, nebo dezinfekční práce.

Hasiči měli 23 výjezdů mimo
areál. „Vždy šlo o místa v blízkosti
elektrárny Temelín a z hlediska
rychlosti zásahu bylo taktické

povo lat právě naši
jednotku,“ řekl ředitel
elektrárny Jan Kruml.

Jednalo se hlavně
o technické zásahy spo−
jené s pády stromů na
budovy nebo silnice, po−
moc při dopravních ne−
hodách, ale i likvidace
požárů nebo poskytnutí
zdravotní pomoci při úra−
zu. Od roku 2016 jsou

profesionální hasiči ČEZ zařazeni
v poplachovém plánu Jihočeského
kraje. Vyžaduje−li to především
rychlost zásahu, může je krajský
hasičský dispečink povolat.

V temelínské jednotce je 80 hasi−
čů. Čtyři směny se střídají po dva−
nácti hodinách. K dispozici mají
čtyři cisterny a techniku pro zásah
při přírodních katastrofách. Dojez −
dová doba v areálu elektrárny je
čtyři minuty. (pru)

Přes internet na něm mohou
střední školy nakupovat výrobky
do jídelen od místních zemědělců
a potravinářů. Cílem je zajistit lo−
kální a čerstvé výrobky a podpořit
místní zemědělce. Jako první se
zapojily střední školy, na jihu
Čech jich je přibližně 120 a chodí
do nich téměř 19 000 studentů.
Časem by se mohly přidat i zá−
kladní a mateřské školy, sociální
ústavy nebo nemocnice.

„Od podzimu se prodalo zboží
za dva miliony korun a obrat ne−
ustále narůstá, o stovky tisíc týd−
ně. Těší nás, že odběry se navy−
šují,“ uvedla ředitelka jihočeské
agrární komory Hana Šťastná.
Zapojilo se asi 60 procent kraj−
ských škol, dalších deset obec −

ních i dětský domov pro sluchově
postižené. Velmi aktivních je 24 jí−
delen.

„Nejvíce se prodává maso
a mléčné výrobky. Kupodivu i rybí
produkty. Tam nás těší, že to spo−
juje inovace v regionu, protože
úspěšná je třeba firma, která dělá
rybí recepty bez kostí, jež má
paten tované Fakulta rybářství
a ochrany vod Jihočeské univerzi−
ty,“ řekla Hana Šťastná. Do tržiště
se zapojili i ovocnáři a menší far−
my včetně jedné s výrobky z kozí−
ho mléka. Ředitelka agrární ko−
mory podotkla, že jednou z kom−
plikací jsou léta zavedené doda −
vatelské řetězce, které někteří ve−
doucí školních jídelen nechtějí
přerušit. (pru)

Přes virtuální tržiště
prodali zboží za miliony

Přes virtuální tržiště potravin od místních výrobců, které spustil loni
na podzim Jihočeský kraj s agrární komorou, se prodalo zboží již za
dva miliony korun. Využívají jej například i školní jídelny. Zapojilo se
asi 60 procent krajských škol a 51 potravinářů. Nejvíc jde na odbyt
maso. Podle zástupců agrární komory i odběratelů je nyní ještě
potře ba upravit některé IT technologie. Kraj spustil tržiště v září.
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Úraz vlastním
autem

Kuriózní nehodu vyšetřovali poli−
cisté v Táboře. Řidičce středního
věku se přímo před nemocnicí
nevyplatila její laxnost a utrpěla
zranění, s nímž skončila na trau−
matologii.

Žena zaparkovala před jedním
z oddělení své auto. To však po−
řádně nezabrzdila a následně se
rozjelo. Ještě s otevřenými dveř−
mi ji srazilo k zemi a jelo dál. Vůz
se pak zastavil až o jiný, nedale−
ko zaparkovaný. Žena utrpěla na−
štěstí jen lehčí zranění.

Domov seniorů 
i pro mladé

Výstavba druhé etapy nového
domu s pečovatelskou službou
v Bernar ticích na Písecku do−
spěla do závěrečné fáze. Dnes
už dům nabízí dvaačtyřicet bytů
pro pečovatelské účely. Osm
dalších bytů je k dispozici i pro
mladší zájemce. Zvláště byty
3+kk, do kterých starší občané
nechtějí. Měsíční nájemné za byt
1+ kk je 8 999 korun. Seniorům
část pokry je i příspěvek na péči.

Seniorský dům nenabízí žádné
vlastní služby. Ty se ale dají po−
dle slov investora bez problému
zajistit. Když něco senioři potře−
bují, tak si to zařídí přes Sociální
služby města Milevska. 

Zrekonstruují 
vodovod

Rekonstrukci vodovodu a kanali−
zace v části Strakonické a také
ulici Otakara Ševčíka plánuje na
přelom března a dubna Písek. Ve
Strakonické se město připojí ke
společnosti, která tu letos bude
obnovovat plynovod a přípojky.
Obyvatele této ulice tak omezí
výkopové práce jen jednou.
Náklady budou okolo 40 milionů
korun. Práce vodohospodářské
infrastruktury v ulici O. Ševčíka
přijdou na zhruba deset milionů
korun. Radnice je hradí ze svého
rozpočtu. 

Největší mlékárna zavedla úspory
Největší česká mlékárna v České
republice, jihočeská Madeta, za−
vedla kvůli vysokým cenám ener−
gií úsporná opatření. Zkrátila 
dobu, kdy se topí a zavádí systémy
zpětného získávání tepla. Když
mění v provozech světla, tak rov−
nou na úsporná svítidla LED.

Například v českobudějovickém
skladu změnila způsob chlazení, díky
tomu ročně ušetří asi 400 000 Kč.
Spoří také v dalších svých provozech. 

„Ještě předtím, než přišla ener −
getická krize, jsme rekonstruovali
kotelny. A v Jindřichově Hradci
a Pelhřimově jsme začali projektovat

parovody s tím, že bychom rádi
stihli jejich využití aspoň část příští
topné sezony,“ uvedl technický ředi−
tel firmy Petr Heřmánek.

V Českém Krumlově, kde se vyrábí
niva, chce mlékárna výhledově získá−
vat chlad ze vzduchu a štol, kde je re−
lativně stabilní teplota. Madeta tam
připraví jakousi 'banku', do které bu−
de přes noc, kdy závod stojí, akumu−
lovat chlad a ve dne ho pak pouštět
do výroby. Ve výrobních závodech
šetří také díky tomu, že je správně
nastavená vzduchotechnika na denní
a noční režim. Madeta rovněž změni−
la způsob chlazení v budějovickém

skladu. Do pláště skladu instalovala
čtyři ventilátory, které vhánějí chlad−
ný vzduch dovnitř, když venku kles−
nou teploty pod pět stupňů Celsia.
Tím se někdy až zcela nahradí výkon
kompresoru chlazení. 

„Uspoříme tak elektrickou energii,
kterou na chlazení spotřebuje kom−
presor,“ uvedl projektový manažer
z technického útvaru Jan Dvořák
s tím, že investice byla 600 000 ko−
run, při současných cenách elektři−
ny by měla ročně ušetřit zhruba 
400 000. Podobné opatření bude ve
skladu ve středočeské Jesenici,
kam instalují 14 ventilátorů. (pru)
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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.

Na lodičky u Červené Lhoty zapomeňte
Legendární a pohádkový zámek
Červená Lhota přišel dočasně
o jeden ze svých turistických
magnetů. Už pátou sezónu po so−
bě si zde návštěvníci na vedlejším
rybníce lodičku bohužel nepůj−
čí. Mimo jiné i kvůli tomu klesá 
návštěvnost památky.

„Hráz rybníka, která
pro  sakuje, se celá rozebe−
re a udělá znovu. Bude se
dělat původní technologií.
Společně s tím se bude
dělat most na hrázi, který
je v havarijním stavu,“ řekl
kastelán Tomáš Horyna.

Poprvé začala hráz pro−
tékat na jaře 2020, a to
v místech, kde je historic−
ká výpusť, zaslepená a od
roku 1945 nepoužívaná.
Utěsnění betonem nepo−
mohlo. V roce 2021 zača−
la protékat znovu místem,
kudy původně tekl potok.

„Hráz musí vypadat stej−
ně, protože je chráněná
jako technická památka.

Tomu odpovídá způsob, jak se bu−
de dělat: sypaná, hutněná, oblože−
ná v návodním límci skládaným ka−
menem. Přelivová hrana stavidel
ale musí být delší, než byla, proto−
že se změnily hydrogeologické
pomě ry. Na pětisetletou vodu ten

starý rybník nevyhovuje a nikdo ho
dnes nezkolauduje, když nebude
vyhovovat současným normám,“
dodal kastelán.

Práce by mohly začít na podzim.
Letos by se mělo bourat, příští rok
stavět a v roce 2025 chtějí pa −

mátkáři dokončit úpravy. Předpo −
kládají, že stavební povolení by
mohli dostat na jaře.

Loni byl rybník napuštěný zhruba
do poloviny. „Pozastavení provozu
půjčovny pramiček ovlivnilo loni zá−
jem lidí, přijelo jich méně. Pokles

návštěvnosti však měl
i svá pozitiva. Návštěvníci
měli víc osobního prosto−
ru, nemuseli dlouho čekat
na prohlídku a při návště−
vě zámeckých inte riérů
zažívali luxus skoro pri −
vátní návštěvy,“ zhodnotil
kastelán Tomáš Horyna.

Zámek je známý z filmů
jako Svatby pana Voka,
To byla svatba, strýčku,
O štěstí a kráse nebo Pan
Tau. Nejvíc ho proslavila
pohádka Zlatovláska. Lo −
ni ho od ledna do října
navštívilo 44 000 lidí.
V posledním předpan −
demickém roce 2019 to
bylo 74 000 návštěvníků. 

(pru)
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi −
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá −
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz 

pro školní rok 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

Tábor od února zřizuje, a tentokrát
na dobu neurčitou, pozice pro
asistenty prevence kriminality pro
romské menšiny. Radnice tím
chce zvýšit bezpečnost ve městě,
respektive eliminoval drobnější
kriminalitu.

„Dlouhodobě se zabýváme pro−
blematikou bezpečnostní situace
v Táboře. Byla zřízena pracovní sku−
pina a té se již podařilo některá 
na vrhovaná opatření zrealizovat, na −
příklad zvýšenou spolupráci rom−
ských poradců se školami, změnu
kontrolních obchůzek policie,“ řekl
Martin Nešuta z kanceláře táborské−
ho starosty.

Tábor si projekt vyzkoušel v roce
2021, kdy ve městě byli dva asis−
tenti prevence kriminality z romské
menšiny. Působili jako součást 
služeb městské policie. Pracovní

místa asistentů tehdy ale nebyla
zříze na na dobu neurčitou, proto
projekt skončil.

Když asistenti prevence krimina −
lity v Táboře fungovali, vyřešilo se
mnoho palčivých problémů a do
současné doby jsou na jejich čin−
nost kladné ohlasy.

„Jejich silnou stránkou bylo vy−
užití znalostí specifik problematic−
kých lokalit a znalosti prostředí,“
uvedl mluvčí města Luboš Dvořák.

Město asistenty opět zařadí do
hlídek strážníků. Pracovat budou
40 hodin v týdnu, převážně od pon−
dělí do pátku od 10 do 18 hodin.
Rozhodně se tato služba vyplatí.
V minulosti nebyly výjimkou ani
případy napadání děti a teenagerů,
či dokonce jistá forma šikany
senio rů ze strany takzvaných dět−
ských gangů. (pru)

Tábor eliminuje kriminalitu

Magistrát řešil méně přestupků
Správní odbor českobudějovické−
ho magistrátu řešil loni přes
18,5 tisíce přestupků. Je to při−
bližně o 1300 méně než v roce
2021. Loni se opět nejvíce pří −
padů týkalo dopravy.

„Převážně se jednalo o nesprávné
parkování, řízení pod vlivem alko −
holu nebo návykových látek, překro−
čení rychlosti, nedání přednosti či
jízdu bez řidičského průkazu,“ uvedl
vedoucí správního odboru českobu−
dějovického magistrátu Jan Kostík.
Přestupky se také týkaly hrubého

jednání, schválností, urážek a nacti−
utrhání i ublížení na zdraví. V těchto
případech jde o přestupky v občan−
ském soužití.

„Na pokutách bylo uloženo
13,6 milionu korun, které se stanou
součástí městského roz počtu,“ po−
dotkl Kostík. V roce 2021 byla cel−
ková částka vyšší. Tehdy správní
odbor řešil 19.869 přestupků a ulo−
žil pokuty v celkové výši 15,2 mili−
onu korun. Také v roce 2021 tvořily
největší podíl přestupky spojené
s do pravou. (pru)

Filmovou kancelář spustí Jiho −
česká centrála cestovního ruchu.
Cílem je lákat zahraniční štáby pro
natáčení filmů. 

Letošní téma, jež chce centrála
propagovat, je voda. Rozšíří také
spolupráci s budějovickým vý −
stavištěm ohledně kongresů, pro 
jejichž účastníky chystá i bonusové
karty se slevami. Cestovní ruch při−
náší v jižních Čechách ročně příjmy
zhruba sedm miliard korun.

Vodu bude propagovat nejen skrz
řeky či jezera, ale také díky pivo −
varnictví nebo vorařství. „V jižních
Čechách není tematicky v podstatě
nic, co by se netýkalo vody: od vo−
dáků přes rybníky k vorařství a ke
sněhu. Ukázalo se, že na naší webo−
vé stránce chtějí lidé dostávat maxi−
mum tipů na výlety. Budou to tipy,

které s vodou souvisí. Není to jenom
Lipno a Vltava, jsou to rybníky,
Lužnice,“ řekl ředitel Petr Soukup.

Jihočeská centrála cestovního
ruchu využije i toho, že fenomén
vorařství je od prosince na sezna−
mu kulturního dědictví UNESCO.
Toto téma také zajímá turisty
z Rakouska a Bavorska, na něž
centrála cílí nejvíc.

Stěžejním segmentem je Filmová
kancelář. Ta chce podle Petra Sou −
kupa přivádět do kraje zahraniční
produkce. „Filmaři přináší mimo −
řádný finanční i propagační efekt,
například seriál Místo činu České
Budějovice sleduje asi 1,3 milionu
diváků,“ uvedl ředitel. Přičemž
Jihočeský kraj je asi nejfilmovaněj−
ším v zemi. Vznikaly zde komedie,
dramata i pohádky. (pru) 

Otevřou filmovou kancelář
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Nový skatepark na sídlišti Portyč
bude mít město Písek. Nyní vypí−
še výběrové řízení. Předpokládá,
že náklady budou kolem 12 mi −
lionů korun.

Skatepark by se mohl začít stavět
v dubnu tam, kde je nevyužívané
multifunkční hřiště. Práce potrvají
čtyři měsíce.

„Bude to modelovaná betonová
plocha s ocelovými doplňky. Zvo −
lené prvky umožní nejen jízdu na
skateboardu, ale i na koloběžce 
nebo kole,“ řekl starosta Michal

Čapek. Počítá s tím, že skatepark
bude volně přístupný. V místě je slu−
žebna městské policie a působí tam
i asistent prevence kriminality. Podle
starosty tak bude možné zajis tit
častější dohled nad spor tovištěm.

Nový skatepark dokončují na jihu
Čech například Strakonice s po −
dobným cenovým rozsahem. Starý 
skatepark už nesplňuje normy.

„Nový je zkolaudovaný, ale ještě
není přístupný. Otevřít jej chce me
na jaře,“ podotkla mluvčí strakonic−
ké radnice Markéta Bučoková. (pru)

Písek bude mít nový skatepark

Zájem o odlety na dovolenou
z jihu Čech je veliký

Letos v srpnu budou moci lidé po−
prvé v historii odletět na dovole−
nou k moři z letiště v Plané u Čes −
kých Budějovic. Lety budou do tu−
reckého města Antalya a na řecký
ostrov Rhodos. Zájem překonal
očekávání: od prosince si zájezd
zamluvily stovky lidí, proto se
v Čedoku rozhodli přidat navíc 
další dva termíny.

„V nabídce jsou hotely na řeckém
ostrově Rhodos a na turecké riviéře,
nejčastěji čtyřhvězdičkové a pěti −
hvězdičkové resorty s programem
all inclusive. Charterové lety z býva−
lého vojenského letiště zajistí jako
první dopravce letecká společnost
Smartwings letadly typu Boeing
737,“ uvedla mluvčí kanceláře, kte−
rá zájezdy nabízí.

Nejvíce prodaných pobytů je na sr−
pen, kdy provoz na letišti startuje, ale

postupně se zaplňují i odlety v září.
Do každého z míst pláno vala cestov−
ka původně osm letů. Turecko je nej−
žádanější destinace na českém trhu.

Jihočeský hejtman Martin Kuba
řekl, že z letiště by mohlo v roce
2024 létat sedm až osm letadel 
denně. Již dříve oslovila kraj společ−
nost, která má zájem letiště provo−
zovat, a má také zájem o pozemky.
Kuba dává přednost tomu, aby za−
stupitelé pronajali pozemky s prá−
vem stavby na 50 let. Využít lze
desít ky tisíc metrů čtverečních.

V srpnu kraj oznámil, že státní
podnik Řízení letového provozu pře−
vezme řízení budějovického letiš tě.
Bylo v ČR poslední, které podnik ne−
řídil. Jihočeský kraj dává letišti ročně
provozní dotaci kolem 80 milionů ko−
run. Podle kraje by se o to měl stát
do budoucna s krajem podělit. (pru)

Více černých pasažérů
Revizoři v českobudějovické měst−
ské hromadné dopravě loni odhali−
li skoro 14 000 pasažérů, kteří
cestovali bez platné jízdenky. Je to
o 14 procent více než v roce 2021.
Pokutu uhradilo 40 procent z při−
stižených cestujících. Největší
ztráty ale podniku vznikají přede−
vším na pokutách uložených cizin−
cům. Těch bylo přes 800. Pokutu
z nich zaplatilo jen 71.

„Zbylých 780 ji neuhradilo, což
v součtu představuje částku téměř
1,2 milionu korun. Samozřejmě
chápeme, že se taková věc stane,
cestující ze zahraničí nemusí správ−
ně porozumět systému nebo prostě
jen zapomenout. Takoví pasažéři se
ale většinou k situaci postaví čelem

a přirážku uhradí na místě, on−line
nebo na přepážce,“ říká Barbora
Fišer z Dopravního podniku města.

„Řada cizinců ale udělenou pokutu
jednoduše ignoruje nebo dokonce ve
městě přebývá dlouhodobě a služby,
které provozujeme díky poctivým
cestujícím i úhradám z veřejného roz−
počtu, zneužívá pravidelně,“ podotkl
zástupce dopravního podniku Slavoj
Dolejš. Nejčastěji při zneužívání veřej−
né služby revizoři přistihli občanku
Slovenska, které vypsali 39 pokut.

Pokuta pro cestujícího bez jíz−
denky v českobudějovickém do−
pravním podniku činí 1500 korun.
Pokud ji však přistižený pasažér
uhradí na místě nebo do 15 dnů,
zaplatí 600 korun. (pru)
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Mnoho milionů korun prý zbytečně
vyhodili doslova do luftu bývalí
radní českobudějovické radnice.
Minulé vedení města totiž mělo
nakoupit energie na příští dva roky
loni v srpnu za 15 000 korun za
megawatthodinu. Bylo to v době,
kdy ceny energií kulminovaly.
Město tak bude do srpna 2024 pla−
tit tuto cenu, ačkoli nyní jsou 
spotové ceny 130 eur (asi 3250
korun) za MWh.

„Smluvně dohodnutá marže pro
dodavatele je přehnaná. Je to typic−
ká ukázka toho, jak tady minulé
vede ní města naprosto ignorovalo
zájmy města a racionální úvahu, jak

se chovat. Ten nákup byl v srpnu,
v období, kdy byly ceny energií
extrém ně nahoře a stoupaly k vr−
cholu. Každému muselo být jasné,
že nakupovat v téhle chvíli je ne−
smysl. Každému starostovi malé
obce, který mi zavolal, jsem řekl:
Počkej, protože tohle vláda bude
buď muset nějak řešit, nebo se ve−
řejný sektor úplně sesype, což se
nakonec potvrdilo,“ kritizoval jiho−
český hejtman a nový budějovický
radní Martin Kuba.

Bývalý primátor města Jiří Svo −
boda podotkl, že je to pro něj nová
informace, že město nakoupilo 
elektřinu na dva roky a za nákup

energií v danou dobu a za danou ce−
nu byli zodpovědní úředníci. Nic −
méně současné vedení namítá, že to
někdo musel schválit.

„My jako kraj teď nakupujeme za
spotové ceny, a ty jsou prostě už
dnes na burze mnohem nižší. To
znamená, že na kraji šetříme. Bere −
me lacinější energie, než je strop,
zatímco Budějovice to berou za
stropovou cenu. Město z pro mě ne−
pochopitelných důvodů uzavřelo
smlouvu na dva roky. Máme pro
Budějovice nakoupenou drahou
energii až do srpna 2024 a vládní
zastropování se vztahuje jen na rok
2023,“  podotkl Martin Kuba. (pru)

Nakoupili prý zbytečně drahou energii!

Prácheňské muzeum v Písku přišlo
se zajímavou výstavou Po dálnici
do pravěku, kdy ukazuje části ná−
lezů, které v posledních dvou le−
tech našli archeologové při roz−
sáhlém výzkumu v místech stavby
dálnice D4 na území jižních Čech.
Jde o nálezy, které dokládají osíd−
lení v okolí Čimelic a Mirotic dáv−
no před naším letopočtem.

Návštěvnici uvidí desítky kera−
mických a kovových předmětů, jako
jsou přesleny používané při tkaní,
bronzové oděvní spony, jehlice, ná−
ramky nebo mince, seznámí se také
s metodami archeologické práce.

Ukázky nálezů ze záchranného
arche ologického výzkumu D4 jsou
podle Koubové vystavené poprvé.
Jeho terénní část už skončila, po−
kračuje zpracování nálezů. Výzkum
celé dálnice zastřešuje Jihočeské
muzeum v Českých Budějovicích,
výstava v krajském městě je plá−
novaná na rok 2026. „Prácheňské
muzeum se v lednu kvůli této 
výstavě otevírá mimořádně.
Archeo logové jsou v muzeu pří−

tomní v zimě, od března budou 
zase v terénu,“ uvedla Koubová.

Dostavba 32 kilometrů dálnice D4
mezi Příbramí a Pískem začala
předloni v červnu. Jde o první stav−
bu dálnice formou spolupráce ve −
řejného a soukromého sektoru, tak−
zvaný projekt PPP v České republi−
ce. Náklady budou přes 12 miliard

korun. Firmy zároveň modernizují
16 kilometrů už zprovozněných 
částí dálnice. V provozu má být celá
D4 v prosinci 2024.

Na terénní části výzkumů se podí−
lely desítky lidí, včetně brigádníků.
Různé specializované analýzy pro−
vádí Jihočeská univerzita a Archeo −
logický ústav v Praze. (pru)

Vystavují nálezy od dálnice D4

sousedůKrátce
od

Stále méně 
věřících

Rakousko se dlouhodobě potý−
ká s odlivem věřících, přede−
vším v římsko−katolické církvi.
A to přesto, že tato země je po−
věstná velkým počtem du−
chovně založených lidí. Loni
vystoupilo z církve jen v Hor −
ních Rakousích přes 16,5 tisí−
ce lidí, což je skoro o 30 pro−
cent více než předloni. Víc jich
bylo jen ve Vídni, skoro 24 000.
Rekordem Horních Rakous by−
la dosud ztráta více než 13 000
věřících v roce 2010. Katolíků
ubývá v celém Rakousku – loni
přes 90 000, o čtvrtinu víc než
v roce 2021.

Schönbrun 
je nejhezčí

Rakušané jsou nadšeni! V hla−
sování 460 milionů uživatelů
digi tální platormy TripAdvisor ze
130 zemí o nejkrásnější budovu
na světě obsadil za minulý rok
vídeňský zámek Schön brunn
desáté místo! Vídeňský zámek,
který si zahrál v mnoha filmech
a byl i letním sídlem císařské
rodiny, navštíví ročně čtyři mi −
liony lidí. Vítězem je architek −
tonicky jedinečná bazilika
Sagra da Familia v Barceloně.
Třetí skončil Biltmore Estate
u Nashville. Katedrála Notre−
Dame de Paris je druhá.

Krize zastavila
stavby

Finanční krize loňského roku
zasáhla i tak významné develo−
pery, jako jsou ti v Německu.
Na příklad v Bavorsku stopli
i pro tento nový rok výstavbu
tisíců nových bytů. Bavorské
stavební společnosti vyškr tly
na rok 2023 kvůli vysokým ná−
kladům a nejisté podpoře stav−
bu 2000 bytů, skoro pětinu
z plánované výstavby. Kromě
toho i několik set domů a k le−
du je zatím uloženo také 1500
modernizací. Investice chce
redukovat 41 procent dotáza−
ných podniků.
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Během 1. pololetí aktuálního školní−
ho roku se v naší škole uskutečnila
řada akcí, jejichž součástí jste mohli
být i vy. Proběhly mimo jiné 4 termí−
ny dnů otevřených dveří (DOD), kdy
jste si mohli prohlédnout prostory
a zázemí hlavní budovy, případně
i odloučených pracovišť školy. 
Chtěli bychom ještě jednou poděkovat
všem, kteří k nám zavítali a informovali
se o možnostech vzdělávání, komuni−
kovali s garanty jednotlivých učebních
a studijních oborů, eventuálně zavzpo−
mínali na svá školní léta, jež u nás pro−
žili.☺Jestliže jste žádný z  doposud
proběhnuvších DOD nestihli a měli
byste přesto zájem si naši školu pro−
hlédnout, neváhejte nás kontaktovat
na e−mailu facebook@sossusice.cz –
my vám v  rámci možností vyjdeme
vstříc a školou vás provedeme.
Co se událostí týká, bude rok 2023 pro
naši školu výjimečný, jelikož společně
s vámi oslavíme 130. výročí od jejího
založení a zahájení odborného vzdělá−
vání. Již nyní pro vás připravujeme
různé zajímavosti z dějin školy, určitě
se máte na co těšit! Dozvíte se napří−
klad, které obory si mohli v  průběhu
doby žákyně a žáci vybírat, které sku−
tečnosti ovlivnily její vývoj, zajímavé
souvislosti s  dějinami města Sušice
apod. Budeme rádi, pokud se do na−
šich oslav zapojíte a zajdete se k nám
podívat, jsme tu pro  vás! O konkrét−

ních termínech vás budeme samo −
zřejmě včas informovat.☺
Rádi bychom zároveň všem ucha−
zečkám a uchazečům o vzdělávání

v naší škole připomněli důležité infor−
mace, o něž nás převážně na sociál−
ních sítích žádají. Máte−li zájem po−
dat přihlášku do některého z  námi
nabízených oborů pro školní rok
2023/2024, blíží se 1. důležitý ter−
mín, který byste neměli opomenout,
a to podání přihlášek. Ty rozhodně
odevzdejte, anebo odešlete nej −
později do 1. března 2023, v případě
odeslání poštou bude rozhodující 
datum poštovního razítka. Vzorová
vyplnění přihlášek pro vás chystáme,
budou zveřejněna koncem ledna na
stránkách školy i na  sociálních sí−
tích. Pokud byste si však s  čímkoli

nevěděli rady, neváhejte se na nás
obrátit, pomůžeme vám. Pro všech−
ny, kteří máte zájem o naše studijní
obory, popřípadě o  nástavbové 

studium, připomínáme termíny 13.
a 14. dubna 2023, kdy se uskuteční
jednotné přijímací zkoušky z českého
jazyka a matematiky. Abychom vám
pomohli s  přípravou a mohli jste
si předem vyzkoušet řešení různých
typů úloh v  didaktických testech
i správný způsob zaznamenávání
odpo vědí do archů, naplánovali jsme
pro vás přípravný kurz, který se
uskuteční ve čtvr tek 16. března
2023 od 14:30 v hlavní budově ško−
ly (ul. U Kapličky 761). Není nutné se
hlásit předem, avšak budeme rádi,
pokud nám dáte vědět, že tuto nabíd−
ku využijete. Rádi vás uvidíme!☺
Děkujeme všem za dosavadní přízeň,
jsme velmi rádi, že se o naši školu
zají máte, a doufáme, že rok 2023 
bude plný nových výzev a zkušeností,
na které se už nyní těšíme. Zůstaňte
s námi!

Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček

I v roce 2023 jsme tu pro vás! Slavíme
130 let odborného vzdělávání v Sušici!

Titul Historické město roku 2022
získaly České Budějovice. Jiho −
česká metropole tak postupuje do
celostátního kola soutěže, jehož
vítěz bude vyhlášen v dubnu. Do
soutěže se tentokrát na jihu Čech
přihlásily ještě Prachatice a Tr −
hové Sviny.

České Budějovice se svými 247
kulturními památkami patří k nej−
významnějším památkovým rezer−
vacím kraje, uvedli památkáři v tis−
kové zprávě. Loni do finále postou−
pily z jižních Čech Prachatice, jež
tentokrát skončily v hlasování po−
roty druhé. Z dlouhodobého hledi−
ska především postupnou obnovou

areálu bývalého dominikánského
kláštera, rekonstrukcí radnice,
opravou zachovalých hradebních

věží a dominant města – Sam so −
novy kašny a Černé věže, je město
významným v rámci kraje, ale i celé
republiky.

Budějovice získaly titul za Jiho −
český kraj naposledy za rok 2018.

Opakovaně v soutěži bodují Pra −
chatice. U Trhových Svin vyzdvihla
komise třeba to, že nahrazují asfal−
tový povrch některých cest kamen−
nou dlažbou, nebo akvizici fary,
kterou město koupilo, řeší její ha−
varijní stav a v budoucnu tam chce
pořádat akce. Prachatice získaly ti−
tul Historické město roku v ČR v
roce 2002.

„Při výběru hodnotí porota počet
a kvalitu obnovy památek, péči o ve−
řejná prostranství, životní prostředí,
služby návštěvníkům a zapojení
spolků do veřejného života za po−
sledních deset let. Vítězové kraj−
ských kol soutěže získají z Pro −
gramu regenerace 100 tisíc korun,
celostátní vítěz milion korun,“ uvedl
Národní památkový ústav. (pru)

Budějovice mají titul
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Znají nejucpanější
město

Mnichov je dál nejucpanějším
městem Německa. Podle dlou −
ho dobých průzkumů se řadu let
nic nezměnilo. V rámci Evropy
však vede jiná metropole.V kolo−
nách v Mnichově ztratil loni prů−
měrný pendler 74 hodin, tedy asi
tři dny. Nehodovost s vážnými
následky však není tak alarmu −
jící. V Berlíně to bylo 71, v Ham −
burku 56, v Postupimi, Darm −
stadtu, Lipsku, Freiburgu, Lübec −
ku, Brémách a v Norim berku 
stáli řidiči v kolonách minimálně
40 hodin. V rámci Evropy to ale
daleko horší bylo třeba v Lon −
dýně, kde strávili lidé v kolonách
156 hodin, nebo Paříži.

Mají levnější taxi
Zajímavou službu, která má
i bez pečnostně−preventivní cha−
rakter, zavedli v rakouském 
Frei stadtu. Takzvané Judentaxi je
urče no pro přepravu mladist−
vých, zvláště po koncertech ne−
bo párty. Mladiství od 14 do 21
let mohou platit v mládežnických
taxících jen třetinu jízdného.
Zbytek službě doplatí obce ne−
bo zemský rozpočet. Takzvané
Jugend taxi může být využito
denně mezi 20. a 6. hodinou
v celých Horních Rakousích.
Službu nabízí 27 podnikatelů. 

Nechtějí trestat
kontejnerování

Německý ministr zemědělství
přišel se smysluplným návr−
hem, aby se již zákonem netres−
talo vybírání potravin z kontej−
nerů. Doposud za to hrozí vyso−
ké pokuty nebo dokonce i odně−
tí svobody. Ten, kdo chce použi−
telné jídlo z odpadu zachraňo−
vat, neměl by za to trpět. Ministr
uvedl, že si on i řada dalších
politiků přejí, aby se německé
policie a soudy místo toho sta−
raly o skutečné zločince. Tak −
zvané kontejnerování je v zemi
zatím trestné, přestože se
v Ně mecku ročně vyhodí kolem
jedenácti milionů tun poživatel−
ných potravin.

České Budějovice se přihláškou do
soutěže o Evropské hlavní město
kultury 2028 zavázaly, že do roku
2029 utratí 500 milionů korun.
Peníze by byly jen na kulturní 
akce, nikoli na investice do kul −
turních staveb. Příliš by to však
zatí žilo městský rozpočet. Přihláš −
ku do finálního kola, kam Budě −
jovice postoupily společně s Brou −
movem, proto předělají.

„Zahrneme do ní i investice do
oprav kulturního domu Slavie či
zamýšlené nové budovy Alšovy
jiho české galerie. Původní přihláš−
ku nachystali ještě minulí radní.

Ten rozpočet byl astronomický.
Naši jihočeskou metropoli by to
zatížilo velkým finančním obje−
mem, který bychom dávali do kul−
tury, a nerozvíjelo by se pak nic
dalšího,“ řekla primátorka Dagmar
Škodová Parmová.

Podle nových radních je nejasné,
za co konkrétně se mělo zmíněných
půl miliardy korun utratit. Konkrétní
odpovědi nedostali zástupci města
ani od organizátorů, kteří přihlášku
připravovali.

Finalisty soutěže o EHMK jsou
Broumov na Náchodsku a České
Budějovice. Za českou stranu se

ještě hlásila města Brno a Libe −
rec. O vítězi se rozhodne letos.
Titul Evropské hlavní město kultu−
ry každoročně propůjčuje Evrop −
ská unie.

„Titul v průměru přináší mimořád−
ný nárůst HDP o 4,5 procenta na
obyvatele. Efekt začíná působit
dva roky před samotným začátkem
kultur ního roku a trvá až pět let po
jeho skončení. Ekonomiku posilují
investice do infrastruktury, do sa−
motného programu, ale zejména pří−
liv domácích i zahraničních turistů,“
uvedl loni ředitel státní agentury
CzechTourism Jan Herget. (pru)

Budějovice upraví závazek do soutěže 
o Evropské hlavní město kultury
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Obce, které se nachází na trati jin−
dřichohradecké úzkokolejky, chtějí
společně usilovat o obnovení že−
lezničního provozu na trati. Vytvoří
kvůli tomu zapsaný spolek. 

Na jindřichohradecké úzkokolej−
ce, která jezdí i části kraje Vysočina
a Středočeského kraje, už několik
měsíců nejezdí vlaky, jelikož provo−
zovatel, kterým byla firma Jindři −
chohradecké místní dráhy, je od říj−
na v úpadku.

„Pro obce je úzkokolejka důležitá
z hlediska dopravy, navíc je to výji−
mečná památka. Naší základní myš−
lenkou je zachovat provoz po celé
délce trati,“ řekl jindřichohradecký
starosta Michal Kozár.

Zapsaný spolek ponese název
Jindřichohradecká úzkokolejná drá−
ha a bude mít pět členů. Do projektu
by se mělo zapojit všech 16 obcí,
které se nachází na železniční trati.

Současná firma JHMD podle pře−
hledu pohledávek dluží kolem
300 milionů korun. Předloni na sebe
podala insolvenční návrh. Měla 140
věřitelů, dlužila 160 milionů korun.
Pohledávky ale dál přibývají. Spo −
leč nost JHMD nemá na splácení
dluhů. Argumentuje tím, že jí Kraj

Vysočina neplatí poplatek za použití
dopravní cesty. Kraj Vysočina to od−
mítá, uvádí, že postupuje podle plat−
né smlouvy. Náhradní autobusovou
dopravu v místě úzkokolejky zajistily
Jihočeský kraj a Kraj Vysočina.

„Jenže dopravní obslužnost není
taková, jaká byla na železnici. Chybí
hlavně spojení mezi Kamenicí nad
Lipou a Jindřichovým Hradcem, 
které využívá řada lidí na cestě do
zaměstnání. Když někdo z Kame −
nice nad Lipou zůstane v Jindři −
chově Hradci po 18:00, je odkázaný

na vlastní automobilovou dopravu.
Poslední vlak z Jindřichova Hradce
ale jel až ve 23:30,“ řekl jindřicho −
hradecký místostarosta Bohumil
Komínek.

JHMD vlastní a provozuje úzko−
kolejky z Jindřichova Hradce do
Obrataně a do Nové Bystřice. Pro −
voz na novobystřické trati začal
1. listopadu 1897. Vlaky v minu−
lých letech podle staršího vyjádření
firmy přepravily ročně zhruba 400
000 cestujících. Dvě třetiny tratí
jsou na území jižních Čech. (pru)

Strakonický pivovar
uvařil více piva

Pivovar Strakonice, který spadá
pod město, uvařil vloni přibližně
55,5 tisíce hektolitrů piva. Je to
zhruba o osm procent více než
předloni. Strakonický Dudák je
jedi ný český pivovar, který vlastní
město. Od 1. ledna navíc podnik
změnil název a jmenuje se Pivo −
var Strakonice 1649.

„Přesné hospodářské výsled−
ky ještě nemáme, ale prodejně
byl rok 2022 úspěšnější než 
roky 2020 a 2021. Po covidu
přišly úplně jiné problémy, a to
ve formě vysoké infla ce a vyso−
kých cen za energie,“ uvedl ředi−
tel Dušan Krankus.

„V dnešní turbulentní době dát
jednoznačnou odpověď, jak se
bude oboru pivovarnictví a ga s −
tro nomie dařit, není úplně jedno−
duché. Náklady rostou, ale zdra−
žovat donekonečna není možné,“
uvedl ředitel.

Počátky strakonického piva
spadají do roku 1308. Várečné
právo pak získali obyvatelé 8. pro−
since 1367 listinou Bavora IV.
Pivovar vznikl v roce 1649. V roce
2004 město koupilo pivovar od
státu za 69,2 milionu korun.

Ve Strakonicích si zakládají na
tom, že vaří nepasterizované pivo.
Liší se tím od většiny pivovarů.
Podnik chce letos mimo jiné inve−
stovat do výstavby vlastní fotovol−
taické elektrárny. „Umožní nám to
být nezávislými na budoucích ce−
nách za elektřinu. O dalších inves −
ticích, jako například do staveb−
ních úprav, bude rozhodnuto bě−
hem února,“ řekl Krankus.

V České republice se strako−
nický pivovar zaměřuje dodávka−
mi hlavně na Pootaví, Šumavu,
Prahu a Brno. Malou část produk−
ce vyváží do okolních států. (pru)

Placené zóny na největší městský
festival Táborská setkání rozšíří
tamní radnice. Vedení města plá−
nuje, že by návštěvníci hradili
vstupné v celém historickém jád−
ru. Doposud platili pouze za pro−
gram na Žižkově náměstí.

„Program Táborských setkání se
rozprostírá na více místech a nabízí

se možnost zavést vstupné do celé
histo rické zóny, kterou obepínají
městské hradby,“ uvedl starosta
Štěpán Pavlík a dodal, že radnice
neplánuje zvýšení vstupného.

Základní dvoudenní vstupenka
vyšla na loňský ročník v předpro−
deji na 250 korun. Rozšíření zpo −
platněné zóny přinese stabilnější

příjem. Rozpočet Táborských set−
kání v posledních letech předpo−
kládal z prodeje vstupenek částku
kolem 2,8 milionu korun. Ale na−
příklad loni to bylo kvůli extrémně
nepříznivému počasí o 200 tisíc
korun méně.

Starosta míní, že řada lidí navští−
vila program v historickém centru,
ale vynechala zpoplatněné náměstí.
Zavedením vstupného po celém
Starém městě by se podle vedení
radnice výnos zvýšil a ustálil na sta−
bilnější částce.

Loňský rozpočet akce byl asi
6,2 milionu korun. Kromě vstupné−
ho tvořil příjem zisk od sponzorů ve
výši 1,1 milionu a zbytek uhradilo
město. Táborská setkání loni navští−
vilo 10 500 lidí. V minulých roční−
cích se však návštěvnost pohybo−
vala i kolem 12 000 příchozích.
Táborská setkání se tradičně konají
začátkem září, nabízejí rytířský tur−
naj, koncerty, tržiště a další kulturní
a společenské akce. (pru)

Rozšíří placené zóny na slavnosti

Chtějí obnovit úzkokolejku
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Abych byl upřímný, moc se mi do
věštění budoucnosti nechtělo,
protože každý ví, že jsme v největ−
ší nejistotě od roku 1990. Roste
agresivita a lidé ztrácejí víru v rů−
žovou budoucnost. Nikdo neví, co
bude a jak to bude trvat dlouho.
Nechci hodnotit politickou situaci.
Všichni vidíme bezradnost vlády,
a proto hrozí, že vláda může své
vládnutí skončit.

TEST:
Jaké vás napadne písmeno z mož−
ností A, B, C? Výsledek testu máte
na konci článku 
Asi nejvíce všechny zajímá, kdy
skončí válka na Ukrajině. Je pro−
blém zjistit, kdo za tím stojí. Podle
mne je to 10 lidí. Rok 2023 je podle
čínské astrologie rokem Zajíce, což
je velký usmiřovatel. Proto předpo−
kládám, že do léta by mohl základní
problém ustat. Patrně nevyhraje ni−
kdo a s tím souvisí mnoho faktorů,
jako jsou například ceny potravin
a energií. Nikdy se nestalo, že by
cena energií a potravin šla dolů,
proto to nepředpokládám.

Na podobnou životní úroveň jako
byla v  roce 2019 se už nikdy
nedostaneme, ale přiblíží−
me se k ní cca za 7 let.
Je už teď logické, že
se budou zvedat
daně, a to i tako−
vé, na které ne −
jsme zvyklí, jako
je například daň
z  nemovitostí. Je
dobré se podívat,
jak je to u našich
sousedů v Německu
nebo v Rakousku. Po −
dob ně to bude i u nás. 
Inflace by se mohla snížit během
roku na jednocifernou částku. Je do−
bré si přiznat, že je to největší krize
od roku 1990. Už v roce 2018 jsem
ji předvídal s tím, že bude trvat 5 až
7 let. Ekonomická situace se bude
„rovnat dlouho“, a to tak, že ceny
energií dolů nepůjdou, ale bude se
zvedat nerovnoměrně příjem obyva−
telstva. Tím bude vznikat rozdíl mezi
bohatými a chudými, kterých bude
přibývat. Bohatých se krize až tak
nedotkne, ale střední třídě hrozí, že

zchudne. Klienti se mě ptají, co 
mají dělat, když nemohou najít

práci. Odpovídám jim, že
práce nemá nožičky

a za prací se musí
dojet. Jen je třeba
hledat a nebát se
práce. Je krize,
tak je jasné, že si
nelze vybírat.
Co je důležité je

zdraví, a to jak
duševní, tak i fy−

zické. Když je zdraví,
je vše. Jak si zdraví

udržet v  této době? Pod −
statné je myslet pozitivně, protože

myšlenky lze zhmotňovat a věřit 
tomu, co si přejeme. Musím připo−
menout, že negativní myšlenky se
zhmotňují lépe, proto je třeba mys−
let pozitivně. 
Doporučuji maximálně se věnovat
volnočasovým aktivitám. Snížíte tím
riziko úmrtí, stejně jako riziko úmrtí
na kardiovaskulární onemocnění
či rakovinu. Jednoduché změny ži−
votního stylu prospějí každému.
Prostřednictvím fyzické, sociální

nebo duševní aktivity uvádíte mozek
do činnosti a tím oddalujete nástup
demence a snižujete si riziko vzniku
onemocnění.
Například domácí práce fungují
jako fyzická i duševní aktivita, ně−
kdy mohou být dokonce považová−
ny za cvičení. Setkání s blízkými
jsou společenskou aktivitou, která
vyžaduje i psychickou stimulaci,
fyzická aktivita pak vyžaduje du−
ševní nasazení.
Přeji všem čtenářům, aby v  letoš−
ním roce byli vždy dobře naladěni.
Vyhněte se stresovým situacím,
protože stres je většinou příčinou
vašich nemocí. Radujte se ze živo−
ta. Starostí všichni máme dost a vy−
padá to, že ještě dlouho budeme
mít. Tak proč si je ještě přidělávat,
když je život tak krátký. 

Stanislav Brázda

odpovídá známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Co náš čeká a nemine?

VÝSLEDEK TESTU:
Otázka na nevědomé úrovni byla:
Jste pohodlní? Odpověď A = ANO,
B = na půl, C = NE.

Lidé se během pěti víkendů zimní
sezóny budou moci podívat 160
metrů pod hladinu Lipenské nádr−
že, do útrob unikátní vodní elek−
trárny. Prohlídky jsou zdarma, 
určené jsou ale pro maximálně
osmičlenné skupiny předem regis−
trovaných návštěvníků. Ti se do−
stanou nejen k turbínám a generá−
torům, ale i třeba k tunelu, který
ústí až u Vyššího Brodu.

Relativně nenápadné budovy na
úpatí hráze Lipenské přehrady ve
skutečnosti tvoří jen ma−
lou část unikátní vodní
elektrárny. Její hlavní
část, včetně turbín, ge−
nerátorů a dalšího zaří −
zení se skrývají v obří
kaverně 160 metrů hlu−
boko. Díky tomuto vý−
škovému rozdílu jde
o nejefektivnější zdroj
v rámci Vltavské kaská−
dy. V létě 2022 ČEZ tyto
prostory poprvé ve větší

míře zpřístupnil v rámci exkurzí pro
omezené množství návštěvníků.

„Tyto prohlídky měli vloni mimo−
řádný úspěch, naši technologii
a útroby vodní elektrárny vidělo přes
dva tisíce lidí. Ale samozřejmě, zá−
jem je daleko větší, aktuálně evi −
dujeme stovky zájemců o návštěvu
podzemních prostor,“ vysvětlil
Róber t Heczko, ředitel vodních
elektrá ren ČEZ.

V rámci hlavní zimní sezóny vy−
brala společnost pět víkendů, bě−

hem kterých se lidé budou moci do
podzemí zdarma dostat. „Prohlídky
budou opět probíhat v malých
skupin kách a za doprovodu našich
odborných průvodkyň. Tyto aktivity

vnímáme jako sou−
část technického
vzdělávání široké
veřejnosti i jako po−
pularizaci našeho
oboru. Dopo ručuje −
me včasnou regis−
traci, z léta máme
zkušenost, že nebu−

deme schopni vyhovět všem zájem−
cům,“ dodává vedoucí infocenter
Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.

Podzemí lipenské vodní elektrárny
se otevře během hlavní zimní sezó−

ny o vybraných ví−
kendech. Možnost
návštěvy ale platí
jen pro předem 
registrované ná −
vštěvníky, kteří mu −
sí být starší 15 let
a v dobré fyzické
kondici. Neměli by
také trpět klaus −
trofobií či panickým
strachem z výšek.

Registrace na exkurze je ote −
vřená na webových stránkách
www.cez.cz/infocentra. Celkem
během ledna, února a března ener−
getici připravili deset termínů s ka−
pacitou 640 míst. Poslední je na−
plánována na víkend 11.−12. břez−
na. Kapacita každé prohlídky je
osm lidí. (pru) 

Podzemí Lipna se otevírá veřejnosti 
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Více než půl miliardy korun inves −
tuje letos Jihočeský kraj do oprav
a stavby mostů, včetně dvou na
dálnici D3. Jde o úseky u Vitína
a Záluží. Nový most se bude stavět
u Zbudova přes železniční trať.
Začnou také práce na novém mos−
tu v Týně nad Vltavou, který bude
stát odhadem 200 milionů korun.

„Na mosty letos kraj vyčlenil 
529 milionů, další peníze vyčleníme
na dokončení mostů v Plané nad
Luž  nicí a ve Vodňanech, kde začaly

práce v předchozích letech,“ uvedl
náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek.

„My máme zmapovaný stav všech
mostů na silnicích druhé a třetí třídy
v Jihočeském kraji. Každý most je
obodovaný podle svého technického
stavu, věnujeme tomu velkou pozor−
nost. Každý rok dáváme na opravu
mostů minimálně 300 milionů korun,
v letošním plánujeme dokonce
530 milionů,“ řekl Hajdušek.

Cíl, investovat každoročně do
mostů nejméně 300 milionů, se po−

dle kraje daří poslední tři roky napl−
ňovat. V havarijním stavu není žádný
most v kraji. 

Výluky a omezení na trati si vyžá−
dá stavba nového mostu u Zbu dova
přes trať. Náklady budou 40 milionů
korun. Stavaři odstraní starý most
a vybudují nový. Práce začnou zkra−
je března. Půl roku pak potrvají 
práce na dvou mostech přes D3
u Vitína a Záluží. Hotové by měly být
v říjnu. V květnu by se měl také začít
stavět dlouho očekávaný most

v Týně nad Vltavou. Práce potrvají
asi rok, zahrnou i montáž a demon−
táž mostního provizoria. Velkou
inves ticí za asi 100 milionů budou
práce na mostě přes Otavu u Zví −
kovského Podhradí na Písec ku.
Hotový by měl být v říjnu.

„Dále kraj plánuje, že opraví mos−
ty v obci Rybova Lhota na Tá borsku,
most přes Černý potok u obce Dub
na Prachaticku, v obci Mlýny na
Táborsku, také most, respek tive
přepad z rybníka před Pluhovým
Žďárem na Jindři cho hradecku, nebo
most v obci Nuz bely na Táborsku,“
dodali zástupci kraje. (pru)

Do oprav mostů půjde půl miliardy

I přes současnou cenovou politiku má
topení na elektrickou energii nespor−
né výhody a záleží jen na způsobu
přeměny elektrické energie na teplo.
Dlouhou dobu patří k úspornějším to−
pení z přírodního kamene, které využí−
vá schopnosti kamene nejen teplo přijí−
mat, ale také akumulovat a poté dlou −
hodobě vyzařovat do prostoru. Oproti
přímotopu je úspora až 30%. Pokud se
správně nastaví termostaty, tak z větší
části k vytápění prostoru využíváme
tepel né setrvačnosti kamene jako
u kachlových kamen.
Topení z přírodního kamene je také
ideální do prostor po přestavbě či re−
konstrukci objektu.
„Máme rodinný domek, který jsme se
rozhodli přestavět. V této souvislosti
jsme také diskutovali, pro jaké vytápění
se rozhodneme. Když jsme spočítali,
kolik by nás stálo vyměnit trubky, radiá−
tory, koupit nový kotel, opravit a vyvlož−
kovat komín, vsadili jsme na elektriku
a přírodní kameny. V kdyňské firmě
jsme si nechali vysvětlit princip vytápě−
ní, viděli jsme, jak přírodní kámen topí,

jak si lze termostatem regulovat teplotu
v každé místnosti a bylo rozhodnuto.
Jednoduchá montáž, barvu i tvar pří−
rodního kamene jsme si mohli vybrat
podle naší představy a teplo v každé
místnosti si regulujeme termostatem.

Naprostá spokojenost,“ řekli nám maji−
telé domku z Plzeňska.
Bezúdržbový provoz a jednoduchou
obsluhu ocení všichni zejména starší 
lidé. V současné době nabízí kdyňská
firma Eurotop in odzkoušené termosta−
ty, které přes aplikaci v mobilu a připo−
jením na wifi dokážou na dálku ovládat

topení z přírodního topení a zvýšit tak
úspornost topení.
Přírodní kámen je zdravé topení.
„Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit,
že se nám výborně dýchá, protože se
v místnosti udržuje stálá vlhkost. A ještě

jedna úžasnost. U podlahy i stropu je
stejné teplo,“ nám sdělili manželé
z Domažlicka.
Přednosti přírodního kamene, které
nelze opomenout.
Rychlá a jednoduchá montáž, dlouhodo−
bá záruka 14 let, životnost 100 let, v kaž−
dé místnosti si můžete libovolně nastavit

teplotu, topení z přírodního kamene má
blahodárné účinky na lidský organizmus,
příznivě působí na i psychiku.
S fotovoltaikou ideální řešení.
V současné době více než dříve se pro−
pojuje topení z přírodního kamene s foto−
voltaikou. Zkušenosti lidí, kteří se takto
rozhodli, lze shrnout do několika vět.
n Kombinace topení z přírodního ka−
mene s fotovoltaikou se jeví jako topné
médium budoucnosti.
n Příroda – slunce a přírodní kámen
nám téměř zadarmo vytápí byt.
n Vložená investice se nám postupně
vrací.
n Jiné topení už nechceme. Bez údrž −
bové, jednoduché a pohodlné.
Kde a kdy se mohou zájemci o topení
setkat s majiteli firmy eurotop in ve
Kdyni.
Každý pátek v naší firmě ve Kdyni
v Nádražní ulici (u autobusového 
nádraží) 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 každého,
kdo uvažuje nebo se už rozhodl pro
tope ní z přírodního kamene. 

Přijďte, poradíme a předvedeme 
– zvou majitelé firmy 

Jiří Janoušek a Daniel Smolík.

Více tepla za méně peněz to je
Topení z přírodního kamene
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MODERNÍ úspěšná fir−
ma ELECTRONIC nabízí
elektrikářům práci –
montáž el. rozvaděčů
400V, pohodové prac.
prostředí, odměna – pří−
davky – benefity, dle EU
– pracovních tarifů.
Osobní představení víta−
né, možnost prohlídky
firmy. Vážný zájem? Tel.:
775975170. RR 23122

DO VYHLÁŠENÉ kavárny
Café Charlotte v Železné
Rudě přijmeme na hlavní
pracovní poměr BARIST−
KU (příprava kávy a po−
hárů). Nabízíme stabilní
práci v podniku s dlouho−
letou tradicí, celoroční
práci na horách, práci
v mladém kolektivu, nad−
standardní platové ohod−
nocení a ubytování zdar−
ma. Prá ce je vhodná
i pro studenty v rámci ví−
kendové brigády. Pro ví−
ce informací nám zavo−
lejte na tel.: 725835555.
RR 23135

ZAPLATÍM min. 20–30
tis. za každou pivní lahev
s nápisem: J. Královec
Taus, Chotiměř, F. Z. B.,
Mutersdorf, Dolanský,
Jarolím, Gotz, Klečka,
Stubenbach, A. Peter −
michl, Melan, Šubrt
a mnoho dalších po do−
mluvě. Tel.: 603158092.

VÝKUP starých peřin.
Tel.: 606514445. PM
23009

KOUPÍM historický  mo−
tocykl nebo moped . Tel.:
777746668. PM 23013

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, pří −
padně panelové silážní já−
my i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 23022 

MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový
nábytek, křesla a nevíte
co s nimi??? NÁBYTEK
do roku 1980 a staro −
žitný nábytek a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu,
vykoupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: 
nabytek1980@seznam.cz
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím.  RR
22073

KOUPÍM tento typ kře−
sel a starožitný nábytek
a nábytek do roku 1980.

Stav nerozho du je. 
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. 
Tel.: 776599696 

a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 22071

KOUPÍM elektrické a me −
chanické   vláčky všeho
druhu   jako Piko,Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Tel.:
731064361. Předem dě−
kuji. PM 23012

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 23028

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, 

starožitný nábytek 
a nábytek do roku

1980. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či

prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22072

KOUPÍM tento typ 
křesel. Chromový

a trubkový nábytek,
gauče, noční stolky.
Stav nerozhoduje. 

Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22070

KOUPÍM srovnávačku s
protahem KDR nebo RO−
JEK. Tel.: 774707147.
PM 23014

KOUPÍM staré pivní lahve
a sklenice s nápisy pivo−
varů. I jednotlivé kusy,
děkuji sběratel. Tel.:
732170454. PM 23002

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211 736139113.
PM 23021 

PRODÁME vybavení
strojírenského provozu
(ponky, svěráky, frézy,
vrtáky, měřidla, sou−
stružnické nože, skříňky
ap.) Vše pro nástrojáře,
zámečníky a kutily. Tel.:
736670876. RR 23129

PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 3m x
1m  x 0,15m a  2m x 3mx
0,15m, místo odběru
Jižní Čechy.,  dále panely
2,2m x 0,6m x 0,1m,
Plzeň  a okolí. Možnost
naložení a zajištění do−
pravy. Tel.: 604867469,
603383211,. PM 23019 

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovic −
kou buňku 5−6 m x 3 m
x 3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jis−
tičů a osvětlení. Podla −
ha, strop a stěny zatep−
lené. Inimo buňku, oblo−
ženou palubkami nebo
vlnitým plechem. Po −
zinkový vlnitý plech, 
barvený. Buňky jsou
v  pěk ném stavu. Dále
prodám maringotku, ob−
loženou palubkami, za −
řízenou k  okamžitému
používání, dřevěné za−
hradní domky 4−5 m x
2,4 m. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 23018 

VYKOUPÍME starší sta−
vební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup želez −
ného šrotu. Tel.:
604867469. PM 23020 

PŘEVEDU záznamy 
z  videokazet na flešku
nebo DVD, levně. Tel.:
777554484. PM 23003

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

Z A P L A T Í M
min. 20.000 Kč za kaž−
dou starou pivní lahev
s ná pisem: Klečka,
Dollanský, Petrmichl,
Gotz, Stubenbach, Ja −
rolím, Pauli, Šebesta,
Melan, Kolinec, Maš −
tov ský, Plánice, Kun −
dra titz, Lešer, Šubrt,
Mačice, Watzlawick,
Vrhel, Čejna atd.
Koupím i celou sbírku
lahví. Tel. 606245515.
RR 23034

PROVÁDÍM zednické
práce − omítky, malíř−
ské práce, kompletní
rekonstrukce bytového
jádra, obklady, dlažby,
bourací práce a další
práce dle domluvy.
Strakonice a okolí do
40km. Rozumné ceny.
Tel.: 721757399. RR
23019

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Kou −
pím staré českosloven−
ské motocykly všech
značek, v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly.
Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti. Sluš −
né a férové jednání.
Tel.: 607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz.  RR
23088
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PRODÁM použitou 
nádrž na vodu IBC
kon tejner 1000 litrů.
K odběru v Klatovech.
Vhod  né na vodu pro
stavbu. Cena: od
1.150 Kč. Na výběr
z ví ce kusů. Pěk né 
čis té zánovní od 1.500
Kč. Tel.  722660668.
RR 22846

ÚDRŽBA ZAHRAD, 
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
PALIVOVÉ DŘEVO,
tel. +420 728709070 

www.kacim.cz.
RR 22903

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne −
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR 23001
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

Uzávěrka řádkové inzerce je 24. února 2023

PRODÁM Opel Meriva
model OPC line 1,6 Ben −
zín, r.v. 2008, 97 000 km.
Klimatizace, couvací čid−
la, vyhřívané sedačky,
zánovní celoroční pneu,
vyměněné rozvody mo−
toru, ori ginál tónovaná
skla. Cena 99.000 Kč.
Tel. 603535061. 

PRODÁM štěňátka praž−
ský krysařík – malého
vzrůstu, milé povahy,
mazlivá, odčervená,
očkovaná. Jen do dob −
rých rukou. Tel.:
607969824. RR 23037

JEŠTĚ jste nenašla toho
pravého? Rádi Vám po−
můžeme najít part ne −
ra v Bavorsku. www.
vdejsedobavorska.cz
nebo 702891012.

PETR  40  let, 179 cm, 
80 kg, 21/5 cm, hnědé
vlasy – krátký sestřih,
bývalý pornoherec, hle−
dá roštěnku či pár
do svého pelíšku. Tel.:
605557944 (nejlépe
SMS, ozvu se Vám zpět).
RR 23074

Měsíčník rozšiřovaný zdarma 
do domácností

Regionální redakce:
tel.: 377 221 996, e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Obchodní poradci:
         Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568,  e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
         Sandra Mertová mobil: 777 730 257, e−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz
         Jana Zicklerová, mobil: 777 730 258, e−mail: icklerova@plzenskyrozhled.cz

Sekretariát, soukromá inzerce:
         Květoslava Spoustová, tel.: 377 221 996, 777 730 256, 
        e-mail:sekretariat@plzenskyrozhled.cz, spoustova@plzenskyrozhled.cz
Grafické studio:
         Irena Bourová – mobil: 602 107 514, e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:
         Mgr. Věra Fuxová – tel.: 773 631 047

Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo servisu 1a, Praha
10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno MK ČR E 18743. Redakce nenese
odpovědnost za obsah pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel, Jednatel: Mgr. Josef Šesták,  mobil: 732 906 269

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312 � e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Purkyňova 22, 301 00 Plzeň, tel.: 377 221 996

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010, e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Další číslo

Jihočeského
rozhledu

vyjde 
6. 3. 2023

50 Kč (bez DPH) jeden řádek
– počet úhozů na řádek včetně mezer = 30

KOMERČNÍ 
ŘÁDKOVÝ INZERÁT: 
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