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Stanislav Brázda:
„Protože jako už nám ťuká na okno, 

rychle se zbavte blbé nálady
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Sochy z písku i letos

Chtějí odbourat fosfor 
z Jordánu
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I ve svých osmdesáti letech měla
pořád krásný hlas a zpívala jako
bohyně. Poslední dva tři roky už
příliš nevystupovala. Zdravotní
stav jí to už bohužel nedovoloval. 

Naďa Urbánková, nositelka brýlí,
z nichž si kdysi udělala přednost
a módní doplněk, žila v ústraní v Že −
livu na rozhraní jižních Čech a Vyso −
činy, v malém bytě vedle legendární−
ho kláštera. Začátkem roku se její
stav zhoršil, proto jí přátelé s dcerou,
zpěvačkou Janou Fabiánovou zařídili
přechodný pobyt v zařízení s pečova −
telskou službou. Následně skončila
v nemocnici. Zde pak s covidem bo−
jovala dva týdny. Kvůli před 13 lety
prodělané rakovině, kdy přišla o obě
prsa, ale zachránila si a prodloužila 
život, vinou oslabeného organismu už
nemělo její tělo sílu tolik bojovat.

„Maminka zemřela 3. února v ne−
mocnici. Zemřela ve spánku se vším
smířená, bez bolestí. Jsem ale velmi
šťastná, že o ni bylo do poslední
chviličky skvěle postaráno a děkuji
všem, kteří se s ní přišli rozloučit.
Ať už do Želiva, tak i do Strahov −
ského kláštera,“ řekla Rozhledu
dcera Jana Fabiánová.

Do Želiva na pohřeb pro pozvané
přijeli třeba herečka Eva Hrušková,
moderátor Karel Voříšek, režisér
Tomáš Magnusek, moderátor a PR
manažer a blízký přítel Urbánkové
René Kekely, zpěvačky Petra 
Čer  noc ká a Miluška Voborníková
nebo skladatel a objevitel řady 
ta lentů Petr Hannig.

„Naďa byla jedinečná a jako jedi−
nečná žila a odešla. I když to neměla
v posledních letech vůbec jednodu−
ché, nenaříkala, nestěžovala si, ne−

nadávala. Nebyla zapšklá, naopak
všem dodávala energii,“ shodli se
přátelé a blízcí, kteří se přišli napo−
sledy se slavnou zpěvačkou a pěti−
násobnou Zlatou slavicí rozloučit.

Naďa Urbánková žila několik let
i v jihočeském Protivíně, kde se
svým třetím manželem doktorem
Havlí kem provozovala sanatorium.

Protože se však stala obětí jeho
podvodů, dluhů, ale dokonce i nási−
lí, jak kdysi sama přiznala, jednoho
dne odtud doslova musela utéct.

„Sbalila jsem psa, kufr, pár tašek
a ujela jsem. Zachránila jsem si tak
nervy, zdraví a možná i život. Nevím.
Žila jsem s monstrem, což jsem si
před tím asi nějak neuvědomovala.
Byla jsem naivní a zamilovaná. Ale
už je to pryč, a příště lépe,“ svěřila
se před lety s tím, že právě tak 
nazvala svou knihu.

Po slavné zpěvačce a herečce tu
zůstaly desítky písniček, včetně
slavné Závidím, ale také mnohé role.
Především však odkaz na to, že
i když se člověk dostane do slo −
žité situace, neměl by to vzdávat.
Urbán ková měla také pro všechny
ještě jednu radu, kterou se většinu
života řídila: „Pro kariéru a zdravou
stolici stačí jediné – netlačit.“

Pohřbena je na hřbitově v Želivu.
Takže, až budete mít cestu okolo,
kromě návštěvy legendárního chrá−
mu, kláštera, skvělé klášterní kavár−
ny můžete zajít na hřbitov, dát kytičku
a zapálit svíčku. A třeba někde z dáli
uslyšíte Nadin krásný hlas… (pru)
Naďa Urbánková odešla ve věku
83 let

S Naďou Urbánkovou odešel 
i Blonďák s červenou bugatkou

Archiv rodiny N. Urbánkové
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Se šesti medailemi včetně zlata
z Turína je běžkyně na lyžích
Kateřina Neumannová nejlepší
českou sportovkyní v historii zim−
ních olympiád co do počtu cen−
ných kovů. Kromě toho má na
kontě i dva tituly mistryně světa
a 19 triumfů ve Světovém po −
háru. Rodačka z Písku oslavila
nedávno kulaté jubileum, ač na
něj rozhodně nevypadá.

Pověst oslavované sportovní iko−
ny a miláčka národa jí možná tro−
chu pošramotila funkce předsedky−
ně organizačního výboru lyžařské−
ho MS 2009 v Liberci, po němž
zbyly stamilionové dluhy. Nicméně
svou kariérou prokázala, že se roz−
hodně nemá za co stydět a je pří −
kladem mnoha dívkám, které by se
chtěly vydat v jejích šlépějích.

Vrcholem její kariéry se staly
Olympijské hry 2006 v Turíně, kde
se v závodě na 30 km volně ve
svém posledním startu pod pěti kru−
hy dočkala vytouženého olym pij −
ského vítězství. Na start přitom ne−
nastupovala v ideálním rozpoložení,
v dramatickém finiši to zase vypa−
dalo, že na ni zbude „jen“ bronz.
V posledních metrech ale zrychlila
a cílem projela jako vítězka.

„Doteď moc nechápu, jak se
mohlo stát, že jsem šla přes obě
soupeřky. Myslím, že mě tam do−
tlačil někdo, kdo ve sportu zařizuje
spravedlnost. Byl to asi druhý nej−
šťastnější den v mém životě po
naro zení dcery Lucky,“ řekla Kate −
řina Neumannová, a tehdy rozšířila
svou sbírku čtyř stříbrných a jedné
bronzové olympijské medaile o nej −
cennější kov.

Následující rok dala vítězka do−
mácí ankety Sportovec roku 2006
závodění definitivně sbohem, 

přestože jen o pár týdnů dříve
v Sapporu obhájila titul mistryně
světa na volné desítce.

„Nechtěla jsem běhat do pěta −
třiceti a skončit jako lyžařka, která
má medaile, a jinak nic. Teď kon−
čím s medailemi i s osobním zá −
zemím,“ vysvětlila rozhodnutí ode−
jít na vrcholu.

Rodačka z Písku poprvé stála
na lyžích ve dvou a půl letech,
k běžkám se přes sjezdovky, tenis
a kajak definitivně vrátila jako 
čtrnáctiletá. O něco později se jí
ujal trenér Stanislav Frühauf, pod
jehož vedením vybojovala po
krušných začátcích pět medailí na

juniorských MS a vzápětí
se definitivně zařadila do
světové špičky i mezi do−
spělými. Mimo jiné z MS
2005 v Oberstdorfu si za−
se přivezla premiérové
zlato z velké akce.

Dnes padesátiletá Kate −
řina kromě toho vystudo−
vala andragogiku, působi−
la jako poradkyně na mi−
nisterstvu obrany a spolu−
komentátorka. Společně
s dcerou Lucií, která se
věnuje atletice, provozují
penzion na Šumavě.

„Ze svého věku se ne−
hroutím. Je pravda, že pa−
desátka pro lidi asi nějaký
zlom představuje, ale žiju
docela ve velkém tempu
a cítím se v pohodě. Beru
věci tak, jak jdou a jsem

na světě ráda. Přeju si hlavně 
zdraví a fajn lidi okolo sebe,“
doda la Kateřina Neumannová.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Jubilantka a Jihočeška
Kateřina Neumannová

Zásadní příspěvek do státního 
rozpočtu přinesli loni jihočeští cel−
níci. Šlo o částku okolo tří miliard
korun. Jednalo se o peníze z vý −
běru cla, daní a jiných poplatků.
Mezi ročně je částka nižší, což způ−
sobil i výpadek produkce pohon−
ných hmot v rakouské rafinerii.

„Celkově největší podíl na pří−
spěvku do státního rozpočtu si při−
psala agenda spotřebních daní.
Pracovníci celního úřadu vyměřili 
na spotřebních daních více než
2,2 miliardy korun. Z toho pomyslné

první místo zaujímá vyměření
spotřeb ní daně z minerálních olejů,
kdy se jednalo o více než 1,3 mi −
liardy korun,“ uvedl mluvčí jiho −
českých celníků Radek Kréda.

Vzrostl také objem peněz vy −
braných v celním řízení. Jihočeští
celníci loni v režimu dovozu ze zemí
mimo Evropskou unii projednali 
téměř 27 000 celních prohlášení
a vyměřili poplatky na cle více
než 203 miliony korun. Je to nárůst
o téměř 40 milionů korun v po −
rovnání s rokem 2021.

Jihočeští celníci také loni odhalili
padělané zboží v celkové hodnotě
42 milionů korun. „Letos očekává−
me, že částka bude výrazně vyšší.
Na konci ledna jsme zabavili v ob−
chodech ve Stu dán kách na Česko −
krumlovsku padělky za 58 milionů.
Zajistili jsme 666 kusů zboží a zaba−
vili také cigarety s daňově neplatný−
mi nálepkami. Při akci jsme rovněž
zabavili i stovky kusů galanterie 
i 42 hodinek padělaných luxusních
značek.,“ dodal mluvčí.

Nejdražší hodinky v ceně ori  gi −
nálu sedm milionů korun se v pa −
dělané verzi prodávaly za 1699 
korun. (pru)

Celníci vybrali 3 miliardy

Šetří ve školách
Úsporná opatření některých
insti tucí, které se rozhodly na −
příklad snížit teplotu v místnos−
tech, má své následky. Napří −
klad žáci některých českobudě−
jovických základních škol si stě−
žují, protože je jim ve třídách 
zima, jsou často nastydlí a ně−
kteří dokonce onemocněli. Mno −
zí ředitelé škol dostali od zřizo−
vatelů doporučení, aby v době,
kdy se hovořilo o extrémním ná−
růstu energií, začali šetřit. Ně −
kteří to vzali za své a nařídili topit
na nižší teplotu. Ředitelé namí −
tají, že nechávají topit tak, jak
jim povoluje vyhláška.

Zásadní omezení
D4

Zásadní dopravní omezení čeká
na řidiče jedoucí od Prahy na
Písek a opačně. Zhruba od dub−
na bude uzavřena silnice I/19
u Letů kvůli stavbě v okolí křižo−
vatky, která bude součástí no −
vého úseku dálnice D4. Provoz
mezi Lety a Orlíkem povede po
objížďkách. Silnice bude mimo
provoz zhruba měsíc do května.
V trase, kde se plánuje dálnice
D4, budou okolo doprovodné
silnice. Budou se dělat dva kru−
hové objezdy a mimoúrovňová
křižovatka. 

Petice proti výstavbě
Vedení městyse Chlum u Tře −
boně dostalo na stůl petici míst −
ních obyvatel proti výstavbě no−
vých bytových domů na sídlišti
Františka Hrubína. Petenti zastá−
vají názor, že mezi současnou
zástavbou už není místo pro dal−
ší bytovky, aniž by nedošlo ke
snížení kvality bydlení stávají−
cích obyvatel. Úřad pro zastupo−
vání státu ve věcech majetko−
vých prodával pozemek mezi
bytovými domy. Pozemek od
státu koupila společnost, která
projevila zájem ho využít jako
stavební. Lidé jsou proti. Bojí se
zastínění bytů a toho, že přijdou
o zeleň, na kterou jsou desítky
let zvyklí. Rozhodnutí bude na
vedení města, zda a případně 
jaký dům tam povolí postavit.
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V centru Českých Budějovic se od
března změnilo parkování a dopra−
va. Řidiči zase mohou využívat
průjezd z ulice Na Sadech přes ná−
městí a Mánesovu třídu. Kromě to−
ho vedení města obnovilo parko−
vání na všech stranách náměstí.

Minulé vedení města loni roz −
hodlo, že uzavře průjezd z ulice Na
Sadech přes náměstí a Mánesovu
třídu a omezí parkování na náměstí.
Nařízení napadli živnostníci u soudu,
který omezení zrušil.

„Nyní bude město hledat ještě
další možnosti, jak by šlo dopravu
v centru řešit. Jedná se určitě
o provizorní řešení, my s tím sta−
vem nejsme spokojeni. Ale vzhle−

dem ke lhůtě od soudu jsme neměli
moc času na to, abychom to při−
pravili lépe. Komplexnější řešení
celé situace budeme mít na stole
v pozdější době,“ řek náměstek
českobudějovické primátorky Lu −
bomír Bureš.

Nově tak například je možnost na
náměstí parkovat o 15 vozidel víc,
doposud šlo sedm desítek aut. Dále
město obnoví šest míst pro automo−
bily invalidů. Ceník parkovného na
náměstí zůstane stejný, za první ho−
dinu zaplatí řidiči 70 korun, za kaž−
dou další 100 korun. Parkování na
náměstí je radnicí koncipované jako
krátkodobé, které má sloužit jen
k tomu, aby si lidé vyřídili potřebné

věci na úřadech. Dále mění jedno−
směrný provoz v některých ulicích
poblíž náměstí.

Doprava a parkování v Českých
Budějovicích je podle vedení radni−
ce hlavním tématem ve městě.
Podle primátorky Dagmar Škodové
Parmové má dopad jak na obyvate−
le, tak na lidi, kteří do krajského
města přijíždějí.

„Mnohem větší katastrofa je ale
parkování na levém břehu na sídliš−
tích Máj a Vltava. Tam není možné
parkovat a musíme to řešit. Máme
připravený návrh, který bychom
chtěli představit,“ uvedl českobudě−
jovický radní a jihočeský hejtman
Martin Kuba. (pru)

Písek připravuje úpravy sídliště 
Dr. Milady Horákové. Projekt, jehož
odhadované náklady jsou v desít−
kách milionů korun, počítá napří−
klad s výstavbou parkovacího domu
nebo zasakovací nádrží. Město chce
práce rozložit do ně kolika etap.

„Pro tento rok je na revitalizaci
sídliště vyčleněno pět milionů ko−
run. Peníze mohou být použity na
první projekty i na demolici výmě −
níku. Musíme tuto akci zařadit do
střednědobého plánu akcí, vyčlenit
na ni peníze a nechat zpracovat pro−
jekty. To nějakou dobu potrvá, v kaž−
dém případě však počítáme s tím,

že tento náročný projekt v etapách
zrealizujeme,“ uvedl písecký místo−
starosta Josef Soumar.

Město už má zpracovanou archi−
tektonicko−urbanistickou studii.
Písek chce v projektu i zohlednit
připomínky obyvatel, kteří se mohli
k revitalizaci vyjádřit. Podle vedení
radnice sídliště nejvíc trápí nedo−
statek parkovacích míst a s tím
spojená hustá doprava především
kolem mateřské školy. Situaci má
zlepšit zavedení jednosměrného
provozu v některých ulicích, kde by
pak vznikl prostor pro podélná
parko vací místa. V severní části

sídliště také projekt počítá s výstav−
bou parkovacího domu.

„Plocha je však poměrně malá
a parkovací dům by kvůli tomu ne−
zajistil dostatečný počet nových
parkovacích míst. Kýžený výsledek
by přinesl v případě, že by se poda−
řilo odkoupit část sousedních garáží
a objekt rozšířit i na jejich místo,“
uvedli zástupci radnice.

Sídliště Dr. Milady Horákové je na
Budějovickém předměstí. Ohraničují
jej ulice Harantova, Budějovická,
Zborovská a Roháčova. Jde o nej−
starší sídliště ve městě, vzniklo na
začátku 60. let minulého století.

Doprava bude zase jinak

Upraví sídliště za desítky milionů

sousedůKrátce
od

Vražedkyně 
chtěla pomoct

Asi nejstarší vražedkyně v novo−
dobé historii kriminalistiky sta−
nula před vídeňským zemským
soudem. Nyní 91letá žena je ob−
žalovaná z vraždy a ze žhářství.
Loni v červenci měla seniorka
zapálit byt ve Vídni s vědomím,
že tím může způsobit smrt své−
ho dementního a ležícího 93leté−
ho manžela. Žena chtěla prý ze
světa sprovodit svého těžce ne−
mocného muže i sebe, ale před
plameny nakonec utekla na bal−
kon, kde ji zachránili hasiči.
Soudní senát jí nakonec zatím
nepravomocně uložil trest 12 let
odnětí svobody. Zda půjde za
mříže, není zatím jasné.

Mají solární 
balkóny

Speciální balkony na bytový
dům začala v rakouském Frei −
stadtu instalovat jedna ze sou−
kromých firem. Zařízení produ−
kuje zhruba tolik energie, kolik
potřebuje jedna singl domác−
nost. Montáž jednoho balkonu
trvá maximálně hodinu. Zařízení
na solární energii, které vyjde
na několik desítek tisíc eur,
dodá vá elektřinu do městské sí−
tě. Takový solární balkón opat−
řuje energii pro topení, světlo,
ohřev vody, výtah v domě a do−
káže nabít baterie e−vozidel.

Obrovský skandál
ředitele

Obrovský skandál hýbe státní
operou v německém Hanno ve −
ru. Ředitel baletu státní opery
51letý choreograf Marco Goecke
o přestávce premiéry baletního
večera nazvaného „Víra – láska –
naděje“ ve foyer pomazal obličej
57leté kritičky Wiebke Hüs te −
rové psím trusem. Dnes už bý−
valý šéf baletu uvedl, že svého
útoku až tak moc nelituje. Čin
odůvodnil mnoholetou až zniču−
jící a podle něj zcela neoprávně−
nou kritikou od Hüste rové. Muž
ve funkci okamžitě skončil a pří−
pad vyšetřuje i policie.
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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.

Pět vysokých soch z písku bude le−
tos opět stát v Písku. Na  náplavce
u historického Kamenného mostu
se umělci při tvorbě zaměří na té−
ma jihočeské Atény. Slavnostní
odhalení soch bude opět v květnu.

„Díla budou tematicky navazovat
na programovou linii akce Písko −
viště 2023, během které je výstava
pískových soch slavnostně otví −
rána. Jejich tvorba bude pojata 
formou sympozia, kdy je bude po−
dle daného konceptu volně tvořit 
více umělců,“ řekl písecký radní pro 

kulturu Robin Mikušiak s tím, že
jednotlivé sochy budou mít různou
výšku i základnu a na každou z nich
tvůrci použijí 15 tun písku.

Každý rok je sochaři zpracovávají
na jiné téma. Loni sochy pomocí 

různých atributů před −
stavovaly některá part   −
nerská města Písku,
v minulosti zo bra −
zovaly například po−
stavy a děje z husitské
doby, pohádkové či 
filmové postavy nebo
významné události.
Sochy z písku budou
ve městě letos stát
posedmnácté.

Sochaři na dílech
pracují vždy přibližně
dva týdny. Nejprve

jemný štukový písek zhutní do vy −
sokých homolí a pak z něj tvoří
jednotlivé motivy. Nepoužívají žádné
lepidlo. Spojitost materiálu zajišťuje
to, že je písek pečlivě zhutněný.
Sochy na náplavce každý rok zůstá−
vají většinou do listopadu.

Foto: archiv Města Písku

Sochy z písku i letos
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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

Odložili rekonstrukci křižovatky
Proto, aby nenastal obrovský do−
pravní kolaps, odložilo ŘSD letošní
plánovanou opravu vozovky I/3
u výstaviště v Českých Budějo −
vicích. Projekt totiž odmítlo vedení
města i Jihočeského kraje. Zá −
stupci samosprávy se s ŘSD do−
mluvili, že oprava začne až v mo−
mentě, kdy bude hotový obchvat
Českých Budějovic.

„Oprava a s ní spojené omezení
provozu by způsobilo velké pro −
blémy v dopravě ve městě, která
už je nyní hodně přetížená. Oby −
vatelé Českých Budějovic si ne −
zaslouží další podobné komplikace,
proto jsme se domluvili, že práce
začnou až ve chvíli, kdy bude do−
končený obchvat města navazující
na dálnici D3,“ uvedli zástupci
města i kraje.

Silnici nevyužívají jen obyvatelé
Budějovic. Funguje také jako tranzit
pro dopravu mezi Českým Krumlo −

vem a Pískem nebo Plzní. Ale hlav−
ně jako výpadovka na Český Krum −
lov, Lipno a hranice s Rakouskem
v Dolním Dvořišti. Jde o jednu z nej−
frekventovanějších silnic v krajském
městě. ŘSD chtělo na 1,7 kilometru
dlouhém úseku letos opravit vyjeté
koleje a trhliny.

„Radost z toho nemáme, avšak
na druhou stranu si plně uvědo −
mujeme, že komplikace, které tady
způsobuje stavba D3, je pro řidiče
obrovská. Proto jsme zvážili poža−
davek kraje i města a připravovanou
soutěž zastavili. Rekonstrukci posu−
neme do doby, kdy to bude pro
všechny snesitelné,“ uvedla ředitel−
ka Správy ŘSD České Budějovice
Vladimíra Hrušková.

Dálniční obchvat Českých Budě −
jovic začne fungovat pravděpo −
dobně od ledna 2025. Jeho stavba
trvá na řadě míst několik měsíců
až let. (pru)

Slatinné lázně Třeboň opět navy−
šují kapacitu. Na 200 milionů ko−
run vyjde stavba nového hotelu,
který bude přístavbou lázeňského
komplexu Aurora se 104 lůžky. 

První hosté se tam ubytují už le−
tos v létě. „Přístavba komplexu uby−
tování jde do tvaru T, to znamená, že
na obou stranách je přistavěno
zhruba 25 pokojů. Interiér bude sa−
mozřejmě odpovídat našim lázním,
a co se týče vnější podoby, za půl
roku nepoznáte, co je přístavba a co
je starý objekt z roku 1975,“ uvedl
jednatel Slatinných lázní Třeboň
Vilém Kahoun. Díky přístavbě se
zvýší ubytovací kapacita komplexu
Aurora ze současných 740 lůžek na

844 lůžek. Budou tu čtyři apartmá−
ny, čtyři jednolůžkové pokoje a zby−
tek tvoří dvoulůžkové pokoje. Apart −
mány budou podle mého názoru
boží, protože mají výhled na rybník
Svět a do parku. Jednolůž kové po−
koje mají malé negativum, protože
na rozdíl od všech ostatních pokojů
zde nebude terasa.

Lázně plánují nový hotel otevřít
1. července. Jejich vedení věří, že
i díky této investici dojde k navýšení
počtu samoplátců, kterých na rozdíl
od klientů zdravotních pojišťoven
ubylo. Loni na podzim zde otevřeli
saunový svět a venkovní wellness
centrum. Letos lázně ještě plánují vý−
stavbu fotovoltaické elektrárny (pru)

Třeboňské lázně navyšují kapacitu



7Rozhled – Jižní Čechy 3/2023 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Takový případ jihočeští krimina−
listé dlouho nepamatují. Obvinili
čtyřicetiletou ženu z Českobu −
dějo vicka, která jako účetní vyve−
dla ze dvou jihočeských firem
dohro mady 200 milionů korun.
Peníze tímto způsobem kradla 
neskutečných 13 let!

„Žena si za zpronevěřené peníze
pořizovala třeba auta, luxusní dovole−
né či šperky s diamanty. Nyní jí hrozí
až 10 let vězení,“ uvedla vyšetřo −
vatelka Martina Pešlová Koutníková.

Žena je vyšetřovaná na svobodě.
„Zatím jsem se ve své kariéře

neset kala s něčím podobným.
Obviněná to dělala rafinovaným
způsobem. Údajně stejné částky, za

které nakupovala pro firmy, odvádě−
la na vlastní účty. Společnosti účetní
dlouho věřily a ona dokázala účet−
nictví vést tak, že nebylo nic poznat.
Ale nakonec se to těm firmám ne−
zdálo, proto daly podnět policii,“
řekla vyšetřovatelka. Výjimečnost
případu podle policistů potvrzuje
i fakt, že posudek na případ soudní
znalec zpracovával rok.

Případ je ojedinělý i tím, že se po−
prvé povedlo ze soukromé bezpeč−
nostní schránky od nebankovních
společností nalézt a posléze zajistit
sady šperků osázené diamanty
s certifikáty pravosti. Stejně tak za−
drželi kriminalisté i peníze, které po−
cházely z této trestné činnosti. (pru)

Zpronevěřila 200 milionů

Stavební úřady na jihu Čech vyda−
ly loni 6784 stavebních povolení,
meziročně o pět procent méně.
Orientační hodnota povolených
staveb v kraji byla loni kolem
20 miliard korun, proti předloňsku
téměř o šest procent nižší.

„Průměrná hodnota jednoho po−
volení byla loni 2,9 milionu korun,
téměř třetina povolení byla na stav−
by bytových budov. Počet vydaných
stavebních povolení na jihu Čech
byl v porovnání se všemi kraji
loni čtvrtý nejvyšší,“ uvedli zástup −
ci Českého statistického úřadu. 
Přes polovinu povolení připadlo na

budovy. Téměř 31 procent povolení
bylo na stavby bytových budov, pě−
tina na nebytové. Ve většině jihoče−
ských okresů meziročně vydaných
povolení ubylo, jen na Táborsku jich
bylo o dvě procenta víc. Téměř
28 procent všech povolení vyda−
ných loni v kraji bylo v okrese České
Budějovice.

Loni se v jižních Čechách začalo
stavět 1981 bytů, meziročně o 31
procent méně. Téměř o tři čtvrtiny
klesl počet bytových domů, které se
začaly stavět. Útlum bytové výstav−
by, hlavně u bytových domů, evido−
valy loni i velké stavební firmy. (pru)

Úřady na jihu Čech vydaly loni 
méně stavebních povolení

Celkem 20 stromů nechá vykácet
město Tábor kvůli plánované pře−
stavbě lávky pro pěší a cyklisty na
takzvané návodní straně nádrže
Jordán. Podle znaleckého posudku
je 11 z 20 vrb napadeno parazitní
houbou. Jakmile skončí výstavba
lávky, hodlá radnice na místě opět
zasadit nové stromy.

„Samotný projekt by bez vykácení
vrb nebyl možný a stromy by sta−
vební činnost patrně stejně ne −
přežily,“ řekl uvedl místostarosta
Rados lav Kacerovský. Nová lávka
nahradí současnou, která je v ne −
vyhovujícím stavu. Odhadované ná−
klady na projekt jsou 93 milionů ko−
run. Stavba lávky potrvá přibližně
půl roku a začít by měla v dubnu.
Znalecký posudek poukázal na to,

že 11 vrb napade−
ných ohnivcem obec −

ným by zřejmě v nejbližší době uhy−
nulo. Zbylých devět vrb je v klasifi−
kaci jako dřeviny s krátkodobou per−
spektivou a jejich zachování také
nepřipadá v úvahu.

Město v minulosti zvažovalo, zda
pro velmi využívanou lávku z roku
1929 nezvolí postup provizorní re−
konstrukce. Znamenalo by to jen
částečné úpravy stavby. Nakonec
se však rozhodlo pro kompletní 
rekonstrukci. 

Lávka je téměř 100 let stará a asi
nemá cenu improvizovat a nějak ji
podpírat. Kvůli stavbě bude omeze−
ná doprava na hrázi Jordánu. Vede
po ní silnice, která spojuje městské
části na obou stranách nádrže.
Omezení potrvá 31 týdnů.

René Kekely, F1

Vykácí 20 stromů
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sousedůKrátce
od

Zmírnili zákaz 
tetování policistů

Bavorsko uvolnilo přísný zákaz
tetování pro policisty a strážní−
ky. Doposud nesměli mít kérky
nikde, a to ani po zakrytí odě−
vem. Teď je vše jinak. Bavorští
strážci zákona si nyní mohou
nechat potetovat i předloktí.
Paže však musí být ve službě
plně zakryty ošacením s dlou−
hými rukávy nebo v tělové bar−
vě. Výjimky mohou jednotlivě
povolit nadřízení. Nadále poli−
cisté mají zakázáno tetování na
rukou, na krku a hlavě.

Nová gastro 
pochoutka

Relativně novou a stále oblí −
benější gastronomickou po−
choutku stále více prosazují
prodejci rychlého občerstvení
v sousedním Bavorsku. Jde
o vegetariánský koblih s pa −
prikou. Místní i mnozí turisté ří−
kají, že jde o naprosto skvělý
zážitek. Takzvaný Black Säpp
je koblih, uvnitř něhož je plátek
seka né s hořčicí. Nyní pekaři
dělají také RedResl. Do koblihy
je dána rozkrojená grilovaná
marinovaná červená paprika se
sladkou hořčicí. Novinka s pa −
pri kou si své milovníky hledá.
Zdá se podle ohlasů, že ale vel−
mi úspěšně.

Unikátní železnice
slaví

Naprosto unikátní zážitková že−
leznice dračí expres Lenzibald
v Pöstlingbergu nad rakouským
Lincem slaví 75 let od znovu −
otevření dráhy po jejím rozbití
bombou za 2. světové války.
Slaví ale také 125 let od zahá −
jení jejího provozu. Ročně na −
vštíví atrakci na 140 000 lidí.
O patro níže byl roku 1950 ote−
vřen model lineckého Hlavního
náměstí na přelomu století
v měřítku 1:7. V postranních
uličkách dostalo jedenáct ze
16 pohádkových sestav nové
ozvučení a osvětlení. Na místo
jezdí rádi dokonce i Češi nebo
Slováci. 

Kvůli opravě mostu v Týně nad
Vltavou na Českobudějovicku ne −
bude omezený provoz. 

Původně měla auta jezdit kyvadlo−
vě podle semaforu. Jihočeský kraj se
však rozhodl přidat po dobu opravy
na most provizorní pruh, aby vozy
mohly projíždět plynule. Původně od−
hadované náklady ve výši 191 milio−
nů korun se tím ale o 23 milionů ko−
run zvýší. „Do kalkulace stavebních
prací by se neměl započítávat jen sta−

vební materiál, všechen ten beton
a železo. Musíme myslet hlavně na
to, že největší cenu má čas. V tomto
případě čas lidí, kteří čekají v kolo−
nách místo toho, aby byli se svými
nejbližšími. Sportovali, bavili se, pra−
covali. A právě za to musíme být při−
praveni zaplatit nějaké peníze navíc,“
uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba.

Most v Týně nad Vltavou je sou−
částí silnice, která spojuje České
Budějovice s Milevskem nebo 

Be chyní. „Nemůžeme neustále na
jedné silnici ten provoz přerušovat,
protože tím trpí hlavně obyvatelé
Jihočes kého kraje,“ řekl hejtman.

Most je delší dobu ve špatném
technickém stavu. Jeho oprava by
měla začít v létě a potrvá přibližně
rok. Dělníci budou muset mimo jiné
strhnout horní nosnou konstrukci
mostu a místo ní dát novou. Spodní
konstrukci proto upraví a zesílí, aby
novou horní unesla. (pru)

Zrenovují most, dopravu omezí jen málo

Strakonice už budou zase předělá−
vat Velké náměstí. Radnice požádá
na jaře o stavební povolení potřeb−
né k úpravám. Město chce omezit
dopravní provoz, zvětšit plochu
a vytvořit místo, kde by se mohly
pořádat farmářské trhy nebo kul−
turní akce.

„Kruhový objezd, jehož dominan−
tou je socha Švandy dudáka, se
změní v křižovatku tvaru písmene T.
Práce začnou zřejmě příští rok, pů−
vodní odhad nákladů byl kolem
50 milionů korun,“ uvedl místo−
starosta Rudolf Oberfalcer. Projekt

by měl být hotový v březnu. Cílem je
zachovat obousměrný provoz, ome −
zit parkování, vytvořit veřejný pro−
stor pro konání akcí, trhů, koncertů,
aby tam byla zeleň a nějaký vodní
prvek. Projektant teď dokončuje
podklady pro stavební povolení.

Radní už řeší detaily, projekt se do−
končuje. O proměně náměstí se mlu−
vilo před lety při akci Oživme si
Strakonice, kdy někteří členové vede−
ní města nebyli ještě politicky aktivní.
Příprava trvala roky i proto, že dlouhá
byla jednání s majiteli domů. Na ně−
kterých místech se bude snižovat 

nebo zvyšovat terén, řešilo se, jak
bude fungovat zásobování. Pře dě lá −
vat se budou i některé rozvodné sítě.

„Cílem je udělat z toho opravdu
náměstí, tu plochu zvětšit, udělat ji
dominantou města. Mělo by to být
místo, kde by se mohli lidé shro−
mažďovat, kde by měly být farmář−
ské trhy, různé společenské akce,
aby se tam mohlo postavit pódium.
Mělo by to být opravdu náměstí,
teď je tou rampou rozdělené na
dvě půlky. Měla by tam být velká
plocha,“ řekl starosta Břetislav
Hrdlička. (pru)

Strakonice zase předělají náměstí
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Záchranka měla
více zásahů

Více zásahů, než předloni měla
v roce 2022 Jihočeská záchran−
ná služba. Loni ošetřila přes
70 600 pacientů. Je to téměř
o 5000 více než v roce 2021.
Meziročně vzrostl i počet výjez−
dů, kterých bylo loni více než
86,5 tisíce. O rok dříve šlo o ne−
celých osmdesát tisíc výjezdů.

„Co se skladby výjezdů týče,
tak stále platí, že jedním z nej −
častějších výjezdů záchranné
služby je k pacientovi, u něhož
došlo ke zhoršení zdravotního
stavu v souvislosti s jeho základ−
ním interním onemocněním,“
uvedla mluvčí jihočeské záchran−
né služby Zuzana Fajtlová.

Dodala, že loni zdravotníci za−
sahovali ve 439 případech
u akutního infarktu. Zajistili také
péči pro 1607 pacientů s cévní
mozkovou příhodou, které pře−
váželi do nemocnic. „Také vý −
jezdů k těmto diagnózám jsme
zaznamenali meziroční nárůst
v řádech desítek událostí,“ řekla
mluvčí.

Stoupá také počet zraněných,
které záchranáři ošetřili. Loni
jich bylo 14 000, což je o 3000
více než v roce 2021.

„Je to velmi pestrá indikace.
Od řezných, sečných a zhmož−
děných ran počínaje, přes úrazy
sportovní, pracovní a zahrád −
kářsko−kutilské, těžkými popále−
ninami a pády z výšky konče,“
podotkla Fajtlová.

Vrtulník jihočeské letecké zá−
chranné služby loni vzlétl k 765
událostem a ve vzduchu strávil
přes 562 letových hodin. Po −
sádky v sanitních vozidlech za
rok najezdily téměř tři miliony
kilometrů. Záchranáři loni zasa−
hovali u 2358 dopravních ne−
hod. V Jihočeském kraji má zá−
chranná služba 33 základen, na
nichž pracuje 55 posádek. (pru)
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O světovém unikátu, jakým otá −
čivé hlediště v Českém Krumlově
bezesporu je, bylo už napsáno
a řečeno mnoho. Stále se nic ne−
změnilo. Má před sebou další vele−
úspěšnou sezónu. Nyní se opět
představitelé Jihočeského divadla,
které jej spravuje, se zástupci
města, ale i kraje shodli, že nové
zařízení bude nejspíš o něco dále,
než je doposud.

Nové otáčivé hlediště
v Českém Krumlově by
mohlo stát v bývalém za−
hradnictví za zámeckou
zahra dou. Je to nejreálněj−
ší varianta. Vznikla by no−
vá točna i její zázemí.
Shodli se ředitel Jiho čes −
kého divadla Lukáš Prů −
dek a kru m lovský místo −
sta rosta Zbyněk Toman.

Než bude nové hlediště
hotové, mělo by se hrát
na tom nynějším v zámecké zahra−
dě. Památkáři dlou hodobě kritizují,
že točna je v barokní zahradě, jež je
spolu s objektem zámku a hradu
a centrem města zapsána na sezna−
mu UNESCO.

Odhad nákladů na stavbu nové
točny byl podle Národního investič−
ního plánu pro léta 2020 až 2050
bývalé vlády asi 1,5 miliardy korun.
„Bavíme se o strategickém řešení,

jak ukončit spor mezi otáčivým 
hledištěm a letohrádkem Bellarií.
Vychází z toho to, co považuji za
opti mální řešení už několik let, a to
je rozšíření zahrady o divadelní trakt
s otáčivým hledištěm a adekvátním
zázemím pro diváky i divadlo,“ uve−
dli zástupci města i divadla.

„Točna je v zahradě od roku 1958
a to, jaké produkce se před otáči−

vým hledištěm hrají, se vyvíjí. Sna −
žíme se tam inscenovat věci
v aktuál ní divadelní estetice. Ale
prostor jako takový a to, co se na−
bídne divákům z hlediska parková−
ní, toalet, stravování, se za posled−
ních 60 let nezměnilo. Považuji to
za tristní, a tohle je cesta, která
umožňuje zvýšit kvalitu směrem
k divákům, na rozdíl od toho, kdyby
zůstalo na stávajícím místě,“ řekl

ředitel divad la Průdek. Letohrádek
Bellarie památkáři opravují. Jiho −
české divadlo, jež před točnou hra−
je, ho využívalo jako zázemí.

České Budějovice, jimž točna
faktic ky patří, mají smlouvu s pa−
mátkáři o pronájmu zámecké zahra−
dy do konce letošního roku. V pra−
covní skupině pod ministerstvem
kultury se jedná o smlouvě na rok

2024 a o tom, jak bude
nynější točna fungovat
u opravené Bellarie. Do −
kud nevznikne nová scé−
na, bu de v provozu ta stá−
vající. „Nikdo o otáčivé
hlediště nepřijde,“ dodal
místostarosta Toman.

Loni přilákalo divadlo
na krumlovskou točnu
přes 52 000 diváků při
tržbách 43,9 milionu 
korun. Letos tam od
2. června do 10. září uve−

de šest titulů. Premiérou bude ba−
let inspirovaný malířem Egonem
Schielem. Na repertoár se vrátí ko−
medie Ženy Jindřicha VIII. s Petrem
Rychlým v hlavní dvojroli, dál jsou
v programu horor Dracula, příběh
Muž dvojhvězdy, oratorium Mesiáš
a titul Úplně celá česká historie.

Točna v Českém Krumlově přiná−
ší divadlu čtyři pětiny všech tržeb. 

(pru) Foto: archiv ČK

A už zase to otáčko…!
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Miliony 
pro Turecko a Sýrii
Tři miliony korun věnuje Jiho −
český kraj jako pomoc pro 
oblasti zasažené zemětřesením
v Turecku a Sýrii. Peníze předá
organizaci Člověk v tísni. Dar
jako mimořádný bod schválili 
jihočeští zastupitelé.

„Oceňuji to, že si v zastupi −
telstvu umíme vyříkat nepříjem −
né věci, ale také se dokážeme
jednotně shodnout na pomoci.

Ukázalo se to už při tornádu na
Moravě, kdy jsme této oblasti 
také jednohlasně pomohli,“ řekl
jihočeský hejtman Martin Kuba.

Ničivé zemětřesení, které
v úno ru zasáhlo oblast na hranici
mezi Tureckem a Sýrií, si podle
poslední bilance vyžádalo přes
50 000 obětí. V zasažených obla−
stech pracovali kromě tureckých
záchranářů týmy z desítek zemí
světa, včetně hasičů a záchra −
nářů z Česka.

„Pokusili jsem se najít nějakou
cestu, jak do oblasti pomoc do−
stat. Mluvil jsem s ředitelem
orga nizace Člověk v tísni Šimo −
nem Pánkem, mají spuštěnou
sbírku. Naše částka je pro ně vel−
mi zajímavá a pomohlo by jim to
realizovat pomoc. Člověk v tísni
je pro nás relevantní partner,“
uvedl Kuba.

Pánek uvedl, že momentálně
jsou nejvítanější formou pomoci
peníze. „Za ně pak organizace
přímo na místě zakoupí potřebné
věci. Lidé tam potřebují například
stany nebo spací pytle. Není
možné posílat peníze přímo
správním institucím v Turecku
a Sýrii, tato cesta by totiž byla
hodně složitá,“ řekl Kuba.

Peníze poskytla i některá další
jihočeská města, jako České
Budějovice, Tábor nebo Písek.

(pru)

V březnu začne naplno fungovat
srážecí stanice, která bude snižo−
vat množství fosforu v táborské
údolní nádrži Jordán. Výrazně se
tím zlepší kvalita vody a voda
přesta ne být v létě tolik zelená.
Přitom před lety proběhlo odbah−
nění nádrže za stovky milionů ko−
run, které mělo tomuto nešvaru
pomoct. To se příliš nepodařilo.

Za pořízení stanice, která se bude
nacházet u Stoklasné Lhoty, radnice
zaplatila 5,5 milionu korun.

Srážení fosforu není všelék, kvali−
tě vody pomůže výrazně, ale ne ma−

ximálně. Dokončením stanice opat−
ření na Jordánu rozhodně nekončí.
Podle vědců je v průměru v Jordánu
20 až 40 mikrogramů fosforu na litr,
maxima jsou dokonce 80 mikrogra−
mů. Pro rekreační využití je ideální
hodnota pod 20 mikrogramů na litr.

„Čistá voda bez sinic se podle od−
borníků v nádrži neukáže hned, urči−
tě ne naplno tuto sezonu. Nějakou
dobu totiž trvá, než se povodí srá−
žedlem prosytí. Už dříve nám dopo−
ručili několik opatření proti zhoršo−
vání kvality vody. Kromě vybudování
srážecí stanice fosforu mezi ně patří

regulace složení rybí obsádky a jed−
nání s obcemi v povodí o stavbě
čističek odpadních vod,“ uvedl
mluvčí města Luboš Dvořák.

Jordán byl vybudován v roce 1492
a je pravděpodobně nejstarší pře−
hradní nádrží v Česku. Je určen k zá−
sobování Tábora pitnou vodou. Jeho
odbahnění, které po více než dvou 
letech skončilo v létě 2014, stálo
466 milionů korun. Ze dna Jordánu
postupně zmizelo přes 260 000
krychlových metrů bahna. Rozsáhlou
revitalizaci zkomplikovalo dvojí protr−
žení hráze. (pru) Foto: archiv města

Chtějí odbourat fosfor z Jordánu

Přestavbu bývalé budovy městské
knihovny na Alšově náměstí v Pís −
ku chystá radnice. V objektu pak
bude sídlit městská policie. Odha −
dované náklady na přestavbu činí
přibližně 50 milionů korun.

„Objekt rekonstrukci už nutně po−
třebuje. Ve špatném stavu je střecha
i fasáda, budovu je třeba sanovat
proti vlhkosti. Projekt zahrnuje i vý−
měnu zastaralých inženýrských 
sítí,“ uvedl starosta Michal Čapek
s tím, že práce začnou letos a podle
odhadů potrvají 15 měsíců.

Písecká knihovna se před čtyřmi
lety přesunula do zrekonstruo −
vané budovy bývalé školy, která
stojí také na Alšově náměstí.
Náklady na projekt činily téměř
140 milionů korun. Písecká měst−
ská policie sídlí od svého vzniku

před více než 30 lety v objektu
v Komenského ulici. I přes úpravy
v letech 2006 a 2007 budova 

současným potřebám organizaci
prostorově nestačí.

(pru) Foto: Archiv Města Písku

Z knihovny bude služebna
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Blbá nálada ve společnosti přetr−
vává a troufnu si říci, že velkou mě−
rou se na tomto faktu podílí sledová−
ní médií. Ten nekonečný proud infor−
mací o katastrofách v  podobě
například zdražování už
musel otupit i otrlého
konzumenta nega tiv −
ních zpráv. Z  tohoto
divného kolotoče
protichůdných in−
formací mnoho lidí
vytrhlo prezidentské
klání, ale jen na cca
tři měsíce a od února
2023 „jedeme dál“.
Jak na blbou náladu?
Máme Rok mírumilovného
Zajíce, který dává přednost bezpečí,
neriskuje a vytváří harmonické pro−
středí a pohodu. Moje rada je, vy−
užijte Rok Zajíce ke zklidnění a vě−
nujte se společenským aktivitám.
Radujte se ze života.
Numerologicky je rok 2023 v čísle
7, což je rozporuplné číslo podle
čínské astrologie. Číslo 7 může být
chápáno jako šťastné i nešťastné. Ve

svém šťastném významu je to dobré
číslo pro mezilidské vztahy. Oproti
tomu ve svém nešťastném smyslu je
spojováno se slovem klamat. 

Co si z toho vzít? Mnoho lidí
považuje sedmičku za

šťastné číslo. Není to
však tak jednoduché,
zejména pokud jde
o peníze. V numero−
logii peněz je to vel−
mi zrádné a nebez−
pečné číslo. Někdy
se totiž pojí s mate−

riálními a finančními
ztrátami v důsledku

neopatrnosti. Měli byste
si dávat dobrý pozor na to,

kam peníze investujete a jak s nimi
zacházíte.
Podle mé teorie je související taro−
tovou kartou POUSTEVNÍK, který
symbolizuje osamění nebo někoho,
kdo si jde svou cestou bez velkého
ohledu na okolí. Světlo lucerny, kte−
rou drží v ruce, ukazuje poustevní −
kovi cestu a je zároveň majákem
pro ostatní, kteří hledají pravdu

a moudrost. Jeho hůl je symbolem
cesty, kterou musí ujít, ale je i sym−
bolem ochrany proti nebezpečí.
Mnoho lidí se může cítit samo, i když
nejsou a nebudou sami. 
Moji představu výkladu tohoto čís−
la by mohla vyjadřovat i tarotová
karta KOLO ŠTĚSTÍ – Síla osudu.
Význam karty mluví jasně: Osud, zá−
kon odplaty, osudová křižovatka,
blíží cí se konec problémů, změna
osudu, bludný kruh, osudový vztah,
vliv osudu na život.
Zejména význam karty Kolo štěstí
napovídá, na co si dát pozor a čemu
je dobré v roce 2023 věnovat pozor−
nost. Nenechat se zlákat do pastí
slibu jících jednoduchá a rychlé ře −
šení a hledat svoji optimální cestu,
jak z krize. Je dobré počítat s tím, že
je zde zákon odplaty. Co zasejeme,
to sklidíme. S tím dost lidí nepočítá.
Pokud někdo způsobí nerovnováhu,
osud jej potrestá rychle. Proto dopo−
ručuji v roce 2023 být obzvláště
opatrný
Podle mé teorie bude mnoho věcí,
které se stanou, dané osudem 

a bude malá možnost je ovlivňovat.
Ale k dobru je zde zaječí mírumi −
lovná povaha a strach z  konfliktů.
Zajíc se nepouští do boje, dává
přednost bezpečí a nerad riskuje.
Jeho cílem je prolamovat a přemě−
ňovat. Rád vytváří harmonické pro−
středí a pohodu. 
Rok Draka, který nastane od 10. 2.
2024, bude hektický a vyčerpávající.
Proto využijte letošní rok ke zklidnění
se a dobře zvažujte co dál. 
Věřím, že díky energii pohodového
Zajíce se situace nejenom u nás, ale
i jinde vyřeší a zklidní. Dopady, kte−
rými nás média a politici straší, se
nenaplní v takové míře, jak to nyní
vypadá. A protože štěstí přeje připra−
veným, nebojte se plánovat. 
Zajíc je symbolem dlouhověkosti.
Proto by mohl být rok 2023 rokem
diplomacie, mírových dohod a pokli−
du, ale i možností uzdravení těch,
co mají problémy.
Všem čtenářům přeji, aby si nene−
chali utéct štěstí a zachovali ve zdra−
vém těle zdravého ducha.

Stanislav Brázda

doporučuje známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

„Protože jaro už nám ťuká na okno,
rychle se zbavte blbé nálady,“

Pět nových kulturních památek
v jižních Čechách zařadilo na se−
znam Ministerstvo kultury. Jsou
to Hardtmuthova vila v Českých
Budějovicích, návesní kaple v Her −
 bertově, kovárna v Číčeni cích na
Strakonicku, nový most v Písku
a železniční most přes řeku Luž −
nici na trase Tábor – Bechyně.
V jižních Čechách je teď 5100 kul−
turních památek.

Neobarokní Hardtmuthovu vilu si
nechal postavit průmyslník a stavitel
Franz Hardtmuth v roce 1911 stavi−
telem Johannem Stepanem.

„Svou kvalitou dodnes vysoce
převyšuje regionální poměry. Jde
o naprostou špičku mezi před −
váleč nými vilami co se týče veli−
kosti stavby, luxusního komfortu
technického vybavení i míry do−
chování původních konstrukcí
a materiálů,“ uvedl ředitel Národ −

ního památkového ústavu v Čes −
kých Budějovicích Daniel Šnejd.

Návesní kaple v Herber tově na
Českokrumlovsku je jednou z mála
staveb, které se dochovaly z půvo−
dní zástavby 42 domů. Zůstaly pou−

ze dvě usedlosti a kaple, postavená
po roce 1826. Díky tomu, že je kul−
turní památkou, připravuje město
Vyšší Brod, jemuž patří, rekonstruk−
ci kaple. Další novou kulturní památ−
kou v kraji je nový most s válcovým

jezem a malou vodní elektrárnou v
Písku z let 1938 až 1941.

„Most i elektrárnu navrhl předsta−
vitel českého funkcionalismu archi−
tekt Adolf Benš, který projektoval
i odbavovací halu letiště na pražské
Ruzyni,“ uvedl ředitel.

Areál usedlosti s kovárnou na čí−
čenické návsi vznikl patrně v 18.
století. Památkově nejhodnotnější
částí je kovárna s obydlím tovaryše.
Je to ukázka zázemí řemeslnického
živnostníka z 19. století.

Železniční ocelový most přes řeku
Lužnici v Táboře z let 1902 až 1903
je podle památkářů velkorysou stav−
bou, která je součástí první elektrifi−
kované dráhy v Rakousku–Uhersku
a je spjatý s dílem Františka Křižíka.
Je to jeden z posledních takzvaných
příhradových mostů se zachovaný−
mi původními ocelovými i zděnými
konstrukcemi na tratích v ČR.

Jižní Čechy mají 5 nových kulturních památek

Hardtmuthova vila i Nový mosz v Písku byly zařazeny 
na seznam kulturních památek
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CAFÉ CHARLOTTE, za−
vedená firma s dlouho−
letou tradicí v horském
středisku na Šumavě,
hledá posily do týmu na
pozici číšník/servírka
a cukrář/cukrářka. Na −
bízíme stabilní pracovní
poměr v celoročním pro −
vozu (i v případě dalších
pandemických opatře−
ní), ubytování zdarma
a jídlo za 50 %. Po ža −
dujeme pouze spolehli−
vost a nadšení učit se
nové věci a dále se vzdě −
lávat. Praxe v oboru
a základní znalost ně−
meckého jazyka u ob−
sluhy je výhodou, nikoli
podmínkou. RR 23245

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

KOUPÍM tento typ 
křesel a starožitný ná−

bytek 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

VÝKUP starých peřin.
Tel.: 606514445. PM
23009

KOUPÍM staré pivní lah−
ve a sklenice s  nápisy
pivovarů. 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

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

KOUPÍM srovnávačku
s protahem KDR nebo
ROJEK. Tel.: 774707147.
PM 23014

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

VYKUPUJI knihy a po −
hled nice. Tel.:
702962961 RR 23185

ZAPLATÍM min. 20–30
tis. za každou lahev
s nápisem: J. Královec
Taus, Chotiměř, Gotz,
Mutersdorf, Dolanský,
Klečka, Jarolím, F. Z. B.,
Stubenbach, A. Peter −
michl, V. Šubrt a mnoho
dalších po domluvě. Tel.:
603158092. RR 23205

SBĚRATEL koupí staré
obrazy a jiné starožitnos−
ti. Solidní jednání. Tel.:
608979838, E−mail: vla−
d i s l a v. soucek@se−
znam.cz . PM 23028

KOUPÍM plastové palety
nebo přepravky. Tel.:
721866006. RR 23184

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

PRODÁM 2 čalouněná
pohodlná křesla rám dře−
vo, barva smetanová, ce−
na nového  8 900 Kč/ks.
Prodám jedno křeslo za
1 500 Kč, obě za 2 500
Kč. Dále prodám čalouně−
né černé židle, rám kov, za
150 Kč/ks jedna nebo obě
za 250 Kč. Ortope dickou
matraci 190x80x15 za
500 Kč. Plzeň Tel.:
705122256 PM 23038

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní  roz−
vod elektřiny vč.  jističů
a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Inimo buňku, obloženou
palubkami nebo vlnitým
plechem.  Pozinkový vlni−
tý plech, barvený. Buňky
jsou v  pěkném stavu.
Dále prodám maringotku,
obloženou 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

PRODÁM zánovní letní
pneu zn. DUNLOP,
185/60/15, cena 2000
Kč celá sada. Tel.:
731163829. PM 23037 

PRODÁM silniční beto−
nové panely rozměr 3m
x 1m  x 0,15m a  2m x
3mx 0,15m, místo od−
běru Jižní Čechy.,  dále
panely 2,2m x 0,6m x
0,1m, Plzeň  a okolí.
Možnost  naložení a za−
jištění dopravy. Tel.:
604867469, 603383211
PM 23019

PRODÁM VW CADDY
2.0TDI r.v. 2017, 5 míst,
najeto 70.000 km, plná vý−
bava, přídavné topení, od−
počet DPH, záruka – neha−
varováno. Cena 549.000
Kč. Tel. 603535061.

PRODÁM ALU DISKY
FORD MONDEO, r. v. 2007,
rozměr pneu 225/40R18.
4 ks – cena 5.000 Kč. Tel.
603535061.

PŘEVEDU záznamy z vi−
deokazet na flešku 
nebo DVD, levně. Tel.:
777554484. PM 23003

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

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
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PRODÁM použitou 
nádrž na vodu IBC
kon tejner 1000 litrů.
K odběru v Klato −
vech. Vhod  né na vo−
du pro stavbu. Cena:
od 1.150 Kč. Na vý−
běr z ví ce kusů. Pěk −
né čis té zánovní 
od 1.500 Kč. Tel.
722660668.  RR
22846

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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Uzávěrka řádkové inzerce je 24. března 2023

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

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

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
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Další číslo

Jihočeského
rozhledu

vyjde 
3. 4. 2023

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

KOMERČNÍ 
ŘÁDKOVÝ INZERÁT: 

ÚDRŽBA ZAHRAD, 
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
PLOŠNÉ VÝŘEZY, 

ŠTĚPKOVÁNÍ
tel.: 728 70 90 70

www.kacim.cz 
RR 23130

DERATIZACE, 
DESINSENKCE, 
DESINFEKCE, 

tel.: 724 695 640
RR 23130+

Inzerát můžete podat 
elektronicky na e−mail:

sekretariat@
plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci můžete 
bankovním převodem:

ČSOB: 
72827293/ 0300
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Jahodník MARANELL®
exkluzivní superpřevislý jahod−
ník, až 2 metry dlouhé výhony
plné lahodných a sladkých jahod

69 Kč 149 Kč 99 Kč

Moruše zakrslá MOJO
BERRY® Matsunaga 
černé, sladké plody a dorůstá
menších rozměrů

349 Kč 12 ks od 89 Kč 6 ks od 99 Kč99 Kč 149 Kč

SAZENICE RÉVY 
velkoplodé, moštové, 
bezsemenné i rezistentní  

99 Kč

Angrešt Spinefree −
BEZTRNNÝ  
červené, hladké a mimořádně
chutné plody  

ARONIE − 
velkoplodá jeřabina
černé plody mají vysoký 
obsah vitamínů a léčivých látek  

99 Kč 89 Kč 149 Kč

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

od 99 Kč

AMERICKÉ IBIŠKY
mrazuvzdorné v různých 
barvách. Obří květy mají 
až 25cm!!! 

69 Kč149 Kč 89 Kč

od 89 Kč

149 Kč od 199 Kč

Zasíláme Českou poštou. 
Ke každé zásilce přidáváme 

ZDARMA  
katalog návodů na pěstování. 

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

OD NÁS TO ROSTE

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

Kruh 209, 514 01 p. Jilemnice, tel.: 601 534 767

e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

NOVINKA

JAHODY STÁLEPLODÍCÍ  
přináší bohatou úrodu 
od června až do začátku zimy 

Stáleplodící maliník
ZEWA III   
slaďoučké a veliké maliny 
od léta až do zimy  

OVOCNÉ STROMKY
pro  jarní  výsadbu nabízíme
jabloně, hrušně, slivoně, 
meruňky, třešně višně atd. 

149 Kč  

RÉVA SKLENÍKOVÁ
KARDINÁL 
obří až 4kg hrozny můžete sklí−
zet ve skleníku či zimní zahradě

Borůvka AMELANCHIEROVA
– Muchovník
10−15kg lahodných plodů 
z každého keře, 
nepotřebuje rašelinu!! 

JAHODY VELKOPLODÉ 
odolné odrůdy s velikými 
a sladkými plody 

INDIÁNSKÁ BORŮVKA
VICKY  
krása i užitek, nádherné květy 
a sladké plody každý rok 

Největší borůvka
BIG CHANDLER
obrovské plody a maximální
úroda každý rok 

MRAZUVZDORNÉ 
FÍKOVNÍKY     
různé odrůdy, které bohatě
plodí i v našich podmínkách

MINI KIWI JAPSAI
samosprašná a mrazuvzdorná
odrůda, nemusí se loupat

Obří brusinka
CRANBERRY RED
maxibrusinka, plody až 2cm!!!
veliké 

JOSTA KEŘOVÁ
mezidruhový kříženec rybízu 
a angreštu s vyváženou 
a lahodnou chutí 

Zakrslá višeň 
CARMINE JEWELL
kompaktní malý keřík, 
bohatá úroda chutných višní


