
Mnoho z nás většinou ani netuší, 
jaké poklady máme doma. Ať už se
jedná o staré, poškozené či polá −
mané šperky, staré mince, zlaté
zubní korunky, stříbrné příbory či

z módy vyšlé šperky. Výkup
drahých kovů je v současné
době nejrychlejší a nejjedno−
dušší způsob, jak své peníze
znovu zhodnotit. Aktuální cena
zlata se na Londýnské burze
po hybuje okolo 31 000,− Kč 
za unci. V souladu s kurzem 
české koruny cena zlata od začátku 
roku 2018 opět mírně stoupla. „Své
zlaté či stříbrné šperky můžete
snadno proměnit i na částky značně
přesahující Vaše očekávání,“ sdělu−
je manager Zlaté Investiční Banky,
který konstatuje stále stoupající 
počet zákazníků.

Paní Poláková se rozhodla navští−
vit Zlatou Investiční Banku v Č. Bu −
dějovicích a informovat se o vý −
kupních cenách. „Měla jsem něko−
lik starých řetízků, prsten, náušnice
po prarodičích a jednu stříbrnou
minci a rozhodla jsem se je prodat.
Zaujala mě pobočka Zlaté investiční

banky, která nabízí dlouhodobě vy−
soké ceny za výkup. S jednáním
personálu jsem byla velice spokoje−
ná a mile mě překvapila i vyplacená
hotovost, a to přes 9 tisíc korun,“

pochvaluje si.
O skvělých vý−

kupních cenách
je možné se přijít
nezávazně pře−
svědčit. Obslouží
Vás příjemný per−
sonál, diskrétní
prostředí při vý−
kupu drahých ko−
vů je samozřej−
mostí. 

Naši pobočku naleznete na adrese: 
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Krimi: Můj velký případ

Stanislav Brázda: Celý život 
je o pudech, o penězích a sexu

České Budějovice
Lannova třída 55/31 

– naproti OD Prior

Otvírací doba: 
Po – Pá: 08:30 – 12:00

13:00 – 17:00
V sobotu je pro Vás pobočka 

otevřena po předchozím 
telefonickém objednání na čísle

Tel.: +420 374 449 072
www.zlatainvesticni.cz
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Šumavské bylinné lázně

Neváhejte přijít ke skutečným
profesionálům.

... pokračování na straně 5

�

Výkup zlata a stříbra je nejlepší ve
Zlaté Investiční Bance

Zlatá a stříbrná horečka

Ještě před lety utajený, dnes
poměrně slavný syn herecké
legendy Jana Wericha, Jiří
Werich Petrášek objíždí re−
publiku se svými pořady.
Nedávno vydal knihu, praco−
val pro rozhlas, ale stále učí
na Evropské akademii a je
o něj čím dál větší zájem.
Také diváci v jižních Čechách
se s ním mohli setkat a tuto
možnost ještě budou mít.

„Vydal jsem knihu Kapka do
žil s nakladatelem Pavlem
Meszarošem, jezdím po re−
publice s našimi pořady a ne−
ustále se setkávám se skvě −
lými lidmi. Je to pro mě čest
a tak trochu jsem ke všemu
přišel jako “slepý k houslím”,
ale snad tátovi ostudu nedělám.
Nechci si hrát rozhodně na nic a na
Jana Wericha nemám a nikdy mít
nebudu, ale řada lidí mi říká, že ten
potenciál, co měl táta, tam je a tak
se snažím předat některé i své věci.
A jsem rád, když je veselo, když se

lidi smějí, baví. Potěšilo mě, že
kmotry mé knihy byli báječní lidé
Jan Přeučila a Eva Hrušková, že při−
šla má kamarádka a kolegyně Marie
Tomsová a další skvělí lidé,” prozra−
dil Rozhledu Jiří Werich Petrášek.

Werichův syn objíždí republiku
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V mládí hrával hlavně milovníky,
v po kročilejším věku hlídače, re−
cepční, závozníky, ředitele, soudru−
hy… Jeho jméno ne všem něco
řekne, ale tvář zcela jistě. Robert
Vrchota je tak trochu “zapomenu−
tý” český herec menších, zato vý−
razných rolí. Jihočech, rodák
z Břilic u Třeboně. Původně se
ale jmenoval Josef… Narodil se
13. ledna 1920.

Jeho role čerta v Divé Báře z ro−
ku 1948, kde byl vyloženě krasav−
cem a sváděl Vlastu Fialovou, jej
předurčovala k podobným posta−
vám. Jak ale stárnul a přibíral na
váze, začal hrát úplně jiné role.

A tak lze jmenovat třeba Plavecký
mariáš, Florenc 13,30, Bílá paní,
Šíleně smutná princezna, Pěnička
a paraplíčko, Cirkus Humber to,
Rozpaky kuchaře Svatopluka, Pan
Tau, Léto s kovbojem, Jak vytrh−
nout velrybě stoličku a celou řada
dalších filmových, seriálových rolí.
Vrchota své ranné dětství prožil

v Českých Velenicích a Českých
Budějovicích, kde nastoupil na
gymnázium. Po vystěhování rodiny
z pohraničí žil poblíž Prahy. Po za−

čátku okupace však tajně
odešel z gymnázia k severo−
české kočovné společnosti.

Už jako profesionál stanul na
prknech pardubického Východo −
čes kého divadla a následně pro−
šel pražské soubory Divadla čes−
koslovenského státního filmu
a Karlínského divadla. V dalších
dekádách působil v divadle v Kolíně,
z něhož odešel v roce 1980 na od−
počinek. Do divácké oblíbenosti se

rovněž zapsal i svým vystupováním
na zájezdových estrádách a v tele−
vizních zábavných pořadech.

„Z milovníků jsem se dostal až
na ty podsadité pány, ale mně to
nevadilo. Já je vždy hrál rád. Byly
to role přímo pro mě,” říkával často
Robert Vrchota, se svým i speci−
fickým hlasem. Bohužel tento pán
upadl v zapomnění. Nebýt filmů,
seriálů a repríz, nejspíš by na něj
diváci jako na “slavné jméno” za−
pomněli. Dodnes se ptají, jak že se

tento charismatický herec vlast −
ně jmenuje. O to je zajímavější
vědět, že tento herec meších rolí,
zato velmi výrazných, pocházel
právě z jižních Čech, na které byl
vždy hodně pyšný, i když se sem
na sklonku života příliš nevra−
cel… Ani po smrti se do svého

kraje nevrátil, je pohřben na hřbito−
vě v Horních Počernicích u Prahy. 

(pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Riskují kvůli 
zmrzlině

Hodně v šoku a naštvaní jsou
mnozí obyvatelé Hluboké nad
Vltavou a hlavně řidiči projíždějící
od jara do konce léta místní částí
Zámostí. Přímo na křižovatce
u mostu je stánek se zmrzlinou,
kde ale denně zastavují desítky
aut, situace je nepřehledná, do−
konce nebezpečná, a město ani
policie problém neřeší. Přičemž
vyhláškou je zakázáno parkovat
na křižovatce.

Dočkají 
se obchvatu

Obyvatelé obcí Dasný a Češ ňo −
vice se konečně dočkají obchva−
tu. Do dvou let začne stavba 
objízdné, asi 13,5 kilometrů dlou−
hé trasy, kterou by mělo projíždět
na 15 tisíc osobních aut a dva ti−
síce kamionů denně, které přes
vesnice nyní jezdí. Lidé si stěžují
ne téměř nemožnost přejít silnici,
na praskající zdiva domů, přemí−
ru prachu i hluku. 

Úložiště nechtějí
Lidé ze všech sedmi lokalit, které
vybrala Správa úložišť radioaktiv−
ních odpadů dále protestují proti
budování míst, kde vyhořelé pali−
vo bude po desítky let ukládáno.
Na jihu Čech jde o dvě území:
u Magdalény na pomezí Tábor −
ského a Píseckého okresu, kde
by úřad zničil jeden z nejkrásněj−
ších koutů v okolí a také o oblast
Čihadlo u Deštné na Jindřicho −
hradecku. Drtivá většina obyvatel
i starostů a zastupitelů je stále
proti úložišti. 

Čekají kolaps
Na jednu z nejsložitějších oprav
za poslední desítky let se chystá
jihočeský Tábor, kdy začne s re−
konstrukcí jediné obousměrné
komunikace v centru města. To
velmi výrazně zkomplikuje dopra−
vu.Výměna rozvodů vody, kanali−
zace a povrchu vozovky vyjde na
více než 40 milionů korun. Práce
by měly začít na přelomu června
a července a potrvají do listopa−
du. Oprava ulice velmi razatně
zkomplikuje dopravu a bude do−
cházet ke kolapsům. 

foto: CSFD, NFA, archiv

Robert Vrchota
Tak trochu zapomenutý slavný český herec 

Na 6000 lidí podepsalo petici proti
bourání českobudějovické sportovní
haly. Demolice objektu má podle
plánu začít v květnu. Místo ní chce
magistrát na stejném místě vybudo−
vat multifunkční centrum.
Proti tomuto rozhodnutí se
staví zástupci sportovních
klubů, které halu využívají.
Petiční výbor dnes o výzvě
proti zbourání haly infor−
moval novináře. Každý
den počet podpisů stoupá.
Výbor chce petici s pod −
pisy předat na magistrát
před dalším jednáním za−
stupitelstva, které se
usku teční 14. května.
Podle autorů textu není nezbytně
nutné halu bourat. 

„Pro potřebu sportů slouží na vý−
borné úrovni. V žádném případě není

hala ve stavu, že by se musela
demolovat,“  uvedl další člen petič−
ního výboru Ludvík Fabián.

Sportovní hala na Dlouhé louce je
v provozu od roku 1985. Její vybu−

dování i s úpravou okolí stálo tehdy
33 milionů československých korun.
Podle Fabiána je technický stav
sportovní haly vyhovující.

Stavba multifunkčního centra přij−
de na více než 300 milionů korun.
Nový objekt má mít dvě stejné palu−
bovky a zvýší se kapacita hlediště,
kdy třeba volejbalové zápasy bude
moci sledovat až 2250 diváků místo
současných 1500. Ideu nové haly
prosazoval především českobudějo−

vický volejbalový klub, který patří
dlouhodobě do tuzemské špičky.
Parametry současné haly ne −
odpovídají požadavkům pro me −
zi národní zápasy. Týká se to
především stropu, který je ve
výšce devíti metrů od palubovky
a nový by měl být o tři metry výš.

Multifunkční centrum však ne−
počítá s atletickým koridorem,
který by měl výhledově vznik−
nout v areálu základní školy
Oskara Nedbala. Magistrát na−

bídl atletickým oddílům dočasně
provizorní prostory v jiných objek−
tech, které však podle atletů nespl−
ňují potřebné parametry.

Petice proti zbourání haly
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Tisíce otrávených řidičů, desítky
naštvaných úředníků i politiků. Tak
vypadala a vypadá sitauce kolem
rekonstrukce povrchu silnic u Týna
nad Vltavou. Nyní se řeší nová
oprava v rámci reklamace, protože
společnost, kterou kraj vybral, není
podle něj solidní.

Hejtmanství nyní žádá po
firmě Robstav, která loni se
zpožděním, a podle kraje ne−
kvalitně, opravila některé silni−
ce, aby je opravila znovu. 

„Jde o silnice procházející
Týnem nad Vltavou a průtah
obcemi Dříteň a Nákří. Poža −
dujeme také slevu za práce
a prodloužení záruky. V krajním
případě, pokud se s firmou ne−
dohodneme, budeme se s ní soudit,”
řekl náměstek hejtmanky Josef Knot.
Kraj silnice dosud nepřevzal, firmě
nabíhá penále v jed notkách milionů
za to, že nedodržela termín zakázky
za 45,8 milionu korun.

Petr Čechal z firmy Robstav ne −
chtěl věc komentovat. V lednu však
uvedl, že zkoušky kvality oprav silnic,
jež si firma dělala, nevycházely špat−
ně. Kraj namítá, že “že ale ani dobře”!
Na rekonstrukci silnice v Týně smě−
rem na Neznašov měla firma 50 dní,

termín do 31. října. Na průtah Dřítní
a Nákřím byla lhůta 55 dní, do 5. lis−
topadu 2017. Termíny firma nedodr−
žela. S rekonstrukcí silnice v Nové
Bystřici, jež měla trvat do konce října,
začal Robstav až po termínu.

Firma Robstav bude muset asi
znovu opravit i silnici v Nové Bystřici
na Jindřichohradecku, což byla za−
kázka za 3,76 milionu korun. Jde
o kilometrový úsek směrem na Staré
Město pod Landštejnem. Ředitel
Správy a údržby silnic  Jihočeského

kraje Jan Štícha sdělil, že
oprava obrusné vrstvy do−
padla loni „tragicky“. Silni −
čáři tuto vozovku nepřevzali.
Firma si podle silničárů
v daném úseku požádala
o uzavírku, jaké práce tam
chce Robstav dělat, zatím
ředitel neví.

Kraj chce letos do oprav
silnic dát desítky milionů ko−
run. Největší investicí bude

rekonstrukce silnice na Prachaticku
III/14214 a 14125 včetně průtahu
obcí Dub za 60 milionů korun. Pře −
dělávat se bude i průtah Čejeticemi
a Protivínem, obce Husinec a Něm −
čice se dočkají obchvatu. (pru)

Kraj i město řeší průšvih se silnicemi

Vysází 
tisíce stromů

Kůrovcová kalamita není jen pro−
blém Šumavy, ale třeba Písec −
kých hor. Poté, co se s ní lesní
správci z většiny vypořádali, čeká
je další složitý úkol, a tedy výsad−
ba 5000 stromů. Budou to jak 
listnaté stromy jako buky a duby,
tak samozřejmě i jehličnany. De −
sítky let potrvá, než stromy do−
rostou do výše, aby se dalo ho−
vořit o tom, že jde o les, pokud je
opět nenaruší kůrovec. 

Přibudou další
zóny

S přípravou dalších parkovacích
zón okolo problematického Praž −
ského předměstí začala česko −
budějovická radnice. Projekt má
vyřešit další úsek míst nedaleko
centra města, směrem k řece
Vltavě. Momentálně už je parko−
vání regulováno mezi Pražskou
třídou a Nádražní ulicí, nově se
počítá s parkovacími zónami
směrem k řece Vltavě. Radnice
chce vybudovat více jednosmě−
rek, aby bylo možné parkovat po
obou stranách ulice. Realizace by
měla začít na pozdim. 

Omezí vjezd
Český Krumlov se chystá na ra−
zantní krok. Od 1. května totiž zá−
sadně omezuje vjezd aut do his−
torického centra, kdy se tato
změna dotkne hlavně podnikatelů
a hostů v penzionech. Vozidla se
tak mezi 10. až 16. hodinou do
centra nedostanou. Radnice chce
tímto krokem zklidnit provoz
v historickém jádru, které je plné
úzkých uliček a turistů. Denně do
cetra vjede přes tisíc aut.

Zavřou lázně
Slavné Bertiny lázně v jihočeské
Třeboni projdou zásadní rekon−
strukcí za 170 milionů korun.
Klienti se tak mohou těšit na lepší
vybavení pokojů, wellnes či stra−
vovací části, na projekt si město
musí půjčit. Lidé, kteří se v láz−
ních léčí třeba opakovaně, se
dočka jí nových pokojů, bazénu,
jídelny či kuchyně. Kvůli nesho−
dám s památkáři zatím ale nedoj−
de k navýšení ubytovacích kapa−
cit. Práce by měly začít v září
a po trvají do května příštího roku.
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Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně 

vzdělávací předměty
Obchodní akademie: čtyřleté denní studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření
Propagační grafika

Kominík: denní forma tříletého oboru vzdělávání
Přijetí bez přijímacích zkoušek.

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Vzdělávání dospělých:
Obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou

Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném
oboru nebo maturita

Pozor novinka: Předškolní a mimoškolní pedagogika 
dvouleté a čtyřleté dálkové studium

Přijímací zkoušky se konají u maturitních oborů, a to pouze v prvním 
kole přijímacího řízení.

Trnkova 125, 345 61  Staňkov
Kontakty: 773 971 313, 379 789 530 večer

Přijďte k nám studovat −
zahajujeme 2. kolo přijímacího řízení

Dny otevřených dveří: 

každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku

Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech. 
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích 

programech a individuální přístup pedagogů ke studentům.

Soukromá Střední odborná škola 
a Gymnázium BEAN, s. r. o.

S posluchači a diváky se setkal
i v Českých Budějovicích v Metro −
polu a plánuje i další podobná 
setkání. „Jižní Čechy neznám tolik,
ale mám je moc rád. Taky na jejich
pomezí, u Sušice trávil svůj volný

čas můj otec Jan Werich, takže k to−
mu nějakou vazbu mám. Teď chys−
tám druhou knihu po stopách svého
otce, kde žil, kam jezdil, co kde 
prožil. Moc se na to těším,” dodal
Petrášek. (pru)

foto: archiv J.W.Petráška

Písecká nemocnice ve spolupráci
s Jihočeskou univerzitou zahájila
výzkum, který má vést ke snížení
pádů starších hospitalizovaných
pacientů. Senioři při rekonvales−
cenci často vzhledem ke
svému stavu utrpí i ve zdra−
votním zařízení úrazy. Vý −
zkum potrvá několik měsíců
a zdravotně sociální fakulta
Jihočeské univerzity zapůj−
čila nemocnicím několik po−
můcek, které mají snížit po−
čet úrazů po pádech.

„Pomůcky jsou určeny
čtyřem oddělením, kde jsou
hospitalizováni pacienti star−
ší pětašedesáti let, konkrétně oddě−
lení následné péče, anesteziologic−
ko−resuscitačnímu oddělení, interně
a chirurgii. Půjčeny je budeme mít
do konce tohoto roku, kdy se bude
zkoumat, jak minimalizovaly pády
pacientů," uvedla hlavní sestra pí−
secké nemocnice Květo slava Slabá −
ková. Pomůcky jsou například různá
chodítka, polohovací polštáře, různá

madla, sprchové židle i vozíky. Pády
seniorů v nemocnicích jsou časté.
Prodlužují dobu rekonvalescence
nebo komplikují původní zranění.
„Přestože jim nelze zcela zabránit,

určitými kroky a zásahy lze jejich
počet i závažnost důsledků snížit.
Počet pádů i zranění může být sní−
žen pomocí efektivního preventiv −
ního programu redukce pádů. Ana −
lýzou rizikových faktorů k tomu má
přispět i tento výzkum,“ uvedla dě−
kanka zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity Valérie Tóthová. 

(pru)

Zkoumají pády pacientů

... dokončení ze strany 1�

Werichův syn objíždí republiku
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Novou elektronickou databázi vy−
užívají jihočeští hasiči. V terénu
jim poskytuje aktuální informace
o tom, kde jsou hydranty a v jakém
jsou stavu. Díky této aplikaci mohou
snadněji získávat vodu
pro likvidaci požárů.
Dosud museli při zása−
zích ve velkých měs−
tech často jezdit do −
čerpávat vodu na své
stanice.

„Skutečnost je tako−
vá, že dosud jsme měli
informace o hydrantech
a jejich stavu v něja−
kých tabulkách, ale tyto
údaje neměli hasiči v te−
rénu. Nyní díky aplikaci Florián po−
mocí chytrého telefonu na místě 
ihned zjistí, kde přesně se jaký zdroj
vody nachází,“ řekl ředitel jiho −
českých hasičů Lubomír Bureš.

Společnost ČEVAK provozuje
v kraji přes 4000 kilometrů vodovo−

dů. Aplikace Florián nabízí on−line
infor mace například o průtoku v da−
ném hydrantu nebo o tlaku vody.
Navíc vedle přesné polohy místa na−
bízí další technické parametry po žár −

ního hydrantu. „Sys −
tém je používán ve
střední Evropě, my
jsme se proto inspi −
rovali z vedlejších ze−
mí,“ řekl technický
ředitel společnosti
ČEVAK Jiří Lipold.

Ředitel hasičů Lu −
bomír Bureš uvedl,
že hasičské vozy vy−
jíždějí ze svých sta−
novišť vždy s plnými

cisternami vody, ne vždy jim však
zásoba při zásahu stačí. „A v minu−
losti jsme se proto často museli vra−
cet pro vodu k nám a při dopravním
provozu třeba v Českých Budějo −
vicích to někdy představovalo kom−
plikace,“ uvedl Bureš. (pru)

Hasiči mají novou databázi

Stavbu tunelu pod nádražím, který
vyjde možná až na 1.5 miliardy ko−
run, chystá město České Budě −
jovice. Podjezd u nádraží chce
město zprovoznit zároveň s dálnič−
ním obchvatem, který by měl být
hotový v roce 2021. Obchvat Čes −
kých Budějovic by se měl začít sta−
vět na podzim. ŘSD zkraje roku
vypsa lo druhé kolo výběrové říze−
ní, stavba za 12,8 miliardy Kč bude
součástí dálnice D3.

„Tunel bude 200 metrů dlouhý,
vznikne dvouúrovňová křižovatka
ulic Nádražní a Průmyslová, stavba
by měla začít zkraje roku 2020.
Náklady na územní řízení budou asi
10 milionů korun,” řekl náměstek
primátora František Konečný. 

Stavbu bude podle něj muset za−
platit Státní fond dopravní infrastruk−
tury. Město má zpracovanou studii,
v nejbližších týdnech vypíše výběro−
vé řízení na zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení.

„Tunel pod nádražím je velice dů−
ležitý z hlediska příjezdu dálničního
přivaděče do centra města,“ prozra−

dil Konečný. Od D3 lze ze čtvr ti
Suché Vrbné projet do centra jen
pod viaduktem, který je nyní doprav−
ně velmi zatížený, a po dokončení
dálničního obchvatu by byly ještě
větší dopravní zácpy. Stavba přinese
velká dopravní omezení: kvůli tomu,
že křižovatka bude dvouúrovňová,
zahrnou práce i rozsáhlé výkopy.

Spodní úroveň křižovatky obsáhne
i rampy, po nichž se bude vjíždět do
tunelu, v němž budou čtyři pruhy.
Tunel vyústí v místě nynější křižo −
vatky u sběrného dvora, který za −
nikne, město pro něj bude hledat 
nové místo. Podle Konečného se mu−
sí tunel zprovoznit společně s dál −
ničním obchvatem. Nyní běží druhé
kolo výběrového řízení na stavbu
obchva tu. Jde o úseky Úsilné –
Hodějovice, dlouhý 7,1 kilometru
a úsek Hodějovice – Dolní Třebonín,
dlouhý 12,5 kilometru. Uchazečů je
15 na každý úsek, ve velké míře jsou
ze zahraničí. „Počítáme s tím, že by−
chom na podzim mohli stavbu za −
hájit,“ řekl Studecký. Ob chvat by měl
být hotový do roku 2021.

Chystají 200 metrů dlouhý tunel 

Pánové, kteří jste absolvovali základní vojenskou službu v Líních
u Plzně u vojenského útvaru 2494 v roce 1966 až 1968, ozvěte se.
Připravujeme setkání bývalých vojáků základní služby u vojen−
ského útvaru. Uskuteční se v sobotu 12. května 2018 ve 14:00 ho−
din v Chotěšově u Plzně v Res tauraci Pod Klášterem.  

Tel:  739 690 532 nebo 604 692 023

VÝZVA
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Jediné české lázně, které skloubily
lázeňství s přírodou, zemskou energií
a historií. Poddejte se léčivým
účinkům šumavských byli−
nek a načerpejte síly v pří−
rodní jeskyni Parkhotelu
v Kaš per ských Horách.
Hotelová skalní jeskyně
je opravdu „třešničkou na
dortu“ Šumavských bylin−
ných lázní. Je v kombinaci
s hotelem v České republice na−
prosto ojedinělá a unikátní. Nachází
se v hloubce 6 m pod hotelem a do−
stanete se do ní po dlouhém jednora−
menném schodišti prakticky přímo
z recepce. Původně sloužila jako

chladírna piva, která přímo navazova−
la na ležácké sklepy.

Již vlastní pobyt v lázních je terapií
ducha a mysli. Oprostěte se

proto již při vstupu do lázní
od běžných starostí, které
Vás denně provází a užívej−
te si zaslouženého odpo−
činku a relaxace. Nechte na

sebe působit pozitivní sílu
skály a kamenů. Zaposlou −

chejte se do jemných zvuků kapající
a volně stékající vody po skalní stěně.
Vaši mysl pozitivně ovlivní zurčení živé
vody pramene sv. Barbory, který již po
staletí protéká podzemím. Tekoucí vo−
da patří mezi zvuky vyvolávající pocit

bezpečí a klidu. Tento
přímý kontakt s pří −
rodou vás pozitivně
naladí, uklidní a har−
monizuje vaše tělo.
V jeskyni je přítomna
jedna z forem tzv.
alter nativních energií.
Je to způsobeno geo−
logickými podmínka−
mi. Energie je rozpro−
střena po celé jeskyni
a její intenzita je pro

citlivého člověka rozpoznatelná ihned
po vstupu do prostoru. Je přibližně 8x
vyšší nežli je tomu u běžných energe−
tických míst na povrchu. V jeskyni je
tzv. silná a slabá zóna energie.

Blahodárné účinky mikroklimatu jes−
kynních systémů jsou sice známé už
z dob starého Říma, nicméně podrob−
ně byly písemně zaznamenány až v ro−
ce 1843. Speleoterapie je forma bez
lékové léčby a pomáhá hlavně astma−
tickým klientům. Základním léčebným
faktorem je zde nenapodobitelný jes−
kynní vzduch, který není možné vytvo−
řit uměle – ať už jde o specifické

mikroklima nebo stálost prostředí
s absencí pylových alergenů a hmyzu.
Pohodlně se oblečte, zabalte do deky
a najděte lehátko, které Vás osloví.
Nepřemýšlejte o čase, nepospíchejte.

Uvolněte se, odpočí−
vejte a zaposlou−
chejte se do přírody.
Staňte se její sou−
částí. Snažte se
ovládat svoji náladu
a myšlenky. Dělejte
to, co je pro Vás nej−
lepší. Jistě si všim−
nete, že budete klid−

nější, šťastnější a bystřejší.
Víme, že úspěšnost, zdraví, dobré
vztahy, prostě vše, co si v životě přeje−
me, do velké míry souvisí s tím, kolik
máme energie v organismu. Lidé, kteří
mají dostatek energie, jsou oblíbení,
úspěšní, tvořiví, funguje jim intuice
a snáze překonávají nesnáze a stress.
V příštím díle se zaměříme na jedineč−
né bylinné koupele.                        (pi)

Šumavské bylinné lázně (díl 3.)

Vše o naší nabídce najdete na www.sumavskelazne.cz 
rezervace pobytů na tel.: 376 582 592 nebo na e−mailu: 

recepce@parkhotel−sumava.cz.

Evropský festival duchovní hud−
by „Šumava−Bayerischer Wald“
byl založen v roce 1997 a během
uplynulých dvou desetiletí se stal
nedílnou součástí hudebního
a kulturního dění jihozápadočes−
kého regionu a přilehlého Bavor −
ska. Festival spojuje zejména
čes ká a bavorská hudební tělesa
i publikum a pomáhá jim překo−
návat důsledky komplikovaného
vývoje vzájemných vztahů v mi−
nulém století. Díky své dlouhole−
té tradici se za přispění silných
partnerů (Západočeská univerzi−
ta v Plzni, Unie českých pěvec−
kých sborů) či regionálních ba−
vorských subjektů (Musikkreis
Bayern−Böhmen, Pfarrei Boden −
mais) podílí na budování kulturní
identity tohoto regionu. Díky této
činnosti a renomé festivalu se daří
oslovovat další subjekty. V letošním
roce je jedním z partnerů Hoch −
schule für katholische Kirchen −

musik z bavorského Regensburgu.
Festival nadále rozšiřuje svoji pů−
sobnost v lokalitách zejména na
bavorské straně. 
V letošním roce bude festival probí−
hat od 10. do 31. května 2018.
Zahajovací koncert festivalu proběhne

v letošním roce v kostele sv. Jana
Nepomuckého v Plzni ve spolupráci
se Západočeskou univerzitou 10.
května 2018. Vystoupí zde Vysoko −
školský sbor z bavorského Regens −
burgu, sborová tělesa Katedry hudeb−
ní kultury Fakulty pedagogické, ko−

morní orchestr katedry Consortium
musicum a také pořadatel festivalu,
klatovský komorní sbor Kolegium
pro duchovní hudbu. Dramatur −
gickými vrcholy festivalu budou
koncert Vokální harmonie z Hradce
Králové konaný 18. května v Plzni
a vystoupení smíšeného sboru
Jitro v Klatovech v rámci Noci kos−
telů 25. května. Tento koncert je
pořádán ve spolupráci s městem
Klatovy. Organi zátoři festivalu na−
vázali spolupráci se spolkem
Omnium, spravujícím kostel sv.
Martina na Hůrce u Klatov. Koncert
komorního sboru Lumen z Pacova
konaný v tomto kostele 18. května
tak bude prvním počinem ze série

hudebních akcí, jež jsou pro tento 
objekt v příštím období plánovány.  
Přijměte prosím naše pozvání na
festivalové koncerty a vystoupení.
Podrobnější informace o nich nalez−
nete na www.fdh.klatovynet.cz

Vít Aschenbrenner

Dětský pěvecký sbor Jitříčko Hradec Králové na koncertě ve Strážově na Šumavě na
loňském ročníku festivalu (2017).

Evropský festival duchovní hudby
„Šumava−Bayerischer Wald“ se stal nedílnou součástí
kulturního života česko−bavorského pohraničního regionu
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Je to už dávno, co jsem nastoupil
k Bezpečnosti. Na nějaké velké za−
školování nebyl ani čas. Do všeho
jsem spadl, tak říkajíc, rovnýma no−
hama! Tehdejší náčelník kpt. Antonín
Hrabě byl muž zralý, spíše mírně
podsaditější a menší postavy a měl
již vlasy bílé jako sníh. Nejvýraznější
na něm bylo husté, tmavé, černé
obočí a široký úsměv se zdravými
zuby. Na mne celkově působil impo−
zantně, jen však do té doby, než před
moji maličkost postavil papírový fas−
cikl všelijakých nařízení, předpisů
a zákonů včetně trestního zákona
a řádu. S úsměvem a mírným potě−
šením ve tváři se na mě zadíval.
„Mladej, koukej studovat, my jsme
také neměli na růžích ustláno. Než
dneska skončíš, tak si tě vyzkouším.
Dřív domů nepůjdeš, dokud nebudeš
umět nazpaměť použití zbraně a mír−
nější prostředky!“ 
Ani jsem nehlesl. Bylo něco před obě−
dem, když do kanceláře opět vrazil ná−
čelník. Bez jakéhokoliv zdůvodňování
rovnou vyhrkl. „Mladej, vezmi si věci
a jedem spolu na výjezd!“ Popadl jsem
služební brašnu, nasadil si na hlavu
brigadýrku, mrknul okem do zrcadla,
zda mi sluší a hrnul se ven za šéfem,
tedy pardon, tenkráte soudruhem ná−
čelníkem. Nasedli jsme do světlemod−
rého Moskviče opatřeného z obou

stran bílým pruhem, v němž se vyjí−
mala písmena Veřejná Bezpeč nost.
Mnozí z mých pozdějších, dnes již také
minulých kamarádů kriminalistů, říkali,
že písmena VB označují, že je do auta
vchod bokem. To prý abychom neza−
pomněli, kudy se do auta nastupuje.
Tenkrát, zrovna jako
dnes, nebyl o policejní
humor nouze.
Jeli jsme do nedaleké
vesnice, kde můj šéf
zastavil před posled−
ním domkem na jejím
okraji. Před chaloup−
kou nás očekávala
spolumajitelka, paní
domu, v podstatě pro
mne stařenka. Vevnitř
byl její manžel. Obě −
ma muselo být dohromady kolem sto
padesáti let. Paní však byla velice čilá
a hned spustila, že včera k večeru si
na dvorečku všimla třech mladíků, kte−
ří tam pobíhali, a jeden z nich držel
v ruce pušku. Ten nejstarší se snažil
pušku vklínit mezi dveře a futra, když
je chtěla před ním přibouchnout.
Dvakrát vyšla rána! Pak ještě několik
ran! Puška prý byla dvouhlavňová
a také nám sdělila, že ho asi zná. Měl
by dělat nejspíše na dráze. Chtěli na
nich peníze, jinak že prý je zabijí! Na
vchodových dveřích, v blízkosti zámku,
bylo zasekané olovo. Nezvratný důkaz
po výstřelu. Na zemi zůstalo šest žlu−
tých ucpávek, přesně takových, jaké
se používají pro náboje do brokovnice. 

Majitelé domku jim
všechny peníze dali.
Byly to dva tisíce. Na
dnešní dobu možná
pakatel, pokud si to

přečte nějaký mladý čtenář.
Vstoupili jsme dovnitř. Muž tak sdílný
už nebyl a řekl nám, že nikoho z nich
nepoznal. Po chvíli i jeho manželka
svou výpověď odvolala a také začala
tvrdit, že toho pistolníka nezná. Zůstal
jsem s nimi na místě sám a náčelník se

vrátil zpátky na stanici pro
našeho technika Josefa
Hrdličku, který za mé asis−
tence provedl ohledání mís−
ta činu. Když jsme už kon−

čili, přišel k nim domů jejich
vnuk Miroslav, který se vrátil z odpo−
lední šichty ze sušického SOLA. S obě−
ma v domku trvale bydlel, ale v ten da−
ný čas přepadení zrovna nebyl doma.
Pátrali jsme a po čtyřech dnech se na
nás usmálo štěstí! 
Bylo to u nás v Sušici. Také domek,
pro změnu v zahrádkářské kolonii,
urče ný k trvalému užívání. Když se
manželé ráno probudili, žena se šla po−
dívat na svoji patnáctiletou dceru spící
ve druhém pokoji. Sotva vstoupila do−
vnitř, uviděla, že na zemi u postele její
dcery leží a spí nějaký mladík. Zacho −
vala se duchapřítomně. Vzbudila nej−
dříve manžela a pak oba na mladíka
jukli! Byl rozespalý, a když její manžel
po něm skočil, zalehl ho a zkroutil mu

bez meškání obě ruce za záda, nezná−
mý mladík se ani nehnul a jen prosil,
aby ho pustil. Žena běžela k sousedům
zavolat pomoc. Během patnácti minut
tam přijeli mí tehdejší kolegové Jarda
Duda a Bohouš Kočí. Její manžel se
snažil řvoucího mladíka esenbákům
předat, ale to už byl mladík v ráži. Oba
napadl, začal se s nimi rvát a z místa
utíkat! Zelená uniforma byla pro něho
jak červený hadr pro býka! Jak se tak,
mírně řečeno, rvali, vypadly mladíkovi
najednou z kapsy dvě nabité pistole,
z nichž jedna po úderu o zem vystřelila.
Střela zasáhla mladíka do ruky! Nic váž−
ného to nebylo. Ošetřili ho na ambu −
lanci v nemocnici. Bylo to jen škrábnutí.

Obě pistole byly na
malorážkové náboje.
Kluk mluvit nechtěl. Ro −
zpovídal se až později,
po provedené domovní
prohlídce u něho doma.
Našel se tam i bubínko−

vý revolver plný nábojů a po domácku
vyrobená dvojhlavňová brokovnice, ná−
boje do ní a prázdné vystřelené patrony.
Bylo jich osm. Dále sekané olovo i žluté
ucpávky. Rázem bylo jasno. Pak šlo
všechno hrozným fofrem.
Byl jsem pyšný, když jsem ho mohl
i s kolegy odvézt do plzeňské věznice
na Bory. Byl to prostě můj první velký
případ, který jsem si přisvojil. Další
dva jeho spolupachatelé byli ještě
mladiství, takže byli stíháni na svobo−
dě i proto, že se ke všemu ihned při−
znali. Když jsme se vrátili z Plzně do−
mů, byla již opět tma a moje manželka
začala mít z mé nové práce „nepo −
levující“ nadšení. Ani v pozdějších le−
tech to lepší nebylo.  

Karel Fořt 

Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už
několik knih, ve kterých vzpomíná na od−
halování kriminalistických příběhů, které
se staly na Šumavě. Jeho posledně vyda−
nou knihou je Smrt byla mým řemeslem.

Na knižních pultech najdete v tomto
období novou knihu skutečných kri−
minálních příběhů ze Šumavy SMRT
BYLA MÝM ŘEMESLEM. Je to už
sedmý titul, kterým se prezentuje
bývalý kriminalista a poté zástupce
Policie ČR v Klatovech, Karel Fořt ze
Sušice. Jaké příběhy a napětí čeká
čtenáře?
„Kniha obsahuje vyprávění příběhů
mého kamaráda a bývalého kolegy,
emeritního plukovníka, šéfa bývalé
pražské mordparty, který se od jara
do podzimu zdržuje na Prášilech. My
se občasně vidíme a při kávě či čaji si
povídáme a také vzpomínáme. Víte,
oni vrazi nejsou vůbec idyličtí beránci!
Tak jako ve všem najdou se i mezi 

nimi výjimky, mnohé z nich právě
odha lil Jiří Markovič. Z větší části jsou
v knize příběhy vztahující se k násilí
spějící k tomu nejhoršímu – k vraždě
podmíněné psychikou a zvrhlými

pohnut kami pachatele. Kniha je také
z části odlehčena i běžnými příběhy,
byť trestnými, jako protiváha té před−
chozí zrůdnosti,“ říká o své knižní
novin ce její autor Karel Fořt.

Kde si lze knihu koupit?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Ja −
ro še 108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169
a v Galerii a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knih−
kupectví Šumava – nám. Svobody,  dále v knihkupectví
v Horažïovicích – Ševčíkova 24, v knihkupectví ve Kdyni –
Náměstí 22, v Kašperských Horách v prodejně dárků paní
Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském
knihkupectví na náměstí Míru. V Plzni v knihkupectví Fraus,
Goethova 3 a v knihkupectví Kosmas, Klatovská třída 13.

Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu: 
v Klatovech, ve Vídeňské  218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.

KRIMI

Smrt byla mým řemeslem
Knižní novinka

Můj velký případ 
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Historickým městem roku 2017
jsou renesanční Slavonice, známé
unikátně dochovaným historickým
centrem s měšťanskými domy zdo−
benými sgrafitovými fasádami.
Letošního držitele ceny za příklad−
nou péči o památky a užívání státní
dotace na jejich opravu dnes vy−
hlásili na Pražském hradě. Město
jako odměnu dostává milion korun
na další péči o památky, převzal ji
starosta Slavonic Hynek Blažek.

„Ve Slavonicích, které reprezentu−
jí pohraniční město, kam jste se
před ne tak dávnou historií těžko 
dostali, a spousta lidí nevěděla, že
Slavonice existují, se snažíme sys−
tematicky pracovat na udržení
skvostného historického jádra pro
další generace. Doufám, že tím, že
tady můžu stát, prezentujeme, že se
to snad daří,“ řekl Blažek. Právě to,
že Slavonice byly v mnoha obdo−
bích historie stranou zájmu, umož−

nilo dochovat cenné stavby s fasá−
dami a unikátními sklípkovými klen−
bami bez přestaveb. Do 24. ročníku
soutěže se přihlásilo 33 měst.
Slavonice, na jejichž území je 59 ne−
movitých kulturních památek, po−
stoupily do dnešního finále jakovítěz
v Jihočeském kraji. Díky zachova−
nému historickému jádru města
se Slavonicím  někdy přezdívá malá
Telč nebo perla západomoravské re−
nesance. Slavonice jsou nejzápad−

nějším městem na historickém úze−
mí Moravy a spolu s nedalekými
Dači cemi jedinými dvěma morav−
skými městy na území jihu Čech.

„Nejbližší plány v oblasti památ−
kové péče vycházejí z programu re−
generace, který každoročně využívá−
me. Letos zahrnuje devět památek,
soukromých i městských,“ dodal
Blažek. Slavonice proslavil nedávno
i režisér Jan Svěrák,  který zde natá−
čel film Po strništi bos. (pru)

Historickým městem roku je…?
Vyšší mzda 

v jižních Čechách
Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí
loňského roku stoupla na jihu
Čech o osm procent, na 28 780
korun. Průměrný plat za rok 2017
pak v regionu činí 26 514 korun,
což je o 1735 korun více než v ro−
ce 2016. Loňská jihočeská prů−
měrná mzda byla čtvrtou nejnižší
ze všech krajů. Nižší platy brali 
zaměstnanci jen v Karlovar ském,
Zlín ském a Olo mouc  kém kraji.
Vyplývá to z aktuálních informací
Českého statistického úřadu.

Jihočeský kraj zaostal ve
mzdách za rok 2017 za celostát−
ním průměrem o 2990 korun.
Republikový průměr byl za loň−
ský rok 29 504 korun. Nejvyšší
průměrnou mzdu loni pobírali
tradičně zaměstnanci v Praze,
kde si měsíčně přišli na více než
37 tisíc korun. Naopak nejmenší
plat dostávali lidé v Karlo var −
ském kraji.

V případě čtvr tého čtvr tletí 
loňského roku však byly mzdy
v Jiho českém kraji znatelně vyšší
než celoroční průměr. Přesto
v porovnání s ostatními regiony ji−
hočeský zůstává ve spodní čás ti.
Loni ve čtvrtém čtvrtletí brali lidé
méně jen v Karlovar ském, Olo −
mouckém a Zlín ském kraji.

Počty zaměstnanců vzrostly
ve všech krajích. V jižních Če −
chách se průměrný evidenční
počet zaměst nanců v tomto ob−
dobí zvýšil o 0,7 procenta, v ab−
solutních číslech bylo zaměstná−
no o 1600 lidí více. 

Památky nově
Některé jihočeské památky zahá−
jily novou návštěvnickou sezónu.
Například zámky Hluboká nad
Vltavou a Třeboň chystají nové
prohlídkové trasy, které by měly
být pro turisty ještě více atraktiv−
ní. Na pohádkové Hluboké by
mohl vzniknout okruh přístupný
částečně bez průvodců. Letos
zde budou také prohlídky z ob−
dobí osudových let s osmičkami
na konci. V Třeboni zase expozi−
ce v zahradním křídle, kde dosud
sídlil Státní archiv. A rozšíří se 
také  trasa o téma Rožmberků. 

(pru)

Se záměrem vybudovat věznice
na místě bývalého letiště ve
Všechově u Tábora nesouhlasí jak
tisíce lidí z místa i okolí, tak ani
zastupitelé města. Ke stavbě je
nutná změna územního plánu, tu
ale město předběžně odmítlo!
Otázkou je, zda definitivně. Ačko −
liv se Vě zeňská služba neodhodla−
la k žádným konkrétním krokům
a Tábor nekontaktovala, zastupi−
telstvo předběžně nesouhlasí se
změnou územního plánu na býva−
lých plochách letiště, které se roz−
kládají zhruba na 40 hektarech.

„Celá záležitost se táhne, a pořád
se nic nezměnilo. Neviděli jsme
žádný nákres ani studii. A veřejnost

rozladil i neuvážený a nerealistický
výrok Vězeňské služby, že už v roce
2019 by se mohlo začít stavět.
Proto jsme se rozhodli k tomu nějak
postavit, i když nás zatím nikdo ne−
oslovil,“ řekl starosta Jiří Fišer.

Nyní je zamýšlené území pro
věznici určené pro dopravní infras−
trukturu, a tak by Vězeňská služba
musela zažádat o změnu územního
plánu. V takovém případě by se
město muselo podle zákona k zá−
měru znovu vyjádřit.

„Pro mě je to nová informace.
Až dostaneme oficiální vyjádření
k věci od pana starosty, tak k tomu
zaujmeme nějaký postoj. Ten se
ale zatím nemění,“ podotkla mluvčí

Vězeňské služby Petra Kučerová.
Všechov patří mezi deset vytipova−
ných lokalit, kde chce stát mít věz−
nici pro 800 mužů s tresty v mír −
nějším režimu. Jaká další místa
jsou ve hře, není jasné.

„Vláda má přijet do Jihočeského
kraje na začátku června, diskuto−
vala jsem o tom s panem premié−
rem, a zastaví se i na Všechově,
kde bude možné o věznici promlu−
vit,“ pozvala k diskusi zastupitelka
a poslankyně Radka Maxová.

Proti věznici zatím stojí na 7000
podpisů obyvatel Tábora, ale
i okol  ního Svrabova, Dražic, Rad −
kova, Meziříčí či Jistebnice. Další
podpisy přibývají. 

Odmítli vybudovat věznici ve Všechově
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Obecně se ví, že peníze dávají
svobodu, ale na druhé straně
jejich nadbytek i nedostatek
nám dovede změnit život
i charakter. Nicméně okolo
peněz se vše točí. Je třeba se
naučit základní věc – umět do−
bře počítat. Tvrdím, a moje
věštby to jen potvrzují, že
šťastný může být jen ten, kdo
umí přizpůsobit své potřeby
svým možnostem. To je straš−
ně důležité. 
Plno lidí si bere půjčky, aby si
uspokojili své touhy po něčem,
na co nemají peníze. Pak zjistí,
že nemohou splácet půjčky, be−
rou si další a najednou se do−
stanou do bludného kruhu a ne−
mají nic. Kdo chce moc, nemá
nic. Učme se skromnosti a zb a v −
me se zášti a nenávisti. 
Věštecké kyvadlo mi ukazuje,
že 75% Čechů něco někomu
závidí. Přitom závistivci už nevě−

dí, co musel úspěšný člověk vy−
naložit práce a úsilí, aby získal
nějaký majetek. V křišťálové
věštecké kouli vidím, že
ti, kteří se dostali
k majetku podvo−
dem, nežijí ve
štěstí, ale ve
strachu. Obá −
vají se, že je−
jich podvod
bude odha−
len a to se
p o s t u p n ě
dě je. Ať chce−
me nebo ne,
vždycky je něco
za něco.

Štědrost státu
skončí

Pro nás je nejdůležitější, že exis−
tuje svoboda a pak je pouze na
nás, aby nám přinesla zisk, tedy

tolik chtěné peníze. Každý si
může vyzkoušet svůj obchodní
talent, najít práci, která ho učiní

šťastným a finančně ne−
závislým. Ale sedět

doma a závidět 
to mu druhému

a ve zlobě a ne −
 návisti mu na−
příklad pro−
p í c h n o u t
pneu matiku
u jeho nové−
ho auta, je ten

nejhorší způ−
sob jednání.

Spousta závistiv−
ců se vymlouvá na

to, že nemá práci.
Všem těmto lidem říkám,

že práce nemá nohy a za nimi
nikdy nepřijde. Musí ji hledat sa−
mi a mít zájem a chuť pracovat.
Stát je příliš štědrý k těmto li−
dem a oni umějí využívat všech
výhod. Podle mé věštby se nad
těmito státními „štědrostmi“ sta−
hují mračna. Věštím, že přijde
doba, a nebude to trvat dlouho,
že štědrost státu skončí.

Tupě nekývejte, 
používejte 
vlastní rozum! 
Stále častěji při setkání s klienty
zjišťuji, že se rozhodují na zákla−
dě informací, které slyšeli z mé−
dií. Snažím se jim vysvětlit, že
těch pravdivých informací je
pouze 25% a radím jim, aby
vždy při svých rozhodnutích
používali vlastní rozum. Nemá
smysl stále nadávat na vládu,
politiky. Změny můžeme řešit
volbami a dát hlas těm, kterým
důvěřujeme. Rozhodně se poli−
tika nedělá v ulicích pomocí
demonstrací. Jak vidím ve své
věštecké kouli, tak většina lidí,
kteří vyřvávají na pouličních
demonstracích, jsou zaplacení
brigádníci. Někdo jim vyrobí
transparenty, napíše na papír,
co mají křičet a za peníze jsou
schopni vykřikovat cokoli.
A jsme zase u těch peněz.
Provázejí nás na každém kroku.

Zhmotňujte své 
myšlenky
V této souvislosti musím při −
pomenout jednu věštbu. Jen
k 20 % lidí světa proudí všechny
zisky. Tato skupina lidí také vy−
tváří názory a postoje na dění ve
světě pro těch zbylých 80 % lidí,
kteří je pouze přebírají a podle
nich se řídí a jednají. Menšina
ovládá většinu.
Nepřebírejte názory druhých,
které se vám denně snaží ně−
kdo neustále „tlačit“ do hlavy.
Žijte podle sebe, podle svých
představ a vizí. Nežijte jen pu−
dově, což například znamená,
že když všichni nadávají, tak i já
budu nadávat, i když to není
můj názor. Nepřebírejte názory
druhých. To není nikdy dobré.
Najděte si svůj smysl života.
Všechno máte v hlavě. Jestliže
budu stále nadávat, že ti druzí
se mají dobře a já špatně,
tak tuto svoji myšlenku budu
stále zhmotňovat a celý život
se budu mít blbě. Jestliže si
do svého podvědomí zadáte,
že od této chvíle už to bude 
stále lepší a uděláte tlustou čá−
ru za minulostí, tak zhmotníte
vlastní představu o tom, že se
budete mít dobře a také toho
dosáhnete. Tvrdím, že zhmot−
ňování myšlenek je možné do
3 dnů, 3 týdnů, 3 měsíců, nej−
později do 3 let. Optimální čas
jsou 3 měsíce.

Mějte čistou hlavu
Buďte v harmonii a nemyslete
na to, proč ten druhý má víc
než já. Pak vám zbude prostor
v pod vědomí k tomu, abyste
energii věnovali lepšímu životu,
Když budete mít čistou hlavu,
bude vám také dobře fungovat
intuice. Nakonec zjistíte, že to
štěstí není v penězích, ale ve
spokojenosti, pohodě, že smys−
lem života je seberealizace v ro−
dině s dětmi, partnerkou, v za−
městnání. Musíte vědět, co
chce  te a pak to můžete mít. 

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Celý život je o pudech
– o penězích a sexu

Všechny tyto souvislosti živlů
a znamení, včetně kompatibi−
lity znamení vůči sobě, dopl−
něné o Taoistickou astrologii
a vědecké dokumenty, jsou
podrobně popsány v mé nové
knize S kým a kde žít (vydal
Stanley Bradley v říjnu 2017). 

OBJEDNÁVKY: 
Cena knihy (balné + poštovné + DPH) 318 Kč 

Internetová objednávka: 
http://koular.impuls.cz/objednavka−knihy/

Písemné objednání knihy:
Dodavatel: Londa s.r.o.

„Kniha“ Ortenovo náměstí 15a
170 00 – Praha 7

Nová kniha Stanislava Brázdy:

S kým a
kde žít

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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DO PRESTIŽNÍ cukrárny
kavárny Café Charlotte
v Železné Rudě, s vlastní
výrobou dortů a zmrzliny,
přijmeme CUKRÁŘKU!
Dále rozšiřujeme náš tým
o SERVÍRKU a BARISTKU.
Nástup 25.000 Kč, Uby −
tování zdarma. Více info
na tel.: 725835555. RR
80249

BOUTIQUE s dárkovým
zbožím v centru Železné
Rudy přijme PRODAVAČ−
KU. Nástup 23.000 Kč,
Ubytování zdarma. Více
info na tel.: 602486490.
RR 80250

MÁTE doma nábytek,
křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vy kou −
pím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: 
nabytek1980@seznam.cz
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím.  RR
80225

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě  ratel stále hledá
a dobře zaplatí za ple −
chové cedule, plakáty,
staré pohlednice či urče−
né fotografie do roku
1945, uvítám sbírku
či pozůstalost, po dohodě
mohu přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR
80192

KOUPÍM motor CRYSTAL
8002 s turbem čtyřvá −
lec. Tel.: 603266141. PM
180108

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava za −
jištěna. Tel.: 603383211.
PM 180031

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 180032

KOUPÍM tato křesla a ten −
to typ křesel. Stav ne −
rozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.: 

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80222

KOUPÍM STARÉ peřiny
a nedrané peří. Tel.: 720
543 953. PM 180099
KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: 

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80223

KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký te−
sák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za budo−
vání vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měchové
aj.), náramkové a kapesní
hodinky, barometr, theo−
dolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, plecho−
vá a bakelitová autíčka, 
litinové formy na bábov−
ku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 180022

KOUPÍM vše z pozůstalos−
ti – nábytek, chromové
lustry a lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty, dě−
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, figurky  zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, staré
housle, violu, vše skaut−
ské a junácké, pohledni−
ce, odznaky a starou bi −
žuterii. Tel.: 603872698.
PM 180023

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
sta ré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky
náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glas s −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce −
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku nebo po −
zůstalost. Sběratel. Na −
 bízím solidní jednání. 
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
180005

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále kou−
pím trafa, domečky a vše
co souvisí se železnicí.
Tel.: 731064361. PM
180075

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 
5−6 m x 3m x 3m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elek−
třiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, za −
řízenou k okamžitému pou−
žívání. Zajištění dopravy
na místo určení.  Tel.:
604867469. PM 180024 

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s naklada čem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, ce−
na dohodou. Dále nakladač
ozn. 500 za traktor s dra −
pákem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 180026

PRODÁM topení na olej
kotel 27 kW. Tel.:
603266141. PM 180107

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 80088

PRODÁM stavební parce−
lu 7 km od Klatov na ex−
ponovaném místě s krás−
ným výhledem na Šuma −
vu. Na stavbu domu –
bungalowu  je zpracovný
projekt včetně stavebního
povolení v právní moci,
přípojka vody + vlastní
zdroj, el. energie, kanali−
zace, v dosahu plyn.
Výměra pozemku je 2300
m2. Cena dohodou.  Tel.:
602614480. RR 80299

DARUJI NEMOVITOST
ne kuřácké rodině. Odpo −
vědi zasílejte do redakce
pod číslem inzerátu PM
180102

NABÍZÍM pronájem k re−
kreaci – Šumava – Su −
šicko. V patře RD, 2 po −
koje, spol.  kuch., koup.
a balkon. Cena 140 Kč
os./den. Tel.: 376526153.
RR 80321

PRONAJMU v Klatovech
garsonku v přízemí RD
bez možnosti vaření. Pou −
ze mikrovlnná trouba
a varná konvice. V ceně
nájmu je jedno parkovací
místo a wifi. Cena 5.600
Kč včetně energií. Tel.:
602614480. RR 80331

V HISTORICKÉM centru
Klatov pronajmu zavede−
nou pizzerii – restaurant
s venkovní terasou. Sou −
částí restaurace je nová
pec (na dřevo) na pizzu
a grilem na maso. Veli −
ce slušné nájemné +
energie. Kauce. Tel.:
777119669 – volat po 
9. květnu. RR 80333

PRODÁM v Sušici byt 
64,1 m2, 2+1 v 1. n.p.
s výtahem. Zateplená
fasá da, nová okna a vý−
tah. Cena: 1.450.000 Kč.
Možnost slevy na daň
z pře vodu. Tel.:
775613278. RR 80322

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb −
ková, tel.: 608117789. RR
80050

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy −
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. 
automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 180030
KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Stav neroz−
hoduje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: 

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80224

VDEJSEDOBAVORSKA.CZ
– tel.: 720409101.

PŘIJMU na žně 2018
brigádně kombajnéra.
Nejlépe s praxí. Obslu −
ha kombajnů New
Holland. Práce v okre−
se Domažlice. Možnost
ubytování. Tel.:
606944036. RR 80195

PROVEDEME odklonění
zdraví škodlivých zón ve
vašem bytě, domě, cha−
tě. Odstraníme záření
mobilu, tabletu, monitoru
či wifi. Zrušíme kletby
z domů, osob, zvířat.
Dopřejte si klidný život.
www.vecnesvetlo.cz

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí rekonstrukce,
stroj  ní omítání, obklady,
dlažby, jádra a veškeré
zednické práce, tel.:
723136228. RR 80052
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PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF
typ AE 45 FA, pěkné pneu
s disky, rozměr i pro nové
Avie, motor s šestistupňo−
vou  převodovkou a  kom−
pletní dveře  do kabiny
v pěkném stavu. Případně
čelní sklo i jiné díly. Pro −
dám také  díly na Avii 31
r.v. 1992, motor, dveře,
kardany,  pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd
Dále prodám valníkovou
sklápěcí korbu LIAZ
z trambusu. Tel.:
736139113 PM 180027 

PRODÁM traktor Zetor
8011 s platnou STK, pěk−
né pneu, dobrý stav. Cena
85000 Kč. Okres Klatovy.
Tel.: 723622663.  PM
180028

KOUPÍM MERCEDES 190,
r. v. 87−91, případně 
ná hradní díly. Tel:
736139113. PM 180029

PRODÁM vymazlený
PEU GEOT BOXER L3H2,
RV 2/2015, STK 9/2019,
KM 45.000 !!!, super
stav, cena dohodou, jsem
plátce DPH. Tel.
602251722.

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarizeni.cz 
tel. 775104121. RR 80051

MILÁ ATRAKTIVNÍ sexy
blondýnka tě ve svém
soukromí přivede do varu
a dokonale uvolní. Do −
mluva možná na tel.:
728883302 (SMS nepiš).
KŘI PM 180104 

JAWA, ČZ a jiné.
Kou pím staré moto−
cykly všech značek,
v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Pla −
tím ihned v hoto −
vosti. Slušné jedná−
ní. Tel.: 607946866.
RR 80231

Další číslo
Jihočeského

rozhledu
vyjde  

4. 6. 2018

Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán!  
V recepci chatové osady zaslechnu
telefonní hovor: „Ne, ne, jízdní řády
v hlavě nemám, nemůžu vám po−
moci. Ne, tady v lesích není interne−
tové připojení. Too joo! Veřejná do−
prava u nás občas funguje.“ Začnu
se ošívat, protože já jízdní řády
v hlavě mám! Alespoň ty končící
v našem městečku. Mohu poradit?

Paní jezdí na chatovou osadu
pravidelně, má rezervaci a na truc ji
ráno zradilo auto. Dětem to slíbila,
tak zjišťuje, zda v Čechách vůbec
ještě funguje nějaká hromadná 
přeprava.

Pohotově chrlím všechny možné
i nemožné spoje. Kovaná Pražanda
na druhém konci drátu je ze všeho
paf a všemu se diví; tři děti prý má
jako schůdečky, nejmladší se sotva
batolí. Obdivuji její odvahu vydat se
Českým drahám napospas. Uděluji

cenné rady a draze nabité zkuše−
nosti s tímto druhem cestování,
abych čelila poslednímu dotazu. 
„A lístek koupím kde? V tom vlaku?“

Když si ty výletníčky představím
v chaosu na hlavním nádraží, zželí
se mi jich. Jedním rázem do paní
hustím systém elektronických lístků
a druhým rázem je pro ni kupuji.
V mobilu pípne tiket, který ženě
okamžitě přeposílám… Na sema −
foru červená, myšlenky ve vlaku.
Proboha!!!

Jízdenka je nepřenosná, při koupi
jsem nezměnila číslo mé občanky
na jiného cestujícího. Jsem si vědo−
ma nenapravitelné chyby, přesto se
idealisticky pokouším své přesvěd−
čení zviklat a vytáčím infolinku.
Automat vyzývá vyslovit nahlas, co
požaduji. Zběsile vykřikuji: NÁKUP
JÍZDENKY! Heslo nebylo rozpozná−

no. Moji urputnou a přepečlivou
arti kulaci do mobilu však zachytí po−
licejní radar. Platím pokutu za telefo−
nování při jízdě. Je mi do breku.

Jízdenku vyměnit nelze a v ruce
jiné osoby je neplatná. Což značí, že
po ověření totožnosti rodinku buď
vysadí anebo znovu zkasírují pěti −
stovku. Drážní pokladní vzdala na−
ději, avšak dala aspoň kontakt na
průvodčího, který v inkriminovaném
vlaku právě úřaduje.  A v tom se ne−
uvěřitelné stalo skutkem. Revizor
vyslechl náš příběh, pochopil omyl
i situaci. Chtěl jen číslo mého ob−
čanského průkazu. Zadýchaně dik−
tuji, i když by se ve mně krve nedo−
řezal. Mám totiž fungl novou občan−
ku. Ta čísla sedět nebudou.

Světe, div se, i s tím se ten svatý
muž v železničářské uniformě smí−
řil! A pomohl.

Zaplavila mě ohromná úleva.
Bohu žel euforie z dobrého skutku by−
la před časná. Přijímám hysterickou
zprá vu – mojí adoptované skupince
ujel poslední přípoj do našich Kotě −
hůlek. Bez sebemenšího zaváhání
nasedáme s manželem do auta.
Chyba. Zaváhat jsme rozhodně měli.
Ve finále totiž jedno prtě přebývalo
a dvě autosedačky chyběly. Riskuje −
me, vždyť pokutu už jsem dnes plati−
la. To by musel být neskutečný pech.
A byl to fakt pech neskutečný! Pokuta
se během dne dá zkrátka platit i dva−
krát. Něco o tom vím. Když jsme ten
ucaprtaný hlouček v lesním táboře
vysazovali, Pražan da se mile usmála
a pravila: Děkuji, ale měla jste nám
koupit také místenky, bez nich byla ta
cesta příšerná. Pouče ní? Každý do−
brý skutek je po zásluze potrestán. 

Sylva Heidlerová
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Stateční chlapi z Texasu
a Oklahomy
Na cestě ze Železné Rudy přes
Javornou do Klatov odbočuje doprava
pod jednou z velkých
serpentin vcelku nená−
padná úzká cesta v mís−
tě, kde ještě ně−kolik let
po válce stávala osada
Starý Brunst. Donedáv −
na zde byl zákaz vjezdu
motorových vozidel.
Dnes vás tato cesta při−
vede do Dobré Vody
a Hartmanic. Asi po
2 kilometrech od křižo−
vatky se ocitnete v mís−
tě označeném na mapě
jménem Zhůří. Obec byla situována
na úpatí Javorné hory. Nyní z ní zbývá
jen kaplička (vlastně nově vystavěná
na místě bývalého kostela). 
Největší pozornost ale budí žulový
kámen trojúhelníkového tvaru s pa−
mětní deskou, informující, že v těchto

místech 5. května
1945 padlo deset
příslušníků 90. ame−
rické pěší divize, ne−

soucí pojmenování Tough Ombres
(Tvrdí chlapi). Od svého vylodění
v Normandii 6. června na pláži UTAH
bojovali již 11 měsíců a dosáhli mno−

ha významných bo−
jových úspěchů.
Pro jejich zkušenos−
ti z bojů v hornatých
terénech Francie
a Německa dostali
také název „horská
a lesní divize“. Pro
dobývání pohra nič −
ních hor na němec−
ko−českém pomezí
tedy byli jednou
z nejpovolanějších
divizí. 

Připadl jim úkol otevřít hlavní horské
průsmyky od Domažlicka až na 
Šuma vu. Po úspěšných, ale těž −
kých lesních bitvách o přístupy na
Chodsko přes Lískovou, Folmavu
a Všeruby provedli i průzkum bojem
do Nýrska a postarali se o další zápis

do válečné historie
– již třetí na jejich
bojové cestě zá−
padní Ev−ropou.

První je spojen s objevem velkého
úložiště nesmírných cenností v Du −
ryňském lese, kde byl ve vápencovém
dole u obce Merkers uložen celý zlatý
poklad Ně−mecké banky doplněný
desít kami nejcennějších obrazů svě−
tových malířů a dalšími cennostmi.
Pak se postarali o osvobození jedno−
ho z nejznámějších neblaze pro −
slulých koncentračních táborů –
Flossenbürgu. Na rozhraní Českého
lesa a Šumavy ve Všerubském prů−
smyku, se 90. pěší divizi 4. května
1945 vzdala jedna se stále ještě velmi
bojeschopných německých jednotek
– 11. pancéřová divize Wehrmachtu.
Boje s ní by bývaly pro celou širokou
oblast od Pleše až po Nýrsko zna −
menaly v samém konci války velkou
újmu. Skromná destička na boční
straně žulového památníku věnova −
ného deseti padlým Američanům, ale
nese pouze devět jmen! Jak je to
s oním desátým padlým americkým
vojákem? 
Díky pečlivému bádání se podařilo
zjistit, že se jedná o svobodníka
Harolda L. Wooda ze státu Maine,
starého 26 let. Jeho jednotka se ne−

zúčastnila přímého útoku na Zhůří,
ale útočila z prostoru Hůrek (Hůrka,
Nová Hůrka, Stará Hůrka) – Stará
Huť– Vysoké Lávky směrem na
Dobrou Vodu a Hartmanice. Podrob −
nosti o jeho smrti se zatím zjistit ne−
podařilo, ale zcela určitě zahynul hr−
dinsky, protože byl in memoriam vy−
znamenán vysokým americkým vo−
jenským vyznamenáním – Záslužným
křížem udělovaným za mimořádnou
statečnost.             

Ing. Bohuslav Balcar

Co se do naší knihy nevešlo – Kapitola XI

Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

Konec války v klatovské 
části Šumavy




