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Podpoře česko-bavorského
příhraničí se daří

strana 12

strana 9

3.
  1

2.
  2

01
8

strana 4

Termální lázně v Bad Füssingu

Stanislav Brázda: Nejvíce se lidi
rozcházejí před vánočními svátky

Milan Peroutka nabídne
fanouškům i vlastní čokoládu

Celosvětový trh se zlatem a stříbrem
zaznamenává stále vyšší ceny těch−
to drahých kovů. Mnoho z nás větši−

nou ani netuší, jaké poklady máme
doma. Ať už se jedná o staré, po−
škozené či polámané šperky, staré
mince, zlaté zubní korunky, stříbrné
příbory či z módy vyšlé šperky.
Podle světových komoditních zpráv
tlačí cenu vzhůru jednak obavy
ohledně vývoje světové ekonomiky,
a v neposlední řadě i případné dopa−
dy z tzv. Brexitu. Výkup drahých ko−
vů je v současné době nejrychlejší a
nejjednodušší způsob, jak své pení−
ze znovu zhodnotit. Aktuální cena na
Londýnské burze se pohybuje okolo
31 000,− Kč za unci. V souladu s vý−
vojem české koruny cena zlata od
začátku roku 2018 opět mírně
stoupla. „Své zlaté či stříbrné šperky
můžete snadno proměnit na velmi
zajímavé finanční částky,“ konsta −
tuje manager Zlaté Investiční Banky,
který podle svých slov stále re −
gistruje vysoký počet zákazníků.

Paní Novotná se rozhodla navští−
vit Zlatou Investiční Banku v Plzni
a infor movat se o výkupních ce−
nách. „Měla jsem několik starých

prstenů po prarodičích, ale rozhod−
ně jsem je nechtěla prodat pod ce−
nou. Zaujala mě právě Zlatá Inves −

tiční Banka, která
nabízí vysoké ceny
za výkup. A byla
jsem skutečně mile
překvapena, dostala
jsem  přes 12 tisíc
korun, za které si
něco hezkého kou−
pím“, pochvaluje si.

O skvělých vý−
kupních cenách je

možné se přijít nezávazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás příjemný personál,
diskrétní pro středí při výkupu dra−
hých kovů je samozřejmostí. 

Pobočka Zlaté Investiční Banky:

Náměstí Republiky č. 4/3, 
Plzeň I.  – v blízkosti Plzeňské radnice

Otvírací doba: 
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
V sobotu je pro Vás pobočka 

otevřena po předchozím 
telefonickém objednání na čísle

+420 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz

Zlato a stříbro stále 
atakuje vrchol

Prodej drahých kovů se ve Zlaté Investiční Bance vyplatí.

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. 
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Letošní komunální volby ve
Stra ko nicích jsou neplatné.
Rozhodl o tom Krajský soud
v Českých Budějovicích. Do −
šel tak k závěru, že vítězná
Strakonická Veřejnost naru−
šila předvolební kampaň.
Po dle stížnosti, kterou podal
jeden z neúspěšných kandi−
dátů do zastupitelstva Karel
Jánský, byla v radničním
zpra vodaji i na výlepových
plochách hnutí Strakonická
Veřej nost zvýhodněno.

Do nových voleb a ustavení
nového zastupitelstva by měl ... pokračování na straně 2

�

Volby ve Strakonicích 
jsou neplatné!

Břetislav Hrdlička
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Přestože je Jiří Lábus rodilý
Pražák, na jihu Čech je jako doma.
Herec, dabér, bavič a člověk, který
miluje dobré jídlo a fajn lidi okolo
sebe, jezdí od dětství do Volyně.
Zde má chalupu a tráví tady veške−
rý volný čas, kterého má však po−
skrovnu.

Jeho otec byl architekt, matka
zdravotní sestra. A ve stopách
archi tektury se vydal i jeho bratr
Ladislav. Jiří se však stal hercem,
protože už od dětství se zajímal
o dramatické umění. Po základní
škole studoval na gymnáziu a po
maturitě v roce 1968 nastoupil na
DAMU, kde v roce 1973 absol −
voval rolí Mackieho Messera ve
hře Johna Žebrácká opera. Při zá−
kladní vojenské službě byl členem
Armádního uměleckého sou boru
Víta Nejedlého, kde mimo jiné 
dělal konferenciéra tanečního
orches tru, ale také byl zdra −
votníkem.

Po škole byl Janem Schmidem
přijat do angažmá tehdy libe −
reckého divadla Studio Ypsilon
a v Ypsilonce poté, co přesídlila do
Prahy, zůstal. Strávil zde tak už
40. sezónu. 

„Ypsilonka je můj druhý domov,
podobně, jako právě Volyně, kde
jsem prožil hodně krásného,” za−
vzpomínal Jiří Lábus, známý Rum −
burak z legendárního seriálu Ara −
be la nebo Rumburak, který na prv−
ní úspěšný seriál v podstatě nava−
zoval. „Do Volyně jsme jezdili už
jako malí kluci s rodiči, strávil
jsem tam řadu krásných letních
dní, s přáteli, kolegy i s rodinou,”
zavzpomínal Lábus. 

Nesmrtelnou se však stala dvo −
jice Kaiser  – Lábus, kterou vytvo−
řil se svým kamarádem a herec−
kým parťákem Oldři −
chem Kaiserem. Účin −
 kovali spolu ve filmu,
v divadle i v televizi,
ale také v rozhlase.
Natočili nespočet dílů
Tlučhořovic rodinky. 

„Rád vzpomínám
třeba na roky, kdy
jsme dělali zábavný
pořad Možná přijde
i kouzelník, který ve−
směs vznikal v tábor−
ském divadle. Tam
jsme byli s Jirkou
Kor nem, Jaruš Ha −
nu šovou, Zdeňkem
Srstkou… bylo to vážně hodně 
zajímavé období,” podotkl herec.

Dnes, když má pár dní volna,
tak hlavně od jara do podzimu 
míří na chalupu do Volyně. Protože
však neřídí, jezdí auto busem, nebo
vždy má někoho z přátel, aby ho

tam odvezli. V 80. letech minulého
století strávil také hodně času
v ne dalekých Hošticích, kde jako
živočichář Béda ztvárnil jednu
z hlavních rolí v Troškově trilogii
Slunce, seno…

S lidmi z branže se potkává
hlavně pracovně, v soukromí má
spíš přátele mimo ni. Své soukro−
mí si hlídá a rozhovory poskytuje
minimálně. Nicměně se věnuje ta−
ké charitě. Řadu let je tváří Nadace
Charty 77 – Konto Bariéry. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Park motoriky 
i pro Čechy

V rakouském Ansfeldenu u Lince,
kousek od jižních Čech, mají nový
unikát a turistický tahák. Na 20 ti−
sících metrech čtverečních ote−
vřeli největší park motoriky a po−
hybu. Zájem projevily už tisíce li−
dí. Návštěvníci si na 33 stanoviš−
tích mohou vyzkoušet celkem
130 přístrojů. Je zde dokonce
parkúr pro vozíčkáře. Areál je pro
veřejnlost otevřen zdarma a jeho
tvůrci očekávají hlavně od jara do
podzimu obrovský zájem.

Hroby nenašli
Okolí nedávno vykoupeného ve−
přína v Letech u Písku prošlo
první částí archeologického prů−
zkumu. Na malé části plochy,
kde doposud stále stojí budovy
araeálu, byl za II. světové války
romský internační tábor. Nyní
odborníci hledali hromadné hro−
by obětí. Těch by mělo být ně−
kde v okolí pohřebo 120, z toho
77 dětí. Na ostatky zatím ale ne−
narazili. Na místo se vrátí na jaře. 

Miliardy do silnic
Téměř dvě miliardy korun bude
v následujících letech investovat
Jihočeský kraj do staveb nových
úseků, obchvatů či modernizace
komunikací II. a III. třídy, které
spravuje. Jde o projekty, které bu−
dou také podpořeny granty z EU.
Velké investice se budou týkat
především obchvatu ČB, propo −
jení komunikací v Táboře nebo
obchvatu Vlachova Březí na
Prachaticku a realizovány budou
od příštího roku až do roku 2021.

Odhalili padělky
Obchod s padělaným zbožím na
českých tržnicích stále kvete.
Svědčí o tom velká šťára České
obchodní inspekce, která za −
bavila na tržnici ve Strážném
na Prachaticku stovky výrobků.
Inspektoři ve dvou skladech trž−
nice odhalili na 1100 padělků
oblečení a doplňků mikin, triček,
bund, šátků, opasků, brýlí či
obuvi známých značek. V podob −
ných kontrolách hodlají inspek−
toři pokračovat.

Jiří Lábus v roli Rumburaka

Jiří Lábus, na jihu má druhý domov

město řídit dosavadní starosta
Břetislav Hrdlička (Strakonická
Veřejnost) s radou, byť s omeze ný −
mi pravomocemi. On sám považuje
situaci kolem zneplatnění voleb za
složitou situaci a označil za nesmy−
slné, že by jeho hnutí jakkoli postu−
povalo protizákonně.

„Volby ve Strakonicích byly v roz−
poru se základními právy garanto −
vanými Listinou základních práv
a svobod a Ústavou České republi−
ky, neboť byla potlačena svobodná
soutěž politických subjektů,” kon−

statoval soudní senát. Strakonická
veřejnost v říjnových volbách získa−
la 51,1 procenta hlasů a v 21 člen−
ném zastupitelstvu ji výsledek za −
jišťoval 16 mandátů.

„Beru to jako první signál toho,
že někdo skutečně poukázal na
to, že se ve Strakonicích už delší
dobu postupuje protizákonně. Je
to bohužel pouze špička ledov −
ce. Těch protizákonných věcí je
mnohem více,“ řekl exstarosta
města Pavel Vondrys (Jihočeši
2012), jenž v minulém volebním
období patřil jako opoziční zastu −

pitel mezi největší kritiky vládnoucí
Strakonické Veřejnosti.

Termín nových voleb určí minis−
terstvo vnitra, ale nyní je jasné, že
by se měly konat zřejmě  16. břez−
na. Jde zatím o neoficiální termín,
ale ve stejný den se asi budou ko−
nat nové volby i v jiných obcích,
včetně Jihočes kého kraje. Kromě
Strakonic by se měly konat volby
rovněž v Roudné na Táborsku 
a v Malčíně na Česko krum lovsku.
V obou obcích se záhy po říjno−
vých volbách rozpadlo zastu −
pitelstvo. (pru)

dokončení ze strany 1�

Volby ve Strakonicích jsou neplatné!
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Zimola zase 
na radnici

Bývalý jihočeský hejrman Jiří
Zimola se opět vrátil na radnici,
z které před deseti lety odešel co−
by starosta Nové Bystřice do ve−
dení kraje. Nedávno rezignoval na
funkci statutárního místopřed −
sedy ČSSD a díky komunálním
volbám a koaličním dohodám se
stal místostarostou městečka na
česko−rakouské hranici. Zároveň
změní svůj závazek na českobu−
dějovické Vysoké škole technické
a ekonomické, kde bude působit
už jen čátečně. 

Kormoráni škodí 
Milionové škody dělají jihočes−
kým rybářům kormoráni, stát jim
je chce nyní zmírnit dotováním
myslivců 500 korun za každého
zastŕeleného ptáka. Podle produ−
centů ryb ale odstřel regulaci ptá−
ků u nás nijak zásadně neovlivní.
Přestože myslivci v posledních
letech zastřelili na Českobudě −
jovicku a Jinďřichohradecku na
4000 ptáků, škody jsou dál vyso−
ké. Bez zásahu do stavu na hníz−
dištích v severní Evropě, odkud
k nám kormoráni na zimu přilé −
tají, se podle odborníků situace
prý dlouhodobě nezlepší.

Méně odpadu
Jihočešti patří co do třídění i pro−
dukování komunálního odpadu
mezi špičky v republice. Podle
statistik se ale situace o něco
zlepšila a druhý největší kraj v ze−
mi vyrobil o něco méně odpadků.
Podle statistik Jihočeši v před−
chozím období vyprodukovali
236 600 tun komunálního odpa−
du, meziročně tedy o téměř 1000
tun méně. Na jednoho obyvatele
kraje tak připadlo 370  kilogramů
odpadu, třetí nejvyšší množství
v mezikrajském srovnání.

Herec a zpěvák Milan Peroutka
navštívil známé táborské Muzeum
čokolády a marcipánu, aby si vy−
robil svoji řadu pralinek a čokolád.
Čokoládu nově nabídne i svým pří−
znivcům na koncertech. 

„Moji fanoušci ví, že jsem hodně
na sladké. Dokonce jsem dal na
internet video, jak upéct správný
cheesecake, a často ho teď dostá−
vám i na autogramiádách po koncer−
tech. Napadlo mě, že je skvělý ná−
pad, abych nabídl něco sladkého
tentokrát i já fanouškům,” prozradil
zpěvák a herec, kterého můžeme ví−
dat jak na koncertních a divadelních

pódiích, tak i v seriálu
Ordinace v růžové zahradě.

„Takže vedle triček, ta−
šek, řetižků a alba, které
nám s Perutěmi vychází
v březnu, si budou moct
nově odnést i tabulku čo−
kolády, která přesně odpo−
vídá mým chuťovým pre −
ferencím. Doufám, že si na
ní taky pošmáknou. Ve
spolupráci s Jirkou Sou −
kupem a Filipem Rož kem
jsme připravili dvě verze – mléčnou
a hořkou. Budou v ní maliny, jahody,
kokos, pistácie, lískové oříšky a taky

kus Milana. Takže si vlastně pochut−
nají i na mé hlavě,” dodal Peroutka.

S muzeem Milan spolupracovat
koncem léta při projektu Fína čoko−
láda, když pro audioverzi knihy 
nazpíval jednu z písniček „Naty“.
Vlastní čokoláda je tak logickým vy−
ústěním celé spolupráce.

Muzeum čokolády v Táboře je
ojedinělé zážitkové muzeum, které
můžete navštívit celoročně. Uvidíte
Jaromíra Jágra z čokolády, Mr.
Beana a Mini Morrise v životní veli−
kosti, 250kg vážící hlavu Piráta
z Karibiku nebo nejnověji největší
interaktivní čokoládový vlak v ČR. 

Muzeum letos také vydalo také
právě knihu Fína Čokoláda, která je
nyní v prodeji nejen v knižní podo−
bě, ale i na CD. Titulní píseň na −
zpívala a knihu namluvila Lucie
Vondráčková. (pru)

Dětské oddělení strakonické ne−
mocnice dostalo od nadace Kapka
naděje Venduly Pizingerové před−
časný vánoční dárek. Jde o dvě
nové postýlky za bezmála
122 700 korun. Podle pri−
máře dět ského oddělení
Martina Gregory jde o nej−
lepší a nejnovější modely,
které současný evropský
trh nabízí.

Na oddělení došlo v po−
sledních letech k obnově
postelí, a to k plné spokoje−
nosti maminek, které si
předtím často stěžovaly, že
staré postele vržou. Ven dula
Pizinge rová předala poloho−
vací postele osobně. Přijela
s ředitelem své nadace

Janem Fischerem a jako bonus při−
vezla malým pacientům krabici plnou
hraček, které mezi ně poctivě rozděli−
la. „Pohled na ty malé pacienty mi

chvílemi až vháněl slzy do očí. Jsou
stateční a tady je jasně vidět, že tahle
pomoc je potřeba a má smysl,” řekla
Ven dula Svobodová. 

„Naše nemocnice
dostala od Kap ky na−
děje dárek v podobě
novorozeneckých
postýlek už v roce
2009 a ty slouží do−
dnes,” uve dl ředitel
Tomáš Fiala.

Nadace Venduly
Svobodové podpo−
ruje 40 nemocnic
v republice, jen letos
je obdarovala pří−
stroji a dalšími věc−
mi za téměř sedm
milionů korun. (pru)

Kapka naděje předala nové postýlky

Milan Peroutka nabídne fanouškům 
i „vlastní“ čokoládu

Foto: David Peltán
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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 ma−
turitní 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 individuální
přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného dokon−
čení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělávacího
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.

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 soboty
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.

Předškolní a mimoškolní pedagogika− čtyřleté dálkové studium. 
Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům
s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium.
Podmínkou přijetí je předložení maturitnícho vysvědčení ze střední školy.
Výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouš−
kou z pedagogických předmětů.

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

Trnkova 125, 345 61 Staňkov, 
www.obchodniakademie.cz, bastlova@bean.cz, 773 971 313

pro školní rok 2019/2020:

Dny otevřených dveří:
vždy o sobotách  od 9,00 do 12,00 hodin v následujících termínech 

6. 1., 18. 1., 27. 1., 17. 2. 2019
každé pondělí od 5. 11. 2018 od 14,00 do 16,30 hodin 

a také kdykoliv po telefonické domluvě.

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.

Supermoderní učebnu získali stu−
denti Vyšší odborné školy, Střední
průmyslové školy, Střední odborné
školy řemesel a služeb ve Strako −
nicích. 

Hlavní devízou učebny je vybave−
ní reálnými stroji. „Dosud se žáci
zaučovali na cvičných strojích, teď
mají k dispozici ale zařízení reálná.

Konkrétně se jedná o tři CNC obrá−
běcí centra, 3D skener, svařovací si−
mulátor a laserové  gravírovací zaří−
zení. Věřím, že tuto skutečnost plně
využijí a zároveň zužitkují po absol−
vování naší školy v praxi či při stu−
diu na vysoké škole,“ uvedl ředitel
školy Miloslav Pileček. Slavnostního
předání se zúčastnila i jihočeská

hejtmanka Ivana Stráská, která po−
děkovala všem, kteří se na vybavení
supermoderní učebny podíleli.

Investice vyšla na skoro 30 milio−
nů korun s tím, že téměř 27 milionů
šlo z  dotace Integrovaného regio−
nálního operačního programu a tři
miliony uhradil, coby zřizovatel ško−
ly Jihočeský kraj.

„Naši žáci
a následně
i absolventi
totiž budou
konkurence −
schopní pou −
ze v  případě,
že jim umož−
níme vzdělání
v odpovída −
jícím zázemí
se špičkový−

mi stroji. A jsem velice ráda, že se
vydáme prá vě touto cestou. Záro −
veň je to i cesta, jak se dostávat
v našem školství více vpřed,“ dopl−
nila Ivana Stráská.

Tato škola ve Strakonicích je pak
mimo jiné proslulá i díky svým
úspěchům v soutěži Formule 1. 

(pru)

Studenti mají novou učebnu
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Bylo páteční odpoledne jednoho říj−
nového dne. Šumava se nedokázala
od rána vypořádat s  mlhavým závo−
jem, rozprostřeným zejména v níži−
nách kolem řeky Otavy. Bývalá pá−
trací skupina kriminalistů z Klatov
František Beneš a Karel Fořt měla
tím pádem svůj cílený úkol velmi
ztížený. Vypátrat na chalupě písec−
kého spisovatele knižních detekti−
vek a jiných zajímavých příběhů
Ladislava Berana. Představte si, že
ke svému zamaskování vydal i zda−
řilou, krásně ilustrovanou pohádku
pro děti. Natolik je Ladislav Beran
všestranným člověkem, který se
svého času věnoval i malířskému
plátnu a paletě.
Když se vyšplhali autem z píseckých
serpentin na horizont kopce, rázem
veškerá šeď zmizela a jejich cíl byl
před nimi – chalupa v zatáčce. Auto
zaparkovali na návsi a s čichem ne−
únavného pátracího psa se zastavili
u vrátek obytného stavení, které vlast −
níma rukama, jak později názorně
ukázal pan spisovatel, v rámci rekon−
strukce přetvořil. Na prahu je přivítal

spisovatelův syn i paní domu a uvedla
je dovnitř romantické chalupy. Oba
natěšení četníci měli připravenu řeč.
Těšili se, jak Láďovi budou moci 

sdělit, že spadla klec a přiloží mu na
ruce nablýskaná želízka! Spisovatel
Ladislav Beran se však nechtěl jen
tak lehce vzdát. Uchopil pevně svou 

dýmku a několikráte silně zabafal, tak−
že na chvíli zmizel v oblacích dýmu.
Přesto však mužům zákona neuprchl.
Netrvalo dlouho a mezi muži uhněte−
ných ze stejného těsta se rozeběhla
přátelská diskuse. Láďa s Karlem si
vyměnili poznatky ze svých spisova−

telských počinů, v nichž jasně zvítězil
jihočeský spisovatel Ladislav Beran,
oceněný ve dvou ročnících „Cenou
Jiřího Marka“ za nejlepší detektivní

prózu. Další ocenění převzal za celo −
životní dílo „Číši Petra Voka“. Pro po−
vídky s kriminální tématikou čerpá ze
své dlouholeté kriminalistické praxe.
Poslední dobou se věnuje krimi pří −
běhům písecké četnické pátračky
z 30. let minulého století. Celkem na−
psal 37 knih. Kolega Karel Fořt k němu
obdivně vzhlédl slovy: „Láďo, tak to už
tě nedoženu!“ 
Slavnostní číše byly naplněny přátel−
stvím plných vzpomínek na dobu více
jak čtyř hodin. V závěru došlo i na
vzájemné předávání knih mezi oběma
píšícími aktéry i Frantou.
Nestává se tak často, zdali se tak vů−
bec kdy stalo, aby klatovská pátračka
převzala na sebe roli hlavy státu
a udělila spisovateli Ladislavu Bera −
novi „generální pardon“, čímž zahladi−
la všechny jeho spisovatelské činy
a hříchy. Radost byla veliká.
Když Klatováci opouštěli Březí, Láďa
se s nimi loučil a šel je doprovodit
o hůlce i s věrnou dýmkou v ruce.
Zamával z předzahrádky své chalupy
v zatáčce se slovy: „Kluci, tak zas 
příště!“ V mé služební brašně se ocitly
Láďovo tituly: „Případy pro kriminálku
a Spala jsem s vrahem, pane štábní!“
Na oplátku Láďa ode mne dostal
„Vraždu pod Černou věží, Smrt byla
mým řemeslem a CD rozhlasové rela−
ce příběhu Černé svědomí.“ 

Karel Fořt

Zleva: Ladislav Beran a Karel Fořt.

Ladislavu Beranovi na stopě
Klatovy – Sušice – Březí
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Rozvojová studie Bavorsko – Čes ká
republika pomáhá mimo jiné i ke
společnému rozvoji v oblasti ces−
tovního ruchu a kultury. České 
ministerstvo pro místní rozvoj
a bavorské ministerstvo financí
přispívají v rámci projektu na koor−
dinační místo pro přeshraniční
management v oblasti kultury
a cestovního ruchu. 
Koordinátorky Ba −
vorsko−české přes −
hraniční spolupráce
Simony Fink jsme
se zeptali.
n V čem spočívá
vzájemná spolu−
práce?
Propojujeme Ba  vor −
 sko a Čechy, na −
příklad propaguje−
me kulturní akce na
obou stranách hra−
nice, prezentujeme
nejrůznější desti na −
ce, zveme lidi z Čech
do Bavorska a zase
naopak. Dále pomá−
háme jednotlivým
subjektům na obou
stranách hranice
například při žádos−
tech o evropské do−
tace. Cí lem je pod−
porovat partnery při
podávání žádostí o evropské dota−
ce, jako například najít partnera na
druhé straně a podobně.
n Jak spolupráce probíhá?
Díky společnému marketingu, pro−
pojování bavorských a českých
společností, institucí a organizací,
turistických center se navýšil počet
návštěvníků jednotlivých regionů.
Účastníme se veletrhů, jak v Ba −
vorsku, tak v Čechách, organizuje−
me tiskové konference a pomáháme
subjektům na obou stranách s pro−
pagací. Velká iniciativa se vyvíjí na−
příklad v oblasti kultury.

n Můžete specifikovat oblasti, 
ve kterých pomáhá Koordinační
centrum? 
Je to pomoc při navazování kon −
 taktů a zlepšení spolupráce po −

skyto vatelů služeb
v oblas ti cestov −
ního ruchu, jako
jsou například or −
ga nizace podporu−
jící rozvoj cestov−
ního ruchu v re −
gionech, turistická
informační centra,
volnočasová zaří−
zení, hotely, re−
staurace, cestovní
kanceláře, kulturní
orga nizace s jejich 
kulturní nabídkou
v Česko−bavor−
ském příhraničí.
Dále je to plánová−
ní a realizace in for −
 mačních a odbor−
ných akcí (i o plá−
novaných projek−
tech) pro vhodné
aktéry na obou
stranách hranice.
Velmi důležitou

oblas tí je vytváření kontaktů pro rea−
lizaci cílů vyplývajících z Rozvojové
studie Bavorsko – Česká republika
a koordinace pořádaných tema −
tických jednání pro české partner−
ské organizace.
n Uveďme některé příklady.
Například je zájem z bavorské strany
na ubytování pro rodiny s dětmi na
rodinné české farmě. Velmi často
jsou tyto požadavky spojené i s přá−
ním, aby rodinná farma mohla
nabíd nout i regionální produkty.
Z české strany jsou stále častější
požadavky na sportovní a turistické

aktivity, kulturní akce, lázeňské po−
byty na bavorské straně. Ráj skvělé
zábavy pro všechny věkové skupiny
na vás čeká v Bayern Parku v Dol −
ním Bavorsku, poblíž města Dingol −
fing ve Fellbachu. V tomto rodinném
zábavním parku je více než 80 atrak−
cí pro malé, velké i seniory. Každým
rokem zde najdete nějakou novinku.
V zimní sezoně mohu vřele doporu−
čit malým i velkým lyžařům návště−
vu Velkého Javoru. V bavorské obci
Mitterfirmiansreut, která je poblíž
hraničního přechodu Strážný – 
4 km od českých
hranic, je nádherný
lyžařský areál Mitter −
dorf s úžas nou na−
bídkou pro všechny
věkové skupiny lyža−
řů. Pře devším rodiče
s dětmi ocení mož−
nosti, které nabízí
tento lyžařský areál. 
Těm, kteří touží zdra−
vě odpočívat a něco
udělat pro své zdra−
ví, doporučuji ter−
mální lázně v Bavor −
sku například v Bad
Birnba chu, Gries ba −
chu nebo ve Füssin −
gu, kde lázně Joha −
ness bad patří mezi
nejvyhledávanější
v Němec ku. Kdo mi−
luje předvánoční ná−
kupy, tomu jedno−
značně navrhuji náv−
štěvu Do mu módy
Garham mer ve Wal d −
 kirche nu. Na kupo vá −
ní je zde nezapome−
nutelným zážitkem.
V tomto před vá noč −
ním čase zde probí−

há celá řada doprovodných akcí.
Z Domu módy Garham mer máte
kousek do Aquaparku s bazénem se
slanou vodou. 
Nádhernou předvánoční atmosféru
nabízí bavorské velkoměsto Ingol −
stadt, kde můžete navštívit idylickou
nákupní vesničku Ingolstadt Village
s více než 220 outletovými butiky
předních světových značek, které
nabízejí až 60% slevy. Příkladů kon−
krétní spolupráce je mnoho a jen
dokazují, že zájem na obou stranách
hranice je velký.                          (pi)

Koordinátorka Bavorsko−České přeshraniční spolupráce Simona Finková říká:

„Pro milovníky piva a kultury
mám výborný typ. Ve městě
Abensberg v Dolním Bavorsku je
Pivovar Kuchlbauer – jeden
z nej starších pivovarů na světě,
který má právo vařit pivo. Je
to mimořádné místo, kde se 
tradiční bavorské pivo setkává
s uměním a architekturou,“ 
říká oordinátorka Bavorsko−
české přes hraniční spolupráce
Simona Fink.

Symbol celého pivovaru – věž „Kuchlbauer Turm“. 

n Paní Fink, jste koordinátorkou Bavorsko−české přeshraničí spolupráce.
Jak vás mohou zájemci kontaktovat?
Na této adrese: ARBERLAND REGio GmbH, Amtsgerichtstr. 6–8, 
D−94209 Regen, Mob: +420 724 888 069, e−mail: fink@arberland−regio.de
Společnost ARBERLAND REGio GmbH má v ČR také dvě pobočky, a to
v Plzni a Českých Budějovicích. Spolu s partnery z Bavorska i Čech před−
stavují důležitou informační spojnici v této přeshraniční lokalitě mezi
Dunajem a Vltavou a nabízejí možnost prezentace aktuální nabídky veške−
rých turisticky zajímavých akcí.

ARBERLAND REGio GmbH, pobočka PLZEŇ
Informační centrum Plzeňského kraje a Bavorska 
Náměstí Republiky 131/17, Plzeň, Tel. +420 720 983 682, 
info.plzen@bavorskelesy.cz, www.bavorsko−cechy.eu 
ARBERLAND REGio GmbH, pobočka ČESKÉ BUDĚJOVICE
Informační centrum Bavorsko – Čechy, Karla IV. 416/14, 
České Budějovice, Tel./Fax: +420 387 202 598, Mob.: +420 724 888 095, 
info.cb@bavorskelesy.cz, www.bavorsko−cechy.eu, www.bavorskelesy.cz 
Další informace najdete na www. bayern−tschechien.de/cs/ a www.mmr.cz

Podpoře česko−bavorského příhraničí na
základě regionální rozvojové studie se daří
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Podzimní nabídka v termálních lázních THERME 1 v Bad Füssingu

Načerpejte v těchto podzimních dnech novou energii v termálních lázních Therme 1 v Bad Füssingu,
který patří již mnoho let mezi nejvýznamnější lázeňská města v Evropě. Každoročně se sem s oblibou
vrací celá řada lázeňských hostů. Nyní můžete využít jedinečnou podzimní nabídku – sleva 20 % na
všechny vstupenky. Nabídka platí od 1.11. – 24. 12. 2018.

Sleva na všechny vstupenky 20%

Ponořte se do místní léčivé
termální vody v lázních
i v saunovém světě mnoha
tváří. Dopřejte tělu i duši od−
počinek ve 12 různých lá−
zeňských bazénech s teplo−
tou vody mezi 30–42°C.
Všude kolem ucítíte energii
zdejšího sirného pramene,
který vyvěrá ze 100metrové
hloubky.
Váš únik od každodenních
povinností je na dosah. Če −
ka jí na Vás vitální a aromatic−
ké masáže, exkluzivní zába−
ly, speciální wellness balíčky
nebo saunování.      (pi)

S válkou na tajné frontě, za kulisami,
je tragická historie Československa
v době od uchopení moci Hitlerem
v Německu až do jeho neslavného
konce v r. 1945 spojena doslova pu−
peční šňůrou.

Německá „pátá kolona“ 
v Československu
Co bylo charakteristické ve vztahu
k čs. tajné službě pro období od nástu−
pu nacismu v Německu do dokonání
„popravy“ masarykovského a bene−
šovského Československa, uskuteč−
něné 15. března 1939? 
Nepochybně to v první řadě byla do−
konce ani ne příliš skrývaná ofenzivní
činnost německých tajných služeb
proti ČSR, kterým sekundovala maďar−
ská a polská špionáž. Tehdejší šéf čsl.
zpravodajské služby František Mora −
vec uvádí ve svých pamětech řadu pří−
kladů. Z nich až groteskně vynikají pří−
pady, kdy se do špionáže proti republi−
ce po desítkách zapojovali studenti
pražských německých vysokých škol.
Výslechy po jejich odhalení probíhaly
doslova masově – jako při písemné

práci. Odhalení špioni, kteří zaplnili po−
sluchárnu, museli svoji vyzvědačskou
činnost popsat na list papíru a pak
odevzdat. Neprojevovali ani tak sta −
rost o to, jaký je stihne trest, jako 
spíše, zda budou v novinách
jmenovitě uvedeni, aby měli
pro své chlebodárce v Berlí −
ně důkaz o své oddanosti
Třetí říši. Jedné mimořádně
aktiv ní studentce, původem
z Che bu, u níž byl při osobní
prohlídce v jejím spodním
prádle nalezen usvěd čující
„poklad“, dali čsl. zpravo−
dajci mezi sebou pojmeno−
vání Chebská Mata Hari! 
Špionážní činnost německých studen−
tů (stále mějme na paměti, že to byli
občané ČSR!), byla jenom jedním seg−
mentem! Byli zde také obyvatelé tzv.
sudetoněmeckého pohraničí, přísluš−
níci německojazyčné menšiny ve vnit−
rozemí, mnohdy majitelé či vysoce po−
stavení zaměstnanci podniků stra −
tegického významu (opět připomíná−
me – v té době občané ČSR!). Tato
mohutná „pátá kolona“ vyvíjela čin−

nost, jíž sice čsl. zpravodajská služba
čelila s vypětím všech sil, ale stále to
stačilo jenom na odstranění pouze 
pověstné špičky ledovce.

Maďarská tragikomedie
Zajímavě se vyvinula situace s maďar−
skou špionáží proti Československu.
Šéf čs. zpravodajské služby František

Moravec to popisuje
takto: Čs. zpravodaj−
ská služba se dozvě−
děla, že vojenský atašé
maďarské ambasády
nechával nakupovat
jednoho zaměstnance
velké množství poš−
tovních známek. Pak
už bylo snadné odha−
lit, že jimi opatřené
obálky pravidelně ode−

sílá na stejné adresy. Pod nimi se
skrývali maďarští špioni. Byli to čes−
koslovenští občané, v několika přípa−
dech i vysocí důstojníci čsl. armády.
Jejich odhalení a usvědčení zdaleka ne−
bylo posledním dějstvím. Tím se stal
„vánoční dárek“, který poslal šéf čs.
zpravodajské služby František Moravec
po svém důvěrníkovi vojenskému atašé
maďarské ambasády. Album obsaho−
valo kopie všech do pisů, které svým

špiónům posílal. K tomu byly přiloženy
falešné stvrzenky s jeho perfektně na−
podobeným podpisem. Dokládaly pře−
vzetí slušných finančních částek, jako−
by vyplacených čs. zpravodajskou
službou za jeho jakoby spolupráci s ní!
Maďarova reakce byla veskrze prozaic−
ká, přibližně v tomto smyslu: „Mohu
buďto zemřít jako zrádce maďarských
zájmů, anebo žít jako jejich zrádce.
Volím tu druhou alternativu!“
Nejpikantnější na tom bylo, že v té
době již byl v Budapešti ve stejné 
funkci, jako jeho protihráč, František
Moravec – tedy jako šéf maďarské
zpravodajské služby! Poté, kdy se Fr.
Moravcovi den před okupací zbytku
ČSR, tedy 14. března 1938, podařilo
spolu s nejvýznamnější skupinou zpra−
vodajských důstojníků uniknout do
Anglie, byl Maďar předán do „péče“
britské výzvědné služby.
Nelze zapomínat i na předválečné pol−
ské choutky na změnu hranic v morav−
ském Slezsku a s tím spojené aktivity
polské tajné služby, která se bohužel
v některých případech chovala nepřá−
telsky i v době, kdy se během 2. sv.
války spolu s čsl. zpravodajskou 
službou nacházela „na stejné lodi“ ve
Velké Británii. 

Ing. Bohuslav Balcar

Co se do naší knihy nevešlo – kapitola XVII

Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

Válka za kulisami IV
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Řešíte−li otázku, pro jaké topení se
rozhodnout, nechte si poradit i od
přírody. Výjimečné vlastnosti aku−
mulovat a poté vyzařovat teplo má
kámen. Ohřejete kámen na určitou
teplotu a takto akumulované teplo
po určitou dobu zdarma vytápí mís−
tnosti. To je hlavní princip elektric−
kého topení z přírodního kamene,
které vyrábí, montuje a zajišťuje ve−
škerý servis firma eurotop in ve
Kdyni na Domažlicku. Její třináctile−
té zkušenosti jsou vám zárukou, že
topení z přírodního kamene vás ne−
zklame.
O výhodách a přednostech topení
a o spolupráci se Západočeskou univer−
zitou v Plzni jsme hovořili s majiteli firmy
Danielem Smolíkem a Jiřím Janouškem.

Sálavé teplo má blahodárné
účinky na náš organizmus 
Topná tělesa z přírodního kamene vy−
tápějí místnost na základě dlouhovln−
ného tepelného záření jako u kachlo−
vých kamen. Nevzniká téměř žádná
cirkulace vzduchu, nevíří se prach
a alergenní částice. Díky stejnoměr−
nému rozložení tepelného záření ne−
mají vlhkost, alergeny a plísně žádnou
šanci. Mezi podlahou a stropem není
téměř žádný tepelný rozdíl. Velmi tref−
ně to vystihla jedna naše klientka ze
Sušice. „V pokoji se cítím jako zabale−
ná v teplíčku.“

Přírodní kámen udržuje konstantní
vlhkost v místnosti 52 až 58 %, nevy−
sušuje pokožku, vzduch a nespaluje
kyslík. Topení je vhodné pro alergiky,
astmatiky, lidi s dýchacími potížemi a
pro novorozence. Revmatici si po−
chvalují úlevu při bolestech kloubů.
Kámen sám o sobě pozitivně působí
na náš organismus, aniž o tom víme.
Například odstraňuje bloky v těle, které
zabraňují toku životodárné energie, po−
siluje duševní rovnováhu a citovou vy−

váženost. Má příznivý vliv na psychiku.
Přírodní kámen je zdravé topení.

Kde ušetříme peníze?
To je nejčastější otázka zájemců o na−
še topení. Šetří se díky způsobu topení.
Tím, že se místnost vy−
tápí rovno měr ně, do−
chází k úspoře až 25%.
V Holýšově jsme měnili
přímotopy za naše pa−
nely a majitelé bytu byli
překvapeni, že po vy−
pnutí panelu ještě dvě a
půl hodiny přírodní ká−
men topil. Je to díky je−
ho vynika jícím akumu−
lačním schopnostem.
Ovlá dání topení je
jednoduché. V každé
místnosti je digitální
termostat.
Pro zvýšení účinnosti
vytápění montujeme
tepelnou izolaci, která se dává za panel
na zeď. Izolační folii nám dodává ně−
mecká firma. Teplo z panelu neohřívá
zeď, ale sálá do prostoru v místnosti.
Je to další krok k úspoře finanč ních ná−
kladů za topení. Na častou otázku na−
šich klientů, zda nebude za folií zeď
plesnivět, můžeme se stoprocentní jis−
totou odpověď, že nemusejí mít vůbec
žádné obavy. Speciální ekologická izo−
lace „dýchá“ a je odolná až do 750°C.

S přímotopy nemají naše 
panely nic společného
Řada zájemců o naše topení si myslí,
že jsou to přímotopy. Je to naprostý
omyl. Ano, vytápíme elektrickou ener−
gií, ale naše topení funguje na zcela ji−
ném principu než přímotopy. Topné
elektrické kabely jsou uloženy v top−
ném panelu a tento přírodní kámen na−
hřívají na určitou teplotu. Když vymění
přímotopy za naše topné panely, ušetří

na nákladech za topení až 40%.
Topení přírodními kameny je také
méně nákladnější, a to o 20 až
30% oproti ostatním topným

systémům (uhlí, dříví, plyn). Další vý−
hodou je, že nepotřebujete komín, se
kterým jsou spojeny kontroly, čištění,
opravy, dále odpadá výměna kotle, roz−
vodů, vodních radiátorů a nutnost mít
skladovací prostory pro uhlí a dřevo.

Kolik protopíte, vám 
řekneme předem
Když nám zájemce o naše topení sdělí
rozměry bytu, zda je dům postaven
z cihel, porobetonu či jiného materiálu,
tak mu zdarma připravíme předběžný
energetický výpočet včetně všech poři−
zovacích nákladů. Naše topení z pří−
rodního kamene lze připojit na 20 hodi−
nový nízký tarif a celá domácnost je
měřena v této sazbě. Klientka z Plzně
nám sdělila, že si po roce udělali jedno−
duchou kalkulaci. V rodinném domku
mají 9 našich topných panelů a oproti
dřívějšímu klasickému ústřednímu to−
pení ušetřili 20% nákladů za topení.

Spolupráce se Západočeskou
univerzitou Plzeň
Naší snahou je, aby elektrické topení
přírodním kamenem bylo zařazeno do
té kategorie, kde je možnost získat

státní podporu, dotaci. Proto jsme na−
vázali spolupráci se Západočeskou
univerzitou v Plzni a nechali si vypraco−
vat odbornou studii. V jejím závěru se
konstatuje: 
„Provoz topných elektrických těles
s keramickou deskou firmy Eurotop in
je výrazně šetrnější k životnímu pro−
středí nežli klasické kotle na spalování
uhlí nebo dřeva. Pokud se na pro −

blematiku podíváme
z pohledu nízkoemis−
ních kotlů, které jsou
podporované a doto−
vané (Kotlí kové dota−
ce a Nová zelená
úsporám), opět jsou
emise kotlů třídy č. 3
řádově větší nežli
u topných těles z pří−
rodního kamene.
Vzhledem k výsled−
kům studie je možno
doporučit topná těle−
sa z přírodního kame−
ne firmy Eurotop in
k podpoře z veřej−
ných peněz a zařadit

tento výrobek mezi dotované tepelné
zdroje (Kotlíková dotace a Nová zele−
ná úsporám).“
Závěry studie vyznívají pro naše topení
velmi příznivě. V náš prospěch také ho−
voří záměry komise EU pro dekarbo −
nizaci a elektrifikaci. Z jejího dokumen−
tu vyplývá, že v současné době je podíl
elektrického vytápění budov asi 16%
a podle prognózy této komise by měl
být v roce 2050 až 53%.

Přijďte k nám
Zájemci o naše topení se s námi mo−
hou osobně setkat každý pátek v naší
firmě ve Kdyni. Sídlíme ve Kdyni
v Nádražní ulici (u autobusového ná−
draží) a každý pátek od 8:00 do 12:00
hod. a od 13:00 do 16:00 hod. jsme
vám k dispozici. Srdečně zveme kaž−
dého, kdo uvažuje nebo se už rozhodl
pro topení z přírodního kamene.     (re)

14 let záruka a servis zdarma garantuje firma eurotop in ve Kdyni na topné panely z přírodního kamene

100 let životnost

a zdraví prospěšné
Sálavé teplo je levnější, příjemnější 
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Nezadržitelně se blíží konec dalšího
roku a s tím spojené vánoční svátky.
S touto dobou souvisejí vztahy, jako
jsou případně rozchody a seznamová−
ní. Z letité věštecké praxe se mi
ukazuje, že se lidé nejvíce
rozchází před vánočními
svátky (asi aby nedávali
dárky „z lítosti“), nebo
po Vánocích. 
Jak jsem dokazoval ve
skupinové terapii „Ro −
din né konstelace“, další
problém je ten, že něco ji−
ného říkáme, něco jiného
děláme a něco jiného chceme.
A podle mé teorie nemůžeme mít něco,
co nevíme, nebo co nechceme. Dost lidí
si jen říká, že chce trvalý vztah, ale jen
„na vědomé úrovni“, ale na „silnější ne−
vědomé úrovni (ta která nás ovládá), ne.
Další otázka je, zda jsme tolerantní
a chceme se přizpůsobit, což je nutné
pro udržení vztahu. V knize „S kým
a kde žít“ jsem popsal cca deset aspek−
tů, o kterých většinou nevíme, ale ovliv−
ňují naše vztahy. Knihu jsem napsal ja−
ko kuchařku na vztahy a díky ní si čte−
náři mohou uvědomit, že většinu pro−
blémů nedělají lidé, ale znamení, živly,
psychická síla, energetická síla, emo−
cionální poškození z dětství, rovnováha
v rodinném systému, atd. To vše nás
ovlivňuje, ať chceme či ne. Pro příklad

uvedu ten nejjednodušší aspekt. Je to
JIN (ženský princip, pravá strana, mok−
rý, studený, intuice, měsíc, lichá – tedy
liché číslo na konci data našeho roku

narození.) JANG (mužský princip,
levá strana, slunce, oheň, su−

chý, intelekt, horký, sudá –
tedy sudé číslo na konci
roku našeho narození).
Z toho vyplývá, že se
k nám hodí vždy opačné
číslo na konci data roku
narození.

Další důležitý vliv má ve
vztazích znamení, která si

spolu rozumějí a naopak. V mé
knize „S kým a kde žít“ se dočtete vše,
co chcete vědět. Kniha může být i hez−
kým vánočním dárkem. 
Nejdůležitější ve vztazích je sexuální
přitažlivost = závislost. Dokud trvá, 
trvá i vztah. Každý dělá, co nám za to
stojí, a podle mé teorie je vztah dar, a je

na nás, jak dlouho a komu jej darujeme.
A je dobré se podle toho chovat.
Když se s Vámi, milí čtenáři, setkávám
v tomto předvánočním čase, měl bych
několik dobře míněných rad.
Kyvadlo mi totiž ukazuje, že na žebříč−
ku největšího stresu zcela jasně zaují−
má první místo předvánoční čas vr−
cholící Vánocemi a druhé místo patří
dovolené.

Vyhýbejme se stresu
Jsme nyní v nejhorším stresovém ob−
dobí roku. Každý den se stresujeme
z toho, že ještě nemáme všechny dárky.
Konečně je koupíme, ale pak váháme,
jak se budou líbit, zda udělají radost
a jestli jsou dostatečně drahé. Mnohdy
si vánočním dárkem kupujeme lásku
svých nejbližších. 
Ve skleněné kouli vidím, že si lidé ne−
umějí dávat cit, tak ho nahrazují luxus −
ními dárky. To není dobré znamení.
Stresem si odčerpáváme vitamíny, mi−
nerály a energii z těla. Najednou zjišťu−
jeme, že jsme stále unaveni, sebemenší

maličkost nás znervózní, nemůžeme se
soustředit a stále jsme ve spěchu. 
Zjistil jsem, že stres nás vyčerpá a naše
tělo se zablokuje proti vydání poslední
kapky vitamínů, minerálů a energie.
V tomto nouzovém režimu dovede orga−
nizmus žít nějakou dobu. Protože je za−
blokovaný, nepřijímá žádné množství vi−
tamínů ani minerálů. Příčinou tohoto
stavu jsou psychické problémy, fyzická
slabost a v mnohých případech zdravot−
ní problémy. Když se sejdou tři negativní
aspekty – viry, stres, infekce – můžeme
očekávat velmi závažné onemocnění.

Jak se zbavit virů, 
stresu, infekce
Viry máme v těle všichni. Doporučuji
minimálně 3 až 4 týdny 2krát ročně uží−
vat bylinný nápoj. Rakytník, šalvěj a zla−
tobýl spařit teplou vodou 70°C. 
Stres nám zablokuje organizmus, Aby
naše tělo zase přijímalo vitamíny, mine−
rály a energii, musíme ho odblokovat.
K tomu využijeme moji akupresuru.
Ruce křížem, zápěstí na zápěstí, puls na
puls a 22 minut aplikujeme akupresuru.
Opakujeme každý týden po dobu dvou
měsíců. Je to metoda, na kterou jsem
přišel před 30 lety. Akupresurou napra−
víme to, co nám způsobil stres. Bez
akupresury by nám trvalo odblokovat
organizmus 3 roky za předpokladu, že
budeme v naprosté pohodě. 
Infekce máme v sobě všichni a já tvr−
dím, že jsou od domácích zvířat. Jsou
to například chlamydie. Zbavit se jich
můžeme, když budeme ožívat orega−
no. Zprvu 4 měsíce a potom preventiv−
ně 2krát týdně. Další infekcí je borelió−
za. Tu má polovina lidí. Na ni je výbor−
ná štětka lesní. Zase užívat dva a půl
měsíce v jednom kuse a potom pre−
ventivně 2krát týdně.
Nedejme šanci ani příležitost k tomu,
aby se v našem těle obrazně řečeno se−
šly najednou všechny tyto tři aspekty.
Snažme se v první řadě zbavit se stre−
su. Prostě se zastavme a řekněme si, že
když nejde o život, nejde o nic. Více
v tomto předvánočním období se věnuj−
me sexu. Kdo tvrdí, že je pro něho sex
zbytečný, lže si sám do vlastní kapsy.

Radujme se ze života
Hlavním smyslem života není honba za
vánočními dárky. Je to láska, pohoda,
vztah, porozumění, úsměv, pohlazení,
dotyk, cit a sex. Prožijte Vánoce v na−
prosto klidné rodinné pohodě, kde ne−
budete měřit lásku ke svým nejbližším
co možná nejdražším dárkem, ale
úsměvem, pohlazením, polibkem. 

To vám všem z celého srdce 
přeje 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:

vánočními svátky

Test pro čtenáře
Kdo chce, může si zkusit můj malý test. 

Jaké vás napadne číslo z čísel 1, 2, 3 ?  
ODPOVĚĎ. Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda chcete trvalý vztah na ne−
vědomé úrovni. Kdo odpověděl č. 1 = NE – nechceme trvalý vztah, jen si to
říkáme, 2 = Nevíme. 3 = ANO – chceme trvalý vztah.

Nejvíce se lidé rozcházejí před 
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V těchto dnech byl dokončen přesh−
raniční projekt Slatěmi a Pláněmi
Šumavy a Bavorského lesa. V rámci
projektu byla dobudována a oprave−
na cyklostezka a naučná pěší stezka
propojující Kvildsko s oblastí Mauth –
Finsterau. 
„Projekt Slatěmi a pláněmi Šumavy
a Bavorského lesa je iniciativou
Obce Kvilda a Obce Mauth –
Finsterau. Náklady na projekt dosáhly
10.330.000 Kč na české straně a naši
bavorští partnéři přispěli částkou cca
60.000 ,“ sděluje úvodem Václav
Vostradovský, starosta obce Kvilda. 
Stezka je v terénu doplněna informač−
ními tabulemi, odpočinkovými místy

a QR kódy s popisem území, přírod−
ních fenoménů a společné česko – ba−
vorské historie a tento jednotný infor−
mační systém bude navázán na webo−
vý portál „Turistický informační systém
Šumavy a Bavorského lesa“. Turisté se
dočkají i nového zázemí v podobě
4 odpočinkových a informačních bodů. 
Nově vybudovaná část cyklostezky
a naučné pěší stezky v úseku Jezerní
slať – Kvilda bude oficiálně předána 
turistům v průběhu letní sezóny 2019.

Nový úsek stezky je v lokalitě Jezerní
slať napojený na místní komunikaci 
č. II/169 Rejštejn – Horská Kvilda –
Kvilda a na cyklotrasu č. 331 Sušice –
Bučina. Stezka vede atraktivním přírod−
ním územím šumavských slatí směrem
do obce Kvilda. V obci Kvilda je napo−
jena zpět na stávající cyklotrasu č. 331
(zároveň i modrá turistická značka)
a pokračuje jako cyklotrasa a pěší stez−
ka na Bučinu a do Finsterau. Na bavor−
ské straně byl opraven a nově popsán

úsek Bučina – Finsterau. Vznikla tak te−
matická přeshraniční naučná trasa
Jezerní slať – Finsterau. Nová přeshra−
niční stezka zpřístupní atraktivní území
šumavských slatí a přiblíží jejich pří−
rodní zajímavosti i historii.  
„Projekt je z 85 % spolufinancován
z Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 a na
české straně 5 % ze státního rozpočtu
z prostředků Ministerstva pro místní
rozvoj. Dále se deseti procenty podílí
na české části rozpočtu Obec Kvilda
a patnácti procenty na bavorské části
Obec Mauth – Finsterau,“ uzavírá
Václav Vostradovský.

Turisté se dočkají nové cyklostezky a stezky pro pěší Jezerní Slať – Kvilda – Bučina – Finsterau

Slatěmi a pláněmi Šumavy a Bavorského lesa

Na knižní vánoční trh
přichází další nová
kniha skutečných kri−
minálních příběhů ze
Šumavy „Šumavská
hora viděla vraha“.
V pořadí je to už osmý
titul, kterým se prezen−
tuje bývalý kriminalis−
ta a poté zástupce ře−
ditele Policie ČR v Kla −
tovech, Karel Fořt ze Sušice.
Knižní novinka obsahuje osm pří−
běhů ze Šumavy. Jsou plné násilí
útočící na to, co je člověku nejdraž−
ší – na život jeho vlastní či druhého

člověka. Pouze pří−
běh „Zmizelý ob−
raz“ je jiný, neboť
oznamovatel, ukra −

 jinský státní občan,

ne dost věrohodně a dostatečně
přesvědčil vyšetřovatele a krimina −
listu, že obraz v mnohamilionové
hodnotě v Klatovech skutečně
měl. Autorem tohoto obrazu měl

být akademik Vasilij Vasiljevič
Kandinkij, známý v zahraničí jako
Wassily Kandinsky, jeden ze zakla−
datelů abstraktního malířství, jehož
díla jsou ve světě hodnocena jen

v řádech milionů.
Autor skutečných kriminalistic−
kých příběhů ze Šumavy Karel
Fořt spolu s Marií Malou, Václa −
vem Malinou, Eduardem Steu −
nem, Janem Koppem, Char −
lotte Guggeisovou a Evou Hof
Krocovou získali ve Vimperku
na festivalu „Šumava Litera
2018“ cenu Johanna Steinbre −

nera za knihu roku 2017 v kategorii
publicistika 3. místo. Porota vybíra−
la ze 42 knižních titulů a autorů.
První cenu získala kniha zemře −
lého spisovatele Viléma Hracha

„Šumava…hranici přecházejte po
půlnoci“, kterou převzala jeho
manželka. Čest jeho památce i pa−
mátce kvildského rodáka Eduarda
Steuna, který také letos zcela ná−
hle zemřel.                                       (re)

Kde si lze knihu koupit ?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše 108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii
a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava – nám. Svobody,  dále v knihkupectví v Horažïovicích – Ševčí−
kova 24, v Prachaticích v knihkupectví Müller – Dolní Brána 23, 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.

Šumavská hora viděla vraha
Knižní novinka

Bývalý kriminalista Karel
Fořt napsal už několik knih,
ve kterých vzpomíná na od−
halování kriminalistických
příběhů, které se staly na
Šumavě. Jeho posledně vy −
danou knihou je Šu mavská
hora viděla vraha.
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KOUPÍM mobilní buň −
ku nebo maringotku, 
i v hor ším stavu. Možno
i více kusů. Nabídněte –
doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM
180031 

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chro−
mové lustry a lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic,
figurky  zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samo−
tné rámy, hodiny, lam−
pová radia, staré hous−
le, violu, vše skaut ské
a junácké, pohlednice,
odznaky a sta rou bižu−
terii. Tel.: 603872698.
PM 180023

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, hous−
le, vzduchovku, po −
plašňák, celtu, odzna−
ky, medaile, vyzname−
nání (vzorný voják, za
obranu vlasti, vojenské
učiliště, za budování
vlasti aj. ČSSR vyzna−
menání, kovový model
děla, tanku, automobi−
lu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
180021

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ
LAHVE A SKLENICE
S NÁPISY PIVOVARŮ.
TEL. 732170454, SBĚ−
RATEL. RR 80572

KOUPÍM betonové pa−
nely, větší množství, pří−
padně panelové silážní
jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113 PM
180032

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Ste −
reo mikroma, Leica,
měchové aj.) , náram−
kové a kapesní  hodin−
ky, barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské po−
kojíčky, vláčky, plecho−
vá a bakelitová autíčka,
litinové formy na bá−
bovku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
180022

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky
náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelá −
nové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové

a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. sta−
ré věci do r. 1960. Vy −
kou pím i celou sbírku ne −
bo pozůstalost. Sbě ratel.
Na bí zím solidní jed nání. 
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
180005

KOUPÍM  STARÉ  peřiny
a nedrané peří tel. 720
543 953. PM 180172

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí za ple−
chové cedule, plakáty,
staré pohlednice či
urče   né fotografie  do ro−
ku 1945, uvítám sbírku
či pozůstalost, po do −
hodě mohu přijet za vá−
mi. Mobil: 602486490.
RR 80192

KOUPÍM jízdní kolo
znač ky Eska Tourist
z šedesátých let. Děkuji
za odpověď! Tel.:
734478955. RR 80852

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vy −
těžený i po kalamitě. Se −
riózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795
RR 80088

PRODÁM dubová okna
s izolačním dvojsklem.
Rozměr 880 mm šířka
x 1115 mm výška. Tel.:
604237566. 

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovic kou
buňku 5−6 m x 3m x 3m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní roz−
vod elektřiny vč. jističů a
osvě tlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušo −
vickou buňku, obloženou
palubkami. Buň ky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dá le prodám
maringotku, obloženou
palubkami, zařízenou
k okamžitému po užívání.
Zajištění dopravy na
místo určení.  Tel.:
604867469. PM 180024

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s na−
kladačem a druhý bez
nakladače s rameny do
pluhu. Ve velmi pěkném
stavu, nový lak, cena
dohodou. Dále nakladač
ozn. 500 za traktor
s drapákem, bez pístnic.
Tel.: 604867469 PM
180026

PRODÁM ocelovou ná−
drž z vagonu 20 m3,
vhodná na jímku nebo na
vodu. Tel. 604867469
PM 180205 

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná
metalíza, 2,4 benzín,
manuální převodovka.
Tel.: 736139113 PM
180027 

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazne −
zarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 80051

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky od−
vezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykou −
píme starší stavební stro−
je, nákl. automobily a ze−
mědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce −
lových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup
železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 180030

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

JAWA, ČZ a jiné. Kou −
pím staré motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jednotlivé
díly. Platím ihned v ho−
tovosti. Slušné jedná−
ní. Tel.: 607946866.
RR 80231

ZEDNICKÁ PARTA 
provádí rekonstrukce,

stroj   ní omítání, ob klady,
dlažby, jádra a veškeré 

zednické práce, 
tel.: 723136228. 

RR 80052

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Uzávěrka řádkové inzerce je 6. prosince 2018
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53/180 sportovního ty−
pu hledá zdravou ženu
do 50 let. Zn.: Vnou čata
vítána. Tel.: 607467062.
PM 180213

SEZNÁMÍME Vás s mu−
žem z Bavorska. www.
vdejsedobavorska.cz
720409101.

PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057
KŘI PM 180076

HLEDÁTE−LI 
odpověď na otázku: 

„Odkud přicházím, proč jsem
tu a kam jdu?“ Cítíte, 

že i u Vás započal syndrom 
vyhoření! Pomůžeme Vám 

na jít odpovědi a znovu začít 
žít naplno. www.vecnesveto.cz 

RR 70880
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