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Celosvětový trh se zlatem a stříb−
rem zaznamenává stále vyšší ceny
těchto drahých kovů. Mnoho z nás
většinou ani netuší, jaké poklady

máme doma. Ať už se jedná
o staré, poškozené či poláma−
né šperky, staré mince, zlaté
zubní korunky, stříbrné příbory
či z módy vyšlé šperky. Podle
světových komoditních zpráv
tlačí cenu vzhůru jednak oba−
vy ohledně vývoje světové
ekonomiky a v neposlední 
řadě i případné dopady z tzv.
Brexitu. Výkup drahých kovů
je v současné době nejrychlej−
ší a nejjednodušší způsob, jak své
peníze znovu zhodnotit. Aktuální
cena na Londýnské burze se pohy−
buje okolo 31 000,− Kč za unci.
V souladu s vývojem české koruny
cena zlata od začátku roku 2018
opět mírně stoupla. „Své zlaté či
stříbrné šperky můžete snadno pro−
měnit na velmi zajímavé finanční
částky,“ konstatuje manager Zlaté
Investiční Banky, který podle svých
slov stále registruje vysoký počet
zákazníků.

Paní Novotná se rozhodla navští−
vit Zlatou Investiční Banku v Č. Bu −
dějovicích a informovat se o výkup−
ních cenách. „Měla jsem několik
starých prstenů po prarodičích, ale

rozhodně jsem je nechtěla prodat
pod cenou. Zaujala mě právě Zlatá
Investiční Banka, která nabízí vyso−
ké ceny za výkup. A byla jsem sku−

tečně mile překva−
pena, dostala jsem
přes 12 tisíc korun,
za které si něco
hezkého koupím“
pochvaluje si.

O skvělých vý−
kupních cenách je
možné se přijít ne−
závazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás
příjemný personál,
diskrétní prostředí

při výkupu drahých kovů je samo−
zřejmostí.  
Naší pobočku naleznete na adrese: 

České Budějovice
Lannova třída 55/31 

– naproti OD Prior

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

13:00 – 17:00
V sobotu je pro Vás pobočka otevřena
po předchozím telefonickém objednání:

Tel.: +420 374 449 072
www.zlatainvesticni.cz
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Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

Zlato a stříbro stále atakuje vrchol
Prodej drahých kovů se 

ve Zlaté Investiční Bance vyplatí.
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Jakou může mít spojitost legen dární
pražské divadlo Ypsilon, její ředitel
a jižní Čechy? Velikou! Jan Schmid,
mimochodem manžel herečky Jany
Synkové, je totiž rodilý Jihočech.
V roce 1936 se narodil v Táboře
a dodnes se sem, pokud mu to
časo vé možnosti dovolí, i vrací. Ale
spíše jen pracovně. 

Jan Schmid je doslova
renesanční člověk. Mezi
jeho profese patří neoddě−
litelně divadelník, režisér,
pedagog, manažer, výtvar−
ník, publicista, ilustrátor.
A kromě toho je manžel,
tatínek a dědeček. „Na
jednoho je toho moc, ale
mně to nevadí. Práce se
mi stala koníčkem a koní−
ček prací. Tak co víc si
přát,” řekl rodilý Táborák.

Zahrál si i v řadě filmů.
Někdy sympatického, ně−
kdy ale protivného a pouču−
jícího chlápka. 

Ale třeba role představitelů nej−
různějších institucí mu byla nejspíš
souzena, díky své fyziognomii
ztvárňoval především lékaře, psy−
chiatry, sociology, redaktory, učite−
le, ředitele.

K českému a čes−
koslovenskému fil−
mu se také nepřímo
váže jeho působení
akademické – od
roku 1971 nejprve
externě, od roku
1991 pak i interně

působil jako pedagog na pražské
DAMU, kde se v roce 1994 habilito−
val coby  docent a v roce 2002 byl
jmenován profesorem.

Mezi námi a Janou Synkovou
vládne vztah už přes 50 let. Dalo
by se o něm říct, že je to láska

z Ypsilonky. Mno −
 zí se často ptají,
jak se ti dva
vlastně setkali.
„Šlo o nepove−
dené představe−
ní, já tam zpívala
romanci a všich−
ni říkali, jak jsem
hnusná, ale on
tvrdil pravý opak.
Už to samo o so −

bě je hezké. A pak jsem se s ním
setkala v autobuse z Liberce do
Prahy, pořád do mě hučel, byl hod−
ně výřečný a já nevěděla, proč mlu−
ví, sem tam jsem něco kvákla, ale
jestli to bylo k věci, nevím. Pak
jsem uviděla jeho představení
a úplně jsem mu propadla. Pro −
fesně i citově,“ zavzpomínala man−
želka Jana Schmida, herečka Jana
Synková. Ta na jihu Čech strávila
v uplynulých letech vždy několik
měsíců. Se Zdeňkem Troškou totiž
natáčela komedii Babovřesky, kde
hraje “univerzální drbnu Horáčko −
vou”. Jan Schmid má k jižním
Čechám vřelý vztah, jen kvůli své
pracovní vytíženosti se do své do−
moviny nemá šanci vracet tak 
často, jak by si asi přál. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Jan Schmid a jeho žena Jana Synková

Žáci pomohli 
potřebným

K úžasnému počinu se rozhodlo
na 800 žáků ZŠ Zborovská v Tá −
boře. Už před Vánoci vyráběli
advent ní věnce, svícny a ozdoby
a teď za výtěžek pomohli pacien−
tům v nemocnici a přispěli na ne−
vyléčitelně nemocné.Žáci své vý−
robky nabídli na jarmarku, kam
pozvali kamarády a rodiče a vy−
dělali přes 40 tisíc korun. Zhruba
za polovinu koupili několik televizí
pro pacienty do táborské nemoc−
nice a druhou polovinu chtějí vě−
novat Domácímu hospici Jordán,
který pečuje o nevyléčitelně ne−
mocné lidi. Žáci, které samotné
získaná částka překvapila, jsou 
už nyní připraveni, že letos před
Vánoci akci určitě zopakují.

Zrenovují muzeum
Strakonické muzeum středního
Pootaví projde rekonstrukcí.
Získalo totiž 120 milionovou do−
taci z fondů EU, díky které získá
objekt i vytápění a provoz tak 
bude moci být celoroční. Stra −
konické muzeum bude po dobu
rekonstrukce od konce června
na tři roky zavřené. Projekt počítá
s novou stálou expozicí věno −
vanou historii a současnosti
maltézského řádu, která bude
jedi ná svého druhu v Česku.
Změny budou také u stálých
expo zic věnovaných textilní výro−
bě, zbraním, výrobě motocyklů
a dudácké a loutkářské tradici
spojené s městem.

Maškary dostaly
ocenění

Milevské maškary, jejichž tradice
sahá do poloviny 19. století, zís−
kaly prestižní ocenění. Dostaly
se jako první jihočeská tradice
na český Seznam nemateriálních
statků tradiční lidové kultury.
Ministr kultury Ilja Šmíd schválil
zařazení Milevských maškar, kte−
ré mají i své vlastní muzeum, na
tento seznam, protože podle jeho
názoru představují ojedinělý fe−
nomén tradiční lidové kultury
a přispívají k jeho šíření do pově−
domí lidí. Letošní 156. maškary
v Milevsku vypuknou průvodem
9. února. Kromě maškar byla na
Seznam zapsána ještě Tradice
vorařství na řece Vltavě.

Česká politická scéna žije řadu mě−
síců takzvaným dotačním podvo−
dem, kterého  se měl kromě jiných
dopustit premiér Andrej Babiš ve
spojitosti s Čapím  hnízdem. Ovšem
jen na jihu Čech policie vyšetřuje
další z dotačních případů s cenou
140 milionů korun. Kriminalisté 
kvůli podvodu při stavbě relaxčního 
centra s hotelem na Hluboké nad
Vltavou obvinili pět lidí!

Regionální operační program pod−
pořil v roce 2008 tento projekt gran−
tem ve výši 140 milionů korun.
Stavbu však podle kriminalistů do−
provázely nesrovnalosti, když napří−
klad faktury za práce neodpovídaly
skutečnosti.

„Všech pět zadržených osob bylo
vyšetřovatelem Národní centrály proti
organizovanému zločinu obviněno ze
dvou zvlášť závažných zločinů – po−
škození finančních zájmů Evropské
unie a dotačního podvodu. Po prove−
dených úkonech  byly všechny obvi−
něné osoby propuštěny ze zadržení,“
řekl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. 

Kriminalisté zmrazili na účtech 
obviněných dohromady 32 milionů

korun. Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti, jenž ze svého operač −
ního programu projekt wellnessu
v Hluboké nad Vltavou podpořil, vedl
v roce 2008 ředitel Jiří Trnka. Později
funkci opustil, jelikož jej policie stí−
hala kvůli zásahům do schvalování
a hodnocení výběru jednotlivých 
žádostí o dotace. Soud jej za to ná−
sledně potrestal tříletou podmínkou.
Úřad uvolnil na stavbu hotelu
50 milionů, zbylou částku neuhradil,

protože proplácení v roce 2014 za−
stavil kvůli pochybnostem s využívá−
ním dotace.

Jiří Trnka se nedávno stal správ−
cem svěřenského fondu, který spra−
vuje pozemky v Českých Budějo −
vicích za desítky milionů korun.
Majetek do fondu Jihoinvest loni
převedl podnikatel Vlaidmír Hlavatý,
jeden z pěti obviněných kvůli do −
tačnímu podvodu při stavbě well−
ness centra. (pru)

A už zase průšvih s dotacemi z EU

Jan Schmid
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Jiří Zimola zvažuje kandidaturu na
místo ve vedení ČSSD, i když nebu−
de do celostátní konference strany
vyřešena kauza stavby jeho rekre−
ačního domu v Lipně nad Vltavou.
Případ vyšetřuje policie, která býva−
lého hejtmana neobvinila. Zimolu
navrhla na předsedu strany napří−
klad plzeňská sociální demokracie.
Celostátní konference ČSSD bude
18. února v Hradci Králové.

„Řekl jsem si sám sobě, že sociál−
ní demokracii nechci touto věcí nijak
zatěžovat. Z druhé strany dostávám
spoustu názorů od kolegů z ČSSD
z celé republiky s poukazem na to, že
například liberecký hejtman Martin
Půta je obviněný a stejně kandidoval
do Sněmovny,“ uvedl Zimola.

Dodal, že ho policie prověřuje
a byl jí podat vysvětlení. Případ 
kolem stavby rekreačního domu
v Lipně nad Vltavou stál za pádem
krajské koalice na jihu Čech loni na
jaře. Opozice poukazovala na to, že
Zimolovi nechal postavit dům Martin
Bláha, který byl ředitelem krajské
orga nizace Jihočeské nemocnice,

za což pobíral roční odměny sedm
milionů korun.

Zimola řekl, že by si přál, aby poli−
cie vyšetřování skončila do únoro −
vého sjezdu. „Doufám v to, protože
jsem byl podat vysvětlení o věci
před více než čtyřmi měsíci. Ale žád−
né detaily o tom, v jaké fázi policie
je, skutečně nevím,“ řekl.

Jiří Zimola se zatím nerozhodl, na
jakou funkci ve vedení strany by
eventuálně kandidoval. Dodal, že zá−
leží na tom, zda o něj budou stát čle−
nové strany. „Rád bych si o tom
všem ještě popřemýšlel a mám na
to měsíc čas,“ uvedl. (pru)

Exhejtman Jiří Zimola zvažuje
kandidaturu

Jihočeští kriminalisté loni evido −
vali 9662 skutků, což představuje
meziroční pokles o více než deset
procent. V roce 2016 zaznamenali
10 816 případů.  Vyplývá to z aktu−
ální oficiální statistiky, kterou zve−
řejnila policie.

Jihočeský kraj patří mezi regiony,
kde policisté zaznamenali nejvýraz−
nější meziroční pokles kriminality.
Pouze v Olomouckém kraji byl pro−
pad výraznější, šlo téměř o dvanác−
tiprocentní rozdíl. Kriminalisté na ji−
hu Čech loni evidovali čtyři vraždy ve

stadiu pokusu, kdy žádná z nich ne−
byla dokonána. Zatímco od začátku
letošního roku se staly už tři a vý−
sledkem je pět mrtvých. 

„Je to nebývalé číslo, protože rok
předtím jsme řešili deset vraž a le−
tošní  leden je také dost tragický,“
řekl jihočeský policejní mluvčí Milan
Bajcura.

Přes to všechno je Jihočeský kraj
jedním z nejbezpečnějších v celé ze−
mi. Nezbývá než doplnit, že v rámci
celé republiky loni kriminalisté řešili
202 303 skutků. (pru)

Méně kriminálních činů
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Kraj se naštval 
a chce silnice 
opravit znovu!

Firma Robstav, která loni se zpož−
děním opravila silnice procházející
Týnem nad Vltavou a průtah obce−
mi Dříteň a Nákří, je bude muset
nejspíš na jaře opravit znovu.
Jihočeský kraj si totiž nechal udě−
lat analýzy, které nasvědčují tomu,
že silnice od firmy nepřevezme. 

Společnosti nabíhá penále
v jed notkách milionů za to, že ne−
dodržela termín zakázky za 46
milionů korun. Firma se brání, že
jejich “zkoušky kvality” nevychá−
zejí špatně, ovšem posudek, který
si nechal udělat kraj, to vidí jinak. 

„Atesty na příslušné komunika−
ce zatím dávají za pravdu nám, že
nejsou ve stavu, kdy by je kraj měl
převzít. Uvidíme, jaký stav bude
v březnu, ale vše nasvědčuje to−
mu, že se ty komunikace budou
muset dělat celé znovu,“ řekl ná−
městek hejtmanky Josef Knot.

Na celkovou rekonstrukci silni−
ce v Týně směrem na Neznašov
měla firma 50  dní, termín do 31.
října 2017. Na průtah Dřítní
a Nákřím byla lhůta 55 dní, do 5.
listopadu. Termíny firma nedodr−
žela. S rekonstrukcí silnice v Nové
Bystřici, jež měla trvat do konce
října, začal Robstav až po termínu. 

Společnost bude muset asi zno−
vu opravit i silnici v Nové Bystřici
na Jindřichohradecku, což byla
zakázka za skoro 4 miliony korun. 

„Atesty na příslušné komuni −
kace zatím dávají za pravdu nám,
že nejsou ve  stavu, kdy by je kraj
měl převzít. Uvidíme, jaký stav bu−
de v březnu, ale vše nasvědčuje
tomu, že se ty komunikace budou
muset dělat celé znovu,” podotkl
Josef Knot. „Silnice budou na jaře
bohužel znovu zavřené,“ dodal.
To bude  pro řidiče znamenat pro−
blémy. „A to jen proto, že si zhoto−
vitel prací  dopředu nezjistil re −
šerže na firmu, která se chová
a funguje tímto způsobem  Zase to
odneseme my, řidiči,” dodal jeden
z motoristů, který jezdí touto  tra−
sou denně. (pru)

Ředitelství silnici a dálnic vypsalo
druhé kolo výběrového řízení na 
obchvat Českých Budějovic. Stavba
za 15,5 miliardy korun, jež bude
součástí dálnice D3, by měla začít
na podzim. Jde o úseky: Úsilné –
Hodě jo vice, dlouhý 7,1 kilometru
a úsek Hodějovice – Dolní Třebonín,
dlouhý 12,5 kilometru. Obchvat by
měl být hotový do roku 2021.

„Uchazečů je 15 na každý úsek,
v prvním kole výběrového řízení ne−
byl nikdo vyřazen,“ řekl mluvčí ŘSD
Petr Studecký. 

Zájemci jsou ve velké míře ze za−
hraničí, ze Španělska, Turecka, Itálie
i Bosny a Hercegoviny. Na prvním
zmíněném úseku má stát vykoupeno
99 procent pozemků, na druhém
91 procent. Zatím poslední jihočeský
úsek D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec,
dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD lo−
ni v říjnu. Na něj navazuje část Bošilec
– Ševětín, dlouhá 8,1 kilometru, bude
stát 1,2 miliardy, první řidiči by po ní
podle ŘSD měli projet v červnu 2019.

Prodat pozemek odmítl jeden ma−
jitel v úseku Úsilné – Hodějovice.

ŘSD podalo žádost o vyvlastnění.
„Je to u odvolacího orgánu, to vy−
vlastnění rozhoduje krajský úřad
Jihočeského kraje, a ten zatím ne−
rozhodl. Je to pozemek, který  je po−
třeba k výstavbě dálnice, musíme ho
mít, abychom mohli začít stavět dál−
nici,“ řekl mluvčí ŘSD.

Obchvat uleví od velké části 
tranzitní dopravy, která dnes vede
přímo přes České Budějovice.
Klesne hustota provozu, dnes podle
ministra křižovatkami ve městě pro−
jede až 60 000 aut denně. Uleví se
i obcím podél silnice I/3, jako jsou
Litvínovice či Planá u Českých
Budějovic. (pru)

Obchvatu už nic nebrání

Českobudějovický dopravní podnik
zvýšil od ledna tarifní mzdy všem řidi −
čům MHD minimálně o deset pro−
cent, v některých pří −
padech až o 21,5 procen−
ta. Jejich průměrná mzda
tak dosahuje 28 500 ko−
run. Podnik má téměř
200 řidičů. MHD v kraj−
ském městě ročně pře−
praví 39 milionů cestují−
cích. V kraji byla průměr−
ná mzda ke 3. čtvr tletí
2017 26 207 korun.

„Kolektivní smlouva
zaručuje vyšší platy řidi−
čům i pracovníkům, jako jsou karo−
sáři, lakýrníci či dělníci v lehké a těž−
ké údržbě. Nově nastupující řidiči
mohou čerpat náborový příspěvek

20 000 Kč. Doufám, že toto opatření
přinese nejen stabilitu, ale také zvýší
zájem pracovat pro naši společ−

nost,“ řekl ředitel dopravního pod −
niku Slavoj Dolejš.

Růst platů umožnila úprava tarifu
k 10. prosinci 2017, podstatnou

část nákladů pokrylo podle Lavičky
i navýšení částky, pomocí níž radni−
ce kompenzuje prokazatelnou ztrátu.
Ta za loňský rok činí 189,1 milionu
korun. S prosincovou změnou tarifu
jízdného zrušilo město dvacetiminu−

tovou jízdenkuza 13 Kč,
nechalo jen hodinový
lístek za 16 Kč. Podnik
odhaduje, že změna ta−
rifu mu zvýší výnos
o 9,5 milionu. 

Dopravní podnik le−
tos přijme 14 řidičů pro
elektrobusy, v létě bude
mít několik nových vo−
zidel. Nyní jezdí jedna
linka, od léta budou
dvě. Obě pojedou ze zá−

chytného parkoviště v Jírovcově uli−
ci na náměstí a k nádraží, jedna pak
dále místo linky 12 do Havlíčkovy
kolonie, druhá k nemocnici. (pru)

Vyšší mzdy řidičům MHD
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Lyžařská sezona už nakročila v nej−
větším zimním středisku Plzeň −
ského kraje do své druhé poloviny.
Ski&Bike Špičák v ní, kromě lyžo−
vání na vždy perfektně připrave−
ných sjezdovkách, nabídne i víken−
dový doprovodný program, na −
mátkově třeba koncert Marka
Ztraceného (24. února), soutěže
pro děti (3. března) nebo tradiční
Jízdu přes louži (10. března).       

Letošní hlavní novinkou se stala
na dvou úsecích rodinné sjezdovky
Spodní Šance funline, lehká a hra−
vější forma trati na způsob skikrosu.
Dlouhá je celkem 300 metrů, široká
10 metrů a kromě klopených zatá−
ček nabízí i terénní vlny. Ty najdete
taky ve snowparku (stejně jako fun −
line jej postavili profíci z Frestyle
Area), který letos prošel zásadní
proměnou. Tvar i posloupnost pře−
kážek by měly po létech zkoušek ko−
nečně více vyhovovat co největší
skupině lyžařů a snowboardistů, kte−
ří si sem třeba na chvilku odskočí
z ostatních sjezdovek. Čekají vás
celkem čtyři hlavní platformy. Nej −
prve 6 metrový box ve spojení 
s 5 metrovým nízkým street railem.
Potom dvojvlna s offset vlnou a s vl−
nou přes hranu. Na konci celého

parku pak hip corner. Že taky vůbec
netušíte, o co vlastně jde −:)? Stačí
přijet, vidět a vyzkoušet, pak už bude
vše úplně jasné −:).    

Místní středisko si už léta potrpí
na kvalitní úpravu svých sjezdovek.
Rolbaři ve Ski&Bike Špičák proto
prochází praktickou výukou pod do−

hledem renomovaného odbor−
níka Martina Španěla. Ten má
za sebou bohaté zkušenosti
z řady zahraničních horských
středisek. Podílel se např. na
budování olympijských tratí
v ruském Soči. 

Kdo nechce hlavně ráno po
příjezdu čekat frontu u kasy,
může si zakoupit libovolný 
skipas online. Potřebuje k to−
mu pouze čipovou kar tu na
vleky v ceně 50 Kč. Pak si
přes e−shop na spicak.cz za−
koupí jakýkoli skipas. Po pří−
jezdu nastupuje už rovnou na
lanovku, zvolený tarif se mu
aktivuje při prvním průchodu
turniketem. Když po posledním
lyžování kartu vrátí, v kase are−

álu nebo z automatu na parkovišti
dostane padesátku zpět.

V nabídce nadále zůstává první
společný skipas po oblast Železno −
rudska – spolu se Ski&Bike Špičák
zahrnuje i střediska Belveder a Nad
Nádražím. Vlastní lyžařská škola le−
tos rozšířila nabídku o individuální
lekce po nejmenší děti ve věku 
3−4 let, ale i pro dospělé. Půjčovna
lyží je každou sezonu vybavená 
novými lyžemi značky Rossignol
s mož ností testování nejvyšších mo−
delů včetně závodní řady Hero. 

Aktuální podmínky pak najdete na:

www.spicak.cz

Ski&Bike Špičák zve na lyže, koncert i soutěže
Vyzkoušet můžete i nově koncipovaný snowpark a novinku funline
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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.

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

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

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

Dny otevřených dveří: 
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.

sobota  10. 2. a 24. 2. 2018 
vždy od 9,00 do 13,00 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.

Personál se na pacienty v jihočeském kraji
nejvíce usmívá v nemocnici v Písku

Nemocnice Písek, a.s., se stala
nejen celorepublikovou Nemocnicí
roku 2017, ale je zároveň jihoče−
skou vítězkou ve zvláštní kategorii
Nemocnice pro život. Hodnotilo se
v ní, jak často se personál usmívá
na pacienty, a také úroveň bezpeč−
nosti. Na druhém místě v Jiho   −
českém kraji skončila Nemocnice
Strakonice a na třetím Nemocnice
Jindřichův Hradec.

Spokojenost pacientů, 
ale nově i bezpečnost 
a hodnocení personálu
Do celostátního průzkumu se v uve−
dené kategorii zapojilo téměř 100 ne−
mocnic a hlasovalo v něm 53 327
hospitalizovaných pacientů a přes
7 000 zdravotníků. Zvláštní kategorie
Nemocnice pro život nahradila loň−
skou Nejusměvavější nemocnici. Do
výsledku byla ale tentokrát zahrnuta
nejen vstřícnost a vlídnost personálu
vůči pacientům, ale i skutečnost, jak
se cítí sami zaměstnanci. V celore−
publikovém součtu vyhodnotilo více
než 60 % zdravotníků jako bezpeč−
nostní riziko pro výkon svého povolá−
ní práci přesčas a přetěžování. Dále
jmenovali syndrom vyhoření, agresi−
vitu pacientů nebo jejich příbuzných
a možnost nákazy. K eliminaci dal−
ších rizik pak označili jako potřebné
kontinuální odborné vzdělávání. „Těší
mě, že se v naší nemocnici cítí dobře
pacienti i zaměstnanci. Ale ještě 
důležitější je pro mě vědomí, že tu 

děláme dobrou medicínu,“ říká k ví−
tězství v této kategorii za Jihočeský
kraj ředitel Nemocnice Písek, a.s.,
MUDr. Jiří Holan, MBA. V anketě byly
hodnoceny zvlášť fakultní nemocnice
a zvlášť ty ostatní. Celorepublikovou
vítězkou této kategorie se stala Fa −
kultní nemocnice Hradec Králové
a Karvinská hornická nemocnice.

Bodovala i nemocnice
ve Strakonicích
a v Jindřichově Hradci
Druhou nejlépe hodnocenou nemoc−
nicí Jihočeského kraje v této kate −
gorii je Nemocnice Strakonice, a.s.,
a třetí pak Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s. Anketní otázka pro re−
spondenty zněla: „Jak často se per−
sonál nemocnice při komunikaci
s Vámi usmívá?“ Ti své odpovědi
vybírali z následujících možností:
velmi často – často – méně často –
nikdy. Zdravotníci se v anketě zase
soustředili například na skutečnost,
jakou mají možnost seberealizace,
jak dobře se jim spolupracuje s kole−
gy a nadřízenými nebo jak sami hod−
notí bezpečnost pacientů v nemoc−
nici. „Průzkum byl velmi komplexní.
Spokojenost pacientů se spokoje−
ností personálu přímo souvisí. Navíc
všechna zařízení, která se průzkumu
účastnila, získala cennou zpětnou
vazbu. Předpokládám, že se všude
stane podnětem, jak kvalitu posky −
tované péče dále zvyšovat,“ říká
MUDr. Martin Kuncek.
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Zimní středisko Mitterdorf leží v ba−
vorské části Šumavy nedaleko 
českých hranic. Je pouhých 8 km
za přechodem Strážný (směr
Passau). Po 3 km za přechodem
odbočíte vpravo a dojedete přímo
do Mitterdorfu. Zimní středisko le−
žící pod vrcholem Almberg a je tak
trochu obdobou nedalekého Lipna.
Areál je zacílen na děti s rodinami.
Z vrcholu Almberg (1139 m) se roz−
lévají sjezdovky do všech světových
stran. Kromě jedné dvousedačkové
lanovky se výhradně jezdí na mo−
derních pohodlných kotvách. Je zde
dětské hřiště Junior Ski Cirkus se
zastřešenými pojízdnými koberci
o délce 15, 66 a 78 metrů a koloto−
čem, dále 5 km upravovaných tratí
pro běžkaře, sáňkářská dráha a 20
km upravovaných turistických cest.
Parkování pro 800 osobních aut
a 20 autobusů je bezplatné. Tři ly−
žařské školy nabízejí zájemcům
všech věkových kategorií kurzy sjez−
dového lyžování a běhu na lyžích.
Lyžařské půjčovny jsou u centrální
pokladny i u Junior Ski Cirkusu.

Výkonný ředitel lyžařského středi−
ska Mitterdorf Bernhard Hain říká:
„Naše zimní středisko je naprosto
ideální pro celou rodinu. Svou na−
bídkou zimních sportů a radovánek
pro děti patříme mezi nejlepší
v Německu. Ale na své si přijdou

i zkušení a nároční lyžaři. Jim nabízí−
me pět extra širokých sjezdových
tratí. Je zde například černá sjez−
dovka splňující parametry FIS, kva −
litní červená sjezdovka, na které se
pravidelně koná Mistrovství Ně mec −
ka v synchronním lyžování. Večerní
lyžování je každou středu a pátek.
Celková přepravní kapacita 8 000 ly−
žařů za hodinu zajišťuje lyžování bez
front. Celý areál je zasněžován sněž−
nými děly. Musím říci, že k nám při−
jíždí mnoho milovníků zimních spor−
tů z Česka. Když to řeknu v procen−
tech, tak českých návštěvníků je
50%. Jsme rádi, že naši čeští souse−
dé nacházejí u nás dokonalé pod−
mínky i zázemí pro zimní sporty.“ 
V Mitterdorfu je také 200 m dlouhá
sáňkářská dráha a sáňkaři mohou
využívat 200 metrů dlouhý zastřeše−
ný pojízdný koberec.

Koordinátorka česko−bavorské spo −
 lupráce Simona Fink ještě dodává.
„Zimní středisko Mitterdorf je ideál −
ním místem pro celou rodinu. Areál je
zacílen na děti. Většina sjezdovek je

mírných a výukových, je zde
moderní a rozsáhlé
dětské hřiště s vlast−
ní ohřívárnou, WC
a hernou. Děti lyžují−
cí v Junior Ski Cir −
kusu dostanou teplý
čaj zdarma. Všem

méně i více zdatným lyžařům
všech věkových kategorií jednoznač−
ně doporučuji Mitter dorf, který se řadí
mezi nejvýše položené zimní areály
na Šumavě.“ (re)

„Vyzkoušejte Mitterdorf,“ zve k ná −
vštěvě zimního střediska jeho výkon−
ný ředitel Bernhard Hain.

Koordinátorka česko−bavorské spolu−
práce Simona Fink.

To nejlepší v rodinném
zimním středisku 

Kontakt:
www.mitterdorf.cz
info@mitterdorf.cz

(možno psát i v češtině)
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Když někdo mluví o tom,
že potřebuje dobít
bater ky, zvednout
ener gii, znovu se
na startovat, na−
vodit pocit uvol−
nění a re  laxace
v bylinných kou −
pelích, pak tako−
vým místem je
Park hotel v Kaš per −
ských Ho rách. Jako
jediný v Čes ké republice
má v podzemí jeskyni ze 16.
století. Pobyt v ní na lehátku umocňu−
je silné vyzařování zemské energie. 

Parkhotelem v Kašperských Horách
nás provázel jeho ředitel pan Jaroslav
Fischer.

Energetický park
Nachází se nad skalní jeskyní a zem−
ská energie silně ovlivňuje některá 
jeho místa. Využili jsme této jedinečné
přírodní nabídky a v červnu 2016
jsme pro naše hosty otevřeli Ener −
getický a meditační park. Na jeho
přípra vě a realizaci se podílel jeden
z nejvýznamnějších a nejvýkonnějších
českých badatelů v psychotronickém
vyhledávání a zkoumání zemské ener−
gie Ing. Pavel Kozák.

Na místech, která nám Ing.
Kozák doporučil, jsme

vztyčili vysoké kameny
– menhiry, které zesi−
lují účinek vyzařova−
né zemské energie.
V parku jsou ozna−
čená místa, kde
zemská energie pů−

sobí nejsilněji. Na
nich se mohou hosté

zastavit, zamyslet se,
meditovat a současně s tím

vstřebávat krásy šumavské pří −
rody, například pohledem na hrad
Kašperk. Není žádnou zvláštností, že si

hoteloví hosté na procházku
parkem berou s sebou virgule
a zkoušejí, zda je tam přítomna
opravdu zemská energie. 
V Energetickém parku je vy−
značeno 12 míst, z nichž každé
má zvláštní účelovou energii.
Na dvou místech jsou velké
kameny – menhiry, přivezené
z různých oblastí Šumavy
a speciálně aktivované. Ener −
gie každého místa a kamenů
působí svým individuálním
způsobem. Cílem je obnovení
sil člověka, a to jak psychic−
kých, tak i fyzických. Zemská
energie posiluje lidský organis−
mus. Příroda je opravdu moc−
ná čarodějka.

Speleoterapie
Kromě naprosto nejčistějšího ovzduší
v Česku jsou velkou předností Kaš −
perských Hor tektonické zlomy a staré
šachty, ve kterých se těžilo zlato. Díky
tomu prostupuje z nitra Země zemská
energie a biogenní prvky, které mají
pozitivní vliv na naše zdraví.
Jedinečnost Parkhotelu je, že má
v podzemí skalní jeskyni, kterou
využí váme na speleoterapii – léčení
horních cest dýchacích a pro celko−
vé posílení organizmu. Síla této ener−
gie je přibližně osmkrát vyšší, než je
tomu u běžných energetických míst

na povrchu. V jeskyni máme ozna −
čený bod, kde působí zemská energie
nejsilněji.
Do jeskyně mohou chodit hoteloví
hosté v době, která jim nejvíce vy −
hovuje. K dispozici je zde 15 lehátek.
Zabalí se do deky a odpočívají na le−
hátku, poslouchají kapky vody, jak
stékají po skále. V jeskyni je vlhkost,
chlad a hoteloví hosté v ní cítí přírodu
a zemskou energii. Z vlastní zkuše−
nosti mohu potvrdit, že si v jeskyni
odpočinete a dobijete si baterky.
V příštím roce plánujeme rekonstruk−
ci kašny, která je v jeskyni, a to tak,
aby hoteloví hosté slyšeli jemný zvuk
tekoucí vody, protože uklidňuje. 4

Jediné české lázně, které sladily lázeňství s přírodou a zemskou energií

je terapií ducha i mysli

„V jeskyni jsme objevili historické datum, a to
dokončení jeskyně, které bylo v té době vyte−
sáno do skály,“ ukazuje nám ředitel Park hotelu
v Kašperských Horách Jaroslav Fischer.

Parkhotel je v Kašperských Horách přímo na náměstí.

Samotný interiér Parkhotelu působí příjemným a uklidňujícím dojmem.

Pobyt v Šumavských bylinných 
lázních v Kašperských Horách 
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4 Snažíme se navodit příjemnou
atmo sféru v jeskyni tichou hudbou,
ale mnohdy hosté chtějí mít klid a po−
slouchat pouze kapání vody ze skály
a pramen sv. Barbory, který nám tady
vyvěrá.

Bylinné koupele
Veškeré produkty, které v lázních
použí váme, jsou z čistého prostředí
Šumavy. Hoteloví hosté si mohou vy−
brat z pěti druhů bylinných koupelí
a ze tří směsí připravovaných pro tra−
diční šumavskou parní lázeň. Rovněž
rašelina a jíly jsou ze Šumavy.
Garantem šumavských bylinek je
společnost z Vodňan, a to Byliny
Mikeš, s kterou máme vyni−
kající spolupráci. Bylinky
pro koupele míchají pouze
pro nás a všechny nesou
cer tifikát. Máme speciální
šumavskou páru v dřevěné
kádi. Pro šumavskou páru
máme 3 bylinné směsi.
Kabiny v lázních jsou pře−
vážně upraveny pro párové
procedury.

Borůvkový čaj
V Šumavských bylinných lázních je
třeba dodržovat pitný režim. Hostům
nabízíme jako pitnou kůru borůvkový
čaj, který je opět připravován ze spe−
ciální směsi ze šumavských bylin.
Z lékařského pohledu patří mezi nej−
zdravější. 
Borůvkový čaj nám doporučil ve −
doucí pracoviště klinické farmako −
logie Fakultní nemocnice v Českých
Budějovicích pan doc. MUDr. Petr Petr
PhD. Mezi hosty je velmi oblíben.
Borůvkový čaj se podává vlažný,  bez
přídavku sladidel.

Relaxační bazén

Je otevřený denně od půl sedmé do
22 hodin a je pouze pro hotelové hos−
ty. Samotné prostředí bazénu působí

uklidňujícím dojmem a navozuje velmi
příjemnou a pohodovou náladu.

5 let Šumavských 
bylinných lázní
Začínali jsme 7. ledna 2013 a na začát−
ku jsme nečekali, že budou mít takový
ohlas. V průměru dnes děláme denně
70 procedur a hotel je obsazený. Pobyt
si je třeba předem rezervovat.
Když se zamýšlím nad tím, proč je
o nás takový zájem, mám k tomu ná−
sledující vysvětlení.

Hned na začátku jsem odmítl dělat
z Parkhotelu jakési pobytové wellness
nebo pivní lázně. Hotelnictví se věnuji
celý život a na počátku devadesátých
let minulého století jsem byl spolu −

zakladatelem České wellness
asociace. Měl jsem vizi,
že když chceme být úspěšní,
musíme mít zcela něco jiné−
ho, originálního, co nenabízí
nikdo. Podzemní jeskyně byla
unikátem a nesmírným bo−
hatstvím pro naše záměry.
Ve spojení se Šumavou měla
naše vize šanci uspět. Proto
vznikly Šumavské bylinné
lázně.
Dalším, možná na první po−

hled nepopulárním krokem bylo, že
jsme zakázali přístup dětem. Naši ho−
teloví hosté musejí mít klid a pohodu.

Dalším zákazem bylo, že sem nesmějí
psi, kočky a jiná zvířata.
V hotelu se nekouří, nejsou zde svat−
by, firemní večírky, oslavy a jiné akce.
Zvolili jsme výhradně individuální pří−
stup zaměstnanců hotelu, masérů,
fyzioterapeutů k hotelovým hostům.
Například po koupelové bylinné lázni
mají hosté 20minutový suchý zábal.
Hosty zabalíme, postaráme se o ně,
aby si pohodlně odpočinuli a nalejeme
jim borůvkový čaj. Jsme stále s nimi.
Musejí cítit ten lidský dotek ruky.
Vlastně už to začíná oslovením. Hosté
pro nás nejsou číslo pokoje, ale jejich
jména. Při jakékoli proceduře je oslo−
vujeme celým jménem. Slovo „pa−
couš“, které stále zaznívá v klasických
lázních, u nás neuslyší.
Všechny procedury mají pod jednou
střechou a všude chodí v hotelovém
županu, v létě odpočívají a relaxují na
lehátkách v Energetickém parku.
Podle nálady a libosti si plánují vy−
cházky po Šumavě. Vyjdou z hotelu
a jsou už prakticky na Šumavě.
Výsledkem naší snahy je, že se k nám
hosté vracejí. Šumavské bylinné lázně
je oslovily. Zájem o ně stále roste,
a tak potřebujeme více masérů a fyzio−
terapeutů. U nás mají hosté totální re−
laxaci. Je to o bylinkách, přírodě, zem−
ské energii, klidu a pohodě.            (re)

PARKHOTEL – ŠUMAVSKÉ BYLINNÉ LÁZNĚ
Kašperské Hory 4, PSČ: 341 92

tel.: +420 376 582 592
e−mail: recepce@parkhotel−sumava.cz

www.sumavskelazne.cz

Na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO&REGIONTOUR v Brně 
v roce 2016 v soutěži Velká cena cestovního ruchu se úspěšně v soutěži
umístily Šumavské bylinné lázně v Kašperských Horách. 
V kategorii Nejlepší turistický produkt získaly 2. místo a v kategorii Nejlepší lá −
zeň ský a wellness balíček za produkt nazvaný „On a Ona“ (Když v ráji pršelo).
Ceny osobně převzal ředitel Šumavských bylinných lázní a Parkhotelu
v Kašperských Horách pan Jaroslav Fischer.
Ocenění je o to významnější, že na turistický produkt nebyly čerpány žádné
finanční dotace, veškeré náklady s projektem, výstavbou a uvedením do pro−
vozu financoval z vlastních zdrojů majitel Parkhotelu a Šumavských bylinných
lázní v Kašperských Horách pan JUDr. František Talián.

Priessnitzův chodník – koupel nohou s akupresurou.

Speleoterapie ve skalní jeskyni.

Pitná bylinná kůra je ke každé proceduře.

Relaxační bazén s hvězdnou oblohou. Rašelinové koupele.

Masáž je nejstarší formou terapie.

Meditace u menhiru v Energetickém parku.
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Již staří Indové hledali cestu ke zdra−
ví a k dosažení rovnováhy. Pozorovali
detailně lidský život a chtěli pochopit
jeho podstatu. Žili v souladu s příro−
dou a jejími zákony. Jejich vyprávění
je obsaženo ve Védách, kde je ukryta
celá moudrost života. Tito mudrci by−
li skutečnými mistry, věděli, že pokud
by zanedbávali péči o tělo, mohlo by
to způsobit překážky na jejich životní
cestě. Proto začali cvičit. 

Kočka ví, jak se správně 
protáhnout
Inspirovali se přírodou, pozorováním
zvířat – tak vznikly jógové pozice –
ásany. Zaujetím určité pozice přesně
věděli, na jaký zapůsobí orgán, na jaký
proces v těle, ale i na stav mysli a du−
cha. Příkladem může být kočka,
jak dokonale protahuje páteř. Proto
spousta ásan nese jména po zvířa−
tech, jako například Zajíc, Ryba,
Kobra, Holub atd. Některé ásany jsou
pojmenovány po rostlinách, jako na−
příklad Strom, Lotos. Jiné nesou jmé−
na mudrců nebo božstev, jako napří−
klad Matsjéndrásana, Tančící Šiva atd.
Dále jsou to sestavy podle planet, jako
je Pozdrav Slunci nebo Měsíci. 
Jóga není jen hýbání tělem, ale dů −
ležité je i zklidnění mysli, správné
dýchá ní a umění naslou−
chat svým pocitům.
Každý člověk je jinak
pružný, proto by měl na−
slouchat svému tělu,
svým pocitům a přizpů−
sobit cvičení svým mož−
nostem. Cílem jógy není
perfektně dokonalá pozi−
ce, ale pocit, který proží−
váme. Každou pozici je
třeba důkladně procítit,
prožít a uvědomit si její
blahodárné účinky. Čím
méně cvik ovlivňujeme a
řídíme svým egem, tím má větší úči−
nek. Jógové cvičení je hluboké fyzic−
ké, citové, mentální a duševní uvolně−

ní. Je to spojení, soulad těla, dechu
a mysli. Pojem času by měl při cvičení
zmizet.  Jóga posiluje životní energii –
pránu, směřuje člověka, dává mu cíl
života, přivádí člověka do stavu klidu
a poskytuje obrovské poznání a sebe−
poznání. S poznáním pak přichází 
klidný, zdravý a naplněný život. 

Dokud proudí energie, žijeme
Slovo prána je hojně používaný po−
jem v oboru jógy. Je to síla, energie,
vitalita. Je základem
veškerého života.
Proudí vším, co exis−
tuje. Je to energie,
která neustále koluje,
nemá čas ani pro−
stor. Veškeré pohyby,
veškeré změny, veš −
keré reakce nemo−
hou fungovat bez
prány. Řídí všechny
tělesné funkce, jako
je například dýchání,
trávení, vylučování,
pohyby svalů, klou−
bů, funkce orgánů.
Pokud nás na těle
něco bolí nebo nesprávně funguje, je
to vždy spojeno s pohybem prány.
Energie je v tomto místě zablokovaná

a nemůže volně proudit. Prána záso−
buje tělo kyslíkem, který je nezbytný
pro život a funkci všech buněk v těle.

Čakry jsou branami 
našeho těla
V dnešní době se stále více mluví
o čakrách. Čakry jsou pránická centra
v našem těle, která působí na fyzické
tělo, mysl i vědomí. Dochází v nich ke
kumulaci energie. Jsou to energetické
víry většinou v předozadním postavení.
Každá čakra má určité aspekty, rezo −
nuje svou vlastní frekvencí a barvou.
Celkově vytvářejí auru člověka. Sílu

půso bení čaker ovlivňuje životní styl.
Například nevhodná strava, pití alkoho−
lu, kouření, ale i ponocování, stresové

situace, negativní myš−
lenky. Tímto se mohou
energetická centra za−
blokovat. Cvičení jógy
vede k pročišťování a har −
monizaci čaker, mnoho−
násobně zvyšuje pří−
jem prány. Rozšiřuje se
a projasňuje se vědomí
a rozvíjí se životní ener−
gie, cítíme se zdravější
a vitálnější. Na fyzické
úrovni jsou v místě čaker
uloženy žlázy, orgány
a nervy, které můžeme

pomocí jógy udržovat ve zdraví a vita −
litě. Na spirituální úrovni dochází k přijí−
mání intuice, moudrosti a poznání. 

Vyrovnaná mysl je 
základem všeho
Důležitá je práce s myslí. Vjemy, kte−
ré přebírá mysl ze smyslů, předává
centrální nervové soustavě, ta dá 
pokyn našemu tělu přes somatický
nebo vegetativní (autonomní) systém.
Vegetativní systém neovládáme vůlí.

Pracuje automa −
ticky. Automaticky
řídí činnost orgánů
uvnitř těla. Když se
něčeho lekneme,
působí sympati−
kus, jsme neklidní,
co se bude dít.
Pokud stresová si−
tuace opadne, pa −
ra sympatikus se
snaží naše tělo vy−
rovnat do klidu.
Pokud je náš život
stále neklidný a na−
še mysl přesycena
spoustou informa−

cí, zahlcena toxiny, vše se přenese
i do našeho těla. Tělo pak nepracuje
tak, jak má. Pracují pouze orgány
nezbyt né k přežití, tok prány se v tě−
le zablokuje. Říkáme tomu stres. 
Z tohoto stavu pak začnou v těle 
vznikat poruchy a nemoci např. poru−
chy trávení.
Jednoduše řečeno, jaké jsou naše
myšlenky, takové je naše tělo. Proto
je důležité při cvičení zapojit nejen tě−
lo, ale i mysl. Tato spojitost nám ote −
vírá cestu pro harmonizaci na všech 
úrovních: fyzické, energetické, duševní
i mentální.
Pro svoji hloubku si jóga dodnes ucho−
vala svou tradici. Nemá co dělat s ná−
boženstvím. Nemusíme vyznávat žád−
ná náboženství, a přesto můžeme cvičit
jógu. Zakládá se spíše na prožitku
a vlastních zkušenostech.           (kr)

Jóga, cesta ke zdraví „Chceš−li vidět, jaké byly včera
Tvoje myšlenky,
podívej se dnes na své tělo.
Chceš−li vědět, jaké bude zítra
Tvoje tělo,
podívej se dnes na své myšlenky.“

Indické přísloví
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Letecký i kosmický průmysl
v Klatovech
Přímo v klatovském závodě (v býva−
lém Kozaku) je výroba soustředěna
na letecký průmysl. Z tohoto důvodu
se zde rozšířily výrobní prostory pro
nové projekty v leteckém odvětví.

V posledních několika letech objem
výroby každoročně narůstá přibližně
o pětinu, stejně tomu tak bude i v le−
tošním roce. 
V nové hale Pod Borem, která je před
dokončením, bude soustředěna výro−
ba dílů pro kosmické rakety. Je to vý−

znamný milník
v další perspekti−
vě společnosti
Aerotech Czech
Klatovy. Dnes je
Ariane 5 nosnou
raketou Evrop ské
vesmírné agen−
tury. Její nástup−
kyně Ariane 6
má zaručit pří−

stup Evropy do ve−
smíru a bude více vy−
užívána i pro komerč−
ní účely. V nové hale
se plánuje výroba
kom ponentů pro ve−
smírnou raketu Ariane
6 ve větším rozsahu,
než nyní dělají pro ra−
ketu Ariane 5.

Velká šance pro
technicky zdatné
mladé lidi
O perspektivě společnosti Aerotech
Czech Klatovy není třeba vůbec po−
chybovat. Letecký průmysl i vesmír−
ný program se neustále rozvíjejí a při−

cházejí stále nové
technologie. Napří −
klad výroba raket
Ariane 6 je dnes plá−
nována na 30 let.
Firma má velký zá −
jem o vyučené mla−
dé lidi ve stro jíren −
ských oborech, o st ř e −
do školsky a vy so −
koškolsky vzd  ě lané
lidi. Tech nicky vzdě−
laní lidé se smy slem

pro přesnost a preciznost najdou
v Kla tovech jistotu povolání a per−
spektivu. Letecký a kosmický prů−
mysl si v Klatovech buduje pevné 
postavení. (red)

Aerotech Klatovy sídlí v bývalém objektu Kozaku směrem k městskému bazénu.

Aerotech Czech s.r.o.
Dr. Sedláka 763, Klatovy

Kristýna Machová, tel. 376 339 910
kristyna.machova@aerotech−czech.cz

www.aerotech−czech.cz

Firma Aerotech Czech v Klatovech je
dceřinou společností německé firmy
Aerotech Peissenberg, která vyrábí
komponenty pro letecké turbínové mo−
tory. V Klatovech se zaměřují na obrá−
bění dílů ze speciálních žáruvzdorných
ocelí s vysokým podílem niklu a slitin
z titanu, které se montují do leteckých
motorů značek Rolls & Royce, Pratt &
Whitney, Snecma nebo MTU Aero
Engines. Kromě součástek pro pohonné

jednotky, například letadel Airbus nebo Boeing, vyrábějí v klatovském zá−
vodě také komponenty pro Evropský kosmický program. Jedná se o rakety
Ariane 5 a v budoucnosti Ariane 6. 

Letos na jaře bude v nové hale v Klatovech Pod Borem 
zahájena výroba komponentů pro nosné rakety Ariane 6.

Firma Aerotech Czech Klatovy se úspěšně zapojila
do kosmického programu a leteckého průmyslu
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Byl rok 1970, den významných oslav
Československé armády. Byla to léta,
kdy ještě existovala povinná vojenská
služba, která minimálně, vyjma vyso−
koškoláků, po dobu dvou let zocelova−
la chlapce v muže. Oslavy sotva zapo−
čaly, když se v 10.30 hodin rozdrnčel
telefon na stole stálé služby jednoho
obvodního oddělení Veřejné bezpeč−
nosti v Klatovech. Vzrušený hlas sdě−
loval, že v domě činžovního bytu, ve
které oznamovatelka bydlí, na půdě
v ústraní je již delší čas odložena čer−
ná koženková taška. Pod ní je tmavá
skvrna a v blízkosti tašky je cítit silný
hnilobný zápach. Vyslaná hlídka byla
před činžovním domem již očekávána
oznamovatelkou, která ji bez dlouhého
vysvětlování odvedla hned na půdu
domu. Při prohlídce tašky byly naleze−
ny dva oddělené balíčky v samostat−
ných igelitech. V jednom byly pozů −
statky porodu, včetně lůžka a pupeční
šňůry. V druhém, ve značném stupni
rozkladu, mrtvolka novorozeněte žen−
ského pohlaví. Uvedené sdělení zavo−
lali dozorčímu stále služby, který za−
larmoval výjezd kriminalistů a techni−
ků z okresu, včetně lékaře. Dnes se na
místo dostavuje s techniky i koroner. 
Jednalo se o činžovní vícepatrový dům
staré zástavby, kde se dveře půdy i skle−
pa poctivě zamykaly zde žijícími nájem−
níky. Klíče od těchto prostor měl každý
z nich. Přesto v teoretické rovině se šlo

na půdu dostat i ze sousedního domu
po střeše. Krkolomnost takové cesty
zůstala jen v rovině čistě hypotetické. Po
nezbytných úkonech na místě došlo
i k pitvě, která se prováděla na soudním
v krajském městě Plzni. Při ní bylo zjiš−
těno, že šlo o donošené,
životaschopné novoroze−
ně. Nebyly na něm shle−
dány žádné vrozené či ji−
né vady, které by mu ne−
umožňovaly žít. To, že dí−
tě po porodu dýchalo, se
prokázalo na plicních
sklípcích. Přesto příčinou
úmrtí se jevila smrt
z udušení, v důsledku ne−
ošetření dítěte bezpro−
středně po porodu. S při−
hlédnutím k těmto okolnostem vyplynul
jednoznačný závěr. Dítě bylo usmrceno
jednáním rodičky, která mu neposkytla
po porodu potřebnou péči. Tomu na−
svědčovala i dvakrát přetržená pupeční
šňůra bez známek podvázání. Dobu dý−
chání novorozence znalci blíže nespeci−
fikovali vzhledem ke značnému stupni
probíhajících hnilobných změn. Přesto
se ve svých odhadech trefili, když určili,
že k porodu došlo před 3 až 4 týdny
před nálezem.
Po vyhodnocení poznatků k samotné−
mu porodu, možné matce i dalším okol−
nostem, navštěvují kriminalisté nájemní−
ky činžovního domu. Jedna ze starších
žen prohlásila, aniž by si nejspíše uvě−
domila dopad všech spojitostí, když jí
ukázali fotografii tašky: „Podobnou jsme
měli, ale raději se zeptejte naší svobod−

né dcery.“ Kriminalisté nemeškali a hned
se s paní dohodli, aby se s dcerou do−
stavila, až se vrátí z práce, na obvodní
oddělení. Sotva se na stanici objevily,
kriminalisté si mladší z nich vzali stranou
a začali s ní jednat. Zprvu osmadvaceti−

letá úřednice zapírala,
aby nejdříve stísněně, ale
pak rozhodně prohlásila:
„S vraždou novorozeněte
nemám nic společného!“

Dokonce řekla, „…že
bych byla těhotná? O tom nic nevím!“
Kriminalista Slepička jmenovanou
předvedl na prohlídku ke gynekologovi,
který mu následně sdělil. „Člověče,
Jardo, nevím, nelze jednoznačně říct, že
u té mladé proběhlo těhotenství. Zdá se,
že ano.“ Vrátil kriminalistovi naději, když
viděl jeho posmutnělý a zklamaný obli−
čej. Každopádně lékařská prohlídka byl
velmi dobrý taktický tah. Sotva se vrátili
společně na úřadovnu, mladá žena se
přiznala.
„Udržovala jsem známost se ženatým
důstojníkem ze zdejšího vojenského
útvaru, dole v „Jaselkách“. Předstírala
jsem mu, že se na dítě těším a že také
chodím na řádné lékařské prohlídky.
Také jsme se spolu domluvili, že po
naro zení dítěte to dáme spolu dohroma−
dy a on ukončí svůj předchozí vztah

s manželkou. Samozřejmě, že jsem
Láďovi lhala. U žádného doktora jsem
nebyla! To, co jsem udělala, bylo, že
jsem si přesně vypočetla a naplánovala
předpokládaný termín porodu. Vše mi
vyšlo! Matka odjela na chatu a otec byl
v práci. Když na mne přišly porodní bo−
lesti, položila jsem na otoman deku
a velkou igelitovou plenu, a na to si leh−
la. Dítě vyšlo po zatlačení bez problé−
mu, padlo na igelitovou plenu. Pak jsem
propadla panice a dost dobře nevím,
co jsem dělala. Ani nevím, kdy se pře−
trhla pupeční šňůra a že bych ji měla
podvázat. Takové myšlenky jsem roz−

hodně v hlavě ne−
měla. Novorozeně
jsem nechala ležet
bez povšimnutí.
Takto jsem ležela
snad více než hodi−
nu. Když jsem

vstala, dítě se nehýbalo a bylo studené.
Mrtvolku jsem uložila do igelitové tašky
a ostatní zbylé z porodu do druhé. Vše
jsem vložila do velké černé tašky, kterou
jsme doma měli a odnesla ji na půdu.
Více jsem se o nic nestarala a na půdu
nechodila. Svému milému Láďovi jsem
řekla, že jsem rodila v nemocnici a dítě
při porodu zemřelo.“
Soud uznal 28 letou ženu vinnou trest−
ným činem vraždy novorozeněte a od−
soudil ji na dobu pěti let k trestu odnětí
svobody. V odvolacím řízení jí byl trest
snížen o dva roky. Tak skončil jeden
z tragických příběhů, které svého času
byly na okrese Klatovy registrovány
v hojném počtu. S odstupem času lituji,
že již tenkráte neexistovaly „baby−boxy“.
Možná, že by se podařilo zachránit
mnohem víc novorozeňat před smrtí.
Možná, kdo ví?                        Karel Fořt

Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už ně−
kolik knih, ve kterých vzpomíná na odhalo−
vání kriminalistických příběhů, které se
staly na Šumavě. Jeho posledně vydanou
knihou je Smrt byla mým řemeslem.

Na knižních pultech najdete v tomto
období novou knihu skutečných 
kriminálních 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 od−
halil Jiří Markovič. Z větší části jsou
v knize příběhy vztahující se k násilí
spějící k tomu nejhoršímu – k vraždě
podmíněné psychikou a zvrhlými po−

hnutkami pachatele. Kniha je také
z části odlehčena i běžnými příběhy,
byť trestnými, jako protiváha té před−
chozí zrůdnosti,“ říká o své knižní no−
vince její autor Karel Fořt.

Kde si lze knihu koupit?
Knihy dostanete v Klatovechv knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaro −
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

Odložené novorozeně
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Rok 2018 je zvláštní pro více zemí, které
vznikly v roce 1918, v roce žlutého Koně, ne
jenom Česko, ale i Slovensko, Estonsko,
Maďarsko, Lotyšsko, Polsko, Rakousko, do−
konce ve znamení žlutého Koně (21.1.1919)
vzniklo i Irsko. V tomto roce je výročí
100 let vzniku Československa –
28. října 1918. Numerolo gic −
ky to znamená číslo 3. To
vyjadřuje činorodost, ná−
pady, komunikaci, shr−
nuto: „Obratný talent,
Mentální energie“.
Sou vise jící Ta ro to vá
karta je Mág. To zna−
mená: jaro, mládí,
se bevědomí, velká
zručnost, vynaléza−
vost, obchodní ta−
lent, rychlé myšlení. 
Znamená to, že co se
nepovedlo od r. 1989
dosud, je šance napravit
a dohonit, pokud bude
správná vláda. A protože se
lidé nedočkali naplnění slibů dří−
vějších „partajnických“ čtrnácti vlád
za 27 let, zatoužili po změně. Politologové se
divili, proč hnutí Ano volili převážně starší li−
dé. Vy světlení je jednoduché, už nemají tolik
času a došla jim trpělivost. Věřili, že když
předseda hnutí Ano něco dokázal (na rozdíl
od předsedů všech 14 bývalých vlád), tak že
to předvede i v řízení státu. Tak uvidíme, bu−
deme se těšit, že ano.
Se znamením Koně v Taoistické astrologii si
rozumí lidé narození ve znamení Tygra, Psa,
Ovce, Koně. 
1. ledna 1993 (rok černé Opice) došlo k roz−
dělení Československa. Numerologicky je
datum vzniku ČR číslo 6. To znamená: 
harmonická péče, rodina, vztahy. Dále to
znamená: milující, obětavý, zná soucit a loa−
jalitu, se smyslem pro spravedlnost. Souvi −
sející Tarotová karta Císařovna. Tato karta
vyjadřuje dobrou rádkyni, obchod, plodnost,
rozhodnost, dceru, milenku, mateřské city,
fyzické potřeby.
V době rozdělování republiky bylo (podle
zpětného sebehodnocení) pro rozdělení 
22 % obyvatel (6 % spíše a 16 % rozhodně),
proti rozdělení 60 % (32 % spíše a 28 % roz−
hodně) a 18 % nevědělo nebo zaujalo ne −
utrální postoj.
Pro Českou republiku rozdělení znamenalo
„Pozitivní završení záměrů a plánů“ lidu ČR,

i když první signály hovořily o opaku.
Rozdělení umožnilo „rozpoznat a následně
navázat kontakt s kreativním vnitřním ohněm,
který dával schopnost transformace. Tím se
upevnila pevná vůle všech nenechat se odra−

dit od následování svých cílů. Tím byla
umožněna rovnováha mezi dá −

váním a přijímáním Čechů
a Slováků.

Na Slovensku byla sna−
ha se osamostatnit po−
liticky trvale význam−
ným motivem. To se
pro jevilo jak vyhlá−
šením samostatné−
ho státu v roce
1939, tak federaliza−
cí Česko slo venska
v roce 1969 a výraz−
ným úspěchem poli−

tických stran poža −
dujících osa mostatnění

před rokem 1993.
Pro Slovensko rozdělní

znamenalo „Nalezení svého
středu“. Činy Slováků tím mohly

být v souladu s jejich myšlenkami.
Tolerance a sociální chování byly hnací silou,
stejně jako harmonie a vyváženost.
Se znamením Opice si rozumí podle Taois −
tické astrologie nejvíce tato znamení: Drak,
Had (pan Václav Klaus), v omezené míře
Pes, Ovce, Opice (pan Miloš Zeman), Kanec.
Rok 2018 je v Taoistické astrologii rokem
žlutého Psa. Měl by to být pohodový rok, na
rozdíl od roku 2017 – roku Kohouta. Kohout
je hlavně tvrdý obchodník. Proto rok 2017
byl rok práce, obchodu a peněz.
Rok Psa by měl být rokem oddechu po roce
napětí a tvrdé práce. Pes je většinou poho−
dové znamení, smůlu měli jen lidé narození
v roce 1982. Ale jejich „prokletí“, o kterém
jsem napsal v knize S kým a kde žít, skonči−
lo na jaře v r. 2017. 
Proto psi patří k oblíbeným domácím zvířa−
tům, jsou oddáni svým pánům. Mají obdivu−
hodné vlastnosti − integritu a loajalitu. Osoba
narozená v tomto znamení se nerozpakuje
obětovat pro lidi a ideje, má vysoce vyvinutý
smysl pro povinnost a poctivé jednání. Tak
bude působit rok 2018. 

Jaká znamení uspěla (neuspěla)
v politice:
n Karel IV. 14. 5. 1316 (Drak)
n Angela Dorothea Merkel 17. července

1954 (Kůň)
n Emmanuel Jean−Michel Frédéric Macron

21. prosince 1977 (Had)
n Donald John Trump 14. června 1946 (Pes)
n Alexander Van der Bellen 18. ledna 1944

(Opice)
n Vladimir Vladimirovič Putin 7. října 1952

(Drak)

n Dmitrij Anatoljevič Medveděv 14. září
1965 (Had)

n Petro Olexijovyč Porošenko 26. září 1965
(Had)

n Miloš Zeman 1944 (Opice)
n Václav Klaus 1941 (Had)
n Václav Klaus ml. 1969 (Kohout)
n Václav Havel 1936 (Krysa)
n Andrej Babiš 1954 (Kůň)
n Milan Chovanec 31. ledna 1970 (Kohout)
n Bohuslav Sobotka 1971 (Prase)
n Lubomír Zaorálek 1956 (Opice)

Ekonomika:
V roce 2017 stoupla průměrná mzda o cca
6,8%. Na rok 2018 předpokládám vzestup
mezd o dalších minimálně 5%. Předpo −
kládám stagnaci kvůli více negativním vli−
vům, jako je politická situace v Evropě, po−
větrnostní vlivy (záplavy, sesuvy půdy, ura−
gán) a s tím spojené problémy na železnici
a silnicích. Na rok 2018, a zejména 2019
věštím větší katastrofy a finanční krizi podo−
bnou roku 2008. S tím bude souviset zdra−
votní stav a je jasné, že bude větší zátěž na
psychiku lidí. Hrozí, že „levné hypotéky“ ne−
budou někteří lidé zvládat splácet.

Nezaměstnanost:
V roce 2017 byla cca 3%, což je asi 280.000
lidí bez práce. Protože bylo volných cca
200.000 míst, bylo vidět, že nepracovali jen 
lidé štítící se práce. Na rok 2018 předpoklá−
dám 2,4% a volných míst cca 240.000.

Index štěstí:
Jako jeden z mála se zabývám ve svých
věštbách indexem štěstí, protože to považu−
ji za důležitý aspekt. ČR byla v r. 2016 na 27.
místě, v roce 2017 na 23. místě. 
Slovensko se posunulo za rok (v roce 2016
na 45. místě) na 40. místo. Letos by mohlo
být na 39. místě, což je úžasný posun.
Existuje světová databáze indexu štěstí na
internetu a každý si může najít aktuální
výsled ky. Na prvním místě je Dánsko, druhé
Švýcarsko, šestá Kanada, sedmé Holand −
sko, na devátém Rakousko, USA je na tři−
náctém místě.
V roce 2018 se bude dařit zejména lidem
kompatibilními se znameními Psa, což je
Tygr, Zajíc, Kůň, Krysa, Pes, Kanec, Opice.
Pes je „v opozici“ se znamením Draka, tak−
že lidé narození v roce Draka to budou mít
v roce 2018 těžší.
Rok 2018 = živel Zem. Zem „staví přehradu
vodě“, proto lidé narození v živlu Voda (na
konci roku narození číslo 2 a 3), pociťují
problé my s úřady a úředníky, ale i s lidmi
narozenými v roce, který má na konci 8,9
(živel Zem).

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

stanley.bradley@email.cz 
www.stanleybradley.eu

od známého psychotronika a vizionáře Stanislava Brázdy

Věštba pro Česko na rok 2018
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KRYSA:
Trochu složitější rok, ale bude se dařit.
Je dobré myslet pozitivně a nepodlé−
hat pesimistickým náladám, které by
se mohly objevit zejména při špatném
počasí. Obchody se budou dařit, bu−
dete mít dobré nápady. Musíte počítat
se závistí.

BUVOL:
Buvol i pes jsou věrní a loajální. Ale
Buvol je „sluhou“ Psa, proto je třeba
počítat s potížemi, zejména ve vzta−
zích. Proto je třeba se snažit „udržet co
máte“, snadno by se mohlo stát, že
budete opuštěni. Na práci tento rok mít
vliv nebude, pokud zůstanete „sví“.

TYGR:
Tento rok bude super, protože Tygr je
nejlepším přítelem Psa. Bude se dařit
všude a ve všem, do čeho se pustíte.
Můžete začít nové projekty, vyřešíte
všechny spory. Trochu strachu ze vše−
ho “nového“ můžete pociťovat, ale
strach nebude mít opodstatnění.

ZAJÍC:
Pes je sice rychlejší než Zajíc, ale je
to jeho ochránce a přítel. Proto třeba

pomaleji, ale jistě ke změně k lepšímu
dojde. Problémy minulého roku zmizí
a rychle se zotavíte z důsledků.
Urychlíte „léčení bolístek“, když se
dáte naplno do práce a využijete své
diplomacie a chytrosti. 

DRAK:
Pes je s Drakem „v opozici“, a proto
je dobré se připravit na jeden z nej−
horších roků. V tomto roce není dobré
riskovat jak v pracovní oblasti, tak
v oblasti vztahů. Mohlo by se vše ješ−
tě více pokazit. Snažte si udržet, co
máte. Nic není jisté, a to jak v pra −
covní oblasti, tak ve vztazích. Proto
není dobré se pouštět do sporů.
Pokud se budete držet raději v ústra−
ní, může vás potkat i štěstí. Koncem
roku se situace začne zlepšovat. Je
dobré neprozrazovat nové nápady
a taktiku „boje“, bylo by to zneužito
ve váš neprospěch.

HAD:
Budete přehodnocovat své postoje
a náhled na svět. Patrně to bude dob −
rý rok na přehodnocení postojů a ná−
hledu na život. Skotačivý Pes vám bu−
de dělat chaos v hlavě a budete se 
hůře soustřeďovat. Proto je dobré ne−
dělat závažná rozhodnutí, a pokud, tak
musíte spoléhat sami na sebe a nepo−

čítat s ničí pomocí. Po kud se nebude−
te nikomu vnucovat a budete se řídit
osvědčeným: „Vnu cená rada je dik−
tát“, tak přežijete, a dokonce můžete
dosáhnout postupu v zaměstnání,
přijdete−li na něco nového v podniká−
ní. Určitě se vyplatí ustoupit do pozadí
a budovat kariéru nenápadně a s dip−
lomacií hadovi vlastní. 

KŮŇ:
Kůň a Pes si rozumí, proto není pro
toulavého a tvrdohlavého Koně žádný
problém. Mohou se spolu se Psem
proběhnout a dostanou nové nápady.
Kůň i Pes se v letošním roce prosadí,
půjdou dobře jak obchody, tak vztahy.
Nic nebude problém. Jen je dobré ne−
prozrazovat dobré nápady, někomu
by se mohly hodit a přivlastnil by si
je. Určitě to bude rok plný tvořivých
a reálných nápadů.

OVCE:
Pes ovce hlídá a honí, když utečou.
Proto se nenechte vtáhnout do pro−
blémů druhých. Hrozí, že vás do
svých problémů vtáhnou a potom vás
v tom nechají a utečou. Asi obecně
není dobré „sdílet“ problémy dru−
hých. Každý je strůjcem svého štěstí
(ne osudu). Tak si hlídejte to své a ne−
starejte se o druhé. Tento rok by se to
nevyplatilo. Stejně by to letos nikdo
neocenil. Je dobré udržovat a „pěsto−
vat“ to, co máte. Ideální rok na utuže−
ní vztahů. Věnujte se rodině a zejmé−
na dětem. To se vám vrátí v dobrém.

OPICE:
Opice Psa obdivuje a oceňuje jeho
dobrotu a loajálnost. Jen opice nemá
žádnou morálku a je schopna
a ochot na kohokoliv, když se jí to ho−
dí, klidně opustit. Proto Pes bude le−
tos učit Opici loajalitě a poctivosti,
což Opici moc neříká. Pes bude letos
přesvědčovat Opici, aby se učila in−
tegritě, cti a morálce. Pro Opici to bu−
de velká výzva a možnost se změnit
k lepšímu. Pokud se Opice nepolepší,
může o všechno přijít.

KOHOUT:
Kohoutům se dařilo v roce 2017, tak
budou těžit z toho, co naspořili. Proto
se můžete po roce těžké práce těšit
z výsledku a dopřát si trochu zábavy.
Pro radost ze zábavy hrozí, že se 
zisky začnou ztenčovat, proto neza−
pomínejte „roztáčet kolo podnikání“
dál. Bude se dařit. Tento rok vás bude
naplňovat pocitem štěstí. 

PES:
Dva Psi už je skoro smečka, a proto se
bude vše dařit. Oba jsou čestní, loajální,
upřímní a pracovití. Záleží jim oběma na
tom, aby se měli dobře. Je to „osobní
rok“, proto trochu „zátěžový“ a je dobré
nepodléhat pocitům marnosti a oba−
vám. Je to zbytečné, bude se dařit ve
všem. Pokud máte nějaké nevyřešené
problémy, snažte se je rychle vyřešit,
energie roku Psa vám pomůže vše
rychle zařídit ve váš prospěch. Vidím to
do poloviny roku. Pokud vše dořešíte,
nastává to, na co jste čekali, štěstí, 
láska, peníze. Co více si přát. 

KANEC:
Tento rok je rokem stability, pohody
a štěstí. Pro mnohé zrozence ve zna−
mení Kance byly uplynulé roky hodně
těžké. Špatné období trvalo nezvykle
dlouho, někomu dokonce 7 let. Teď
budete chvíli užívat pohody a dívat se,
jak se vše okolo vás srovná podle va−
šich představ. Bylo by dobré tomu tro−
chu pomoci a pomalu, spíše rychleji,
přiložit ruku k dílu, už to má smysl
a bude se dařit, i když můžete pociťo−
vat strach, že to lepší nebude. Tak
vězte, už to lepší je.

ZÁVĚR:
Na závěr jsem vyložit jednu Runovou
kartu, co je v roce 2018 důležité. Vyšla
karta ISA (led), symbolizuje praled,
prahmotu, živel led/voda.
Je jedenáctou runou a představuje
kosmický led, který vyvěrá ze světa
zvaného Niflheim. Reprezentuje static−
ký princip odporu a z něho vyvstávající
koncentraci na podstatné záležitosti. Je
brzdící protisilou evoluce, která v cyk−
lickém rytmu nechává zmrznout jaký−
koli růst, aby po nutné etapě klidu
mohlo vše znova povstat s posílenou
energií. 
Isa vypovídá o životním stádiu sebere−
flexe a vyvstávajícím smyslu pro trans−
formaci hlubokého poznání. Pokud
nám v tomto období stojí v cestě něja−
ké překážky a problémy, jsme schopni
je nejenom odhalit, ale i rozpoznat 
jejich význam a účel. 
V mezilidských vztazích signalizuje kar−
ta ISA ochlazení emocí, především
kvůli nesouladu mezi hodnotovými
žebříčky a představami lidí. 
Vždy je něco za něco a tato „nová do−
ba“ přinese nové poznatky, nové mož−
nosti a věřím, že „bude líp“. Asi není
náhoda, že zrovna v přelomu stého vý−
ročí vzniku ČR byly volby, kdy každý
mohl (pokud svého práva využil) říci
svůj názor a přispět tak k posunu po 
letech stagnace. 

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Jaký bude rok 2018 pro jednotlivá znamení:
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

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

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018



DO PRESTIŽNÍ cukrárny ka−
várny Café Charlotte v Že −
lezné Rudě, s vlastní vý −
robou dortů a zmrzliny, 
přijmeme CUKRÁŘKU! Dále
rozšiřujeme náš tým
o SERVÍR KU a BARISTKU.
Nástup 25.000 Kč, Ubyto −
vání zdarma. Více info na
tel.: 725835555. RR 80098 

BOUTIQUE s dárkovým zbo−
žím v centru Železné Rudy
přijme PRODAVAČKU. Ná −
stup 23.000 Kč, Ubytování
zdarma. Více info na tel.:
602486490. RR 80049

BOSCH Car Service přijme
automechanika, nástup mož−
ný ihned. Plzeň – Šlovice.
Tel. 603535061.

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa −
ne lové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 180032

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sbě ratelské předměty, staré
bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Staré
hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, 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 pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 180005

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

KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký tesák,
lesní roh, housle, vzduchov−
ku, poplašňák, celtu, odzna−
ky, medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště, za
budování vlasti aj. ČSSR
vyznamenání, kovový mo−
del děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021

STARÉ fotoaparáty (Flexa −
ret, Mikroma, Stereomi −
 kroma, Leica, měchové
aj.), náramkové a kapesní
hodinky, barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské poko −
jíčky, vláčky, plechová
a ba kelitová autíčka, litino−
vé formy na bábovku, lí −
vanečník apod. Tel.:
603872698. PM 180022

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, chromové lustry
a lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic, fi−
gurky  zvířátek, svícny,
obra zy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová ra−
dia, staré housle, violu,
vše skautské a junácké,
pohlednice, odznaky a sta−
rou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 180023

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
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 drapá−
kem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 180026 

PRODÁM golfky na dvojčata,
sezení za sebou. Pěkný stav.
1000 Kč. Tel 731521112.

PRODÁM pípu s chlazením
na 5litrové soudky piva. Tel.
603535061.

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6m x 2,5m x 3m, po montáži
vhodné jako dílna, mobilní
zahradní domek apod., Ejpo −
vickou buňku 5−6m x 3m x
3m – více kusů, vnější oplá −
š tění – jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elektři−
ny vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny zatep−
lené. Slušo vic kou buňku, ob−
loženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okamži−
tému používání. Za jištění 
dopravy na místo určení. Tel.
604867469. PM 180024

KOUPÍME dům nebo chalupu
do 400 tisíc Kč, tel.:
606436736. RR 80054

SHÁNÍM ke koupi starší
rodin ný dům se zahradou
k trvalému bydlení, tel.:
722111740. RR 80055

KOUPÍM dům s více byty,
možno i s nebytovým prosto−
rem, tel.: 704540401. RR
80056

KOUPÍM les za nejvyšší mož−
nou cenu (smrk, borovice),
může být vytěžený i po kala−
mitě. Seriózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795. RR
80088

PRODÁM dům č.p. 317
s garáží a pozemky v Nepo −
mu ku, okres Plzeň – jih, tel.
603720057.

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

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

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

KOUPÍM Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové ná−
hradní díly. Na SMS odpovím
603535061.

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu s di−
sky, 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. Prodám
také  díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, karda−
ny,  pětistupňovou převodo−
vkou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd Dále pro−
dám valní kovou sklápěcí
korbu LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 180027 

PRODÁM traktor Zetor
8011 s platnou STK, pěkné
pneu, dobrý stav. Cena
85000 Kč. Okres Klatovy.
PM 180028 

RYCHLÉ půjčky, americké
hypotéky, veškeré realitní
služby včetně rychlého od−
kupu nemovitostí. www.kz−
finance.cz, tel.: 737607405.
KŘI PM 180063

ŠTĚSTÍ s Bavorákem – tel.:
720409101.

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce −
lových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že −
lezného šrotu. Tel.:
604867469. PM 180030

KARTY nelžou, kyvadlo od−
poví na otázky a magie po−
může při řešení potíží. Výklad
karet, roční předpovědi, po−
moc v mezilidských a mi−
lostných vztazích, při finanč−
ních a zdravotních problé−
mech. Věštba podle Knihy
proměn, zrušení negací klet−
by. Osobně nebo písemně –
volejte, pište na tel.
775901978. PM 180038

LÍHEŇ − ZO 1 Klatovy nabízí
od 22. 3. 2018 jednodenní
KUŘATA plemen: Australka,
Hempšírka, Minorka, Leg −
horn ka, Vlaška, zak. Kočinka
a Japonka. Objednávky 
p. Bonk – 722708052. RR
80086

COTON DE TULEAR. Pro dám
štěňátka bez PP po výstavně
úspěšných předcích. Malý
pejsek s nelínající bavlníko−
vou srstí nevyžaduje střiho−
vou úpravu, jenom se pro −
česává. Je anti depresivní,
vhodný i pro alergiky. Je
bdělý a ostražitý, ale zby −
tečně neštěká. Vhodný na
canisterapii – k rehabilitaci.
Oblíbený pro výstiž nou a při−
způsobivou povahu. Miláček
celé rodiny, lásku rád bere
i oplácí s nadšením. Kupní
smlouva při odběru. Do 
dobrých rukou.  Kontakt – 
e−mail: hajami@volny.cz,
602823882, 378774498. RR
80042

JSEM TA, která tě krásně po−
mazlí, zahřeje po těle i po du−
ši. Zažij božský orálek, milo−
vání. Nejen příjemná v sexy
prádélku, ale i pěkně klenutá,
nažhavená se v mé postýlce
na tebe těší! SMS ne, volat
a domluvit se ve dne. Tel.:
728883302. KŘI PM 180008

SPLŇ SI své předsev−
zetí, uzdrav se, zhubni,
nauč se jazyk, ukonči
dluhy, zařiď si vlastní
bydlení a vozidlo, najdi
životního partnera
a práci, bud vyjímeč−
ný/á pro své okolí, zač−
ni ještě dnes – napiš 
si teď hned o info na
misepevnevule@se−
znam.cz do predmetu
mailu dej pouze MPV
a odesli. RR 70880

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí rekonstrukce, stroj −
 ní omítání, obklady,
dlažby, jádra a veškeré
zednické práce, tel.:
723136228. RR 80052
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Naše kniha Z Normandie
přes Ardeny až k nám, kte−
rou pravidelně doplňuje−
me o informace, jež se do
ní nevešly, má ve svém
názvu Ardeny. Od vylodění
Spojenců v Nor mandii
6.června 1944 absolvo −
valy jejich armády do 8.
května 1945 dlou ho cestu
Fran cií, Belgií a Nizo zemskem přes
Německo až k Labi a dále do Plzně
i na další místa v předválečném
Českosloven sku a v Ra kousku, kde se
na demarkační linii setkaly se sovět−
skou Rudou armádou. 

Hitlerův plán s Ardenami
Hitlerův záměr byl jasný. Oddělit od
sebe Brity a Američany útočným klí−
nem, který by pronikl až na pobřeží ka−
nálu La Manche v oblasti Antverp
a zmocnit se zpět pro Spojence životně
důležitého přístavu. Zásadní přitom by−
la vzájemná nevraživost vrchního veli−
tele západních spojeneckých sil gene−
rála Dwighta Eisenhowera a britského
maršála Bernarda Montgomeryho.
Hitlerovým zbožným přáním bylo, aby
porážkou armád západních Spojenců
v Belgii dosáhl jejich „rozkmotření“ a re−
zignace na další společný postup do
Německa a stažení jejich vojsk zpět na

britské ostrovy. Tím by si
Hitler býval uvolnil ruce, aby
mohl vrhnout všechny své
armády na východní frontu
proti Rudé armádě, v té do−
bě již postupující Polskem,
Slovenskem a Maďarskem.
Německá ardenská ofen −
zíva začala 16. prosince
1944. Selhání spojenec−

kých zpravodajských služeb zapříčini−
lo, že mohl nepřítel doslova „pod no−
sem“ Spojenců soustředit tři armády
podporované stovkami tanků a ke zcela
neočekávanému devastujícímu útoku.
Německá ofenzíva však dohasínala ve
druhé polovině ledna 1945. Po její po−
rážce již Německo nemělo žádné další
strategické zálohy, které by mohly po−
stup Spojenců ohrozit. 

Němci spoléhali 
na pancéřové jednotky
Hlavní zbraní německé armády byly
tanky Panther a Königtiger (královský
tygr). Proti nim stály americké tanky
Sherman. Šlo o konfrontaci této bojové
techniky poprvé nasazené v drsných
zimních podmínkách horského terénu
Arden. V celkovém hodnocení měl
Panther trochu navrch. Podstatné ale
byly jiné faktory. Panther byl ve srovná−
ní se Shermanem složitým „hodino−

vým“ stojem, velice náročným na
obslu hu a údržbu. Odhaduje se, že
z celkového počtu z boje vyřazených
Pantherů bylo více těch, které „dojezdi−
ly“ z důvodů technických poruch. 

Co rozhodlo v tankové bitvě
V souboji Shermanů a Pantherů hrály
významnou roli i výrobní podmínky. 
Vý roba německých tanků byla územně
velmi rozptýlena, to zhoršovalo mož−
nost spojeneckého letectva ničit výrobní
závody. Jeden z příkladů je zajímavý
i z toho důvodu, že výrobní závod,
v němž se montovaly tankové převo dov −
ky, není příliš vzdálen od klatovského 
regionu. V Patrichingu, od bavorského
Pasova nepříliš vzdáleném městečku, je
dnes výrobní závod světové proslulosti.
Dodává převodovky pro nejtěžší do−
pravní a stavební stroje. Původní závod,
který dnes tvoří pobočku patrichingské−
ho mateřského podniku, byl založen
v hlubokém údolí, jímž přitéká do
Pasova Dunaj. Přírodní reliéf znemožňo−
val spojeneckému letectvu po celou do−
bu války jej ze vzduchu napadnout.

Světové poutní místo
Historie tankových bojů v Ardenách je
velmi bohatá a napínavá. Po bitvě zů −
stalo na ardenském bojišti mnoho pan−
céřových vozidel jak německých, tak
i spojeneckých. Jejich odklízení se sta−

lo velkým logistickým úkolem, při němž
nechyběly ani humorné situace. K jed−
né takové došlo v malé obci La Gleize,
za jejímiž humny se odehrála jedna
z rozhodujících bitev. Jeden těžký
Königtiger (Královský tygr) tam zne−
hybněl s ustřeleným kanonem. Když ho
američtí ženisté odváželi, vyběhla z jed−
né místní hospůdky majitelka s lahví
koňaku v každé ruce. Stopla americký
tahač a s jeho osádkou vyměnila lahve
koňaku za „tygra“. Ten se pak stal
symbolem obce. V její těsné blízkosti
bylo později otevřeno muzeum arden−
ské bitvy (jedno z desítek dalších
v Ardenách) a dnes je doslova poutním
místem pro návštěvníky z celého světa.

Hrdinové bitvy z Arden 
v západních a jižních Čechách 
Ardenská bitva má vztah k Česku v tom,
že se jí zúčastnilo šest ze dvanácti ame−
rických jednotek, které v dubnu a květnu
1945 v první vlně osvobozovaly jeho zá−
padní a jižní část. Například 4. US obrně−
ná divize vstoupila na území předvá leč −
ného Českoslo venska 6. května 1945
dvěma proudy – Železnorudským prů−
smykem a Kynžvartským sedlem (dnes
průsmyk ve Strážném) a osvobodila
Sušicko, část Klatovska, Lnářsko
a Blatensko, Strakonicko a Písecko.                  

Ing. Bohuslav Balcar

Ing. Bohuslav Balcar

Co se do naší knihy nevešlo – Kapitola VIII Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

Bitva v Ardenách – historie střetu tankových vojsk



Rekreační chata, vlastní voda, do 15ti km od Strakonic 900 000 Kč
Chata s vodou a elektřinou – Vodňany, Bavorov 950 000 Kč
Rekreační chata u Týna nad Vltavou 1 000 000 Kč
Zděná či dřevěná chata – Mirotice, Blatná 1 200 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci v dostupnosti Písku 1 300 000 Kč
Chalupa k trvalému bydlení v okolí Vimperka 1 500 000 Kč
Chalupa se stodolou, Mladá Vožice, Chotoviny 1 700 000 Kč
Chata či chalupa v dostupnosti přehrady Orlík 1 800 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí Bechyně 1 900 000 Kč
Rodinný dům Písek a okolí, jakýkoli stav 2 400 000 Kč
Rodinný dům s větším pozemkem Soběslav 2 800 000 Kč
Chalupa v dobrém stavu na Šumavě 3 500 000 Kč
RD v jakémkoli stavu v okolí Českých Budějovic 4 000 000 Kč

Garsoniera, původní stav – Blatná 900 000 Kč
Menší byt, původní stav – Písek 1 000 000 Kč
Byt 1+1 nebo garsoniera s balkonem – Strakonice 1 200 000 Kč
Byt 1+1 nebo 2+kk, dobrý stav – Sezimovo ústí 1 200 000 Kč
Byt 2+kk/2+1 s balkonem, Soběslav, Veselý nad Lužnicí 1 200 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, panel OV – Tábor 1 300 000 Kč
Byt 2+1/3+kk lodžií, Bechyně 1 300 000 Kč
Byt 2+1, zděné jádro, panel OV i DV – Tábor 1 500 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, panel – Strakonice 1 700 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, dobrý stav Písek 1 800 000 Kč
Byt 3+1, panel, dobrý stav, České Budějovice 1 900 000 Kč
Byt 4+1, cihla – historické centrum Tábora 3 000 000 Kč
Byt 3+1, 4+1 cihla, centrum Českého Krumlova 4 000 000 Kč

Dolní Nerestce: Usedlost (5.997 m2), Dolní Nerestce, okr. Písek
Nabízíme prodej vesnické zemědělské usedlosti z 19. století, jejíž součástí je bývalý hostinec se sá−
lem. Charakteristické stavení prošlo v posledních deseti letech rozsáhlou renovací interiérů, exte riérů
i zahrady. Součástí usedlosti v tradičním tvaru U je obytný prostor 4+1, malý kadeřnický salón, pro−
storný sál, zázemí hostince, velká stodola, dílna, garáž, chlívy a sklepy. Nemovitosti stojí na pozemku
o celkové výměře 5997 m2, přičemž stěžejní část zahrady se vzrostlými stromy je za stodolou. 
IS: Elektřina 220/380 V, voda ze studny, vytápění kotlem na tuhá paliva (Dakon) s ústředním rozvodem
do radiátorů. Nemovitost nabízí možnosti rozšíření obytných prostor do podkroví hlavní budovy.
Nemovitost je ve výborném stavu, stále obývaná a udržovaná. Usedlost je umístěna na návsi klidné
malé vísky Dolní Nerestce v okrese Písek na rozmezí Středočeského a Jihočeského kraje 50 minut 
autem z Prahy. Vhodné pro všechny, kteří hledají nadstandardní rekreaci či celoroční bydlení. Vhodné 
i pro podnikání např. v agroturismu. Daň z nabytí nemovité věci (4%) není součástí kupní ceny. Tuto
daň hradí kupující. Výjimečná nabídka pro solidní zájemce. � 734 319 300

Komerční objekt (2 677 m2), Náměstí Mikoláše Alše, Mirotice,
okr. Písek
Prodej dvoupodlažního činžovního domu na vlastním pozemku s možností půdní
vestavby. Nemovitost je určena ke kancelářským účelům, ubytování či podni −
kání. V 1. NP jsou dvě byt. jednotky 1+1 a 2+1 a dále obchodní prostor o veli−
kosti 32 m2. V 2. NP jsou dvě byt. jednotky o dispozici 3+1. V 1. PP se nachází
malá dílna, sklepy a sklady. Na pozemku je budova se sociálním zázemím. Za
budovou kovovýroby se nachází velká zahrada, na které stojí samostatná chata
k rekreačním účelům s vlastním č. e. IS – vytápění ústřední tuhá paliva, obecní
vodo vodní řád, kanalizace, plynofikace, el. 230/400 V. 
Zajímavá investice. � 734 319 301

G G
5 990 000 Kč 3 800 000 Kč


