
V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete, dobře zvažte, kde jej
prodáte. Je známo, že se stále vy−

skytuje v této oblasti mnoho nepoctiv−
ců. Máme pro Vás tip, kde se zaru−
čeně nemusíte žádných nekalých
praktik obávat a navíc získáte garan−
ci nejvýhodnější ceny za výkup.

Ve Zlaté Investiční Bance se může−
te nezávazně přesvědčit. Obslouží
Vás příjemný a profesionálně pro−
školený personál, který poskytuje
bezplatné odborné poradenství a in−
dividuální přístup k zákazníkovi. Pro −
dávat můžete používané či dokonce
poškozené zlaté, ale i stříbrné šper−
ky. Dále je možné zpeněžit i jiné
před měty, např. stříbrné příbory, zla−
té a stříbrné zubní korunky, mince,
investiční zlato i stříbro. Pokud si ne −
jste jisti, přijďte se bezplatně informo −
vat. Manažer nám sdělil, že: “V sou−
časné době se cena ryzího zlata po−
hybuje na Londýnské Burze kolem
31 000,− Kč za unci. Zákazníkům ga−
rantujeme nejlepší výkupní ceny
a profesionální a poctivé jednání.”
Neváhali jsme a zeptali se při opětov−
né návštěvě Zlaté Investiční Banky
v Č. Budějovicích jedné ze zákaznic
na to, jak byla s prodejem svého zla−
ta či stříbra spokojena. Dozvěděli

jsme se, že se jmenuje paní Plav −
 cová a do Zlaté investiční banky při−
šla prodat  zlaté náušnice, prsteny 
a řetízky, za něž nakonec získala

11200,− Kč. “Jsem
moc spokojená,
ani mě nenapad−
lo, že mů žu dostat
tolik peněz. Jed −
nání na úrovni,
ochota a slušnost
to se hned tak ne−
vidí, mohu jenom
doporučit,“ říká
s nadšením paní
Plavcová.

Prodej  zlata  je
při  dnešních  ce−

nách  velmi  výhodný  způsob zno−
vuzhodnocení  peněz, tak  neváhejte
ani Vy.  
Naši pobočku  naleznete na adrese: 
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Protektorát Čechy a Morava

Stanislav Brázda varuje

Krimi

České Budějovice
Lannova třída 55/31 

– naproti OD Prior

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

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

Tel.: +420 374 449 072
www.zlatainvesticni.cz
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Pane, vy jste vdova v divadle

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Investiční Banku.

CENA ZLATA A STŘÍBRA 
JE STÁLE NA VRCHOLU

Sedm let vedl Jihočeský kraj ja−
ko hejtman, před tím byl úspěš−
ným starostou Nové Bystřice
a stal se velmi známou politickou
osobností. Jiří Zimola je nyní
1. místopředsedou ČSSD a snaží
se o její záchranu. Míří ale hod−
ně vysoko. Mnozí Jihočechovi,
který býval nejpopulárnějším
hejtmanem, pře d povídají mi nis −
terský a jednou možná i premiér−
ský post.

Zimola sice vloni skončil v čele
kraje proto, že nebylo objasněno  fi−
nancování jeho domu na Lipně, nic −
méně obviněn z ničeho nebyl.
„Policie  vyšetřování ukončila s tím,
že jsem nebyl z ničeho obviněn a ani
nebylo z  čeho. Ale jsem rád, že se
prokázalo, že jsem se ničeho nedo−
pustil,” podotkl  Jiří Zimola, který se
dostal do čela sociální demokracie
a může jí být hodně prospěšný. 

„Pokud si Jirka bude vést tak 
dobře jako v čele kraje, může do

čtyř let  stranu dovést k volbám a do
voleb se značným ziskem. A o to tu
jde. Je to  schopný člověk s přehle−
dem a hlavně má obrovské zkuše−
nosti z komunální  politiky, což je
velmi důležité,” podotkl jeden z jeho
kolegů a přátel.

Sám exhejtman přiznal i své
osobní pochybení, kdy před lety
opustil rodinu, protože se zamiloval
do jiné ženy, s níž má dítě. „Snažím
se být dobrým otcem všem svým
třem dětem a myslím si, že jsem se
vždy choval férově. Dnes jsem
šťastný se svou rodinou a manžel−
kou,” podotkl Zimola, který se vrátil
k ženě Ditě. „Každý může někdy
“ujet” a udělat chybu, důležité je ale
umět si to přiznat, což on dokázal,”
podotkl Zimolův kamarád. 

O Jiřím Zimolovi nejen Jihočeši
ještě rozhodně uslyší a nyní budou
sledovat jeho kroky, jak si povede ve
vysoké politice. Našlápnuto má 
poměrně dobře… (pru)

Zimola míří vysoko
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Polská krev, Ikarův pád, Nezralé ma−
liny, Utrpení mladého Boháčka, Tři
chlapi v chalupě, Tři chlapi na ces−
tách či samozřejmě Chalupáři.
Těchto filmů, seriálů a dalších desí−
tek filmů je režisérem František Filip.
Málokdo asi tuší, že tento skvělý fil−
mař pochází z jihočeského Písku.

Narodil se na Štěpána v roce
1930 a poté, co vystudoval FAMU,
se stal jedním z nejplodnějších re−
žisérů. Už během studií
točil své první doku−
mentární filmy, praktic−
ky od dob jeho studií
se také datuje jeho
spolupráce s Česko −
sloven skou televizí

Během svého života
režíroval okolo 600 fil−
mů a televizních pořa−
dů všech žánrů pro di−
váky všech věkových
kategorií.

„K filmu jsem se do−
stal přes dětské divad−
lo, takže studium na pražské FA−
MU, obor režie pro mě začalo až ve
dvaceti letech, a to v roce 1950,”
vzpomíná  dnes 87letý František
Filip. Do povědomí malých diváků
se v roce 1960 zapsal loutkovým
seriálem „Jak šel Ferda do světa,“
natočeným podle legendární po−
stavy Ferdy mravence od Ondřeje

Sekory, a do srdcí do−
spělých diváků legendár−
ním seriálem „Tři chlapi
v chalupě“, kterým na−
startoval éru vynikajících
TV seriálů, jejichž výčet
vidíte vedle ve filmografii.

„Byla to většinou krás−
ná práce se skvělými lid−
mi. Pochopitelně, že ně−
kdy složitá z mnoha dů−

vodů, ale i v té době tam byli lidé,
kteří svému řemeslu rozuměli,” po−
dotkl režisér.

Kdo by neznal inscenace a tele−
vizní filmy, jako třeba Hrdina má
strach, Odvážná slečna, Nezralé
maliny, Tažní ptáci, Kočár nejsvě −
tější svátosti s Janem Werichem
v hlavní roli a další? Už snad to, že

Filip pochází z Písku,
které bylo s filmem
vždy nějak spjaté, jej
předurčilo k tomu, aby
se stal tak úspěšným
a uznávaným režisérem.

Na FAMU se režisér
Filip vrátil v roce 1990
jako profesor a své
zkušenosti a mimořád−
nou schopnost zachytit
lidský život v jeho
kontrastech tak předal

již řadě studentů oboru filmové
a televizní režie. Dnes je v důchodu
a v podstatě nepracuje, ale novinky
sleduje. Z některých je nadšený,
z jiných je mu smutno. Do jižních
Čech se sice vrací výjimečně, ale
na svůj rodný Písek, kde je stále
Šrámkův Měsíc nad řekou, nikdy
nezapomíná. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Sochy z písku
Ani letos obyvatelé či návštěv −
níci jihočeského Písku nepřijdou
o unikátních sochy z pís ku. 
A to přesto, že už nebude možné
květ novou akci nazývat stejně 
jako v předchozích letech. Měs −
to muselo totiž kvůli ochraně
ochranné známky upustit od 
názvu Cipískoviště, protože se
s dě dici autorských práv nedo−
hodlo na využití značky odvoze−
né od jména Cipísek. 

Přesto se festival pískových
soch na náplavce u řeky Otavy
konat bude a letošním tématem
je 100. výročí založení republiky.
Tvorba a prezentace soch z pís −
ku přivede do Písku každoročně
tisíce turistů. 

Věznici nechtějí
Pouze v rukou táborských zastu−
pitelů je osud bývalého letiště ve
Všechově v sousedství Tábora,
kde by Vězeňská služba ČR ráda
vybudovala novou věznici pro
800 odsouzených. Většina oby−
vatel okolí je proti a začali už do−
konce podepisovat petici. Pokud
by se věznice za dvě miliardy 
korun ve Všechově měla stavět,
musel by se zásadně změnit
územní plán, což mohou jen tá−
borští zastupitelé. Mezi většinou
z nich ale vládne spíše odmítavé
stanovisko. Lidé z obce i Tábora
by raději klidovou zónu než žalář
pro lehčí případy. Pod peticí je
nyní už více jak 2000 podpisů
a další přibývají.

Dluhy na nájmu
České Budějovice asi jako každé
město v Česku zápasí s neplatiči
nájemného. Zároveň ale dispo−
nuje velkometrážními a poměrně
luxusními byty, které se konečně
daří obsazovat. Obyvatelé Budě −
jo vic dluží aktuálně na nájemném
v městských bytech přes 10 mi −
lionů korun, což je o dva miliony
méně než před osmi lety. Rad −
nice zároveň eviduje přes 300
žádostí o přidělení bytů, vesměs
menších, ale nyní se jí daří ko−
nečně obsazovat i velké byty 
nad 100 m2. V plánu má také
rozšíření nabídky malometráž−
ních a startovacích bytů.

Nejslavnější televizní režisér     
František Filip

Jasná pravidla, znát místopis
a orien tovat se v předpisech, to vše
by měli podle sdružení První jihoče−
ská taxi znát všichni taxikáři v Čes −
kých Budějovicích. Doposud tomu
tak není, proto už od loňska usilují
někteří řidiči o schválení městské
vyhlášky, která zavede odborné
zkoušky. Vše by mělo řešit nařízení
ministerstva dopravy, ale než se tak
stane, má to řešit magistrát.

Jindřich Švácha společně a Vladi −
mírem Mundrákem založil sdružení
První  jihočeská taxi, které usiluje
o schválení městské vyhlášky pro
taxikáře. „Nastal zmatek v provozo−
vání taxislužby, dneska může do to−
ho auta sednout  kdokoliv. U někte−
rých společností jezdí s taxíkem
osmnáctiletí studenti,“ uvedl pro
Český rozhlas. 

Jindřich Švácha si slibuje, že nová
pravidla by tomu měla zabránit. Mezi
staršími taxikáři ale nepanuje napros −
tá shoda. Někteří s obnovou zkoušek

nesouhlasí. Odmítli se vyjádřit jme−
novitě na mikrofon, ale mimo zá−
znam si  postěžovali, že by to bylo
jako dělat znovu řidičský průkaz. 

O tom, že mezi taxikáři se vy −
skytnou i tací, kteří vozí klienty na−
černo,  svědčí úlovky městské poli−

cie. Stráž níci podle slov svého mluv−
čího Davida Štýfala odhalili dva řidi−
če, kteří vozili klienty bez patřičného
oprávnění. 

Se zavedením vyhlášky souhlasí
primátor Jiří Svoboda. „Jsem pro,
byl jsem  jedním z iniciátorů této vy−

hlášky a na radě jsme ji většinově
schválili. Poté jsem ji předkládal za−
stupitelům, ale bohužel se nenašla
v danou chvíli  většina. Věřím, že pří−
ště to bude lepší,“ podotkl. Jde o to,
aby všichni  měli stejné podmínky
a nebyl nikdo zvýhodněn. (pru)

Pravidla pro taxislužby

Jiří Sovák a Josef Kemr v seriálu Chalupáři
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Střední rybářská škola ve Vodňa −
nech je poměrně velkým českým
unikátem. V jejích útrobách nově
poteče už zanedlouho potok. Stane
se domovem živočichů a rostlin žijí−
cích na Šumavě. Podobný model ne−
mají nikde v Evropě, takže se zaříze−
ní stane zcela výjimečným. Jedním
z autorů je modelář Pavel Böhm. 

„Celé akvárium se modelovalo
z pryskyřice, která se nanese na
polystyrenové jádro a vytvoří celou
skulpturu,“ uvedl autor nápadu. 

„Původní materiál, který měl být
určený do vody, se rozpouštěl.
Akvá rium bylo namontováno v kovo−
vé konstrukci a já jsem se tam jako
hlad plazil a jednotlivé díly opravoval
tou pryskyřicí. Musím zaklepat, že
zatím to funguje bez problémů,“ po−
pisuje Pavel Böhm. 

Celé akvárium bude mít samozřej−
mě i výukový charakter, proto jsou tu
skleněné výplně, aby bylo vidět na
zajímavou techniku. Čistotu vody za−
jistí pískový filtr. 

Do potoka se zanedlouho nastě−
hují různé organismy. „Chtěli by−
chom tam mít pstruha potočního, 
li pa na, je tam prostor i pro bez −

obratlé, například
raky, a samozřej−
mě rost liny různé−
ho druhu tak, jak
to v potocích bývá
obvyklé,“ podotkl
učitel Jiří Hronek. 

Model šumav−
ského potoka ne −

jenom rozšíří zajímavou akvarijní
expo zici střední rybářské školy ve
Vodňanech, ale pro studenty bude
i novou učební pomůckou. Žáci se
o akvárium budou starat a také 
vlastním provozem určitě zjistí řadu
věcí, které lze zobecnit na přírodní
proces v reálné přírodě. Pstruzi, kteří
budou žít v tomto akváriu, zatím 
ještě plavou ve Zlatém potoce.
Studenti je odchytnou v rámci výuky
tento měsíc. (pru)

Školou poteče potok
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Hned tři nové mosty postaví letos
Jihočeský kraj. Jde o místa a silni−
ce II. třídy, kde stávající přemostě−
ní dosluhuje nebo je v téměř hava−
rijním stavu.

Dva nové mosty budou u Rožm −
berka nad Vltavou na Českokrum −
lovsku a jeden u Dačic na Jindřicho −
hradecku. Kraj nechá zdemolovat pů−
vodní stavby a místo nich vybuduje
nové konstrukce. „Náklady na projek−
ty jsou více než 33 milionů korun
a z velké části je pokryjí evropské do−

tace z Integro vaného regionálního
operačního programu. Zá měr schvá−
lili krajští zastupitelé. Důvodem strže−
ní a výstavby nových přemostění je
nevyhovující technický stav a rozsah

poškození, při kterém by se jejich
oprava už nevyplatila,“ řekl náměstek
hejtmanky Josef Knot.

Práce na demolici začnou v dubnu
a potrvají do letošního podzimu.
Integrovaný regionální operační pro−
gram pokryje 90 procent nákladů,
zbytek uhradí kraj.

Most u Dačic vede přes Volfí −
řovský potok. Práce na něm omezí
dopravu na silnici vedoucí do Kun −
žaku. Vozovka bude uzavřena a trasa
povede po vedlejších komunikacích.
U Rožmberku zase bude po dobu
stavby mostů neprůjezdná silnice
z Českého Krumlova. (pru)

Počet hazardních automatů na jihu
Čech od začátku roku skokově po−
klesl. Podle údajů Ministerstva fi−
nancí ubylo zařízení z původních
3600 na 2300, tedy o třetinu. 

A to ministerská statistika nezahr−
nuje tzv. výherní hrací přístroje, které
povolují obce a které musely všech−
ny do konce roku 2017 skončit. To
jsou další stovky svítících skříní, kte−
ré byly instalovány hlavně v hospo−
dách a barech. Nový zákon o hazar−
dních hrách tak měl na hazard 
v Jiho českém kraji větší vliv než
všechny vyhlášky, které zatím obce
a města k regulaci hazardu vydaly.

„V krajské metropoli, Českých
Budějovicích, klesl hazard rovněž
o jednu třetinu. Skokový pokles vyni−
ká i na celorepublikové statistice po−
čtu automatů registrovaných Minis −

ter stvem financí ČR. Na konci roku
2017 se jich evidovalo 51 600, aktu−
álně počet klesl už pod 30 000,”
uvedlo ministerstvo.

Za skokovým úbytkem skříní s ha−
zardními hrami se ale skrývá jedna
podstatná skutečnost: Nový zákon
o hazardu sice zreguloval kamenné
herny, ale povolil bez omezení ha−
zardní hry na internetu. Tam dříve
mohly být legálně jen sportovní sáz−
ky. Od roku 17 ale toto omezení zmi−
zelo a na internetu jsou ty samé vál−
cové hry se symboly ovoce, jaké
dříve mohly být jen v kamenné herně
nebo casinu. A to s nejvyšším mož−
ným limitem sázek.

„Do kamenné herny musí člověk
dojít, registrovat se a při každé ná −
vštěvě znovu ukazovat občanku. Při
hře ho sleduje kamerový systém, po

dvou hodinách se mu hra automatic−
ky na 15 minut zablokuje na všech
automatech v herně. Hraní přes inter−
net je pohodlné a všude k dispozici,
protože přístup na internet se nikomu
zakázat nedá,” podotkl Andrej Čírtek,
mluvčí Unie herního průmyslu ČR.

Pro města hraje roli ještě jeden
faktor: z hraní v kamenné provozov−
ně se daň dělí tak, že 65 procent vý−
nosu dostanou města a obce, 35
procent si nechá stát. U hraní na
internetu je poměr opačný: stát si
nechává 70 procent a jen 30 procent
přerozdělí obcím, i když každý český
hráč v nějaké obci bydlí.

Není divu, že některá města již při−
kročila k dříve nevídanému kroku,
kdy ruší regulační vyhlášky. Ukázalo
se, že nový zákon zreguloval kamen−
né herny daleko účinněji. (pru)

Hazardní automaty poklesly o třetinu

Nádraží opraví 
Ostuda Českých Budějovic – tak
nazývají místní i návštěvníci jiho−
české metropole současný stav
historické budovy vlakového ná−
draží. Její rekonstrukce má začít
ale až v lednu 2020. Letos plánu−
je SŽDC jiné práce. Celkově při −
jde rekonstrukce nejen novore−
nesanční a památkově chráněné
budovy z roku 1908, ale i okolí
a přístupu k nástupištím na bez−
mála 200 milionů korun. Práce
potrvají asi dva roky. Letos v létě
plánuje Správa železniční a do−
pravní cesty rekonstrukci ná−
dražní budovy ve Veselí nad
Lužnicí, příští rok v Českém
Krumlově. 

Orlík bez vody
Orlická přehrada nebude bez vo−
dy. Vodohospodáři popírají fámy,
že by v příštím roce byla zcela
prázdná, což se šíří mezi okolní−
mi obyvateli i chataři či turisty.
Musejí se ale připravit na jinou
komplikaci. Na Orlíku je plánová−
na rekonstrukce lodního výtahu
pro malá plavidla a výstavba do−
plňkového bezpečnostního přeli−
vu, což pouze v určitých fázích
výstavby hladinu vody jen sníží.
Daleko horší bude situace v kla−
sické dopravě, kdy na rok bude
uzavřena silnice v koruně hráze.
Obce v okolí nyní proto řeší ná−
vrh objízdných tras.

Méně kol
Na jihu Čech se jich ročně ztratí
okolo 300 až 500. Vloni po dlou−
hé době případů ubylo. Za loňský
rok podle policejní statistiky
ukradli zloději nejméně 234 jízd −
ních kol, což je o polovinu 
mé ně než v předchozím roce.
Zhruba půlku odcizených kol se
policistům také podařilo vypá−
trat. Nejvíce případů se děje
v Českých Budějovicích a pak
v cyklistické lokalitě, kterou je
Třeboň a okolí.

Tři nové mosty v tomto roce
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MARANELL®
Superpřevislý jahodník, který 
neúnavně plodí až do zimy, 
nejlahodnější jahody, jaké si
jen umíte představit.

59 Kč

RÉVA VELKOPLODÁ
Více než 50 exkluzivních 
odolných odrůd 
včetně bezsemenných 
a rezistentních.

od 99 Kč

OBŘÍ AMERICKÝ IBIŠEK
SUMMER STORM
Obrovské růžové květy
(až 25 cm!!!) září do dálky, 
excelentní nádhera.

149 Kč

MEDVĚDÍ ČESNEK 
Je oblíbený nejen pro své 
využití v kuchyni, 
ale také jako vynikající  
léčivá bylina.

59 Kč

MALINÍK
KATEWONDER®
Naše exkluzivní odrůda, 
beztrnná!!!, kompaktní 
a velmi úrodná.

149 Kč

JAHODY VELKOPLODÉ
Ihned plodící sazenice 
vynikajících odrůd 
s opravdovou jahodovou 
chutí.

12 ks od 89 Kč 

ANGREŠT BEZTRNNÝ
CAPTIVATOR  
Rezistentní angrešt 
s červenými sladkými plody,
netrpí padlím!!! 

89 Kč

LÍSKA VELKOPLODÁ 
Velmi odolné keřové 
velkoplodé lísky začínají 
plodit již 2. rokem.

89 Kč

MALINÍK POLKA 
Nejlepší a nejchutnější maliny 
pro Vaši zahradu. 
Od léta až do zámrazu 
bohatě plodí. 

69 Kč

RAKYTNÍK 
ŘEŠETLÁKOVÝ 
Plody mají vynikající 
léčivé účinky a vysoký 
obsah vitamínů.

1 ks 69 Kč

JAHODY 
STÁLEPLODÍCÍ  
Certifikované sazenice 
nejvyšší kvality, plodí od června
až do zimy!!! Velmi odolné.

12 ks od 139 Kč

INDIÁNSKÁ BORŮVKA
„VICKY“  
Nádherně kvete 
a má velmi sladké plody, 
velmi odolný keř. 

149 Kč

FÍKOVNÍK MRAZU−
VZDORNÝ „PERETTA“ 
Lze v teplejších oblastech pěstovat
i venku. Při pěstování v nádobě 
dává dokonce dvě úrody ročně.     

99 Kč

OBŘÍ KANADSKÁ 
BORŮVKA  
Jediná opravdová borůvka pro
Vaši zahradu, je velmi odolná  
a bohatě plodící.

89 Kč

PLODÍCÍ CITRUSY  
Citroníky, mandarinky, 
pomeranče, grepy, kumquaty  
a rarity vhodné i do bytu, 
brzy plodící.

od 99 Kč

ČERNÝ JEŘÁB – 
ARONIE  KEŘOVÁ 
Sladkoplodá a neuvěřitelně 
úrodná rostlina s velikými 
plody plnými vitamínů.

59 Kč 

LAHODNÝ CHŘEST
DARLISE   
Exkluzivní odrůda chřestu 
s mimořádně jemnou 
a lahodnou chutí.

119 Kč

JAHODOVÝ STROMEK
PSIDIUM  
Červené plody svojí chutí 
připomínají jahody,
sklizeň 2x ročně i v bytě.

89 Kč

LILEK PŘEVISLÝ 
FIALOVÝ  
Neuvěřitelně rychle rostoucí 
balkonová rostlina s nádherným
květenstvím, převisy až 2 m.

49 Kč

MRAUVZDORNÉ KIWI
ARGUTA  
Ideální do našich podmínek.
Plody jsou doslova napěchova−
né vitamíny a nemusí se loupat. 

1 pár 198 Kč

1 pár samec
+ samice 138 Kč

DOPORUČUJEME

NOVINKA SUPERCENA

DOPORUČUJEME

Zasíláme i na dobírku poštou. Ke každé zásilce
ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog 
návodů na pěstování.

Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice 
Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod.

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

OD NÁS TO ROSTE

Objednávky přijímáme telefonicky, přes e−shop, nebo písemně.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 
514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225

e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz
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Řešíte−li otázku, pro jaké topení se roz−
hodnout, nechte si poradit i od přírody.
Jedinečné vlastnosti akumulovat a po−
té vyzařovat teplo má kámen. Jinak ře−
čeno, ohřejeme kámen na určitou te−
plotu a takto akumulované teplo nám
po určitou dobu zcela zdarma vytápí
místnosti. To je ve stručnosti hlavní

princip elektrického topení z přírodního
kamene, které vyrábí a montuje včetně
servisu firma eurotop in ve Kdyni na
Domažlicku. Ve svém oboru není žád−
ným nováčkem. Její mnohaleté zkuše−
nosti jsou zárukou, že topení z přírodní−
ho kamene vás nezklame.
O výhodách topení z přírodního kamene,
o spolupráci se Západočeskou univerzi−
tou v Plzni, o reakci lidí z pražského vele−
trhu vytápění a dalších novinkách jsme
si povídali s majiteli kdyňské firmy Jiřím
Janouškem a Danielem Smolíkem.

Nejsou to žádné přímotopy
Mnoho zájemců o naše topení nám při
prvním setkání položí otázku, jak funguje
naše topení. Mají dojem, že jsou to vy−
lepšené přímotopy, což je velký omyl.
Zatímco přímotopy ohřívají vzduch, který
v místnosti cirkuluje, u panelů z přírodní−
ho kamene je to pravý opak. Přírodní ká−
men vytápí prostor na základě dlouho−
vlnného tepelného záření. Je to sálavé 
teplo, které je v místnosti rovnoměrně
rozložené. To znamená, že mezi po −
dlahou a stropem je maximální teplotní

rozdíl 3 °C. Co to znamená, nám výstižně
řekla naše klientka v Sušici. „Konečně
nám nezebou nohy, jako když jsme byt
vytápěli teplovodními radiátory. Je to 
topení jako z kachlových kamen.“
Ve srovnání s přímotopy je vytápění
přírod ními panely mnohem levnější.
Majitelé rodinného domu v Horšovském

Týně nám sdělili jejich poznatek. „Přímo −
topy jsme vyměnili za topná tělesa
z přírod ního kamene a na spotřebě 
elektrické energie jsme ročně ušetřili 
nejméně 40 %.“

Předem víte, kolik protopíte
Když nám zájemce o naše topení řekne
rozměry bytu, zda je dům postaven z ci−
hel, porobetonu či jiného materiálu, tak
mu zdarma připravíme předběžný ener−
getický výpočet včetně všech pořizova−
cích nákladů. Úspora oproti ostatním top−
ným systémům je v průměru 20 až 30 %.
Naše topení z přírodního kamene lze při−
pojit na 20 hodinový nízký tarif a celá do−
mácnost je měřena v této sazbě.

Digitální termostat za 
symbolickou korunu
Zákazníci od nás dostanou do každé
místnosti, kde bude panel z přírodního
kamene, digitální programovatelný ter−
mostat. Zaplatí pouze symbolickou jed−
nu korunu. Jeho hodnota je 1700 Kč.
Jedinou podmínkou pro tuto akční
nabíd ku je, že do konce dubna 2018

uzavřou s námi závaznou objednávku
na instalaci topných panelů z přírodního
kamene.

Zkušenosti z veletrhů
Naše firma eurotop in se pravidelně
účastní nejrůznějších veletrhů a setkání,
kde se prezentujeme topením, jehož

zákla dem jsou panely z přírodního ka−
mene. V nich jsou uloženy topné kabely,
které panel nahřívají. V únoru letošního
roku jsme topení předvedli v Praze na
Veletrhu Moderní vytápění 2018. Byli
jsme nesmírně překvapeni velkým záj−
mem a návštěvníci přicházeli do našeho
stánku s článkem v ruce, kde jsme psali
o topných panelech. Potvrzuje to naši

vizi, že topení z přírodního kamene díky
svým výhodám a přednostem se dostá−
vá do popředí zájmu.

Spolupráce ze ZČU v Plzni
Se Západočeskou univerzitou v Plzni
spolupracujeme na vývoji regulace to−
pení pomocí venkovního čidla. Bude
automaticky reagovat na venkovní te−
plotu. Předpokládáme roční úsporu
2000 kWh. Další novinkou je tepelná
izolace, kterou umístíme za panel na

zeď. Jedná se o speciální ekologickou
izolaci, která „dýchá“, takže klienti ne−
musejí mít obavy, že by vznikala nějaká
plíseň. Izolace je odolná až do 750 °C.

Napojení na fotovoltaiku
Kombinace topení z přírodního kamene
s fotovoltaikou je výhodným řešením. Už
jsme na několika místech montovali na−
še topné panely do rodinných domů, je−
jichž majitelé mají fotovoltaiku. Za vytá−
pění šetří peníze. Investice, kterou vložili
do fotovoltaiky a topení z přírodního ka−
mene se jim postupně vrací. Z tohoto 
pohledu se elektrická energie jeví jako
topné médium budoucnosti.

Topné panely z kamene 
pro zdraví
Sálavé teplo je ideální pro lidský orga−
nismus. Nevzniká žádná cirkulace vzdu−
chu, nevíří se prach ani alergenní části−
ce. Přírodní kámen udržuje konstantní
vlhkost v místnosti 52 až 58 %, ne −
vysušuje pokožku a nespaluje kyslík.
Topení je vhodné pro astmatiky, alergiky,
lidí s dýchacími potížemi a pro novoro−
zence. Příznivě působí na psychiku. 

Pro radu do Kdyně 
každý pátek 
Jestliže uvažujete o topení z přírodního
kamene, přijďte se k nám do firmy 

poradit. Naše společnost eurotop in
sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici 660
(u autobusového nádraží), kde máme
také vzorkovou prodejnu. Setkat se
s námi můžete každý pátek od 8:00
do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 ho−
din. Každý pátek v týdnu se vám bu −
deme individuálně věnovat, ukážeme
topné panely z přírodního kamene
a zodpovíme všechny vaše dotazy.
Jinak nás zastihnete na telefonu nebo
nám pošlete e−mail. (re)

Nepromarněte akční nabídku firmy eurotop in ve Kdyni na Domažlicku

Konvenční, klasické topení.
 Obvykle topení ohřívá vzduch
jen v blízkosti topného tělesa.
Horká hlava, studené nohy a ví−
ření alergenních látek.

Tepelné záření z přírodního kame−
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné−
mu záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu.

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením

Do každé místnosti digitální termostat 
za symbolickou jednu korunu
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Adaptaci slavné filmové komedie
Pane, vy jste vdova přichystalo
Jihočeské divadlo. Premiéra insce−
nace, kterou režíruje Jan Holec, di−
váky zaujala. Hlavní roli Evelyny
Kelettiové ztvárňuje Věra Hlaváč −
ková, majora Steinera jako host
Tomáš Měcháček. Ve hře se objevi−
la i nová členka souboru Natálie
Drabiščáková. 

Hra vznikla na motivy stejnojmenné
filmové crazy komedie Miloše Ma −
courka a Václava Vorlíčka z roku 1970,
z níž pocházejí zlidovělé věty jako 'Zavři
oči, brouku'. Holec, student pátého
ročníku režie na katedře činoherního
divadla pražské DAMU, vycházel při
adaptaci z filmového scénáře a držel
se struktury příběhu. Ně které situace
zhustil, něco zjednodušil.

„Diváci, kteří znají film, mohou být
někdy překvapeni tím, co v divadle
uvidí. Žánrově se inspirujeme filmo−

vou groteskou, žánrem commedia
dell'arte, už při práci na postavách,
v tomhle byla ta věc velice tvůrčí,“
řekl režisér, který ke změnám a rych−
lým střihům využívá točnu. Podle
dramaturgyně Olgy Šubr tové je
adaptace zcela jiná než film.

„Je to velmi těžké, když hrajete na
divadle filmovou roli někoho tak
slavného, dobrého, vtipného a úžas−
ného, jako je paní Janžurová. Ne −
budu tak dobrá, jako je paní Jan −
žurová, a přála bych si, aby mě s ní
diváci nesrovnávali. Nechci  se jí 

přibližovat ani ji kopírovat, snažím 
se dělat to po svém,“ řekla Věra
Hlaváčková. 

Majora Steinera hraje hostující
Tomáš Měcháček, známý ze seriálů.
Moderoval řadu let na třeboňském fil−
movém festivalu Anifilm. V Jiho −
českém divadle již hostoval před otáči−
vým hledištěm v představení Kašpárek
v rohlíku – Dneska to roztočíme.

„Zajímavé je, že hned na začátku
dojde k výměně mozku. Hraju Steinera
a  potom Hampla, nakonec mám taky
pár vět v jiném koktavém charakteru.
Je to voják, což mě baví, sklapávat
podpatky, mlátit lidi bičíkem, uniformy
jsou  pěkný. A není úplně na ženský.
Je to prostě vypočítavá svině a baví
mě  nehrát: on se moc nehýbe, je to
strohý voják,“ uvedl herec.

Holec pracoval na jihu Čech předlo−
ni, v Malém divadle uvedl autorskou
inscenace Kazisvět. S jihočeskou či−
nohrou pracuje poprvé. Je jedním ze
zakládajících členů Divadla Spektákl,
s nímž působí ve studiu pražského
Švandova divadla. (pru)

Pane, vy jste vdova v divadle
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Na Střední odbornou školu a Střední
odborné učiliště v Sušici se obrací vý−
znamné firmy, které mají zájem o spo−
lehlivé a šikovné absolventy učebních
oborů. V tomto školním roce k nám
přijeli zástupci několika společností,
aby žáky informovali o možných sti−
pendiích, praxích a pracovním uplat−
nění. Žáci se měli možnost seznámit
s firmami EUROVIA (stavební firma,
dopravní stavitelství), LORENC 
LOGISTIC, s.r.o. (nákladní doprava,
autoservis, skladování a logistika),
PFEIFER HOLZ, s.r.o. (dřevozpracující
firma). V nejbližší době nás navštíví
pracovníci firmy BERGER BOHEMIA,
a.s. (stavebnictví), SYSTHERM, s.r.o.
(výroba a montáž zdrojů tepla, rozvo−

dy systémů ústředního vytápění),
BÖGL a KRÝSL, k.s. (mostní a silniční
stavitelství). Do zmíněných firem po−
jedou žáci také na exkurzi.
Naše učiliště připravuje chlapce 
a dívky v mnoha žádaných řemeslných
oborech:

l Mechanik opravář motorových 
vozidel 

l Opravář zemědělských strojů
l Autoelektrikář
l Instalatér
l Elektrikář
l Truhlář
l Zedník
l Kuchař−číšník
l Kadeřník
l Zednické práce  
l Stravovací a ubytovací služby

Poslední dva zmíněné učební obory
umožňují získat výuční list i žákům pro−
spěchově slabším a žákům se zdra −
votním postižením, zdravotním nebo
sociálním znevýhodněním.

Střední odborná šk o −
la a Střední odborné
učiliště v Sušici na−
bízí studijní obory 
zakončené maturitní
zkouškou:

l Cestovní ruch
l Elektrotechnika
l Sociální činnost

Tento obor je jedním
z mála oborů, kde
studenti nemusí skl á −
dat povinnou matu −

ritu z matematiky. Navíc jsou absol−
venti oboru Sociální činnost velmi žá−
daní na trhu práce u nás i v zahraničí.
Uplatní se jako pracovníci v pobyto−
vých i denních zařízeních pro osoby
všech věkových kategorií s různými
typy postižení, v terénní pečovatelské

službě, v domovech seniorů, jako
osobní asistenti klientů sociálních slu−
žeb v domácí péči a v různých chari−
tativních organizacích. Většina absol−
ventů pokračuje ve studiu na vyšších

odborných a vysokých školách. SOŠ
a SOU Sušice je fakultní školou
Univerzity Karlovy. 
SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761

Tel.: 376 524 662, www.sossusice.cz

Exkurze truhlářů ve firmě Pfeifer Holz Chanovice.

Naši žáci se o dobré místo bát nemusí !

V minulém čísle jsem se zmíni−
la o práně jako o energii, která
je součástí veškerého života.
Většinu prány získáváme
ze vzduchu, který nade−
chujeme, ale část prány
získáváme z potravy.  
Prána znamená energie
a ájáma znamená kontrola,
nebo řízení. Pránájáma je
tedy vědomé, řízené dý−
chání. Dech nás provází
od narození až do smrti, je
součástí našeho života,
aniž bychom si to uvědo−
movali. V dnešní zrychlené
době se zrychluje i náš
dech. Dýcháme mělce
a rychle, což je pro naše

tělo nedostatečné. Naše buňky
tak nejsou dostatečně vyživo −
vány a okysličovány, nestačí se

vyživit nervový
systém a krev−
ní řečiště. Vel −
mi málo lidí dý−
chá správně,
tak aby byly
naplněny nej−

vyšší laloky plic. Tyto laloky zů −
stávají často naplněny starým
vzduchem, což má za následek

astma, dušnost, nebo jiné
potíže jako je migréna, vy−
soký krevní tlak, nebo bo−
lesti svalů. Prána neovliv−
ňuje jen dech, ale i ostatní
tělesné funkce. 
Pomocí jógových praktik
můžeme vést vědomé říze−
né dýchání. Kdo trpí potí−
žemi s dýcháním, pocítí
účinky téměř okamžitě.
Pokud je pránájáma správ−
ně prováděna, můžeme se
zbavit spousty zdravotních
problémů, získat vitalitu,
energii a omladit tělo i du−

cha. Navíc se budeme cítit klid−
ně a vyrovnaně. Je to jeden
z mnoha způsobů, jak můžeme
sami sobě pomoci a nemá žád−
né vedlejší účinky. Je třeba jen si
pravidelně věnovat trochu času.  

Jaroslava Muchnová, 
lektorka jógy

JÓGA
PO – PÍSEK, ZŠ Jana Husa, Husovo
nám. 725, od 18:15 h
ÚT – STRAKONICE, Sport. hala,
Máchova 1113, od 18:00 h
ST – SUŠICE, Dům s peč. službou,
Pod  Svatoborem   56, od 18:45 h
ČT – PAČEJOV, tělocvična pod KD,
od 18:00

Více informací 
na tel.: 607 531 718

www.harmonyjoga.wz.cz

Pránájáma, věda o dýchání
Jóga, cesta ke zdraví
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Když jsme v našem časopise
před časem přinesli anotaci ro−
mánu Bohuslava (Boba) Balcara
„Prolog místo epilogu“, připojili
jsme k němu charakteristiku,
označující jej za politický thriller
z naší žhavé současnosti. Před
několika týdny již vyšlo jeho 
3. vydání – a od té doby je toto
označení nadále plně v platnosti!
Knižní velkoobchod Kosmas, kte−
rý román distribuuje, uvádí v jeho
anotaci, že se jedná o napínavý
román, dějem i závěrečným
rozuz le ním zcela ve stylu románů
Frederica Forsytha (autora romá−
nů jako je např. Den pro Šakala
a d.). Je příznačné, že nová kapi−
tola v tomto vydání našeho časo−
pisu, doplňující knihu stejného
autora, nazvanou „Z Normandie
přes Ardeny až k nám“, se zabývá
historicky mimořádně důležitou
bitvou v belgických Ardenách na
přelomu let 1944/1945, kterou
absolvuje hlavní postava románu,
mladičký Bedřich Čech v koman−
du se třemi jazykově stejně nada−
nými mladými kamarády v roli vá−
lečných tlumočníků. Je jeho nej−
mladším příslušníkem, do něj se
dostal po své dobrodružné cestě
do Velké Británie, kam uprchl
spolu se svojí sestrou a jejím 

milencem, specialistou nacistické
tajné služby (sic!), z Němci oku−
pované vlasti – Protektorátu
Čechy a Morava. Svoji bojovou
cestu z Normandie až na hranice
Čech v tlumočnickém komandu
končí v rodné Praze, kterou je ale
nucen v životě ještě jednou opus−
tit – po únorovém komunistickém
převratu v roce 1948.
Když se do ní po roce 1989
s konečnou platností vrací, ocitá
se opět v bojové linii proti tomu,
co pomáhal v uniformě US
Army ve válce porazit. Ačkoliv
byl román napsán před letošní

volbou prezidenta ČR, závěreč−
ná románová scéna z prezident−
ské volby jakoby předvídala ab−
surdní situace, které máme ještě
v živé paměti a které se v růz−
ných podobách opět vracejí!
Balcarův román má řadu anotací
v různých médiích. Výmluvněji
než ony snad mohou čtenářům
román přiblížit zpětné vazby od
jeho čtenářů – uveďme jen něko−
lik z nich:

n „Děj románu provokuje k em o č −
ním prožitkům, čtenář se stává
součástí příběhu. Napětí, zvěda−
vost, získání zajímavých infor −
mací z nedávné minulosti.“

Mgr. E. M. – historička

n „Přečteno s co nejkratšími
přestávkami, potřebnými jenom
k nejnutnější práci kolem dobyt−
ka. Přesvědčivý, napínavý –
a vel mi předvídavý děj, mající ve−
lice věrný obraz v naší dnešní
skutečnosti! Skvěle promyšlené
dějové kombinace a zápletky!“

Š. L. – farmář na Šumavě  

n „Román plný nových, zají−
mavých informací, důkaz o auto −
rových podrobných znalostech
reálií. Nezapře v sobě autora li−
teratury faktu. Děj se v obou ča−
sových rovinách rychle rozvíjí
a jeho závěr – to je palba“!

MUDr. P. H. – fyzioterapeut

n „Hltám text a velmi se mi to
líbí. Musím ráno o půl šesté
vstávat, ale od zítřka mám volno,
již se těším na pokračování.
Napětí až do poslední stránky.
Jako v mládí při četbě Foglara
a verneovek. Výstižný obraz 
doby! Veliký dík za knihu a skvě−
lé prožitky!“

Mgr. B. H. – psycholog

n „Čtu román již potřetí. Jsem
jím nadšený. K detailům a záplet−
kám se vracím a vychutnávám je.
Jsem pamětníkem dob, kterých
se román týká. Oživuje mi vzpo−
mínky, všechno je doslova auten−
tické.“ 
J. H. – důchodce, v r. 1945 16letý

n „Doba, kterou jsem věnovala
čtení románu, patřila mezi mé
nejpříjemněji strávené chvíle.
Byly plné napětí, vzrušení a oče−
kávání. Celkový zážitek z celé
knihy je sotva slovy popsatelný.
Kdo si PROLOG přečte, prožije
společně s hrdiny románu velký
kus historie. Za sebe mohu jen
moc a moc autorovi poděkovat
za skvělé počtení. Děj mě doká−
zal pohltit, neustále jsem měla na
mysli knihy svého oblíbeného
autora Dana Browna, k němuž
mohu s čistým svědomím autora
PROLOGU MÍSTO EPILOGU při−
rovnat.“ 

A. A. – reklamní pracovnice

Politický thriller z naší žhavé současnosti

Knihu Bohuslava Balcara
 PROLOG MÍSTO EPILOGU také
 dostanete v redakci Rozhledu,
 Vídeňská 218, Klatovy

Nedělní podvečer. Sněží, je ná−
mraza. Jedu v koloně, vracíme
se z divadla. Z pohádky o čer−
tech. Vzadu v dětské sedačce si
malý chlapeček ještě pobrukuje
melodii z pekelné scény.

Soustředím se na cestu, viditel−
nost nestojí za nic, světla oslňují.
Pozorně sleduji auto přede mnou,
černý sedan s německým číslem.
Jedu tak rychle, jak mi to opatr−
nost dovolí.

Ááááá, plesk, jau. Podvědomě se
přikrčím, brzdnu, smýknu, vyjeknu,
zkrátka se hodně leknu. Řidič bavo−
ráku totiž právě stočil okénko a ige−
litový pytel plný odpadků mně
mrskl přímo pod kola. Vylétly z něj
jako holubičky míru, některé se
přes sklo přilepily na můj obličej.

Kreténe!, zakleju , ... teprve pak
se roztřesu. A rozesměju, páč se
zezadu ozve: „Keténe, keténe, do
pekla keténe, bu, bu bu!.“

Zvládli jsme to, nic se nestalo
nám ani nikomu za námi. Tak co
bych chtěla. Já bych ale chtěla.
Víc. Aby toho darebáka za to, že
ohrozil naše životy, někdo potres−
tal. Aby mu někdo řekl, že se to
zkrátka nesmí.  Avšak bez žalobce
není soudce. 

Nedělní vánice nikomu nedovo−
lila předjíždět ani ujíždět, měla
jsem tudíž dost času i vzteku na
to, abych si poznávací značku to−
ho ignoranta vryla do paměti.
A hned v pondělí, časně ráno, vše
sepsala k příslušnému dopravní−
mu inspektorátu. Moje totožnost

byla následně ověřena do nejmen−
ších detailů, no, po těle mi z toho
dobře nebylo. Posléze jsem se do−
čkala oznámení, že oslovený okr−
sek mně sice dle bydliště přísluš−
ný je, přestupek se ale udál o pár
kilometrů dál, a tak vyšetřování
náleží přespolním. Souhlasím?
Souhlasila jsem.

Dala jsem se na vojnu, musím
tedy bojovat. I když mě to holt asi
bude nějaký ten čas stát. Motivací
je to, že nějaký čas to bude stát
i toho německého lumpa. Však do−
ma by si to nedovolil, tam by nás
hezky hnali! Tam by zastavil, obaly
roztřídil, navíc pozdravil Boha i ko−
lemjdoucí. Ovšem v Čechách se
odpadu zbaví s pohrdáním, jehož
okázalost cítím ještě teď.

Jak to dopadlo? Ale vždyť to
přece víte.

Tak, jak si to Evropská unie 
přeje. Čeští to složitě sepsali
a Ně mečtí to jednoduše odložili.
Ačkoli se ukázalo, že espézetka je
správná, i svědek se našel. To
svinstvo přece skončilo před hra−
nicemi, že? Za čárou už je zame−
teno. Že máme společné jádro
Evropy? Že máme evropská prá−
va, přeshraniční dohody, smlou−
vy, partnerství či co já vím ještě?
K čemu, když nemáme autoritu!
A tak si, zahnaní do kouta a ka−
menovaní odpadky, potichu brblá−
me: Keténe, keténe, do pekla ke−
téne, bu, bu bu!“ A zvesela volá−
me Grüss Gott!

Sylva Heidlerová

Panebože, to by nás ti Němci hnali...

Nové vydání již osvědčeného titulu

PROLOG MÍSTO EPILOGU 
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Jediné české lázně, které skloubily
lázeňství s přírodou, zemskou energií
a historií. Poddejte se léčivým
účinkům šumavských byli−
nek a načerpejte síly v pří−
rodní jeskyni Parkhotelu
v Kašperských Horách.
Kašperské Hory, to není
pouze hrad Kašperk a zla−
to, které je ukryto hluboko
pod zemí. Historické horské
městečko z počátku 14. století
se pomalu stává jedním ze středisek
cestovního ruchu na Šumavě. Určitě
Vás osloví upravené náměstí s koste−
lem sv. Markéty, renesančně barokní

podoba radnice, ale i další pamětihod−
nosti. Město nabízí muzea, výstavy

a další kulturní programy. Příroda
láká k výletům do širokého

okolí a čerstvý vzduch dělá
z Kašperských Hor doslo−
va „Vzdušné lázně“.
A právě v Kašperských
Horách si můžete užít na−

prosto jedinečné bylinné
lázně v České republice. Láz −

ně jsou již šestým rokem v pro−
vozu v historickém objektu jednoho
z nejstarších pivovarů na Šumavě.
Parkhotel, pod kterým se nachází hlu−
boké pivní sklepy, svým ojedinělým

interiérem nabízí hostům lázeňský hotel
v anglickém stylu s vlastním hotelovým
parkem. Součástí hotelu je kromě lá−
zeňského provozu také relaxační bazén,
který je hostům po celý den k dispozici.
Do Šumavských by −
linných lázní přijíž−
dějí hosté za účelem
rekonvalescence po
delších onemocně−
ních, hosté trpící vy−
čerpáním (syndro−
mem vyhoření), ne−
úměrnou stresovou
zátěží apod. Pobyt je
ideální pro milovníky
přírody, kteří chtějí
skloubit klidný pobyt
na horách se širo−
kou nabídkou lázeňských procedur.
Lázeňské pobytové balíčky již obsa −
hují garantované procedury, které host
v průběhu pobytu absolvuje. Má sa−
mozřejmě možnost si další procedury
přikoupit. 

Pro zajištění klidného pobytu nemají
do hotelu přístup děti. Hotel nabízí
pouze dvoulůžkové a jednolůžkové po−
koje, rovněž dvoulůžkové jsou také
apartmány. Hotel rovněž nezajišťuje

firem ní akce, svatby, oslavy apod.
Šumavské bylinné lázně jsou o relaxa−
ci, odpočinku a pohodě. Že je to správ−
ná cesta, potvrzují Ti, kteří svůj pobyt
v průběhu roku několikráte opakují
a pobytové dny si prodlužují.            (pi)

Šumavské bylinné lázně (díl 1.)

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

recepce@parkhotel−sumava.cz.
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Jak by asi dnes měl vypadat ráj
na zemi? Snad každý by po ně−
čem takovém toužil, ale dokázali
bychom se na tom názorově sjed−
notit? Vždyť oni ti naši politici
vlastně nevědí, co bychom oprav−
du chtěli a co by měli pro občany
udělat, aby se nám všem bez roz−
dílu líbil život. Abychom se cítili
šťastni. 

Přes všechna předsevzetí a na−
děje nebyl letošní rok odstartován
úspěšně a harmonicky už vůbec
ne. Spíš naopak. Máme blbou ná−
ladu. Každý den jiné informace,
často protichůdné – čer t aby se
v tom vyznal. Co do historických
faktů, tak se připomíná, že pro naši
zemi bývá osmička na konci leto−
počtu dramatická.

Kdysi jsem se zúčastnila zají −
mavé přednášky, dokládané do−
konce důkazy, že někde ve ves −
mírných výškách nad námi se po−
hybují vzdušné bytosti. Něco jako

andělé. Ve vyspělé společnosti
se ovšem na nic podobného nevě−
ří, ačkoliv řada z nás připouští, že
určitá vnuknutí při pochybnos−
tech o svém jednání či úmyslech, 
občas pociťovali. Tak dobře –
andě lé ne. Ale ani vlastním ro −
zumem a intuicí se vésti nene −
cháme. Řídíme se mediálními
před lohami. Novináři, komentátoři,
politologové a různí moderátoři už
to s námi umějí jako s loutkami.
Své vodící schopnosti mají perfek−
tně nacvičené a už vědí, jak na
nás. Činíme pravý opak, než je
vnuknutí shora. Když se lidský je−
dinec setká s nepřízní osudu, tra−
gédií, teprve pak se dokáže opro−
stit od zpupnosti. Často pak lká
směrem vzhůru, obviňujíc pomysl−
né nebeské bytosti, že ho nevedly
po správné cestě a pohromu od
něho neodvrátily. 

V čase minulém, kdy jsme si
chvíle klidu a pohody ještě vy −

lepšovali knihami, býval březen
„měsícem knihy“. Dnes už knihy
vypadly z obliby a vzrušujeme se
mediálními šoky, vesměs negativní
publicistikou a nejspíš se obáváme
nejhoršího. Přitom v knihách lze
naopak najít pohodu. Dočtete se,
že lidstvo jako takové, přes veške−
ré zlo, které navzájem na sobě pá−
chá, střeží přidělení andělé. Radují
se, když se máme navzájem rádi
a naznačují nám, že jednou z nej−
krásnějších podob štěstí je milovat
se. Všichni, které milujeme, jsou
naší součástí, a my jejich.

Dramatickým prognózám k osmič −
 ce na konci letopočtu zabráníme
nejlépe, když se konečně začneme
snažit se svými rodinami, kama −
rády, kolegy, přáteli a lidmi navzá−
jem vycházet v pohodě a plnit si
svá přání.

Hej – páni konšelé, mám přání
omšelé – chtěla bych na zemi ráj!

Dagmar Harmanová

Mám přání omšelé
Odstaví Temelín
Na letošní prázdniny chystá per−
sonál Jaderné elektrárny Temelín
odstávku druhého bloku. Začne
29. června a potrvá dva měsíce.
Odstávka prvního bloku, jež zača−
la loni v prosinci, skončí v první
čtvrtině března. 

„Veškeré revizní a údržbářské
činnosti na zařízení jsme ukončili.
Nacházíme se v etapě spouštění
bloku, ta je náročná a relativně
dlouhá. Musíme vyzkoušet veškeré
zařízení, jestli splňuje vysoké náro−
ky jak z hlediska bezpečnosti, tak
potom následně provozní stability,“
řekl ředitel elektrárny Jan Kruml.

Tento týden energetici úspěšně
ukončili tlakové zkoušky sekundár−
ního okruhu, pevnostní tlakovou
zkoušku primárního okruhu a v nej−
bližších hodinách je čeká těsnostní
tlaková zkouška primárního okruhu.

„Na tyto zkoušky potom naváže
celý komplex fyzikálního a energe−
tického spouštění. To skončí připo−
jením prvního bloku k síti, to plánu−
jeme v první čtvrtině března. Když
se nám to zdaří, je velký předpo−
klad, abychom navázali na úspěš−
né výrobní výsledky z loňského ro−
ku,“ podotkl ředitel. (pru)
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Nový projekt pro pěší turisty s ná−
zvem Zlatá stezka, který vychází
z tradice starých solných cest,
spustí letos na jaře Jihočeský kraj.
Dálková trasa z Bavorska se rozšíří
o jihočeskou a západočeskou část.
Náklady jsou 15 milionů korun, 
85 procent hradí EU, pět procent
stát, zbytek kraj. 

„Trasa Zlaté stezky naváže v již−
ních a západních Čechách na již
existující stejnojmennou síť pěších
turistických tras v Bavorsku, v Čes −
ku využije trasy Klubu českých turis−
tů. Na jihu i západě Čech síť obchod−
ních cest historicky existuje, ale 

chybí dálková pěší trasa. V cestov−
ním ruchu je to docela poptávaný
produkt a začíná být i v ČR. Během
roku, co projekt připravujeme, má−
me o něj docela velký zájem,“ řekla
Eva Borsányi z Jihočeské centrály
cestovního ruchu.

„Udělali velkou síť pěších tras
a setkala se s velkým úspěchem.
Němci rádi chodí a jsou zvyklí chodit
i dálkové pěší trasy. Za jeden den 
ujdou třeba 15 kilometrů a dojdou do
etapového místa, kde mají možnost
se ubytovat, najíst se. Je to něco, 

jako jsou dnes v módě 
poutní cesty třeba do
Santiaga de Compostela,
kde taky putujete kraji−
nou,“ řekla Borsányi.

Hlavní, 660 kilometrů
dlouhá trasa začíná v Mark −
tredwitz v Horní Falci
a končí v Pasově v Dolním
Bavorsku. U Neunburgu
vorm Wald se dělí na mé−
ně obtížnou jižní trasu po−
dél Dunaje a na obtížnější

severní trasu, která vede po vr chol −
cích německé části Šumavy do ná−
rodního parku Bavorský les. Na 
českém území vede páteřní trasa
z Českých Žlebů na Šumavě až
do Chodové Plané nedaleko Ma rián −
ských Lázní a vznikla také mapa
Zlaté stezky, chystá se podrobný
průvodce za oba kraje a web
www.zlatoustezkou.cz. (pru)

Stěhování soudu
České Budějovice čeká velký
přesun Okresního soudu. Celá
akce vyjde na stovky milionů ko−
run, ale vše zatím brzdí problémy
s územním plánem, přitom stavět
se mělo začít ještě letos. Okresní
soud by se měl z malé budovy na
Lidické třídě přesunout do býva−
lých Žižkových kasáren u nádra−
ží. Plánem je zrekonstruovat dvě
stávající budovy a jednu novou
postavit, což přijde na 330 milio−
nů korun. Práce začnou nejdříve
až koncem roku. 

Ušetří za teplo
Obyvatelé Prachatic se mohou
radovat. Oproti předchozím letům
ušetří totiž za teplo. Jeho cena je
nyní nejnižší za posledních deset
let. Běžná rodina může ušetřit od
600 do 1000 korun za rok, kdy
cena za gigajoul je o 40 korun
méně než vloni, tedy necelých
700 korun. Na snížení ceny tepla
se podílí především provoz koge−
neračních jednotek a parní turbí−
ny jako kombinované výroby
elektřiny a tepla, dále efektivnější
hospodaření společnosti a mo−
dernizace tepelné sítě. 

Nový projekt pro pěší turisty
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Když kluci z kriminálky kla−
tovského okresu přijeli na
místo činu, přivolaný lékař
konstatoval smrt starší že−
ny, která ležela obnažená
na posteli. Smrt nastala už
před delší dobou. Pravdě −
podobnou příčinou úmrtí
bylo podezření na její uškr−
cení, i když zjevných zná−
mek svědčících pro toto ná−
silí nebylo až tolik.

Na mrtvé tělo přišel její že −
natý syn, který ji občasně
navštěvoval v jejím bydlišti.
Když matka nereagovala na
zvonění u dveří bytu, ani na
bouchání na dveře, odemkl si
vlastním klíčem, který dostal
od matky. Měl takové ne −
příjemné tušení, že něco není
v pořádku. Smrt matky byla
zjevná, a tak byt opětovně
zamkl a běžel do blízké tele−
fonní budky zavolat Bez peč −
nost. Vražda spadala do
kompetence kraje.

Ohledáním těla se zjistila trž−
ně zhmožděná rána na čele
i temeni hlavy, nejspíše úde−
rem nějakým
předmětem.
Žena byla ve
spodní části
těla obnaže−
na, takže mo−
tiv vraždy se
zdál být jas−
ný. Místním
kriminalistům
nebyla ne−
známa, spíše
naopak. Měla
hojně popsaný trestný rejs−
třík za různou drobnou trest−
nou činnost. Mimo svůj malý
důchod si přivydělávala uta−
jovanou prostitucí. Do svého
bytu lákala všelijaké muže
a to od mladých až po staré.
Návštěvy se k zastření myš−
lenek většinou posilňovaly
notnou dávkou alkoholu.
Muži, kteří za ženou přichá−
zeli, byli různé povahy, větši−
nou však nevalné pověsti.
Jak se praví: „Vrána k vráně
sedá“, a právě toto rčení ne−
bylo daleko od pravdy.

V bytě při ohle −
 dání byla nale−
zena i její hoj−
ná písemná ko −

respondence s ama nty, kteří
toužili po chvilkovém vzrušení.
Prove de ná následná soudně

znalecká pitva určila,
že příčinou úmrtí 
ženy bylo skutečně
uškrcení. Roz běhlo
se tradiční pátrání

a prověřování všech
dostupných a zjiště−

ných informací, ale stále nic.
Pachatel toho zrůdného trest−
ného činu stále unikal. Krimi −
nalisté však zjistili i její mno−
hem mladší kamarádku, která
ženu v bytě často navštěvova−
la s mladšími muži.
K zjištěné korespondenci
a kontaktům stále přibývali no−
ví a noví muži. Ovšem postup
ve vyšetřování zůstával na mrt−
vém bodě. Kriminalistům přibý−
valy vrásky na čele s neuspo−
kojivým stavem šetření. Mladá
kamarádka zavražděné ženy
pak nakonec řekla pravdu.

„Jednou jsem se na nádraží
seznámila s mladým mužem
a zavedla ho k Anče. Ta nám
poskytla byt a na chvíli odešla
do blízké hospody pro cigare−
ty. Ten mužský byl dost opilý
a hned se na mě sápal. Vy −
svlékla jsem se raději sama,
aby mi nepoškodil garderobu
a „fasádu“. Když však mělo do−
jít k tomu nejdůležitějšímu, pro−
stě nemohl a chtěl poskytnutou

zálohu 100 Kčs
zpátky. Odmítla
jsem mu ji vrátit.
On mě chytil pod
krkem a začal
škrtit. Asi jsem

omdlela. Když jsem se probra−
la, muž v bytě už nebyl a stoko−
runovou bankovku si odnesl.
Sprosťák. Okradl nás a Anče
sebral i rádio.“
To vše si kriminalisté spojili,
ale po muži nikde ani památ−
ka. Až po dlouhé době, trvalo
to víc jak dva roky, pomohla
náhoda a muž byl na světě!
Pro kriminalisty bylo již hrač−
kou ho rozpovídat. Byl ženatý
a jezdil na montáže nejen po
Západočeském kraji. Přiznal
se ještě k dalšímu znásilnění
a přiškrcení stopařky. Jeho
trest byl vysoký – ten nejvyšší. 

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

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

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

Kde si lze knihu koupit?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Ja−
roše 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

Utajovaná prostituce z dob minulých 
pořádků skončila smrtí 
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Kapitolám osvobození západní a ji−
hozápadní části Čech americkou
armá dou na přelomu dubna a května
1945 jsme v naší knize Z Nor man die
přes Ardeny až k nám
předřadili kapitolu Česko −
slo venské souvztažnosti.
V ní se zabýváme neje −
nom vztahem předvá −
 lečného Česko slo venska
k zá padním Spo jen cům,
k Sovětskému svazu, ale
i k úhlavnímu nepříteli –
německé Třetí říši. 
Na pomyslném „tacho−
metru času“ naskočí letos
15. března již číslice 79.
Tolik let nás dělí od vzniku
státního útvaru „Protektorát Čechy
a Mo rava“. Z hlediska lidských dějin
neměl dlouhého trvání „pouhých“
šest let, ale do osudu naší země se
navždy zapsalo toto období jako
jedno z nejtemnějších.

Dohled Říše nad 
Protektorátem
Pro období války měl Protektorát
Čechy a Morava plnit v první řadě úlo−
hu klidného zázemí se stále se zvyšu−
jící průmyslovou produkcí, zaměře−
nou hlavně na zbrojní průmysl. Pro
splnění tohoto úkolu bylo třeba už
v zárodku likvidovat jakýkoliv odpor.
Nacisté vymysleli a od počátku začali
uskutečňovat velmi efektivní systém
nazvaný „politika cukru a biče“. 
Na rozdíl od mnoha jiných okupova−
ných zemí byla v Protektorátu vcelku
slušná životní úroveň, neexistoval
problém kritické nezaměstnanosti.
Říše ponechávala poměrnou volnost
v kulturní i společenské sféře. Barran −
dov točil jeden film za druhým, umělci
vystupovali v továrnách pro dělníky,
konaly se sportovní akce, probíhaly
dlouhodobé spor tovní soutěže atd.
Nad vším ale bděly bezpečnostní a re−
presivní říšské orgány, využívající síť
konfidentů z řad českého a morav−
ského obyvatelstva… 

Nacistické plány
Z krátkodobého hlediska – (během
války, kterou plánovali brzy vyhrát) –
to měla být především „zbrojnice“.
Z dlouhodobého hlediska byly plány
ještě „velkorysejší“! Hlavní roli v nich
hrála tzv. národnostní politika. Mělo
dojít k úplné germanizaci česko−mo−
ravského prostoru. 
V první řadě se jednalo o „vyhodno−
cení lidského materiálu“, které mělo
určit konkrétní jedince schopné ger−
manizace. Osoby neschopné germa−
nizace, vykazující ale schopnosti pra−

covní, měly být přesídleny ponejvíce
na dobytá východní území. Do třetí
skupiny měly být zařazeny osoby jako
pracovní síla v česko−moravském

prostoru.
S germanizací
ruku v ruce šla
snaha zbavit čes−
ký národ do bu−
doucna jeho elit.
Potlačení české
kultury měla za−
jistit nucená dvoj−
jazyčnost, samo−
zřejmě s nadřaze−
ností německého
jazyka. V dlouho−
dobé perspektivě

měla česká kultura zcela zaniknout
v mohutné převaze kultury německé. 

Realizace plánů
Prvním předpokladem bylo
selektivní určení „lidského
materiálu“ vhodného ke ger−
manizaci a „lidského odpa−
du“. K tomu začaly sloužit
povinné lékařské prohlídky
ve školách a na praco −
vištích. Během „panování“
Heydricha byla nastartová−
na ještě jedna selektivní me−
toda – rasová politika, mající
za cíl absolutní selekci ži−
dovského obyvatelstva a vy−
vlastnění jeho majetků.
Ke germanizaci česko−moravského
prostoru mělo mj. posloužit také pro−
pojování „německojazyčných ostrův−
ků“, tvořených menšími venkovskými
oblastmi resp. i některými městy
s poměrně silnou německojazyčnou
menšinou. V této souvislosti je vý−
mluvným příkladem neustálé rozšiřo−
vání vojenských výcvikových prosto−
rů na území Čech a Moravy, z nichž
bylo postupně obyvatelstvo vysidlo−
váno, takže se stávaly ryze německý−
mi enklávami. Nejednalo se přitom
o malé prostory. Wehrmacht spravo−
val v Čechách výcvikové prostory
Milovice, Brdy (centrum Jince), na
Moravě prostor Vyškov, zcela výsadní
postavení měl výcvikový prostor
Zbraní SS na Benešovsku. Do r. 1944
bylo vysídleno 65 obcí s více než 
30 tisíci obyvateli. Rozloha cvičiště
činila 44 tisíc hektarů.
Dalším opatřením germanizace z ra−
sových hledisek byla kromě elimina−
ce židovského obyvatelstva také eli−
minace dalších „podřadných skupin“,
v první řadě cikánského etnika. Tato
snaha o jeho eliminaci byla zahrnuta
pod zevšeobecňující pojem eliminace
osob štítících se práce.

Osud zabraných čs. 
pohraničních území
Po odtržení pohraničních území na
základě Mnichovského diktátu připad−
la tato odtržená území do Říše a stala
se součástí několika říšských žup.
Říšská sudetská župa (Reichsgau
Sudetenland) byla největší a zahrno−
vala zhruba severní část Šumavy,
Český les, Ašsko, Chebsko, Krušno −
hoří, severní pohraniční hory a mo−
ravskoslezské pohraničí. Ostatní po−
hraniční území (převážná část Šu −
mavy a celé jižní české a moravské
pohraničí) připadla do dalších říš−
ských žup. Rozdílů mezi Protekto −
rátem a říšskými župami bylo mnoho,
některé zcela zásadní. Tak např. muži
vojenského věku na území Protekto −
rátu byli osvo bozeni od služby v ně−
meckých ozbrojených silách. Mnozí

ale byli povoláni
do tzv. totálního
pracovního nasa−
zení v Říši nebo
i v Protektorátu.
Tato povinnost
dopadala i na
mladou ženskou
populaci. Muži
z říšských žup
bývalého českos−
lovenského po−
hraničí, povolaní
k povinné vojen−

ské službě, se ve většině případů
z války již nikdy domů nevrátili.
Zajímavé jsou v této souvislosti osu−
dy těch, kteří válku přežili. Nezřídka se
dostali na západní frontě do spoje−
neckého zajetí a odtud do českoslo−
venské zahraniční armády, aby se do−
mů vrátili ponejvíce jako příslušníci
Čs. samostatné obrněné brigády.
Bohužel, po únoru 1948 byla jejich
příslušnost k západní čs. armádě pří−
činou jejich perzekuce. 
O tom, že nacisté považovali české

území za klidné zázemí, svědčí mj.
případ lipicánů – vzácných, krásných
bílých koní ze Španělské jezdecké
školy ve Vídni (dnes oficiální součásti
světového kulturního dědictví) ukry−
tých před blížící se frontou v Hostouni
na Domažlicku. Tuto ve světě velmi
známou historii, proslavenou také
hollywoodským velkofilmem „Zázrač −
ná záchrana bílých hřebců“, jsme po−
psali v naší knize Z Normandie přes
Ardeny až k nám.          

Ing. Bohuslav Balcar

Co se do naší knihy nevešlo – Kapitola IX

Ing. Bohuslav Balcar

Protektorát Čechy a Morava

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

Machr, který tvoří 
z čokolády

Hodně zajímavé věci tvoří z čo−
kolády Daniel Šefčík z Tábora.
Zatímco vloni z jeho rukou vzešli
na čokoládovém festivalu Piráti z
Karibiku, nyní dokončil  symbol
jihočeského husitského města.

Celkem 10 hodin vyráběl
Daniel Šefčík z 50kilového kusu
čokolády bustu Jana Žižky, sym−
bol Tábora a dávného místního

hejtmana. Téměř realistickou po−
dobu i s jedním slepým okem ny−
ní vystavilo unikátní Muzeum čo−
kolády a marcipánu, kde je záro−
veň uchovaná i jeho předchozí
socha Pirátů z Karibiku. 

„Máme z toho radost, Daniel je
opravdu machr a už pozorovat,
jak to vyrábí, je zážitek,” podotkla
majitelka muzea Petra Kovan −
dová, která kdysi dům, v němž
zařízení sídlí, koupila od malíře
Kristiana Kodeta.

„Hrozně mě to baví a vlastně si
tím i odpočinu. Je to ale náročné,
aby to vše klaplo, je to materiál,
který podléhá zkáze, takže se
musí opatrně,” podotkl Šefčík,
který už nyní přemýšlí o dalším
tématu. Měl by jím být dlouhý
vlak. Jak bude vypadat a co na
něm bude zvláštního, prozradit
zatím nechtěl. Pustit by se do něj
chtěl ještě letos… (pru)
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Nedá mi to, abych se nevrátil k le −
tošnímu roku 2018, který má na
konci osmičku. Spousta lidí mi
denně píše SMS, posílá e−maily,
telefonuje a chce vědět, co přinese
zmíněná osmička.
Numerologicky znamená 8 materiál−
ní pomoc a peníze. Související taro−
tová karta je síla. Ve své věštecké
kouli vidím negativa i pozitiva letoš−
ního roku, který končí 8. Negativní
vlastnosti jsou chamtivost a bez−
ohlednost. K pozitivním se řadí
úspěšnost, efektivnost. Bohužel rok
2018 je charakteristický tím, že do
popředí se dostávají negativa na
úkor pozitiv. Výsledkem toho je, že
se společnost polarizuje. Vláda s tím
nemá nic společného. Vrchol nasta−
ne na přelomu roku 2018 /2019.
Podlé mé věštby by mohlo v této do−
bě dojít k ekonomické krizi, kterou
pamatujeme z roku 2018.
Lidé, aniž si to uvědomují, tak ve
svém podvědomí pociťují nadvládu
negativní energie nad pozitivní. Je to
vidět například na jejich špatném

chování. Dochází k velmi častým ná−
silným vraždám, neuvěřitelně stoupá
nehodovost na silnicích s tragickými
následky, také diagnóza rakoviny
u lidí je stále častější a tak dále.
Souvislost to má i s psychikou. Češi
jsou v žebříčku citlivosti na
jednom z předních míst
nejen v Evropě, ale
i ve světě. Negativní
energie způsobuje
jejich přecitlivě−
lost a výsledkem
je polarizovaná
společnost. Vše
vidí černě nebo
bíle. Jiné barvy
tam nejsou. Všichni
se nenávidí a pokaž−
dé vyhraje jen jedna
polovina o nepatrný rozdíl.
Naposledy jsme to viděli u prezi−
dentské volby.
Vyvěštil jsem, že může přijít finanční
krize. Budeme se z ní dostávat dal−
ších 4 až 5 let. Je třeba s tím počítat
a psychicky se na krizi připravit. Více

meditovat, sportovat, věnovat se ro−
dinnému zázemí, udržovat dobré ro−
dinné vztahy, vyvarovat se rozvratů
a rozhádanosti v rodinách, společně
se radit. Vzpomeňte si na staré české
rčení: Víc hlav, víc rozumu. Kdo se

v rodině nestmelí, nebude
fit duševně ani fyzicky

a může očekávat ve−
liké problémy a ne −
musí přežít. 
Zavěštil jsem
pomocí karet
a pro letošní
rok mi vyšla
karta, která sy m   −

bolizuje barvu
rudou a jako amu −

let bývá označová−
na za zrcadlovou runu

– Mannaz. Na kartě vidím
člověka ponořeného do hluboké

meditace. Je to zrcadlo lidí, a proto−
že jsou v podstatě dvě skupiny – lidé
dobří a zlí, tak v letošním roce se bo−
hužel projevuje jejich záporná strán−
ka negativních schopností a vlast −
ností. Proto se lidé tolik vraždí, jed−
nají zkratkovitě, impulzivně a použí−
vají krajních řešení. Doporučuji me−
ditovat, scházet se s přáteli, utužovat
rodinný systém a dobré vztahy
v něm, chodit na výlety, dobíjet ži−
votní energii ze stromů, z vody čas−
tým plaváním, sprchováním.

Největší problém současné naší
společnosti je netolerance a závist.
Ti, kteří dovedou držet pod kontrolou
svoje negativa, tak mají šanci přežít.
Nenechme se ovlivnit negativní ener−
gií druhých lidí. Uvědomme si, že
když chceme způsobit nějaké zlo,
tak jsem schopni vynaložit 100%
své energie. Naopak, když chceme
udělat dobrý skutek, vynaložíme jen
50% energie. Proto se dělají lépe ty
špatné skutky. Pomůže nám runový
amulet Mannaz temně rudé barvy,
který můžeme mít na krku nebo
v kapse. Zabrání nám v tom, aby−
chom se nechali v našem podvědomí
naprogramovat energií negativních li−
dí. Všechno máme v hlavě a amulet
nás ochrání. Naše činy musí být
v souladu s našimi myšlenkami.
Ve věštecké kouli vidím, že toleran−
ce a sociální chování mnoha lidem
chybí. Jestli patříte mezi ně, můžete
si to nyní sami zjistit pomocí testu,
který jsem pro vás připravil. 

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 varuje:

Připravte se na to, že závěr roku 2018
nemusí být procházkou růžovým sadem

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 Test na sebepoznání

Jste tolerantní?
Otázka: Jaké vás napadne číslo, když se vás zeptám, zda jste tole−
rantní? Vyberte si jedno ze třech čísel: 1, 2, 3.

Jste sociální?
Otázka: Na kolik jste sociální? Opět si vyberte jedno z následují−
cích pěti čísel: 1, 2, 3, 4, 5.

VÝSLEDKY TESTU:
Jste tolerantní?

Kdo odpověděl číslem 1 – tak není vůbec tolerantní, kdo číslem 2 –
tak je tolerantní na 50% a kdo číslem 3 – je tolerantní.

Jste sociální?
Číslo 1 – hodně, čísla 2 a 3 – tak na 50%, číslo 4 – nejste moc 
sociální, spíše ne a číslo 5 – nejste vůbec sociální.

Výsledky testu na sebepoznání si porovnejte s tím, 
co si sami o sobě myslíte.



HLEDÁM zedníka na 
drobné opravy rod. dom−
ku na Prachaticku. Tel.:
730630880. RR 80128

DO PRESTIŽNÍ cukrárny
kavárny Café Charlotte
v Železné Rudě, s vlastní
výrobou dortů a zmrzliny,
přijmeme CUKRÁŘKU!
Dále rozšiřujeme náš tým
o SERVÍRKU a BARISTKU.
Nástup 25.000 Kč, Uby −
tování zdarma. Více info
na tel.: 725835555. RR
80098 

BOUTIQUE s dárkovým
zbožím v centru Železné
Rudy přijme PRODAVAČ−
KU. Nástup 23.000 Kč,
Ubytování zdarma. Více
info na tel.: 602486490.
RR 80049

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

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 180031

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

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

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xa  ret, Mikroma, Stereo −
mi kroma, Leica, měcho−
vé aj.) , náramkové a ka−
pesní  hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky a dět−
ské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová 
autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 180022

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

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Sta −
ré hodiny, hodinky náram−
kové a kapesní: Ome ga,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami
i bez. Porce lánové a kovo−
vé sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trumpe−
tu aj. staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku
nebo pozůstalost. Sběra −
tel. Nabízím solidní jedná−
ní. Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz PM
180005

PRODÁM hlízy Jiřinek na−
šich i světových odrůd.
Kolekce 8ks a 200 Kč.
Všechny hlízy označeny
odrůda – barva. Tel.:
723712613. PM 180077

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6m x 2,5m x 3m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6m x 3m x 3m – více ku−
sů, vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále pro−
dám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení.  Tel.: 604867469.
PM 180024 

PRODÁM  zateplenou psí
boudu. Rozměry 120(d) x
97(š)x 74(v). Cena: 1500
Kč. Plzeň. Tel.: 775148208

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 na kladač
ozn. 500 za traktor s dra −
pákem, bez pístnic. Tel.
604867469 PM 180026

PRONÁJEM rekr. ubyt.
Šumava – Sušicko v patře
RD, v 6.–9. měsíci 2018.
2 pokoje, společná kuch.
koup. balkon, cena 140 Kč
na os./den. Tel.:
376526153. RR 80137

KOUPÍME dům nebo cha−
lupu do 400 tisíc Kč, tel.:
606436736. RR 80054

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

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

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 80088
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OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb −
ková, tel.: 608117789. RR
80050

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

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu
s dis ky, rozměr i pro nové
Avie, motor s šestistupňo−
vou  převodovkou a  kom−
pletní dveře do kabiny
v pěk ném 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 valníkovou 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.
Tel.: 723622663.  PM
180028 

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

SEZNÁMÍME vás s mu −
žem z Bavorska. Tel.:
774066171.

66/175 CHALUPÁŘ hledá
přítelkyni. Odpovědi pro−
sím zasílejte do redak −
ce pod č. inzerátu PM
180072.

59LETÝ muž, rozvedený,
nekuřák a abstinent hledá
osamělou ženu, nejlépe ve
věku 35–58 let – není však
podmínkou, pro vážné se−
známení. Mé představy:
sezna movací schůzky o ví−
kendu, později trvalý spo−
lečný rodinný život. Inzerát
na značku: RR 80134

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme de mon −
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 180030

COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s  ne −
línající bavlníkovou srs −
tí nevyžaduje střihovou
úpravu, jenom se pro −
česává. Je anti depresivní,
vhodný i pro alergiky. Je
bdělý a ostražitý, ale zby −
tečně neštěká. Vhodný na
canisterapii – k rehabili −
taci. Oblí bený pro výstiž −
nou a přizpůsobivou pova−
hu. Mi láček celé rodiny,
lásku rád bere i oplácí
s nadšením. Kupní smlou−
va při odběru. Do dobrých
rukou.  Kontakt – e−mail:
h a j a m i @ v o l n y . c z ,
602823882, 378774498.
RR 80042

ELIXÍR rozkoše, chvíle pl−
né slasti můžeš prožít, po−
kud mi zavoláš. Domlu −
víme si hodinu, kdy bys
přišel ke mně. Jsem na
orig. současném svém fo−
tu. Tel. ve dne 704185390
KŘI PM 180078

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Vo −
lat 7−22 hod na tel.:
773153057. KŘI PM
180076

PYRAMIDA POKORA
– POBYT VE TMĚ.
Sedm dní od pondělí
do pondělí. Chléb 
a voda. Duchovní
růst. Řešení zdravot−
ních problémů. Získej
50% slevu na pobyt!
Napiš ROZHLED50 
a svoji mailovou adre −
su na tel. 773283348.
RR 70880

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí rekonstrukce, stroj −
 ní omítání, obklady,
dlažby, jádra a veškeré
zednické práce, tel.:
723136228. RR 80052 Další číslo

Jihočeského
rozhledu

vyjde  
3. 4. 2018www.plzenskyrozhled.cz

Najdete nás na 



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


