
Při úklidu najdeme občas různé
předměty včetně starých šperků,
zubních korunek, příborů a jiných
kovových předmětů. I když si nejste
jisti, že jde o drahý kov, přijďte a my

vám provedeme bezplatně analýzu.
Může se stát, že objevíte skutečné
poklady, které můžete rychle směnit
na peníze. Návštěva u odborníka se
v tomto případě rozhodně vyplatí.

Paní  Sedláková objevila při úklidu
zlaté šperky, které zdědila po praro−
dičích a bylo mezi nimi také zubní
zlato. „Tenkrát se mi ošklivilo a zlaté
šperky mi připadaly staromódní,
proto jsem na ně rychle zapomněla“
a navazuje. „V poslední době jsem
ale často slyšela o tržních cenách
zlata, proto jsem se nyní rozhodla
jednat. Hodnota mého zlatého po −
kladu byla téměř 20 000,− Kč,“ říká
s radostí paní Sedláková.

Pro toho, kdo je dosud váhavý,
zda se prodej starého zlata nebo
stříbra vyplatí, nastává správný
okamžik. „Zubní zlato bývá podce−
ňované a lidé ho často nechávají
u zubaře nebo jej doma odloží stra−
nou, protože je nevzhledné a nevědí
co s ním. Zákazníci jsou pak vždy
mile překvapeni, když peníze za zub−
ní zlato drží v rukou,“ potvrzuje ve−
doucí budějovické pobočky Zlaté

Investiční Banky. „Stejné je to i se
starými stříbrnými příbory, které
často leží bez povšimnutí ve sklepě
nebo v komoře. Z důvodu vysoké
hmotnosti mohou lidé i zde získat

nemalý finanční
obnos,“ vysvětlu−
je. Pro toho, kdo
neví, jak naložit
se starým zlatem
nebo stříbrem, do −
 poručujeme na −
vštívit jednu z po−
boček Zlaté Inves −
tiční Banky, kde
vám odborný per−
sonál poradí a zá−
roveň i nabídne

nejvyšší možnou výkupní cenu, kte−
rou určuje světová burza v Londýně.
Naši pobočku naleznete na adrese: 
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Krimi: Amant - 
internacionalista ze staré školy

Stanislav Brázda odpovídá 
na otázky čtenářů

České Budějovice
Lannova třída 55/31 

– naproti OD Prior

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

13:00 – 17:00
V sobotu má pobočka otevřeno

pouze na objednání:
Tel.: +420 374 449 072
www.zlatainvesticni.cz
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Bayern Park zahájil sezonu

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

Zubní zlato – ne příliš atraktivní, avšak cenné!

Prodej zlata se ve Zlaté
Investiční Bance vyplatí

Odporný, hnusný, zákežný a brutální
případ otřásl nejenom jižními Če −
chami, ale celou republikou. Agre −
sivní mladík z Prachaticka velmi hru−
bě týral malé štěně labradorského 
retrívra. Tak obrovskou
vlnu odporu, na druhé
straně podpory pejsko−
vi, snad nikdo nepa −
matuje. Psychopatic ké −
mu muži, který dokázal
ubližovat nevin nému
psíkovi, už zvíře nikdo
nesvěří. Dostal stovky,
možná tisíce ne návist −
ných zpráv a ce lé jeho
okolí jej zavrhlo. „Díky
sociálním sítím se o ta−
kové zrůdnosti lidé do−
zvěděli rychle, a to je
dobře. Ten mladík je šmejd, lidský od−
pad, který se neštítí týrat bezbrannou
tvář,” napsala paní Zuzana z Pra −
chatic, jedna z čtenářek ROZHLEDU.

Jakmile Marley opustí péči veteri−
nářů, bude v předběžné náhradní
péči čekat na další rozhodnutí úřa−
dů. Proces je poměrně složitý i pro
úředníky, kteří navíc musejí čekat
i na postup policie a to, jak bude tý−
rání kvalifikovat. Desítky lidí by
o šťěňátko měly zájem, nicméně je
jisté, že do jedné z rodin určitě půjde
a bude se mít skvěle. 

„Nyní je Marley stabilizovaný
a veterináři se budou zabývat reope−
rací původní zlomeniny nohy, která
se podle nich nehojí podle před −
pokladů,” uvedla mluvčí města

Vimperk. Policisté zatím stále ještě
čekají na odborné vyjádření kraj−
ských veterinářů, kteří musejí zhod−
notit stav zvířete. 

„Podle rozsahu zranění by za týrá−
ní mohly muži z Prachatic hrozit až
tři roky odnětí svobody,” dodala
mluvčí policie Martina Joklová. 

Malý pejsek si prošel peklem.
Všichni ale nyní věří, že už bude jen
dobře a bude se mít jako v bavlnce.
Otázkou zůstává, kolik takových dal−
ších ohavných případů je neodha −
lených…? (pru)

Štěňátko, které sleduje 
celá republika
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Jméno Daniel Bambas rozhodně
není neznámé jak pro Jihočechy,
tak ani pro lidi v celé zemi. Mladý,
charismatický herec Divadla na
Vinohradech, který začínal v tom
Jihočeském, a jehož maminka je
přední herečkou, získal největší
dosavadní ocenění za svou práci.
Dostal totiž Cenu Thálie a je na ni
patřičně hrdý. Cenu získal za roli
Edwarda Kynastona v inscenaci
Krás(k)a na scéně v Mlado bole −
slav ském divadle, kde hostuje.  Ve
svých 38 letech se tak mladý herec
dočkal prestižního ocenění v kate−
gorii Činohra, které se jen tak něko−
mu nepoštěstí. 

„Každý umělecký výkon a jeho
ocenění se dá snadno zpochybnit.
Nikdo ale nemůže zpochybnit práci

režiséra Petra Mikesky, dramatur−
gyně Hany Smrčkové, kostymérky
Agnieszky Páéu−Oldak a scénogra−
fa Michala Syrového. Vlastně celé−
ho divadlo, které vede ředitelka
Janeta Benešová. Tohle divadlo je
v dobrých rukou, a to by si měli
uvědomit ti, co o divadle rozhodu−
jí,“ řekl na pódiu Bambas.

Nadšená a patřičně hrdá je na
svého syna charismatická a stále
krásná herečka Jihočeského di−
vadla Daniela Bambasová. „To víte,
že jsem pyšná, asi jako každá má−
ma. Splnil se mi sen a Dan je velmi
pokorný člověk a dobře si uvědo−
muje, co toto ocenění znamená 
a k čemu ho zavazuje,” podotkla
herečka a maminka.

Daniel se sice nenarodil v Budě −
jovicích, ale bere je jako své “rodné
město”. Pravidelně se sem za ma−
minkou a přáteli vrací. Momen tálně
žije sám. Stále prý nenašel toho
pravého. Několik let zpět žil s part −
ne em, ale vztah nevyšel. Nyní se vě−
nuje hlavně práci a ve volných chví−
lích rád cestuje. Jižní Čechy miluje,
stejně jako Prahu. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Miliony 
pro nemocnice

Jihočeský kraj rozdá letos cel−
kem 50 milionů korun na rekon−
strukce některých nemocnic,
které jsou v jeho správě. Jde tře−
ba o zařízení v Českém Krumlo −
vě, Písku nebo v Dačicích.

Českokrumlovská nemocnice
dostane na stavbu nového pavi−
lonu 20 milionů korun. Mezi dal−
ší jihočeské nemocnice rozdělili
radní 30 milionů na investice do
nové klimatizace, na nákup no−
vých lůžek nebo modernizaci
stravovacího provozu.

V uplynulých letech byly pří−
spěvky kraje do nemocnic vyšší,
letos ale podle hejtmanky Ivany
Stráské nebylo v rozpočtu tolik
peněz. 

Konečně vyhráli
Nevidomí v Jindřichově Hradci
si po neuvěřitelných 12 letech
konečně oddychli. Město začalo
vyměňovat dlažbu, kterou jsou
u přechodů pro chodce v centru
vyznačené signální a naváděcí
pásy. Doposud byly pásy pro
nevidomé zmatečné, málo roze−
znatelné pro člověka se slepec−
kou holí a hrozilo, že ho navedou
špatně, například pod auto nebo
by mohl narazit do překážky.
Handicapovaní říkají, že se ko−
nečně dočkali toho, co ve měs−
tě mělo být už celou řadu let.
Dlaždiči by nevhodné kostky
měli na signálních a navádě−
cích pásech vyměnit do konce
května.

Daniel Bambas dostal cenu Thálie 

Daniel Bambas

Soukromé sídlo někdejšího druhé−
ho československého prezidenta
Edvarda Beneše v Sezimově Ústí
u Tábora bude otevřeno déle, než
jak doposud byli zájemci zvyklí. Na
pravidelných prohlídkách se do−
hodlo Národní muzeum a Úřad vlá−
dy, který se o vilu stará.

Namísto několika víkendů v roce
se Benešova vila otevře třikrát do
týdne, vstupné bude volné.

„O návštěvu Benešova sídla je
u nás velký zájem zvláště proto, že
je málokdy přístupná, což se teď
změní. Na městském úřadu neustále
zodpovídáme dotazy, kdy bude vila
otevřená,“ řekla místostarostka
Sezi mova Ústí Ludmila Svátková.

Novou návštěvní dobou reaguje
Národní muzeum a Úřad vlády na
oslavy 100. výročí vzniku Česko −
slovenska a 70 let od úmrtí Edvarda
Beneše, druhého československého
prezidenta.

Zájemci se mohou podívat na jí−
denu, ložnici, v které prezident v ro−
ce 1948 zemřel.

„Součástí prohlídek je i přilehlá
zahrada v anglickém stylu o rozloze
11 hektarů s památníkem a hrob−
kou. V parku mohou návštěvníci 
obdivovat plastiky a keramické vázy
nebo Čapkovu studánku,” uvedl zá−
stupce Úřadu vlády. 

V zahradě pod vilou v místě zva−
ném Kazatelna, kde podle pověsti
k věřícím promlouval Jan Hus, se na−
chází hrobka Edvarda Beneše a jeho
ženy Hany. I sem je vstup zdarma.
„Vila bude přístupná od 6. dubna až
do října, vždy v pátek od 9 do 15 ho−
din a o víkendu od 10 do 17 hodin.

Jednotlivci a školy si brzy budou mo−
ci rezervovat termín prohlídky s prů−
vodcem na stránkách www.nm.cz.
Pátky budou určené školním výpra−
vám,” dodali zástupci Úřadu vlády.

Vila manželů Benešových byla
postaven v letech 1930 a 1931 po−
dle návrhu pražského architekta
Petra Kropáčka. Během druhé svě−
tové války fungovala jako vojenská
škola a poté i jako internát pro těhot−
né ženy, díky čemuž nebyla budova
za války poničena. Když se Beneš
s manželkou vrátili z exilu, mezi roky
1945 a 1948 dům nechali zrenovo−
vat. Po smrti Hany Benešové v roce
1975 nemovitost připadla Okres −
nímu národnímu výboru v Táboře,

následně byla majetkem Úřadu
předsednictva vlády. Rodinná vila se
pak využívala jako rezidence vlády.
Naposledy byla rekonstruována
v letech 2006 až 2009.

Do vily za Benšovými jezdily také
vzácné návštěvy z řad jejich přátel,
od Karla Čapka, až třeba po herce
Vlastu Buriana, který na zdejších
kurtech s prezidentem hrál tenis. 

(pru)

O Benešovo sídlo je velký zájem

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

Tel:  739 690 532 nebo 

604 692 023

VÝZVA
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Nový územní plán chystají České
Budějovice. Zastupitelé schválili vy−
psání veřejné zakázky na jeho reali−
zaci. Změnu plánu z roku 2015 zrušil
letos krajský úřad. Podle něj odporu−
je stavebnímu zákonu. Pozastaví se
tak například stěhování Okresního
soudu z Lidické do bývalých kasáren
u nádraží, ale i další věci. Výběrové
řízení radnice vypíše na nejbližším
jednání rady města. 

„Naší ambicí je udělat územní
plán, který splní všechny legislativní
normy tak, aby byl v souladu s no−

vým stavebním zákonem, do roku
2022,“ řekl náměstek primátora Petr
Podhola z ČSSD. 

Pro návrh hlasovalo 39 zastupite−
lů. Podpořil ho například i Ivo Mora −
vec z opozičního Hnutí Občané pro
Budějovice. „Ten územní plán město
potřebuje, teď jde hlavně o to, aby se
nesoutěžilo jenom na cenu, ale i na
kvalitu,“ dodal. 

Konkrétní zpracovatel územního
plánu by podle Petra Podholy mohl
být znám do půl roku od vypsání vý−
běrového řízení. (pru)

Chystají nový územní plán

Jediné české lázně, které skloubily
lázeňství s přírodou, zemskou energií
a historií. Poddejte se léčivým
účinkům šumavských bylinek
a načerpejte síly v přírodní
jeskyni Parkhotelu v Kaš −
perských Horách.
Parkhotel, v jehož zázemí
se Šumavské bylinné láz−
ně nacházejí, je prakticky
v historickém centru města
Kašperských Hor. Těsně sou−
sedí se známou renesančně barok−
ní radnicí města. Přesto, že je v sa−
mém centru, garantuje jeho umístění
v městské proluce ubytovaným hos−
tům naprostý klid a pohodu. Překva −

pením je pak pro hosta hotelu zjištění,
že z druhé strany hotelu je po celé jeho

délce 4 ha velký hotelový park
s krásným výhledem na hřebe−

ny Šumavy a hrad Kašperk.
Součástí parku je tenisový
kurt s umělým povrchem,
který mají hosté zdarma
k dispozici.
Právě hotelový park je jed−

nou z „třešniček na dortu“
pro hotelového hosta. K dis−

pozici je zde nejen část venkovní
snídaňové restaurace, ale i dostatečně
velké množství lehátek a laviček pro
klidný odpočinek. Kromě odpočinku
zde najde návštěvník meditační cestu

– program – s cílem obnovení sil člo−
věka a to psychických i fyzických.
Cesta je soustavou dvanácti míst.
Z nich každé disponuje zvláštní úče −
lovou energií. Sou částí dvou z nich
jsou menhiry, při −
vezené z různých
oblastí Šumavy
a spe ciálně aktivo−
vané. Energie kaž−
dého mís ta a kame−
nů působí svým in−
dividuálním způso−
bem na člověka. 
Úmysl zřídit medi−
tační cestu byl ve−
den snahou pomo−
ci návštěvníkům
lázní zvýšit mož−
nosti odpočinku a relaxace. To v sobě
zahrnuje i zmírnění zdravotních potíží,
které člověka unavují a zeslabují jeho
mysl. Host je zde zbavován škodli−
vých a zatěžujících vlivů, aby mohl
nabrat síly nové, které mu umožní vě−

novat se plně své práci a řešení osob−
ních poměrů. K tomu všemu je nutné
celkové vyrovnání a harmonizace ži−
votních funkcí lidské bytosti a jejich
povznesení nad běžné starosti. Medi −

tační park byl vytvořen ve spolupráci
s odborníkem v tomto oboru a tím je
p. Ing. P. Kozák. 
V příštím díle se dozvíte více o další
„třešničce na dortu“ a tou je hotelová
energetická skalní jeskyně.              (pi)

Šumavské bylinné lázně (díl 2.)

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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Více obyvatel
Jihočeský kraj má zase o něco
více obyvatel. Jejich počet se
loni zvedl o 1414 osob. To zna−
mená, že zde žilo 640 196 lidí.
Do kraje se nově přistěhovalo
6020 obyvatel. Jižní Čechy zůs−
távají šestým nejlidnatějším
krajem v republice. Vyplývá to
z aktuálních informací Českého
statistického úřadu. 

Meziroční nárůst obyvatel
v regionu je nejvyšší od roku
2008. V Jihočeském kraji se loni
narodilo 6880 dětí, což je o 137
více než v roce 2016. Mírně na−
rostla úmrtnost. Loni v Jiho −
českém kraji zemřelo 6752 lidí,
když o rok dříve to bylo pouze
6443 osob. Největší přírůstek
v porodnosti zaznamenalo Čes −
ko  budějovicko, kde na na svět
přišlo 2159 dětí, což je o osm
méně než v roce 2016. Stejný
okres evidoval nejvyšší nárůst ve
statistice pohybu obyvatelstva. 

„Na Českobudějovicko se loni
přistěhovalo 3212 lidí, což je
o 430 meziročně více. Celkem
v kraji činil přírůstek stěhováním
1286 lidí. Lidé v Jihočeském
kraji loni uzavřeli 3145 sňatků
a 1498 manželství se rozvedlo,”
uvedli statistici.

Počet obyvatel Česka se loni
zvýšil zhruba o 31 000 na
10 610 055 lidí. Hranice 10,6
milionu lidí byla naposledy za−
znamenána na konci druhé svě−
tové války. Zahraniční migrací
přibylo více než 28.000 lidí, což
bylo nejvíce od roku 2010. Více
lidí se také narodilo, než zemře−
lo. Průměrný věk obyvatel se
zvýšil ze 42 let na 42,2 roku.

Zákaz mobilů
Zákaz používání mobilů či tabletů
zavedla nově základní škola
v Bechyni. Opatření se týká celé
doby vyučování včetně přestá−
vek. Důvodem opatření byla po−
dle ředitele zařízení neúnosná si−
tuace. Děti na prvním stupni si
s mobily hrály a vyrušovaly, 
starší žáci pak sebe nebo kantory
natáčeli a videa umisťovali na
sociál ní sítě. Žák musí při pří −
chodu do školy mobil vypnout
a zapnout jej může až po vyučo−
vání. Za porušení nařízení hrozí
dětem až snížená známka z cho−
vání. (pru)

Chátrající objekt bývalé Křižíkovy
elektrárny zachraňují v Táboře. Ta
před 115 lety sloužila k výrobě stej−
nosměrného proudu pro první elek−
trifikovanou železniční trať v Če −
chách, která vedla do Bechyně.
Křižíkova elektrárna se nachází
na pravém břehu řeky Lužnice pod
železničním mostem. Už na první
pohled jde o výraznou industriální
stavbu se dvěma velkými novo −
renesančními štíty v průčelí. Část
budovy je obehnána lešením, kolem
leží spousta stavební suti, zní zvuky
sbíječky. 

„Jedná se o takové záchranné
práce, protože ta budova je poměr−
ně stará, a jak do ní nebylo investo−
váno, a hlavně se tam netopilo, tak
chátrá. Podstatné je vyměnit krovy
a střechu. Protože se jedná o objekt,
který je pod památkovou ochranou,
tak třeba střešní tašky se musely
speciálně vyrábět,“ řekl vedoucí od−
boru investic Karel Hotový. 

Parní elektrárnu nechal v roce
1902 postavit český vynálezce
a podnikatel František Křižík. Vypro −
jektoval ji především kvůli napájení
železniční tratě elektřinou, protože
ve městě podle dopravního historika
Karla Zeithammera nebyl v té době
jiný zdroj k dispozici. 

Železniční elektrárna ale v 50. le−
tech minulého století ztratila svoji
původní funkci. Budova později
sloužila jako městská kotelna ne−
bo sklad, poslední léta je prázdná

a postupně chátrala. O nutné inve−
stici zařízení se v Táboře mluvilo už
před deseti lety. K rekonstrukci 
došlo až teď. „Samozřejmě chceme
zachovat původní ráz té technické
památky a nic moc si tady ne −
vymýšlet. Chceme přistupovat 
k objektu konzervativně a zachovat
jeho cennost,“ zdůrazňuje starosta
Jiří Fišer. 

„Chtěli bychom zachovat trochu to
technické využití, některé prvky, ná−
zorné hravé interaktivní věci. Chce me
spolupracovat s průmyslovou tábor−
skou školou, ozvali se i veteránisté,

že by tu mohli udělat nějakou expo −
zici veteránů,“ dodal starosta.

Kromě toho chce město elektrár−
nu v budoucnosti nabídnout i pro
pořádání veřejných debat, výstav,
koncertů nebo filmových projekcí.
Rekonstrukce novorenesanční tech−
nické památky přijde na 10 milionů
korun. Hotová má být letos v létě.

(pru)

Zachraňují elektrárnu
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Kousek od českých hranic, na
jihovýchodě Dolního Bavorska,
leží malebné venkovské láz−
ně Bad Birnbach.
„Te r mální koupele
Rottal Terme jsou
zde jedny z nejmo−
dernějších termál−
ních lázní v celé
Evropě. Právě zde
vyvěrá horký léči−
vý pramen. V Bad
Birnbachu je také
spousta přírod−
ních krás kolem
řeky Rott, hustá síť
stezek pro nordic
walking, pěší turis−
tiku, jogging i cyk−
loturistiku. Pro mi−
lovníky golfu je
k dispozici místní
golfový areál s jed−
ním 18 jamkovým a jedním
9 jamkovým hřištěm. Venkov −
ské lázně Bad Birnbach jsou
skvělým místem pro odpočinek
a v termální vodě se vaše tělo
i duše doplní novou energií,“ ří−
ká koordinátorka česko – ba−
vorské spolupráce Simona
Fink, která nás městečkem
i lázněmi provázela.

Aktivně proti stresu a únavě
„Mezi pěti lázeňskými komplexy
Dolního Bavorska, byly podle vě−
decké studie termální lázně v Bad
Birnbachu vyhodnoceny jako 
nejlepší pro zbavení se stresu.
Lázeňský komplex Rottal Terme
využívá léčivý pramen o teplotě
70°C a je to nejteplejší pramen ve
střední Evropě. Napájí celkem 31
venkovních i vnitřních termálních
bazénů a každý je jinak teplý od

26°C do 40°C. V bazénech denně
měníme vodu. Lázně v Bad Birn −
bachu Rottal Terme tvoří dva sa−

mostatné komplexy
– Terapiebad s lé −
čivým zaměřením
a Vi tarium s atrak−
cemi jako například
plavání v proudu,
saunový svět nebo
se můžete ponořit
do slané laguny.
Navštěvovat může−
te navštěvovat oba
komplexy.
Léčivá voda obsa−
huje fluorid sodný,
bikarbonát a chlo−
rid. Blahodárně pů −
sobí především na
deformující one−
mocnění kloubů,
chronické zánětli−

vé revmatické onemocnění, chr o −
nické degenerativní páteřní po−
ruchy a revmatismu. Cvičení v termální vodě má velmi příznivý

vliv na oběhový systém a pohy−
bové ústrojí. Účinky léčivé vody
jsou vědecky prokázané,“ potvr−
dil nám ředitel Správy lázní
Viktor Gröll.

Spolupráce s mnichovskou
univerzitou
„Do Bad Birnbachu přijíždějí
hosté, kteří se chtějí zbavit stresu,
únavy, pesimismu,
úzkosti. Našim mo−
tem je Aktivně proti
stresu a únavě. Řa −
díme se k nejlepším
lázeňským komple−
xům v Bavorsku, kte−
rým se daří úspěš −
ně odbourávat stres,
deprese, strach,
úzkost. Spolupra cu −
jeme s Uni verzitou
Ludwiga Maximi  lia −
na v Mni cho vě a spo −
 lečně se zabýváme
preventivními opa −
třeními, které by li−
dem pomohly před −
cházet stresu a bo−
lestem, než bude pozdě. Musím
říci, že jsme v odbourávání stresu
velmi dobří. Chronický stres, který
nám přivodí syndrom vyhoření, se
zařadil mezi civilizační choroby
a je třeba proti němu bojovat.
Každému, který projeví zájem
zbavit se stresu, únavy a najít nový
přístup k péči o zdraví a kondici
připravíme v našich lázních

14 denní program. Vý −
sledky se zaručeně do−
staví. Samozřejmě, že
velmi rádi také přiví −
táme naše české přá −
telé,“ zve k návštěvě ře −
di tel Sprá vy lázní Viktor
Gröll.
V Bad Birnbachu si
skvěle odpočinete, u vo l −
níte své tělo a dobře se
najíte. Svůj pobyt mů−
žete strávit v soukromí
apartmánů a penzionů
nebo ve čtyřhvězdič −
kovém hotelu. Venkov −
ské lázně mají jedno
z nejlepších hodnocení
od hostů mj. pro svoji
neobyčejnou polohu,
atmo sféru, jedinečnou
péči a pohostinnost.

Minibus bez řidiče
V Bad Birnbachu jezdí

první německý minibus bez řidi−
če. Spojuje centrum Bad Birn −
bachu s lázeňským komplexem
Rottal Therme a s místním vlako−
vým nádražím. Minibus přepravu−
je až 6 osob a je přístupný pro vo−
zíčkáře i cestující s kočárky.
Cesta, kterou chcete jet, je pře−
sně naprogramována a „nauče−
ná“ z autobusů. V Německu je to
první pilotní projekt a bavorské

lázeň ské městečko Bad Birnbach
se ukázalo jako ideální místo pro
testování. Minibus jezdí rychlostí
15 km/hod, je vybaven řadou
senzorů, GPS a sledovací zaříze−
ní zajišťuje bezpečnost cestují−
cích i ostatních účastníků silniční−
ho provozu. Během krátké doby
si získal mezi lázeňskými hosty
velkou oblibu. (re)

Léčivá relaxace ve venkovských lázních Bad Birnbach

„Návštěvou lázní Rottal Terme v Bad
Birnbachu uděláte hodně moc pro
své zdraví,“ říká koordinátorka česko
– bavorské spolupráce Simona Fink.

„Těšíme se na české náv−
štěvníky. Jejich zájem o na−
še termální lázně každým
rokem stoupá,“ sdělil nám
s neskrývanou radostí ředi−
tel Správy lázní Viktor Gröll.

Minibus bez řidiče.

V Bad Birnbachu je zdraví na prvním místě.

Kanál s termální vodou v délce 105 metrů je
v Evropě jediným svého druhu.

Zdraví je zde na prvním místě
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Temelín udělal 
bezpečnostní 

opatření
Největší změnu v softwaru bez−
pečnostních systémů od začátku
svého provozu před 17 lety zave−
dla Jaderná elektrárna Temelín.
Pojistné ventily kompenzátoru
objemu, které regulují tlak v re−
aktoru, mohou operátoři nově
otevřít na dálku z dozorny.
„Ventily jsou za normálního sta−
vu zavřené, dosud je mohl auto−
maticky otevírat jen řídicí sys−
tém v případě, že se v reaktoru
zvýšil tlak,” řekl mluvčí elektrár−
ny Marek Sviták.

Na prvním bloku je to největší
softwarová změna bezpečnost −
ních systémů za 17 let provozu
elektrárny. Stejná úprava se plá−
nuje v létě během odstávky dru−
hého bloku. Včetně dalších tech−
nických úprav investuje ČEZ do
modernizace pojistných ventilů
kompenzátoru objemu téměř 170
milionů korun. Vedle úprav po −
jistných ventilů zahrnula moderni−
zace i rozsáhlé změny řídicích
systémů a změna se dotkla 40
dílčích subsystémů. Odbor níci
nad tím strávili dva a půl roku.

„Hlavní systém ochrany reak−
toru je postaven na softwarové
a hardwarové platformě Eagle od
firmy Westinghouse. Temelín má
nejrozsáhlejší instalaci platformy
Eagle na světě. Dohro mady na
obou blocích zahrnuje více než
200 řídicích skříní, tisíce vstup−
ních a výstupních karet a rozsáh−
lé množství komunikačních sběr−
nic,“ dodal Marek Sviták. (pru)

Lékařská péče, zdravotnic−
ké pomůcky a další potřeb−
né věci. K zajištění těchto
základních životních potřeb
pro 11letou Evičku Láskovou
má pomoci 100 tisíc korun,
coby charitativní výtěžek
z letošního Jihoče ského ple−
su. Dívka totiž trpí svalovou
muskulární atrofií 3. stupně,
je upoutána na invalidní vozík
a odkázána na pomoc své
rodiny. Šek na uvedenou
částku předala hejtmanka
Ivana Stráská v Záluží u Bu −
dislavě na Táborsku, kde ro−
dina s pěti dětmi žije.

Podle krajského odboru
sociálních věcí, který dopo−
ručil tyto příjemce daru, jsou
Láskovi mimořádně soudrž−
nou a obětavou rodinou, kte−
rá se i navzdory množství
vlastních problémů snaží pomáhat
druhým. Pravidelně se například
anga žuje v pomoci pacientské orga −
nizace SMÁci, vystupuje na akci
Štěstí s překážkou, které se koná
každoročně na českobudějovickém

náměstí, a pomáhají i v dětských
dílničkách.

„Podpora slabých a potřebných
patří mezi priority sociální politiky
kraje. Tentokrát jsme se proto roz−
hodli výtěžek plesu, který pořádá−

me, věnovat právě té −
to mimořádně obětavé
a soudržné rodině,“ řekla
Stráská s tím, že se se
zdravotním handicapem
musí manželé Láskovi
vyrovnat, kromě své dce−
ry i u nejmladšího syna,
který rovněž trpí vážnou
nemocí. 

„Věřím proto, že tyto
finanční prostředky sko n −
 čily ve správných rukách
a ve výchově všech dětí
budeme držet manže−
lům Láskovým i nadále
moc palce, protože to
v dnešní době nemají vů−
bec jednoduché,“ dodala
hejtmanka.

Rodina Láskových byd lí
v Záluží v rodinném domě,
který si svépomocí re −

konstruuje. Kromě zmíněné 11leté
Evy mají manželé Mirek a Lenka ještě
19letého syna Čeňka, 16letého Voj −
těcha, 15letého Jakuba a 5letého
Radima, kterému lékaři diagnostiko−
vali vývojovou dysfázii. (pru)

Výtěžek plesu jde pro Evičku

Správa Národního parku Šumava
přestala před pár týdny udržovat
zhruba 37 kilometrů lyžařských
běžeckých stop a začala s údrž−
bou. Trasy jsou ve špatném stavu
a správa parku potřebuje začít od−
vážet z lesů dřevo po kalamitě,
kterou loni způsobily větrné bouře
kolem Stožce na Prachaticku. 

„Z loňských polomů zbývá správě
zpracovat téměř 50 000 metrů
krychlových dřeva,” uvedl mluvčí
NP Šumava Jan Dvořák.

Udržovat se přestanou hlavně tra−
sy kolem Schwarzenberského pla−
vebního kanálu od Rosenauerovy
nádrže až po Zvonkovou a na
Jeleních vrších. Na ostatních mís−
tech parku lze využít upravené bě−
žecké stopy s ohledem na povětr−
nostní podmínky.

„Značná část tras je ve špatném
stavu. Podmínky jsou hodně mizer−
né, je to už hodně odtáté. Je nad nu−
lou a nemá smysl na nic čekat.
A potřebujeme z lesa odvážet dříví,

aby se zase začalo v lesích intenziv−
ně pracovat. Z polomů nás čeká ne−
celých 50 000 metrů krychlových,
které potřebujeme zpracovat. Naší
prioritou je to stihnout do jarního ro−
jení kůrovce,“ řekl mluvčí. 

Silný vítr loni na konci října polá−
mal na Šumavě tisice krychlových
metrů dřeva. V srpnu vichřice po −
ničila 130 000 metrů krychlových
dřeva. Podle informací z konce
prosin ce 2017 vytěžil loni šumavský
národní park 180 000 krychlových
metrů dřeva, meziročně asi o 50 000
krychlových metrů více. Nárůst způ−
sobily srpnové orkány. (pru)

Začali odklízet dříví
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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.
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.

Jednička mezi bavorskými zábavními centry Bayern Park v Dolním
Bavorsku, poblíž města Dingolfing, vzdáleném 100 km od Železné Rudy
a necelých 130 km od Strážného, zahájil 24. března 2018 novou sezónu.
V tomto rodinném zábavním parku čeká na návštěvníky více než 80 atrakcí
pro malé i velké. I v roce 2018 jsou pro návštěvníky připraveny skvělé akce
a show, jako např. 16. Sci−fi a fantasy setkání hvězdných bojovníků, které se
uskuteční 11. srpna 2018, Rodinné dny (09., 16. a 30. června 2018) nebo
Velký den s GLOBUSem v Bayern Parku (24. června 2018). Novinkou letošní−
ho roku je pirátská show s kapitánem Černovousem nebo Smutje Svenem.

www.bayern−park.de

Bayern Park zahájil
letošní sezonu

Dne 24. března 2018 zahájil zá−
žitkový park „EGIDI−Buckel“
v Sankt Englmaru v Bavorsku
novou sezónu. V tomto par−
ku se nachází dvě nejdel−
ší bobové dráhy v celém
Bavorském lese, které
zaru čují hned dvojitou
zába vu při bobování!
V ro dinném areálu se 
dále nachází hřiště
s umělou horole−
zeckou stěnou,
vodní hřiště,
bungee−trampo−
líny, vodní auto−
drom, simulace

dojení krav, různé prolézač−
ky a kryté hřiště se vším,
co patří k dětské zábavě.
V tomto roce se můžete
těšit na bobování při zá−
padu slunce, romantic−
ký táborák, grilování
a na mnoho dalších
atrak cí pro děti i dospě−
lé, jako je například letní
tubingová dráha. Na 
této báječné vodní atrak−
ci najde každý návštěv−
ník osvěžení v horkých
letních dnech.
Vstup do areálu je zcela
ZDARMA! 

Ceny jízdného a více informací najdete na: 
http://www.sommerrodeln.de/cz/volnoeasov−zaitkov−park/index.html

JEDEME – hlásí dvě nejdelší
bobové dráhy v Bavorském lese
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Evropský lídr v oboru dřevozpracují−
cího průmyslu, skupina Pfeifer se
sídlem v rakouském Imstu, má
v Evro pě celkem 8 výrobních závo−
dů. Dva v Rakousku, čtyři v Ně mec −
ku a dva v České republice. Od roku
2004 v Trhanově na Domažlicku a od
roku 2016 v Chanovicích na Kla −
tovsku. Ryze rodinná firma Pfeifer,
která má v 90 zemích 4 000 zákazní−
ků, si letos připomíná 70 let od své−
ho založení.
Není bez zajímavosti, že u zrodu firmy
stála babička současných majitelů, pa−
ní Barbara Pfeifer. V roce 1948 blízko
Innsbrucku provozovala malou pilu
a tam to všechno začalo. Její dva syno−
vé se v padesátých letech minulého
století vyučili na pilaře a postupně
zača li budovat a rozšiřovat firmu.
Dnešní majitelé, Michael a Clemens
Pfeifer jsou již třetí rodinnou generací.
Spolu s nimi vede společnost také pan
Ewald Franzoi.
Tak jako většina firem v České republi−
ce, i výrobní závody Pfeifer
v Cha novicích a v Trha no −
vě, hle dají kvalifikované
pracovní síly. Navštívili
jsme vedoucí perso−
nálního oddělení pro
ČR, paní Petru Mouč −
ko vou, pří mo v Chanovi −
cích a zeptali se.
n Jak moc potřebujete nové pra −
covníky?
Potřeba nových kvalifikovaných za−
městnanců je velmi akutní. Majitelé
firmy investují v obou závodech ne−
malé finanční prostředky za účelem
rozšíření výroby. Například rozšiřují
výrobu šalovacích desek, modernizují
výrobu pelet, třídičky řeziva a mnoho

dalšího. Investuje se nejen v Chano −
vicích, ale i v Trhanově. Nové investi−
ce s sebou přirozeně přinášejí i nová
pracovní místa. 
n A co řešit nedostatek pracovníků
pomocí pracovních agentur?
Tímto směrem jít nechceme. Naší 
prioritou je zaměstnávat
především kvalifiko−
vané obyvate−
le z regionu.
Vážíme si lidí,
kteří mají zá−
jem pracovat u nás
a chtějí se učit no−
vým věcem. Protože zavádíme nové
technologie, klademe také důraz na
kvalifikaci našich zaměstnanců.
n Jednou otázkou bych se rád vrátil
k výrobnímu závodu v Trhanově. Jaká
je aktuální situace v tamním závodě?
V Trhanově probíhají investiční akce
a v plánu je i rekonstrukce admini −

strativní budovy.
Firma  Pfeifer
chce mít v České
republice dva sil−
né dřevozpracují−
cí závody, a to

v již zmíněných Cha −
no  vi  cích a Trhanově.  Proto je

naší snahou zaměstnat kvalifikované
lidi, kteří budou společně s námi budo−
vat značku Pfeifer a budou zárukou
spolehlivosti a kvality.
n To ovšem znamená nabídnout zá−
jemcům o práci také slušné pracovní
i finanční podmínky.
To máte úplnou pravdu. Udělali jsme
řadu změn ve prospěch našich za−
městnanců. Vybavili jsme odpočin−
kové místnosti novými ledničkami,
rychlovarnými konvicemi a podobně.

Snažíme se neustále zlepšovat pra−
covní podmínky. Do chanovic −
kého závodu zajišťujeme
svozy z Klatov, Nepomuka,
Blatné, Strako nic, Sušice,
Horaž ďo vic a to na všechny
tři směny. 
n Předpokládám, že první otázkou
každého zájemce je.  Kolik si u vás
vydělám? 

Samozřejmě, že na prvním místě
je finanční ohodnocení každého

pracovníka. Zavedli
jsme nový pré−

miový systém
a od 1.3.2018
jsme navýšili

mzdu v průmě−
ru o 10% a více.

Zvýšení se týkalo především kvalifi −
kovaných zaměstnanců, jako je na −
příklad elektrikář, obsluha výrobních 
linek, údržbář a další.
Pracujeme ve třísměnném provozu.
Zvýšili jsme také příplatek za noční
směnu ze zákonných 10% na 15% ja−
ko motivaci pro práci v noci. 
n Dáváte novým pracovníkům ná−
borové příspěvky?
Každý nový zaměstnanec obdrží
12.000 Kč s tím, že polovina z této
částky je vyplacena po uplynutí
zkušeb ní doby a druhá polovina po

dalších 3 měsících. V případě, že náš
zaměstnanec přivede nového pra −
covníka, vyplatíme 12.000 Kč oběma
z nich.
n O které profese máte zájem?
Jedná se zejména o elektrikáře, údrž−
báře, obsluhy výrobních linek, řidiče
vysokozdvižných vozíků, směnové
mistry a další, kteří mají chuť učit se
novým věcem. Práci nabízíme nejen
pro muže, ale i pro ženy a na někte−
rých pracovištích umožňujeme pra−
covat i na tzv. zkrácené úvazky.

n Řada zájem ců o práci se větši−
nou zajímá o perspektivu firmy, do
které jde.
Dost často na tuto otázku odpovídá−
me.  Firma Pfeifer jak v Chanovicích,
tak i v Trhanově má budoucnost. Ma −
jitelé chystají další významné investič−
ní projekty. Základní surovinu, dřevo,
dovážíme z lesů, které jsou vzdálené
maximálně v okruhu do 150 km od zá−
vodů a leží v srdci jedné z největších
zalesněných oblastí v Evropě, v oblasti
Šumavy a Bavorského lesa. Kvalita su−
roviny je jedinečná. V málokteré jiné
oblasti má dřevo tak vysokou hrubou
hustotu jako zde.
Máme zkušený tým spolupracovníků,
ale k uskutečnění plánovaného růstu
potřebujeme přijmout další zaměs−
tnance. Prostředí je moderní, podmín−
ky po všech stránkách dobré. Nabí −
zíme perspektivní práci ve stabilní spo−
lečnosti. (re)

Podrobnosti k pracovním pozicím,
mzdě i benefitům případným zájem−
cům rádi osobně sdělíme. Přijďte se
informovat do závodu v Chano −
vicích nebo Trhanově každou středu
od 9:00 hodin nebo zavolejte a do−
mluvte si datum i čas, který Vám
vyhovuje. Telefon do závodu v Cha −
novicích je 602 659 522, do
Trhanova pak 606 087 223. E−mail: 
nabor@pfeifergroup.cz Výrobní závod Pfeifer v Trhanově.

Výrobní závod Pfeifer v Chanovicích.

Využijte nabízené šance stát se
součástí silné rodinné firmy Pfeifer
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Bohoušovi jako důchodci byla již pěk−
ná řádka let, takže nikoho nepřekva−
pí, že vše z mého vyprávění se již
odehrálo dávno, kdy se za první re−
publiky nechalo studovat i v zahrani−
čí, vlastně tak jako i dnes.
Bohouš nebyl nijaký fenomén, neboť
studoval pouze na odborné dvouleté
škole v Itálii a v podstatě až do ukonče−
ní druhé světové války se zdržoval ve
Španělsku, později i v Německu. Rád
se sarkastickým úšklebkem ve tváři ří−
kával: „Pod svícnem je největší tma“.
Své rčení často zakončoval upřímným
hurónským smíchem. Ve Španělsku se
dokonce stačil i oženit, rozvést a po−
tom si to všechno ještě třikráte zopa−
kovat. Takový byl prostě Bohouš!
Když se po létech vrátil domů do
Klatov, do tehdejšího Československa,
nedařilo se mu a začal páchat to, co se
ve světě naučil. K trestné činnosti ne−
měl daleko, vlastně seděl za své neka−
losti v Itálii, Španělsku, Německu a na−
konec i doma. Naposledy byl odsouzen
k trestu odnětí svobody ve výši 5 let. Tu
svou zkušenost si zopakoval dokonce
šestkrát. Do důchodu odešel na počát−
ku sedmdesátých let minulého století. 
Svůj zájem o ženy, které vždy byly
u něho na prvém místě, ani v tomto
pokročilém věku neztratil. Nebylo divu,
že se časem dostal do hledáčku teh−
dejší Bezpečnosti, když k tomu napo−
mohly nejen závistivé řeči jeho stejně

starých vrstevníků, ale i anonymní do−
pisy zasílané na kriminálku. Informace
obsahovaly i závažné skutečnosti, že
se z jeho bytu stal průchoďák, v němž
se střídají ženy od dívčích let až po vy−
zrálé ženy, maximálně však prý pěta −
dvacetileté. A tak nebylo od věci,
že kriminalisté našli v domě, kde
Bohouš bydlel, i svého
pomocníka. Ochotně
jim poskytl ucelený
přehled návštěv mla−
dých dívek a žen, které
chodily Bohoušovi do
bytu – i s přesným da−
tem a po pisem. 
V nedaleké hospodě
U Beránka býval Bo −
houš častým štam −
gas tem. Tam dívky
i zralé ženy oslovoval
velice lichotivými slovy, aby si je pak
odvedl domů do svého bytu pod zá−
minkou, že mohou u něho nějaký čas
přebývat a že jim sežene i zaměstnání.
Bohouš měl už zavedený svůj neměn−
ný rituál. Při příchodu k němu domů
jim nařídil, aby mu vypraly špinavé
prádlo, a to své že si také mohou vy−
prat. Pak jim řekl, aby se šly vykoupat.
Když se vrátily, nutil je po bytě se po−
hybovat nahé, některé dokonce s je−
jich souhlasem fotografoval. Další po−
kyn zněl, aby si šly s ním lehnout do
postele. Pokud odmítly, ihned je vypo−
klonkoval ze svého bytu na ulici. S tě−
mi povolnými měl pohlavní styk a po
něm s nimi uskutečňoval všelijaké se−
xuální praktiky. Vynalézavý to on byl,

nejspíše ze zkušeností z daleké ciziny.
Při přesvědčování žen k pohlavnímu
styku uváděl, že je neplodný, aby ne−
měly strach, že s ním otěhotní. Vět −
šina žen, která takto navštívila jeho
byt, mu byla po vůli. Také se stalo, že
se v jeho bytě objevily i 2–3 ženy naj−
ednou, a ty pak nutil ke skupinovému

sexu s ním, či se o něj
alespoň pokoušel.
Jednou ve svém bytě pře−
chovával i 13letou dívku,
která utekla z domova

a našla u něho azyl. Když
však mělo dojít s ní k pohlavnímu sty−
ku, začala nepříčetně křičet tak, že
sousedi na jeho dveře bouchali a zvo−
nili na domovní zvonek. To dnes by
urči tě zavolali policii?! Přesto ho mu−
sela uspokojit orálním sexem, jinak
s jejím obtěžováním nepřestal. Na dru−
hý den jí urychleně zakoupil lístek na
vlak a odeslal do jejího bydliště s tím,
že jestli někomu něco řekne, tak on ji
nařkne z krádeže v jeho bytě.
Po čase se u něho objevila další dívka,
jen o rok starší oproti té třináctileté, kte−
rá také utekla od rodičů. I ona se u něho
nějaký ten čas skrývala. S tou však po−
hlavní styk měl, dokonce několikrát.
Ji fotografoval s jejím souhlasem, byť
neopodstatněným. 

Ve svém „důchodcovském“ počínání
pokračoval tak dlouho, než hrnek „hor−
ké kaše“ přetekl a on nakonec stanul
před vyšetřovatelem. Bylo mu prokázá−
no celkem devět případů jeho tehdy
trestných abnormalit i zvrhlé agresivity.
Dokonce ženy škrtil a ony mu musely
oplácet stejnou měrou, aby prý jeho
vyvrcholení bylo nejkrásnější! Pokud se
jednalo o nezletilé dívky, v obou přípa−
dech věděl, že jsou to dítka školou ještě
povinná, což pro něho byla okolnost
nadmíru přitěžující. Při domovní pro−

hlídce v jeho bytě
byl nalezen i kalen−
dář, kde si všechno
zaznamenával v ital−
štině. V závěru mu
pomohlo jen to, že
měl úctyhodný věk,

ke kterému tehdejší prokurátor při−
hlédl, takže neskončil ani ve vyšetřo −
vací vazbě.
Celý případ se vyšetřovateli vlekl více
jak rok, neboť některé ženy se dost
těžko dohledávaly a vyslýchaly a ně−
které z Klatov zmizely až na druhý ko−
nec republiky. Bohouš měl relativní
štěstí. Neskončil ani v soudní síni jako
viník, přes očekávání a zklamání mno−
hých žen, i těch nezainteresovaných.
Než bylo nařízeno hlavní líčení, ne−
předvídatelně zemřel. Postihl ho infarkt
myokardu. Světe, div se, nebylo to při
pohlavním styku! Buď jak buď, jeho
smrtí skončil zajímavý případ meziná−
rodního amanta ze staré školy, které−
mu leckdo z jeho vrstevníků i leccos
záviděl.                         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 ni−

mi výjimky, mnohé z nich právě odhalil
Jiří Markovič. Z větší části jsou v knize
příběhy vztahující se k násilí spějící
k tomu nejhoršímu – k vraždě podmí−
něné psychikou a zvrhlými pohnutka−

mi pachatele. Kniha je také z části od−
lehčena i běžnými příběhy, byť trestný−
mi, jako protiváha té předchozí zrůd−
nosti,“ 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 knihku−
pectví 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 Kla−
tovech, ve Vídeňské  218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.

KRIMI

Smrt byla mým řemeslem
Knižní novinka

Amant – internacionalista ze staré školy
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Po velmi úspěšné premiéře
v roce 2017 se bude 19. dubna
2018 konat u firmy Haidl
v Röhrn bachu (okres Freyung−
Grafenau) 2. Bavorsko−český
den pro firmy. Hlavním tématem
je digitalizace včetně možností
pro firmy v česko−bavorském
hospodářském prostoru.
Touto akcí vytváří Evropský re −
gion Dunaj−Vltava a Nieder bayern−
Forum přeshraniční platformu dia−
logu a diskuze pro zástupce pod−
niků z Jihočeského a Plzeňského
kraje a ze sousedního Dolního
Bavorska.
Dopad digitálních změn je kom−
plexní. Kde jsou proměny způso−
bené digitalizací skutečně rele−
vantní? Jaký je význam digita −
lizace z perspektivy manažerů
a za měst nanců našich firem?
Jaké požadavky vznikají u infra −
struk tury, kvalifikace a vzdělává−
ní? Usnadňuje digitalizace přes −
hraniční obchodní procesy? Kdo

poskytuje pora denství a podporu
při řešení nových výzev?
Druhý Bavorsko−český den pro
firmy si klade za cíl svou širokou 
sítí kooperačních partnerů firmám
z Dolního Bavorska a Čech pomoci

nalézt odpovědi na tyto otázky. Pro
firmy budou v popředí informace
z praxe a Best Practice, dále pak
intezivní přeshraniční networking.
Podniky ze všech odvětví mohou
využít tuto přeshraniční platformu,

aby získaly nové kontakty k dal−
ším firmám a univerzitám z Čech
a z Ba vorska. Bavorsko−český
den pro firmy podporuje vytvoření
nových obchodních vztahů a pro−
hloubení stávajících ve společ−
ném hospodářském prostoru.
Akce je určena firmám všech od−
větví, dále pak univerzitám, vý−
zkumným centrům a dalším zá−
jemcům. Zúčastní se jí též zástup−
ci politiky a veřejné správy. Bavor −
sko−český den pro firmy chce po−
sílit vazby mezi českými a bavor−
skými sousedy.
Spoluorganizátorem 2. Bavor −
sko−českého dnu pro firmy jsou
Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje, Jihočeská hos−
podářská komora, Průmyslová
a obchodní komora Dolního Ba −
vor ska a Řemeslnická komora
Dolní Bavorsko−Horní Falcko.
Akce se koná 19. dubna 2018
v HAIDL−Atriu v Röhrnbachu (od
15:30 do 19:00 hodin, předpro−
gram od 14:00 hodin). Vstup na
akci je zdarma! 

Bližší informace a přihlášení 
obdržíte 

u paní Ing. Jaroslavy Pongratz,
manažerky kontaktních sítí
Bavorsko−Čechy, e−mail: 

j.pongratz@euregio−bayern.de
tel.: +49 170 8118194.

Bavorsko−český den pro firmy se koná 19. dubna 2018 v HAIDL−Atriu
v Röhrnbachu.

Bavorsko−český den pro firmy 19. 4. 2018

Digitální budoucnost
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n Je svět na pokraji třetí světo−
vé války?
Není. Třetí světová válka nehrozí,
protože je velká rovnováha mezi
světovými velmocemi – na jedné
straně je USA a na té druhé
Rusko a Čína. Nechtějí mezi se−
bou soupeřit na válečném poli.
Lokální války ve světě vždycky
byly a budou, ale Česká republi−
ka nemusí mít žádné obavy. Nás
se lokální války týkat nebudou.
n Má Evropská unie v této po−
době naději na přežití?
V této podobě, ve které je nyní,
nemá naději přežít. Ale můžeme
sledovat, že se postupně, i když
pomalu, mění a to je její záchra−
na. V křišťálové kouli vidím, že
Evropská unie má perspektivu,
vystoupí z ní ještě jeden nebo
dva státy, ale ostatní zůstanou.
Ve finále zde budou tři unie, a to
Evropská, Asijská a Americká.
Tak jako lidé, firmy i státy se mu−
sejí sdružovat, aby byly silnější
a přežily nejrůznější krize a katas−
trofy. 
n Přežije Slovensko součas−
nou krizi?

Slovensko jako stát přežije, ale
vláda nepřežije. V křišťálové kouli
vidím předčasné volby, ale ještě
nějakou dobu současná situace
potrvá. Bývalý premiér Fico bu−
de chtít za každou cenu si udr−
žet vliv, aby získával veškeré
infor mace ohledně vyšetřování
vraždy slovenského novi −
náře. Já to vidím tak,
že předčasné volby
budou někdy na
podzim.
n Je v Česku
ohrožena de mo −
kracie a svo bo −
da slova?
Ani demokracie,
ani svoboda slo−
va není vůbec
ohrožena a ve věš−
tecké kouli jasně 
vidím, že nám takové
nebez pečí vůbec nehrozí.
Můžeme být naprosto v klidu. 
n Kde se v českých lidech,
bez rozdílu věku, bere tolik ne−
návisti?
Česko jako společnost je rozdě−
leno na dvě části. Ta větší počet−

nější mlčí a ta druhá menší křičí,
protože se doposud nesmířila
s tím, jak dopadly volby do parla−
mentu i prezidentská volba. Lidé
si vůbec neuvědomují, že bu−
doucnost národa se řeší u voleb
a ne na náměstích. Takže ta ml −
čící většina si odvolila a je v kli−

du. Menšina, která pro−
hrála, řve. Rozhodu −

je se u voleb, tam
má slovo kaž−

dého voliče
váhu a ne na
náměstí. Po −
dle mé věšt−
by, a potvr−
zují to i nej−
různější prů−

zkumy, 75 %
Čechů někomu

něco závidí. To je
ten důvod, proč je

tady taková nenávist
hraničící se zlobou. A může−

me se vrátit k volbám, kde jasně
vidíme, že prohrávající se ne −
může smířit s tím, že nevyhrál.
Neumí respektovat vítěze. A ně−
co obdobného je to i v běžném
životě. Méně úspěšní lidé závi −
dí těm, kteří si díky svým znalos−
tech a obchodnímu duchu vybu−
dovali postavení ve společnosti.
Začíná to už tím, že člověk bez
obchodního ducha by si neměl
půjčovat ani peníze, protože ne−
má reálný odhad, jestli je může
někdy splatit.
Nenávist není problémem jen
Česka, i když u nás je extrémní.
Jednou z hlavních příčin nená −
visti je míra obchodního talentu.
Například v USA má obchodní 
talent 70 % lidí, takže tam menši−
na závidí většině. V Česku má
obchodní talent pouze 30% lidí,
takže většina závidí menšině.
To je ten problém. Tím, že bu −
deme závidět, si nepomůžeme.
Problém je také v tom, že nejsme
vůbec tolerantní. Když se někdo
nedokáže přizpůsobit, musí štěs −
tí hledat jinde. Proto dopo ručuji
přečíst si moji novou knihu
S kým a kde žít. 
n Je nějaká cesta k nápravě?
Vyřešit nerovnováhu v rodinném
systému můžeme tím, že se vy−
dáme duchovní cestou. Jsou to
meditace, rodinné konstelace,
nebo necháme sloužit mši za
uzdravení rodinných kořenů

a omluvíme se předkům, kterým
bylo tímto rodinným systémem
ublíženo. Utužujme rodinné vzta−
hy a hledejme smysl života.
Rodina musí být prioritou. Ve
věštecké kouli vidím, že v peně−
zích štěstí není. Neuškodí se
poučit z Budhismu. Budhistické:
„Odpustit, neočekávat, nelpět“
může změnit pohled na svět těm,
kteří mají v sobě nenávist. Pouze
bez nenávisti můžeme dosáh−
nout svého životního cíle, být
šťastni, milovat, vážit si jeden
druhého, být tolerantní, naslou−
chat druhým a mít pohodu a klid
v duši. 
n Kde hledat štěstí?
Právě v harmonii duše a těla
a v rovnováze rodinného systé−
mu. Největší cenu má rodina
a děti. To je trvalá hodnota.
Z mých věšteb mi nyní vychází
doporučení, aby se lidé probudili
z takové divné letargie, ve které
žijí. Jeden z důvodů, proč nejsou
lidi v pohodě, je, že jim chybí ra−
dost ze života. Nemají totiž ener−
gii, aby mohli dál tvořit, jít ve
správný čas na správné místo.
Pokud někdo dá na moje rady
a zkušenosti, které jsou v knize
„S kým a kde žít“ a bude se jimi
řídit, může mít radost a pohodu
v životě. Zbaví se problémů
a zvedne si „index štěstí“. Je lep−
ší začít pozdě než nikdy.
n Co můžeme očekávat?
Přijdou katastrofy, příští rok se
připravme na krizi podobné té
z roku 2008, postupně začnou
klesat ceny bytů, domů, pozem−
ků ovšem NE. Počítejme s tím, že
majetek přestane mít tak vyso−
kou cenu, kterou nyní má. Je to
uměle nafouklá bublina. S tím
vším je třeba počítat a připravit se
na to. Proto doporučuji mít re −
zervy. Ve věštecké kouli vidím, že
když budeme mít rovnováhu
v rodinném systému, nemusíme
mít žádné obavy a strach.  

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Na otázky čtenářů odpovídá známý český
psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

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
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HLEDÁM zedníka na drob né
opravy rod. domku na Pra −
chaticku. Tel.: 730630880.
RR 80128

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

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

PŘIJMU na žně 2018 bri−
gádně kombajnéra. Nejlé −
pe s praxí. Obsluha kom−
bajnů New Holland. Práce
v okrese Domažlice. Mož −
nost ubytování. Tel.:
606944036.

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě  ratel stále hledá a do−
bře zaplatí za plechové
cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené foto−
grafie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 80192

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

MÁTE doma nábytek, křes−
la a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma od−
vezu, vykoupím, zprostřed−
kuji prodej – za odvoz. 
Tel.: 608887371 / E−mail: 
nabytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím.  RR
80225

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

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

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80222

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

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

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy zna −
menání, odznaky aj. sbě −
ratelské předměty, staré ba−
kelit. rádio Talisman, Phi lips,
Telefunken aj. Staré hodiny,
hodinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer, Glass −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce lánové
a kovové sošky, sklo, lustr
+ lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., nábytek,
knihy, housle, trum petu aj.
staré věci do r. 1960. Vykou −
pím i celou sbírku nebo po−
zůstalost. Sběratel. Nabízím
solidní jednání. Tel: 608979
838. Email: antikvs@se−
znam.cz PM 180005

KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Stav neroz−
hoduje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: 
slavoj.pikovice@seznam.cz

Děkuji :) RR 80223

STARÉ fotoaparáty (Flexa −
ret, Mikroma, Stereo mi −
kroma, Leica, měchové
aj.) , náramkové a kapesní
hodinky, barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské poko −
jíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti−
nové formy na bábovku, 
lí va nečník apod. Tel.:
603872698. PM 180022

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

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 dra −
pákem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 180026

BITCOIN za 149 Kč. Pro −
dám minci Bitcoin. Pěk −
ný dárek nebo předmět 
pro sběratele. Více na
www.1BITCOIN.cz. Tel.:
775519111. RR 80194

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6 m x 2,5m x 3m, po montá−
ži vhodné jako dílna, mobilní
zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6m x
3m x 3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hli−
níkový plech. Vnitřní  rozvod
elektřiny vč.  jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Slušovic kou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení.  Tel.: 604867469.
PM 180024

KOUPÍME dům nebo chalu−
pu do 400 tisíc Kč, tel.:
606436736. RR 80054

SHÁNÍM ke koupi starší ro−
dinný 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

NABÍZÍM pronájem k rekr.
ubyt. Šumava – Sušicko –
v patře RD – 6.–9. měs.
2018. K pronájmu 2 poko−
je, spol. kuch. koup balkon.
Cena 140 Kč na os./den.
Tel.: 376526153. RR 80221

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

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

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80224

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší sta−
vební stroje, nákl. automo−
bily a zemědělské stroje.
Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup 
železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 180030

ON Z BAVORSKA hledá ji
z Čech přes ag. Arendas,
tel.: 720409101.

PROŽIJ naprostou blaže−
nost, báječné celkové
uvol nění i pikantní sex
v mé náruči. Jsem na své
aktuální fotečce. Ve velmi
diskrétním soukromí u mě
ti splním tvé tajné erotické
sny. Zavolej a přijď si
užít…7.30 – 18 hod., též 
i v sobotu. Tel.: 739869771
KŘI PM 180092 

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útul nost, 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
nebo vaše strava. Du −
chovní růst. Řešení
zdra  votních problémů.
Získej 45% slevu na po−
byt! Napiš ROZHLED45
a svoji mailovou adresu
na tel. 773283348.

ZEDNICKÁ PARTA
provádí rekonstrukce,
stroj    ní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
80052

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE  � ŘÁDKOVÁ INZERCE  � ŘÁDKOVÁ INZERCE 

Rozhled – Jižní Čechy 4/2018



Rozhled – Jižní Čechy 4/201814 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE  � ŘÁDKOVÁ INZERCE  � ŘÁDKOVÁ INZERCE 

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  pře vodovkou 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, kar −
dany,  pětistupňovou pře−
vodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd
Dále prodám valní kovou
sklápěcí korbu LIAZ z tram−
busu. Tel.: 736139113 PM
180027 

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

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové i po −
užité např. Škoda, VW,
Audi, Peugeot, Citroen,
Ford, BMW, Opel, Fiat,
Honda, Nissan, Renault,
Toyota. Tel.: 602834411.
RR 80219

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

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

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

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

Další číslo
Jihočeského

rozhledu
vyjde  

7. 5. 2018

��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ���

Když se veledůležitá porada změní v prkotinu,
zatímco podružná záchranná akce se zapíše do
dějin… Zdržela jsem se na pravidelné kontrole
v nemocnici. Porada právě začínala a její začá−
tek byl pro mě dost důležitý. O to více mě mrze−
lo, že ho s nejvyšší pravděpodobností nestihnu.
Uřícená a zpocená jsem vtrhla do místnosti už
zcela zaplněné lidmi. Kývla jsem na kolegu, kte−
rý ukázněně poslouchal, zatímco já lítala po
doktorech. Můj vstup všechny vyrušil, nedůtkli−
vé pohledy řečníka byly tudíž naprosto oprávně−
né. Vzadu v rohu pro mě nalezli volnou židli,
chvatně jsem se usadila a z výše uvedených dů−
vodů okamžitě předstírala velké zaujetí.

Kde se vzala, tu se vzala moje fobie. Proboha,
vždyť já si po té nemocnici a tramvajích neumy−
la ruce. Všelijak jsem se vrtěla, ošívala a otírala,
až jsem z nervozity olízla mnou infikovanou 

tužku. I nechala jsem všechno ležet a běžet
a potichoučku, nenápadně vyklouzla z místnos−
ti. Bez prodlení mířím k umyvadlu. Preventivně,
abych zase nerušila, využiji také toaletu. Leč tím
pro mě porada skončila.

Zpátky to prostě nešlo. Byla jsem uvězněná
na klasickém, malém, zděném záchodě. Ruce
jsem měla sice čisté, ale docela prázdné.
Klasický klíč v klasickém zámku se ani nehnul.
Klepáním a nesmělým „haló?“ jsem se jala
domá hat svobody. Záhy, s rostoucí úzkostí
a nástupem další mojí klaustrofobie, začínám
s dveřmi rumplovat, kopat do nich  a volat 
o pomoc.

Hurá! Konečně hlasy!  
„Potřebujete něco?“
„Potřebuji ven!“
Prostrčit klíč pode dveřmi je pokyn, který sice

zní velmi jednoduše, nicméně vyžadoval trpělivé
a úporné podsouvání. Opět nic… O vyražení
dveří nemůže být řeč, chybí síly i manipulační
prostor. Devadesát procent místnůstky totiž vy−
plňuje záchodová mísa a já. 

Z živé diskuze přede dveřmi toalety jsem
vyde dukovala, že volají zámečníka. Ten byl díky
bohu trpělivý, návdavkem i vytrvalý, schopný
a úspěšný!

Teď považte! Když jsem se, z mého pohledu
po boji o holý život, po nesmírné době vrátila
na poradu, nic se tam nezměnilo. Řečník mluvil
se stejným zápalem a ostatní mu naslouchali
s naprosto stejným zaujetím. A tak ve znovu
naby tém vzduchu a prostoru zůstala viset 
otázka: Co se změní, když tady člověk byl 
a náhle tady není? 

Sylva Heidlerová

Co se změní, když člověk byl a náhle není?
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Akce amerických jednotek v ně−
mecko−českém pohraničí se ode−
hrály od 18. dubna do 5. května
1945. S výjimkou v
roce 1938 k Třetí
říši připojeného
historicky vždy
českého Horního
Chodska, tj. pro−
storu od samoty
Výhledy s pomní−
kem J. Š. Baara po
Chodov, Trhanov,
Klenčí a Postře −
kov, se od Aše až
po Frymburk a Dol −
ní Dvořiště jednalo
o území náležející
sice k předválečné ČSR, ale
osídlené z více než 90% obyva−
telstvem německé národnosti. To
bylo příčinou toho, proč američtí
vojáci nevycházeli z úžasu, když
se po překročení hranice na pře−
vážné většině českého území
setkávali s kapitulační bílou bar−
vou nejrůznějších kusů látek trčí−
cích z oken a půdních vikýřů

a kyselými obličeji zasmušilých
obyvatel, zatímco někdy dokon−
ce jen o několik desítek metrů

dále je vítaly rozjá−
sané davy s modro−
červenobílými vlaj−
kami. Ne bezdůvo−
dně označovali pří−
slušníci amerických
jednotek místa s ta−
kovým uvítáním za
„malou Paříž“! 
Jejich úžas lze vy −
svět lit tím, že ve
svých mapách měli
československé úze−
mí, spadající do zá−
boru na základě Mni −

chovské dohody (tzv. Sudety)
ozna čeno jako území Třetí říše.

Problematika státního 
občanství
Zábor českého pohraničí na zákla−
dě mnichovského diktátu způsobil
potíže americkým vojákům. V roce
1945 si nevěděli rady s identifikací,
co je ještě německé a co je již 

české. Po vzniku Protektorátu Če −
chy a Morava, po 15. březnu 1939,
všichni obyvatelé Protektorátu, kteří
se přihlásili k německé národnosti,
obdrželi automaticky říšské občan−
ství. Z udělování říšského občanství
byli vyloučeni všichni Židé. Češi se
stali státními příslušníky Protekto −
rátu Čechy a Morava a byli od bran−
né povinnosti v německých ozbroje−
ných silách osvobozeni. Zatímco
v Protektorátu nebyl na české oby−
vatelstvo vykonáván ze strany Třetí
říše žádný výrazný nátlak na změnu
jejich občanství, na Hlučínsku a Tě −
šínsku (po porážce Polska připoje−
ném také k Třetí říši) tomu bylo zce−
la naopak, takže pod silným němec−
kým nátlakem i s využitím lsti se vel−
ká část českého obyvatelstva přihlá−
sila k říšskému občanství. 
Vývoj po Mnichovském diktátu dá−
vá odpověď na časté otázky, proč
se američtí vojáci shledávali při
svém postupu českým územím
k demarkační linii se zcela od −
 lišným přístupem obyvatelstva,
a proč na všech frontách 2. sv. vál−

ky, kde operovaly německé ozbro−
jené síly, zanechali svoji stopu
i Češi, donucení přijmout říšské ob−
čanství a obléci jejich uniformy.
Mnozí z nich padli, řada z nich se
dostala na západní či na východní
frontě do zajetí a pak se rozhodla
bojovat v čs. zahraniční armádě.
Bohužel, mnoho z nich skončilo po
roce 1948 v komunistických žalá−
řích, v lepším případě v řadách pra−
covních technických praporů, zná−
mých jako „černí baroni“.
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