
Podle MMF činilo v roce 2017 glo−
bální zadlužení 152 bilionu dolarů,
což představuje 225 % HDP celého
světa. Za posledních 10 let tedy
vzrostlo o 25%. Riziko zhroucení 
finančního systému je tedy stále 

reálné. Proto se stále více velkých
hráčů na světových trzích uchyluje
k investicím do zlata. Poptávka po
žlutém kovu tak jeho cenu neustá−
le zvyšuje. 

Výkup drahých kovů je v sou−
časné době nejrychlejší a nejjedno−
dušší způsob, jak své peníze znovu
zhodnotit. Aktuální cena se po −
hybuje okolo 31 000,− Kč za unci.
„Své zlaté či stříbrné šperky může−
te snadno proměnit na velmi zají−
mavé finanční částky“, konstatuje
manager Zlaté Investiční Banky,
který podle svých slov za poslední
dobu pocítil značně stoupající po−
čet zákazníků.

Paní Zemanová se rozhodla 
nav ští vit Zlatou Investiční Banku
v Č. Budějovicích a informovat se
o výkupních cenách. „Měla jsem
několik starých šperků po rodičích,
ale rozhodně jsem je nechtěla pro−
dat pod cenou. Zaujala mě právě
Zlatá Investiční Banka, která nabízí

vysoké ceny za výkup. A byla jsem
skutečně mile překvapena, dostala
jsem 11 tisíc korun, za které jsem si
koupila nějaké nové oblečení, dárky
pro děti, něco do domácnosti a ješ−
tě mi zbylo“ pochvaluje si.

O skvělých vý −
kup ních cenách je
možné se přijít ne−
závazně přesvědčit.
Obslouží Vás pří−
jemný personál, dis−
krétní prostředí při
výkupu drahých ko−
vů je samozřejmos−
tí. Neváhejte a přijď−

te ke skutečným odborníkům. Vše
bez průtahů a s profesionálním
zjištěním ryzosti kovu.
Naši pobočku naleznete na adrese: 
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Pojďte na festivaly: 
Klus, Chinaski, Kabáti

Stanislav Brázda odpovídá

České Budějovice
Lannova třída 55/31 

– naproti OD Prior

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

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

otevřena po předchozím 
telefonickém objednání na čísle

Tel.: +420 374 449 072
www.zlatainvesticni.cz
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Husákovo letadlo změnilo majitele

Neváhejte přijít ke skutečným
profesionálům.

Výkup zlata ve Zlaté Investiční
Bance se vyplatí

ZLATÁ HOREČKA ATAKUJE VRCHOL

Takzvanou Starou radnici na Žižko vě
náměstí v Táboře čeká velká rekon−
strukce. Gotický komplex několika
budov, který je na seznamu národ−
ních kulturních památek, se napo−
sledy opravoval před čtyřiceti lety.

Obnovou projde také radniční sál,
který je po pražském Vladislavském
sále na Pražském hradě druhým
největším gotickým sálem v ČR . 

„Oprava se bude týkat stěn, klen−
by i podlahy gotického sálu. Právě
výměna dlažby umožní podle Karla
Hotového, vedoucího městského
odboru investic, zavést vytápění,
které tady nikdy nebylo. Bude se dě−
lat podlahové topení, to znamená
celý ten sál, který je velký a chlad−
ný, by měl být temperován. Pro −
spěje to nejen akcím, které se tam
pořádají, ale také samotnému inter−
iéru,“ prozradul ředitel Husitského
muzea Jakub Smrčka. 

Restaurátorská péče čeká i jeden
poměrně kuriózní kamenosochař−

ský detail, který se nachází na
jednom z kamenných portálů. „Je
tady jeden takový zvláštní moment.
Když se člověk pozorně zadívá,
všimne si mužského pozadí. To má
symbolizovat tělesné tresty, které
městský rychtář v těchto prostorách
udílel za krádeže a další prohřešky,“
uvedl ředitel.

Náklady na rekonstrukci přijdou na
50 milionů korun, většinu zaplatí fon−
dy Evropské unie. Obnova historické
radnice má skončit do července
2020, aby byla hotová do oslav 600.
výročí založení města Tábor. (pru)

Druhý největší gotický sál v ČR
čeká rekonstrukce
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Kristian Kodet, který proslul ne −
jenom jako jeden z nejprodáva −
něj ších malířů současnosti a tím,
že jeho obraz visí například
i v sídle amerických prezidentů
v Bílém domě, ale také jako sbě−
ratel, oslaví za měsíc životní jubi−
leum. Po mnoha letech se vrátil
i do Tábora a stal se z něj opět
galerista a také “starožitník”!

Poloviční Jihočech, jak sám se−
be malíř nazývá, si před táborským
náměstím otevřel malou galerii
a antik. Miluje starožitnosti a zají−
mavé staré věci, které – jak on
sám říká – mají duši. Kodet je po−
věstný tím, že chodí nejenom do
prodejen s uměleckými potřebami
a kupuje plátna, štětce a barvy, ale
také často navštěvuje bazary, anti−
ky jak u nás, tak i v Americe, kde
žije během zimy. 

„Je to moje vášeň, proto říkám,
že chodím na lov. Vždycky objevím
něco zajímavěho, ale teď jsem se
rozhodl, že část své celoživotní
sbírky dám všanc těm, kterým se
líbí jako mně věci, které mají duši,”
svěřil se Rozhledu Kodet.

V Táboře měl Kodet Muzeum Tří
generací Kodetů. Po deseti letech
jej opustil, domy prodal Petře 
Ko vandové, která v nich zřídila 
Mu zeum čokolády a marcipánu.

„Nějak se mi začalo stýskat.
A i když jsem během léta na naší
chalupě u Tábora, což je bývalá 
fara, chtěl jsem něco, co mě

a dceru Jackie bude bavit,”
podotkl malíř, který v galerii
a antiku také sám působí,
když má čas.

Hodně lidí se Mistra ptá,
proč něco podobného ne−
otevřel v centru Prahy, kde trvale
žije, ale on všem říká: „Jednak
v Praze je už všechno, a taky
proto, že k Táboru a jižním Čechám
mám opravdu hodně osobní vztah.
Na Táborsko jsme s mým bratrem

Jirkou Kodetem jezdili od dětství
o víkendech a prázdninách s naším
společným otcem na chalupu. Prá −
vě zde jsem se také poprvé setkal
s mým později celoživotním a blíz−
kým kamarádem Waldemarem
Matuškou. Proto tento kraj a toto
místo,” vysvětlil Kodet, který
13. července oslaví své životní ju−
bileum. „Sedmdesátiny jsou jed−
nou za život, tak proč si to neužít.
Nepřeju si nic než zdraví a sílu.
Život mě poŕad baví, tak bych ho

rád žil dál, víte? A neumím nic ne−
dělat, neumím se nudit. Buďťo ma−
luju, nebo hledám staré hezké věci,
staré domy, anebo se věnuji tomu,
že to, co jsem nasbíral, vybírám
a nabízím dál,” dodal malíř. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Největší 
mohyla

Zbytky jedné z největších mohyl
v Jihočeském kraji odkryli ar−
cheologové Prácheňského mu−
zea v Písku. Ti v těchto dnech
pracují na záchranném výzkumu
v Albrechticích nad Vltavou na
Písecku. Odborníci odkrývají
části mohyly z doby halštatské.
Svého času šlo o jednu z největ−
ších mohyl v regionu. Její prů−
měr se blíží 30 metrům a má
tvar osmiúhelníku. Pohřebiště,
které zde také bylo, by mělo být
zhruba ze sedmého až pátého
století před naším letopočtem.

Vydláždili 
klášter

Za hodně velký úlet považují
místní, chalupáři, ale i turisté
kroky, které nechal udělat sta −
rosta obce Kuklov na Česko −
krumlovsku v areálu nikdy ne−
dostavěného kláštera. Proti jsou
hlavně památkáři. Vedení obce
to myslelo dobře, ale jaksi ne−
dodrželo to, co jí povolili památ−
káři. Proto musí nyní nechat
část dlažby odstranit. Moderní
dlaždice se nelíbí turistům ani
místním. Rekonstrukce se do−
čká letos i místo pro parkování
aut a nově vznikne posezení pro
turisty a cyklisty. S tím už pa−
mátkáři problém nemají. 

Matriky nerušit
Poté, co ministerstvo vnitra
oznámilo plánované rušení de−
sítek až stovek matrik v obcích
a městech, zvedla se vlna odpo−
ru. Například Jihočeský kraj ná−
pad kategoricky odmítá.  Na jihu
Čech by se rušení matrik, kde
úředníci provedou méně než 20
úkonů ročně, dotklo 47 obcí,
stát by tím ušetřil 150 milionů
korun. Představitelé kraje se do−
mnívají, že by to mělo negativní
dopad na venkov. Po zavírání
pošt, peněžních ústavů, škol ne−
bo obchodů je to další rána pro
obce a malá města a s tím ani
jejich představitelé nesouhlasí.

Kristian Kodet

K. Kodet s dcerou Jackie Foto: Archiv K. Kodeta 

Strakonická radnice chce zlepšit
volnočasové aktivity dětí ve měs−
tě. Proto se rada města rozhodla
rozdělit mezi organizace pořádají−
cí kroužky a aktivity na 1,5 milionu
korun. V současné době je ve Stra −
konicích v různých kroužcích regis−
trováno na 3000 dětí. Na jedno dítě

tak připadá 500 korun. Částku už
odsouhlasila rada města. Nyní při−
pravuje podklady pro červnové za−
stupitelstvo.

„Myslíme si, že si děti i jejich ro−
diče, kteří své potomky vedou
k smysluplnému využívání volného
času, takovou podporu zaslouží.

Proto by tyto peníze měly být určeny
dětem registrovaným v jakémkoliv
kroužku, klubu a podobně. Od spor−
tu až po kulturu,“ uvedl starosta
Břetislav Hrdlička.

Ti, kteří se aktivitám dětí ve Stra −
konicích věnují, vnímají krok města
jako velmi smysluplný. (pru)

Peníze pro volnočasové aktivity dětí

jubilantem a zase galeristou i starožitníkem 

K. Kodet ve své galerii a antiku v centru Tábora...
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Více turistů
Počet turistů v Jihočeském kraji
za první čtvrtletí letošního roku
vzrostl. Podle odborníků na ces−
tovní ruch za to mohli lyžaři
a turisté z asijských zemí, kte−
rých sem přijíždí stále více. Za
první tři měsíce letošního roku
se tu ubytovalo 234 tisíc lidí.
Mezi kraji byl ten Jihočeský
v růstu návštěvnosti druhý.
Cílem Jiho české centrály ces−
tovního ruchu ale je, aby zde tu−
risté zůstávali déle. Také pro ly−
žařské areály byla letošní zima
v počtu návštěvníků rekordní.

Konečně 
jezdí

Dlouho očekávané propojení
dvou největších českobudějo−
vických sídlišt mohou řidiči ko−
nečně využívat. Nemusejí tak
objížďět složitě lokality, které
jsou od sebe jinak vzdáleny pár
stovek metrů. Na spojení sídlišť
Vltava a Máj čekali českobu −
dějovičáci přes dvacet let. Šest
set metrů dlouhá propojka byla
uvedena na rok do zkušebního
provozu. Nakonec bude oproti
původním plánům otevřena
nonstop.

Bezpečnější 
křižovatka

Křižovatka Na Fišerce ve Vim −
perku bude bezpečnější. Rad nice
získala chybějící souhlas jedno−
ho z vlastníků pozemku, který je
zapotřebí ke stavbě nového kru−
hového objezdu. Nová kruhová
křižovatka za 18 milionů korun
by měla začít sloužit už příští rok.
Nyní jde o kritický bod celé do−
pravy ve Vimperku. Denně tudy
projede šest tisíc aut.

Je stále členem souboru Jihočes −
kého divadla, přesto je jednou
z výrazných muzikálových hvězd
a tváří. “Budějčák” Lukáš Randák,
mladý, talentovaný muž s krásným
hlasem, oslavil letos třicátiny.
A jako poděkování všem, kdo ho
podporují, kdo mu pomohli a kdo
jej mají rádi, věnuje svůj letní,
naro zeninový koncert. Uskuteční
se na Hluboké.

„Přijměte mé srdečné pozvání na
letní koncert uspořádáný jako po−
myslnou oslavu mých kulatin.
Těším se, že se potkáme v co nej−
větším počtu a společně to zapije−
me nějakým příjemným songem.
Takže – 12. 8. 2018 na Hluboké,”
řekl Lukáš Randák, který je v pod−

statě objevem skla−
datele a producenta
Zdeňka Bartáka. Ten
jej obsadil do svého díla Romeo
a Julie, které se několik sezón hrá−
lo právě na zámku Hluboká, po zdě ji
v pražské Hybernii. Lukáš Randák
dnes účinkuje v Plesu upírů,

Mefistovi, ale také v divadlech
v Plzni nebo v Ústí nad Labem a na
jihu Čech v Jihočeském divadle.
„Mám velkou radost z toho, že mo−
hu udělat narozeninový koncert
a těší mě, že je o něj zájem. Pře −
devšim proto, že jej beru jako set−
kání přátel, fanoušků a bezvadných
lidí. Moc se na to těším,” dodal
Randák, který i přes svůj věk do−
spělého muže působí jako věčný
kluk z jižních Čech. I když by mu je−
ho hlas i herecké schopnosti mohl
závideť kdekdo z “rádoby celebrit−

ních” umělců, Randák zůstal stále
svůj: „Je to veliký profesionál, stále
pokorný a slušný člověk. A toho si
na něm nejvíc vážím,” dodal i hit−
maker Zdeněk Barták. (pru)

Jihočeský „Romeo”oslaví 30
koncertem na Hluboké
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Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně 

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

Diplomatický protokol
Dopravní akademie – nové zaměření
Propagační grafika

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

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

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

Diplomatický protokol
Dopravní akademie – nové zaměření

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

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

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

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

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

Přijďte k nám studovat −
zahajujeme 2. kolo přijímacího řízení

Dny otevřených dveří: 

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

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

programech a individuální přístup pedagogů ke studentům.

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

Ať už míříte do kempu, na vodu, do hor nebo třeba jen na festival, z naší 
široké nabídky stanů a spacích pytlů si pohodlně vyberete ten, který vám
bude nejlépe vyhovovat. Kromě nich u nás samozřejmě najdete i karimatky,
batohy, kempingový nábytek, obuv, oblečení a další doplňky zpříjemňující
pobyt v přírodě. Můžete se také těšit na řadu novinek a různé akce a slevy.

Obchod LIMANsport v Plzni na Slovanské 31, je v červnu a červenci
otevřen od 9 do 18 hodin v pracovních dnech a také v sobotu od 9 do 
12 hodin.

Pokud se k nám do Plzně nedostanete, nezoufejte. Vše potřebné si
může te vybrat a objednat i z pohodlí domova v našem internetovém
obcho dě www.LIMANSPORT.cz Zásilky zasíláme obratem a u většiny
stanů a spacích pytlů je doprava zdarma.

Nevíte si s výběrem rady? 
Volejte 377 446 782 nebo pište na limansport@centrum.cz.

Rádi vám s výběrem pomůžeme.

POTŘEBUJETE STAN NEBO SPACÁK...
Není nic jednoduššího, přijďte si vybrat k nám.
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Legendární Husákovo letadlo zmi−
zelo od hranic s jižními Čechami
v Rakousku. Po více než dvaceti 
letech změnilo své působiště.
Letoun, který sloužil pro Česko −
slovenské komunistické pohlaváry,
a poslední roky byl unikátním ba−
rem a restaurací kousek od jihoče−
ských hranic, má nového majitele. 

Obří letoun Ilyuschin Il−62, který byl
svého času největším letadlem dlou−
hého doletu v provozu s dosahem 10

000 kilometrů, se stal v devadesátých
letech velkou atrakcí příhraničního ra−
kouského městečka Heiden rei chen −
steinu, kam jej převezl místní podnika−
tel, který jej od státu koupil jako vyřa−
zený a určený do šrotu. 

Letadlo, s nímž jako s vládním
speciálem letěl komunistický prezi−
dent Gustáv Husák nebo premiér
Lubomír Štrougal například na Kubu,
změnilo majitele. Několik posledních
let byl letoun, který byl předělaný na
unikátní bar a restauraci, na prodej
v přepočtu za osm milionů korun.
Nakonec se dočkal nového majitele.
Stal se jím provozovatel jednoho 
z luxusních hotelů v Grazu. 

„Samotný transport byl velmi slo−
žitý, musely kvůli němu být dokonce
dočasně upraveny kruhové objezdy
tak, aby se se sedmdesát metrů

dlouhým trupem bylo možno vytočit.
U nás v Grazu bude nově 122 tun
vážící stroj po rekonstrukci, která
i s dopravou přijde na v přepočtu 50
milionů korun, vyzvednut na střechu

hotelu a sloužit bude už od července
účelům, kterým sloužil u česko−ra−
kouských hranic, tedy jako luxusní
a netradiční bar. S tím rozdílem, že
bude nyní několik desítek metrů nad
zemí,” prozradil nový provozovatel
a zároveň provozovatel Hotelu Nova −
park v Grazu Helmut Neukam. 

Husákovo letadlo se tak v širo−
kém okolí stane obrovskou atrakcí,

a to doslova. V Heidenreichensteinu
sice jako atrakce sloužilo, ale bylo
trochu stranou od hlavní silnice.
I proto zájem lidí poslední roky 
upadal. (pru)

Ceny vstupného na venkovní kou−
paliště na jihu Čech se v porovnání
s loňskem na většině míst nemění.
Provozovatelé zachovávají stejné
tarify. Letní plovárny podle zjištění
zahájily provoz.

„Cenově navazujeme na minulou
sezonu,“ řekl vedoucí českobu −
dějovických spor tovních zařízení
Tomáš Novák. 

Za tříhodinové vstupné zde náv−
štěvníci zaplatí 50 korun, celý den
pak stojí 80 korun. Zdejší letní bazén
navštívilo vloni 39 000 lidí. Do konce
června bude souběžně otevřen i kry−
tý plavecký areál, kde však v nej −

bližších dnech zahájí provozovatel
úpravu a prodloužení tobogánu.

V Táboře letní plovárnu otevřeli už
1. května. Důvodem je opravovaný
krytý bazén „Chceme tím vyjít vstříc
sportovním oddílům, aby kvůli tré −
nin kům nemuseli nikam dojíždět,“
říká správce zařízení Jan Benda.
Celo denní vstupné zůstává na 80
korunách.

V Jindřichově Hradci stojí vstupné
60, celodenní 90 korun. Ve Strako −
nicích zaplatí lidé mimo letní prázdni−
ny 60 korun, v červenci a srpnu o 20
korun více. Znamená to, že i zde ceny
zůstanou stejné jako loni. (pru)

Koupaliště příliš nepodraží

Husákovo letadlo změnilo majitele

Původní stanoviště Husákova letadla

A jeho transport na nové místo do Grazu! 

Takhle vypadá letadlo nyní po rekonstrukci a už je na střeše hotelu Foto FB Novapark 
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Klíšťová encefalitida a borelíóza
jsou v Jihočeském kraji velkým
strašákem. Zatímco proti klíšťovce
se očkovat lze, proti borelíóze zatím
ne. Odborníci teď přišli s možností,
jak se posunout dál. Hygienici loni
zaznamenali téměř pět tisíc případů
tohoto zákeřného onemocnění, kte−
ré přenášejí klíšťata.

Tým mikrobiologů Biologic kého
centra Akademie věd v Českých
Budějovicích se snaží prokázat, že
původce boreliózy může přežít delší

dobu v lidském těle. Pokud by se vý−
sledky jejich práce potvrdily, lékaři by
dokázali zastavit rozvoj onemocnění.

„Používáme transmisní
elektronový mikroskop, kte−
rý nám umožňuje zobrazo−
vat bakterie při velkém zvět−
šení,“ vysvětluje specialistka
na elektronovou mikroskopii
Marie Vancová.

Na počítači tak vidí různé
tvary bakterií, které způsobují bore −
liózu. Spirochety, původci lymské

bore liózy, jsou zákeřné v tom, že do−
káží měnit svůj vzhled a také se veli−
ce rychle přizpůsobit prostředí, ve

kterém žijí.
„Vět šina lidí se
po léčbě anti−
biotiky uzdraví,
ale skoro u de−
seti až dvaceti
procent pa−
cientů dál pře−

trvávají různé projevy onemocnění.
Myslíme, že ten návrat onemocnění

je právě spojen s existencí atypických
forem spirochet, které přežívají v lid−
ském organismu v oblastech, kam
nedosáhne ani imunitní systém člo−
věka, ani antibiotika,“ říkají odborníci. 

Vědci nyní chtějí dokázat, že tyto
formy bakterií jsou stále infekční
pro lidský organismus a můžou způ−
sobit lymskou boreliózu. Lékaři by
na základě tohoto zjištění mohli v její
léčbě pokračovat a předejít tak váž −
nému poškození nervového systému
nebo srdce. (pru)

Léčbu boreliózy by mohli ovlivnit jihočeští vědci

Obec Starý Poddvorov leží v úrodné
oblasti jihovýchodní Moravy. Kolem
dokola jsou známá vinařská místa,
jako například Velké Bílovice,
Čejkovice, Mutěnice.

Ing. Ivo Padalík je starostou Starého
Poddvorova a také členem Vinařského
spolku Nový Poddvorov, jehož vznik
se datuje do druhé poloviny roku
2008. Tehdy se několik vinařů rozhod−
lo založit vinařský spolek, ve kterém
by členy pojila úcta a respekt k vinař−
ské tradici.
Ing. Ivo Padalík pokračuje v rodinné
tradici vinařství.
Jaký je současný trend ve vinařství?
Návrat k přírodě, což znamená vyrábět
vína bez chemie, obhospodařovat vini−
ce bez postřiků a vytvářet víno jako na−
ši předkové před mnoha léty. Jako je−
den z prvních s tím začal náš  kama−
rád, básník, spisovatel, vinař Bogdan
Trojak. Víno začal dělat autenticky,

proto dnes mluvíme o autentických
neboli přirozených, věrohodných ví−
nech. Prosadil snižování aditiv ve víně,
což znamená radikální snížení síry,
spontánní kvašení bez kvasinek, víno

se nefiltruje ani se nepoužívají
čiřidla, či jiné přídavné látky. 
Co musí vinař dodržet při
výrobě autentického vína?
Uvedu jen některá pravidla. Při
pěstování révy se zohledňuje
ve vinohradu ekologické ze−
mědělství. Vylučují se veškeré
herbicidy. Nepoužívají se syn−
tetická hnojiva. Hrozny se sbí−
rají pouze ručně. Při výrobě se
vylučují veškeré selektované
kvasinky. Mošty kvasí spon−
tánně. Vylučují se všechny
cizorodé produkty, jako je
umělá výživa pro kvasinky,
přidané enzymy či bakterie. 

To asi není styl pro velká vinařství?
Je to především záležitost malých vi−
nařů, protože autentická vína vyžadují
mnoho ruční práce, což se projevuje
i v jejich konečné ceně. V současné
době jsou v nabídce například 
prestižních restaurací po celé ČR.
Nicméně spousta vinařů už si našla
cestu k výrobě autentických vín.
Musím se přiznat, že i já jsem se
vydal touto cestou, protože je to
trend, který má budoucnost. Je to
návrat k přírodě a lidé taková vína
chtějí. Vinaři je dělají se srd cem
a v tom vínu je to cítit. Autentická
vína  jsou  vína většinou suchá.
Proč lidé stále upřednostňují bílá
vína?
A jsme u té módnosti. Ten, kdo nepo−
dléhá módním vlnám, si vychutná čer−
vené i bílé víno. Má se pít, co chutná

a s radostí říkám, že popularita
moravských  vín roste. Každá
odrůda je jiná a od každého vina−
ře chutná úplně jinak. Záleží na
poloze vinohradu, odrůdě, na sa−
motném vinaři, ale také na člově−
ku, který víno ochutnává. Obec −
ně platí. Život je příliš krátký, aby−

chom pili špatné víno. Na
mezinárodních výstavách
získávají česká vína prestižní
ocenění a to nejen v Evropě,

ale také v Austrálii, USA, Izraeli a dal−
ších zemích. Stále více zejména 
mladých lidí začíná vinařit. Je to i tím,
že o česká vína roste zájem a to je 
dobrá zpráva.  

Jste starostou Starého Poddvorova.
Je vaše vinařská oblast dobrým 
tipem pro dovolenou či prodloužený
víkend?
U nás je spousta zajímavých a při −
tažlivých míst. Ve Starém Poddvorově
máme kulturní památku Větrný mlýn,
v Novém Poddvorově regionální roz −
hlednu Na Podluží. Z ní je jedinečný
rozhled po celém Podluží, které se
táhne od Hodonína k Břeclavi.  V Čej −
kovicích doporučuji prohlídku Temp −
lář ských sklepů a zážitkovou exkurzi
v bylinkovém ráji Sonnentor, kde se
vyrábějí čaje. Milovníci cykloturisty
ocení vinařské stezky, které je zave−
dou mezi pohostinné vinaře a jejich
sklípky. Necelých 30 km od nás je
Lednicko−Valtický areál. Každého sr −
deč ně zvu k nám. Ochutnejte  morav−
ské víno z našich sklepů. (re)

Život je příliš krátký, abychom pili špatné víno

Ing. Ivo Padalík ve svém sklípku 
kontroluje kvalitu vína.

Po návštěvě Lednicko – Valtického
areálu si ještě zajděte na prohlídku
„Písečný svět Lednice“. Uvidíte 16
velkých soch z mořského písku.
Název výstavy je Božstvo a uvidíte
například Koloseum – Caesar Řím.

Větrný mlýn ve Starém Poddvorově.

přirozených věrohodných vín
Vinaři se vracejí ke kořenům výroby 
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Golden Gate CZ je jedničkou na čes−
kém trhu s drahými kovy. Každým
rokem zaznamenává stále vyšší zá−
jem o investice do zlata a stříbra ve
formě jednorázových investic i pra−
videlného spoření. A aby mohla 
rostoucí poptávku spolehlivě uspo−
kojit, rozšiřuje svou síť regionálních
kanceláří. 
Přinášíme Vám rozhovor s Ludmilou
Janekovou, vedoucí pobočky Golden
Gate v Písku, o tom, co může tato

kancelář svým klientům nabídnout
a proč Češi čím dál více věří zlatu.
n Proč jste se rozhodli otevřít po−
bočku právě v Písku?
Písek je jedním z historických center
Jihočeského kraje, kde dlouhodobě
registrujeme silnou poptávkou po tra−
dičních investicích, jako je zlato
a stříbro. Vybudovali jsme si zde proto
kvalitní zázemí ke schůzkám s klienty
i pro naše vlastní potřeby, jako jsou
pravidelné porady nebo školení.
n Co všechno můžete klientům na
své pobočce nabídnout?
Umožňujeme výdej naspořených cih−
liček, jejich prodej i zpětný výkup.

Kromě toho poskytujeme kompletní
poradenský a analytický servis.
Většina lidí potřebuje investice do dra−
hých kovů vysvětlit a osobně probrat.
Součástí našich
služeb jsou proto
také praktické rady,
jak nákup správně
načasovat, aby in−
vestování bylo co
nejefektivnější. 
n Proč vlastně
spořit právě do
drahých kovů?
Zlato a stříbro jsou
velmi jednoduchou
investicí srovnatel−
nou s běžným spořením. Drahé kovy
ale na rozdíl od spořicího účtu nepo−
dléhají inflaci a jejich hodnota nikdy
nemůže klesnout na nulu. Navíc cena
zlata a stříbra je momentálně velmi
příznivá, především ve srovnání 
s akciemi nebo nemovitostmi. 
n Jak spořicí programy fungují?
Stačí si zvolit cílovou částku a nasta−
vit trvalý příkaz. S každou platbou
klient nakupuje kov za aktuální cenu,
a jakmile naspoří celou cihličku,
fyzic ky si ji odnese. Spořicí programy
začínají už od 500 korun za měsíc, 

lidé si však nejčastěji spoří kolem
1.500 korun měsíčně.
Drahé kovy znamenají stabilní finanč−
ní rezervu a pojistku před inflací i před

finanční krizí. Své investice máte díky
nim doslova ve vlastních rukou, nejste
závislí na bankách ani jiných finanč−
ních institucích.                            (pi)

Pobočku GoldenGate CZ 
najdete na adrese:

Nerudova 80, 397 01 Písek
Kontakt:

Ludmila Janeková, 
Oblastní vedoucí

+420 602 271 035
ludmila.janekova@goldengate.cz

Kauza bývalého primátora Českých
Budějovic Juraje Thomy stále není
u konce. Nejvyšší státní zástupce
Pavel Zeman totiž po−
druhé podá dovolání.
Odvolací Vrchní soud
v Praze jej opakovaně
zprostil obžaloby ze
zneužití pravomoci,
zatímco Krajský soud
v Českých Budějovi −
cích mu předtím vy−
měřil pět let vězení.
Pavel Zeman už jed−
nou s dovoláním
uspěl. Nejvyšší soud
sice vyloučil, že by
se Thoma činu do−
pustil úmyslně, naří−
dil však, aby se odvolací senát pří−
padem zabýval znovu. Vrchní soud
i podruhé rozhodl stejně a Thomu
opět osvobodil.

„Nejvyšší státní zástupce v opě−
tovném dovolání namítá, že Vrchní
soud v Praze věc i po dalším vedení
řízení nesprávně kvalifikoval. Věc bu−
de k rozhodnutí předložena Nejvyš −

šímu soudu,“ popsal mluvčí Nej −
vyššího státního zastupitelství Petr
Thoma, který byl primátorem v le−

tech 2006 až 2014, podle obžaloby
v červnu 2010 uzavřel se společ−
ností BitServis nevýhodný dodatek
ke kontraktu o dodávce počítačové−
ho zařízení a vybavení za přibližně
37 milionů korun. Přitom si podle
žalobce musel být vědom toho, že
dodatek představuje novou smlou−
vu, kterou neprojednala rada města.

Podle odvolacího senátu sice bylo
prokázáno, že Thoma dodatek po−
depsal, skutek však podle soudu ne−

ní trestným činem. Senát
odkázal například na to,
že bývalý primátor vychá−
zel z odborných stanovi−
sek zaměstnanců magis−
trátu a jednal v dobré víře.

Thoma dlouhodobě tr−
vá na tom, že je nevinný.
Když letos v březnu
Vrchní soud v Praze po−
druhé vynesl zprošťující
verdikt, Thoma by byl jed−
nání přítomen, ale rozhod−
nutí už komentovat nech−
těl. „Už bych o tom nerad
mluvil, chci se soustředit

na budoucnost,“ reagoval pro MF
DNES stručně. Před tím pouze zo−
pakoval, že naprosto vylučuje, že by
spáchal jakýkoli trestný čin.

Na podzim hodlá být lídrem kan−
didátky hnutí Občané pro Budějo −
vice v komunálních volbách do čes−
kobudějovického zastupitelstva. 

(pru), foto archiv ĆT

Kauza Juraje Thoma neskončila
Mateřské školky v Českých Budě jo −
 vicích budou mít po celé prázdniny
otevřeno. V době střídání za měst −
nanců mateřinek na dovolených
mají rodiče šanci svou ratolest
umístit do zařízení, kde o ně bude
postaráno. Prázdninový provoz ma−
teřských škol bude v osvědčeném
režimu pokračovat i letos

„Dostupnost školek během ce−
lých dvouměsíčních prázdnin rodiče
oceňují. Každý týden bude otevřena
některá z nich, ale ne vždy půjde
o školku kmenovou, kam dítě ve
školním roce dochází,“ uvedl ná−
městek primátora Petr Podhola
s tím,  že město bylo za tímto úče−
lem a s přihlédnutím k dopravním
možnostem i dojezdové vzdálenosti,
rozděleno na tři oblasti. 

„V každé z nich bude otevřena
vždy jedna školka, která  bude vy−
brána na základě počtu přihláše−
ných dětí tak, aby počet zájemců
odpovídal její kapacitě,“ dodává ná−
městek Podhola. Běžně se o prázd −
ninách ve školkách vystřídá několik
stovek budoucích školáčků, což pl−
ně odpovídá poptávce. (pru)

Školky budou 
otevřené

Pobočka společnosti Golden Gate v Písku
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Letní festivaly na jihu
Čech budou letos doslova
nabité hvězdami. Kabát,
Chinaski nebo Tomáš
Klus, písně George Ger sh −
wina i špičky punku nebo
dechovky nabídnou letní
festivaly, na kterých by −
ste neměli chybět. 

Před otáčivým hlediš−
těm v Čes kém Krumlově
budou dvě premiéry, horor
Dracula a rodinné předsta−
vení Ztracený svět. Na akci Létofest
20. a 21. července na českobudějo−
vickém Výstavišti zahrají Kabát, Chi −
naski, Mig21, Wanastowi Vjecy,
Marek Ztracený, BSP, Anna K., Se −
bastian, Iné kafe a Mňága a Žďorp.
Putovní festival Hrady CZ nabídne
3. a 4. srpna program na hradu
Rožm berk nad Vltavou. Dramaturg
Viktor Souček ČTK řekl, že první den
zahrají například Horkýže slíže, Ivan
Mládek, Monkey Business a Škwor,
4. srpna Tomáš Klus, Slza, Lenny,
Vypsaná fixa, Visací zámek, Jelen,
Mandrage a ve 23:00 na závěr
Divokej Bill.

Hlavně regionální kapely budou
hrát v červenci a srpnu každé úterý
na Stezce korunami stromů v Lipně
nad Vltavou. Na fotbalovém stadio−
nu se 21. a 22. července odehraje

Mezinárodní festival dechových hu−
deb Kubešova Soběslav, kde jiho −
česká dechovka Babouci pokřtí 
nové CD. Folkoví a popoví interpreti
jako Lenka Filipová, Voxel, Radka
Fišarová nebo Epydemye vystoupí
od 4. do 15. července na festivalu
Dačická kostka.

Desítky kapel z žánrů punku, pun−
krock, rock'n'roll, reggae, ska a roc−
kabilly přinese od 13. do 15. čer−
vence akce Mighty Sounds na tá−
borském letišti Čápův dvůr. Jde
o 14. ročník. „Poprvé na festival při−
jedou aristokrati garážového rock'n'−
roll Royal Republic. Kromě nich vy−
stoupí aktivističtí Anti−Flag, taneční
projekt Dub FX nebo špičkový
folk punk v podání The Rumjacks,“
uvedla mluvčí festivalu Markéta 
Šte chová. Zahrají zde i Sick of it all,

Inner Circle, Booze and Glory
či Pipes and Pints.

Mezinárodní hudební festival
Český Krumlov, jehož 27. roč−
ník se letos uskuteční od 20.
července do 11. srpna, připo−
mene ně kolik výročí: 90 let od
smrti Leoše Janáčka, zpěvák

Jan Smigmator s Big Ban dem Felixe
Slováčka před staví písně George
Gershwina, jenž se narodil před 120
lety. Muzi kálový večer zohlední 100.
výročí narození Leonarda Bernsteina.

Festival přinese 21 koncertů růz−
ných žánrů. Program slibuje klasic−
kou hudbu, swing, muzikál, operu,
folklor i swingový večer. Vystoupí
rovněž violoncellista Jiří Bár ta,
Schola Gregoriana Pra gensis,
Cigánski Diabli, Hradišťan a Jiří
Pavlica, festival zakončí česko−slo−

venský večer věnovaný 100 rokům
Československa, kde zahrají Čecho −
mor i soubor Lúčnica. 

Jihočeské divadlo naplánovalo
před otáčivým hledištěm v Českém
Krumlově osm titulů a 92 předsta −
vení včetně dvou premiér, hororu
Dracula a rodinného příběhu Ztra −

cený svět. Hrát tam bude od
6. června do 9. září. „Dracula je úpl−
ně vyprodaný, na Ztracený svět zbý−
vá ještě asi 5000 z 15.500 vstu −
penek,“ dodala Věra Ernstová
z obchod ního oddělení divadla.

Alšova jihočeské galerie otevře
10. června v zámecké jízdárně na
Hluboké výstavu 106 černobílých
kreseb a maleb tuší Františka Kupky,
které vznikly k publikaci Člověk
a Země, již napsal geograf a anar−
chista Élisée Reclus. (pru)

Právě odjeli. Tři úředníci strávili
v cizí kanceláři dva dny. Namát −
ková kontrola z ministerstva „bez
důvěry“. Žádná pochybení odhale−
na nebyla. Předpokládáte úlevu? 

Ale kdepak, ještě na odchodu už
varovně zvedali prst – jen neusnout
na vavřínech! Přijdou zase a jiní.
Další ministerstvo, řídící nebo au −
ditní orgán, finanční úřad, platební
agentura. Úředníci, vrchní komisaři,
kontroloři, metodici, … jejichž bar−
vy i pozice se mění rychleji než se−
mafor. Znovu a pořád, rok i deset let
zpátky. Zatímco naše vláda je buď
v demisi, nebo bez důvěry, prašť ja−
ko uhoď, oni se ohlašují neúnavně.
Unavení jsme my. Nefunkční vedení
státu je živná půda pro úřednický
aparát, který se množí jako houby
po dešti. Začíná mít moc, leckdy
neomezenou. A s mocí roste chuť.
Připomeňme Parkinsonův zákon:
„Každý úředník přidělává práci

ostatním. Ozbrojený všemožnými
razítky a štemply tak likviduje škod−
nou – poddajné poddané!“

Ještě se držíme. Ještě dodržuje−
me předpisy a pravidla, ještě dý−
cháme. Ale jak dlouho? Jak dlouho
ještě vydržíme šlapat vodu?

Pokud jste někdy měli
co do čině ní s dotačními
penězi, měli jste také co
do činění se strachem.
Se strachem všudypřítomným 
a trvalým, nikdy nevíte, kdy spadne
klec. Protože tato práce bezchyb−
ně ani dělat nejde! A to je ten
bič, to je ta hůl, kterou si byrokrat
najde, když chce bít ty, kterým by
měl z povahy věci poskytovat
službu.

Například dnes to bylo o chlup.
Dodatek ke smlouvě z roku 2008,
ke správnému vedení účetnictví
a k odvedenému dílu zcela nepo−
třebný, je předložen pouze v kopii.

Originál má dodavatel, který více
než deset let smlouvu naplňuje.
V obdobném zbytečném dokumen−
tu je zas požadováno písmo strojo−
vé, avšak stojí tam hůlkové. A logo
EU není dostatečně veliké, největší,
úplně největší na celém světě.

A jééééje. To
vypadá na kolo−
sální problém.
Minis ter ští vážně

pokyvují hlavou, radí se, požadují
nápravu, nejlépe okamžitou.
Proboha – čeho? Čeho nápravu? 

Kdo platí, ten poroučí! A světe, div
se, že ačkoli to zdálky i zblízka vypa−
dá tak, že si občany platí stát, je to ve
skutečnosti přesně naopak. Ten roz−
bujelý aparát si platíme my. Jako
obča né v něm za to máme jedinou
jistotu: každé ráno vyjde v Čechách
slunce a s ním každé ráno vyjde no−
vá legi slativa. Kdo nezažil, neuvěří.
Ne vyšetřujte, prosím, k čemu se

mnou uvedené absurdity vztahují,
nejsem žádná hrdinka. Stát a jeho
úřednická eskorta je nelítostná, ne−
předvídatelná, nelogická. Žijeme pod
kuratelou, bojíme se říci vlastní ná−
zor. A když už se někdo přece jen
osmělí a poukáže na zjevnou pito−
most, zpravidla se dozví omšelé kli−
šé: „Tak to prostě po nás chtějí.“ Pří −
 padně: „Takový je předpis.“ Pro −
kristapána – kdo to chce a čí je to
předpis???

Co uděláme, až nám nařídí, že
se máme odrážet ušima, na hlavě
nosit lékárničku a problikávat no−
sem? Možná se taková směrnice
už někde chystá. S hlavou nad vo−
dou vydrží v takové pozici jen má−
lokdo.  Ten, kdo se nepotopí, bude
milosrdně zbaven svéprávnosti.
Blaho slavení chudí duchem. 
PS: Toto není o Evropské unii, ale
o České republice.

Sylva Heidlerová

Úředníkova kariéra roste s počtem podřízených

Pojďte na festivaly: Klus, Chinaski, Kabáti
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Budějovický Budvar loni prodal
1,547 milionu hektolitrů piva,
meziročně tak klesl výstav o čtyři
procenta, a to navzdory vyššímu
exportu. Jediný národní pivovar
vyvezl rekordní objem piva. Do
76 zemí exportoval více než 
990 000 hektolitrů piva, meziročně
o 1,5 procenta více. 

„Pokles výstavu způsobily omeze−
né kapacity výrobního podniku, přetí−
žené linky a nedostatek zaměstnan−
ců,” řekl mluvčí Budvaru Petr Samec. 

Českobudějovický a zároveň asi
nejslavnější pivovar na světě se loni
zaměřil více na prodej ležáku, zvýšil
ho o dvě procenta, a vystavil tak
nejví ce světlého ležáku v historii.
„S ohledem na nedostatek výrob−
ních kapacit jsme loni snížení prode−
je v tuzemsku plánovali a očekávali.
Zároveň jsme se i v tuzemsku zamě−
řili na prodej piv s vyšší přidanou

hodnotou, tedy ležáků. Na rozšíření
výroby usilovně pracujeme – již dva
roky je areál pivovaru velkým stave−
ništěm,” dodal Petr Dvořák.

Pro Budějovický Budvar, který je
stále v majetku státu a některé vlády
se snažily jej zprivatizovat, a kde
pracuje 670 lidí, jsou nyní prioritou
investice do rozvoje výroby a logisti−
ky. Od letošního dubna je ve zku −
šebním provozu nové logistické 

centrum za 750 milionů korun, staví
se nový ležácký sklep. V březnu
zprovoznil Budvar modernizovanou
linku na stáčení piva do plechovek,
investoval 40 milionů. Kapacita
stoupla o 55 procent ze 16 000 na
25 000 plechovek za hodinu. Letos
začne i stavba nové stáčírny lahví
a výrobních kapacit pro hlavní
kvaše ní. Posledním rozšířením bude
nová varna. (pru)

Budějovický Budvar, méně, ale i více piva

Soňa Norisová, Jaroslav Satoran −
ský, Filip Tomsa, Michal Holán,
Jana Boušková, Táňa Medvecká
a celá řada dalších herců se opět
usadila na Šumavě. Začalo totiž na−
táčení třetí řady veleúspešné série
Policie Modrava. V nádherné příro−
dě kolem Kašperských Hor, Anína,
Sušice, Modravy se budou odehrá−
vat příběhy, které policejní tým ka−
pitánky Vinické bude muset řešit.

„Potřetí a zároveň naposledy jsme
rozjeli natáčení. A přejeme si hlavně
to, aby nám vycházelo počasí.

Diváci se mohou těšit jak na ‘staré
známé’ tváře, tak i na nové,” prozra−
dil režisér seriálu Jaroslav Soukup.

„Já se na to opravdu moc těším.
Je to vždycky skvélá parta, super

zážitky. Ale teď mě mrzí, že na pár
měsíců, i když s přestávkami, budu
od mé krásné Anie a malého Míši,”
prozradil Rozhledu herec a dabér
Michal Holán, který v Policii

Modrava hraje policistu Jáju
“Jasnačku”.

Diváci si ale na dalších osm
dílů příběhů ze Šumavy budou
muset počkat. Na televizní ob−
razovce se objeví až v příštím
roce. Štáb bude natáčet do říj−
na, pak projde seriál střihem
a dalšími úpravami v postpro−
dukci. Půjde ale opět o skvěle
odvedené díly pravé šumavské
kriminálky, která se u diváků
stala tolik oblíbená, a díky které
míří na Šumavu každoročně

o mnoho tisíc turistů více. Ti chtějí
vidět, kde seriál vznikal a vzniká.
Zároveň zde také stoupl enormně
zájem o nemovitosti, i o ty, které se
v minulých sériích objevily. (pru)

Soud o vjezd 
autobusů

Majitelé domů v centru Českých
Budějovic se chtějí s magistrá−
tem dál soudit. Důvodem je vjezd
“midibusů” do města. Vozy MHD
jim prý ničí nemovitosti a navíc
to odporuje i předpisům týkají−
cích se městské památkové re−
zervace.

Autobusy začaly jezdit Krajin −
skou ulicí letos v lednu v sou −
vislosti se zavedením parko −
vacích zón a vybudováním od−
stavného parkoviště Jírovcova.
Soud už jedno předběžné po −
volení zrušil, město má ale trvalé
povolení.

„Chceme docílit toho, co tady
bylo, to znamená, že bude zákaz
vjezdu veřejné dopravy do histo−
rického centra,“ uvedl Karel
Pražák ze Sdružení majitelů do−
mů. „Proti otřesům nic neudě −
láte, časem ty baráky začnou
praskat, protože to není mono−
lit,“ podotkl.

Krajský soud už dočasné
opatření, které vjezd midibusů do
Krajinské ulice umožňuje, zrušil.
Město má ale platné trvalé povo−
lení. I proti tomu chce sdružení
majitelů podat žalobu.

Radnice proti rozhodnutí sou−
du podala kasační stížnost a bu−
de se bránit i dál. „Jsme stopro−
centně přesvědčeni, že tato trasa
je v souladu s územním plánem.
Územní plán sice hovoří o jedno−
směrnosti, ale týká se to vel −
kých trolejbusů, ne minibusů,“
vysvětlil náměstek primátora
František Konečný. To ale majite−
lé domů odmítají a považují to za
aroganci moci.

Na lince, kterou využívá až
1500 lidí denně, jezdí zatím pro−
vizorní minibusy. Objednané vo−
zy má Dopravní podnik dostat do
konce roku. Kupuje je za 140 mi −
lionů korun s využitím evropské
dotace. Mnoho obyvatel krajské
metropole si ale zavedenou linku
MHD pochvaluje. (pru)

Policie Modrava třetí a poslední
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Jediné české lázně, které skloubily lá−
zeňství s přírodou, zemskou energií a
historií. Poddejte se léčivým účin−
kům šumavských bylinek
a načerpejte síly v přírodní
jeskyni Parkhotelu v Kaš −
perských Horách.
Vodoléčba v podobě by−
linných koupelí je zákla−
dem nabídky lázeňských
procedur. Vodu lze využít
k odpočinku, uvolnění, po −
vzbuzení, ale i ke cvičení a sportu.
Můžeme ji použít např. pro střídavé hor−
ké a studené, vířivé nebo perličkové
koupele. Vodoléčbu můžeme zařadit
mezi alternativní terapie. Řekové

a Římané si svůj život bez příznivých
účinků vody neuměli představit.

Existuje celá řada způsobů, jak může
být voda použita v rámci léčby. 

Každá bylina má v koupeli
svůj význam a společně
působí příznivě podle vy−
braného druhu koupele.
Bylinné koupele se nejčas−

těji používají jako terapie na
povzbuzení organismu, od−

stranění únavy, na klouby posti−
žené artrózou, řešení ženských pro−

blémů a v neposlední řadě k odstranění
stresu. V naší nabídce najdete pět dru−
hů koupelí ze směsí sušených bylin.
Podle přání vyluhujeme bylinný měšec

a spolu s výluhem jej
přidáme do lázeňské
vany. Ve vířivé nebo
perličkové vaně tak
probíhá další uvolňo−
vání účinných látek.
Koupel také působí
i aromaterapeuticky,
dále uvolňuje a prohří−
vá svaly. V průběhu
koupele máte možnost
pitné kůry v podobě
speciálního borůvko−

vého čaje, míchaného výhradně pro na−
še lázně. Teplota vody ve vaně se pohy−
buje mezi 35–37 °C a doba trvání kou−
pele je maximálně 20 minut. Po koupeli
následuje 20minutový zábal v prostě−
radle a zábalové dece. Zábal vede k dal−
šímu uvolnění těla a zvyšuje pří−
jemné pocity. Bylinné koupele
mají dlouhodobý efekt, pokud
dochází k jejich pravidelnému
opakování. Doporučený počet
koupelí je deset. 
V nabídce máme pro naše hosty
pět druhů koupelových bylinných
směsí. Host má možnost si vy−
brat tu směs, která mu nejvíce
vyhovuje. Jedná se o zklidňující koupele
navozující pocit uvolnění a relaxace,
koupele určené výhradně ženám, deto−
xikační koupele, které zlepší látkovou
výměnu a tok lymfy. Velmi oblíbené jsou
povzbuzující koupele, ale stálicí mezi
bylinnými koupelemi je hojivá koupel
urče ná všem, které trápí bolavé a oteklé
klouby, namožené a natažené vazy. 

Bylinné směsi pro nás míchá renomo−
vaná bylinná firma z Pošumaví. Hlavní
technoložka garantuje přesné složení
bylin pro jednotlivé koupele a jejich
množství. Směsi se připravují až na zá−
kladě naší objednávky na lékárnických

vahách, výhradně pro naše lázně.
Jednotlivé dodávky mají své šarže, aby
byla vždy garantovaná kvalita a dohle−
datelná případná reklamace. Po dobu
provozu lázní jsme provedli tisíce 
koupelí ke spokojenosti všech hostů.
Rozhodně k tomu přispívá i prostředí
kabin, které jsou odhlučněné a host zde
má své intimní prostředí. (pi)

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

recepce@parkhotel−sumava.cz.

Šumavské bylinné lázně (díl 4.)

Vířivá vana

Perličkové vany

Nový výrobní závod se na−
chází v Klatovské průmyslo−
vé zóně Pod borem, v
Schiffauerově ulici. 
Tento, již druhý provoz firmy,
se stává důležitým technolo−
gickým centrem s Hi−Tech
obráběcí technologií. Firma

Aerotech Czech investovala nemalé fi−
nanční prostředky do technologie ozna−
čené jako Průmysl 4.0 a přináší tak do
regionu nové trendy ve strojírenství. 
V nové provozovně se již zahájila kvali−
fikace výroby štítů pomocných motorů
kosmické rakety Ariane 6, která se stá−
vá hlavním úkolem Evropské kosmické

agentury. První start
rakety nové generace

je plánován již na rok 2020 a firma
Aerotech Czech dodá své díly již pro její
první start.
Zázemí silné mezinárodní firmy, profe−
sionalita budovaného týmu a dlouhodo−
bá tradice strojírenství je předpokladem
úspěchu a splnění vysokých požadavků
průmyslu v kosmickém sektoru.     (pi)

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

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

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

www.aerotech−czech.cz

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

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

Firma Aerotech Czech Klatovy se úspěšně zapojila
do kosmického programu a leteckého průmyslu

Do svého týmu přijmeme nové zaměstnance do naší provozovny v Klatovech v ul. Dr. Sedláka 763. Kontaktujte 
prosím pí Kristýnu Machovou – tel.: 376 339 910, 721 944 634, e−mail: kristyna.machova@aerotech−czech.cz

Firma Aerotech Czech vybudovala v roce 2017 nový výrobní závod
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n V posledním článku „Celý život
je o pudech – o penězích a sexu“
jste se věnoval penězům. Jak je to
s tím sexem. Má opravdu takový
vliv na život?
Podle mne na prvních
místech jsou dva –
pud sexuální, bez
něj bychom tady
nebyli a pud se −
 be záchovy. Kvů  li
oběma pudům
se válčilo, zná−
silňovalo a pra v −
děpodobně to
bude i nadále.
Sta tistiky uvádějí,
že nevěra je na prv−
ním místě důvodem
k rozvodu. Ani více dětí
v rodině či dobrý vztah ne−
zastaví sexuálně neuspokojeného
partnera od riskantního kroku – ne−
věry. Tím způsobí nerovnováhu ve
vztahu a jeho destrukci. Nevěrný
part ner či partnerka riskují mimo roz−
bití rodiny horší věc, a to možnost
nákazy infekcí. Stačí nenápadná
chlamydie, kterou má většina lidí.
Přenáší se sexem, líbáním, kapénko−
vou infekcí, atd. Horší je HPV vir, kte−
rý sice muž nedostane, ale stane se
jeho roz našečem. Při věštění mým
klientům není neobvyklá tato situace: 
Nevěrný manžel si našel vdanou mi−

lenku. Protože mu jedna milenka ne−
stačí, našel si rovnou tři, aby měl za−
jištěn sex, když jedna, či druhá nemá
čas. Protože „Vrána k vráně sedá,
každý sobě rovného si hledá“, tak
vdaná „nevěrnice“ má rovněž více
milenců. Stačí, když jeden má něja−

kou infekci či mykózu a zdravotní
problémy jsou tady. A chlamydie se
přenesou i na děti a u těch to začíná
alergiemi a pokračuje dál. Ani toto 

lidi nezastaví, aby ovládli
svůj pud. A někdy jde

doslova o život (HIV,
či jiné, nově za−

vlečené tropické
pohlavní cho−
roby). 
n Stále čas−
těji se nyní ho −
 voří o ze mě −
třesení a akti−
vitách sopek.

Bude to pokra−
čovat? Ne ní to

nějaké znamení –
varování?

Věštil jsem už před dva−
ceti lety, že v roce 2017 až 2018

se bude dít nejvíce katastrof, jak
u nás, tak ve světě. A to se také děje.
Navíc hrozí i problémy v ekonomické
oblasti, podobně jako v roce 2008.
Nemá cenu řešit něco, co nemůžeme
ovlivnit. Z tohoto důvodu jsem upo−
zorňoval, že nastala doba vhodná pro
stmelení rodin, upevnění kamarád−
ství, zkrátka „Budhistické: Odpustit,
neočekávat, nelpět“. Potom nám mů−
že být dobře. 
Kdo se snaží být v harmonii, nekoná
zlo, nezpůsobuje nerovnováhu, tomu
funguje dobře intuice a je scho −
pen nebýt v nesprávný čas na ne −
správném místě. Tím se vyhne pro−
blémům. 
Podlé mé věštby nás čeká těžší
obdo bí, ale vše je řešitelné. Větší
problé my budou spíše v zahraničí na

tektonických zlomech zemských de−
sek, které už jsou známy, budou větší
než u nás. 
Není dobré si žárlivostí, zlobou a zá−
vistí přidělávat další problémy, které
jsou zbytečné. Když budou rodiny dr−
žet pohromadě a pomáhat si, nevi−
dím problém těžší období překonat.
Život a s ním spojené problémy jdou
v „sinusoidách“. Nemá smysl se
strašit. Dnes je obtížné se orientovat
ve zprávách, dokonce i seriózní mé−
dia ne vždy píší a mluví pravdu. Ale
když bude každý v harmonii, rozpo−
zná snadno, co je fáma a co pravda.
Takže žádný konec světa nebude
a ani to nehrozí.
n Kdy konečně se v Čes ku na −
jdou politici, kterým půjde o blaho
země. Dočká me
se ještě letos
stabilní vlády?
V křišťálové kou −
li vidím, že tako−
vá vláda už je a dalo
jí hlas 30 % obyvatel. Teď je zapotřebí
ji nechat pracovat, aby nám ukázala,
že to myslí s lidmi dobře. Podle mé
věštby je to vláda pro lidi. Opozice,
která prohrála volby a nesmířila se
s tím, pohodu narušuje nesmyslný−
mi prohlášeními a pomlouváním
těch, co volby vyhráli. Tím vyvolává
strach a v mnoha přípa dech se jí daří
rozbít po hodu, která jinak je. Nikdy
se od r. 89 ne pro dávalo tolik aut, lidé
neměli tak vysoké platy, nebyla tak
vysoká životní úroveň. Podlé mých
věšteb bude se postupně odhalovat
korupce bývalých politiků a každý
tak uvidí, že jim šlo o vlastní blaho,
ne o blaho země. Stabilní vláda tady

je, pouze nemá důvěru a mohla by ji
mít do konce června.
n Jak si zvolit dovolenou a s kým
na ní jet, abychom si odpočinuli
a byli v pohodě a šťastni? 
Dovolená je pracovní volno v za−
městnání, aby si lidé odpočali a zre−
generovali síly. Protože jsme indi −
vidualisté, tak každý si odpočine ji−
ným způsobem. Pokud jsme sami,
je to jednoduché se rozhodnout.
Pokud máme rodinu, je to složitější
vyhovět požadavkům vícečlenné ro−
diny. Tady už musí dojít ke kompro−
misu. Podle mé teorie je vztah dar

a je na nás, ko−
mu a jak dlou −
ho jej daruje−

me. A s kým trávit
dovolenou? V křišťá−
lové kouli vidím, že
pokud máme okolo

sebe negativního člo−
věka, je schopen nás do „svého blá−
ta vtáhnout“ poměrně rychle. Na
jednoho negativního člověka musí−
me mít aspoň dva pozitivní lidi, aby
nás negativita neovlivnila. To je urči−
tě dobrá rada a každý dělá jen to, co
mu za to stojí. 

Přeji všem příjemnou dovolenou.
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

Jihočechů je zase více!  Na konci ro−
ku 2017 žilo v Jihočeském kraji 640
196 obyvatel, z toho 324 183 žen.
Proti stavu na začátku roku se počet
obyvatel zvýšil o 1414, bylo to hlav−
ně díky tomu, že do regionu se víc li−
dí přistěhovalo, než z něj odešlo.
Kladné číslo migrace bylo 1286 lidí. 

„Na zvýšení počtu obyvatel se ale
částečně podílelo i to, že víc lidí se
v kraji narodilo, než zemřelo,” uvedl
Český statistický úřad. Loni se v již−
ních Čechách narodilo 3489 chlapců
a 3391 dívek, zemřelo 3483 mužů
a 3269 žen. V kraji žilo k 31. prosinci
2017 přes 3400 obyvatel, kteří již
oslavili 90. narozeniny.

V absolutních hodnotách počtu
obyvatel si přirozenou cestou nejví−

ce polepšilo město Týn nad Vltavou,
město Lišov a obec Srubec, všech−
ny jsou na Českobudějovicku. Nej −
vyšší nepříznivý přirozený vývoj za−
znamenalo město  Veselí nad Lužnicí
a Třeboň.

Nejvyšší kladné saldo migrace za−
znamenaly České Budějovice, kde
v posledních letech obyvatel spíše
ubývalo, dále Písek a obec Včelná. Ve
větší míře se lidé stěhovali z Jindři −
chova Hradce, kde to bylo 121 obyva −
tel, z Českého  Krumlova a z Milevska.

Nejvíce, 393 obyvatel, přibylo loni
v Českých Budějovicích, v Písku
153 obyvatel a ve Včelné 151 lidí.

Nejvyšší celkový úbytek obyvatel,
113 lidí, zaznamenal Český Krumlov,
dále Jindřichův Hradec a Veselí nad
Lužnicí.

„Obcí s nejmenším počtem obyva−
tel je Hájek na Strakonicku, kde ke
konci roku 2017 žilo 33 obyvatel. Ze
všech 624 obcí kraje mělo loni 15,2
procenta obcí méně než 100 obyva−
tel. Jihočeský kraj má dlouhodobě
nejmenší hustotou zalidnění v ČR,
63,7 obyvatel na kilometr čtvereční,
velká část lidí (64,1 procenta) žije ve
městech. Krajské město mělo jako
svoje bydliště 14,7 procenta ze všech
obyvatel kraje,” podotkli statistici.

V přepočtu na 1000 obyvatel za−
znamenala nejvyšší přirozený pří −
růstek obec Radějovice v okrese
Strakonice, kde se narodily dvě děti
a nikdo nezemřel. „Jedná se o obec
s malým počtem obyvatel,“ dodal
ČSÚ. Nejvyšší relativní přirozený
úbytek byl v obci Bradáčov na
Táborsku.

Nejmladší obyvatelstvo žije v obci
Pěčnov na Prachaticku s průměr−
ným věkem 34,2 let. Naopak nej −
vyšší průměrný věk byl v obci
Minice na Písecku, 56,9 let. Nejvyšší
podíl dětské populace na celkovém
počtu obyvatel obce měli loni v obci
Babice na Prachaticku (26,2 pro −
centa), nejnižší podíl Vacovice na
Strakonicku. (pru)

Jihočechů je zase více
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KOUPÍM STARÉ peřiny
a nedrané peří. Tel.: 720
543 953. PM 180099 

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho 
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve špat−
ném stavu. Nebo jen pří −
slušenství. Dále koupím 
trafa, domečky a vše co
souvisí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 180075

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj. sbě −
ratelské předměty, staré 
bakelit. rádio Talis man,
Philips, Telefunken aj. Sta ré
hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Ome ga, Heuer,
Glass hütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Porce −
láno vé a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do
r. 1960. Vykoupím i celou
sbírku nebo pozůstalost.
Sběra tel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 180005

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě  ratel stále hledá a do−
bře zaplatí za plechové
cedu le, 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 motor CRYSTAL
8002 s turbem čtyřválec.
Tel.: 603266141. PM
180108

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

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromové
lustry a lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty, 
dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, figurky
zvířátek, svícny, obrazy,
kresby, i samotné rámy,
hodiny, lampová radia,
staré housle, violu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice, odznaky a sta−
rou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 180023  

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
 ratel stále hledá a dobře
zaplatí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice
či určené fotografie  do ro−
ku 1945, uvítám sbírku či
pozůstalost, po dohodě
mo  hu přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 80192

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

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 budová−
ní vlasti aj. ČSSR vy −
znamenání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021

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

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

STARÉ fotoaparáty (Fle xa −
ret, Mikroma, Ste reo 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,
líva nečník apod. Tel.:
603872698. PM 180022

PRODÁM topení na olej ko−
tel 27 kW. Tel.: 603266141.
PM 180107

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

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5 m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 
5−6m x 3m x 3m – více ku−
sů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech. Vnitř −
ní  rozvod elektřiny včetně
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovic kou buňku, oblo −
ženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále pro−
dám maringotku, obloženou
palubkami, zařízenou k oka −
mžitému používání. Zajiš −
tění dopravy na místo 
určení.  Tel.: 604867469.
PM 180024

PRODÁM stavební parcelu
7 km od Klatov na expono−
vaném místě s krásným
výhle dem na Šumavu. Na
stavbu domu – bungalowu
je zpracovný projekt včet−
ně stavebního povolení
v práv ní moci, přípojka vo−
dy + vlastní zdroj, el. ener−
gie , kanalizace, v dosahu
plyn. Výměra pozemku je
2300 m2. Cena dohodou.
Tel.: 602614480. RR 80299

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

PRONAJMU, případně pro−
dám v Klatovech zavede−
nou kavárnu s cukrárnou a
výrobnou. Veškeré infor−
mace osobně. Osobní jed−
nání domluvit na tel.:
602614480. RR 80372

PRONÁJEM rekreačního
ubytování – Šumava –
Sušicko. V patře RD, 2 po−
koje, společná kuchyň,
kou pelna, balkon. Cena
140 Kč na os./den. Tel.:
376526153. RR 80383

NABÍZÍM pronájem, pří−
padně prodej reprezen −
tativních nebytových pro−
stor v bytovém domě
v Kla tovech. Bezbariérový
přístup, velké parkoviště.
Roz loha prostor cca 190
m2. Sociální zařízení, per−
gola, terasa. Vhodné jako
právní kanceláře, labora−
toř, ordinace apod. Tel.:
602614480. RR 80373

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábko −
vá, tel.: 608117789. RR
80050

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 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

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

KARTY nelžou, kyvadlo
odpo ví na otázky a magie
pomůže při řešení potíží.
Výklad karet, roční před−
povědi, pomoc v mezi −
lidských a milostných
vztazích, při finančních
a zdravotních problémech.
Věštba podle Knihy pro−
měn, zrušení negací klet−
by. Osobně nebo písemně
– volejte, pište na tel.
775901978. PM 180038

ROZVEDENÝ 62 letý hledá
milenku od 55 let k občas−
nému erotickému mazlení.
Strakonicko, Č. Krumlov −
sko, Prachaticko. Pouze pí−
semné nabídky do redakce
pod č. inzerátu PM 180115 

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

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF
typ AE 45 FA, pěkné pneu s
disky, rozměr i pro nové
Avie, motor s šestistupňo−
vou  převodovkou a  kom−
pletní dveře  do kabiny
v pěkném stavu. Případně
čelní sklo i jiné díly.
Prodám také  díly na Avii
31 r.v. 1992, motor, dveře,
kardany,  pětistupňovou
pře vodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd
Dále prodám valníkovou
sklápěcí korbu LIAZ
z trambusu. Tel.:
736139113 PM 180027 

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

Jezdíte denně 50−80
km? Jezděte 0,20 kč na
kilometr a šetřete život−
ní prostředí napište sms
„chci jezdit levně“
a odešlete na 773283348.
Spočítá me vám kolik
ušetříte. Budete překva−
peni!!!  RR 70880

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí rekonstrukce,
stroj  ní omítání, obklady,
dlažby, jádra a veškeré
zednické práce, tel.:
723136228. RR 80052
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KOUPÍM MERCEDES 190,
r. v. 87−91, případně ná−
hradní díly. Tel: 736139113.
PM 180029

PŘÍJEMNÁ baculka ve 
zralém věku nabízí ero −
tickou relaxaci a krásné
milování, orálek bez a jiné
er. služby ve svém sou −
kromém bytečku v Plzni.
Diskrétně. Telefon:
607412325. KŘI PM
180062

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

DOPŘEJ si úžasný relax
duše i těla. Jsem tu pro te−
be na vlastní fotečce. Když
zavoláš, můžeme se do−
mluvit na chvíli plné smy−
slnosti a rozkoše … Od 
8 h. ráno. Tel.: 704185390.
KŘI PM 180122

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

Dobrý voják Švejk vypráví o svém pobytu v blázinci,
kde se jeho spolubydlící, jakýsi pan profesor, celý
den dloubal v nose a jednou za den pronesl větu −
„právě jsem vynalezl elektřinu“. Určitě lze poznat, kdo
je nevidomý nebo neslyšící, ale jak   poznat mentální
postižení, když všichni vypadají a mluví  normálně?

Měla jsem možnost být několik dní v blázinci,
abych se v tom sama orientovala podle svých
schopností. Seděla jsem na lavičce a vedla s někte−
rými pacientkami úplně běžné hovory o všem mož−
ném. Jedna paní ve věku asi kolem padesátky si
stěžovala, že nechápe, proč je v léčebně, když je
zdravá a normální. Asi po hodině mi svěřila, že
Venca Neckář a Kája Gott jsou její synové, jenomže
odtud se k nim hlásit nemůže. Mohla prý přivést na
svět ještě jedno geniální a nadané dítě, ale  tady  jí
ho odebrali. Nebo tam byla dívčina, která chodila po
dlouhé chodbě neúnavně sem a tam. Pokaždé, když
došla ke koupelně, šla si   umýt vlasy a pak pokra−
čovala v pochodu. Co jsem tam seděla, si takto
umyla vlasy asi sedmnáctkrát.

Ocenila jsem, že jsem mohla odtud odejít a  byla
šťastná, že mohu žít v normálním světě mezi normál−
ními lidmi.  Bohužel, poslední dobou si čím dál více

připadám jako v blázinci. Množství  televizních reality
show předvádí názorně, kam až lze klesnout za pení−
ze. Pořád nemám jasno v tom, proč tykadla  přimalo−
vaná na hlavy našich politiků na plakátech  vynesla
jejich tvůrci  trest vězení, když  veřejně, oplzle a
sprostě nadávat prezidentovi státu se smí a za sochy
v životní velikosti močící na maketu znázorňující naši
republiku, byl jejich tvůrce dokonce  pochválen. 

Poslední dobou cloumal naší veřejností jakýsi zá−
hadný, údajně ruský jed, kterým byli  otráveni v Anglii
otec s dcerou. Následovalo dramatické vyhošťování
diplomatů, aby se nakonec otrávený otec s dcerou
těšili dobrému zdraví. Bláznivé divadlo probíhá i na
naší politické, chtělo by se mi říci divadelní scéně.
Námi zvolení politici se od voleb na podzim až dosud
nedohodli, kdo s kým bude v naší zemi vládnout. 

Z blázince jsem  tenkrát  utekla do normálního svě−
ta. Ale kam   utéci, když náš svět  je účelově měněn
na blázinec, kde jsme svědky totálního úpadku kultu−
ry, umění, literatury a národních hodnot.  Přestává
zde snad život být slučitelný s životem normálního,
slušného člověka? 

Hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.  
Dagmar Hermanová

Hlavně nesmí býti smutno

Další číslo
Jihočeského rozhledu

vyjde 2. 7. 2018
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Problémy se zdroji informací
Závěrečné fáze války v českém po−
hraničí nejsou kapitolou, která by v
informačních zdrojích byla zachyce−
na příliš bohatě a přesně. Na ame−
rické straně to byla euforie z blížící−
ho se vítězného konce války, navo−
zující dojem, že už není nějaké „pře−
hnané“ pečlivosti třeba. Proto se
zřejmě neobjevilo jméno svobodní−
ka Harolda  L. Wooda v seznamu
padlých na památníku v prostoru
Zhůří z 5. května 1945. Je také nut−
né přiznat, že americké číselné úda−
je o počtu mrtvých, zraněných a za−
jatých nepřátel jsou někdy dosti
nadsazené.

Přes tyto obtíže se ale přece jen
podařilo obraz závěrečných bojů na
Šumavě poměrně podrobně zrekon−
struovat. Je nutno zdůraznit, že po
zlomení odporu posledních, ještě
k boji odhodlaných nepřátelských
jednotek v horských partiích Šuma −
vy a také Českého lesa, měl další
postup americké armády do podhůří
a dále až k demarkační linii spíše
charakter velké vojenské přehlídky,
o čemž svědčí nespočet fotografií.

Které americké jednotky 
bojovaly v Klatovské 
části Šumavy?
Ve Všerubském průsmyku se 90.
pěší divizi 4. května 1945 vzdala
jedna ze stále ještě velmi bojes−
chopných němec−
kých jednotek –
11. pancéřová di−
vize Wehrmachtu.
Ta se přesunovala
česko−bavorským
pohraničím s roz−
kazem dosáhnout
bavorsko−rakou−
ské hranice u Pa −
sova. Měla se po−
stavit do cesty
Rudé armádě, útočící po dobytí
Vídně směrem na Linz/Linec a po−
stupující dále do jižního Německa.
Z důvodu katastrofálního nedostatku
PHM se divize zdržela v Českém le−
se, aby se nakonec na jeho rozhraní
se Šumavou vzdala. Do prostoru již−
ní Šumavy se podařilo dostat jenom
jednomu jejímu odřadu, který se
vzdal u Vimperka a Volar o dva dny
později 26. US pěší divizi.

Když se 90. US pěší divize ve
Všerubech zhostila úkolu převzít za−
jatce a umístit je do zajateckého
tábo ra v dnešním Bad Kötztingu,
přesunula se 4. a 5. května 1945
bavorskou stranou Šumavy do

Železnorudského prů−
smyku. V následujících
dnech sváděla v prosto−
ru východně od Železné
Rudy boje s bojovně,
doslova fanaticky nala−
děnou jednotkou ně−
meckých důstojnických
aspirantů v síle pluku,
operující na obou stra−
nách hranice až k okres−
nímu městu Regen.

3. května provedla 2. eskadrona
ze 2. jízdní průzkumné skupiny proti
slabému nepřátelskému odporu
průzkum do Čachrova až k Javorné
a vrátila se zpět. O jejím výpadu
svědčí několik dochovaných foto−
grafií, které dnes patří k velkým sbě−
ratelským raritám. Američané ne−
hodlali zvláště v posledních dnech
války příliš riskovat a zbytečně obě−
tovat zdraví a životy svých vojáků.

Obdobně postupovali i při dobývání
Nýrska. Dvě bojové průzkumné 
akce byly vedeny z prostoru Nové
Kostely/Neukirchen. Definitivně ob−
sadili Javornou a Čachrov 5. května
a pokračovali dále a ještě téhož dne
ve večerních hodinách osvobodili
Klatovy.

Ing. Bohuslav Balcar

Co se do naší knihy nevešlo – Kapitola XII

Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

Konec války v klatovské části Šumavy II




