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Knižní novinka: 
Vězeň toulavé hvězdy

Stanislav Brázda radí

Zažijte to znovu

Cena zlata i stříbra se v současné
době pohybuje na dlouholetém ma−
ximu, kdy se zlato na jednotlivých
burzách prodává skutečně za velmi
vysoké částky. Je proto ideální čas

jej zhodnotit! Ne každý má do−
ma zlaté cihličky v trezoru a ně−
kterým schází i ten trezor.
Přesto i Vy máte doma určitě
zlato, které vám může vynést
nemalé peníze, a možná o něm
ani nevíte! Teď stačí pouze nav−
štívit Zlatou inves tiční banku a šper−
ky, které by doma ležely bez užitku,
Vám mohou vynést nemalé jmění.

Zlatá Investiční Banka je ideální
místo pro prodej starých, nepotřeb−
ných šperků, které doma nalezne 
téměř každý, i když o nich možná
ani neví. Ne všichni takové šperky
nosí, a proto je výhodnější je prodat,
v současnosti za opravdu jedinečné
ceny, které Vám nabízíme. Trh je po
zlatu lačný, a proto  máte jedineč−
nou příležitost, jak své staré šperky
skvěle zhodnotit, což Vám nabízí
právě Zlatá Investiční Banka.

Vedle opravdu slušné ceny, za
kterou můžete své zlaté šperky pro−
dat, nabízíme také naprosto férové
jednání s osobním přístupem ke

kaž dému zákazníkovi, který k nám
zavítá. Řídíme se dle pravidla „náš
zákazník, náš pán“ a je to vidět na
našich službách, které zákazníkům
poskytujeme. Když nevíte, co to

vlast ně za šperky v tom
šup líku doma máte, ne−
bojte se na nás obrátit
a my Vám poradíme
a určíme jejich hodnotu.

Uvítáme každého zá−
kazníka, který se k nám
roz hod ne přijít. Pří jem −
né a dis krétní prostředí
k prodeji zlata patří

a u nás jej jistě najdete. Neváhejte
proto s prodejem, dokud se cena dr−
ží takto vysoko a využijte skvělých
podmínek, které právě nabízíme.

Pobočka Zlaté Investiční Banky:

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

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

12:30 – 17:00
tel.: +420 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz

Poctivý a bezpečný výkup zlata a stříbra
ve Zlaté Investiční Bance

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. 

Vše bez průtahů a s profesionál−
ním zjištěním ryzosti kovu.

CENA ZLATA NA VRCHOLU
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Byli tři a dva z nich žili v jižních
Čechách, jeden na Pl zeňsku.
Zem ře li jako hrdinové, nikoli
jako žoldáci. Řeč je o trojici
profesionálních vojáků, kteří
začátkem srpna padli při tero−
ristickém útoku v Afgánistánu.

Ač dva z nich žili v Jihočeském
kraji, místo posledního odpočinku
zde našel jen jeden – Kamil Beneš.
Pohřben byl na hřbitově v Hluboké

nad Vltavou, kde vyrůstal a minis−
troval v kostele. Martin Marcin, kte−
rý žil s partnerkou v  Dívčicích, byl
pochován v rodných severních 
Če chách a poslední zesnulý Patrik
Štěpánek na západě Čech.

„Jsou to hrdinové, nikoli žoldáci,
jak se někde objevovalo. Navíc to
byli ti, kteří opravdu nasazovali ži vo −
ty za nás všechny,” vyzvyhl ministr
obrany Lubomír Metnar.

... pokračování na straně 2
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Hrdinové, nikoli žoldáci!
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Postavou, talentem i intelektem by
se dal přirovnat k francouzskému
komikovi Louis de Funesovi, který
se ‘slavným’ stal také až ve střed−
ním věku. Rodák z jihočeské Kapli −
ce, herec a kantor Jaroslav Sypal
to měl podobně. Jako poručík Hru −
bec z trilogie o Poldovi se stal hod−
ně slavným. Později natočil i další
komedii Jak ukrást Dagmaru a po−
stupem let si vybudoval slušnou
hereckou pozici. Díky své malé po−
stavě a nezaměnitelné mimice byl
jeho talent směřován jasně ke ko−
mickým rolím. 

„Každý herec by měl mít kromě
talentu také jisté charisma a také
hodně štěstí. Bez toho to zkrátka
nejde. Já jsem měl kumšt trochu
v krvi, protože můj tatínek napsal
přes 20 divadelních her pro děti
a stal se tak klasikem českého dět−
ského divadla. Psal nám role přímo
na tělo. Maminka do her skládala
hudbu. Náš dětský divadelní sou−
bor Racek neměl v 70. letech mi−
nulého století, přes deset let, v teh−
dejším Československu konkuren−
ci,” povyprávěl Jaroslav Sypal
o svém dětství a svých začátcích.
„Už od dětství jsem měl jasně sta−
novený životní cíl: Chci se stát her−

cem. Když jsem úspěšně
vystudoval JAMU v Brně,
můj dětský sen se spl−
nil,” podotkl herec, mezi
jehož vzory patří Jan
Werich, Felix Holzman
nebo již zmíněný Louis
de Funes. 

Sypal je také autorem.
Napsal divadelní kome −
dii „Kšanda“, která se
úspěšně hraje po repub−
lice a v níž exceluje řada
umělců, a také „Zítra to
roztočíme, Jaroušku!“ 

„Nejdříve jsem začal psát texty
písní, pak jsem pokračoval básnič−
kami, povídkami a nakonec jsem

dostal nápad na hořkou divadelní
komedii Kšanda. Ta je je o lidské
hrabivosti a touze vystoupat co
nejvýš. Její motto je: „Nelé tej příliš
vysoko, všimnou si toho“…. Velký
úspěch Kšandy mě zaskočil. A hra
Zítra to roztočíme, Jaroušku je zase
o tom, že někteří lidé jsou pro pení−
ze schopni udělat cokoli… Jen
upřímně říkám, že já svými kome−

diemi nic nesděluji, nikdo po nich
nebude chytřejší. Chci jen, aby se
diváci dvě hodiny smáli.“ 

Sypalův syn Jan jde v lite−
rárních šlépějích otce. Je re−
daktorem prestižního časopi−
su Epocha. A sám Jaroslav
se před lety stal oficiálně
švagrem Luďka Soboty, když
si vzal mladší sestru Adrieny
Soboto vé Michaelu, s níž už
žil deset let. 

Na jih Čech se Jaroslav
Sypal dostává málo, hlavně
pracovně. Ale když, vždy rád
na svůj rodný kraj rád zavzpo−
míná a je na něj hrdý. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Opravují mosty
Otázka kvality mostů je nyní po
zřícení toho v italském Janově ví−
ce než na místě. Na jihu Čech
ŘSD jich opravuje několik. Nikde
však nebyly konstrukce v dezolát−
ním stavu.

Ředitelství silnic a dálnic inves −
tuje do rekonstrukce bezmála sto
milionů korun. Jsou to mosty
v Písku, v Plané u Českých Bu −
dějovic, u Doubí na Táborsku,
u Blatné na Strakonicku a u Hořic
na Šumavě. Většina oprav potrvá
do listopadu. Na příští rok pak
správci silnic chystají v kraji opra−
vy mostních konstrukcí za dalších
více než 100 milionů korun.

Více turistů 
z Rakous

Jihočeský kraj chce přilákat víc
turistů z Rakouska. Letos se totiž
představil region na turistickém
veletrhu ve Vídni a počet hostů od
sousedů už stoupá, stejně jako
těch z Německa. Do regionu
Raku šané jezdí za památkami,
dobrým pivem i za přírodou.
Kladné reakce má i letošní novin−
ka, turistický přeshraniční projekt
Zlatá stezka, který navazuje
na systém středověkých stezek
a měl by do jižních Čech přilákat
zase desetitisíce nových turistů
z Německa. Naopak naši turisté
jezdí rádi do Lince, Vídně, Frei −
stadtu, Pasova, k jezerům i do
Berchesgadenu, ale i na neslavně
proslulé Orlí hnízdo.

Ušetří peníze
Desítky tisíc korun ročně ušetří
nově prachatická radnice. Důvo −
dem je přechod papírové do −
kumentace na elektronickou
v rámci jednání rady a zastupitel−
stva města. Po zastupitelích pře−
chází na elektronické posílání ma−
teriálů i radní. Ušetří se tím zhru−
ba 50 tisíc korun ročně a není tak
nutné tisknout zhruba 70 000
stran textu, které pak končí ve
skartovačkách. Opatření má tak
i ekologický dopad na úspory pa−
píru. Odpadá také kompletace
stránek a doručování jednotlivým
zastupitelům a radním. Na jihu
Čech se nápadem začínají inspi−
rovat i další města.

Jaroslav Sypal − Hvězdou až později

Jak ukrást Dagmaru

Hra Kšanda

Polda

Sbírka, na kterou mohli přispět
všichni občané v ČR, vynesla rodi−
nám přes sedm milionů korun.
Nenahradí ani ze setiny životy mla−
dých mužů, ale tyto peníze pomohou
alespoň částečně odlehčit už tak 
složitou situaci těm, pro které tito 
vojáci žili, rodiče, partnerky, děti…

Ač se mnozí, kteří se chtěli se ze−
snulými hrdiny rozloučit, třeba na
poslední rozloučení dostavit ne−
mohli, mohou to udělat kdykoli tam,
kde našli místo posledního odpo −
činku. Každý může přinést květinu
a zapálit svíčku…  poděkovat, za−
vzpomínat a popřát věčný klid… tak
jak to jeden z kněží v rámci pohřbu
řekl… (pru)

dokončení ze strany 1�

Hrdinové, nikoli žoldáci!
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Jižní Čechy se v posledních měsí−
cích staly místem, kde celnící
a veterináři odkrývají zkažené
a závadné potraviny. Jde často
o stovky kilogramů masa a dalších
výrobků, které mířily do “černého”
prodeje. 

Nedávno veterináři a celníci obje−
vili při společné kontrole v Plané
u Českých Budějovic auto, které
převáželo maso i vejce bez prů −
vodních dokladů. Šlo o 185 kilo −
gramů, přepravce musí potraviny
zlikvidovat. Vozidlo zastavili vete −
rináři a celníci v noci ze 16. na 17.
srpna. Řidič nepředložil ke  kontrole
průvodní doklady přepravovaného
zboží a vozidlo nebylo uzpůsobeno
k přepravě chlazených ani mraže−
ných potravin.

„Zastavená dodávka převážela
zejména kachní maso, krevety, cho−
botnice, škeble, sépie, křepelčí vej−
ce s vyvinutými plody. Celková váha
všech  potravin dosahovala takřka

185 kilogramů. Je to (co se týká
množství) takový průměr až nadprů−
měr: Když je toho víc, je to většinou
nějaký sklad, kde to leží, a je to jiný
typ kontroly,“ řekl mluvčí veterinářů
Petr Vorlíček.

Veterinární inspektoři zboží na
místě znehodnotili a nařídili jeho ne−
škodnou likvidaci v asanačním pod−
niku. Když řidič zjistil, že produkty
musí  přepravce znehodnotit, odmítl
spolupráci a začal být agresivní,
uvedl  Vorlíček. „Je povinností pře−
pravce doložit, že zboží bylo zlikvi−
dováno v  asanačním podniku,“ řekl
mluvčí veterinářů.

Přepravci hrozí ve správním řízení
za porušení platných předpisů po−
kuta až 50 milionů korun. Podle od−
borníků je vidět, že takovéto kontro−
ly mají smysl. Během léta zadrželi ji−
né auto s desítkami kilogramů kazí−
cích se potravin, které převážel asij−
ský prodejce. Závadné maso mělo
mířit do rychlého občerstvení. (pru)

Závadné potraviny
ve stovkách kilogramů
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Celkem 71 stížností a jednu petici
přijala a řešila českobudějovická
radnice v letošním prvním pololetí.
Podle úředníků jde zhruba o stejný
počet jako za stejné období v minu−
lých letech. 

Stížnosti se nejčastěji týkaly údrž−
by města, rušení nočního klidu a po−
dobně. Jedinou petici podala skupi−
na obyvatel za zachování Sportovní
haly na Dlouhé louce. 

„Za první pololetí se se stížností
dostavilo 34 občanů osobně na ma−
gistrát. Chtěli řešit většinou různé
sousedské spory,“ uvedl Svoboda. 

Na radnici dorazily také tři ano−
nymní stížnosti. Lidé nemusí svoje
připomínky řešit osobně nebo poš−
tovní cestou. Svoboda uvedl, že na
budovách magistrátu jsou pro tyto
účely speciální schránky. „Ale za
první pololetí v  nich byla pouze 
jedna stížnost,“ podotkl primátor.
Jediná petice letošního roku se týka−

la nejdiskutovanějšího projektu ve
městě. Kvůli plánované stavbě multi−
funkčního centra chtělo město zbou−
rat  sportovní halu. Proti tomu se po−
stavila skupina lidí, kterou z velké
části  tvoří zástupci sportovních od−
dílů využívajících halu. Pod petici na
toto téma se podepsalo více než
5000 lidí. Radnice od demolice haly

zatím ustoupila. Důvodem je to, že
počítala s náklady na stavbu multi−
funkčního centra ve výši 312 milionů
korun, ale nejnižší nabídka vzešlá
z výběrového řízení byla 489 milionů
korun. Vedení města proto otázku
stavby multifunkčního centra odloži−
lo až na období po říjnových komu−
nálních volbách. (pru)

Řeší stížnosti jako v minulých letech
Virtuální parkovací

hodiny
Pro řidiče parkující v Českých Bu −
dě jovicích zavedla radnice novou
službu takzvaných virtuálních par−
kovacích hodin. Výhodou služby je,
že lze parkovné zaplatit a prodloužit
odkudkoli.Virtuální parkování má už
řada českých měst, teď k nim při−
byla jihočeská metropole. Na webu
parkovanicb.cz řidiči vyplní regis−
trační značku auta, email a telefon−
ního číslo a následně vyberou loka−
litu, kde vozidlo stojí. Částku uhradí
platební kartou.

Více turistů
Turistů na jihu Čech je zase o ně−
co více! V letošním druhém čtvrt−
letí se jich zde ubytovalo o deset
procent více než loni za stejné 
období, a to jak domácích, tak
i zahraničních. Od dubna do kon−
ce června se na jihu Čech ubyto−
valo přes 424 000 turistů, od za−
čátku roku jich do kraje přijelo
přes 658 000, meziročně je to
o 12 procent víc. Počet turistů se
zvýšil celorepublikově. V českých
hotelech, penzionech či kempech
se jich v letošním 2. čtvrtletí uby−
tovalo přes 5,5 milionu, což je
meziročně o 4,6 procenta více.

Strašák kůrovec
Nejenom pro Šumavu, ale i pro le−
sy v jihočeských nížinách je kůro−
vec velkým nebezpečím. Napří −
klad v táborských městských le−
sích už několik dní bojují s lýkož−
routem, který napadl asi dva tisíce
stromů. Situace je kritickái na
Dačicku. Letošní horké a suché
počasí kůrovci jen nahrává a do
části lesů, které brouk na Tábor −
sku i Dačicku napadl, se pustili
dřevorubci se stroji proto, aby za−
bránili šíření lýkožrouta a následné
kalamitě. Pro návštěvníky lesů
platí výstraha kvůli kácení. Na vy−
číslení škod je zatím brzo, to bude
jasné až po odtěžení všeho napa−
deného dřeva.

Celkem 30 zavlažovacích vaků,
které jsou na místech, kde se sází
nová městská zeleň, koupilo město
Strakonice. Výsadbu nyní ohrožuje
nedostatek přirozených srážek
a spodní vody. Na podzim radnice
nakoupí ještě dalších 60 vaků. 

„Jeden vak stojí 550 korun.
Fungují na principu kapkové závlahy,
která postupně uvolňuje vodu ke
koře novému systému stromu po 
dobu devíti hodin. Ve srovnání s běž−

nou zálivkou, kdy se ke stromu apli−
kuje zhruba okolo 30 litrů vody, je
systém zavlažovacích vaků nespor−
ně účinnější,” uvedla mluvčí radnice
Markéta Bučoková.

Vaky radnice rozmístila na ex−
trémně suchá místa. Tento zavla −
žovací systém se v ČR využívá 
zatím ojediněle. Vaky se připnou
ke stromu a naplní se vodou.
Kapacita jednoho je necelých 60 lit−
rů. Nově jsou nyní hlavně na Palac −

kého náměstí, kde jsou nově vysa−
zené dřeviny v rozsáhlých vydláž −
děných plochách, dále podél nové−
ho mostu v Lidické ulici. „Cílem je
v dal ších letech zefektivnit hospoda−
ření s vodou, nová výsadba by měla
v budoucnu zlepšit městské mikro−
klima. Je sucho, a když je nová vý−
sadba a mladé kořeny nemají vodu,
tak se 'nechytají'. Je to na mladé
stromky, které jsme vysadili, a když
je nezaléváme, umírají a bez zavla−
žovačů to letos umře všechno,“ do−
dal starostra Strako nice Břetislav
Hrdlička. (pru)

Koupili zavlažovací vaky
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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

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 další 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.

Letos poprvé po devíti letech, kdy
funguje, se projekt Maturantka ro−
ku, jenž vznikl v jižních Čechách,
přesunul do Prahy. Už 13. září se 
v pražském music clubu Misch
Masch uskuteční slavnostní finále.
To odmoderuje Karel Kašák z Novy
a jak pódium, tak i porotu bude
zdobit řada zajímavých lidí.

„Vybrali jsme třináct dívek z něko−
lika stovek přihlášených a musím
říct, že co adeptka na Maturantku
roku, to originál a skutečně bych 
vítězství přála všem,” uvedla maji−
telka projektu Dominika Šimková.

Jižní Čechy v soutěži, která má
uká zat nejenom krásu, ale i inteligen ci
a osobnost dívek, reprezentuje sleč na
s číslem 7 Anna Hrbková ze Stráže
nad Nežárkou a Plzeňský kraj dokon−
ce dvě dívky – číslo 2 Rita Mádrová
a číslo 12 Karolína Šrámková. 

„Snažíme se, aby ten letošní roč−
ník byl jiný, a i proto jsme se roz−

hodli jej přesunout do Prahy. Tam
ale nejspíš nezůstane pro další roky.
Máme takový atraktivní plán, o kte−
rém je ale nyní ještě předčasné 
mluvit,” podotkla manažerka sou −
těže Petra Jánská.

Záštitu nad letošním ročníkem
převzala dokonce hejtmanka Jiho −
čes kého kraje Ivana Stráská.

V porotě během galavečera used−
nou třeba – herecký pár Jan Přeučil
a Eva Hrušková, herečka a dabérka
Regina Řandová, herec Petr Batěk.
Na pódiu vystoupí například nadaný
bubeník a showman Mika Ronos,
sexy saxofonista  René Junior, zpě−
vák Peter Pecha a další… 

„Chceme vybrat opravdu tu nej
dívku, která porotu zaujme svou
osobností. A spolu s vybranou ma−
turantkou vyhrává i její třída,” do −
dala Petra Jánská.

Tak budeme všem dívkám držet
pěsti. (pru)

Maturantka roku:
Z jihu Čeh až do Prahy!

Je tam nádherně, zvláště v létě!
Český Krumlov zapsaný na sezna−
mu UNESCO je už ale na hranici
únosnosti, co se počtu turistů týče.
Zvláště o prázdninách tam není
k hnutí. Radnice dokonce jako je−
den z nápadů navrhla omezení po−
čtu turistů v centru, což, pokud bu−
de situace podobná jako teď, může
být  postupem realitou.

„Byl to jen nápad, nicméně ten
nápor turistů, jaký známe dnes, je
opravdu na hranici. Jsme za turistic−
ký zájem rádi, nicméně to město ne−

ní nafukovací,” uvedl starosta Krum −
lova Dalibor Carda. 

Podobná situace je i na zámku.
Zájem o jeho návštěvu je enormní
a čekací doba mnohy několik hodin.
Největší část turistů je z Asie, ale tře−
ba i z Ruska či sousedního Rakouska
a Německa. Dalším tématem, které
vypadá jako nekonečný příběh, je
zdejší otáčivé hlediště. Nový ministr
Antonín Staněk se kvůli světovému
unikátu do Krumlova vydal už třikrát,
dokonce i s premiérem Andrejem
Babi šem. Oba se shodli na tom, že

je točnu třeba zachovat. „Mám v plá−
nu se také setkat s regionálními poli−
tiky, s Českým národním výborem
ICOMOS, zástupci UNESCO a přede−
vším také s veřejností, protože si
myslím, že je potřeba o této věci dis−
kutovat, najít rozvážný postup a ne−
činit žádná unáhlená rozhodnutí
a velká gesta,“ uvedl Staněk. Babiš je
proto, aby se otáčko třeba přeměnilo
v modernější formu, ale v zahradě
českokrumlovského zámku zůstalo. 

„Lidé si na to zvykli, je potřeba
inves tovat do zázemí pro umělce,

kteří tam vystupují. Lidé to berou, že
tam (točna) patří, a lidé nemají rádi
změny,“ dodal premiér Babiš.

Mnozí uznávají, že nebýt otáčivé−
ho hlediště, které letos slaví šedesá−
tileté výročí, ve světě by se o tomto
městě nevědělo. Nyní je otázkou, jak
nakonec problematika točny, kterou
ročně navštíví desítky tisíc diváků,
skončí. Zatím se problematika táhne
dvacet let a stále jde o původní
vzhled, místo a dočasné povolení
o tom, že zde hlediště může být, se
pomalu stává trvalým… (pru)

Krumlov už je na hranici únosnosti a zase se řeší otáčko

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Řemeslný kemp Opravář 
zemědělských strojů
Střední odborná škola a Střední od−
borné učiliště Sušice byla pověře −
na organizací Řemeslného kempu
„Opravář zemědělských strojů“ pro
školní rok 2017/2018. Kemp se usku−

tečnil ve dnech 25.6 až 28. 6. 2018.
Přihlášených bylo 12 budoucích
opravářů ze sedmi škol Plzeňského
kraje. 
Řemeslný kemp plní pro účastníky mo−
tivační roli a měl by přispět k upevnění
pozitivního postoje žáků ke zvolenému

povolání. Proto byl pro žáky připra −
ven zajímavý program, včetně volno −
časových aktivit – prohlídka Sušice,
bowling. 
Kemp byl zaměřen na prohlídky provo−
zů předních zemědělských podniků
okresu Klatovy, na návštěvu regionál−
ního prodejce zemědělské techniky,

prostor Hasičského záchranného sbo−
ru Klatovy a praktickou ukázku měření
geometrie traktorů v prostorách dílen
SOŠ a SOU Sušice.
Řemeslný kemp a jeho programová
náplň se žákům líbila. Zvláštní podě −
kování patří Obchodnímu družstvu

Soběšice, Agrospolu Malý Bor a.s.,
HZS Klatovy, spol. s r.o. ARBO Klatovy
a firmě AD Technik s.r.o. za pomoc při
realizaci řemeslného kempu.
V průběhu každého školního roku pro−
bíhají podobné akce ve většině vyučo−
vaných oborů.

Škola v novém kabátě
Vedení školy se dlouhodobě snaží vy−
lepšovat prostředí pro žáky i zaměs−
tnance. V současné době probíhá re−
konstrukce dílen a budovy školy, vy−
měňují se okna, budova se zatepluje,
vnitřní prostředí se zajisté výrazně
zlepší instalací nové vzduchotech −
niky. Jistě nikomu z kolemjdoucích
neunikl měnící se vzhled hlavního

vchodu do školy, kde bude zabudo−
ván i výtah a tím bude umožněn bez−
bariérový přístup. 
Nově opravená budova bude zajisté
pěkným dárkem k výročí školy. V le−
tošním školním roce si připomeneme
125 let od jejího založení.

Den otevřených dveří
Vzhledem k probíhající rekonstrukci
budovy školy budou vyučované 
obory tento rok prezentovány v sušic−
ké Sokolovně, a to již 26. 9. 2018.
Kromě žáků základních škol srdečně
zveme i širokou veřejnost. Zájemci
se budou moci zapojit do předvá −
děných činností a ověřit si tak svou
zručnost.

Ze života školy
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Bavorské městečko Bad Füssing
je jedničkou mezi evropskými láz−
němi. Navštívit můžete tři lázeň−
ské domy. Přímo ve středu města
jsou dva a to Therme I a Europa
Therme. Kousek za městem, vlast −
ně je to jeho součást, vás
přivítá jeden z největ−
ších lázeňských komplexů
v Evropě Johannesbad. 

Místo nafty léčebný
pramen
Při hledání nafty v 30. le−
tech minulého století se
našla náhodně léčivá ter−
mální voda. Z hloubky
1000 metrů vytéká legen−
dární termální voda s účin−
ným složením o teplotě
56 °C, což je „motorem“
Bad Füssingu. 
Za hodinu proudí 100 000
litrů čerstvé účinné horké
siřičité vody do 100 reha −
bilitačních a rekreačních
bazénů s celkovou vodní
plochou 12 000 metrů čtverečných.
Pro svou, v Evropě zcela ojedinělou
kombinací účinných látek, se léčivá

voda v Bad Füssingu používá pře −
de vším k léčení při:

l nemocech pohybového aparátu
l revmatických onemocněních
l artróze a onemocnění kloubů
l bolestech páteře
l chronických bolestech

Léčebná voda v Bad Füssingu vás
dostane opět do skvělé formy.

Therme I 
Legendární klasické zařízení s 12
termálními bazény, 2 jeskyněmi

s parními lázněmi a přímým vstu−
pem do nádherného prostoru se
saunami. Koupele s obsahem sir−

ných plynů blahodárně působí na
pohybové ústrojí. Teplota termálních
minerálních vod se v bazénech po−
hybuje od 29 °C do 42 °C.

Europa Therme
Areál má 19 bazénů s mnoha perlič−
kovými koupelemi, s vodními masá−

žemi šíje a ramen a s bazénem s vo−
dními atrakcemi jako je například
120 metrů dlouhý kanál proudící 
vody a velkoryse řešený prostor se
saunami a s místy pro relaxační
a zkrášlovací kúry Wellness.

Johannesbad
Má vlastní léčivý pra−
men. Termální voda se
vyznačuje vysokým ob−
sahem síry. Jedná se
o sirnou termální vodu
s obsahem sodíku, hyd−
rouhličitanu a chloridu.
Teplota vody v bazénech
se pohybuje v rozmezí
27–39 °C. 
Nadprůměrnost lázní
Johannesbad spočívá
v ideální kombinaci tří
vlastností, z nichž každá
sama o sobě představuje
balneologickou raritu Je
to vysoká teplota prame−
ne a zvýšený obsah mi−
nerálních látek, více než

1g/litr, což vysoce přesahuje běžné
minimální hodnoty v minerálních
pramenech. Tím se Johannesbad
řadí vysoko nad průměr mezi evrop−
skými lázněmi.
Mimořádná léčivá síla pramene je

také dána pozoruhodným obsahem
síry 2,5–3 mg/litr. Příjem síry a další
sulfidů blahodárně působí při one−
mocnění kloubního aparátu a páteře,
srdce a cévního systému, zlepšuje
metabolismus, zmírňuje revmatické

potíže, pročišťuje organismu a po−
dobně. Výhodou Johannesbadu je,
že může přijít i s dětmi.

Vše s mírou
Termální voda v lázních Bad Füssing
je vysoce účinným léčebným pro−
středkem. Ale jako vždy: všeho s mí−
rou. Dlouhodobý pobyt v termální
vodě může vést k zatížení vašeho
krevního oběhu. Délka koupele by
neměla přesáhnout více než 20 mi−
nut. V bazénu s horkou vodou 42 °C
byste neměli zůstat déle než 10 mi−
nut. Po koupeli je důležitý odpočinek
– minimálně stejně tak dlouhý.
Využijte síly přírody a ponořte se
v kteroukoliv roční dobu do léčivých
termálních minerálních pramenů
v Bad Füssingu. 

www.badfuessing.de
Romana Merglová

Pozvánka do největších termálních lázní v Německu

„V Johannesbadu jste všichni srdečně vítáni,“ vzkazuje
všem čtenářům Petr Krieg, marketinkový ředitel lázní
 Johannesbad a koordinátorka Česko−bavorské spoluprá−
ce Simona Fink.

Hitem lázní je solná laguna.

Pohled na vnitřní bazény v Johannesbadu. Největší je s vlnobitím. Pohyb na 
vlnách pozitivně působí na zdraví a zlepšuje koordinaci svalů. 

Nechte se hýčkat léčivou termální
minerální vodou v Bad Füssingu
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Celkem 955 bytů, což je meziročně
o 23 procent víc, se v prvním letoš−
ním pololetí začalo stavět v Ji ho −
českém kraji. Dvě třetiny z těchto
jednotek připadaly na byty v rodin−
ných domech. Jak uvedli statistici,
za prvních šest měsíců roku se
v kraji dostavělo 759 bytů, většina
z nich rovněž v rodinných domech. 

„Byty, které se od ledna do června
začaly v jižních Čechách stavět, tvoří
téměř šest procent celore publikové

výstavby. Nejvíc bytů se začalo sta−
vět v okresech České Budějovice a
Tábor,” uvedl Český statistický úřad.
Na byty v rodinných domech připa−
dá z letos zahájené výstavby bytů 67
procent, v žádném okrese neklesl
podíl těchto bytů pod polovinu.

Přes 45 procent všech dokonče−
ných jihočeských bytů je na Česko −

budějovicku. Meziročně
podle statistiky výrazně
přibylo dokončených
bytů na Českokrum −
lovsku a Pí sec ku. Podíl
dokončených bytů v ro−
dinných domech se
v jed notlivých okresech
pohyboval nad 80 pro−
centy. Na Pra cha ticku
byly všechny dokon −
čené byty jen v rodin−
ných domech.

Počet zahájených staveb bytů v ce−
lé ČR se od ledna do konce června
zvýšil o desetinu na 16 556. (pru)

Téměř tisícovka bytů

Pacienti písecké nemocnice a další
strávníci konzumují už několik týd−
nů jídlo připravené v modernizova−
né kuchyni. Nemocnice totiž dokon−
čila rozsáhlou rekonstrukci ve svém
stravovacím provozu, kdy vyměnila
varné a mycí technologie. Například
jen nová elektrická myčka nádobí
stála více než  2,3 milionu, elektrické
varné kotle téměř 2,2 milionu korun.

„Přistoupili jsme k první větší re−
konstrukci stravovacího provozu od
roku  1998, kdy byla kuchyně mo−
dernizována stavebně i vybavením.
Pavilon kuchyně, včetně bistra
a konferenčního sálu, jsme
nechali před dvaceti lety
kompletně zrekonstruovat,
kuchyňské technické záze−
mí jsme instalovali v nere−
zovém provedení dle tehdy
posledních trendů stravo−
vání zdravotnických zaříze−
ní. Tehdy byly dodány parní
varné kotle a myčka stolní−
ho nádobí, kde ohřev vody
zajišťovala coby médium
pára. A protože nyní byla
kuchyňská zařízení už na
hraně životnosti a nemocnice přešla
na nové tepelné médium – z parovo−
du na horkovod, jen to urychlilo vý−
měnu dřívější parní technologie za
elektrickou,“ uvedla Monika Lišková,
vedoucí stravovacího provozu.

Nemocnice nechala vyměnit čtyři
varné kotle. Největší z nich je tří −
setlitrový kotel na výrobu polévky

pro pacienty, zaměstnance a zákaz−
níky nemocniční prodejny, další je
sklopný s míchadlem uvnitř, který
pomáhá při výrobě bramborové ka−
še, klasických krémových omáček
nebo sladkých kaší. Dále nakoupila
novou myčku, která výrazně šetří
vodu. Oproti parní myčce má i men−
ší teplotu výstupního vzduchu, což
ocení obsluha, která odebírá umyté
nádobí. Kuchyně vaří měsíčně pa−
cientům nemocnice zhruba 7300
obědů, dále dodává asi 2000 obědů
klientům Psychiatrické nemocnice
Písek a některým píseckým základ−

ním školám. Zaměstnanci si objed−
návají až 8000 obědů měsíčně. 

„Personál si vybírá ze čtyř hlav−
ních jídel. Nabídka obsahuje jak 
českou klasiku, tak nové recepty.
Samo zřejmostí je vegetariánské
hlavní jídlo a studený zeleninový talíř
s pečivem,“ dodala Monika Lišková.

(pru)

Pacientům vaří v nové kuchyni
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Na válku za kulisami bylo od po −
čátku svého vzniku odkázáno
i Čes koslovensko. Od prvních dnů
své existence muselo čelit několi−
ka hrozbám. První byla snaha
obyvatelstva německého původu,
na které automaticky přešlo čes−
koslovenské státní občanství, od−
trhnout hlavně pohraniční oblasti
od nově vzniklé republiky a připo−
jit je k Rakousku. Následovaly boje proti maďar−
ským pokusům narušit celistvost jihoslovenské
a pod karpatské části ČSR a poté boje proti
samo zvaným „republikám rad“, které vznikly
v roce 1919 na principech komunistické ideo −
logie na Slovensku a v Maďarsku. Tam všude
bylo třeba rozvíjet výzvědnou a protišpionážní
činnost čsl. armády. S nástupem nacismu
v Německu bylo zřejmé, že stěžejní roli v další
tajné činnosti sehraje její orientace právě tímto
směrem.

Osobnost generála Františka Moravce v historii
čs. zpravodajské služby
Činnost čs. výzvědné a protišpionážní služby byla
vedena ze svého sídla v Praze až do dne 14. břez−
na 1939. Toho dne její přednosta František Mora −
vec spolu se svými nejbližšími spolupracovníky,
pouhých několik hodin před vstupem nacistických
vojsk do Prahy, odletěl do britského exilu. Zde vedl

druhou fázi boje na tajné frontě. Jeho
osobnost je s historií čs. zpravodajské
služby až do r. 1945 nerozlučně spja−
ta. Byl to on, kdo její činnost přivedl
na mimořádně vysokou úroveň.
František Moravec byl teprve po roce
1989 zaslouženě povýšen prezi −
dentem ČR do hodnosti divizního 
generála a vyznamenán řádem M. R.
Štefánika. 

Významné okamžiky v životě
Františka Moravce
Tím prvním je jeho povolání
do rakousko−uherské armády
a dobrovolným odchodem do
ruského zajetí. Odkud se jako
čs. legionář dostal na rumun−
skou, řeckou a nakonec na italskou frontu, kde bo−
joval ve 35. legionářském pěším pluku. Po skon−
čení 1. sv. války se rozhodl pro vojenskou kariéru
v nově vznikající čsl. armádě. Pro Plzeňsko je vý−
znamné období jeho činnosti v operačním odděle−
ní u slavného pluku „pětatřicátníků“ v Plzni, odkud
byl počátkem r. 1930 převelen do zpravodajského
oddělení Zem ského velitelství v Praze. Z něho po−
stoupil do funkce šéfa výzvědné a protišpionážní
sekce zpra vodajského 2. oddělení Generálního
štábu čsl. armády. V r. 1937, již jako
plukovník, se stal přednostou celého 

2. oddělení Generálního štábu čsl. armády a v této
funkci odletěl 14. března 1939 do exilu.

Z osvobozeného Československa opět do exilu
Jeho vojenská zpravodajská kariéra se začala
chýlit ke konci s tím, jak postupovala bolševizace
společnosti i v armádě. V okamžiku, kdy začalo
bezprostředně hrozit zatčení, rozhodl se opět pro
exil, do něhož převedl i svoji rodinu. Ve svém obo−
ru pak pokračoval nejprve v roli šéfa OKAPI (sou−
části americké MIS – Zpravodajské služby ame−
rické armády), se sídlem v německém Darm stad −
tu. Později se Fr. Moravec přesunul do Spojených

států do funkce poradce Pentagonu pro
otázky zpravodajské činnosti proti ko−
munistickému Československu. Dne
27. července 1966 při cestě do zaměst −
nání náhle zemřel. 
Z činnosti čs. zpravodajské služby vede−
né Františkem Morav cem v době ohrože−
ní celistvosti a posléze vůbec existence

ČSR jejími nepřáteli, především Německem, vyni−
kají dva případy. Prvním je angažování a vytěžování
dnes již legendárního německého agenta Paula
Thümmela. Druhým je myšlenka a poté realizace
parašutistických výsadků zpravodajských a také
sabotážních skupin do Protektorátu Čechy
a Morava, z nichž Operace Anthropoid, v rámci kte−
ré byl odstraněn třetí muž Třetí říše, Reinhard
Heydrich, vstoupila do světových dějin. 

Ing. Bohuslav Balcar

Co se do naší knihy nevešlo – kapitola XV

Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email: resonance.doa@seznam.cz

Válka za kulisami – II

Generál František Moravec

V příznačné době, kdy si připomínáme 50 let od
násilného vpádu vojsk bývalé Varšavské smlouvy
na naše území vychází kniha Vězen toulavé hvězdy,
kterou napsal Ladis Visner se svou ženou Pat.

Rok 1968 byl tou poslední pomyslnou kapkou, kte−
rá rozhodla o tom, že Ladis Visner z Nýrska  opustí
rodnou zem Československo a vydá se za svým

americkým snem. Vzdal se všeho, co měl, aby si
splnil svůj sen. Měl rodinu, dívku, přátele a vedl po−
hodlný život. Nevěděl, zda je ještě někdy uvidí nebo
zda se vrátí živý. 

V předmluvě knihy její autor uvádí:
„Když jsem potkal Pat, o Československu neměla ani
potuchy. I když jsem jí o své rodné zemi vyprávěl

a ukazoval jí
fotky, mou si−
tuaci mohla
jen těžko po−
chopit. V roz−
hovoru s blíz−
kými přáteli
jsem o sobě
postupně od−
haloval stále
víc. Fascino −
va lo je to a Pat
často říkávala,
že je škoda, že
nemá při ruce
diktafon. Nakonec jsme se tedy rozhodli můj životní 
příběh sepsat. Chtěli jsme, aby moje rodina v Čes −
koslovensku a další generace věděly, čím jsem 
prošel  a jaký byl život před pádem komunismu 
v roce 1989.
Můj příběh jako jeden z mnoha vypráví o lidech, kteří
se rozhodli vyrazit na dobrodružnou cestu a pokusili
se utéci ze země za železnou oponou. Touto knihou
chceme vzdát hold všem těm, kdo svůj zápas za svo−
bodu nikdy nevzdali.“                                              (re)

Ladis a Pat Visnerovi

Kde si lze knihu koupit?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše
108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii
a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava
– nám. Svobody,  dále v knihkupectví v Horažïovicích – Ševčíkova
24, v knihkupectví ve Kdyni – Náměstí 22, v Kašperských Horách
v prodejně dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažli−
cích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru. V Plzni v knihku−
pectví  Kosmas, Klatovská třída 13.

Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu: v Klatovech,
ve Vídeňské  218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.

Knižní novinka: Vězeň toulavé hvězdy
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Řešíte−li otázku, pro jaké topení se
rozhodnout, nechte si poradit i od
přírody. Jedinečné vlastnosti aku−
mulovat a poté vyzařovat teplo má
kámen. Ohřejete kámen na určitou
teplotu a takto akumulované teplo
po určitou dobu zdarma vytápí mís−
tnosti. To je hlavní princip elektric−
kého topení z přírodního kamene,
které vyrábí, montuje a zajišťuje 
veškerý servis firma eurotop in ve
Kdyni na Domažlicku. Její patnácti−
leté zkušenosti jsou vám zárukou,
že topení z přírodního kamene vás
nezklame.
O výhodách a přednostech topení
jsme  mluvili s majiteli firmy Danie −
lem Smolíkem Jiřím Janouškem.

Nejsou to žádné přímotopy
Řada zájemců o naše topení si myslí,
že jsou to přímotopy. To je naprostý
omyl. Ano, vytápíme elektrickou
ener gií, ale naše vytápění funguje na
zcela jiném principu než přímotopy.
Topné elektrické kabely jsou uloženy
v topném panelu a tento přírodní ká−
men nahřívají na určitou teplotu.
Když vymění přímotopy za naše top−
né panely ušetří na nákladech za to−
pení  až 40%. Topení přírodními ka−
meny je také méně nákladnější a to
o 20 až 30% oproti ostatním topným
systémům (uhlí, dříví, plyn). Další
výhodou je, že nepotřebujete komín

se kterým jsou spojeny kontroly, čiš−
tění, opravy, dále odpadá výměna
kotle, rozvodů, vodních radiátorů
a nutnost mít skladovací prostory pro
uhlí a dřevo.

Kde se ušetří peníze?
To je velmi častá otázka zájemců
o naše topení. Šetří se díky způsobu
topení. Prostory se vytápějí na zákla−
dě dlouhovlnného tepelného záření.

Je to sálavé teplo, jako když topíte
kachlovými kamny. To znamená, že
se místnost vytápí rovnoměrně a tím
dochází k úspoře až 25%. Není téměř
žádný rozdíl mezi teplotou u podlahy
a stropem. Velmi výstižně
vyjádřila svůj pocit jedna
naše klientka ze Sušice,
která měla dříve klasické
plynové topení. „Nyní se cí−
tím jako zabalená v teplíč−
ku.“ V Holýšově jsme mě−
nili přímotopy za naše pa−
nely a majitelé bytu byli
překvapeni, že po vypnutí
panelu ještě dvě a půl hodi−
ny topil. Je to díky vynikají−
cím akumulačním schop−
nostem kamene. 

Kolik protopíte, vám
řekneme předem
Když nám zájemce o naše topení
sdělí rozměry bytu, zda je dům po−
staven z cihel, porobetonu či jiného
materiálu, tak mu zdarma připravíme
předběžný energetický výpočet včet−
ně všech pořizovacích nákladů. Naše
topení z přírodního kamene lze připo−
jit na 20 hodinový nízký tarif a celá
domácnost je měřena v této sazbě.

Klientka z Plzně nám sdělila, že si po
roce udělali jednoduchou kalkulaci.
V rodinném domku mají 9 našich
topných panelů a oproti dřívějšímu
klasickému ústřednímu topení ušetřili
20% nákladů za topení.

Sálavé teplo je ideální pro
naše zdraví
Má blahodárné účinky na  lidský orga−
nizmus. Nevzniká totiž žádná cirkula−

ce vzduchu, nevíří se prach a alergen−
ní částice. Díky stejnoměrnému roz −
ložení tepelného záření nemají vlh−
kost, alergeny a plísně žádnou šanci.
Přírodní kámen udržuje konstantní

vlhkost v místnosti 52 až 58%, nevy−
sušuje pokožku, vzduch a nespaluje
kyslík. Topení je vhodné pro alergiky,
astmatiky, lidi s dýchacími potížemi
a pro novorozence. To nám potvrdili
manželé z horšovskotýnska, kteří nám
řekli: „Výborně se nám dýchá, protože
máme v místnosti stálou vlhkost.
Přírodní kámen je zdravé topení. To
jsme poznali u naší vnučky. Když
jsme topili přímotopy, měla alergii.
Teď máme panely z přírodních kame−
nů a je po alergii.“
Revmatici si pochvalují úlevu při bo−
lestech kloubů. Kámen sám o sobě
pozitivně působí na náš organismus,
aniž o tom víme. Například odstraňu−
je bloky v těle, které zabraňují toku ži−
votodárné energie, posiluje duševní
rovnováhu a citovou vyváženost. Má
příznivý vliv na psychiku.

Využijte jedinečné nabídky
Do pátku 14. září 2018 jsme připra−
vili pro všechny, kteří uvažují vytápět
byt či rodinný dům panely z přírodní−
ho kamene jedinečnou akci. Při uza−
vření závazné objednávky, dostanou
klienti pokojový digitální termostat
do každé místnosti, ve které bude
topný panel, za symbolickou korunu.

Současně s tím také zís−
kají zdarma izolační fólii
za každý namontovaný
topný panel na venkovní
zdi. Jedná se o vysoce
kvalitní folii, kterou nám
dodává německá firma.
Tato tepelná izolace, kte−
rá se dává za panel na
zeď, zvyšuje účinnost vy−
tápění. Sálavé teplo z pa−
nelu neohřívá zeď, ale
prostor v místnosti. Je to
opět nezanedbatelný krok
k úspoře finančních ná−

kladů za topení. Na častou otázku na−
šich klientů, zda nebude za folií zeď
plesnivět, můžeme se stoprocentní
jistotou odpověď, že nemusejí mít
vůbec žádné obavy. Speciální ekolo−
gická izolace „dýchá“ a je odolná až
do 750°C. 

Přijďte k nám
Zájemci o naše topení se s námi mo−
hou osobně setkat každý pátek v na−
ší firmě ve Kdyni. Jinak s námi mo−
hou komunikovat po telefonu nebo 
e−mailem. Po dobu naší akční nabídky
jsme pro zájemce, kteří nás navštíví
v pátek, připravili občerstvení včetně
grilování. Do pátku 14. září máte ještě
šanci využít naší jedinečné akční na−
bídky. Srdečně zveme každého, kdo
uvažuje nebo se už rozhodl pro topení
z přírodního kamene.                    (re)

Poslední šance získat slevu ve firmě eurotop in Kdyně na Domažlicku 

Nabídka platí do 14. září 2018

100 let životnost

14 let 
záruka

Za 1 Kč digitální termostat do každé místnosti 
a zdarma izolační fólie za každý topný panel

Rozhled – Jižní Čechy 9/2018 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Lidé se mě často ptají, zda nebude
válka. Z toho je vidět, že se
bojí a podle mne neví
čeho, protože příčinu
strachu neumí po −
jmenovat. Není se
čeho bát, tak si lidé
důvody strachu vy−
mýšlejí. Je období,
kdy je dobré začít
stmelovat rodiny, za−
se si vážit kamarád−
ství, utužovat vztahy, 
jako to bylo před léty.
Období od roku 1989 označuji

jako „raný kapitalismus“ a toto
období podle mne končí.

Sice přálo podnikání,
ale i podvodům. Dů −

leži tost rodiny a ro−
dinných systémů
se dávalo do po−
zadí. Nejenom
pro  to se stalo, že
je skoro milion

dluž níků, mnoho li−
dí neví, kudy kam

a jak dál. Jsem pře−
svědčen, že kdyby se

jednotlivci v rodinách radili,
jako tomu bylo v dávných dobách,
na co a jakou půjčku si vzít, nebyla
by situace tak špatná. V reklamách
většiny médií jsou z 80% reklamy na
půjčky. Nedivím se, že slabší povahy
podlehnou lákadlům a „jdou do to−
ho“ bez ohledu na to, zda na to mají,
či ne. A to bez „porady“ v rodinném
systému“.

Banky se chovají seriózně k budoucím
dlužníkům, a když bankéř z dodaných
dokladů vidí, že budoucí dlužník nemá
na splácení, půjčku nedá. Ale budoucí
dlužník se nedá odradit a navštíví
mnoho nebankovních institucí a tam
většinou uspěje. Podle mého věštění
jen 25% dlužníků ví, jaké bude mít ne−
bankovní úvěr důsledky. A tak to také
dopadá, většinou špatně. 
Věštil jsem, že od konce roku 2018
by mohla nastat podobná krize, jako
byla v roce 2008. Pokud k ní dojde,

tak proto, že trh práce se nasytil a není
možné brát další zaměstnance, když
nejsou. Proto firmy nebudou moci jít
ekonomicky „nahoru“. A právě tady
by mohla být příčina krize, protože se
zbrzdí, či dokonce zastaví „růst“. Ce −
nu nemovitostí růst ekonomiky vyhnal
do nereálných výšin a jako bývalý 
realitní makléř vidím, že většina nemo−
vitostí není za nabízené ceny prodejná.
Mnoho lidí ani neumí cenu bytu správ−
ně určit a chudáci makléři zbytečně
běhají s klienty po neprodejných ne−
movitostech. 
Nadešel čas přizpůsobit své potřeby
svým možnostem a začít si vážit toho,
co máme, najít si čas pro rodinu a přá−
tele. Když někdo namítne, že nic nemá,
tak má svůj život, zdraví, rodinu, přátele
a je na každém, zda se seberealizuje
v pracovní oblasti. Kdo nemá obchodní
talent, tomu nezbývá než najít zalíbení 
v tom, co dělá. Všem přeji hodně štěstí.                      

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

Nadešel čas přizpůsobit své
potřeby svým možnostem

Test sebepoznání:
Jaké vás napadne číslo z čísel 1 až 5?

ODPOVĚĎ: Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda umíte přizpůsobit své 
potřeby svým možnostem?
Odpověď je jako známkování ve škole: Kdo odpověděl 1, umí na jedničku 
přizpůsobit své potřeby svým možnostem. Kdo odpověděl 4 nebo 5, ten neumí
přizpůsobit své potřeby svým možnostem a neměl by si půjčovat.

Naprosto unikátní road show, která
v České republice nikdy nebyla 
a už nejspíš zase nikdy nebude,
projíždí nyní od září až do konce 
října mnoha městy. V rámci
100. výročí vzniku Českoslo ven −
ska budou mít zájemci z řad ve−
řejnosti a zvláště žáci škol zažít
něco, co doposud nemohli. V kaž −
dém ze zhruba dvacítky měst to
po jeden den “Zažijí znovu”.

„Půjde o takové ‘prvorepubli−
kové městečko’, kde nebude chy−
bět prvorepubliková kavárna, zá−
ložna, laurinka – předchůdkyně
dnešní škodovky a prvorepubli−
ková obecní škola, v níž se opravdu
bude učit. Vždy jeden z našich čtyř
učitelů ve zhruba dvacetiminutových
blocích a velmi zábavnou formou
přiblíží dětem i dospělým, jak vypa−

dala výuka v do bě, kdy vznikla první
republika. A výuka bude vždy končit
vysvědčením. Bude to v reálných
kulisách třídy, se stylovými lavice−

mi, tabulí a vším, co s tím souvisí…
Tohle si opravdu nesmíte nechat
ujít,” prozradil Rozhledu PR mana−
žer projektu a spoluscénárista René
Kekely.

Role učitelů se ujmou herci
Petr Batěk a Ivan Vyskočil, he−
rec, kantor a syn Jana Wericha
– Jiří Werich Petrášek a zpě−
vačka, herečka a kantorka
Renata Drössler. 

V kavárně prý zájemci, kro−
mě dobových zákusků, ochutnají
třeba i bábovku nebo ovocné knedlí−
ky podle receptu T. G. Masaryka 
nebo jeho slavnou filtrovanou kávu.
A součástí akce v každém městě

bude i bohatý kulturní doprovodný
program, kde vystoupí celá řada za−
jímavých lidí včetně Ondřeje Rumla
nebo Dashi.

„Co je ale zajímavé, je i unikátní
virtuální 3D prohlídka, kterou si bu−
dou zájemci moci díky speciálním
brýlím projít místa, kde vznikala první
republika – tedy Rašínův byt, Pánský
klub Obecního domu, Harra chovský
palác, část Sněmovny i Masarykův
vlak. Takovouto záležitost bohužel
doposud neměla žádná česká insti −
tuce. Tak jsme ji nechali u sloven−
ských kolegů, specialitů agentury
WOW vyrobit. Opravdu jde o napro−
stý unikát,” podotkl René Kekely.

S tím, že České Budějovice přij−
dou na řadu v neděli 23. září a Plzeň
v pátek 26. října. Více informací
včetně míst, termínů a osobností
najdou zájemci na webu www.
zazijtetoznovu.cz nebo na faceboo−
kovém profilu této akce. (pru)

Zažijte to znovu!
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Jediné české lázně, které skloubily
lázeňství s přírodou, zemskou energií
a historií. Poddejte se léčivým
účinkům šumavských by −
linek a načerpejte síly
v přírodní jeskyni Park −
hotelu v Kaš perských
Horách.
Šumavské bylinné láz−
ně, to nejsou pouze lá−
zeňské procedury, ener−
getický a meditační hotelo−
vý park, pitná kúra atd. Velice
důležitou součástí pobytu je vlast−
ní ubytování. Lázeňský Parkhotel v an−
glickém stylu je již šestým rokem
v programu Adults Only. Celková kapa−

cita hotelu je 84 lůžek v jedno, dvou−
lůžkových pokojích a apartmánech.

Velikost hotelu, velikost hotelového
parku a nepřítomnost dětí ga−

rantuje klid a odpočinek
v nádherné šumavské
přírodě s výhledem na
majestátný hrad Kaš −
perk. Bohatá historie
budovy Parkhotelu sahá

až do konce 14. století.
V 16. století se pod ka−

mennou valenou klenbou 
vařilo kašperskohorské pivo. 

Po rekonstrukci ruiny bývalého
kašperskohorského pivovaru byl
v roce 1994 zahájen provoz  hotelu.

Hotel si od svého
otevření stále za−
chovává anglický
styl.  V posledních
letech došlo k ná−
ročným opravám
historického nábyt−
ku, včetně stoja−
cích hodin, které
svým zvukem vytváří
úžasnou atmosféru
v interiérech. Bohatě
zdobené rámy obrazů

neznámých autorů
včetně originálních
obrazů akademického
malíře Františka Houš −
ťe, byly postupně re−
pasovány. Vstup ní ha−
la a zvýšená galerie
přízemí je doslova ho−
telovou obrazárnou.
Hosté zde mají k dis−
pozici knihovnu pro
zapůjčení knih, ve vě−
ži hotelu pak atraktivní čítárnu s krás−
ným výhledem na hřebeny Šumavy.

Milovnici šachu mohou usednout
k šachovém stolku z počátku 19. sto−
letí. Příjemné a uklidňující posezení
najdete v hlubokých křeslech u hote−
lového krbu. Určitě Vás osloví mo −
hutné klenby v hotelové a snídaňové
restauraci a salonku. V interiéru do−
minantně vystupují dřevěné prvky
schodišť a zábradlí na chodbách.
Jednoznačně interiér celého hotelu
přispívá k navození pocitu klidu a od−
počinku. Milovník historie a umění si
zde přijde na své.                            (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 7.)

Krb

Lovecká restaurace

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 re−
gistrujeme 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. Vět −
šina lidí potřebuje investice do dra−
hých kovů vysvětlit a osobně probrat.
Součástí našich slu−
žeb jsou proto také
praktické rady, jak
nákup správně na ča −
sovat, aby investová−
ní bylo co nejefek −
tivnější. 
n Proč vlastně spo−
řit 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 nastavit
trvalý příkaz. S každou platbou klient
nakupuje kov za aktuální cenu, a jak−
mile naspoří celou cihličku, fyzicky
si ji odnese. Spořicí programy začínají
už od 500 korun za měsíc, lidé si

však nejčastěji spoří kolem 1.500 ko−
run měsíčně.
Drahé kovy znamenají stabilní fi nanč −
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

Pobočka společnosti Golden Gate v Písku
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VYBAVENÍ gastro provo−
zovny (lednice, mrazáky,
nerez. pulty, výrobník ledu
apod.) . Nový zahradní ná−
bytek V. I. P. a velký slu−
nečník. I jednotlivě. Tel.:
602614480. RR 80647

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

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

PRODÁM stavební mí −
chač ku KBM 50, 380 V, na
1−2 kolečka. Cena 3000
Kč. Tel.: 775148208

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elek−
třiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, zaří−
zenou k okamžitému po −
užívání. Zajištění dopravy
na místo určení.  Tel.:
604867469. PM 180024

KVALITNÍ piano německé
výroby značky JILEK.
Černé barvy se secesními
lampičkami, repasované
a čtvr ťové hodiny se zá −
važím a kyvadlem, zdo be −
né, nepoškozené, funkční.
Staré rakouské řeznické
mosazné váhy bez záva −
ží. Tel.: 602614480. RR
80648

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

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

KOUPÍM šavli, bajonet,
letec ký kordík, lovecký te−
sák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za bu −
dování vlasti aj. ČSSR
vyzna menání, kovový mo−
del děla, tanku, auto −
mobilu, parní stroj apod. 
Tel.: 603872698. PM
180021

STARÉ fotoaparáty (Flexa −
ret, Mikroma, Stereomi −
kroma, Leica, měchové
aj.), náramkové a kapesní
hodinky, barometr, theo−
dolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, plecho−
vá a bakelitová autíčka, li−
tinové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 180022

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, pohlednice,
odznaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
180023

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta −
ré bakelit. rádio Talis man,
Philips, Telefunken aj.
Staré hodiny, hodinky ná−
ramkové a kapesní: Ome −
ga, Heuer, Glass hütte,
Doxa, Prim aj., se stopka−
mi i bez. Porce lánové a ko−
vové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trumpe−
tu aj. staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku
nebo pozůstalost. Sběra −
tel. Nabízím solidní jedná−
ní. Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
180005

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
mohu přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 80192

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ
LAHVE A SKLENICE S NÁ−
PISY PIVOVARŮ. TEL.
732170454, SBĚRATEL.
RR 80572

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

CAFÉ Charlotte PŘIJME
CUKRÁŘKU! Nabízíme
práci ve stabilní a stále
rozvíjející se společnosti
s dlou holetou tradicí, mo−
tivující mzdové ohodno −
cení, dlou hodobou pra−
covní jistotu a práci na
kvalitních produktech. Po −
žadu jeme ideálně praxi
v cukrářské, eventuálně
potravinářské výrobě,
spo lehlivost a zájem
o tento obor. Vyučení
v oboru cukrář výhodou,
ale není podmínkou – vše,
co potřebujete, vás naučí−
me. Ubytování poskytne−
me zdarma. Více info na
tel.: 725835555. Těšíme
se na Vás! RR 80524

DO KAVÁRNY v Železné
Rudě přijmeme paní na
mytí nádobí a úklid spo−
lečných prostor, vhodné
i pro aktivní důchodkyně.
Dále přijmeme studentky
na víkendové brigády –
příprava kávy a pohárů.
Nabízíme velmi slušné
platové ohodnocení a uby−
tování zdarma. Více infor−
mací na tel.: 725835555.
RR 80599

ČLOVĚČE… ANO… TY !!!
Bud již k sobě prosím
upřímný a dopřej svému
tělu to co žádá. Rezervuj
si GO svého těla pro 
sebe i svého mazlíčka.
POUZE PRO VÁS CO 
MÁTE CHUŤ NA CEL KO −
VOU OČISTU TĚLA, 
DUŠE A MYSLI. Objednej
se na tomto odkazu:
vecnesvetlo.reservanto.cz

www.vecnesvetlo.cz. 
RR 70880

ZEDNICKÁ PARTA 
provádí rekonstrukce,
stroj   ní omítání, obklady,
dlažby, jádra a veškeré
zednické práce, tel.:
723136228. RR 80052

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Firma OLMAN SERVICE
s.r.o. hledá šikovné kole−
gyně na pozici UKLÍZEČ/
KA na ranní nebo odpoled−
ní úklid v Nemocnici v Pís −
ku na HPP i DPP. Nástup
možný ihned. Místo je
vhodné i pro osoby se
zdravotním omezením.
Volejte 730186797 nebo
zasílejte životopisy na
email: nabor@olman.cz.
RR 80634

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

NABÍZÍM pronájem, pří−
padně prodej reprezen −
tativních nebytových pro−
stor v bytovém domě v Kla   −
tovech. Bezbariérový pří−
stup, 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

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

PRODÁM stavební parcelu
v Týnci u Klatov, 1238 m2,
sítě na pozemku, JZ strana,
nádherný výhled na pa −
norama Šumavy včetně
Hohonbogen. Oploceno
plus živý plot. Cena doho−
dou. Tel.: 603337355. RR
80537

SHÁNÍME ke koupi dům ne−
bo chalupu vhodnou k úpra−
vám, do 600.000 Kč, tel.:
722111740. RR 80638a

KOUPÍM dům se zahradou
do 800.000 Kč, opravy ne−
vadí. Tel.: 774916148. RR
80638b

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

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

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

ON z Bavorska hledá ji
z Čech přes ag. Arendas –
tel. 720409101.

DEUTSCHER Mann aus den
LDK. Cham. 60 J./170/70
sucht eine Frau aus Tsche −
chien die Deutsch spricht,
die es ernst meint die 
ehrlich, u. treu ist bis 65
J. Habe dunkle Haare, ei−
genes Haus, alleinlebend.
Ernste Telefon anrufe
0049−0152−02880186 –
am beste ab 20. Uhr. RR
80621

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

JAWA, ČZ a jiné. 
Kou pím staré mo tocykly

všech značek, 
v jakémkoliv stavu 

i jednotlivé díly. 
Pla tím ihned v hoto vosti.

Sluš né jednání. 
Tel.: 607946866. 

RR 80435

Další 
číslo

Jihočeského
rozhledu

vyjde 
1. 10. 2018




