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Novou věznici pro stovky od−
souzených mužů chce vybu −
dovat stát, potažmo Vězeňská
služba ČR. Zatím jako nej −
příhodnější místo pro její zá−
měr se jeví bývalé letiště
ve Všechově u Tábora. To ale
tisí ce občanů odmítají a se −
psali petici.

Přestože bývalé vedení táborské
radnice odmítlo záměr, nové složení
města zatím jasné stanovisko nevy−
dalo. Naopak se starosta Štěpán
Pavlík setkal se zástupcem Vězeň −
ské služby Simonem Michailidisem,
a ten uvedl, že pro stavbu žaláže je
toto místo strategické.

„Kdybychom nechtěli na Vše −
chově stavět, tak tady nejsme,“ 
komentoval důvod návštěvy ná−
městek generálního ředitele vě −
zeňské služby. Tím naštval občany
Tábora, Všechova i okolních obcí,
včetně intelektálů, umělců či rodičů
s dětmi a podobně.

„Proč si sakra nevyberou jinou
lokalitu. Nějaký bývalý odlehlý vo−
jenský prostor. U Kolovrat u Prahy
je dodnes torzo nedostavěné vězni−
ce a chátrá to, a oni ti panáci si vy−
berou zrovna jižní Čechy. Už tu má−
me příšerný Temelín, teď sem chtějí
dát ještě jaderné úložiště a do toho
věznici? To si snad už někdo dělá 

Věznice na letišti? 
Lidé říkají NE!

... pokračování na straně 3
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Luděk Munzar, kterého mimo jiné
proslavil seriál Synové a dcery
Jakuba Skláře, by 20. března
oslavil své 86. narozeniny. Bo −
hužel se jich nedožil. 

Odešel koncem ledna po opě−
tovném boji se zákeřnou nemocí.
Málokdo ale asi tuší, že tento he−
rec, který odešel potichu, obklo−

pen svou rodinou, byl rodilý
Jihočech. Ve svém rodném kraji
také natočil pár filmů a měl i pár
přátel…

Herec se narodil v Nové Včelnici
na Jindřichohradecku, stejně jako
Rudolf Hrušínský nejst. a stejně
jako on má na svém rodném domě
pamětní desku.

„Jsem rodilý Jihočech a i se tak
cítím. Pravdou je, že jsem ve svém
rodném kraji natočil několik věcí.
Nejraději asi vzpomínám na Srp −
novou neděli Františka Hrubína,
kterého jsem znal osobně, který žil
v Chlumu u Třeboně, kde jsme
tehdy taky točili. Byly to hezké
chvilky, ale všechno to, bohužel,
odnesl čas,” vzpomínal před ča−
sem Luděk Munzar, kterého roky
trápily vážné zdravotní problémy

a potýkal se se 
zákeřnou nemocí
v několika podo−
bách. Sám, ale i se
svou dcerou, he−
rečkou Bárou Mun   −
 zarovou, se po sled −
ní roky staral o svou
ženu, herečku Janu
Hlavá čo vou. Ta trpí
několik let Parkin −

sonovou chorobou spo−
jenou s dalšími obtížemi
a mo mentálně se bez ci−
zí pomoci neobejde… 

„Byli tak plní síly,
energie, humoru. Oba
měli jižní Čechy rádi, jezdili do
Českých Budějovic ke známým,
i k nám. Luděk miloval létání, tak

i na jihu Čech se několikrát pro −
letěl a miloval automobily – vete −
rány. Fandil i místním lidem z vete−
rán klubu. Byl to opravdu umělec,
ale talé milovník života,” zavzpo−
mínal jeden z jeho jihočeských
kamarádů.

Herec ztvárnil desítky rolí v di−
vadle, filmu i v televizi. První jeho
filmovou rolí byl Dědeček auto−
mobil z roku 1956. Napo sledy
před kamerou stál před šesti lety
v televizním seriálu Nevinné lži
a v roce 2014 si zahrál naposled
ve filmu nazvaném Piknik.  

Pohřben bude Luděk Munzar
v Praze. Poslední rozloučení s ním
se konalo v Národním divadle, je−
hož byl dlouholetým členem. 

(pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Dotace na lyžáky
Do sporu se dostal Jihočeský
kraj a někteří ředitelé středních
škol. Důvodem je finanční pod−
pora lyžařských kurzů žáků ze
sociálně slabších rodin. 

Někteří ředitelé jsou totiž proti
tomu. Hejtmanství vyčlenilo na
dotaci kurzů 10 milionů korun
s tím, že rodič nebo dospělý žák
dostane až 5000 korun. Ředitelé
některých škol by však peníze
uvítali jinde a také administra tiva
s tím spojená jim vadí. Kraj si ale
novinku chce obhájit, a pokud
se letos osvědčí, v dalším škol−
ním roce ho chce zavést i pro
základní školy.

Divadlo čeká 
rekonstrukce

Jedno z nejunikátnějších divadel
v Česku – táborské Divadlo
Oskara Nedbala, kde se v mi −
nulosti točily slavné pořady ja−
ko Možná přijde i kouzelník či fil−
my Donšajni nebo Iluzionista,
čeká rekonstrukce. Práce si vy−
žádají na 20 milionů korun
a uzavření scény na půl roku.
Scéna se dočká kompletní re−
konstrukce pokladen, šaten, to−
alet i foyer, včetně zázemí re−
staurace i vzduchotechniky, ka−
várny a výstavních prostor. 
V novém se pak divadlo otevře
až v únoru příštího roku.

Nejnavštěvovanější
atrakce

Táborská zoologická zahrada
na Větrné je jedním z nejna −
vštěvovanějších turistických cílů
v Jihočeském kraji. Zájem ná −
vštěvníků přitom rok od roku
stoupá.

Vloni ji navštívilo na 83 000 li−
dí, což je o 10 procent více, než
v předchozím roce. Chovají zde
na 250 kusů v 70 druzích zvířat,
včetně lvů, tygrů, medvědů, pa−
poušků, hadů či opic a zaměřují
se především na ohrožené dru−
hy. Mají například nejcennější
chovnou skupinu zubrů v če s −
kých zoo. Letos chce zahrada
investovat především do výstav−
by ptačího domu.

Synové a dcery Jakuba Skláře

Luděk Munzar 

Jana Hlaváčová a Luděk Munzar

− Jihočech, který odešel potichu

Luděk Munzar při představení
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z Jihočechů legraci…?,” rozčíli−
la se obyvatelka Tábora, která
má, podobně jako tisíce dalších
obavy z kriminality, provozu i to−
ho, že v okolí klesne i cena ne−
movitostí  a budou zde, logicky,
omezena i práva obyvatel pro
pohyb v okolí dnešního letiště…

Přestože byl zástupce Vězeň −
ské služby velmi sebevědomý,
na podrobnější dotazy neod po −
vídal. „Vše je spíše v dlou ho do −
bém horizontu…,” dodal s tím,
že více prozradit zatím nemůže.
Přitom by měl. Jde o tisíce lidí,
kteří se o budoucnost bývalého
letiště zajímají.

Jak se nakonec vedení Tábora
k situaci postaví, není jasné. Co
ale jasné je, že právě na něm zá−
leží, zda změnu územního plá−
nu zastupitelé schválí? I když
by při stavbě i fungování ná −
prav ného zařízení vznikly desít−
ky či stovky pracovních míst,
ani to nepřevýší pozitivum pro
ty, kteří ji odmítají. Na jihu Čech
přitom jedna věznice je. Sice ve−
směs vazební, ale už i po od−
souzení zůstávají v Českých
Budějovicích mnozí trestanci.
Druhý žalář podle mnohých
v Jihočeském kraji potřeba 
nutně není… (pru)

Bytová politika je záležitost, která
trápí řadu měst. Nová opozice
v Prachaticích teď navrhla, aby se
problematikou ve městě zabývala
pracovní skupina. Návrh opo zič −
ního hnutí Živé Prachatice na její
zřízení ale zastupitelé odmítli. I tak
ale chtějí záležitosti vice hlídat,
což vedení města považuje v sou−
časné době za dostatečné.

„Před lety byla komise na rozdělo−
vání městských bytů zrušena a celý

proces to urychlilo. Město nyní vlast−
ní 1400 bytů a přibližně 1000 z nich
pronajímá za ceny běžné na trhu,”
uvedl starosta Martin Malý.

Současný systém přidělování
městských bytů kritizovala opoziční
zastupitelka Barbora Koritenská
z hnutí Živé Prachatice. „Je to založe−
né na subjektivním postoji rady měs−
ta, ta pravidla nejsou jasně daná.” 

Podle starosty prošel systém pro−
najímání městských bytů několika

kontrolami ze strany úřadů a není
s ním problém. „Nyní tu máme jasný
zákon, který říká, že nejenom prodávat
majetek, ale i pronajímat musíte za ce−
nu v místě a čase obvyklou s tím, že
přihlížíme k sociálním aspektům ža −
datelů,“ dodal Malý. Při přidělování by−
tů dostávají přednost senioři nebo
matky samoživitelky. (pru)

Chtějí řešit bytovou politiku

Věznice na letišti? 
Lidé říkají NE!

Zatímco ČSSD se už nějakou dobu
na celostátním poli zmítá v problé−
mech a stává se téměř nevolitel−
nou, jihočeská základna má stále
své zdravé jádro. Bývalý hejtman
Jiří Zimola se opět stal jejím kraj−
ským předsedou.

Zimola dnes působí jako místo−
starosta Nové Bystřice, kde býval
před nástupem do čela Jihočeského
kraje starostou. Externě působí i na
českobudějovické VŠTE a je kraj−
ským zastupitelem. 

Delegáti jihočeské krajské konfe−
rence ČSSD Zimolu zvolili většinou
hlasů do svého čela. „Dostal jsem
98 hlasů proti 66 hlasům, které dali
delegáti Ondřeji Veselému z Písku.
Zbylé hlasy do celkového počtu 176
účastníků byly neplatné. Je to pro
mě závazek a děkuji všem, kteří mi

dali svou důvěru,” uvedl Jiří Zimola,
kterého tak čeká velká práce s tím,
aby přes krajské vedení přesvědčil
voliče k tomu, aby jeho straně opět
důvěřovali. 

„Zdůraznil také, že on je euroopti−
mista, ale vnímá, že pokud si ČSSD
toto téma vytkne jako tabu, chopí se
ho extremistické pravicové nebo
i levicové strany a lidé jim budou na−
slouchat. Je to téma pro otevřenou
diskusi a je na nás, abychom lidem
uměli vysvětlit, že Evropská unie se
musí reformovat, ale bez ní by se
nám žilo hůř,“ podotkl staronový
předseda krajské ČSSD.

Připomněl také, že z jižních Čech
přicházejí racionální návrhy, které
později doznávají uplatnění. Na −
příklad to byl právě Jihočeský kraj
za vedení Jiřího Zimoly, který využil

práva kraje dát legislativní podnět
a navrhoval zdanění církevních re−
stitucí – a to nyní ve sněmovně pro−
šlo. „My jsme to tenkrát měli vy −
diskutované i s ústavními právníky.
Církev byla skutečně oproti jiným
restituentům zvýhodněna. Náhrady
za nevydaný majetek neobdržela
formou účelového příspěvku, kde
by musela využití prokazovat. Čili
dostala dar a dar se u nás zdaňuje.

I za to jsem tenkrát schytal od teh−
dejšího vedení strany kritiku a jsem
opravdu rád, že nynějším hlasová−
ním ve sněmovně ČSSD konečně ve
vztahu k církevním restitucím plní
slib, který občanům dala v roce
2012,” dodal.

Zimola nevylučuje, že se chce
i při další volbě ucházet o post celo−
republikového předsedy sociální
demokracie… (pru)

Zimola v čele ČSSD
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Dobíjecí stanice pro elektromobi−
ly nebo elektrokola už jsou do−
stupnější než v předchozích le−
tech. A to i v menších městech či
obcích. Od začátku roku je v pro−
vozu dobíjecí stanice na parko−
višti před sokolovnou v Bernar −
ticích na Písecku, což je na hlavní
trase mezi Pískem a Táborem.

„Ještě jsem tam nikoho dobíjet
neviděl. Asi se napřed musíme
dostat do databáze těchto stanic,
aby se o nás majitelé elektro −
mobilů dozvěděli, aby si zvykli,”
řekl starosta městyse Bernartice
Pavel Souhrada. Sice neví ani
o žádném místním majiteli elek −
tromobilu v obci, nicméně s ja−
rem se to může změnit. 

Bernar tice jsou každopádně
dobře připraveny na projíždějící
řidiče, na budoucnost a hlavně na
letní turisty, kterým budou stanice
sloužit i pro dobíjení elektrokol.
Těch i na jihu Čech hodně při −
bývá. (pru)

Dobít si elektromobil
nebo elektrokolo? Stovky obyvatel Tábora, ale i dal−

ších měst na trase České Budě −
jovice – Praha, která je jedna
z nej exponovanějších, štve napro−
stá laxnost vedení kraje, měst i do−
pravců co se týče autobusového
spojení mezi krajským a hlavním
městem. Zvláště pak mezi Tábo −
rem a Prahou ve všední dny. 

„Je neuvěřitelné, že tu před pár le−
ty fungovalo poměrně bezvadné
spojení jak vlakem, tak autobusem.
Dnes je to tu jak v pohraničí. Vlaky
sice jedou téměř každou hodinu,
až tedy mi mo nesmyslný výpadek 
mezi 11 a 13 hodinou, kdy nejede
nic. Ovšem autobusem se dostane−
te z Tábora, pokud nejede vlak, je
porucha, nehoda, ve tři čtvrtě na
osm ráno, pak v 11 dopoledne a pak
až skoro ve tři odpoledne. O víken−

dech je to daleko lepší. Kdo tohle
nastavuje? Vždyť je to totální 
nesmysl. Pokud se v týdnu na že −
lezniční trati něco stane, v podstatě
během šesti hodin (tří dopoledne
a tří odpoledne) se
bez auta do Prahy 
nikdo nedostane,” di−
ví se obchodní mana−
žer pan Jindřich, kte−
rý raději než autem
jezdí vlakem, případ−
ně autobusem. „Po −
va  žuji to za totální ne−
schopnost JIKORDu,
tedy Jiho čes kého ko−
ordinátora dopravy,”
dodal.

„Jihočeský kraj nezajištuje auto−
busovou dopravu v mezikrajské tra−
se. Ovšem chápeme, že toto není

úplně standardní situace a budeme
se tím patrně muset zabývat a ape−
lovat na dopravce, aby přehodnotili
rozložení spojů,” uvedl Ivan Študlar,
jako zástupce JIKORdu. To potvrdil
i krajský radní pro dopravu a staro−
sta Lišova Jiří Švec.

Kdy se ale tristní situace změní,
není dosud jasné. Zvláštní přitom po−
dle cestujících je, že o víkendech je
četost autobusových spojů dvojná−

sobná, zatímco přes týden ne. A žá−
dají, aby se nad tím někdo zamyslel
a něco s tím začal dělat… (pru)

Autobusové spojení Tábora 
s Prahou je tristní!

V den 50. výročí od upálení
studenta Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
Jana Palacha odvysílala Čes −
ká televize ve své zpravodaj−

ské relaci detailní záběr na pa−
mětní desku věnovanou jeho
památce.
Byl jsem doslova zděšen:
takto napsané jméno
(ješ tě, že tam nebylo rozdělova−
cí znaménko). 
Pomineme−li, že se na tuto 
desku nevešlo ani jeho křestní
jméno Jan, a podle mého ná−
zoru si myslím, že tento oběta−
vý student, který se rozhodl
položit svůj život na protest

okupaci a násilí, si takto zhoto−
venou pamětní desku určitě
nezaslouží.
Nevím, jistě asi nejsem sám, ko−
mu se toto dílo nelíbí. Kdo to vy−
tvořil? Co na to páni učitelé?
Určitě si Jan Palach zaslouží
důstojnější poctu na jeho mladý
život.
Je to můj názor, pokud s ním ne−
souhlasíte – nemusíte. Jen jsem
chtěl vyjádřit svoje stanovisko.

Václav Černý, Soustov

Ach, kdyby to viděl Palach…
PA L
ACH

Autor knihy Josef Pospíšil je
známý muzikant, scénárista,
redaktor a autor oblíbených
pořadů v Českém rozhlase,
v České televizi a v TV ŠLÁGR. 
Po úspěšných knihách Za ve−
snickými muzikanty, Nejen za
vesnickými muzikanty, S muzi−
kantkou úctou obohatil knižní

trh novou knihou Muzikantské
ohlédnutí aneb „nic netrvá
věčně“.
V knize připomíná slávu české
melodické hudby za poslední
dvě uplynulá století, hledá sou−
vislosti např. se Sokolským hnu−
tím, s érou slavných cirkusů, za
kterými jezdili do světa hlavně

Pošumavští muzikanti. Dále
před stavuje celou řadu součas−
ných výborných dechových hu−
deb se skvělými muzikanty.
Unikátní kapitola je věnována
rodině písničkáře Karla Hašlera,
kde jsou zachyceny detaily ži −
vota i jeho dvou synů Karla
a Zdenka – „Gina“. Kniha je do−
plněna více jak 200 barevnými
a 50 černobílými fotografiemi.
Kniha je v prodejní síti knih −
kupectví Kosmas a Knihy Do −

brovský. Koupit si ji můžete i v re−
dakcích Rozhledu v Klato vech,
Vídeňská 218 a v Plzni, Havlíč −
kova 5.  (re)

Muzikantské vzpomínky
aneb „nic netrvá věčně“
Kniha, která zaujme
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi −
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá −
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Předškolní a mimoškolní pedagogika− čtyřleté dálkové studium. 
Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům
s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium.
Podmínkou přijetí je předložení maturitnícho vysvědčení ze střední školy.
Výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Studium je zakončeno maturitní
zkouškou z pedagogických předmětů.

Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313

www.obchodniakademie.cz 

pro školní rok 2019/2020:

Dny otevřených dveří:
vždy sobota od 9,00 do 12,00 hodin v následujících termínech 

9. 2., 23. 2. 2019
každé pondělí od 5. 11. 2018 od 14,00 do 16,30 hodin 

a také kdykoliv po telefonické domluvě.

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.

O tom, že režisér, Jihočech a rodák
ze Strakonic, který žije v nedale−
kých Hošticích, pohádky točit umí,
není sporu. Snad proto se rozhodl,
že letos přivede na svět další.
Tentokrát nebude o čertech. Už na

ní spolu se svým pomocným reži−
sérem pracuje. A až ho z jara po −
tkáte někde na obhlídkách skal, le−
sů, luk a strání a vesniček jako
malovaných, tak je to právě proto,
aby příběh byl co nejpohádkovější!

„Jsme ve fázi, kdy dopilováváme
scénář, tecnický scénář. Řešíme
obhlídky lokací, dáváme dohroamdy

obsazení. Diváci se mohou těšit na
Davida Gránského, Sáru Sandevu,
Šárku Vaculíkovou, Karla Dobrého,
Andreu Hofmanovou nebo třeba
Lukáše Pavláska,” prozradil ROZ−
HLEDU Zdeněk Troška, jehož za−
tím posledním dílem je pohádka
Čer toviny, která vznikala z části
v jižních Čechách. 

I ta nová by se měla na jihu Čech
z většiny natáčet. „Najít netknutou
chalupu, náves, úvoz, les, kde nej−
sou dráty vysokého napětí, kde není
satelit ve štítu nebo další moderní
prvky, je složité, ale zatím se nám to
vždy dařilo. Čarovné pírko, jak jsme
příběh nazvali, bychom rádi natočili
od konce května do konce června.
Tedy, když nám bude přát počasí,”
podotkl režisér.

Pohádka bude zase plná napětí,
lásky, ale i souboje dobra se zlem.
Tak, jak to má v každé správné po−
hádce být. „Ovšem co mohu pro −
zradit je, že to zase skončí happy
endem. Jinak to totiž v těch našich,
líbezných, českých pohádkách snad
ani nejde. Už se na to moc těším.
Pro mě je natáčení tou nejkrásnější
dovolenou na světě,” dodal Zdeněk
Troška. (pru)

Troška zase chystá pohádku
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Unikátní výstava
Pokud máte rádi filmy pro pa −
mětníky, herecké hvězdy první
repub liky a chcete nahlédnout tak
trochu za oponu filmu, pak můžete
navštívit v Táboře zcela unikátní
výstavu s názvem Hvězdy stříbr−
ného plátna: Sláva – úspěchy –
skandály a pády nejznámějších−
herců a hereček. Expozice v Ga −
lerii 140 až do 3. března nabízí ori−
ginály i reprinty filmových plakátů
a dobových karikatur, dobové kos−
týmy a doplňky a v neposlední 
řadě i osobní věci vztahující se
k slavným hereckým osobnostem
i mnoha filmům pro pamětníky.

Více peněz na
strážníky

Více peněz do rozpočtu i na nové
členy získala městská policie
v Českých Budějovicích, a to o 20
milionů korun. Vedení magistrátu
si od toho slibuje lepší potírání
drobné kriminality a dohled nad
dopravními přestupky. Peníze půj−
dou na mzdy a do vybavení 
nováčků. Těch přibude patnáct.
Přijímání nových členů obnáší
školení, nové zbraně, vybavení
a zkrátka celkovou výstroj.

Týraný Marley 
má novou rodinu

Celou republiku šokoval vloni pří−
pad štěněte labradorského retri−
evra, kterého jeho tehdy zamin−
drákovaný mladý majitel z Pra −
cha ticka týral a ještě si to nechal
natáčet na video. Od soudu ode−
šel s dvouapůlletým podmíneč−
ným trestem, ale nyní čtrnácti−
měsíční Marley naštěstí našel no−
vou rodinu a daří se mu výborně.
Kde přesně našel Marley nový
domov ale z pochopitelných dů−
vodů nechtějí ochránci zvířat
upřesňovat. I nadále bude pes
pod odborným dohledem.

Až se někdy vydáte do rakouského
Grazu, nezapomeňte se podívat ke
zdejšímu hotelu NovaPark. To, co
uvidíte zde, nikde jinde nemáte
šanci spatřit. Na střeše budov jsou
totiž dva letouny. A jeden z nich,
ten do oranžova zbarvený, má 
velikou spojitost s ČR a bývalým
Československem.

Jde totiž o letoun, kterým létal ko−
munistický prezident Gustáv Husák
a i někteří členové tehdejší vlády.
Celkem 53 metrů dlouhý Iljusin 62M
pak stát chtěl dát do šrotu a rakous−
ký podnikatel Kollmann z příhranič−
ního městečka Heidenreichstein jej
koupil, zrenovoval a udělal v něm re−
stauraci a bar. Roky bylo letadlo hojně
navštěvováno, ale protože bylo bo−
kem centra a v podstaté zastrčené,
zákazníků ubývalo. Pak několik let 
byla unikátní restaurace uzavřena
a letado bylo na prodej za v přepočtu
8 milionů korun. Majitel hotelu
v Grazu se rozhodl letoun pořídit
k druhému, Boeingu 727 a z obou vy−
tvořil po renovaci za desítky milionů
korun naprosto výjimečnou atrakci. 

„V Iljusinu, kterým létal váš dávný
prezident Husák, jsme udělali denní
a noční bar, v  sousedním, 46 metrů
dlouhém Boeingu 727, kterým létali
na zápasy dva basketbalové týmy,
je restaurace. Už nyní je o návštěvu
velký zájem. Nejenom ze strany na−
šich hotelových hostů a obyvatel

Štýrského Hradce, ale i turistů ze ši−
rokého okolí,” prozradil jednatel ho−
telové společnosti Helmut Neukam
s tím, že oba letouny mají svůj vlast−
ní „terminál“, který také slouží jako
možná forma restaurace...

„Je to naprosto úchvatné. Sed −
nout si do toho letadla, dát si něco
dobrého a při dobrém počasí vidět
do okolí. Zvláště, když si uvědomíte,
že jste v letadle, které tak trochu 
tvořilo dějiny,” přiznala Rozhledu

Martina Steinke, manažerka turistic−
ké společnosti, původem Češka,
žijí cí mnoho let v Rakousku. „Ge −
niální nápad. Než aby ty stroje skon−
čily ve šrotu, je tohle super. Někteří
obyvatelé Grazu sice zprvu říkali, že
to bude strašárna, ale ten hotel není
v centru města a ničemu to nevadí.
Naopak, zvykli si na to a teď tam
poměr ně hodně lidí chodí jako 
někam, co nelze navštívit úplně 
běžně…,” dodala paní Steinke.

Hotelová společnost do−
konce unikátní bar a restaura−
ce v letadlech dala do turistic−
kých průvodců, proto je o ně
mezi turisty i z jiných částí
Evropy a světa nyní takový
zájem. (pru)

Slavné “Husákovo” letadlo 
skončilo na střeše hotelu
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Ani 30 let po Sametové revoluci
nemají jižní Čechy tolik potřebnou
dálnici, potažmo rychlostní silnici
směrem do Rakouska a dále na jih
Evropy. Desítky tisíc aut stále jezdí
po nebezpečné a přeplněné dvou−
proudé silnici. To se snad konečně
změní. Stavbě nové komunikace
už nic nebrání!

Stavba části rychlostní silnice
v úseku Třebonín – Kaplice−nádraží
dlouhá 8,5 kilometru má souhlasné
stanovisko posuzování vlivů na ži−
votní prostředí (EIA). Stavba podle
stanoviska nemůže závažně ovlivnit
životní prostředí ani obyvatelstvo,
což plyne z posudku. Proces zahájil
stát v červnu 2018. ŘSD již dříve
uvedlo, že tento úsek D3 by se mohl
začít stavět v letech 2020 až 2021.

Stavba bude ve volném terénu
s jednou mimoúrovňovou křižovat−
kou u Kaplice−nádraží. Zahrne deset
mostů, tři nadjezdy a oboustranné
odpočívadlo u Velešína.

„Z hlediska znečišťování ovzduší
i hluku bude mít stavba pozitivní do−
pad na obyvatele sídel podél silnic,
ze kterých se doprava přesune na
D3. Relativně vysoké nárůsty hluko−
vého působení jsou u objektů při vý−
chodním okraji Markvartic a u sa−
moty Osovský při jižním okraji zá−
měru. I když zde nebude docházet
dle výpočtů k nadlimitnímu hlukové−
mu působení, doporučuje se přípra−
va zmírňujících opatření (plné zá−
bradlí),“ uvádí dokumentace.

V posudku dále stojí,
že budování tohoto úse−

ku komunikace nemá potenciál
dlouhodobě ovlivnit stav podzem−
ních vod ani trendy koncentrací zne−
čisťujících látek. Trasa povede neza−
stavěným územím dost daleko od
okrajové zástavby obcí, zejména na
zemědělské půdě, uvádí dokumen−
tace. „Každý postup a krok v pří−
pravné fázi je strašně důležitý. Čím
kratší je, tím blíž realizaci jsme.
Jsme rádi,“ řekl mluvčí Ředitelství
silnic a dálnic Jan Rýdl.

Podobně by to mělo být pak
v úseku od Kaplice do Dolního Dvo −
řiště. Kdy bude celá trasa od Budě −
jovic až na hranice dokončena, je ve
hvězdách. Nyní je jasné, že do roku
2024, jak se původně přepokládalo,
to asi nebude. Zatím poslední jiho−
český úsek D3 Veselí nad Lužnicí−
Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevře−
lo ŘSD v říjnu 2017. 

„Na něj navazuje část Bošilec−
Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, bude
stát 1,2 miliardy a první řidiči by po ní
měli jet v červnu 2019. Na posledním
úseku D3 k hranicím s Ra kouskem
ŘSD připravuje dokumentaci EIA
a vykupuje pozemky. V roce 2024 by
se měla začít stavět D3 ve středních
Čechách,” dodal mluvčí Rýdl. 

D3 má spojit Prahu s Českými
Budějovicemi a rakouskými hra −
nicemi, kde se napojí na rakouskou
rychlostní silnici S10. Dálnice
D3 by měla měřit zhruba 170 kilo−
metrů, nyní je v provozu asi 50 kilo−
metrů. (pru)

Nikoli USA, ale Čína je nej−
spíš zemí neomezených mož−
ností. Po rakouském Hall −
stattu totiž vzniká právě v této
zemi vérná kopie historické−
ho Českého Krumlova. 

Historické jádro Českého
Krum lova, především hrad
a zámek zapsané na sezna−
mech UNESCO, bude mít brzo svou
nerozeznatelnou kopii. Staví jej fir−
ma (Huawei) v areálu své firmy, 
jako jednu z 12 replik světových his−
torických sídel.

Ve městě Tung−kuan dokončují
Číňané kopii historického jádra
Českého Krumlova a jednou z částí
je právě zámek. Už stojí zámecká
věž i s přilehlým Hrádkem, s budo−
vou Mincovny i Horním hradem. Zda
tam bude i příkop se slavnými med−
vědy, není zatím jasné. 

Sídlo firmy složené z kopií historic−
kých památek světa, bude mít rozlo−
hu devět kilometrů čtverečních a poj−
me až 25 tisíc zaměstnanců. Vedle
Českého Krumlova je v komplexu na−
příklad kopie španělské Granady, ital−
ské Verony, francouzské Paříže nebo
maďarské Buda pešti. Číňané před
časem šokovali i stavbou přesné ko−
pie rakouského alpského městečka
Hallastatt, zapsaného také na sezna−
mech UNESCO.

Český Krumlov samozřejmě není
jediný, firma si staví také repliku ital−
ské Verony, francouzské Paříže, bel−
gických Brugg, Mostu Svobody
z Budapeště nebo španělské Gra −
nady. Již je postaveno 8 lokací z cel−
kových 12 a zaměstnance mezi nimi
rozváží tramvaj. Asi aby doplnila 
evropský efekt. (pru)

Okopírovali Krumlov!

Stavbě rychlostky směrem na hranice
s Rakouskem nic nebrání
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Vše začalo před pěti lety
v Hotelu Hubertus v Po −
běžo vicích na Domažlicku. 
Te h dy zde proběhla s nej−
větší pravděpodobností pr v −
ní akce svého zaměření
v Pl zeňském kraji nazvaná
Připravený senior. Jejím cí−
lem bylo připravit seniory
na každodenní nástrahy ži−
vota. Viděli ukázky a nácvik
sebeobrany, základy posky−
tování první pomoci. S myš −
lenkou zorganizovat akci Připravený
senior přišel válečný veterán z Bosny
a Kosova, Waldemar Janeček.
Jak se podařilo panu Waldemaru
Janečkovi „zhmotnit“ jeho myšlenku do
života seniorů? To byl hlavní důvod na−
šeho setkání v Domažlicích. 
Pane Janečku, vraťme se na začátek.
Kdy vás poprvé napadlo pomáhat 
seniorům?
K tomu mě přivedla náhoda. Vrátil jsem
se z jedné ze svých pěti misí a nějaký
čas se zotavoval ve Františkových
Lázních. Jeden večer jsem seděl
u stolu s lázeňskými hosty
seniory a jedna paní si
postěžovala, že starší
lidí jsou často ter −
čem napadání. Za pojil
jsem se do hovoru
a ve finále to bylo tak,
že jsem 3 týdny v lázních
vyučoval seniory základům sebeobrany.
Měli o kurz velký zájem. Na základě
těchto mých zkušeností jsme s podni−
katelem panem Jiřím Macháč kem s tím
začali na Domažlicku v Po běžovicích,
kde pan Macháček žil 20 let.

Co bylo hlavním cílem vašeho snažení?
Přitáhnout nejen seniory do tělocvičen
a vyučovat je základům sebeobrany.
Dosáhnout toho, aby se sešli a já jim
mohl předat to, co potřebují a povědět
jim, co všechno pro ně může být nebez−
pečné! Důležité také bylo překonat jejich
strach a obavy z toho, že s nimi bude
někdo „vytírat“ tělocvičnu, nebo jim bu−
de lámat kosti v těle. Hned při prvním
setkání však zjistili, že tomu tak není
a že sebeobrana pro seniory je hodně
moc o povídání – kde, kdy a jaké okol−

nosti jim mohou způsobit problém.
Určitě to potřebují, protože jsou

často napadáni a okrádáni.
Oslovil jsem další sponzory,
města a obce, aby se do této

akce zapojily. Moje snaha ne−
byla marná, protože zastupitelé

měst a obcí v Domažlicích, Po −
stře kově, Klenčí, České Kubici a další

včetně sponzorů mi vyšli vstříc a akce
Připravený senior se ujala.
Dnes už to není Připravený senior, ale
Seniorská akademie.
Protože celá akce dostala mnohem širší
rozměr. Města a obce pochopily potře−

bu pracovat se seniory a roz−
šířily sebeobranu o setkání
se zástupci státní i městské
policie, úřadů a institucí, jako
jsou například finanční úřady,
bankovnictví, hasiči, úřady
sociálního zabezpečení, obe−
cní a městské úřady a další.
Proto Seniorská akademie,
o kterou je stále větší zájem.
Například nyní jsme byli při−
zváni do Domova seniorů
v Klatovech, kde si pro leto−

šek paní ředitelka už nasmlouvala čtyři
besedy pro seniory. Oslovila mě i Plzeň.
Mají samotní senioři zájem vědět a ta−
ké něco umět ze sebeobrany?
Mají a zájem je obdivuhodně velký jak
ze strany mužů, tak i žen. Zjistil jsem

například, že chlapi v důchodovém věku
se ještě cítí na to poprat se s násilní−
kem. Asi zafunguje chlapské ego a ješit−
nost. Já jim ale radím, aby místo odpo−

ru se snažili co nejrychleji radikálně tuto
krizovou situaci utnout. Proto je učím
základy sebeobrany. Velmi žádané a zá−
bavné cvičení nejen pro seniory je cvi−
čení levé a pravé hemisféry!!! Cvičení
s míčky, házení s obručemi a jiné cviče−
ní na koordinaci levé a pravé strany těla.
A co ženy?
Je zajímavé, že na mých akcích větši−
nou převažují ženy. Některé z nich jsou
schopny si dát do kabelky i žehličku,
aby byly připraveny se bránit. Musím je
pochválit, že mají maximální snahu se
naučit základním prvkům sebeobrany.
Můj názor je ten, že bez rozdílu věku
a pohlaví bychom měli mít základní kurz
sebeobrany. Nikdy totiž nevíme, kdy
se můžeme setkat s nepříjemnou krizo−
vou situací.
Proč se orientujete na seniory?
Už od malička jsem měl vztah ke star−
ším lidem, protože jsou neuvěřitelnou
studnicí vědomostí a životních zkuše−
ností. Vždycky jsem jim jako malý kluk

naslouchal. Rád jsem si povídal s mým
dědou, který mi vyprávěl a tím i učil.
Vzpomínám si, jak mi děda poprvé dal
nožík rybičku a učil mě s ním ořezávat
proutky na velikonoce. Ukazoval mi, že
nesmím řezat proti sobě. Já jsem ke
starším lidem vždy inklinovat. Ale na
druhé straně mám obdobný přístup
k dětem a mladým lidem, pro které 
dělám řadu akcí. Judo je výborný a bez−
pečný sport pro děti. Všem doporučuji.
Mohou se na vás města, obce, nej −
různější instituce obrátit?
Já se nikomu a ničemu nebráním.
Senioři si zaslouží pozornost a základní
prvky sebeobrany jim nebudou nikdy
na škodu. Za vzor přístupu k seniorům
mohu dát město Domažlice nebo
Českou Kubici, která ze svého rozpo−
čtu vyčlenila peníze pro Seniorskou
akademii.  (re)

„Seniorská akademie má široký ohlas a o tento program je velký zájem,“ říká
Waldemar Janeček – na fotografii při výuce sebeobrany.

23 let sloužil v armádě.
Od roku 1998–2007
prošel pěti misemi
v Bosně a Kosovu. Je
držitelem mistrovské−
ho danu v judu a v roce
2007 se stal mistrem
ČR. Je trenérem třetí
třídy – to je pan
Waldemar Janeček.

Kontakt: WR SERVIS
Waldemar JANEČEK

Masarykova 150, Domažlice
Telefon: +420 728 051 414

E−mail: wr.servis@seznam.cz
www.wrservis.cz

Seniorská akademie
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Pokud se chcete opravdu dobře
pobavit a smát se od začátku až do
konce, pak si nesmíte nechat ujít
novou komedii Dva nahatý chlapi,
v níž excelují Martin Zounar, Mar −
tina Randová, Martin Kraus a Da −
niela Šinkorová. Toto spojení potě−
ší diváky také na jihu Čech. Už 12.
března v Českých Budějovicích,
ale třeba v Písku nebo v Táboře,
ale i jinde se určitě Dva nahatý
chlapi objeví.

„Je to asi poprvé za poslední ro−
ky, kdy krátce po premiéře je už více
jak 70 míst po ČR, kam se předsta−
vení vydá. Je o něj obrovský zájem
a lístky mizí okamžitě od zahájení
prodeje. Třeba v Pardubicích bylo
vyprodáno do pěti minut, jinde za
hodinu  dvě, den… Je to tím, že je
to geniální spojení herců, a pak vý−
kony jsou zkrátka nepřekonatelné,
což slyšíme a čteme od našich divá−
ků,” prozradil Rozhledu PR manažer
projektu René Kekely.

Plzeňský producent Jiří Turek měl
šťastnou ruku jak na výběr režiséra
– Antonína Procházky, tak společně
i na výběr herců. „Je to vždy o té
atmo sféře, propojení, to jak na sebe

herci a režisér slyší. Máme z toho
obrovskou radost,” podotkl Jiří
Turek s tím, že letos se komedie ob−
jeví i na − již 6. ročníku festivalu hu−
moru Komedy fest Plzeň.

„Nás to nesmírně baví. S Mar −
tinkou Randovou jsme na sebe
z Ordinace v růžové zahradě zvyklí,
ona je senzační, ale i kolega Martin
Kraus a kolegyně Danka Šinkorová,
to je prostě úžasná parta. Navíc si
ze sebe umíme udělat legraci a sa−
motné nás těší dělat lidem radost,”
poznamenal Martin Zounar, o němž

mnozí po shlédnutí představení pro−
hlásili, že je “herecký bůh”… „Mar −
tin je opravdu senzační, stejně jako
druhý Martin. Pozorovat ty dva je

prostě zážitek. My se tím bavíme,
nás to těší a zároveň se těšíme,
jak jsme se o tom bavili nedávno
s Dankou Šinkorovou za diváky. A to
máme každý svých dalších závazků
hodně. Ale tohle je něco, co nás
potkalo a co se povedlo,” doplnila
sympatická herečka Martina Ran −
dová, alias Heluš z novácké Ordi −
nace. „Hlídejte si ve svém okolí,
kdy za vámi přijedeme a hlídejte si

předprodeje. Po lupenech se vážně
vždy doslova zapráší,” dodávají
svorně jak herci, tak i realizční
tým… (pru)

Dva nahatý chlapi trhají rekordy

Na velkou zajímavost přišli jihočeští
vědci u raků. Pomocí citlivé kamery
a infračervených paprsků, na který
na konci loňského roku získali
evrop ský patent, zjistili, že změnou
svého tepu okamžitě reagují na zne−
čištění vody nebo teroristický útok. 

„Tep raka se zrychlí, když se ve
vodě objeví nějaká toxická látka,
droga nebo jiné chemické znečiš −
tění. Tento poznatek
může předejít ka−
tastrofickým scé −
nářům spojeným
například s teroris−
tickou činností.
Teroristický útok
může být směřován
i na znehodnocení
pitné vody či dal−
ších zdrojů vody
a rak je velmi citlivý
právě na změny
kvality vody,” uvedl
Petr Císař z vědeckého týmu Fakulty
rybářství a ochrany vod Jihočeské
univerzity.

Račí tep donedávna vědci moni−
torovali čidlem, které měli raci na

svém těle. Toto zařízení bylo drátem
propojené s počítačem. Nový patent
vědců monitoring zjednodušil. „Sys −
tém je založený na tom, že místo
infra červeného čidla, které je na −
lepeno na raky, nám tuto funkci
plní infračervená kamera umístěná
nad akváriem. Ta je schopná tep
račí ho srdce zachytit,“ dodal děkan
Pavel Kozák. Například v protivín−

ském pivovaře hlídají raci čistotu
vody už tři roky. V budoucnu by se
mohli uplatit i v dalších potravi −
nářských závodech nebo i v úprav−
nách vody. (pru)

Raci prozradí čistotu vody
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Českobudějovická nemocnice i v le −
tošním roce nezahálí, co se týče re−
konstrukcí a úprav. Momentálně
zde dokončují stavbu nového psy−
chiatrického oddělení, která bude
sídlit v historické budově. 

Mobiliářem, včetně zdravotnické
techniky, bude objekt vybaven nyní
v únoru a příští měsíc by mělo od−
dělení začít fungovat. Celkové ná−
klady jsou asi 230 milionů korun.
Mimochodem právě v této budově
28. ledna 1930 zemřela na mrtvici
při operaci očí operní diva Ema
Destinnová. 

Více než půl miliardy korun plánu−
je v letošním roce prostavět ve sta−
vebních investicích krajský špitál.
„Budujeme také novou lůžkovou
část rehabilitace a stanici dárců 
krve, novou prádelnu a připravuje−

me se na další významné investiční
akce,” uvedl ředitel  Břetislav Shon.

Kromé toho se tento měsíc začne
pracovat na patrovém parkovišti –
nájezdová rampa, která je nyní užívá−
na zaměstnanci, se dočká zastřeše−
ní. Dokončena byla přestavba další
části patologického oddělení. Nákla −
dy této etapy úprav objektu byly ve
výši jednoho milionu korun. V prvním
pololetí roku bude také zahájena
komplexní přestavba pavilonu I, ve
kterém původně sídlilo Interní oddě−
lení a Neurologické oddělení. 

„Toto je záležitost zhruba na jeden
rok. Po přestavbě se sem přestěhuje
plicní léčebna a oddělení následné
péče z dolního areálu,“ dodal Michal
Šnorek, ředitel Úseku interních obo−
rů nemocnice České Budějovice. 

„Další investiční akce odstartuje
v březnu, kdy zahájíme přístavbu tě−
locvičny u fyzioterapie, a ve stejném
měsíci bude také zbouráno stávající
zastřešení k příjezdu sanitních vozů
u pavilonu C. V tomto okamžiku je
zastřešení pouze pro maximálně
čtyři vozy. Nové zastřešení nabídne
stání až pro devět vozů. Toto bude
dokončeno do začátku letních
prázd nin,“ dodal ředitel Shon. (pru)

V nemocnici se naplno buduje
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Poslední vydaná kniha sku−
tečných kriminálních příbě−
hů ze Šumavy „Šumavská
hora viděla vraha“ je už
osmý titul, kterým se pre−
zentuje bývalý kriminalista
a poté zástupce ředitele
Policie ČR v Klatovech,
Karel Fořt ze Sušice.
Kniha obsahuje osm příběhů
ze Šumavy. Jsou plné násilí
útočící na to, co je člověku
nejdražší – na život jeho vlast−
ní či druhého člověka. Pouze

p ř í b ě h
„Zmizelý

obraz“ je jiný, neboť oznamo−
vatel, ukrajinský státní občan,
ne dost věrohodně a dosta−
tečně přesvědčil vyšetřovatele

a kriminalistu, že obraz
v mnohamilionové hodnotě
v Klatovech skutečně měl.
Autorem tohoto obrazu měl
být akademik Vasilij Vasiljevič
Kandinkij, známý v zahraničí

jako Wassily Kandinsky, jeden
ze zakladatelů abstraktního
malířství, jehož díla jsou ve
světě hodnocena jen v řádech
milionů.                                (re)

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 – Ševčí−
kova  24, v  Prachaticích v knihkupectví Müller – Dolní Brána 23, v knihkupectví ve Kdyni – Náměstí 22, v Kašperských Horách
v prodejně dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru. V Plzni v knih −
kupectví Fraus, Goethova 3 a v knihkupectví Kosmas, Klatovská třída 13.
Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu: v Klatovech, ve Vídeňské  218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.

Kniha, která vám nesmí chybět

Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už
několik knih, ve kterých vzpomíná na
odhalování kriminalistických příběhů,
které se staly na Šumavě. Jeho posled−
ně vydanou knihou je Šumavská hora
viděla vraha.

Šumavská hora viděla vraha

Československá 
zpravodajská bilance
V pěti předešlých kapitolách jsme se
zabývali československou zpravodaj−
skou službou od nástupu nacismu
v Německu až po její činnost řízenou
z Londýna, sídla československé exilo−
vé vlády. I tady platí to, že ani naše
hodnocení nemůže být jiné, než subjek−
tivní, takže se zcela určitě bude lišit od
hodnocení jiných autorů. To je kouzelná
zákonitost názorové plurality, kterou
dnes již nikdo nezakazuje, a doufejme,
že už nikdy zakazovat nebude.
Dvě strany jedné mince
Jednou stranou této mince byl boj vede−
ný ze Západu, tedy z Londýna, druhou
stranou boj vedený z Východu, tedy
z Moskvy. Rozdíly mezi oběma stranami
této mince byly různé povahy, ten hlavní
především spočíval v náplni a šíři činnos−
ti čs. zpravodajské služby, kterou směřo−
vala proti nepříteli. Společným jmenova−
telem pro obě strany této pomyslné min−
ce byla nezbytnost mít z cílové oblasti
(v našem případě tedy z předválečného
Československa) dostatek zpravodaj−
ských informací, které mohli zajistit pou−
ze špičkově vycvičení a vyškolení vojáci
vyslaní do země vzdušnou cestou.

Zatímco z Londýna začalo vysílání para−
šutistů již v r. 1941 a pokračovalo až do
března 1945, převážná část operací
orga nizovaných z Moskvy se soustředila
do období 1944–1945, přičemž nezane−
dbatelný podíl připadl na operace usku−
tečněné na území tehdejšího samostat−
ného „Slovenského štátu“. Rozdíl nachá−
zíme i v poslání jednotlivých operací
a v jejich organizátorech. Zatímco u vý−
sadků z Londýna se jednalo výhradně
o operace organizované zpravodajskou
sekcí Ministerstva národní obrany (MNO)
čs. exilové vlády, „východní“ výsadky 
vysílalo více organizátorů.
Výsadky z Londýna se soustřeďovaly
hlavně na podávání informací vojenské−
ho a politického charakteru, s výjimkou
likvidace Reinharda Heydricha a v jed −
nom případě na součinnost s bombardo−
vacím svazem s cílem zničení Škodo −
vých závodů v Plzni. Výsadky z Východu,
jejichž četnost v r. 1944 a 1945 daleko
převýšila aktivity organizované z Londý −
na, měly daleko širší spektrum – od zpra−
vodajského poslání až k organizování
ozbrojeného partyzánského boje. 

Operace Anthropoid – likvidace
 Heydricha – vrcholná (ale zbyteč−
ná) akce čs. zpravodajské služby?

Heydrich nebyl frontový voják! Byl bez
strategických i taktických znalostí a zku−
šeností ze skutečné bojové činnosti.
Nemohl být přínosem pro vedení stra −
tegických válečných operací. Byl hlavou
repre sivního aparátu. Cílem měl být
Goebbels! Jeho význam pro Třetí říši byl
podstatně větší než Heydrichův, protože
o skutečném výsledku války nerozhodo−
val represivní aparát vedený Heydrichem,
ani organizace holocaustu, na jehož zro−
du se Heydrich aktivně podílel, ale rozho−
dovala o něm německá armáda na bojiš−
tích. K jejímu bojovému fanatismu ji do−
kázal vyburcovat a stimulovat právě mi−
nistr osvěty a propagandy Joseph Goe −
bbels. Jeho odstranění místo Heydri cha
by bývalo pomohlo válku ukon čit podstat−
ně dříve! Goebbelsovy kontakty s Protek −
to rátem, hlavně s protektorátním filmo−
vým průmyslem (nezapomeňme ani na
jeho vztah s herečkou Lídou Baarovou)
a tedy jeho častá přítomnost v Praze, ne−
měly čs. zpravodajskou službu nechat
nečinnou! Pro další vývoj války byla
Heydrichova likvidace bezvýznamná! Její
případný význam pro vylepšení náhledu
západních Spojenců na Československo
jako spolehlivého partnera negovala
smlouva se Stalinovým Sovětským sva−
zem, podepsaná v r. 1943 v Moskvě exi−
lovým prezidentem Edwardem Benešem!

Slova, která se nepíší lehce 
Celkem byli vysazeni nad územím
Protektorátu Čechy a Morava ve třech po
sobě jdoucích vlnách 83 parašutisté ve
29 výsadcích organizovaných zpravodaj−

skou sekcí MNO čs. exilové vlády v Lon −
dýně. Několik dalších již ze spojeneckých
letišť neodstartovalo. Důvodem byl ko−
nec války, resp. obsazení území plánova−
ného seskoku spojeneckými armádami.
Většina vysazených parašutistů se bohu−
žel konce války nedočkala. Padli buďto již
krátce po seskoku, nebo byli odhaleni při
plnění svého bojového úkolu. Někteří ra−
ději volili dobrovolnou smrt, což byl i pří−
pad sedmi parašutistů včetně Jana
Kubiše a Jozefa Gabčíka v pravoslavném
kostele Cyrila a Metoděje v Praze.
Všichni parašutisté vyslaní nad území
předválečného Československa, kteří
nezradili anebo se někde do konce války
neukryli a podstoupili již předem pro ně
bezvýchodný boj s nepřítelem, zaslouží
naši úctu i po tak dlouhé době, která od
jejich nasazení uběhla. Oni nenesli vinu
na tom, že byli vysíláni svými vojenský−
mi nadřízenými, dirigovanými politický−
mi špičkami, na území Protektorátu do−
slova nazdařbůh, do situace, kterou je−
jich nadřízení vůbec neznali, na již ne−
existující záchytné adresy, někdy přímo
do rukou konfidentů německých kontra−
špionážních složek atd.
Nepíše se to lehce, ale hlavní činnost
čs. exilové zpravodajské služby v Lon −
dýně – vysílání a řízení výsadkových
operací v Protektorátu Čechy a Morava
– nelze hodnotit jako úspěšnou! 

Ing. Bohuslav Balcar

Co se do naší knihy nevešlo – kapitola XIX

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

Válka za kulisami VI
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Co na Vás čeká podle čínské astrolo−
gie? Vedle názvu znamení jsou uve−
deny roky narození, kterých se to 
týká. Čínský rok se mění v průběhu
ledna – února.
V roce 2019 se bude dařit zejména 
lidem kompatibilním se znameními
Prasete, což je Tygr, Zajíc, Ovce, Krysa
a Pes.

Rok 2019 = živel Zem
Zem „dělá přehradu vodě“, tak proto
by lidé narození v živlu Voda (na konci
roku narození číslo 2 a 3), mohli poci−
ťovat problémy s úřady a při úředním
jednání.

Jak se bude dařit lidem
jednotlivých znamení 
v roce 2019

KRYSA:

Rok 2019 bude přát plánování, ale
s realizací plánů už to bude horší.
Proto to bude dobrý rok na odpočinek
a regeneraci sil. Doporučuji dobře se
připravit na rok 2020, což je osobní
rok Krysy, který by mohl být zátěžový.

BUVOL:

Je lepší počítat s problémy ve vzta−
zích, alespoň nebudete zklamáni.
Lepší je neprovokovat, jinak se do pro−
blémů zamotáte a může nastat „domi−
nový efekt“. Proto je vhodné se snažit
diplomatickým jednáním udržet, co
máte a věnovat se spíše pracovním
záležitostem.

TYGR:

Tygři mohou očekávat štěstí, úspěch
a spokojenost, protože jsou nejlepšími
přáteli Prasat. Ale dávejte pozor na 

finance a neutrácejte více, než vydělá−
te. K tomu Tygra může vybízet Prase,
které obecně může mít potíže s penězi.

ZAJÍC:

Pro Zajíce bude rok 2019
hezký, pohodový 
a úspěš ný. Podle
mých zkušeností
jsou lidé na−
rozeni v roce
Zajíce docela
úspěšnými
ob chod níky.
V roce Pra −
sete mohou
lidé narození
v roce Zajíce
pociťovat cito−
vé zázemí a bu−
de dostatek pro−
storu k zábavě a spo −
lečenskému vyžití. Toho
využijte, protože čas v práci by
měl být kompenzován časem k od −
počinku. Do práce se můžete vrhnout
naplno zase příští rok. V roce 2019
stačí udržet, co máte.

DRAK:

V roce 2019 je čas na hojení ran z ro−
ku minulého a vše se může zase stabi−
lizovat. Je dobrý čas na cestování
a tím se vzpamatovat ze ztrát a zdra−
votních potíží. Je dobré si proto dopřát
klidu. Stejně jako Prase i Drak by si
měl dávat pozor na finance a vážit, za
co utratíme a nezapomenout počítat.
V práci se vše povleče a nepůjde to tak
rychle a dobře, jak je Drak zvyklý. To
bude až příští rok. Takže stačí „přežít“
a udržet, co máte.

HAD:

Had uzavírá cyklus dvanácti větví ze−
mě a úspěchy s tím spojené nebudou
zázračné. S tím je třeba počítat. Takže
jako u většiny znamení je dobré šetřit
a hlídat finance. Je třeba se připravit
na to, že většina plánů nevyjde, proto−
že Prase je protivníkem Hada. Proto je
dobré spíše odpočívat a případně
pláno vat, co dál v roce příštím, kdy je

rok Krysy a v něm pak můžete klidně
vše zrealizovat.

KŮŇ:

Tento rok nebude pro lidi zrozené ve
znamení Koně příznivý. 

A protože Česko, Slo ven sko,
Rakousko, Ně mec ko,

Francie, Anglie, Irsko
vznik ly ve znamení

Koně, týká se to
i těchto států. 
Lidem, kteří
se narodili ve
znamení Ko −
ně, nastanou
potíže jak
v pracovní

oblasti, tak
v komunikaci.

Můžete očekávat
nečekané potíže,

a to i finanční. Situace
se začne zlepšovat až kon−

cem roku s blížícím se přícho−
dem roku Krysy od 25. 1. 2020.

OVCE: 

Ovce patří k velkým přátelům Prasete,
proto se bude dařit a vše, na co sáhne−
te, se promění ve zlato. Příkladem
úspěšných lidí narozených ve znamení
Ovce je Bill Gates a Steve Jobs. V tom−
to roce můžete dokonce vyhrát, nebo
přijít k penězům neobvyklým způso−
bem. Nic není nemožné. 

OPICE:

Po předchozích dvou letech, které by−
ly pro zrozence v roce Opice těžké, lze
očekávat zlepšení. Dokonce můžete
být povýšeni v zaměstnání či podni −
katelé mohou dostat zajíma−
vou zakázku. Je do−
brý rok na stěhování
„do lepšího“, pokud
o tom delší dobu
uvažujete a zatím
jste nic nerealizovali.
Ale na nové plány a jejich realizaci to
není zas až tak dobrý rok. Bude lepší
počkat na příští rok Krysy. Opice je
„pánem“ Krysy, tak příští rok si můžete
začít diktovat své podmínky. 

KOHOUT: 

Práce budete mít dost. Kohout je roze−
ný obchodník. Ale Prase by jej mohlo
„vykolejit ze zaběhlých kolejí“, proto je
dobré dávat pozor na finance. Z toho
důvodu můžete dělat chyby a je lepší
se řídit příslovím: „Dvakrát měř, jednou
řež“, než se do něčeho postíte, zejmé−
na obchodu a finančních transakcí. Je
třeba zvýšené opatrnosti a větší odpo−
vědnosti, než na jakou jste zvyklí. Proto
se může stát, že vás okolí bude kritizo−
vat za přehnané požadavky. 

PES:

Pes měl zátěžový osobní rok 2018,
proto se konečně bude dařit. Můžete si
odpočinout z napětí a krizí z roku 2018.
Dosáhnete úspěchu a bohatství, pokud
o ně budete usilovat. Samo nic nepřijde,
ale to praktický Pes ví, že nic nemá za−
darmo. Hrozí, že se budete v přemíře
štěstí a úspěchu vrhat do všeho, tak to
zase nepřežeňte. Vždy je dobré vyvážit
čas práce časem na odpočinek. Budete
navazovat nové známosti, utužovat ro−
dinný kruh a vše, co se dříve nepovedlo,
se dá napravit. Budou z vašeho života
„mizet nevhodní lidé“, a naopak budete
potkávat nové přátele. 
Pro Psa narozeného v r. 1982 skončilo
blbé období na vztahy. Komu se nepo−
vedlo uzavřít rodinný kruh, tomu se to
může už v r. 2019 povést.

PRASE:

Nejlepší rok v rámci dvanáctiletého
cyklu. Jen tvrdím, že osobní rok může
být v určitých oblastech zátěžový.
„Nevhodní lidé“ z vašeho okolí „zmizí“,
objeví se noví přátelé. Určitě načerpáte
sílu a energii ze svého osobního roku
a vše bude vycházet.

Vždy končí to
špatné proto,

aby uvolnilo
místo a mohlo při−
jít něco nového
a lepšího. 
Můžete vyhrát, ne−

bo přijít neobvyklým způsobem k pe−
nězům. Proto stojí za to pokoušet
štěstí. Ale pozor, ne nesmyslnými
částkami.
Přeji všem čtenářům hodně štěstí, po−
hody, klidu, lásky, radosti a pevné
zdraví.                      Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

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

Jak se vám bude dařit v roce PRASETE 
od 28. 1. 2019 do 15. 2. 2020

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:
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PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5 m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovic −
kou buňku 5−6 m x 3 m x
3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny včetně
jističů a osvětlení. Po dla −
ha, strop a stěny zateple−
né. Slušovickou buňku,
obloženou palubkami.
Buň ky jsou v pěkném
stavu. Cena od 25000,−
Kč. Dále prodám marin−
gotku, obloženou palub−
kami, zařízenou k okam−
žitému používání. Zajiš −
tění dopravy na místo 
určení. Tel.: 604867469.
PM 190026 

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na−
kladače 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
190028 

PRODÁM ocelovou ná−
drž z vagonu 20 m3,
vhodná na jímku nebo
na vodu. 604867469
Tel.: 604867469   PM
190029

KOUPÍM LP gramofo−
nové desky, větší množ−
ství nebo sbírka vítána.
Přijedu. Tel: 721442860
stačí prozvonit. PM
190002

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, mě−
chové aj.) , náramkové
a kapesní  hodinky, ba−
rometr, theodolit, vá−
noční ozdoby, loutky,
panenky a dětské po−
kojíčky, vláčky, ple −
chová a bakelitová au−
tíčka, litinové formy na
bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 190024

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, me daile,
vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště, za bu−
dování vlasti aj. ČSSR
vyznamenání, kovový
model děla, tanku,
auto mobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 190023

KOUPÍM STARÉ peřiny
a nedrané peří telefon:
720543953. PM
190019

KOUPÍM elektrické a me −
 chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo
jen příslušenství. Dále
koupím trafa, domečky
a vše, co souvisí se že−
leznicí. Tel.: 731064361.
PM 190056

KOUPÍM mobilní buň −
ku nebo maringotku,
i v ho r  ším stavu. Možno
i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna.
Tel.: 603383211. PM
190032

KOUPÍM betonové pa−
nely, větší množství, pří−
padně panelové silážní
jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113 PM
190033

KOUPÍM vše z pozů −
stalosti – nábytek,
chromové lustry a lam−
pičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Pro −
dané nevěsty, dětí, ky−
tičky), kořenky, sošky
ta neč nic, figurky  zví −
řátek, svícny, obrazy,
kresby, i samotné rá−
my, hodiny, lampová
radia, staré housle,
violu, vše skautské
a junácké, pohlednice,
odznaky a sta rou bižu−
terii. Tel.: 603872698.
PM 190025

KOUPÍM staré bankov−
ky, mince, pošt. znám−
ky, vyznamenání, od−
znaky aj. sběratelské
před měty, staré bakelit.
rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Staré ho−
diny, hodinky náramko−
vé a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Do −
xa, Prim aj., se stopkami
i bez. Porcelánové a ko−
vové sošky, sklo, lustr
+ lampičky, obrazy,
hračky plechové a ba −
kelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. sta−
ré věci do r. 1960. Vy −
koupím i celou sbírku
nebo pozůstalost. Sbě −
ratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838
Email: antikvs@seznam.cz
PM 190020

KOUPÍM staré pivní
lah ve a sklenice s ná −
pisy pivovarů, tel.
732170454, sběratel.
RR 90015

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí za ple−
chové cedule, plakáty,
staré pohlednice či ur −
če né fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či
pozůstalost, po dohodě
mohu přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR
90036

KOUPÍM svářečku TIP−
KS nebo Triodyn i se
závadou na opravu,
traktor Fendt 2válec
nebo 25 Zetor (nebo
jen motor). Tel.:
721803621. RR 90081

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk,
borovice), může být vy−
těžený i po kalamitě.
Seriózní jednání, plat−
ba hotově. Tel.:
731027795. RR 90082

DO VYHLÁŠENÉ cukrár−
ny Café Charlotte při −
jmeme vyučenou cu −
krářku/cukráře! Náplní
práce je příprava zá −
kusků pro přímý prodej,
tvorba speciálních dortů
na objednávky, vlastní
výroba zmrzliny a mno −
ho dalších zajímavých
věcí v oboru cukrařina.
Nabí zí me prá ci na ho−
rách, s ubytováním zda r −
ma, v dlou holeté zaběh−
lé firmě s bohatými zku−
šenostmi a s možností
rozvoje vlastního poten−
ciálu. Více info na tel.:
725835555. RR 90034

DO KAVÁRNY v Železné
Rudě přijmeme paní
na mytí nádobí a úklid
společných prostor,
vhodné i pro aktivní dů−
chodkyně. Dále přijme−
me baristky na HPP
a studentky na víken−
dové brigády – přípra−
va kávy a pohárů. Na −
bí zíme velmi slušné
platové ohodnocení
a ubytování zdarma.
Více informací na tel.:
725835555. RR 90035

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Uzávěrka řádkové inzerce je 21. února 2019
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VYMĚNÍM cihlový byt
v Plzni na Slovanech ve
2. patře, 1+1 30 m2 +
2 sklepy a zahrada za
byt 2+1 nebo 3+1
v Klatovech. Telefon –
721252831. RR 90002

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná
metalíza, 2,4 benzín,
manuální převodovka.
Tel.: 736139113 PM
190030 

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky od−
vezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vy −
koupíme starší staveb−
ní stroje, nákl. auto −
mobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových
konstrukcí a budov (si−
la apod.) a výkup že −
lezného šrotu. Mobil:
604867469. PM
190031

SEZNÁMÍME Vás s mu−
žem z Bavorska. www.
vdejsedobavorska.cz
720409101.

52/180 sportovního ty−
pu hledá ženu – po −
hodářku, nejlépe jako
spo  lu cestující do Egyp −
ta. Značka: Není pod−
mínkou. Mobil:
607467062. PM
190057

PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057.
KŘI PM 190058

ZDRAVÍM příjemné pá−
ny sexu chtivé. Tento
měsíc krásná slevička.
Pohledná, štíhlá, ale
vnadná v diskrétním
bytečku. Od 9 do 17
hod., tel.: 603773286.
KŘI PM 190059

Další číslo

Jihočeského 
rozhledu

vyjde 
4. 3. 2019

Měsíčník rozšiřovaný zdarma 
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Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou do −
kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR90001

� VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ PLOCHY MIN. 1.000 m2

� OKOLNÍ PLOCHY min. 2.000 m2

� PŘÍZEMNÍ BUDOVA−HALA
� SOCIÁLNÍ A KANCELÁŘSKÁ ZÁZEMÍ 
� IHNED PROVOZUSCHOPNÉ
� SE ZAVEDENÝMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI
� V DOSAHU MHD – ZASTÁVKA VE VZDÁLENOSTI

max. 50 m OD AREÁLU
� PARKOVACÍ PLOCHA min: pro 30 OSOBNÍCH 

AUTOMOBILŮ

HLEDÁME KE KOUPI, PŘÍPADNĚ PRONÁJMU
VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ PROSTORY 

v ČESKÉM KRUMLOVĚ A JEHO NEJBLIŽŠÍM 
OKOLÍ, KTERÉ SPLŇUJÍ TYTO POŽADAVKY:

kontakt na tel. čísle 382 206 535, 605 447 970



Zima se tu letos rozjížděla pozvolna, ale začátkem ledna se s přírodním
sněhem roztrhl pytel. Na sjezdovkách se ho vysypalo hodně přes metr
a podmínky lyžování přejí. Pokud se chcete naučit lyžovat nebo na snow−
boardu, tak tady jste ve správných rukou instruktorů zdejší lyžařské školy.
Patří k nejstarším v ČR (funguje už od roku 1974) a letos kromě domov−
ského areálu, dvou železnorudských stře disek – Nad Nádražím a Bel veder,
premiérově zajišťuje výuku i na Alpalouce. V nabídce má též např. indivi −
duální lekce po nejmenší děti ve věku 3−4 let.      

Kdo nechce hlavně ráno po příjezdu čekat frontu u kasy, může si zakou−
pit libovolný skipas online. Potřebuje k tomu pouze čipovou kartu na vle −
ky v ceně 50 Kč. Pak si přes e−shop na webu spicak.cz zakoupí jakýkoli
skipas. Po příjezdu si jej aktivuje při prvním průchodu turni ketem a nastu−
puje na vleky. Když po posledním lyžování kartu vrátí, v kase areálu nebo
z automatu na parkovišti dostane „půlkilo“ zpět.

Lyžovat tu můžete i na první společný skipas po oblast Železno rudska –
spolu se Ski&Bike Špičák zahrnuje i střediska Belveder a Nad Nádražím.
Půjčovna lyží je každou sezonu vybavená novým lyžemi značky Rossignol
s možností testování nejvyšších modelů včetně závodní řady Hero.
Na sklonku zimní sezony si tu ne−
nechte ujít divácky velmi oblíbenou
atrakci Jízdu přes louži (16. března
2019). Pojede se už popatnácté
a můžete se jí zúčastnit i jako přímí
aktéři, pokud jste plnoletí. 

Po sjetí černé Šance Lyžařská školaHravě na sněhu i pod sněhem...

Snowpark Rozhledna

Areál nabízí celkem 5 hlavních sjezdovek – jednu
černou, dvě červené a dvě modré, které jsou vzá−
jemně propojeny řadou objížděk. Klidně tak můžete
začít na černé Šanci, přes červenou Slalomovou se
dostat až na modrou Turistickou a vrátit se k lanov−
ce po červené U Zalo meného. Volba trati je jen na
vás. Zařadit do ní můžete i snowpark na Lubáku 
nebo funline na Spodní Šanci. 

Najdete tu i dětský areál a hřiště pod hotelem Si ro −
tek, pohyblivý koberec a další hřiště pro děti hned
poblíž lanovky. Čtyřsedač ková lanovka a 10 dal−
ších vleků má celkovou kapacitu 7550 osob za ho−
dinu. Na osvětlené sjezdovce Spodní Šance se ve
středu, pátek a v sobotu koná vždy od 18.30 hodin
večerní lyžování. Vleky startují každý den v 8,30
a končí v 16,00 hodin. Aktuální novinky včetně
sněhových podmínek najdete na webu:

Šumavský Ski&Bike
Špičák (Že lezná Ruda)
si léta udržuje pozici
jednoho z nejlepších,
ale zároveň pro lyžaře
i cenově nejpřívěti  věj −
ších zim ních středisek
u nás. Na jdete tu 8,5
kilometrů sjezdovek –
sportovní (včetně čes −
ké nejprudší Šance)
i ty lehčí pro rodiny
s dětmi. 

spicak.cz

Ski&Bike Špičák – lyžování pro celou rodinu


