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Kolik času teď hledání pokla-
du věnujete?

Neděláme to jako dřív, že když
někdo řekl, že tu něco je, hned se
tam šlo kopat. Teď na to máme pří-
stroje a techniku. Každopádně v
září chceme otevřít novou štolu, je
hrozně dlouhá, kolem osmi set met-
rů, možná víc, a široká, mohl tam
vjet i náklaďák. Věříme, že to je ta
pravá. Uvidíme v září, teď ještě ne,
je tu moc Pražáků, dětí...

Pročítal jsem starší články, ti-
tulky jako „Poklad je blízko“
nebo „Tentokrát to vyjde, tvr-
dí Gaensel“ se opakovaly, jen-
že pořád nic. Takže jak blízko
jste teď?

Teď jsem blízko, teď jsem tam,
kde jsem chtěl být. Jestli je tam po-
klad, to vám nemůžu říct, ale tu
dlouhou německou štolu brzo ote-
vřu. Můžu říct, že jsem nikdy ne-
pracoval tak seriózně jako posled-
ní tři roky.

Co jste zatím našel?
Munici, bubny od spojařů, pec...

Ono se vždycky něco našlo, ale ni-
kdy ne to pravé. Ale tady je jedna
důležitá věc – tam, kde já jsem
chtěl vždycky kopat, to znamená
na Medníku, tam jsem nesměl, tam
mě v životě nikdo nepustil, protože
je tam zákaz kvůli kandíku. (Kan-
dík psí zub je kriticky ohrožená by-
lina, která roste jen na několika
místech v ČR, jedním z nich je prá-
vě vrch Medník poblíž Hradišťka a
Štěchovic – pozn. red.) To byla
chráněná oblast už za války. Pokud
to tam je, tak to Němci vybrali dob-
ře. Ale teď díky bohu máme tu što-
lu, která vede k tomu kandíku, ale
v třicetimetrové hloubce, takže se
v září dostanu tam, kam jsem ni-
kdy nedostal povolení.

Kolik vás to stálo? Předpoklá-
dám, že máte nějaké sponzo-
ry, kteří chtějí vidět výsledky.

Normální sponzor nechce vidět
výsledky, dá peníze a řekne: Good
luck! Dali mi asi tři miliony dola-
rů, vlastních peněz je v tom málo.
Většinou byli ze CNN a různí lidé,
Rakušané, Brazilci...

Je pravda, že za vámi kdysi
přijeli lidé z Lichtenštejnska
a nabízeli peníze za to, že pře-
stanete hledat?

Nepřistoupil jsem na to a to byla
moje největší blbost, kterou jsem
za těch patnáct let udělal. Nevím,
co byli zač. Řekli, že mi dají tři mi-

liony dolarů, pak přišli znova a na-
bídli šest, když přestanu. Jenže
moje představy o tom pokladu teh-
dy nebyly šest milionů, ale pade-
sát, sto, tak jsem jim řekl, když mi
dáte šedesát, přestanu dělat. Od té
doby jsem je neviděl.

Co všechno tam v podzemí
vlastně je?

Určitě tam je asi sto pět menších
beden z Institutu císaře Wilhelma
v Berlíně, to byl výzkumný ústav.
Ten plukovník Klein, co je schová-
val, říkal, že do té samé štoly se do-
staly i jiné bedny, o kterých nevě-
děl, co jsou zač. Jenže přísahal, že
mi to místo nemůže prozradit. Pak

jsou samozřejmě různé historky
o tom, co tu je. Drážďanské zlato,
Jantarová komnata...

Když jste začínal hledat, co
jste chtěl najít?

Poklad, i když to je nesprávné
slovo. Spíš úložiště Němců. Říkalo
se, že tu je zlato, věci z kostelů, do-
kumenty o těch jejich zázračných
zbraních. Tenkrát jsem myslel na
to, jak bych to zpeněžil. Podívejte,
já tu měl nějakého Antona v dvaa-
devadesátém. Objevil se a prý, jest-
li bych s ním nešel do lesa, do toho
Medníku. Ten chlap sotva chodil,
ale šel a ukazoval místo, kam háze-
li bedny do nějaké větrací štoly.
A to právě odpovídá tomu místu,
kde roste ten kandík...

Váš dlouholetý rival Josef Mu-
žík prohlašuje, že hledání
ukončil, spálil spoustu doku-
mentů, a tvrdí, že ho hledání
stálo všechno.

(směje se) Jo, to on Pepa čeká,
že se zase někdo ozve. Když víte,
kde to je, můžete spálit všechny do-
kumenty.

Nebyla to už trochu posedlost
– i ve vašem případě – srovna-
telná se zlatou horečkou?

Já jsem posedlý, to určitě, proto-
že jsem nikdy netušil, že tu po pat-
nácti letech budu dělat interview
s vámi, jestli to najdu, nebo ne. To
mělo být rychlé, myslel jsem tak
osmnáct měsíců, dva roky.

Jak dlouho ještě chcete hle-
dat?

Dokud neumřu. Mně nezáleží na
penězích, stejně bych je rozdal něja-
kým nadacím. Já to teď chci jenom
otevřít a přeju si, aby tam byly ně-
mecké bedny a mohl jsem dokázat,
že to nebyl vtip a že jsem to celou
dobu myslel vážně. Jiří Sotona

Poklad budu hledat do smrti
Najdete odvahu vrhnout se
z mostu do hloubky pod vámi?
Vyzkoušejte to a skočte bungee
jumping. Podmínkou bývá váha
od 40 do 130 kilogramů a ten,
kdo skáče, by neměl být po váž-
ných úrazech, operaci páteře,
srdce a podobně. Například na
Zvíkovském mostě v okrese Pí-
sek se skáče o víkendech za kaž-
dého počasí, nepotřebujete žád-
né speciální oblečení. Skok stojí
1 238 korun a můžete si ho i pře-
dem objednat přes internet.

Vypravte se do Aquaparku Olo-
mouc. V provozu je každý den,
v úterý, čtvrtek a neděli mají
otevřeno dokonce do 22 hodin.
Kromě plaveckého bazénu
v něm najdete vodní trychtýř, ví-
řivku, tobogany, relaxační bazé-
ny a třeba i dětské hřiště s lezec-
kou stěnou. Dopoledne ve všed-
ních dnech je vstupné pro do-
spělé 100 Kč/90 min., děti do
15 let 70 Kč/90 min., do 6 let
30 Kč/90 min. O víkendech a od-
poledne ve všedních dnech jsou
ceny vyšší: dospělí
130 Kč/90 min., děti do 15 let
90 Kč/90 min., děti do 6 let
40Kč/90 min.Info:
www.aqua-olomouc.cz

Klárka s otěžemi
Letošní červenec v hřebčíně Siglavy (hyskas)

Táborník junior Malému
Maťovi se v táborovém stanu
spí ze všeho nejlépe!
Vyzkoušel to letos v červenci.
(vendy23)

Dovolená
čtenářů

Táborové
aktivity

Tipy DNES
Adrenalin

Pro rodiny

Cesta dál vede
duší Fotka
z tábora Léto
drsně malované
v Budislavi
u Litomyšle
(jolino)

Skončili
pod vrcholem
Vizitka
Helmut Gaensel (75) v 50. le-
tech pracoval v uranových
dolech, později se ve vězení
seznámil s Emilem Kleinem,
bývalým německým důstojní-
kem, který dostal rozkaz na
konci války ukrýt v lesích
u Hradišťka a Štěchovic bed-
ny s neznámým obsahem.
Gaensel emigroval, vrátil se
po revoluci a začal poklad
hledat. Říká, že vlastní doly
v Jižní a Severní Americe.

Je už blízko? Helmut Gaensel zatím marně hledá bedny s pokladem, které poblíž
Štěchovic údajně ukryli nacisté, už od začátku 90. let FOTO: MAFA – JAN ZÁTORSKÝ

Rajče.net – největší české
internetové fotoalbum

U fotek je uvedeno uživatelské
jméno autora z rajče.net.

Chcete-li nám zaslat svoji
fotku z dovolené, přihlaste se

do projektu na adrese
www.rajce.net/leto

Destinace Termín Dní Ubytování Strava Odlet Ušetříte Cena s popl. Dítě Věk

750,- Kč sleva v Řecku pro děti 2-5 let za letištní taxy. Vysvětlivky: BS-bez stravy, HB-polopenze, S-snídaně, AI-all inclusive, PR-Praha, BR-Brno, OS-Ostrava, PA-Pardubice, KV-Karlovy Vary

Řecko - Samos 31.7.-11.8. 12 Studia Komissa 2* (blízko pláže, klid) BS PR -27%10 990 7 990 2-15
Řecko - Zakynthos 31.7.-11.8. 12 Hotel Golden Sun and Beach 3*+ (u pláže) HB PR -21%16 990 7 990 2-6
Tunisko - Monastir 31.7.-11.8. 12 Hotel Garden Beach 3* (bazén, klid, blízko pláže) AI PR -37%12 990 6 990 2-8
Tunisko - Port El K. 31.7.-11.8. 12 Hotel Soviva 3*+ (bazén s tobogánem, u pláže) Al PR -24%16 990 6 990 2-12
Tunisko - Monastir 31.7.-11.8. 12 Hotel Bella Vista 4* (přímo na pláži, velký bazén) AI PR -19%18 590 6 990 2-6
Bulharsko-Slun. p. 1.8.-12.8. 12 Hotel Lion 3* (250m od moře, vodní sporty) HB PR -24%14 590 6 790 2-12
Bulharsko-Sv. Vlas 1.8.-12.8. 12 Hotel Iris 3* (přímo na pláži, bazén) Al PR -16%16 690 6 790 2-12
Řecko - Kréta 1.8.-12.8. 12 Studia Manolis 2* (150m od pláže, u centra) BS PR -29%11 590 7 990 2-21
Řecko - Kréta 1.8.-12.8. 12 Hotel Alianthos Garden 3*+ (80m od písčité pláže) HB PR -22%17 990 7 990 2-7
Řecko - Kréta 1.8.-12.8. 12 Hotel Adelais 3* (u pláže, bazén) AI PR -26%18 390 7 990 2-12
Řecko - Niforeika 2.8.-9.8. 8 Hotel Koralli Beach 2* (blízko pláže a klid) HB PR -20%11 990 7 990 2-12
Řecko - Niforeika 2.8.-9.8. 8 Hotelový pokoj Achaios 4* (bazén, blízko pláže) AI PR -16%17 290 7 990 2-12
Řecko - Korfu 3.8.-13.8. 11 Apartmány Haris 3* (100m od pláže, 300m od centra) BS PR -27%11 590 5 990 2-15
Řecko - Korfu 3.8.-13.8. 11 Hotel Acharavi Beach 3* (na pláži, bazén) HB PR -22%17 990 5 990 2-7
Řecko - Kos 3.8.-13.8. 11 Studia Irina Beach 3* (50m od pláže, bazén) BS BR -31%11 990 7 990 2-12
Řecko - Kos 3.8.-13.8. 11 Hotel Tigaki Star 3* (bazén, dětské hřiště, u centra) S BR -23%14 690 7 990 2-12
Řecko - Lesbos 3.8.-13.8. 11 Studia Nikos 2* (20m od pláže, bazén) BS BR, PR -23%11 390 7 990 2-15
Řecko - Lesbos 3.8.-13.8. 11 Studia Paradise 3* (150m od pláže, bazén) BS BR, PR -25%11 990 7 990 2-15
Řecko - Lesbos 3.8.-13.8. 11 Hotel Alma 4* (100m od pláže, super velký bazén) HB BR, PR -20%18 290 7 990 2-12
Řecko - Karpathos 4.8.-14.8. 11 Hotel Sofia 2*+ (bazén, blízko pláže) S PR -24%12 990 N/A N/A
Řecko - Lefkada 4.8.-14.8. 11 Studia Kostas 2* (blízko pláže, klid) BS OS, BR, PR -27%11 290 7 990 2-21
Řecko - Parga 4.8.-14.8. 11 Hotel Vrachos Beach 3* (20m od pláže, v centru) HB OS, BR, PR -19%16 290 7 990 2-12
Řecko - Rhodos 4.8.-14.8. 11 Studia Elarin 3* (bazén, 500m od centra) BS OS, BR, PR -18%13 290 7 990 2-12
Řecko - Rhodos 4.8.-14.8. 11 Hotel Kolymbia Sky 3* (50m od pláže, 2 bazény) HB OS, BR, PR -17%17 290 7 990 2-12
Řecko - Rhodos 4.8.-14.8. 11 Hotel Memphis 3* (bazén, klid, blízko pláže) AI OS, BR, PR -16%19 790 7 990 2-12
Řecko - Kréta 5.8.-15.8. 11 Hotel Venus Beach 3* (u pláže, bazén) HB BR, PR -16%16 290 7 990 2-12
Řecko - Kréta 5.8.-15.8. 11 Hotel Adelais 3* (u pláže, bazén) AI BR, PR -21%18 990 7 990 2-12
Řecko - Thassos 5.8.-15.8. 11 Hotel Thassos 3* (bazén, blízko pláže) HB PR -13%16 490 7 990 2-7
Egypt - Hurghada 7.8.-18.8. 12 Hotel Sultan Beach 4* (NAVÍC VÝLET ZDARMA!) AI PR -19%17 990 9 990 2-12

U

-27% 10 990
-21% 16 990
-37% 12 990
-24% 16 990
-19% 18 590
-24% 14 590
-16% 16 690
-29% 11 590
-22% 17 990
-26% 18 390
-20% 11 990
-16% 17 290
-27% 11 590
-22% 17 990
-31% 11 990
-23% 14 690
-23% 11 390
-25% 11 990
-20% 18 290
-24% 12 990
-27% 11 290
-19% 16 290
-18% 13 290
-17% 17 290
-16% 19 790
-16% 16 290
-21% 18 990
-13% 16 490
-19% 17 990

Přišli jste o dovolenou? :-(
Dáme Vám slevu až 3.000 Kč :-)

Stačí při koupi zájezdu předložit cestovní 
smlouvu na zrušený zájezd. Více informací na:

INZERCE


