HRAJ S ROZUMEM

Ministerstvo financí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
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Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti více jak 20 let

DVOULETÉ ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY E-FINANCE
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ROČNÍ ÚROK

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 7 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Dvouleté dluhopisy

Zastavovaný areál Zámku Račice o rozloze přes 50.000 m2

Koncern e-Finance, a.s. nabízí dluhopisy zajištěné zástavním
právem na celém exkluzivním areálu Zámku Račice čítající
pozemky o výměře přes 50 000 m2, nemovitosti a samotný
Zámek Račice. Celé portfolio investic najdete na našich
stránkách www.e-finance.eu.

...................................................................................................................................................................................

TŘÍLETÉ DLUHOPISY SKUPINY E-FINANCE

%
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ROČNÍ ÚROK

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 8 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Tříleté dluhopisy

Investice roku 2021

Skupina e-Finance více jak 20 let investuje do nemovitostí
v atraktivních lokalitách České republiky. Díky tomu disponuje
stabilním portfoliem, zejména nájemních nemovitostí, v hodnotě
přesahující 1 miliardu korun. Portfolio investic najdete na
www.e-finance.eu.

ČNB schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený
ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Objednání: www.e-finance.eu,  +420 515 555 555
Od

960 Kč

pokoj/noc

SEZÓNA ZAHÁJENA!
Dopřejte si cenově výhodnou dovolenou
v malebné přírodě na hranici Moravského Krasu a Drahanské vrchoviny, pouhých
30 km od Brna a 10 km od Vyškova.

NABÍZÍME UBYTOVÁNÍ turistického
typu přímo na zámku nebo luxusní
apartmány a pokoje v předzámčí.

Račice 1. Račice - Pístovice
+420 515 555 549, info@zamekracice.cz
www.zamekracice.cz

Zveme Vás na

ZámekRacice
na Vyškovsku
30 km od Brna
DOVOLENÁ V NETRADIČNÍM
ZÁMECKÉM PROSTŘEDÍ

EFI Zámek Račice
člen e-Finance Group

Po stopách
vlkodlaků
a Kyklopů
VYDÁNÍ: G, ROČNÍK XI
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ALENA
ANTALOVÁ
Moje děti řešily,
proč mi v Četnických
humoreskách
Libuška Šafránková
přebrala Arazíma
Čtěte uvnitř

Letní 5plus2 jako
bonus pro vás

ZBAVTE SE KIL NAVÍC I V LÉTĚ

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

Spočítejte si, kolik energie
denně vydáte, a zjistěte,
kterou zmrzlinu si vybrat,
když chcete „hřešit“ ...str. 8 a 9

Autorka Trautenberka Marie
Kubátová se narodila před
100 lety. Slavný večerníček
se jí moc nelíbil
...str. 12

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
standardní vydání týdeníku 5plus2
s regionálními články a televizním programem na celý týden najdete na obvyklých místech v pátek 12. srpna. Vydání, které právě držíte v ruce, je letním bonusem pro vás – naše věrné čtenáře. A nezapomeňte – pokud se vám
během dovolené nepodaří některé
z vydání týdeníku sehnat, přečíst si
jej můžete také na stránkách
www.5plus2.cz.
Redakce 5plus2
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Česká republika

Po velké kariéře jsem netoužila.
Ambicióznost mi chybí dodnes
Slovenská rodačka Alena Antalová, kterou si Češi
zamilovali v legendárních Četnických humoreskách,
si do svých 32 let užívala svobody a divadla.
Pak potkala svého budoucího muže Josefa a už
to prý „jelo jedno za druhým“. Během několika let
přivedla na svět čtyři děti. „Bolek Polívka mě v počtu
potomků trumfnul jen o fous,“ směje se herečka
a zpěvačka, jež minulý čtvrtek oslavila narozeniny,
které by jí nikdo nehádal – padesátiny.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Narodila se v Bratislavě mamince
z Čech, svůj život má však výrazně spojený
s Brnem. I proto se herečka Alena Antalová označuje za „Čechoslovenku“. Právě
v brněnském Městském divadle si ji vyhlédl režisér posléze velmi populárních Četnických humoresek. „Mojí první velkou činoherní postavou byla Desdemona, a právě
v této roli mě uviděl režisér Moskalyk, který tehdy humoresky začínal natáčet, a nabídl mi roli Ludmily Horké,“ vzpomíná čerstvá padesátnice, která je nejen maminkou
čtyř dětí, ale vlastně už také babičkou.
Je náročné zorganizovat během prázdnin tak početnou rodinu, jakou máte
vy? Jste čtyřnásobnou maminkou...
Ano, ale děti už jsou větší. Alence bude sedmnáct, Mařence na konci prázdnin deset,
Elenka bude mít patnáct a Janík měl třináct. On tedy vypadá spíše na sedmnáct, je
hodně vysoký a spolužáci vedle něj jsou
mu do pasu a někteří nosí ještě čepice
s bambulou. (smích) Ale on už ne. A opravdu prázdniny nejsou se čtyřmi dětmi žádný velký odpočinek. Nanejvýš dva dny
doma, jinak to létá vzduchem, takže pořád
jezdíme někam na výlety a do toho je tu tatínek, který má krátkou pupeční šňůru a nikam nás nechce pouštět. A zase v létě on
nikam moc nemůže, protože má sezonu, je
stavař a musí vydělávat. Naštěstí se s našimi dětmi už ale dostáváme do fáze „kéž
bychom mohli být doma sami bez rodičů“.
Jak tedy vaše děti tráví léto?
Úplně normálně. Máme každoročně příměstský zoologický tábor, který je u

nás velmi oblíbený. Děti ho mají rády, ošetřují zvířata, starají se o ně a vidíme, že je to
opravdu baví. Janík byl vloni poprvé na týden a teď už tam chce jet na celé dva týdny.
Tak nevím, jak to zvládne, nebo spíš, jak to
zvládnu já, tak dlouho bez něj. (smích) Ale
máme ten tábor za rohem, takže od nás
není daleko, spí ve stanech a musí se o sebe
postarat, tak to je také pro něj dobrá škola.
Takže jsme s manželem rádi, protože jinak
nejsme moc táboroví. Já sama jsem coby
dítě tábory moc neabsolvovala, chceme
spíš trávit čas všichni společně, dokud to
jde, než se děti rozutečou do světa.
Jezdíte celá rodina někam na společné dovolené?
Snažíme se každý rok k moři a v zimě
na hory. Jsme rádi, že se nás děti zatím
drží, však určitě víte, že to není úplně
běžné, aby dítě v sedmnácti letech v klidu a ještě rádo cestovalo s rodiči. Myslím si, že je to s námi baví a musím to
tady zaťukat na dřevo, protože to je
pro rodiče velká výhra.
Už se nějak profilují? Mohl by někdo z nich být umělecky založený po mamince, nebo jsou spíš
po tatínkovi Bořek stavitel?
Holky jsou spíš po mně, takové umělecké, studují divadelní obor na jednom speciálním brněnském gymnáziu. A co je výborné, že sice je to umělecky zaměřené, ale
mají všechny běžné předměty, takže se potom mohou hlásit na různé typy vysokých
škol. Protože když děláte konzervatoř jako
já, tak pak je z vás v určitém směru úplný
analfabet – neboť tam některé předměty nejsou a ono to pak někdy v životě chybí.
(smích) Jsem ráda, že budou mít vzdělání
širší, protože kdyby se jednou rozhodly, že
se uměním nebudou chtít živit, budou moci
dělat i něco jiného. Jsou šikovné.

FOTO | ONDŘEJ KOŠÍK, MAFRA
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Česká republika
A všichni hrají u nás v divadle (Městské
divadlo Brno, pozn. red.). Je to samozřejmě nejjednodušší využít pro role
děti své vlastní, v divadlech se to děje
poměrně často. Jinak Elenka moc krásně zpívá. A Janík říká pořád, že bude
s tatínkem stavět domy a bude se mít
dobře. Ale my se musíme smát.
To, že stavíte domy, není vždy záruka,
že se musíte mít dobře. Tak uvidíme,
kam je vítr zavane. Ale přiznám se, že
nám je vlastně jedno, co budou děti dělat. Máme s manželem jedinou ambici –
a to, aby byly v životě šťastné.
Je vám blízká dnešní „online doba“
mladé generace?
Snažíme se děti držet od tohoto světa trošku dál. Ale musím přiznat, že nám to moc
nejde. Je to těžké, když je tenhle svět sociálních sítí obstupuje ze všech stran. Pak
není lehké je od toho ochránit. Ale snažíme se. Ovšem jako rodina, hlavně tedy já
a muž, v tom vůbec „nejedeme“, protože
nám by to bralo sílu mít šťastný život.
S dětmi hodně komunikujeme, vedeme je
k tomu, aby poznali, co je dobré a co špatné, a když se něco děje, tak jim řekneme:
Stalo se, ale je dobře, že už víš, že to tak je
špatně, ale znáš pravdu.
Vypadá to, že jste ideální maminka…
Ale kdepak, kdo je dneska vůbec ideální.
Ono je to někdy opravdu nápor mít čtyři
děti a nezbláznit se z toho. Ale já mám
k tomu dobrého muže, veselého, optimistického, který se o celou rodinu postará
a já nemusím žít ve stresu, zda je uživím.
Takže si ve své podstatě můžu dělat co
chci, nemusím svou prací vydělávat, a to
je v tomto směru velmi osvobozující a velký bonus.

5. srpna 2022 5

Alena Antalová

Narodila se 28. července 1972
v Bratislavě.
■ Absolvovala bratislavskou konzervatoř
a Divadelní fakultu JAMU, obor
muzikálové herectví.
■ Dlouhé roky je herecky spojená hlavně
s Městským divadlem Brno.
■ Je držitelkou ceny Thálie za rok 1999
v kategorii Talent roku do 33 let
za titulní roli v divadelní hře Mistr
a Markétka.
■ Od roku 2001 hrála v oblíbených
Četnických humoreskách, pak také
v Pojišťovně štěstí. Objevila se v řadě
televizních filmů.
■ Hlavní roli po boku Jaromíra Hanzlíka
dostala ve snímku Léto s gentlemanem
z roku 2019.
■ Je vdaná, má čtyři děti.
■

divím: Jéžiš, to mluví ke mně? A mluví.
(smích) Ale mně to nevadí, opravdu.
Jste Slovenka, ovšem podstatnou
část života žijete v Brně. Ve které
zemi se tedy cítíte doma?
Pocházím ze Slovenska, ale maminka byla
Češka, takže od malička jsem mluvila oběma jazyky. Necítím se jako Slovenka, cítím se jako Čechoslovenka. Ale jak jsem
nastoupila v Bratislavě na konzervatoř, tak
jsem tam začala více mluvit slovensky, celkem tam do mě tu slovenštinu natlačili.
Takže když jsem se začala připravovat na
přijímačky na JAMU a trénovala jsem monology, tak jsem si najednou říkala, že „ty
bláho, jak já blbě mluvím“ a musela jsem
se zase opřít do češtiny. No a od doby
JAMU už jsem vlastně pořád v Česku.

Kdesi jste říkala, že všechno, co se
u vás událo, přišlo v pravý čas….
Je to tak. Kdybych si nezažila v mládí to,
co jsem si zažila, tak bych asi ani nedocenila toho svého chlapa. Možná, kdybych
potkala takového fajn a hodného kluka
před dvaceti lety, tak mu třeba zamávám,
nevím. Všechno to tak do sebe zapadlo,
a ano, přišlo ve správný čas. Alenku jsem
měla ve 33 a pak už to jelo. Nebyl čas, jak
se říká, ztrácet čas. Jedině Maruška si dala
trošku na čas, protože já chtěla skončit
s rozením dětí ve 40 letech a Maruška se
narodila až v mých téměř 41. Takže po termínu. (smích)

Pamatujete si na svoji úplně první divadelní hru, do které vás obsadili
v Městském divadle v Brně?
Tak na to se nezapomíná, hned po škole
jsem byla obsazena do role Marie ve West
Side Story. Tehdy mě to úplně šokovalo.
Bylo to pro mě zavazující a dodnes si pamatuji ten pocit, když jsem se hledala někde na
konci seznamu v company a najednou hlavní role Maria. Málem to se mnou seklo. To
byla pro mě obrovská role a hlavně to bylo
kultovní představení i pro divadlo. První
velkou činoherní postavou byla Desdemona a tam mě uviděl pan režisér Moskalyk,
který tehdy začínal natáčet Četnické humoresky a nabídl mi roli Ludmily Horké.

Vy jste skoro jak další Brňák Bolek Polívka, ten má šest dětí…
Ano, ale Bolek mě v tomhle trumfnul. Ale
jen o fous. Mám vlastně těch dětí pět, protože když jsem potkala manžela Pepíka,
tak měl v péči 14letého syna. Já jsem jeho
druhé kolo. A jsem vlastně už i babička.
Mám dva vnoučky. A pořád se stýkáme,
my z těch dětí nevyjdeme. Vlastně náš Janík je trochu smutný z toho, že má samé
sestry, tak ještě před pár lety mi říkal: Maminko, prosím tě moc, vyroď ještě nějakého chlapečka!

Zrovna na Četnické humoresky jsem
se chtěla zeptat, protože to je také
kultovní seriál a kdo ho nesledoval,
jako by nebyl…
Nemusela jsem tehdy projít ani žádným
konkurzem. Bylo to spíš o náhodě, protože pan režisér se tehdy šel podívat na Erika Parduse, který hrál se mnou v Othellovi Jaga a já tu Desdemonu a Zdeněk Junák
Othella. A nakonec nás do Četnických humoresek obsadil všechny tři. Přišla jsem
k tomu tehdy jak slepý k houslím. A pořád
to opakují. Lidé to mají rádi.

Ale babičko vám asi neříkají, to byste
byla taková hodně sexy babička…
Ale to víte, že říkají. Akorát já se vždy po-

A nežárlila jste na Libušku Šafránkovou, která vám v Četnických humoreskách na chvíli přebrala Arazíma?

Jako půvabná Ludmila Horká si Alena Antalová získala v Četnických humoreskách srdce hlavního hrdiny seriálu vrchního strážmistra Karla Arazíma
v podání Tomáše Töpfera.
FOTO | ČSFD.cz
Co já? Ale moje děti! Ty to hodně řešily,
co to tam je za paní, když tam mám být já!
(smích) A Maruška měla ještě jeden problém, co na to náš tatínek, když tam jsem
s panem Arazímem. (smích) Celá rodina
to totiž sledovala. A malá prvorozená
Alenka mi tam při natáčení hrála. Ta má
dvojčata, která jsem tam měla, tak to byla
moje Alenka a František Táni Vilhelmové, která tam také hrála. Takže obě jsme
tam během přestávek společně kojily. Seriál se nakonec natáčel více než 10 let.
Vím, že to začalo v roce 1996, když jsem
končila školu, a končilo to někdy v roce
2007. Vše se dělalo poctivě, jedna minuta
humoresek byl prakticky jeden natáčecí
den. Bylo to velmi propracované, vymyšlené, kostýmy, lokace. Seriál skončil
v době nástupu fašismu, což bylo dobře,
aby zůstal zachovaný ten přátelský a humorný duch.
Umělecké vlohy máte v rodině.
Váš dědeček Ladislav Vychodil byl
známý scénograf, dokonce národní
umělec…
Ano, můj dědeček byl světový scénograf,
nedávno měl velkou výstavu ve Slovenské
národní galerii k jeho 100 letům. Měl velkou éru s panem režisérem Alfrédem
Radokem a několik let byl šéfem všech
světových scénografů. Byl opravdu v tomto oboru kapacita. Vzpomínám si, že když
jsem šla za ním do ateliéru, tak mi vysvětloval všechny ty scény a já jsem to tehdy
moc nechápala, jak je to myšlené. V tomhle bohužel nemám to jeho výtvarné oko.
Ale protože on divadlo dělal celý život
a vodil nás na opery a na balety, tak jsem
k tomu divadlu prostě měla blízko. Ale ta

pravá divadelní láska propukla až na konzervatoři a potom na JAMU. Umělecký
směr mi byl tímto vlastně daný. Od malička jsem byla takové to šikovné dítě, ale neměla jsem nějaké touhy být herečka nebo
zpěvačka, a to mám dodnes. Nikdy jsem
nebyla ambiciózní. Baví mě hraní i zpívání, ale spíše v tom směru, že mi to dělá radost a snažím se tu radost předávat dále.
Snažím se žít tak, aby mi bylo dobře.
A chystáte teď něco zajímavého?
Oslovil mě jeden člověk, co píše texty
a skládá krásnou hudbu, dlouho žil v zahraničí, a já mám poprvé v životě pocit, že
bych chtěla něco natočit. Já totiž nikdy nechtěla zpívat. Nemyslím tím v divadelním
představení, to je něco jiného, ale prostě
nechtěla jsem třeba nahrát desku, což učinilo hodně mých kolegyněk. A teď poprvé
v životě to cinklo a já si dokážu představit,
že bych se postavila na jeviště, třeba jen
s klavírem a zpívala. Onen skladatel má totiž tak dobré věci, že to třeba klidně zkusím. Nevím, jestli to bude někoho zajímat,
to se teprve uvidí, ale to není pro mě až tak
důležité. Beru to jako můj profesní dárek
k mým padesátinám.
Vypadáte skvěle, jak se o sebe staráte?
Nejdůležitější je být šťastný a spokojený
sám se sebou a v rodině. To udělá nejvíc.
Ale samozřejmě cvičím, snažím se hodně
chodit. A hlavně nekouřím a nepiju. A to
je opravdu velký dárek vzhledem k mé divadelní profesi. Prostě mi alkohol ani cigarety nešmakují. Z alkoholu mi chutná jedině burčák. Takže moje sezona se pomalu
blíží, jupí… (smích)
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Po stopách
vlkodlaků
a Kyklopů
FOTO | 2x SHUTTERSTOCK

Tváří v tvář různým přírodním jevům, které si lidé
nedokázali vysvětlit, se zrodilo nemálo mytických
bytostí. Původ pověstí o vlkodlacích či Kyklopech
se v moderní době snažili vypátrat odborníci z řad
antropologů či paleontologů. V Kyklopech vidí odraz
trpasličích slonů, vlkodlaci „ožívali“ kvůli vzteklině.
JOSEF HORA
ČR | Kyklopové, obři hrozivé síly a neobyčejných schopností, jejichž čelo zdobilo jediné oko. Tyto bájné postavy řecké mytologie prý jako první vyrobily
blesk, daly mu ohlušující hrom a oslepující jas a tuto nejstrašnější zbraň pak daINZERCE

rovaly nejvyššímu bohu Diovi, který
díky tomu následně vyhrál nejednu
bitvu na Olympu.
To staří Římané v Kyklopech viděli
nadpřirozené kováře, kteří žijí na Sicílii
uvnitř Etny, přičemž erupce jsou pak odrazem jejich úporné práce.
Jak je zřejmé, pověstí o Kyklopech je
řada a nabízí se otázka, proč se právě oni
dostali tak hojně a hluboko do povědomí
starých středomořských civilizací.
Podle vědců za to mohli takzvaní trpasličí sloni – potomci velkých slonů i ma-

AUKCE NEMOVITOSTÍ

ZDARMA

Prodejte Vaši nemovitost
(byt, dům, pozemek) za nejvyšší
možnou cenu formou elektronické
aukce nebo dražby. JURIS REAL
Dražby a.s. s databází 100 000
registrovaných, poptávajících
klientů je největší dražebník v ČR!

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

Palaeoloxodon falconeri, také známý jako trpasličí slon. Otvor v lebce, z kterého vyčníval chobot,
mohl obyvatele středomořských civilizací zmást, že jde o oční ďůlek.
Tak se zřejmě zrodily báje o jednookých Kyklopech. FOTO | WIKIPEDIA

mutů, kteří se v pravěku dostali na několik ostrovů, například na Krétu, Sicílii,
Kypr, Maltu a několik dalších. Moře
bylo tehdy mělké a zvířata mohla migrovat. Po konci doby ledové ale hladina
stoupla. Sloni zůstali na ostrovech uvěz-
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nění a postupně se u nich začal projevovat stav, který se vědecky označuje „ostrovní nanismus“. Tím si prochází téměř
vždy savci a nastane u populace původně
velkých živočichů, jejichž výskyt byl
omezen na velmi malou oblast. V jejich
tělech se časem probudí geneticky zakódovaná reakce na zhoršené životní podmínky, kdy z uvázlých živočichů přežijí
jen ti malého vzrůstu, protože jim stačí
méně potravy. Velcí sloni se tak postupně měnili až na velkost menšího medvě-

da či poníka. Vážili kolem 200 kilogramů, což byla pouhá dvě procenta váhy jejich předka, jenž oplýval hmotností 10 tisíc kilogramů. Trpasličím slonům se nějaký čas opravdu dařilo přežít, nakonec ale
vymřeli, ovšem poměrně pozdě. Pravděpodobně žili ještě před 13 tisíci lety a je
možné, že ti poslední byli na zemi ještě
čtyři tisíce let před naším letopočtem.
Když se na ostrovech zabydlely staré
civilizace včetně řecké a římské, našly
pouze lebky trpasličích slonů. Byly dvakrát až třikrát větší než lebka lidská,
v horní polovině pak zel velký otvor –
pozůstatek chobotu. Tehdejší lidé si to
ale mohli vysvětlit jako jediný oční důlek. Postupně vznikla pověst o nadpřirozeně velkých silných obrech starověku
a protože lebky našli i v jeskyních, umístili do nich bydliště Kyklopů, kteří se
pak objevovali i v klasických antických
dílech, jako je například Homérův epos
Odyssea.

Česká republika

A ještě jedna teorie nahrává oblibě Kyklopů právě v kolébce starého
Řecka.
Hippokratés, nejslavnější lékař starověku, po němž je pojmenována i přísaha současných lékařů, popsal ve svých
knihách květinu zvanou kýchavice bílá.
Jde o prudce jedovatou rostlinu, která
roste i v Česku a u starých Řeků byla využívána také jako léčivá. Jenže její alkaloidy, zejména cyklopamin, mohou způsobit poruchu při vývoji plodu, která se
dnes nazývá kyklopie.
Pokud lidé, ale i býložravci – například kozy, přivedou na svět novorozence, má pouze jedno oko. Při kyklopii obvykle chybí nos i ústa, takže jedno vel-
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ké oko je jedinou součástí obličeje
a dítě či mládě brzy umírá.

Vlkodlak byl spojený
s onemocněním vzteklinou
Další bájnou bytostí, která pravděpodobně vznikla na reálném základě, je vlkodlak – nebo také lykantrop. Člověk
měnící se po nocích v běsnícího vlka
vraždícího dobytek i lidi. Za mýtus vlkodlaka může podle odborníků nejspíš
virus vztekliny. O nemoci měli už
v roce 3000 př. n. l. záznamy staří Egypťané, kdy se na freskách dochovala vyobrazení vzteklých lidí a psů. O vzteklině píše řecký Homér v eposu Ilias,

v němž vypráví, jak na sebe egyptský
bůh Sirius bral podobu šíleného psa,
a to v době, kdy rostly počty vzteklých
psů a šakalů. Dělo se tak v létě při východu souhvězdí Velkého psa, což
v moderním pojetí nápadně připomíná
lokální výskyt vztekliny v Egyptě.
Protože psi a lidé žili už tehdy v těsnější blízkosti, nemoc postihovala oba
druhy. U zvířat se nejčastější projevovala takzvaná zuřivá forma. V prvním stadiu, které trvá jeden až tři dny, nastupují změny chování jako apatie, deprese
a paréza hltanu, což znemožňuje polykat a sliny vytékají zvířeti z tlamy.
Ve druhém stadiu se přidává agresivita,
nemocné zvíře napadá jiná zvířata či
lidi, vrhá se na stěny, ploty a předměty
či požírá nepoživatelné věci jako kameny. Silné svědění vede ke škrábání
do masa, zvíře šilhá a dochází k paralýze hlasivek. Následně ochrnou končetiny, močový měchýř i konečník, roste
teplota a zvíře v bolestech umírá.
U lidí, kterých dodnes ročně onemocní asi 55 tisíc lidí, nejvíc v rozvojových
zemích, trvá inkubační doba 10 dnů až
výjimečně šest měsíců. Nejdříve nastoupí absence strachu. Následují záchvaty
zuřivosti provázené bolestí při použití
motorického svalstva. Viditelná je nadměrná produkce slin a křeče, které kroutí tělo do bizarních póz. Nemocný může
být podrážděný na jakýkoliv podnět
včetně světla či zvuku. Projevuje se
i hydrofobie, strach z vody, kdy jediné
šplouchnutí či pohled na ni vyvolá prudkou reakci. Důvodem je ochrnutí polykacích svalů, člověk má žízeň, ale představa polknutí vody ho kvůli nemožnosti polykat dovádí k šílenství. Smrt nastává v kómatu za celkové paralýzy.
Osob nakažených virem vztekliny se
po mnoho staletí ostatní právem obávali, a jelikož dodnes není na vzteklinu
lék, pouze očkování, neuměli se lidé nemoci bránit.

Produktem jejich strachu jsou nejen
vlkodlaci, ale i upíři. Vzteklina totiž postihuje kromě šelem zejména „letouny“,
často netopýry. Například v 16. století
popsal mnich Petrus Anglerius v Novém
světě případy šílenství španělských vojáků pokousaných právě netopýrem.
Lidé nakažení vzteklinou končili
ve středověku často na hranicích. Čarodějnické procesy se podle vědeckých
výzkumů shodují s epidemiemi vztekliny, například roku 1271 ve Francii,
roku 1500 ve Španělsku nebo 1721
na Balkáně. Dlouhé tisíce let byl v nemoci spatřován ďábelský původ, vždyť
u španělského soudu se sériovým vrahem Manuelem Romasantem roku
1863 se stále objevovaly argumenty spojené s lykantropií. První člověk v Evropě byl díky primitivní vakcinaci zachráněn až o 20 let poté.

Kapustňák jako mořská
panna. A co kraken?
Které další mytické bytosti mají nejspíš
původ v přírodě? Může to být například
mořská panna. Když se Kolumbus plavil
kolem Haiti, poznamenal si ve svém
deníku, že viděl tři mořské panny.
Vědci se ale domnívají, že se jednalo
o kapustňáky nebo mořské krávy - savce
příbuzné slonům. Mýtus o drakovi může
být zase spojen s krokodýly, obrovskými
varany či gigantickými lebkami
dinosaurů. Velká chapadla a hlava obří
krakatice (lat. Architeuthis dux) mohou
být zdrojem mýtu o krakenovi.
Jednorožce zase mohl zrodit pohled
na kel narvala či druhy nosorožců
z euroasijských stepí, které mohly
přežívat ještě před 2000 lety. Zobákovitá
lebka dinosaura protoceratopse mohla
být předobrazem pozůstatků gryfa,
tvora s hlavou orla a tělem lva.

INZERCE

Nemáte v důchodu na splácení půjčky? Marii pomohla Renta z nemovitosti
Když si paní Marie brala půjčku na rekonstrukci bytu, bylo jí 55 let. Těšila se na novou,
zděnou koupelnu a moderní kuchyň s myčkou nádobí. Měla dobře placenou práci, a tak
jí splátky překlenovacího úvěru ve výši necelých 4 000 Kč nepřipadaly nijak přemrštěné.
Situace se však dramaticky změnila, když odešla do důchodu.
Paní Marie byla odjakživa domácký typ. Jenže byt
potřeboval po čase zvelebit, protože staré vybavení dosluhovalo. Proto se Marie v 55 letech rozhodla
pro radikální řez: nechá si byt za 400 000 Kč zrekonstruovat! Vše dopadlo na výbornou a paní Marie se
pohodlného bydlení nemohla nabažit.
Jenže štěstí netrvalo dlouho. Když začala pobírat
důchod, pravidelné splátky úvěru citelně nabou-

Výhody Renty z nemovitosti:
• Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).
• Za života nemusíte nic splácet.
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
• Můžete žít důstojněji a život si více užívat

raly její domácí rozpočet. Úspory se tenčily. Co teď?
Marie náhodou narazila na produkt pro seniory,
jímž je Renta z nemovitosti. Chtěla vědět víc, a tak
se obrátila na společnost FINEMO.CZ. Jednání bylo
otevřené, věcné a seriózní. S úlevou zjistila, že v tísnivé finanční situaci není sama, Rentu využily už
stovky seniorů.
Paní Marie si vzala čas na rozmyšlenou. Zvážila
všechna pro a proti, a nakonec na výhodnou nabídku kývla. Pak se věci daly rychle do pohybu. Nejprve doplatila zbytek překlenovacího úvěru a něco si
dala bokem. Věděla, jak je ponižující, když chybí peníze. Splátek Renty se nebála, ty přecházejí na dědice. Naštěstí bydlela v místě, kde ceny nemovitostí
stoupaly a zájem o byty byl obrovský. Rekonstrukce
navíc hodnotu bytu významně zvedla. Paní Marie
se znovu mohla radovat ze svého domova, aniž by
čehokoli litovala.

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Udržte si v létě „šlank“ postavu.
Spočítejte si, kolik vydáte energie
Redukce váhy není jen záležitostí správně složeného
jídelníčku, ale důležitá je také znalost toho, kolik
vlastně během dne vydáme energie. Zjistíte to díky
speciální rovnici, kterou si sami podle návodu
odborníků lehce vypočítáte. Výsledku pak můžete
přizpůsobit množství a složení své stravy.
ČR | S vidinou skvělé letní formy se mnozí lidé nechají snadno zlákat na nesmyslné
diety a zázračné jídelníčky. Ke štíhlé a především zdravé postavě však nevedou žádné zkratky. Nárazové či radikální hubnoucí a detoxikační programy nejsou dlouhodobě účinné a v drtivé většině případů končí jojo efektem. Než se pustíte do úpravy jídelníčku, měli byste vědět, kolik vlastně
denně vydáte energie. Ať už v práci, domácími činnostmi nebo sportem.
Jak si energetický výdej zjednodušeně
spočítat, radí trenérka fitness centra pro
INZERCE

ženy Contours Markéta Brožová: „Jednou
z možností je výpočet podle Harrisovy-Benedictovy rovnice – pro ženy: 655 + 9,563
× váha (kg) + 1,85 × výška (cm) - 4,676 ×
věk (roky). Výpočet pro muže provedete
touto rovnicí: 66,5 + 13,76 x váha (kg) +
5,003 x výška (cm) - 6,755 x věk (roky).
V obou případech se výsledné číslo rovná
vašemu bazálnímu metabolickému výdeji.
Ten vynásobte koeficientem PAL dle míry
vaší denní aktivity (mírná: 1,40–1,69, střední: 1,70–1,99 vysoká: 2,00–2,40). Tím získáte svůj celkový denní energetický výdej.“

Abyste koeficient PAL mohli odhadnout, tak mírná aktivita znamená buď sedavou práci s minimem pohybu či práci s převahou sezení, ale doma vás alespoň čekají
rutinní domácí práce. Za střední aktivitu se
bere práce spojená s pohybem jako řemeslníci, rozvoz jídla na kole, personál v gastro-
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nomii a podobně. Vysoká zátěž je rovna
manuální práci během celého dne například na stavbě, v továrně a tak dále.
Ke zhodnocení stupně nadváhy se nejčastěji používá takzvaný Body Mass Index (BMI). Spočítáte si jej jednoduše:
Svou tělesnou hmotnost v kilogramech vydělíte druhou mocninou své výšky v metrech. Podle National institute of Health výslednou (nad)váhu podle výsledku BMI
rozlišujeme takto: normální váha (BMI

18,5–24,9), nadváha (BMI 25,0–29,9),
obezita I. stupně (BMI 30,0–34,9), obezita
II. stupně (BMI 35,0–39,9), extrémní obezita III. stupně (BMI více než 40).

Jakou zeleninu preferovat?
K udržení štíhlé linie je samozřejmě třeba
jíst dostatek zeleniny. Některé druhy jsou
pro tento účel obzvlášť vhodné. Třeba taková brokolice. Je bohatá na vlákninu a překvapivý je obsah bílkovin, ve 100 gramech v syrovém stavu je jich okolo tří gramů. Právě vláknina společně s bílkovinou
na delší dobu zasytí, proto by brokolice
v redukčním jídelníčku neměla chybět.
„Při konzumaci jednoho šálku syrové
brokolice do těla vpravíte až 41 mg vápníku a 79 mg vitamínu C, který zvyšuje jeho
vstřebávání. A jak je známo, vápník podporuje kvalitu kostí,“ vysvětluje Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně center
pro výživu a hubnutí NATURHOUSE.

INZERCE

5. srpna 2022 9

FOTO | SHUTTERSTOCK

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
4. 8. – 10. 8. 2022

Skvělý je syrový špenát, jenž v sobě má
neporušené vazby kyseliny šťavelové v organické podobě, kterou organismus využívá k podpoře střevní peristaltiky. Červená
řepa se z hlediska hubnutí vyplatí proto, že
výrazně podporuje detoxikační procesy
v těle, podporuje funkci jater a čistí krev.
Díky obsahu velkého množství dusnatých
látek, jež zvyšují průtok kyslíku mozkem,
dokáže povzbudit i mozkovou aktivitu. Pojídání řepy tak ocení nejen sportovci, ale
i studenti a duševně pracující.
Vyzkoušejte také fenykl, který zatím
v české kuchyni nebývá tak často využívaný. Můžeme jej nakrájet do salátu, dusit
i zapékat. Je velkým zdrojem vlákniny, kyseliny listové a draslíku, přičemž vysoký
podíl vlákniny pomáhá řešit potíže trávicího traktu, váže toxiny a tukové látky
ve střevech, snižuje hladinu cholesterolu
a krevních tuků. Za zmínku stojí také vysoký obsah draslíku podporující hospodaře-

ní s vodou a funkci buněk, či vitaminu C
podporujícího imunitní systém. O jeho přínosu zdraví věděli už staří Řekové, kteří
ho využívali při trávicích potížích, k léčbě
ledvin a jater a dokonce i jako zbraň proti
obezitě. V boji s nadváhou má své místo
i zelí. Zasytí díky hojnosti vlákniny a vysokému obsahu vody.
Kdo se chce i v létě zbavovat kilogramů
navíc, měl by maximálně omezit či úplně
vyloučit alkohol a důsledně dodržovat pitný
režim s důrazem na minerální vody, které
tělu dodají oproti běžné „kohoutkové“ vodě
látky navíc. „Při hubnutí pomáhá pitný režim dvěma způsoby. Jednak se tělo rychleji
zbavuje odpadních látek z metabolizmu,
protože díky tekutinám je celý proces mnohem snazší a efektivnější a také se méně často dostavuje pocit hladu, neboť skutečně
může platit, že hlad je převlečená žízeň,“
uvádí nutriční terapeutka Věra Boháčová,
spolupracovnice AquaLife Institutu. (re)

Zmrzlina? Raději kaloričtější
ze smetany než z polotovaru
Jakmile se postavíte před mrazicí box a začnete
zkoumat složení jednotlivých zmrzlin, zjistíte, že řada
z nich neobsahuje o moc víc než vodu v kombinaci
s cukrem či levným tukem. I v běžném obchodě však
můžete narazit na zmrzlinu s příznivým složením
a obsahem zdraví prospěšných látek. Na co přesně se
zaměřit? „Sledujte obsah kvalitních surovin, jako jsou
tvaroh, smetana, jogurt, mléčný tuk, ovoce a šťávy
z něj, kakao a ořechy,“ radí výživová poradkyně Věra
Burešová. Zpozorněte, pokud ve složení narazíte
na vysoký obsah levných rostlinných tuků, nebo pokud
objevíte na prvním místě ve složení již zmiňovanou vodu s cukrem. Zvláštní pozornost
věnujte tomu, jestli zmrzlina či nanuk neobsahují umělá barviva. Pokud máte raději
kopečkovou zmrzlinu, budete se muset na složení zeptat přímo obsluhy. „Z mého pohledu
je lepší variantou například zmrzlina z kvalitní smetany než zmrzlina z nějakého polotovaru.
Smetana je sice kalorická, ale pokud zmrzlinu započítáte do celkového denního příjmu
a vyvážíte to pohybem, není důvod se stresovat tím, že hned přiberete,“ tvrdí fitness
trenérka Markéta Brožová. Dilema, které mnozí při výběru zmrzliny z hlediska kalorií řeší, je
volba mezi sorbetem a smetanovou zmrzlinou, případně vodovým a mléčným nanukem.
„Výhodou zmrzlin obsahujících mléko, tvaroh či jogurt je vyšší podíl bílkovin, což lze
označit tak, že tyto zmrzliny mají o něco lepší výživové vlastnosti než ty vodové,“ říká
Věra Burešová. „Vodový nanuk má obvykle méně kalorií a tuku než mléčná varianta.
Avšak ne vždy musí být tuk na škodu. Pokud dáte přednost ovocnému nanuku nebo
zmrzlině, ověřte si, že jsou složeny primárně z ovoce a bez přidaného cukru,“ dodává.

MINIDORTÍK
SAN FABIO*
různé druhy
10x 28 g

100 g 9,61 Kč

Qjed

26,90
CUKRÁŘSKÉ
PIŠKOTY
SAN FABIO
400 g
100 g 7,48 Kč

29,90
49,90

40%

24,90
34,90

VAJEČNÉ TĚSTOVINY SAN FABIO
20 % čerstvých vajec | různé druhy
500 g | 100 g 4,98 Kč

28%

OLIVOVÝ
OLEJ
SAN
FABIO
extra
panenský
0,75 l

BRAMBOROVÉ
NOKY
SAN FABIO
500 g

1 l 133,20 Kč

100 g 4,98 Kč

24,90
37,90

34%

99,90
149,90�

33%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Odmrazit lednici, krátce větrat.
Osm z deseti domácností
hodlá ještě více šetřit
na energiích, ukázal
průzkum. Nový web
www.setrim.cz radí
a spočítá, jak na to.
ČR | Sprcha místo vany, nižší teplota
v místnosti, hliníková fólie za topením
a odstranit závěs, který jej překrývá.
To jsou některé z mnoha rad, jak s okamžitým efektem snížit alespoň částečně
spotřebu energií. Informace o možných
energetických úsporách pro domácnosti
poskytuje nově spuštěný rádce na serveru Šetřím.cz.
Funguje jako energetický kalkulátor,
který umožňuje každé rodině spočítat
optimální spotřebu. „Stránka funguje
velmi jednoduše a intuitivně. Lidé zadají, zda bydlí v domě, nebo v bytě, velikost vytápěné plochy a to, čím topí,
a hned zjistí přibližnou optimální spotřebu. Web následně doporučí konkrétní
opatření i s výškou možné úspory,“
uvedla Dagmar Kopačková, ředitelka
INZERCE

odborného portálu TZB-info, jehož tým
expertů se ve spolupráci s energetickou
společností ČEZ na přípravě energetického kalkulátoru podílel.
Tak například čtyřčlenná rodina bydlící v bytě o rozloze 70 m2, který vytápí
elektřinou, má podle portálu Šetřím.cz
optimální spotřebu 6,5 megawatthodiny.
Domácnost s optimální spotřebou je taková, kde se energiemi neplýtvá a její členové využívají všeho, co energie může ušetřit. V takové domácnosti se využívají
úsporné spotřebiče a nemovitost má kvalitní zateplení fasády a izolační okna.
Jaké změny chování povedou k okamžité úspoře? Tak například:
Snížená teplota vytápění
Domácnost se zbytečně nepřetápí, obzvlášť v noci, nebo když není nikdo
doma. Teplota snížená o 3 °C snižuje
spotřebu až o 0,90 MWh ročně.
Krátké, ale intenzivní větrání
Místo trvale otevřené ventilačky se větrá naplno otevřeným oknem na 5-10 minut. Díky tomu se ročně šetří až
0,40 MWh energie na vytápění.
Pravidelné odmrazování lednice
a mrazáku
Námraza zvyšuje spotřebu o desítky

ILUSTRAČNÍ FOTO | SHUTTERSTOCK

procent. Pravidelným odmrazováním
klesá roční spotřeba lednice a mrazáku
až o 0,05 MWh.

Šetřit chce každý osmý Čech
O tom, že české domácnosti hledají cestu, jak co nejvýrazněji ušetřit, svědčí i aktuální průzkum společnosti Ipsos. „Domácnosti zaznamenaly růst životních nákladů a uvědomují si, že tyto náklady
dále porostou. Snaží se proto již nyní hledat úsporná řešení. V případě dalšího vý-

razného nárůstu záloh za energie plánuje
až osm z deseti domácností ještě více šetřit energiemi,“ řekl analytik společnosti
Ipsos Michal Straka. Polovina domácností proto uvedla, že by uvítala informace,
jak s ohledem na růst cen ušetřit v rodinném rozpočtu. Významnou položku v nákladech na bydlení podle nich představují ceny za energie, přesto však 16 % domácností nemá přehled, kolik za energie
měsíčně platí. Celkem 41 % domácností zná přesnou výši měsíčních
úhrad za energie, 43 % to ví alespoň zhruba.
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Nový portál radí, jak ušetřit
Z konkrétních opatření pro úsporu
energií by celkem 65 % domácností volilo snížení teploty v celém bytě nebo
domě a téměř 60 % dotazovaných by snížilo teplotu v nevyužívaných místnostech či během noci. Zároveň více než polovina uvedla, že uvažuje o snížení teploty ohřívané vody. Kromě šetření energií
by polovina domácností zvážila pořízení úspornějších spotřebičů či žárovek.
Jenže třeba tepelné čerpadlo, které
umožňuje poměrně zásadní úsporu nákladů za vytápění, si hodlají pořídit jen
čtyři procenta dotázaných. I když Státní
fond životního prostředí říká, že o dotace na tento alternativní zdroj tepla je
enormní zájem, pro mnohé domácnosti
je i tak pořízení čerpadla nedosažitelné.
Ceny se pohybují i okolo 450 tisíc korun, dotace je maximálně 180 tisíc.
Podobně nízké procento lidí chce sáhnout po fotovoltaice, tedy energii
ze slunce. Častější je podle průzkumu
přechod při vytápění na tuhá, levnější paliva. Začít topit dřevem, peletkami či
uhlím chce deset procent oslovených,
18 procent o tom přemýšlí a 11 % již tak
učinilo.
(re, Lidové noviny, MF DNES)

10

79

28

17

21

11
Budete šetřit
s energiemi
snížení teploty
v domácnosti, méně
svícení

51
26

Výměna starších
spotřebičů za nové
úspornější,
výměna žárovek
za úspornější

v procentech

53

8

48

Přemýšlím
o změně
dodavatele

36

10

41
61

Přechod
na tuhá paliva
dřevo, uhlí,
peletky…

18
28
11

4
48

ˁ Určitě ano

ˁ Možná ano ˁ Už jsem realizoval/a ˁ Určitě ne
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CO JE KLASIKA, TO
SE POČÍTÁ, PÁNOVÉ...

DOKÁŽEME, ŽE NA TO MÁŠ!

VYSOKÁ ŠKOLA
IT, DATOVÉ ANALÝZY
A BUSINESSU

www.unicornuniversity.net

● Přihlášky přijímáme do 23. 9.!

● Zakládáme si na osobním přístupu.

● Učíme to, co funguje v praxi.

● Komunikujeme online. Od přijímaček až po zkoušky.

Zdroj: Ipsos výzkum
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Krakonoš versus Trautenberk
Za pár dní uplyne sto let,
co se 8. srpna 1922
narodila Marie Kubátová,
lékárnice a spisovatelka.
Vymyslela vypaseného
Trautenberka, protivníka
Krakonoše v oblíbených
Krkonošských pohádkách.

„Anče, Kubo,
hajnej!“ čílí se
jejich milostpán
Trautenberk
■

Autorkou scénáře k televiznímu
večerníčku Krkonošské pohádky
je Božena Šimková, která však
za kritiku vpádu okupačních
vojsk v roce 1968 nesměla
otevřeně publikovat. Proto je
v titulcích večerníčku uvedená
jako autorka Zdenka Podhrázská
a Marie Kubátová.

■

Byla to právě Kubátová, kdo
vymyslel třeba postavu
Trautenberka, a je uváděná i
jako autorka námětu pohádek.
Trauttenbergové
z Trauttenbergu jsou starým
německým šlechtickým rodem,
který vlastnil polnosti a usedlosti
v Podkrkonoší a kolem
Jilemnice. Kubátová si jméno
tyranského pána počeštila
na Trautenberk.

ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Sice byla rodilou „Pražandou“
z Pankráce, ale po válce a pobytu v Karlových Varech se Marie Kubátová trvale usadila s rodinou ve Vrchlabí. Pracovala v několika podkrkonošských lékárnách. Už v roce 1956 posbírala a sepsala Daremný poudačky. Šlo o krkonošské pohádky a pověsti. Coby báječná vypravěčka tehdy použila místní nářečí, typickou mluvu tamního lidu. „Když Kerkonošák řekne houno, ani to z huby nezasmerdi,“ citovala Kubátová jednoho
ze svých učitelů.
Na náměty Marie Kubátové vznikly
jedny z nejslavnějších tuzemských večerníčků Krkonošské pohádky. Scénáře
pro televizní zpracování psala Božena
Šimková. Jde v nich o věčné spory mezi
spravedlivým Krakonošem a chamtivým Trautenberkem. V jejich rolích
jsou vousatý poctivák František Peterka
a lakomý tlusťoch Ilja Prachař nezapomenutelní. Anče, Kuba a hajnej jim
zdatně sekundují. Loutku „práskačky“
sojky, co každou neplechu hlásila pánovi hor, tenkrát vodila Jana Prachařová,
manželka Ilji.
Jenže zkratkovitá vyprávění původní
autorce neseděla. „Psané krkonošské pohádky od Marie Kubátové a její maminky Amálie Kutinové obsahují mnohem
košatější příběhy,“ upozorňuje Jan Luštinec, penzionovaný emeritní ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici.
Kubátovou zpracování naštvalo a nesouhlasila s ním: „Vyznělo to dost černobíle, ztratilo to můj rukopis. Ale co
byl vrchol všeho – scenáristka večerníčků si pak vydala moje pohádky knižně.“
K hrozícímu soudnímu sporu mezi oběma dámami nakonec nedošlo. „Řekla
jsem si, že na stará kolena se už nebudu
dohadovat,“ přiznala Kubátová.

Krakonošovi, co nekouří,
ztvrdl jazyk nikotinem
Se svojí nejslavnější rolí Krakonoše
měl vcelku potíže i herec František Peterka. Prý toho tenkrát moc nenaspal.
„Ze zkoušky v divadle jsem jel do
Prahy na Barrandov, tam jsme točili do
rána, a pak jsem se zas vracel do Liberce,“ vzpomínal na natáčení večerníčků.

Spisovatelka Marie Kubátová byla podle své vydavatelky Slávky Kopecké
„léčitelkou těla i duše“. Dožila se téměř 91 let.
FOTO NA STRANĚ | ARCHIV MAFRA

„Jsem nekuřák a tady jsem musel doopravdy kouřit. Ten záběr, jak vycházím, se opakoval snad dvacekrát a pokaždé jsem musel mít tu fajfku pořádně
rozdýmanou, aby se z ní hodně kouřilo,
aby to na kameře bylo vidět,“ vysvětloval Peterka. Točila se mu hlava. „Ztvrdl
mi jazyk a přestal jsem vnímat okolí.
Když potom řekli, že je hotovo a že je
půl hodiny pauza, musel jsem poprosit
rekvizitáře, aby mi pomohl dolů. Bylo
mi tak zle, že mi na čele vyrazil studený
pot, cítil jsem se na umření,“ říkal pohádkový vládce hor.

Ale Marie Kubátová nepsala jen pohádky, je autorkou mnoha knih pro dospělé.
Vydala jich na osmdesát. Připomeňme
třeba novelu Třikrát denně kapku rosy,
podle které vznikla v roce 1981 televizní
inscenace s Martou Vančurovou v hlavní
roli mladé lékárnice. (kor, klr, ouš, mt)

„Himl hergot donrvetr krucajs element,“ hromoval Trautenberk, ale
nakonec vždy Krakonošovi ustoupil. Na dolním snímku Kuba s nůší
(Jaroslav Satoranský), hajnej (Zdeněk Řehoř), Anče (Hana Maciuchová) a Trautenberk (Ilja Prachař).

INZERCE

Reportérem u největšího požáru
C

elé Česko už dva týdny mluví o největším požáru v historii země. Plameny v Českém Švýcarsku strávily přes 1000 hektarů lesa a donutily k evakuaci obyvatele několika obcí. Díky obětavé práci stovek hasičů se postupně podařilo dostat požár pod kontrolu. Záběry, které celý národ několik dní sledoval, musel
ale někdo natočit. A jak říká reportér
CNN Prima NEWS z Ústeckého kraje
Kristián Šujan, bylo to zatím nejtěžší natáčení v jeho kariéře.
„Je férové si přiznat, že jsem v tom zpočátku neviděl velké téma. O hořícím národním parku jsem se dozvěděl v neděli
24. července v ranních hodinách. Vypadalo to ale jako běžný požár suchého lesa,
který bude mít jen několikahodinové trvání,“ popisuje Kristián Šujan. „Když pak
hasiči vyhlásili zvláštní stupeň požárního
poplachu, po dohodě s editorem jsme zamířili na místo. Kolem třetí hodiny odpoledne už kameraman Tomáš Luczków natáčel v Hřensku plameny v lese nad parkovištěm, já jsem zatím na místě sbíral informa-

vstupoval od 5:55 do 19:00 hodin večer nepřetržitě. Oběd a večeře tak musely jít stranou. Za ten týden, co jsem byl v akci, byly
celkově živých vstupů desítky. Právě adrenalin ale přiměje člověka k naprosté koncentraci,“ vysvětluje reportér.

FOTO | FTV PRIMA

Empatie v každé situaci
Výzvou u takové živelní pohromy je zejména rychle se zorientovat a získat potřebné informace. Během požáru v Českém Švýcarsku naštěstí záchranáři a úřady novinářům pomáhali. „Mohli jsme být
přímo u hasičárny v Hřensku, kde jsme
získávali nejdůležitější rozhovory, a to nejen s tiskovými mluvčími, ale také s ředitelem hasičů, ministrem nebo premiérem.
Všichni byli velmi ochotní a trpěliví.
Po několika dnech nám pak hasiči vytvořili provizorní novinářský point u nábřeží
Labe, kde nám poskytovali pravidelné rozhovory a vozili nás společně na vybraná
místa do parku,“ říká Kristián Šujan.
Jak upozorňuje, v dnešní době internetu

ce od tiskového mluvčího HZS a zasahujících dobrovolných hasičů,“ pokračuje.
Natáčet několik dní v obtížném terénu
národního parku a prostředí plného adrenalinu je práce pro opravdové profesionály,
kteří se dokážou na dlouhé hodiny zapřít
a věnovat práci vše. „Náročné je to zejména fyzicky kvůli nedostatku času na jídlo,
spánek a pití. V úterý jsem například živě

není tak těžké získat informace, ale ověřit
je a výstižně zpracovat je někdy výzva.
„Využíval jsem proto i ostatní kolegy novináře, tiskové mluvčí, zástupce obcí, známé hasiče i svědky z místa. Samozřejmě
mně a mému kameramanovi v reportování velmi pomohla naše znalost terénu Národního parku České Švýcarsko. V tom si
troufám tvrdit, že měla většina ostatních
pražských novinářů velké mezery.“
U podobných natáčení přitom nejde jen
o to ponořit se do adrenalinu a takzvaně se
kousnout, ale i o etiku. „Reportování o vypjatých situacích a s tím související rozhovory s oběťmi a přístup k nim, to opravdu
není jednoduchá disciplína. Za mne platí,
že za každé situace musí být novinář slušný, empatický a autentický,“ zdůrazňuje
Kristián Šujan a dodává, že i přesto, že zažil už mnoho vypjatých natáčení – například při nálezu válečné pumy v německém Chemnitzu či po proslulé krádeži
šperků z drážďanské klenotnice – v tak obtížném přírodním terénu, navíc s tak nestabilním signálem, zatím netočil.
(ms)
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Prodejce automobilů - Jihlava (A9601) Na pobočku
AAA Auto Jihlava hledáme Prodejce automobilů. Budete
komunikovat s našimi zákazníky (žádná akvizice), provádět
testovací jízdy a dotahovat obchody do konce. Požadujeme
ŘP sk. B, ochotu pracovat směny k/d týden.
nabor@aaaauto.cz

Prodejce automobilů - Jihlava (A9601) Na pobočku
AAA Auto Jihlava hledáme Prodejce automobilů. Budete
komunikovat s našimi zákazníky (žádná akvizice), provádět
testovací jízdy a dotahovat obchody do konce. Požadujeme
ŘP sk. B, ochotu pracovat směny k/d týden.
nabor@aaaauto.cz

AURES Holdings
a.s.

Více na www.jobdnes.cz/detail/M0WAZ3

Operátor výroby - dokončovací práce, SOU vzdělání
techn. zaměření - nástrojař, obráběč kovů, strojírenská
výroba, 2 roky praxe v oblasti třískového obrábění na
konvenčních strojích, čtení výkresové dokumentace a práce
s měřidly, práce ve 2-směnném provozu. Tel: 773786743,
E-mail: matouchova@wolip.cz

Zemědělství, lesnictví

WOLIP s.r.o.
Více na www.jobdnes.cz/detail/7HU4N4

EHS specialista ve výrobní firmě

40 000 - 60 000 Kč / měsíc

Ekolog pro výrobní společnost (30-50.000 Kč)

30 000 - 50 000 Kč / měsíc

Zahradnický mistr

45 000 - 55 000 Kč / měsíc

Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

17 900 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Více na www.jobdnes.cz/detail/M0WAZ3

AURES Holdings
a.s.

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2
Jana Vaita, Kladno - Modrava

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Aktivně
a šetrně
odstraňuje
UŠNÍ MAZ!

V LÉ K ÁR N Ě
myslí na vše!

Snižuje riziko zánětu ucha

Čištění uší je důležitou součástí
každodenní hygieny. Na jejich čištění
se většinou využívají vatové tyčinky.
Ty však často zatlačují ušní maz hlouběji do zvukovodu, což může způsobit
nepříjemný zánět. Představujeme vám
proto účinnou a bezpečnou revoluci
v čištění uší!

P
Otravný
hmyz?
O
Odpudí
ComarEX®!
O
Chcete si užívat teplé letní dny, ale vaši pohodu kazí otravný hmyz? Nejenže je jeho bodnutí
nepříjemné a svědí po mnoho dní, ale může být i velmi nebezpečné. Komáři a klíšťata totiž
přenáší mnoho druhů infekčních nemocí. Proto je dobré mít po ruce účinnou zbraň
v podobě repelentu.

ro pravidelnou ušní hygienu doporučujeme AurisClean ušní sprej
z prémiové řady Da Vinci Academia,
který účinně odstraňuje nadměrný ušní
maz. Tím preventivně zamezuje tvorbě
ušní mazové zátky, čímž snižuje riziko
zánětu ucha. AurisClean funguje na revolučním principu aktivního kyslíku. Díky
němu dochází k odloučení ušního mazu
od kůže zevního zvukovodu. Unikátní
složení a pohodlná forma aplikace tohoto zdravotnického prostředku garantuje
bezpečné
užívání jjak u dospělých, tak
p
i dětí. K dostání ve formě spreje
či kapek.
sp

V

yzkoušejte novinku ComarEX Forte. Díky vysokému obsahu účinné látky DEET 28 % spolehlivě chrání před komáry a klíšťaty po dobu až 4 hodin. Repelent lze aplikovat na pokožku
i oděv.
Navíc speciálně pro děti již od 1 roku je k dostání ComarEX Junior obsahující účinnou látku
IR3535 20 %, která ochrání vaši ratolest před otravným hmyzem až na 8 hodin. Díky mechanickému rozprašovači umožňuje lepší kontrolu nad dávkováním.

ÚČINNĚ
A BEZPEČNĚ
S AKTIVNÍM
KYSLÍKEM

UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Stop karpálním tunelům!

MRAVENČENÍ? PÁLENÍ? TRNUTÍ?

Syndrom karpálního tunelu je jednou z nejčastějších nemocí z povolání.
Často tato komplikace končí až chirurgickým zákrokem. Důvod vzniku je
prostý – neustále opakování stereotypních pohybů vedoucí k mravenčení,
pálení, trnutí a bolesti v konečcích prstů a zápěstí ruky. Představujeme
proto účinné a naprosto jedinečné řešení.

K

ARPAL AKUT omezuje bolestivost a zlepšuje citlivost prstů. Obsahuje zklidňující rostlinné extrakty rozrazilu, přesličky, světlíku a chmele. Díky tomuto
složení účinně bojuje s příznaky karpálních tunelů (mravenčení, pálení, trnutí, oslabená citlivost).). Zdravotnický prostředek KARPAL AKU
AKUT přináší rychlou
úlevu. Při pravidelné aplikaci
oblasti a také k prevenci
plikaci dochází k úlevě postižené oblast
vzniku tohoto problému.
u.

Jak na nehtové mykózy
Ja

Nehto mykózy se nejčastěji projevují lámáním, třepením a zažloutnutím nehtů.
Nehtové
Přijít k nim je snadné. Stačí nedůsledná pedikúra, uzavřená obuv nebo pobyt ve sdílených sprchách. Zbavit se jich je už ale náročnější. I když plísně zastavíte, skutečně se
zb
jich zbavíte
teprve až ve chvíli, kdy nakažená část nehtu zcela odroste.

P

ři prvních příznacích nehtové mykózy sáhněte po přípravku Mycosin FORTE sérum.
Jeho
Je extra silné složení obsahuje 42 % konopného oleje, antimykotickou látku baterrikal
a citrusové silice. Sérum tak okamžitě zastavuje šíření nehtových plísní, posiluje
rr
nehet, zbavuje ho nežádoucího zabarvení a urychluje jeho růst. Mycosin FORTE sérum je
možné používat dlouhodobě bez vedlejších účinků.
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HUDEBNÍ IMPULSY

Dvě hvězdy ve znamení Lva
JOSEF VLČEK

N

ebývá zvykem, aby dva čeští
zpěváci, kteří dominovali v populární hudbě 60. let, měli narozeniny tak blízko sebe. Jedno takové zajímavé výročí přináší hudební kalendárium právě tento týden. Eva Bojanovská,
kterou známe jako Evu Pilarovou, se
narodila 9. srpna 1939 a téhož roku jen
o tři dny později přišel na svět José Francisco Perez Rodriguez de Montagnes de
Laufer, což je skutečné občanské jméno
Josefa Laufera. Shodou okolností oba
také ukončili svou kariéru v roce 2020.
Smrt Evy Pilarové 14. března 2020
mnozí uprostřed chaosu první covidové
vlny možná dostatečně nevnímali, i když
odešla velká a skvělá zpěvačka. A zdraví
zradilo i Josefa Laufera, který upadl
ve stejném roce po operaci srdce do kómatu, z něhož se dosud neprobral. Připomínáme si tedy jejich 83. narozeniny.
Přestože jsou si životními daty tak
blízko, a určitě se v hudební branži potkávali často, podařilo se vystopovat jen
dvě jejich společné nahrávky. Shodou
okolností obě z muzikálů – píseň Souhvězdí pochází z díla Bohumila Ondráčka a Zdeňka Borovce Gentlemani z roku

1967, zatímco skladba Glory se objevila
v muzikálu Titanic (od stejných autorů),
který vznikl přesně o deset let později.
Ve druhé z obou písní se k nim připojil
ještě Karel Hála. Připomenout si můžeme ještě jeden jejich „společný důležitý
rok“ 1964. To se v kinech objevily dva
výjimečné filmové muzikály. V tom prvním, Kdyby tisíc klarinetů, zářila Eva Pilarová po boku Karla Gotta v duetu
Je nebezpečné dotýkat se hvězd. V tom
druhém, Starci na chmelu, si zase Josef
Laufer střihl roli jednoho ze tří černých
kytaristů, kteří filmem provází, a také nazpívali Milence v texaskách.

Eva Pilarová a Waldemar Matuška
jako vítězové Zlatého slavíka 1967.
FOTO | ARCHIV MAFRA/KAREL MEVALD

Obnovitelé moderního popu
Eva Pilarová je jednou z největších
hvězd populární hudby 60. let, zpěvačkou, která dokázala spojit své jazzové
cítění s nastupující érou moderního
popu. V těch letech vyhrála třikrát Zlatého slavíka a určitě najdeme minimálně
tucet jejích písní, na něž se dosud nezapomíná. Často to jsou právě duety –
s Waldemarem Matuškou, Jiřím Suchým nebo s Karlem Gottem.
Příběh Josefa Laufera je mnohem složitější. Syn lékaře-interbrigadisty a Španěl-

Josef Laufer v muzikálu Toulavý Engelbert z roku 1973. FOTO | ČSFD.cz/ČT

ky se narodil po porážce španělských republikánů ve Francii a dětství prožil v Anglii. Díky tomu byl dokonale jazykově vybaven, což mu spolu s exotickým vzhledem pomohlo k řadě filmových a televizních rolí, neboť rodilých mluvčích tu bylo
v té době jen minimálně. Navíc byl pohybově značně nadaný a uměl zpívat. Zpěvu se také věnoval ze všeho nejvíc.
Na scénu vstoupil o něco později než Eva
Pilarová. Prvním opravdu velkým hitem
byl Artista z roku 1968. O rok později
uspěl s písní Kam zmizel tvůj dětský
úsměv, již původně složil Gilbert
Bécaud. Pak dlouho nic, až do roku 1983,
kdy měl svůj největší hit Sbohem lásko,
já jedu dál. Sám si k němu napsal text. Bohužel svou kariéru si na veřejnosti i mezi
kolegy pokazil v roce 1976 písní Dopis
Svobodné Evropě, v němž velebil komunistického rozvědčíka kapitána Minaříka.
Těžiště tvorby obou popových
hvězd, narozených v souhvězdí Lva,
bylo ve druhé polovině 60. let. Pilarová
i Laufer se podíleli na obnově moderní
české populární hudby zničené v letech
padesátých. Každý po svém přispěli
k tomu, že se v dalších letech česká pop
music vyvíjela nebo alespoň snažila vyvíjet v kontextu světové scény.

Elitní tým z Případů 1. oddělení posílí žena
ČR | Šest mužů a jedna žena tvoří staronovou sestavu
Případů 1. oddělení, která se vrátí od září do vysílání
ČT v premiérových dílech již třetí, podle tvůrců definitivně poslední řady úspěšného krimiseriálu.
Pokračování po šesti letech se zrodilo typicky česky:
totiž v hospodě. „Seděli jsme jednou u piva, povídali si,
jak dál, a napadlo nás, co kdybychom sepsali ještě třetí
řadu? Právě jsem tehdy končil u policie, tak jsem šel
domů a sedl si k počítači,“ líčí bývalý šéf pražské mordparty Josef Mareš. „Skutečných případů jsem měl ze své
praxe v zásobě pořád dost, na vraždách jsem přece dělal
sedmadvacet let a řešil jsem tak třicet kauz do roka,“ spo-

čítal Mareš, který nyní pracuje jako knihovník Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.
V jedné z hlavních rolí se vrátí Ondřej Vetchý. „Kriminalistická terminologie mi v paměti zůstala, třebaže
jsem si tenkrát říkal, že už ji nikdy v životě neuplatním,“
přiznal představitel majora Kozáka. Svěřil se také, že
Marešův odchod od policie nesl těžce.
„Volal jsem mu a snažil se mu vysvětlit, že je jak výborný kriminalista, tak výborný scenárista, ale pouze
jako kriminalista je nenahraditelný. Jenže pak jsem si
pustil druhou sérii Případů 1. oddělení, zjistil jsem, jak
skvěle funguje, a telefonoval jsem Marešovi znovu s ná-

vrhem, ať do toho jdeme ještě jednou,“ vypráví Vetchý.
Podle hercova názoru potřeboval Mareš po svém odchodu od kriminálky prostě jen trochu času a nové díly seriálu mu mohou přinést svého druhu katarzi: „Sice jsme přišli o šéfa mordparty, ale zase nás obohatil svým autorským opusem.“
Ve finální řadě Případů 1. oddělení dostali autoři zpátky do hry původní tým včetně postav Miroslava Hanuše
a Bolka Polívky, zároveň přidali nováčky, mezi nimi jednu ženu. „Teď už to odpovídá realitě, v minulosti na 1. oddělení ženy opravdu nebyly,“ vzpomíná Mareš. Mordpartu tak posílili Barbora Bočková a Juraj Loj.
(spa)
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5. ročník projektu Realiťák roku 2022
Máte pozitivní zkušenost s prací svého realitního
makléře?
Dejte mu hlas a oceňte ho za dobře
odvedenou práci
www.realitakroku.cz/hlasovat
www.realitakroku.cz
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KDO SE STANE

ŽENOU ROKU
2 0 2 2 ?

Až do 31. srpna podpořte své favoritky
na zenaroku2022.jenprozeny.cz
a rozhodněte o ﬁnalistkách soutěže!
SLEDUJTE NÁS

@ZENAAZIVOT

PARTNEŘI PROJEKTU

20 5. srpna 2022

Česká republika

„Modrooká světlovlasá holka
si může dovolit fakt hodně“
Zuzana Špidlenová
pracuje jako porodní
asistentka v královské
vojenské nemocnici
v Saúdské Arábii.
Náboženská policie už
ženy nehlídá, studovat
sice nesmějí, ale řídit
automobil ano. Jenže to
zase moc neumějí.
5plus2
■ ROZHOVOR
LADA VÁLKOVÁ
ČR | Bydlí v areálu nemocnice hlídaném
vojáky. Cestou domů musí projet tři brány, za tu poslední mohou jen ženy. Jak se
vlastně Zuzana Špidlenová dostala z pětitisícových Doks u Máchova jezera až na
jihozápad Asie do Saúdské Arábie? „Vystudovala jsem porodní asistenci, ale přemýšlela jsem, že bych chtěla ještě někam
do zahraničí. Měla jsem v té době kamarádku v Saúdské Arábii a říkala, že si tu
vydělala pěkné peníze. Na začátku se člověk musí připravit na strašně moc papírování. Potřebuje diplomy, potvrzení z nemocnice, doporučující dopisy, vyšetření,
překlady,“ popsala Zuzana Špidlenová.
Kde v této pouštní zemi žijete?
V Dahránu u moře, na východním pobřeží Saúdské Arábie, hranice se tu ale dost
stírají. Dahrán, Dammám a Al-Khubar patří mezi největší zdejší městečka. Těžko
říct, kde vlastně pracuju. Adresa nemocnice je někdy psaná pod Dahránem, někdy
pod Al-Khubarem. Nemocnice je vojenská, takže tu máme hodně pacientek z vojenských rodin. Je trošičku menší než
moje původní fakultní nemocnice, ale
tady patří k těm velkým. Je hodně známá
a nese jméno jednoho z králů. Místní si
toho považují, a proto tu chtějí všechny
ženy rodit a chodit sem na vyšetření. Je to
královská a vojenská nemocnice a berou
ji tu hodně vážně.
Na jaké pozici pracujete a co to vlastně obnáší?
Jsem tu jako porodní asistentka na porodním sále. Vedu fyziologické porody od
začátku do konce, doktora si volám, jen
když se něco děje s miminkem nebo maminkou. Jinak jí pomůžu porodit a potom
ji pošlu na poporodní oddělení. Není to
pro mě až taková změna, v Brně jsem
měla podobný scénář.

Zuzana Špidlenová žije a pracuje v Saúdské Arábii. I přes mnohé odlišnosti je v zemi spokojená.
FOTO | ARCHIV ZUZANY ŠPIDLENOVÉ
Takže máte srovnání. Liší se nějak přístup nemocnic k pacientkám, postupy při porodu?
Je to hodně jiné, byla jsem z toho rozčarovaná. V brněnské nemocnici šlo o to, aby
byl porod co nejvíc přirozený. Samozřejmě jsme měli léky na utišení bolesti,
epidurál jsme používali stejně jako tady.
Šlo o to, aby maminka hodně chodila, polohovala na míčích. Podporovali jsme ji,
aby šla do teplé sprchy, komunikovali
s ní, snažili se o aktivní porod.

„

Arabky
nechtějí cítit
bolest, tak do nich od
začátku cpeme prášky.
V královské nemocnici je to jiné?
Arabky nechtějí cítit bolest. Maminka přijde a lehne si na postel. A jediné, co jsme
na začátku dělali, bylo, že jsme do ní cpali prášky proti bolesti. A ona jen ležela
a brečela. Snažila jsem se s nimi chodit,
vzít je do sprchy, ale ze začátku vůbec nechtěly. Teď už se to lepší. Je tu víc pravidel, která mi nedávala smysl. Žena nesmí
z postele, když už se blíží porod, pořád se
tu upřednostňuje stará poloha na zádech
s nohama nahoře, která je nejmíň výhodná. Nutí nás do ní nemocnice, všechno je
ještě zastaralé. Musela jsem se hodně přizpůsobovat, ale už jsem si zvykla. Nic nového se tu nenaučím, jen odvádím svou
práci. Když se budu chtít dozvědět něco
nového, musím si to najít na internetu.
Nedávno země zrušila sňatky s nezletilými. Jaký je věk prvorodiček?

Věk prvorodiček je tady určitě nižší, ve
dvaceti letech už mohou mít tři děti.
Tady pořád ještě holky nestudují, v podstatě jsou pořád pod rodinou. Neplnoletou holku pod patnáct jsem na sále neměla, nejmladší bylo šestnáct. S dětmi většinou začínají od dvaceti a co rok nebo dva
mají další dítě. Jsou tu hodně zaměření
na velké rodiny.
Ženy v Saúdské Arábii mohou také
řídit auta...
Získaly povolení řídit asi tři roky zpátky,
do té doby nesměly. Arabky jsou ještě
dost nejisté a ne všechny řídí. Většina
těch bohatších má své řidiče, ale už tu
řídí hodně žen. Já mám řidičák od osmnácti, ale aktivně jsem v Česku neřídila,
nebyla jsem dobrý řidič. Poté, co jsem se
rozjezdila tady, jsem strašný řidič. (směje
se) Nedodržují tu žádná pravidla, milují
troubení, předjíždí bez blinkrů, zprava
zleva. Naučila jsem se tu ostražitosti, protože nikdy nevím, co kdo udělá. Většinou
mají silnice čtyři pruhy, ale tady z toho
udělali šest až sedm pruhů. Chtějí předjíždět, tak předjedou. Když jsem si poprvé
odřela auto, tak jsem brečela. Ale když vidím, co se na silnici občas děje, můžu být
ráda za ten malý škrábanec. Když jedu ve
vytíženou hodinu, občas chci zastavit
a odpočinout si a rozdýchat to, než pojedu dál. Ale člověk si zvykne, ta svoboda
za to stojí. Navíc je tu opravdu levný benzin, litr stojí 5 až 6 korun. Za taxíka, se
kterým jsem objela čtyři místa, jsem platila třeba 1200 korun. Oproti tomu za benzin dám měsíčně 600 korun.
Nebála jste se jet sama do země nechvalně známé diskriminací žen?
Jsem v tomhle hodně otevřená, spíš mě

odrazovalo okolí. Budou tě hlídat, jestli
máš všechno zahalené, nikde nesmíš jít
s chlapem sama ani si dojít na kafe. Měla
jsem zprávy odsud a věděla, že to tak přísné není. Ale vzadu v hlavě jsem si říkala,
že musím být opatrná, že neznám tu kulturu. Ale co jsem přijela, tak to všechno
opadlo. Zjistila jsem, že tu můžu žít úplně normální život jako v Česku. Dříve tu
měli náboženskou policii mutava. Hlídala pořádek a dodržování muslimských
pravidel, zahalení žen, na veřejnosti se nesměli kluk s holkou držet za ruku, když
nebyli manželé. Dost se to dodržovalo,
když to někdo porušil, mohl skončit ve
vězení. Mutava byla zrušená v roce
2016 a od té doby se začala pravidla uvolňovat. Všechny povinnosti přebírá princ
a on to tu pomalu mění a přizpůsobuje.
To, že nesmí být ženám vidět na veřejnosti vlasy nebo obličej, už dávno neplatí. Já
tu chodím normálně oblečená. Snažím se
na sebe neupozorňovat, pochopitelně nemám odhalená ramena, pupík ani minisukni. Nosím trochu volnější věci, ale
oproti Evropě tu není rozdíl. Poutám na
sebe pozornost jen tím, že jsem bílá
a mám modrozelené oči. Všichni se na
mě otáčejí a koukají.
Myslíte, že cizinky vnímají jinak než
místní ženy? Mají lepší postavení,
jiná práva?
Určitě. Nevím, jestli je to o cizinkách, ale
hodně o barvě pleti. V tomhle jsou hodně
rasističtí. Já si tu jako bílá mohu dovolit
skoro všechno. Všichni se na mě usmívají, ve frontách mě berou přednostně, vychází mi vstříc. Modrooká světlovlasá
holka si tu může dovolit opravdu hodně.
Nelíbí se mi to a snažím se toho nevyužívat.
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magneto-turmalínových opasků HIP KNEE,
které bojují až s 5 zdroji bolesti!

NEJEDNÁ SE O TISKOVOU CHYBU
Pokud jste se narodili před rokem
1976 a:
 jste unaveni z dlouhotrvající
bolesti kyčli, které se chcete
nadobro zbavit,
 trpíte artritidou, revmatismem, ischiasem, posttraumatickými bolestmi,
 máte bolesti zad, kyčlí, kolen,
loktů a ramen,
 trpíte degenerací kyčelního
kloubu, tenisovým loktem
nebo diskopatií,
 trpíte jiným druhem bolesti
způsobené degenerací...
… Vyzved něte si zaslou žený
magneto-turmalínový opasek
proti bolesti HIP KNEE, který
bojuje s bolestmi způsobenými neduhy kyčlí, kolen, loktů
nebo ramen a ruší degenerativní změny bez ohledu na jejich příčinu.
Skladem čeká k odeslání 100 kusů
nejnovějšího modelu magneto-turmalínového HIP KNEE!
Rozdáváme je ZCELA ZDARMA – každému, kdo zavolá do
8. srpna 2022. Podle toho kdo
dřív přijde, ten dřív mele. Stačí
jen ústně telefonicky potvrdit
své datum narození.

Nechirurgická, bez tabletová
a neinvazivní magneto-turmalínová terapie tlumení bolesti
odstraňuje chronické bolesti
kloubů, které jsou široce známé z odborného tisku. Chcete-li zmírnit bolest, jednoduše
nasaďte opasek kolem kyčle,
ruky nebo kolena a jednoduše
jej noste minimálně 2-3 hodiny
denně. 2 segmenty biomagnetů
všité do materiálu o celkové síle
až 7500 Gs vytvářejí magnetický
obal hluboké buněčné interakce. Jimi generované terapeutické biomagnetické pole zlepšuje
mikrocirkulaci a urychluje zánik
zánětu, díky čemuž se zvyšuje
výživa chrupavek a tvorba tekutin. Díky tomu se klouby regenerují. Přirozené magnetické
impulsy generované náramkem
působí na celou bolestivou oblast, odstraňují napětí a blokády.
Bolest mizí – bez ohledu na její
zdroj nebo příčinu. Nanokrystaly
turmalínu zapuštěné v materiálu
vyzařují povzbuzující infračervené vlny, které dále zesilují analgetický účinek. Zesilují působení
biomagnetů, zlepšují cirkulaci a
urychlují regeneraci šlach, svalů
a vazů postižených zánětem.

Jedná se o nejoblíbenější a nejnovější model, který kdy globální
magnát v oboru zdravotnických
prostředků vyrobil. Univerzální velikost a snadné nastavení
usnadňují přizpůsobení opasku
různým částem vašeho těla bez
ohledu na vaši polohu a váhu.
Bude vám sloužit roky.

Proč ROZDÁVÁME magnetoturmalínový opasek proti
bolesti HIP KNEE?
Nejsme charita. Očekáváme, že
tato propagační kampaň získá
pozornost po celé republice,
díky čemuž získám e mnoho
nových zákazníků.
Tato příležitost je zaručena
pouze do 8. srpna 2022

Magneto-turmalínový opasek
proti bolest HIP KNEE nebude
k dispozici v obchodech. ROZHODUJE POŘADÍ PŘIHLÁŠEK.
Doporučujeme vám pospíšit si
a zavolat na číslo 519 822 979
hned teď, abyste to stihli před
vyčerpáním zásob.
POZOR: limit je 1 kus na domácnost.
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Nizozemský ﬁlozof Baruch Spinoza: Všechny dobré věci jsou...

Tajenka: … obtížné a vzácné.

Čtěte nové
Téma: České
peklo na talíři

K

aždý národ má své nezaměnitelné chutě. V Česku
jsou nejoblíbenějšími jídly
řízek, knedlo zelo vepřo, guláš,
svíčková a smažák.
„Česká kuchyně není nijak
gastronomicky výjimečná, tedy
kromě piva. Jsme průsečíkem kultur rakousko-uherské monarchie,
židovského a německého vlivu:
Maďarsko – guláš, Rakousko –
řízek, Německo – knedlík. My
máme všechno, ale nic není tak docela pouze naše,“ tvrdí foodkritik
Pavel Maurer, který už čtvrt století vydává nezávislého průvodce
po tuzemských restauracích.
Na co si dát v českých restauracích pozor?
Jaké mají Češi zlozvyky? A
čemu se říká „smažáková smrt“?

Čtěte v novém vydání týdeníku Téma.

Porno je čistá práce, myslí si
mladičká Hanka ze SuperStar
ČR | Hana Džurbanová zaujala před dvěma lety jako zpěvačka v SuperStar, kde
skončila mezi osmnácti nejlepšími soutěžícími. Kdysi stydlivá studentka obchodní akademie pocházející z Loun se
v únoru dala na dráhu herečky filmů pro
dospělé. Porno vnímá jako čistou práci,
v níž by podporovala i své děti.
Hanka Džurbanová, která oslavila nedávno své osmnáctiny, se věnuje kariéře
pornoherečky pod uměleckým pseudonymem Rika Fane. Jen na Instagramu ji
sleduje téměř třicet dva tisíc lidí.
„Vůbec se neponižuji. Ponižovala
bych se, kdybych měla sex za drink
nebo dělala prostitutku někde v bordelu.
Tohle je čistá práce. Ale na videa chlapi
koukáte, že?“ reagovala na jeden z dotazů. Odpověděla i na otázku týkající se
natáčení análního sexu. „Vyhýbám se
mu. Ale pokud dostanu velmi zajímavou nabídku, tak o tom budu přemýšlet,“ přiznává Džurbanová, která se pro
svou současnou práci rozhodla sama, vyhledala si na internetu agenturu a šla na
casting. „Rodina reagovala tak, jak jsem
očekávala. Pro všechny to byl šok.
Máma to samozřejmě nebere. Žádná

Vlevo a uprostřed jako pornoherečka Rika Fane, vpravo ještě coby Hana
Džurbanová v soutěži SuperStar.
FOTO | INSTAGRAM, SUPERSTAR
máma nechce, aby její dcera byla pornoherečka. Ale ať se každý stará sám o
sebe a zamete si před svým prahem,“
řekla v březnu v rozhovoru pro Expres.cz. O měsíc později se svěřila s tím,
že rodiče se s jejím novým zaměstnáním
vyrovnali a jsou na ni pyšní, kolik vydělává peněz. Konkrétní částku, kterou dostává za natočení jednoho videa, nechtěla prozradit. Naznačila však, že se jedná

zhruba o průměrnou měsíční výplatu člověka pracujícího v Česku.
„Kdyby to dělalo mé dítě, podporovala bych ho v tom. Ano, točím porno, ale
ostatní holky jezdí eskorty, mají sex na
diskotékách s náhodnými lidmi, a to má
být lepší? My chodíme neustále na testy, jsme chránění a jsem si na sto procent jistá, že my herci jsme šťastní lidé,“
dodala Džurbanová.
(sub)
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UHELNÉ SKLADY
KOSTKA

Proč teď v létě dáváme
do 5plus2 reklamu na uhlí?

40–100 mm

PROTOŽE
UHLÍ, BRIKETY
I KOKS MÁME

Ledvice - Bílina

599 Kč/q

Herkules - Komořany

589 Kč/q

OŘECH 1

20–40 mm

Ledvice - Bílina

Herkules - Komořany

799 Kč/q

KOTLOVÁ SMĚS

Pro objednávky přijaté do 31. srpna 2022 osobně garantuji:

589 Kč/q

10–25 mm

Ledvice - Bílina

599 Kč/q

Herkules - Komořany

589 Kč/q

2 – 7˝

10–80 mm

Volejte ihned 602 489 489

599 Kč/q

OŘECH 2

a do 31. srpna 2022 platí
letní ceny uhlí za sucha.

BRIKETY NĚMECKO

•
•
•
•

dodání paliva za výhodné letní ceny
objednávka nad 40 q – doprava za polovinu
skládání uhlí pásem
objednávka nad 60 q – Spálíte doma hodně uhlí? Nebo
jste škola, školka, hotel, úřad, ﬁrma nebo spolek?
Potřebujete nakoupit na fakturu, vypisujete výběrové
řízení? Pak neváhejte a volejte, osobně Vám udělám
nabídku pouze a jenom pro Vás.

ČERNÉ UHLÍ

Další výhody nákupu u Havelky:
• platba hotově i platební kartou u řidiče; na přání můžete platit předem zálohovou fakturou (zaplacené palivo může převzít soused
nebo známý)
• termín dodání domluvíme předem; řidič zavolá, až bude vyjíždět

Váš uhlíř Jiří Havelka

602 489 489

589 Kč/q

tříděné
25–60 mm

ČERNÉ UHLÍ

pro parní lokomotivy
40–80 mm

KOKS

Ořech 1
40–60 mm

KOKS

Ořech 2
20–40 mm

CENY
SMLUVNÍ
Sortiment pro litinové kotle,
průmysl, slévárny, parní stroje....

VOLEJTE
Po-Pá 7.30-16.00 hod.
nebo pište na e-mail: havelka@havelka.cz
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Britský hudebník George Harrison: Nevíš-li, kam míříš, zavede tě tam...
POMÙCKA:
ASH, IKE

VODÁCKÝ
POZDRAV

OPATØENÁ
LETADLY
(LOÏ)

NÁSILNÌ
PØIPOJOVAT ÚZEMÍ

INICIÁLY
ZPÌVÁKA
MUKA

TATÍNEK
HOVOR.

ROZEŽRAT

JIHOAMERICKÝ
STÁT

CITOSLOVCE
PRSKNUTÍ

ASIJSKÝ
SOKOLÍK

ODKLIDIT

VROUCNOST

SEBEVÌDOMÌ

PØEZDÍVKA
PREZID. EISENHOWERA

SVAZKY
KLESTÍ

POHÁDKOVÁ
PRINCEZNA

ÚMRTÍ

SAZE
PØÍRODNÍ
BARVIVO

INICIÁLY
ZPÌVÁKA
HLOŽKA

ÈÁST
STØECHY

ØÍMSKÝCH
601
VZNIK

POPEL
ANGLICKY

TEN
I ONEN

OSOBNOST

TAJENKA
ZNAÈKA
DECITUNY

TVRDÉ TROPIC. DØEVO

MUŽSKÉ
JMÉNO

MIN. PRÁCE
A SOC. VÌCÍ

KACHNÍ
CITOSLOVCE

DÍL

OBOJŽIVELNÍK

DRUH
TRÁMU

INDIÁN

OHMATÁNÍ

LISOVACÍ
ZAØÍZENÍ

POVÌDÌV
ZPÁTEÈNÍK

JIØINA
DOMÁCKY

CHEM. ZN.
NEONU

INIC. ZPEV.
HEJMY

MALÉ
JÍDLO

FOUKAT

POPRAVÈÍ
MN. È.

ULOVIT
ZVÍØE

SADA

VLÁÈETI

Tajenka: … jakákoliv cesta.

Tajné návraty Ivany Trumpové
Nedávno zesnulá
exmanželka miliardáře
Donalda Trumpa
vyrůstala ve Zlíně.
Vracela se tam v utajení.
JAROSLAV CHUDARA
ČR | Talentovaná lyžařka, modelka, cestovatelka, spisovatelka, ale také žena s
obchodním talentem, manželka bývalého amerického prezidenta a miliardáře
Donalda Trumpa a desetinásobná babička. Tím vším byla zlínská rodačka Ivana
Trumpová (za svobodna Zelníčková),
která nedávno zemřela ve věku 73 let.
I když do rodného Zlína jezdila jen výjimečně a v utajení, s městem ji nespojoval pouze domov a právě tam střídavě žijící matka Marie Zelníčková. Trumpová
tam po revoluci chtěla podnikat. Málokdo ví, že na začátku 90. let plánovala
nákup jedné z nejznámějších zlínských
restaurací Valašská koliba. Než však
stihla svůj záměr uskutečnit, ikonická
stavba v lesích nad čtvrtí Letná za dosud
stále nevyjasněných okolností vyhořela.
„Tehdy se házely podnikatelům nej-

různější klacky pod nohy a snad každý
ve městě věděl, že kolibu si chce koupit
Ivana Trumpová. Vnímali ji určitě jako
nebezpečnou konkurenci,“ řekla MF
DNES Jana, její kamarádka ze studií na
pražské Univerzitě Karlově.
„I když se úmyslné zapálení nikdy neprokázalo, zájem Ivany postavit novou
kolibu se od té tragédie už nevrátil. Myslím, že nechtěla mít potíže i proto, že
v té době procházelo její manželství
s Donaldem Trumpem krizí,“ podotkla.
Restaurace později vstala z popela
a dnes již zesnulý slušovický podnikatel
Jiří Schejbal nechal na původních základech postavit novou.
Trumpová měla problémy v bývalém
Československu už dřív, ale dozvěděla
se o nich až dlouho po trvalém přesídlení do USA. Od uzavření manželství
s Donaldem Trumpem v roce 1977 byla
na mušce Státní bezpečnosti (StB). Její
otec Miloš Zelníček se objevil v dokumentech StB jako konfident, jehož složku pod krycím jménem Miloš si tajná
služba vedla až do pádu režimu v listopadu 1989. „Ivana nesla situaci velmi bolestně také proto, že podobně jako u vyhořelé koliby se ani tady nic pořádně nevysvětlilo. Nevěřila, že by na ni mohl donášet vlastní otec,“ poznamenala Jana.

Manželé Trumpovi a jejich tři děti se
pohromadě oficiálně objevili ve Zlíně
pouze jedenkrát. V roce 1990 se zúčastnili pohřbu Miloše Zelníčka. „Velmi se
jim tady všem líbilo, nadchla je zlínská
architektura,“ uvedla tehdy Marie Zelníčková, již zpráva o úmrtí dcery zastihla v New Yorku, kde nyní střídavě žije
v domě na Páté avenue.

Syna naučila dobře česky
Vnuky však doma ve Zlíně hostila často.
Přijížděli za ní pravidelně na prázdniny
za doprovodu Ivany, jež se ale vzápětí
vracela do New Yorku. „Donald mladší,
který je dnes už dospělý, mluví velmi
dobře česky, a že ho Ivana společně
s dalšími dětmi vedla ke vztahu k českým příbuzným, dokládá i fakt, že svého syna pojmenoval Tristan Milos,“ prozradila kamarádka Jana.
Spolužačka ze základní školy Jarmila
Trávníčková pro ČTK uvedla, že Trumpová zpočátku nepatřila k cílevědomým
žákům, ale nakonec se její přístup změnil. „Pamatuju se, že v deváté třídě většinou stála a i na záchod šla se zacpanýma
ušima a učila se, učila, protože věděla,
že bez vzdělání to nepůjde,“ zmínila
Trávníčková.

Rodačka ze Zlína Ivana Trumpová
zemřela ve věku 73 let.
FOTO |
TOMÁŠ KRIST

Později slavná spolužačka podle ní
v dětství bydlela s rodiči v bytě na Obecinách a byla velice cílevědomá. „Bylo vidět, že ta holka věděla, co chce, a tatínek
ji v tom podporoval,“ líčí. „Navíc byla
krásná, akorát nikdo neví, že původně
byla černovlasá. Takže fotky, co mám
ze školy, jsou ještě s černovlasou Ivanou
s ofinou,“ podotkla Trávníčková.
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Německý básník Wilhelm Busch: Hloupé myšlenky mívá občas každý, ale...

Tajenka: … moudří je nevyslovují.

INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

SRPEN–ZÁŘÍ 2022

1

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů
z této nabídky a získáte
10 VOLNÝCH MINUT DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI

2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

7 8 9 10 11 12
JUPÍ sirup
pomeranč
0,7 l

JUPÍK
Aqua
jahoda
0,5 l
JUPÍK
Aqua
malina
0,5 l

BIRELL
malina
& limetka
0,5 l

GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
světlé výčepní
0,5 l

BIRELL
červený
pomeranč
0,5 l

JUPÍ sirup
Aloe Vera
0,7 l
JUPÍ sirup
lesní směs
0,7 l

BIRELL
polotmavý
citrón
0,5 l
SEMTEX
Originál, 0,5 l

BIRELL
citrón & má
áta
0,5 l

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

KLÁŠTORNÁ
Á
KALCIA
perlivá
1,5 l

BIRELL
BIRELL
hrozno
pomelo & grep
0,5 l
0,5 l
PILSNER
URQUE
EL
světlý ležák
k
0,5 l

RADEGAST
Rázná 10
světlé výčepní
0,5 l
VP KOZEL 11
medium, 0,5 l

KOFOLA
Originál, 2 l
BIRELL
malina
0,5 l

SEMTEX
High, 0,5 l

VP KOZEL
černý, 0,5 l
SEMTEX
Cactus, 0,5 l

OP

MO

BIL A NAK
UP

PŘENOS
ČÍSLA

LEVNĚJI
TE

nyní na

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní
kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP
mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP
01082022 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

UJ

Předplacená karta
COOP Mobil
se 100 Kč kreditem
ZDARMA
k hodinkám
WowME

KLÁŠTORNÁ
KALCIA
jemně perlivá, 1,5 l

POŘIĎTE SI
CO

BIRELL
bezový květ
0,5 l

ZDARMA

INZERCE

Objednejte si
týdeník 5plus2

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201

www.5plus2.cz/
schrankovne

ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

Praha chce budoucnost městského teplárenství řešit přes svou vlastní společnost
Vývoj v energetice v posledních
12 měsících potvrdil, že bezpečné
a dostupné řešení budoucnosti
energetiky se neobejde bez silnější
intervence států nebo samospráv.
O to víc, pokud chceme naplňovat závazné i vlastní cíle v oblasti
dekarbonizace a efektivně využívat
relevantní podpůrné programy.
Praha má v oblasti energetiky unikátní pozici díky 100 % městskému
podniku Pražské plynárenská a její
dceřiné společnosti Prometheus
energetické služby.
Dlouhodobá strategie Prahy
v oblasti teplárenství
Půl milionu Pražanů a celá řada firem dnes
využívá systém centrálního zásobování teplem.
Většinu tepla Praze dodává první blok Mělnické elektrárny, která jej produkuje spalováním
hnědého uhlí. Právě transformace (v tomto
případě plynofikace) nebo odstavení velkých
fosilních zdrojů jsou hlavní opatření, kterými
chce Česká republika dosáhnout splnění svých
klimatických závazků. Stejně jako hlavní město, které v roce 2021 přijalo Klimatický plán
Prahy do roku 2030.
Energetika jde dnes směrem decentralizace.
Pražská plynárenská i Prometheus ES vidí jakou součást udržitelné budoucnosti teplárenství v Praze nové ekologické zdroje jak tepla,
tak elektřiny. Možností je celá řada: velké tepelné čerpadlo na Rohanském ostrově, využití
kalů a rekuperace tepla z čistírny odpadních
vod na Císařském ostrově či výroba vodíku
v areálu ZEVO v Malešicích.
Energetické zdroje Prahy je naopak potřeba
diverzifikovat. A to výstavbou či revitalizací

lokálních nízkoemisních zdrojů: kotelen, výtopen či kogenerace zdrojů vyrábějících teplo
či elektřinu.
„Prioritně se řeší velké zdroje tepla, to ale někdy odklání debatu od komplexního pohledu
na energetiku města, která bezpochyby bude
kopírovat efektivní trend decentralizace a lokalizace tepelných zdrojů. Tento děj by neměl
být ponechán spontánnosti trhu, ale měl by
být regulován tak, aby se investice do nových
technologií vyplácely, plnily definované enviromentální a energetické cíle a byly prospěšné
obyvatelům města,“ řekl Jan Chabr, radní pro
majetek.
Pro harmonicky fungující pražskou energetiku je klíčové, aby všechny její segmenty úzce
spolupracovaly. Jednak kvůli větší efektivitě,
ale také kvůli požadavkům na větší ekologizaci. Proto Pražská plynárenské i Prometheus
pracují na propojení s klíčovými hráči na
trhu. Hlavní město tak získá přehled o vlastní
energetice, zatímco běžným občanům přinese
modernizované teplárenství v dostupných cenových hladinách.
„Jednoznačnou výhodou Prahy a jejího vlastnictví koncernu Pražské plynárenské je fakt,
že tato společnost disponuje rozsáhlým know-how a odpovídajícím lidským kapitálem jak
v oblasti projektování, tak samotné realizace
energetických řešení,“ říká Martin Pacovský,
předseda představenstva Pražské plynárenské.
Úspory, plynofikace, rekuperace odpadních
vod nebo modulární reaktory
Energetická síť 21. století musí být především
flexibilní. Takovou možnost nabízí větší podpora elektrifikace, kterou by firma Prometheus
ES chtěla nabídnout v oblastech mimo pokrytí
teplárenské soustavy. Jde především o technologie umožňující využít elektrickou energii
k výrobě tepla: infratopení či fotovoltaika.
V tomto segmentu by Prometheus ES nabídne
jak přímý prodej, tak zároveň servisní zajištění.
Dceřiná společnost Pražské Plynárenské, Prometheus ES, již realizoval ve Kbelích komplexní přeměnu energetiky městské části, kde se
v minulosti dlouhodobě potýkali s nestabilitou
dodávek a růstem cen pro spotřebitele. Nyní

Kbely disponují efektivními rozvody napojenými na moderní plynové kotelny a kogenerační
jednotky, které budou doplněny fotovoltaickými systémy.
V Michelském areálu, vlastněném Pražskou
plynárenskou, firma Prometheus zahájila
projekt plné energetické soběstačnosti celého
objektu, který díky fotovoltaice bude schopen
z přebytků elektrické energie produkovat zelený vodík. A to ve spolupráci s Pražským dopravním podnikem, který připravuje pilotní
projekt na využití vodíku v autobusech městské hromadné dopravy.
Možná největší výzvou pro pražskou energetiku bude v budoucnu výstavba modulárního
jaderného bloku v okolí hlavního města. Jejich
výhodou je kromě vysokého výkonu především
nižší pořizovací cena, nejde totiž o běžnou
stavbu: většina elektrárny se vyrobí předem
v továrně. Vyhýbá se tím častým prodražením
a zpožděním projektu.
„Zkušenost se spoluprací s pražskými samosprávami je pro nás důležitá. Naše řešení pomáhají přivádět teplo do škol, úřadů, nemocnic
a podniků. Moc rádi bychom viděli energetiku
Prahy poskládanou s takto organicky propojených soběstačných a bezemisně zásobovaných
lokalit, které si mohou vzájemně vypomoci,
když bude potřeba. Taková je vize Promethea.
Interně zpracováváme i model zapojení tepla z rekuperace odpadních vod či potenciál
využití malého modulárního reaktoru, pro
který máme vhodné strategické pozemky,“
říká Ludvík Baleka předseda představenstva
společnosti Prometheus a dodává: „Sluší se
říct, že neobjevujeme Ameriku. V západním
Berlíně od uhelných zdrojů začali ustupovat už
v sedmdesátých letech a výrobu tepla přizpůsobovali typu zástavby v jednotlivých lokalitách.
Ve východním Berlíně už v roce 1989 vytápěli
přes 60 procent bytů z komunálních zdrojů.
A třeba ve Vídni letos spustili systém, který jen
díky recyklaci tepla z odpadních vod vyhřívá
okolo 1900 domácností. Dlouhodobě udržitelná a zelená řešení existují. V Prometheu se jim
věnujeme a máme jasnou představu toho, jak
je v Praze přetavit do praxe.“

INZERCE

Nejznámější citáty T.G. Masaryka

– zachycených v jedné kompletní 20dílné sadě zušlechtěné zlatem

Člověk mnoho vydrží Dobrého je v řádu světaa víc

Válka je zlo a velké zlo

Žena mužovi

za 10 bezúročných splátek po

499
Kč
nebo za jedinečnou

zvýhodněnou celkovou
cenu 4 9990 Kč
(místo poz
pozdější
zdějšíích
h 15 900 Kč*)

Lid je jediný zdroj

Je velice snadné kázzat

Člověk je bytost

Kritika není negacee

Demokracie je úsilí

Vlastenectví je láska

Škodit a překážet

Nedovedeme – li miloovat

Lev je lvem i v klecii

Demokracie znamenná
diskusi

Láska ukazuje člověkku

Lidé chtějí žít

Nákladně
zušlechtěno
í
o ryzím

ZLAT
TEM
(999/1 000)
0

Láska pravá

Má-li naše demokraccie

společná zadní strana

Člověk si musí najít

• Zušlechtěno ryzím zlatem
(999/1 000)
• 5 000 exemplařů kompletních
sad celosvětově
• Nejvyšší kvalita, tzv.
„ražební lesk“
• Exkluzivně jen v
ČESKÉM MINCOVNÍM OBCHODĚ®

Průměr
každé cca.
33mm

Luxusní kazeta
pro uložení
Vašich ražeb
ZDARMA!

ZDARMA
PRO VÁS:
atraktivní náramkové
hodinky
• Praktické pro každý den
• Moderní řemínek ve
vysoké kvalitě ve vzhledu
kůže
(Pří
klad modelu)
Příííklad

* maloobchodní cena/ražby 795 Kč

Nikdy jsem se nepokláádal

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD, je obchodní značka společnosti HMK V AG.
Společnost zodpovědná za dodržování (GDPR) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Váš obchodní partner je: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

EXKLUZIVNÍ NABÍDKOVÝ KUPÓN
Ano, využívám svůj kredit a objednávám exkluzivní 20dílnou kompletní sadu
„Citáty T.G. Masaryka“ (č výr. 820-348-0) – prosím zakřížkujte:
q v 10 pohodlných bezúročných splátkách po 499 Kč nebo
q za jednorázovou cenu pouhých 4 990 Kč (namísto 15 900 Kč)
NEPLATÍTE POŠTOVNÉ. Při neuvedení druhu platby vycházíme z toho, že
chcete jednorázovou platbu. Máte 60 denní právo na vrácení zásilky, které se
počítá od datumu vystavení faktury. Do tohoto data máte také možnost vrátit
kompletní sadu prostřednictvím pošty v originálním balení, pokud je to možné.
Nenásledují žádné další zásilky.
Za účelem zasílání informací a Objednejte rychle pohodlně po telefonu:
nabídek od nás a dalších
Tel.: 377 150 060
společností zpracováváme na
Cena dle tarifu
základě článku 6 odst.1 f GDPR
Zavolejte nám!
(Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) Vaše data také s
Každý telefonicky objednávající obdrží
pomocí poskytovatelů služeb.
peněženku jako dárek!
Pokud souhlasíte se zpracováním
Vašeho telefonního čísla pro účely telefonní reklamy od společnosti HMK V
AG, prosím zaškrtněte. Tento souhlas je platný až do zrušení. Další informace
naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů, ke kterým máte
kdykoliv přístup na stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo o ně můžete
požádat. Kdykoli můžete požádat o zrušení používání Vašich osobních dat pro
reklamní účely. Stačí krátká zpráva na Český mincovní obchod, Plovarní 82/3,
301 00 Plzeň – Jižní Předměstí.

q Paní

q Pán

766-01

Příjmení / jméno

Ulice / č.

PSČ / Město

Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je přečíst
na webových stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo písemně požádat o jejich
zaslání. Vaš smluvni partner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

Datum
Podpis
Prosíme zašlete v obálce na: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD,
Plovární 82/3 • 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 725 698 998 nebo 377 150 060 nebo navštivte naše webové stránky www.mincovni-obchod.cz.

