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Zajistíme výměnu
jakékoliv nemovitosti
- bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme
rozdíl ceny, vyhledáme
vhodnou nemovitost
včetně poradenství
a právního servisu.
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Mobil? Děkuji, raději telegraf!
Ne všichni jsou posedlí světem smartphonů
nebo čipů. Hugo Vostal si oblíbil éru vzducholodí.
TOMÁŠ BLAŽEK
TŘEBÍČ | Co znamená být jiný? Třeba
toto: Hugo Vostala z Třebíče fascinují
vzducholodě, němý film a nejstarší letadla. A to natolik, že o brazilsko-francouzském průkopníkovi vzduchoplavby Albertu Santosi-Dumontovi začal natáčet animovaný film.
INZERCE

Zajímavé je to tím, že Hugo nastupuje
do deváté třídy. A protože je staromilec,
jak se patří, natáčí na analogovou kameru. „Dumont postavil šestnáct vzducholodí, ale málokdo ho zná. Tak bych ho
chtěl zpopularizovat. Napadlo mě, že by
se k němu hodil film natáčený tak, jak
dělal filmy Karel Zeman – kde fungují
modely, animace, kresby,“ líčí Vostal.

Hugo a figurka Dumonta s typickým kloboučkem. FOTO | T. BLAŽEK

Už od dětství se v něm začal projevovat kreslířský talent, a tak o vzducholodích nedávno nakreslil a napsal i naučné leporelo. Vytvořil ho s takovou bravurou a stylem, že by mohlo vyjít tiskem. Jeho kresbu synagogy si město
Třebíč v roce 2014 vybralo na oficiální
novoročenku.
Do filmu si Hugo vytváří i modely
vzducholodí, dobových motorů, prvních letounů či loutku průkopníka Dumonta se stavitelnými končetinami a oblečením v dobovém stylu, které Hugo
ušil.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Do poslanecké lavice se pokusí
proklouznout od divadla a farmy
TOP 09 pro podzimní
volby na Vysočině
vsadila na neokoukanou
tvář. Lídrem se stal
podnikatel Josef Mladý
z Velkého Meziříčí.
Zaměřit se chce
především na dopravu.

V seriálu Lídři pod lupou
představujeme vysočinské lídry
relevantních stran a hnutí, kteří
kandidují v podzimních
sněmovních volbách.
Dosud jsme představili: Zdeňka
Marková (Starostové a nezávislí),
Jan Veleba (Strana práv občanů),
Jan Pošvář (Pirátská strana)
a Radek Koten (Svoboda a přímá
demokracie – Tomio Okamura)

LÍDŘI
POD LUPOU

chtít vyzkoušet život na venkově a na
farmě.
Pokud vše půjde podle představ, tou
dobou už bude také zasedat v poslanecké lavici. A v té se chce zaměřit zase na
jinou oblast – nejblíž je mu doprava.
Jako obyvatel Velkého Meziříčí denně
vidí, jak dopravou zatížené město trpí.
„Dálnice nám tu často ukazuje svou
nedokonalost, ve městě působí zásadní
komplikace,“ tvrdí krajský lídr TOP 09.
Je velkým kritikem odvádění dopravy z „déjedničky“ v případě nehod i koordinace během oprav. „Stát, kraj
a obce by se měly lépe domlouvat, aby
se nestávalo, že se současně s opravou
dálnice uzavře i souběžná trasa přes
město,“ vysvětluje.

MARTIN VOKÁČ
VELKÉ MEZIŘÍČÍ | Když měl před čtyřmi a půl lety nově vzniklý ochotnický
divadelní spolek Tastyjátr v Tasově
u Velkého Meziříčí premiéru, tleskaly
mu stovky diváků.
V hlavní roli podnikatele Vojtěcha
Prokopa, který stojí před lukrativní zakázkou a v hlavě má vidinu bohatství,
se představil Josef Mladý. Meziříčský
podnikatel byl spolu s manželkou Naďou autorem hry a sám ji i režíroval.
Za necelé dva měsíce určí osud Josefa Mladého jiní režiséři. Budou jich desetitisíce a rozhodnou jen tím, co v obálce hodí do hlasovací urny. Čtyřicetiletý
Mladý je lídrem TOP 09 do podzimních
parlamentních voleb na Vysočině. O politiku, ač je v ní nováček, se zajímal už
od školy. Účast ve volbách považuje za
novou výzvu.

Píše, režíruje i hraje
Ale pojďme ještě zpět k divadlu. To je
jedním z velkých koníčků Josefa Mladého. „S manželkou navštěvujeme drtivou většinu představení v okolí,“ vypráví Mladý. „Spousta našich kamarádů je
nadšenců pro kulturu, a tak jsme se rozhodli, že zkusíme založit ochotnický
spolek,“ dodává.
Povedlo se. Tastyjátr vznikl před šesti lety. Nazkoušel už tři hry, od první komedie Dělej, jak myslíš, ale… o rodině
Prokopových přes představení o historii
lidstva až po poslední pohádku O Medovém království. Josef Mladý všechny režíroval, ve všech hrál a jako spoluautor
je podepsán i pod všemi scénáři.

„

Lídr TOP 09 Josef Mladý žije ve Velkém Meziříčí. Pochází z Tasova, kde koupil bývalý statek, z něhož by rád udělal venkovský hotel. FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
„Témata jsou částečně ze života, částečně je to fantazie, co vás napadne.
Něco zažijete, uděláte si pár poznámek
a zjistíte, že je to zajímavé na hru,“ líčí.
Jako vystřižená z jeho života byla
hned první hra. Sám Josef Mladý totiž
podniká. Začátkem roku 2005 začal
s výrobou speciálních skříňových kontejnerů. „Tento obor mi nebyl ničím zásadně blízký, ale viděl jsem příležitost
na trhu a nebál se do toho jít,“ říká.
Nejprve vyráběl sám v garáži, po pár
měsících najal prvního zaměstnance.
V roce 2006 se spojil s dánským obchodním partnerem, založili společnost Eurowagon a i přes potíže během dvouleté
krize se začalo dařit. Firma postavila novou halu a dává práci šedesáti lidem.

U jejího dalšího rozvoje ale Josef
Mladý nebude. Letos podíl ve firmě prodal a zaměřil se na úplně jiný obor.
„V Tasově, odkud pocházím, jsem koupil bývalý statek a ten bych rád přestavěl na venkovský hotel s restaurací,
možná i malým pivovarem. Chci se
v budoucnu věnovat agroturistice,“
představuje své plány.
Neví přesně, co ho za změnou hnalo.
„Nevím, jestli to nazvat profesním vyhořením, nebo touhou po změně a hledáním nových výzev,“ pokrčí rameny.
Sám z vesnice pochází, farmaření považuje za svůj další koníček, management cestovního ruchu vystudoval. Až
statek přebuduje, chce poskytovat pobyty rodinám z měst, které si budou

Stát, kraj
a obce by se
měly lépe domlouvat,
aby se nestávalo, že se
současně s opravou
dálnice uzavře i souběžná
trasa přes město.
Jako dopravní prioritu, která by obcím podél D1 i celé Vysočině pomohla
nejvíc, vidí urychlené položení vysokorychlostní železniční trati. Na tu by směřoval i nákladní tranzitní dopravu.
A samozřejmě, jedním ze stěžejních
bodů Josefa Mladého i celé TOP 09 je
zrušení elektronické evidence tržeb
a větší podpora živnostníků. „Spočívá
minimálně v tom, že stát nebude firmy
zatěžovat novými regulemi a nebude
podnikatelům klást překážky. Současná
vláda jich nastavila poměrně dost,“ dodává Josef Mladý.
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Mobil? Děkuji, raději telegraf!

Poletí? Hugo Vostal si už odmalička zamiloval staré časy. A tak třeba staví
historická letadla, jen proto, aby zjistil, jak létala.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK (2x)
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Hugo Vostal také rád kreslí komiksy
o vývoji letectví, na balsových modelech dobových aeroplánů si navíc zkouší, jak létaly. Není náhoda, že jeho oblíbeným malířem je Kamil Lhoták, komikem Charlie Chaplin a romanopiscem
Jules Verne.
Hugo k nevelké radosti svých rodičů
odmítá používat mobilní telefon. „S mo-

bilem bych měl pocit, že mě neustále někdo sleduje, a to se mi nelíbí. Většina
lidí má chytrý telefon, ale sami chytří
nejsou. Já potřebuji vědět, jak věci fungují od začátku až do konce, dům taky
nestavíte od prostředka. V době telegrafů byl každý schopen ten přístroj opravit, rozuměl jeho funkci. Víte ale, jak
funguje chytrý telefon a umíte si ho
opravit? Neumíte,“ zůstává mladík
z Třebíče nesmlouvavý.

Už v patnácti letech si Hugo Vostal vypěstoval kreslířský styl a schopnost zachytit prostor. Měl ho po kom zdědit: matka je výtvarnice, otec stavební inženýr.
Televizi vzal ale na milost. Nepřekvapí ovšem, že jeho nejoblíbenější jsou
němé filmy z období po roce 1900.
Zájem o to, jak věci fungují, už projevoval odmalička. Jeho maminka, po níž
má zřejmě v genech výtvarný talent, pobaveně ukazuje Hugovy dětské kresby
a líčí, jak se ve čtyřech letech zajímal
o kanalizaci, systém odvozu odpadků,
od šesti let systematicky kreslil historické automobily, z hlíny modeloval stro-

INZERCE

Ne každý chce být středem pozornosti.

Arteon není pro každého.
Nový fastback Arteon zaujme nezvykle protaženou siluetou a splývavou zádí ve stylu kupé. Mimořádným detailem,
který oceníte při každém otevření dveří, jsou elegantní bezrámová okna. Aerodynamické boční linie přecházejí
do výrazných předních a zadních partií, které dávají vozu sebevědomý a dominantní výraz.

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/arteon
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,4–7,3 l/100 km, 114–164 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen INTERMOBIL s.r.o.

Sokolská 29, 660 02 Znojmo, tel.: 515 224 124, www.intermobil.cz, e-mail: info@intermobil.cz

my a ruiny staveb, které někde viděl,
kreslil stovky druhů prvoků.
Prázdniny končí, začne další školní
rok. Nebojí se Hugo, že ze svých četných zájmů „vyroste“?
„Ne! Jsou lidé, kteří nestárnou a hrají
si pořád. Já mám vytrvalost, která mě
neopouští,“ směje se školák Hugo, na
hlavě slaměný klobouk, který před sto
lety nosíval stavitel vzducholodí Alberto Santos-Dumont.
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Česká republika

Mé srdce patří Česku, ale nevím,
jestli se sem vrátím natrvalo
V Turecku, kde tráví léto s rodinou, si modelka Tereza
Maxová oblíbila tamní vodní lázně i místní kuchyni.
„Bohužel se ale v posledních letech tato země
vzdaluje Evropě. Domů do České republiky bych se
jednou vrátila natrvalo, ale nezáleží to jen na mně,“
říká patronka nadace, díky které se nyní budou
v Praze běháním získávat peníze na charitu pro děti.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Tereza Maxová opět rozhýbe Prahu. I s medvědem. Ne, úspěšná modelka se opravdu nezačala se svou nadací
věnovat místo dětem zvířatům. Červený medvěd je maskotem charitativního
běžeckého happeningu Teribear hýbe
Prahou, který Nadace Terezy Maxové
pořádá od 7. do 16. září na Vítkově.

abych jim díky prospěchu zvedala průměr. Jakmile jsem pak přešla na gympl,
kde nebyli samí sportovci, připadala
jsem si v těláku jako hvězda. (smích)
Vedli vás rodiče ke sportování a jaká
jste v tomto ohledu matka vy?
Tím, že jsem chodila na sportovní školu, jsem měla pohyb pravidelně a nikdo
mě nemusel do ničeho tlačit. Moje děti
chodí na různé kroužky, ale zatím to na

Zmiňovaná akce Teribear hýbe Prahou je jedním z projektů vaší nadace, kterou vedete už 20 let. Existuje
po takové době vůbec něco, co vás
dokáže v oblasti charity překvapit?
To ano. A hlavně ve chvíli, kdy si říkáte,
že po dvaceti letech už člověk viděl a zažil mnohé, tak co by to muselo být, aby
ho to překvapilo. To potom přijdou zajímavé situace, které vás přesvědčí o opaku. Stále je čemu se divit, nad čím žasnout, z čeho se radovat a nad čím projevit soucit. Třeba když mi nadace jako svatební dar připravila krátké video se čtyřmi příběhy dnes už dospělých lidí, které
jsme podporovali, ještě když byli dětmi.
Když jsem viděla, jak se dokázali poprat
s nepřízní osudu a dnes mají spokojený
život, tak mě to dojalo. V těchto situacích víc než kdy jindy se člověk přesvědčí o tom, jak má práce nadace smysl.
Vloni na podzim se z vás stala vdaná
paní. Co vás po letitém soužití přimělo uzavřít manželství?
S Burakem jsme vloni slavili desáté výročí a přemýšleli jsme,
že by bylo fajn uspořádat oslavu lásky, rodiny a partnerství. Tak jsme se u této příležitosti i vzali.

Jaký máte vy sama vztah k běhání?
Musíte se nutit, nebo je to pro vás
relax?
Popravdě musím říct, že běhání
není moje nejsilnější disciplína.
Raději se projdu, zajdu na jógu
nebo balet. Nicméně, pro
účast akci Teribear hýbe Prahou nemusíte být ve skvělé běžecké formě. Styl,
čas či výkon nerozhodují.

Naplnili jste ve svatební den nějaké české či
turecké tradice?
Zachovali jsme obojí
a přidali si naše vlastní.
Měli jsme připraveno
i několik překvapení,
z nichž nejsložitější, ale
nejefektnější bylo secvičit legendární tanec
na hudbu „Time of My
Life“ z filmu Hříšný tanec.

Musela jste někdy
před někým utíkat doslova?
Tak to si nevybahuju. Teď nedávno jsem na procházce viděla divočáka, ale byl
dost daleko, takže
ani s ním, ani se
mnou to nehnulo.
(smích)
Věnovala jste se v minulosti některému sportu aktivně?
Jsem absolventkou sportovní
školy, takže jsem jako dítě hodně sportovala. Bavil mě hod
oštěpem. Sportovní škola mě
naučila disciplíně a základům snad všech sportů – od
míčových her, gymnastiky,
lyžování, po vodní sporty.
Ale je pravda, že jinak si
mě na škole spíš drželi,

„vstup do reprezentace“ nevypadá.
Hlavně, že je to baví.

Cítíte se v Turecku, kde trávíte s manželem léto, bezpečně? Politická situace
tam byla vypjatá...
Turecko prošlo složitým
obdobím. Ještě před deseti lety byl třeba Istanbul považován za „New York
Východu“, tolerantní křižovatku kultur.

Tereza Maxová

Pražský vrch Vítkov bude už brzy dějištěm
úspěšného sportovně charitativního
happeningu Teribear hýbe Prahou, a to
od 7. do 16. září, kdy na zdejším 1,2 kilometru
dlouhém okruhu potrénují svou fyzičku pro
dobrou věc jednotlivci i celé rodiny.
„Akce je určena všem, kteří chtějí podpořit
konkrétní příběh a svým pohybem pro něj
získat finanční pomoc,“ říká Tereza Maxová.
Za jednorázový poplatek 200 Kč pro
dospělé a 100 Kč pro děti získají běžci čip,
pomocí něhož se bude monitorovat počet
naběhaných kilometrů na Teribear okruhu.
Za každý kilometr partneři věnují 50 Kč na
pomoc znevýhodněným dětem. Je tedy jen
na vytrvalosti běžců, kolik peněz se nakonec
dostane do těch správných rukou. Každý se
totiž v průběhu akce může na „místo činu“
libovolně vracet. Mediálním partnerem
akce je vydavatelství MAFRA.

Přála bych si, aby tomu zase tak bylo.
S rodinou se zde cítím bezpečně. My
jezdíme hodně do Bodrumu, kde má
manžel developerský projekt Kaplankaya. Je to přímořské letovisko, kde je
mezinárodní komunita lidí, kteří přemýšlí stejně jako my. Tak uvidíme, jak
se to bude vše vyvíjet dále. Ale to nevíme ani tady v Evropě.
Osvojila jste si nějaké turecké zvyky
či tradice, ať už v každodenním životě či při svátečních příležitostech?
Mám ráda Hammam, což je turecká vodní lázeň, a samozřejmě místní kuchyni.
Umíte si představit, že byste se jednou natrvalo vrátila do Česka? Je to
vůbec reálné?
Nikdy neříkejme nikdy. Ráda bych, ale
nezáleží to jen na mně. V České republice mám rodinu, přátele, nadaci a také
své kořeny, domov a srdce.

Narodila se 31. srpna 1971 v Pardubicích.
Její kariéra profesionální modelky začala v roce 1989, kdy krátce před
sametovou revolucí odjela do Paříže na konkurz do tamní agentury.
Patří k našim nejúspěšnějším modelkám, byla tváří mnoha značek a časopisů.
■ Charitativní činnosti se věnuje od roku 1997 a to v rámci své nadace.
■ Je vdaná za tureckého podnikatele Buraka Oymena, s nímž má dvě děti.
Z prvního manželství s dánským tenistou Federikem Fetterleinem má ještě syna.

■

■

FOTO | LENKA HATAŠOVÁ, MAFRA

Teribear hýbe Prahou

Česká republika

Dva měsíce volna v létě?
Ale kdepak. Pro školníky
jsou dva měsíce prázdnin
nejnáročnější období
v roce. Když připočteme
mizerné platy, najít nové
školníky není snadné.
Výjimky ale existují.
ČR | Zatímco dětem školní povinnosti teprve začínají, školníci už budou mít nejhektičtější období za sebou. Poslední srpnový týden je pro ně totiž vůbec nejnáročnější. „Právě visím na oknech, zavolejte zítra,“ huláká do telefonu Oldřich Hejtmánek, školník z Jimramova. „Mám tady obrovský svazek klíčů. A musím vyřešit, který je od čeho,“ kroutí hlavou nově nastupující školník z Kardašovy Řečice, který je
v práci teprve dva měsíce. Je jedním
z nemnoha, kteří si toto povolání vybrali.
Ředitelé škol jen krčí rameny, průměrným
platem okolo 17 tisíc nemají moc šancí,
jak nalákat nové tváře.
To v pražské ZŠ Mikulova se to podařilo, od začátku léta je tu k ruce Petr Březský
(na snímku). „Zatím se s prací seznamuji,
člověk musí být manuálně zručný. Ve škole jsem vlastně takový hodinový manžel,
jenže mám 50 manželek, tedy myslím kantorky,“ podotýká s úsměvem. Bydlí ve škol-
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Školník je jako hodinový
manžel mezi učitelkami
nickém bytě. „Za byt normálně platím něco přes osm
tisíc korun, zdarma bohužel už
není,“ podotýká. Na děti se těší a prý jim
bude leccos tolerovat. „Kouřením na záchodech jsem si prošel také. Co ale naprosto neodpustím, je, že mi tu bude někdo něco demolovat,“ vzkazuje nový školník, který posledních 15 let sloužil jako těžkooděnec
u pořádkové jednotky policie a teď se rozhodl pro klidnější život právě ve škole.
To Lubor Zámostný, školník z ústecké
ZŠ Rabasova, pracuje na této pozici už

15 let. „Dojem, že má školník dva měsíce
letních prázdnin, je naprosto mylný, v létě
je práce nejvíc,“ říká s tím, že právě se připravuje na příchod kantorů. „Ten chaos začíná první týden před zahájením školního
roku, když kantoři dorazí a začnou vznášet
požadavky, co nutně potřebují – co pověsit, přinést, přivrtat. Pak přijdou děti
a to už takový nápor není a začíná každodenní běh,“ vysvětluje. Důležité
prý je první den hezky přivítat prvňáčky, aby se jim ve škole líbilo. Jinak ho
děti prý nezlobí. „Už jsem staršího
věku a nějaká ta úcta ke starší generaci
tam je. K tomu se ve škole pohybuji desítky
let, tak vím, jak na ně,“ dodává šibalsky.
Sám bydlí mimo školu. „Když bydlí školník přímo ve škole, je v práci 24 hodin denně, což není rozumné. Na druhou stranu si
myslím, že s platem školníka by se nemělo
za školnický byt platit, učitelům se občas
přidá, ale když si někdo vzpomene i na nepedagogické pracovníky, ten nárůst platu je
(jos, vrm)
minimální.“

Školník? Ohrožený druh
Průměrný plat českých školníků se
pohybuje kolem 17 tisíc korun.
Za poslední necelé dva roky si sice
nepedagogičtí zaměstnanci škol – tedy
nejen školníci, ale například i kuchařky,
polepšili finančně o téměř 15 procent,
ředitelům se ale stále nedaří je zlákat.
„Ve větších, ale i středních městech je
nabídka trhu práce pro školství
nepříznivá. Ředitelé tabulkovými platy
ve školství nemohou konkurovat,“ tvrdí
předseda Českomoravského odborového
svazu pracovníků ve školství František
Dobšík. Ani zatím poslední výraznější
platové posílení o 9,4 %, které přišlo letos
v červenci, nepřineslo přímo úměrné
zvýšení zájmu o školnická místa.
„Možností, jak lidi přesvědčit, moc
nemáme, nejsme konkurenceschopní,“
říká ředitel Střední průmyslové školy
chemické v Pardubicích Jan Ptáček.

www.5plus2.cz/schrankovne
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Otu Pavla těšila rybárna,
Šebánka zase Žrapidla

Kouřimecká rybárna, malebná roubenka z ﬁlmu Smrt krásných srnců, byla
skutečnou chalupou spisovatele Oty Pavla, podle jehož knihy byl slavný
snímek natočen. „Přestože jsem projel skoro celý svět, nikde mi nebylo tak dobře
jako na rybárně,“ vzpomínal. To populární (ne)herec Jiří Šebánek měl ke své
chatě „živočišnější“ vztah, nazýval ji Žrapidla. Prý proto, že se mu v ní dobře
jedlo a pilo.
JOSEF ŠEBÁNEK, Podskalí
Jeden z nejslavnějších českých (ne)herců, známý především jako děda Homolka ze slavné trilogie, se narodil v Podskalí u Písku. Jeho rodný dům musel být
stržen při stavbě přehrady Orlík. Šebánek poté odešel do Prahy, Podskalí ale
zůstalo jeho celoživotní láskou. Nakonec se sem vrátil a koupil si zde chatu,
kterou důvěrně nazýval „Žrapidla“
„Žrapidla“. Prostě se mu v ní dobře jedlo a pilo. Až
do konce života sem jezdil odpočívat s manželkou Marií. Než se
stal hercem, pracoval jako taxikář, vorař, lesní dělník, soustružník,
řidič náklaďáku a autobusu, letecký mechanik a také autojeřábník.
Kvůli své bodré povaze se přes neteř seznámil s režisérem Milošem
Formanem, díky kterému začala jeho herecká kariéra. Milovník
cigaret, fotbalu a dobrého jídla začal mít v 60 letech zdravotní
potíže, nechal si narůst plnovous a zhubl, prý aby ho už nechtěli
do filmu. Na chatu jezdit přestal, v Praze zemřel na zástavu srdce
v roce 1977.

OTA PAVEL, SAMOTA, Týřovice
„Tohle je nejkrásnější řeka na světě. Úplnej ráj. Jestli je po smrti nějaký nebe, tak tam
musí bejt tahle řeka,“ velebil Berounku otec rodiny Karel Heřmánek ve filmu Smrt
krásných srnců. Snímek z roku 1986 podle románu spisovatele Oty Pavla proslavila krásná chalupa – Kouřimecká rybárna, kde bydlel filmový
Karel Prošek v podání Rudolfa Hrušínského a jeho pes Holan.
Roubenka je dnes kulturní památkou, a právě zde žil na sklonku
života Ota Pavel u převozníka Jaroslava Zýky. „Přestože jsem
projel skoro celý svět, nikde mi nebylo tak dobře jako na rybárně
a jako s ním. Byl jsem šťasten jako dítě anebo jako někdo, kdo se
znovu narodil,“ napsal v dopise z 28. dubna 1971. V rybárně se
staral o zvířectvo, chytal ryby i převážel přes řeku a sedával pod
stovky let starým dubem, který prý roste nad hrobem jednoho
švédského generála z třicetileté války. Ota Pavel zemřel na infarkt v Praze v roce 1973, bylo mu 43 let.

FOTO: R. LAUDIN, ARCHIV MAFRA, ČSFD.CZ, ČESKÁ TELEVIZE

RODINNÉ TRAMPOTY OFICIÁLA TŘÍŠKY, Jetřichovice
A na závěr jedna filmová chalupa. Stojí v Jetřichovicích v Českém Švýcarsku a právě
zde se točil film z roku 1949 Rodinné trampoty oficiála Tříšky. Hrál ho Saša Rašilov
a coby pražský bytový referent se tu s rodinou ubytoval v chalupě, aby si vyléčil nervy.
Tehdejší ředitel Barrandova Rašilova podvedl. Film bylo třeba dokončit, ale herec měl
už být v Národním divadle. Od ředitele Barrandova dostal telegram, že je v divadle
omluven. Když mu pak žena volala,
že ho shánějí v Národním divadle,
kde proboha vězí, tak Rašilov dostav
vztek. Strhl nalepený knírek, praštil
s ním o zem a zařval: „Cože? Okamžitě
do Prahy!“ V tu chvíli si před ním klekla herečka Jarmila Kurandová (filmová
Babička) a prosila ho. A Saša koukal
na tu plačící Kurandovou, znovu si ten
knír nalepil a scénu dotočil.

VLASTA FABIANOVÁ
A BOHOUŠ ZÁHORSKÝ,
Kamenný Přívoz
Nedaleko Prahy odpočívali
o prázdninách herečtí manželé
Vlasta Fabianová a Bohouš Záhorský. Vzali se až v pozdějším věku,
kdy Fabianová – herečka „aristokratického“ vystupování – měla
za sebou slavnou roli ve Fričově
filmu Prstýnek. Záhorského lidé
znali třeba jako komořího Langa
z Císařova pekaře. Oba si oblíbili
chatu ve stráni nad řekou Sázavou s krásným výhledem do údolí. Bohouš Záhorský výborně vařil
a manželka ho při tom prý ráda
sledovala. Obřad se konal pár
kilometrů od milované chaty v Jílovém u Prahy.
Tip na filmový výlet: 6 km od Kamenného Přívozu se rozkládá
víska Krhanice. Tady žila a pracovala herečka Jiřina Šejbalová
a Fabianová se Záhorským ji jezdili
často a rádi navštěvovat. Šejbalová probírala s „kuchařem“ Záhorským různé recepty a nakonec zde
napsala jednu z prvních kuchařek
– Vaříme na chatě, která měla
obrovský úspěch.

CHALUPY
SLAVNÝCH
Informace a historky o chalupách slavných hereckých
hvězd vycházejí z knihy
Chalupáři stříbrného plátna,
kterou napsal Radek Laudin,
redaktor MF DNES a týdeníku
5plus2. Publikace je
k dostání na Kosmas.cz.
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Když jde o pivo, Čech
prokáže obdivuhodnou
vynalézavost. Nechutná
mu zahraniční pivo?
Nevadí, postaví si
mobilní pivovar. A proč
si nevyrazit na výlet
rovnou s celou vlastní
hospodou? Řešením
je „putyka“ na bicyklu.
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Pivní zlepšováky: mobilní
pivovar i cykloškopek
Mobilní pivovar
v číslech a datech

JOSEF HORA

Cena: 2 890 000 korun včetně surovin,
sládka, zaučení i záručního servisu
■ Náklady na výrobu piva: 5 korun
za půllitr
■ Kapacita: 8 750 piv měsíčně,
lze ztrojnásobit připojením dalšího
kontejneru
■ Návratnost investice: přibližně 3 roky
■ Jaká piva lze vařit: Světlá, tmavá,
deseti i dvanáctistupňová, kvašená
spodně i svrchně
■

ČR | Češi nadšenci před několika dny
představili staronovou pivní vychytávku –
mobilní pivovar, který může cestovat
nejen po zemi, ale i lodí a letadlem. Oprášili tak nápad z poloviny 80. let.
Jakýsi mobilní pivovar fungoval už okolo roku 1984, kdy českoslovenští geologové a těžaři vyjeli za prací na Sibiř do Ruska. „Aby nezačali pít vodku, byl speciálně
pro ně vyvinutý minipivovar, který si s sebou mohli odvézt. Slyšel jsem, že jeden
fungoval dokonce jako vagón vlaku,“ popisuje autor současného mobilního minipovaru Pavel Poživil. K myšlence něco takového postavit jej ale přivedla jiná situace. „Před dvěma lety jsme s chlapy seděli
u piva. U nedobrého piva. Bylo to v Kambodži a skuhrali jsme, že bychom si dali
nějaké české pivo,“ vzpomíná. Na to prý
Libor Pavelec, konstruktér a sládek v jedné osobě, prohlásil, že by mobilní pivovar
dokázal postavit. A za několik měsíců
bylo hotovo.
Kromě chlazení je celý minipivovar sestavený z českých komponentů a může
cestovat kamkoliv po světě. „Stačí kontejner připojit na elektřinu a vodu a začít vařit pivo. Třeba hned druhý den. S pivovarem rovnou posíláme i sládka, který zaučí
obsluhu. Odesíláme i suroviny pro výrobu
šesti tisíc půllitrů piva,“ popisuje Pavel Poživil s tím, že sládek první várku moku
uvaří za pět týdnů. „Případný provozovatel potřebuje jen prostor o velikosti 20 metrů čtverečních a lidi, kteří pivo vypijí,“ shrnuje. „Vařit pivo se za pět týdnů se mnou
amatér dokáže naučit. Musí ale chtít. Po-

Pavel Poživil oživil myšlenku mobilního pivovaru.
kud nechce, tak se to nenaučí ani za půl
roku,“ komentuje sládek Libor Pavelec.
První kontejner brzy zamíří do Ruska do
soukromé restaurace, další začne v září
fungovat v restauraci v pražské Chuchli.
„Nevýhodou může být malý prostor
uvnitř a také to, že pivovar neumí lahvovat, stáčí pouze do PET lahví, pípy nebo
sudů,“ uvádí Poživil. „Je to jako lego,
komu by nestačil jeden kontejner pro výrobu 8 750 piv měsíčně, může připojit další
a hned má trojnásobek,“ uzavírá.

Cykloškopek
brázdí Brno
Když už je na světě
mobilní pivovar, mohla by fungovat i mobilní hospoda? Mohla.
Třeba v Brně, kde jí říkají po svém
– cykloškopek nebo kološkopek. Je to
v podstatě bar, který pojme 16 lidí. Deset
jich šlape na pedály stejné jako u kola, tím

FOTO | JOSEF HORA, 5plus2

pohybují podivné vozítko připomínající
malou tramvaj vpřed. Při šlapání si mohou povídat, pozorovat okolí a hlavně popíjet zlatavý mok, který jim „do sedel“
točí přímo z pípy obsluha. Nezbytností je
také řidič, ten pivo, byť se cykloškopek
„valí“ rychlostí asi pět kilometrů v hodině, pít nesmí. Dvouhodinová projížďka
stojí i s konzumací šest tisíc korun.

Natoč si sám! Ale s občankou

V létě je výčep v obležení. „Do automatu
vhodíte mince, a pokud chcete pivo, tedy
alkoholický nápoj, přejedete čtečku občanským průkazem nebo pasem. A můžete čepovat. Čtečka odečítá datum narození od aktuálního data, na občanku pod
osmnáct let pivo nenatočí,“ doplňuje
Hron. Podobné samoobslužné pípy funguje také u jednotlivých stolů ve speciálních
restauracích, na konci stačí zmáčknout
knoflík a pijanovi vyjede účet.

Další vychytávkou, jak se pohodlně dostat k pivu, je samoobslužný výčep.
V Česku je jich stále víc a jeden takový
zřídil Miroslav Hron z osady Nový Svět
na Jindřichohradecku. „Když mi znavení
cyklisté klepali na dveře a poprosili
o vodu nebo limonádu, rozhodl jsem se
zřídit automat na plechovky. Jenže za
chvíli se plechovky válely všude, tak
jsem s kamarády postavil chaloupku
s dvěma kohouty – na limonádu
a na pivo,“ popisuje začátky.

INZERCE

CHCETE PŮJČKU NA AUTO LEVNĚJI
NEŽ V BANCE?
Svou půjčku vyřídíte přes internet za pár minut a peníze dostanete během 2 dnů od schválení.
Předem víte, kolik dohromady zaplatíte. Půjčku můžete kdykoliv předčasně splatit zdarma.
Vše vyřídíte na:

www.zonky.cz

800 459 460

Lidé půjčili lidem už více než jednu miliardu korun. Levněji a s klidem.

Poskytovatelem úvěru je Zonky s. r. o.
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Těžká havárie i nemoc. To jsou
příběhy lidí, kteří se nevzdali
Jsou hlavními hrdiny bitvy
proti nepřízni vlastního osudu.
Říkají jim Nezastavitelní
a desítky tisíc Čechů a Slováků
se toto léto podílely na splnění
jejich snů. Pomoci jim můžete
i vy, a to do soboty 9. září.
ČR | Slavný western režiséra Johna Sturgese vypráví o Sedmi statečných. To v projektu Nezastavitelní je těch statečných rovnou třináct. Jde o lidi,
kteří i přes vážná zranění či těžkou nemoc chtějí
znovu naplno žít, sportovat a mít možnost vyrazit
s rodinou na výlet.
Toto léto se uskutečnil již čtvrtý ročník akce, během níž se po celém Česku a Slovensku vztyčilo
13 modrých bran Birell, symbolů celého projektu.
Stály na horách, ve městech i v lesích a kdo jimi
v uplynulých týdnech prošel, daroval 13 vybraným
lidem pět korun na potřebné vybavení. Jde o elektrokola, handbiky a další pomůcky, které tito lidé kvůli svému hendikepu potřebují, aby se mohli lépe bít
se svým zdravotním problémem. A Češi i Slováci
jim pomáhali hodně. „V Česku prošlo bránami asi
60 tisíc lidí, na Slovensku přibližně 30 tisíc, čímž se
vybralo půl milionu korun,“ říká Veronika Hořáková ze společnosti Birell, která akci organizuje. Nejvíc lidí prošlo branou na Pustevnách v Beskydech.
„Bylo to na svátek Cyrila a Metoděje, což byl nejspíš ten důvod, proč právě v tyto dny dorazilo hodně lidí,“ vysvětluje. Letošní ročník Nezastavitelných končí 9. září, kdy se v Praze poběží závěrečný
závod Birell Grand Prix. Mezi Nezastavitelné se letos přihlásilo 90 lidí s různými hendikepy, odborná
porota vybrala třináct z nich, mezi které se vybrané
peníze rozdělí a oni si tak budou moci pořídit vysněnou zdravotní pomůcku. Týdeník 5plus2 přináší příběhy alespoň několika statečných z této letošní třináctky Nezastavitelných.
(jos)

Srdce na správném místě, přesto obráceně
Lucie Sapoušková z Brna bojuje s poměrně vzácnou vadou – dextrokardií.
Zjednodušeně řečeno to znamená, že své srdce má na opačné straně
hrudníku, tedy vpravo. „Jsem vlastně taková rarita. Srdce vpravo mám od
narození. Aby toho nebylo málo, tak všechny orgány v mém těle jsou
zrcadlově otočené,“ popisuje dvaatřicetiletá Lucie. Vrozená vada se
projevuje sníženou fyzickou výdrží. „Vidět to sice není, ale zkuste si to
představit tak, jako byste si dali na hlavu igelitový pytlík, do kterého
uděláte tři malé dírky a máte takto vyběhnout do třetího patra,“ vysvětluje
mladá žena, s tím, že podle lékařských tabulek už prý neměla na světě být.
„Jsem v invalidním důchodu, není třeba možné, abych pracovala. Moje
choroba se dá udržovat ve stabilizovaném stavu, ale k úplnému vyléčení
určitě nedojde. Loni jsem byla na těžké operaci, kdy mi byla voperovaná
spojka mezi tepnou, plicnicí a srdeční komoru, kudy proudí krev. Důvodem
bylo, aby se mi lépe dýchalo,“ říká. Přes všechny nesnáze se Lucie
Sapoušková snaží sportovat a ráda by jezdila na projížďky na kole se svým
čtyřletým synem. K tomu ale potřebuje elektrokolo, sama by jízdu na obyčejném bicyklu neudýchala. Právě proto se přihlásila do
projektu Nezastavitelní. „Na první jízdu vyrazíme na Brněnskou přehradu,“ plánuje. „V okolí našeho bydliště je totiž kopcovitý terén,
který bych na normálním kole nikdy nezvládla ‚ušlápnout‘, tak proto bych se ráda vydala právě k přehradě,“ uzavírá.

Po nehodě v sanitce chce mezi sportovce
Lence Meisnerové, rodačce z Prahy, se obrátil život naruby přímo
v sanitním voze. „Vezli mě tenkrát sanitkou do nemocnice a jeden ze
záchranářů mě odmítl připoutat. Hned na první křižovatce jsme měli
autonehodu, po které jsem zůstala trvale upoutaná na invalidní vozík,“
popisuje situaci. „Nemocnice mi sice vyplatila odškodné, ale co je to platné,
že? “dodává 56letá žena, která má po zranění i problémy s řečí. Dnes žije
v obci Zbůch nedaleko Plzně – v domově pro osoby se zdravotním
postižením a do Nezastavitelných ji přihlásila kamarádka, aniž o tom Lenka
věděla. Jenže byla vybrána a když ji lidé z týmu Nezastavitelných zprávu
telefonicky sdělovali, byla hodně překvapená. Její přání je ale jasné, ráda
by začala profesionálně trénovat sport zvaný boccia. Hra podobná
pétanquu není v Česku příliš známá, ale od roku 1984 je to mezinárodně
uznaný paralympijský sport, jemuž se věnují zejména lidé s tělesným
postiženým. Lence boccia prý jde a je součástí patnáctičlenného týmu,
který se ve Zbůchu vytvořil. A mají ambice, rádi by se probojovali na
mistrovství republiky a třeba i do mezinárodních soutěží. „Potřebuji sportovní vybavení, abych mohla trénovat. Ráda bych také měla tablet,
a to z jediného důvodu – chci si tréninky nahrát, abych věděla, co dělám špatně a co dobře. Prostředky také použiji na startovné v turnajích,“
dodává žena, která dnes žije sama, ve Zbůchu je nicméně spokojená. „Dřív jsem žila v LDN, kde mnoho lidí umíralo – a to jsem psychicky
nezvládala. Tady máme aktivity, chodíme na procházky do lesa, můžu do dílny, maluji, je to úplně jiné,“ dodává Lenka Meisnerová.

Nezastavitelní se po ráně osudu vrací do života
Pavol Kéri

Po havárii ztratil zrak
„Vrátit se do aktivního
života pro mě nebylo
vůbec jednoduché.
Zpočátku byla ztráta
zraku katastrofou. Ale chtěl jsem dokázat,
že s postižením život nekončí. Základem je
skutečně chtít a nehledat důvody, proč to
nejde. Sport pro mě hodně znamená. Rád
bych si pořídil kvalitní běžeckou výstroj: boty
a oblečení na letní a podzimní sezonu. Jako
nevidomý potřebuji na většinu sportovních
aktivit asistenta, ale i tak se rád zúčastňuji
například běžeckých závodů v délce do
21 km. Také plavu nebo jezdím na kole.“

Věra
Křenková

Při nehodě přišla o nohu
„Pracovali jsme v
kopcích, náš traktor měl
technickou závadu a já si
při tom nešťastnou náhodou vážně zranila
nohu. Když jsem se v nemocnici probudila,
zjistila jsem, že mi nohu museli vzít. Obrátilo
mi to život naruby, ale říkala jsem si, že
vezmu tuhle druhou šanci za pačesy. Dnes
pracuji jako aktivizační sestra v LDN. Věnuji
se seniorům a vypomáhám v těžkých
začátcích lidem po amputaci. Ráda bych
zase jezdila na bicyklu bez asistence,
k čemuž potřebuji speciálně upravené kolo.“

Filip Hladík

Po kolizi na motorce
mu ochrnuly nohy
„Vždy jsem měl rád
pohyb a několik sportů
jsem dělal i závodně.
Vše se změnilo v roce 2008, kdy jsem měl
nehodu a skončil jsem na vozíku jako
kvadruplegik. To znamená, že mám ochrnuté
nohy a nemám ani úchop v rukou. Na vozíku
jsem vyzkoušel snad všechny pro mne
dostupné sportovní aktivity, ale finanční
náročnost pomůcek je obrovská. Aktivně jsem
proto zůstal u kvadruragby, které mi dalo
motivaci do života. Mám však rád i krajinu
a chtěl bych vyrazit s manželkou na kolo.“

Roman Ulč

Chemická havárie mu
poleptala obličej
„Když mi bylo 23 let, došlo
u nás v práci k chemické
havárii. Měl jsem poleptaný
celý obličej, o jedno oko jsem přišel v podstatě
hned a na to druhé vidím jen málo. Lékařům
se později podařilo mi zrak, oproti původnímu
stavu, částečně zlepšit. V současnou chvíli
už se ale nikomu do žádné operace nechce.
Už jsem jich absolvoval 23 nebo 24. Přál bych
si dvojkolo, na kterém bych mohl jezdit
s manželkou. Spolu s dcerou bychom tak mohli
pořádat rodinné cyklovýlety.“
Příběhy dalších Nezastavitelných najdete
na webu projektu www.nezastavitelni.cz.
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Srdce zůstalo v řecké Olympii
Před osmdesáti lety zemřel Pierre de Coubertin,
zakladatel novodobých olympijských her. Jeho
idealistickým myšlenkám by se divili i sami Řekové.
ZÁBLESK
HISTORIE
FRANCIE | Při procházce v Ženevě
2. září 1937 se baronovi Pierru de Coubertinovi zastavilo srdce, zemřel ve
svých 87 letech. Zakladatel novodobých
olympijských her proslul ideou: „Není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“
Jenomže to nikdy neřekl, jeho výrok
je ve skutečnosti trošičku složitější:
„Důležitou věcí v životě není vítězství,
ale zápas, základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře.“
Starověké olympijské hry Coubertin
vnímal jako ideál fair play a s nadšením
usiloval o čistotu i slušnost také při novodobých sportovních kláních. Rozhodující
podle něj jsou tělo, duch i charakter. Antičtí Řekové však nebyli žádní nezištní

dobrodinci. Německý publicista Otto
Gruppe dokonce popisuje: „Vítězství
bylo považováno za vrcholný životní
úspěch, ten, kdo prohrál, byl vysmíván
a zatracován a často se neodvážil ani
domů.“ Však i svatý Pavel v listě korintským křesťanům nabádá: „Nevíte snad,
že ti, kteří běží na závodní dráze, běží
sice všichni, ale jen jeden dostane cenu?“

Vraždící Odysseus
Pierra de Coubertina (vlevo) spojovalo přátelství s Jiřím Guthem-Jarkovským (vpravo). Češi tak získali
protekci, což není úplně podle Coubertinových mravních zásad. Mohli na olympiádě startovat samostatně, třebaže země ještě stále
byla součástí Rakouska-Uherska.

Coubertin a jeho olympijské hnutí hledali mravní ušlechtilost i v disciplínách
z dnešního pohledu překvapivých. Medaile rozdávali za hudbu, literaturu, sochařství, malířství či architekturu. Soutěžící dílo jen muselo souviset se sportem. V roce 1932 se tak stříbrným olympionikem stal český hudební skladatel,

houslista a pedagog Josef Suk. Jeho
více než dvacetiminutový sokolský pochod nazvaný V nový život ocenila porota v Los Angeles. Bronzovým medailistou na stejné olympiádě byl i malíř a
sochař Jakub Obrovský za nadživotní
plastiku Vraždící Odysseus, která je
také označována jako Vrhač oštěpu. První novodobé hry v Aténách v roce 1896
ale žádné umělecké disciplíny neměly.
Soutěžilo se pouze v devíti sportech: atletice, cyklistice, plavání, gymnastice,
střelbě, šermu, tenise, vzpírání a zápase. Prozatím poslední loňská olympiáda
v Riu de Janeiro už představila 28 sportovních odvětví, v nichž rozdělovala
308 sad medailí. To by francouzský
šlechtic, čestný předseda Mezinárodního olympijského výboru, Pierre de Coubertin hleděl, kam dospěla jeho idea. Na
vlastní přání byl zakladatel novodobých
her pochovaný ve švýcarském Lausanne, kde sídlí MOV. Jeho srdE
ce je však uloženo v památníRC
ku blízko starořecké
ZE
N
I
Olympie.
(kor)

Pavlík Morozov. Mýtus vykoupený krví
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se dožadoval vrácení polností. Když Pavlík
odmítl, děd ho zabil. Další verze tvrdí, že
Pavlík v lese hlídal dědovy sáně, které chtěl
kolchoz zabavit, a při tom byl zabit zloději. Třetí varianta příběhu mluví o tom,
že Pavlíka zavraždila sama tajná policie. Z politických důvodů
a se Stalinovým svolením.
Pravdu se už asi nikdy nedozvíme. A propagandistický mýtus bude
žít i nadále. (jos)
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Kdo se nenarodil a nežil v SSSR, nedokáže si představit, jak všudypřítomná ikona
Pavlík byl. Na Morozova se skládaly opery, ve školách visely jeho důmyslně retušované obrazy – tu se samopalem, tu zamyšlený, tu jako nevinné dítě či hrdý chlapec
s bojovně vysunutou bradičkou. Byl na
známkách, krabičkách od sirek, točily se
o něm filmy, stavěly se mu pomníky. Jmenovaly se po něm ulice, lodě i národní
parky. Každý školák měl následovat
jeho příkladu.
Realita pozoruhodného osudu Pavlíka Morozova byla

až
80
1

Tajemná smrt ikony SSSR

ovšem jiná. Otec Trofim opustil rodinu kvůli jiné ženě a matka, sama negramotná, nabádala svého lehce slabomyslného chlapce, ať na otce donáší policii, aby se zalekl
a vrátil se domů. Jenže to dopadlo tak, že
tajná policie poslala Trofima na smrt. Pavlík byl nucen vypovídat u soudu, ale podle
svědectví vesničanů vůbec nechápal, co
se děje. Po odchodu otce padly starosti o hospodářství na nejstaršího
syna. O okolnostech Pavlíkovy smrti kolují tři verze.
Chlapec prý zemřel kvůli rodinnému majetku. Pachatelem
vraždy mohl
být chlapcův děd,
který

Pů
jč
ka

ČR | Pavel, zázrak, revoluce, poprava, odhalení, skrytí, statečný hrob, příběh, krví
potřísněný. To jsou slova z jedné oslavné
písně na Pavlíka Morozova, 13letého hrdinu propagandy komunistického Sovětského svazu, který byl před 85 lety – přesně
3. září 1932 – zavražděn.
Mladším generacím jeho jméno asi nic
neřekne, ovšem mnozí mají sovětskou ikonu stále v paměti. Dle komunistické propagandy byl Pavlík hrdinou, který oznámil sovětské tajné policii OGPU, že jeho otec
Trofim Morozov, odpůrce násilné kolektivizace, pomáhal bohatým sedlákům, kteří
se nechtěli vzdát své půdy, dobytka a majetku ve prospěch státu. Otec byl po tomto
udání zatčen, odsouzen a poslán do koncentračního tábora – gulagu. A nikdo ho už nikdy nespatřil. Pavlík, předseda Mladých
pionýrů, udal ještě několik dalších vesničanů, že schovávají obilí a ti ho za to následně zabili. Tolik propagandistická legenda.
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Do Thajska na důchod. Snadný

FOTO | JAN KORBEL

Batůžkáře z Česka začínají na ostrovech v Thajském
zálivu a Andamanském moři střídat senioři. Utíkají
z Evropy, aby přečkali zimu na slunečné pláži.
5plus2
■ TÉMA
JAN KORBEL
ČR | Čeští důchodci v porovnání se svými vrstevníky ze zbytku Evropy sedí
doma, za dovolenou se zpravidla vypraví jen po tuzemsku. Statistiky hlásí, že
až 70 procent z nich mívá problém vyjít
s penězi. Přesto mezi seniory roste počet „dobrodruhů“, kteří se spakují a zimní měsíce přečkají v exotice u moře.
V levné Asii totiž dokonce žijí za menší
peníze než doma.
„V meziročním srovnání jsme jenom
v červenci zaznamenali sedmatřicetiprocentní nárůst prodeje letenek do
Thajska,“ uvádí Věra Janičinová ze Student Agency. V platnosti jsou do prosince 2017, část z prodaných letenek je ale
i pro rok 2018. Suma za cestu do Bang-

koku a zpět začínala na 10 600 Kč. „Průměrná cena letenek do této destinace je
o 15 procent nižší než v minulém roce.
Významnou roli hraje konkurenční
boj,“ dodává Janičinová.
Je tedy nejvyšší čas pořídit letenky do
Bangkoku či Phúketu? Řada turistů se
pak z velkých letovisek jako Krabi přesouvá na oblíbené ostrovy Koh Phi Phi,
Koh Lanta, jen pár z nich zamíří na maličký Koh Mook při jižním pobřeží Andamanského moře.
Klidný ostrůvek je rájem seniorů, kteří tam tráví pohodové týdny i měsíce.

S kajakem na Charlie Beach
„Poslední tři čtyři roky, co jsme v důchodu, jezdíme na zimu sem. Slunce a
moře vás nádherně nabije,“ vysvětluje
Italka v neoprenu, která se právě s kajakem vrátila na pláž ostrova Koh Mook.
Její přátelé bývají na Charlie Beach kaž-

dý den. „Vloni jsme s manželem zůstali
dva měsíce, tentokrát plánujeme delší
pobyt,“ dodává. Jakmile zjistí, odkud
jsme, přechází z angličtiny do perfektní
češtiny. „Pocházím z jižní Moravy a do
Itálie za manželem jsem odešla před
sedmatřiceti lety,“ usmívá se Benátčanka. Coby hudebnice následovala svého
muže, člena uznávaného orchestru.

„

Už pár roků
trávíme zimu
na ostrově Koh Mook.
Zmizíme z Evropy na tři
čtyři měsíce, užíváme si
a ještě přitom ušetříme.
Thajsko milují, vyhovuje jim rozvážný styl života, zdravá kuchyně z čerstvých produktů a neuvěřitelný klid.
„Ve slunci odpočíváme a moře nás
udržuje v kondici. Proto trávíme zimu
na ostrově Mook. Zmizíme z Evropy na
pár měsíců, užíváme si a ještě přitom
ušetříme,“ naráží Benátčanka na vyso-

ké náklady života v Evropě. Malá kolonie seniorů tu čítá asi desítku lidí. Díky
tomu, že na ostrov jezdí roky a zůstávají
dlouhodobě, nabízí jim majitel ubytování s velkými slevami. Nejde o žádný
komfort, bungalovy mívají ložnici se širokou postelí, záchod společně se sprchou, klimatizaci nebo větrák, televizi a
ledničku. „Doma“ vaří jen málokdo, i
místní se zajdou najíst k pouličním prodejcům, stánkům nebo do restaurace.

Senioři nejenom z Londýna
Necelou hodinu plavby trajektem z turisty nacpaného střediska Krabi je malý ostrůvek Koh Jum. Kilometry pláží s jemným pískem, v dohledu vrcholek Pu
Mountain a vesnice rybářů. Turistický
boom se prozatím ostrovu vyhýbá. „Je
tady klídek,“ krčí rameny 68letý Londýňan. „Na Koh Jum jsem začal jezdit
před mnoha lety, nejdříve jen na dovolenou,“ vysvětluje opálený chlapík. Co je
v důchodu, založil si firmu a vozí do
Thajska anglické seniory. „Každý si
chce odpočinout a nabrat síly. Život je
tu oproti Británii snadný a levný. Zvolníte a věnujete se procházkám po pláži,“

INZERCE

Tvůrčí práce, kultura, umění

Služby, osobní služby, au-pair

Hlavní účetní v příspěvkové organizaci

Obchodník - junior / senior - Praha, + - 40 000 Kč, s…

40 000 - 40 000 Kč

Nový obor podnikání - majitel nové pobočky

Poradce / konzultant - i bez praxe, + - 40 000 Kč,…

40 000 - 40 000 Kč

Hlavní Asistent/ka prodeje/ Zástupce shop managera
Obsluha konvenční frézky (od 25.000 Kč)

Specialista objednávek s FJ a AJ
25 000 Kč / měsíc

Zákaznická podpora s AJ

Více na www.jobdnes.cz

ík/ř ič
Více na www.jobdnes.cz

Grafika

Bezpečnost, ostraha

Stážista/ka v interní komunikaci - Buřinka

Technik bozp – automotive

32 000 - 36 000 Kč / měsíc

Nový obor podnikání - majitel nové pobočky

Specialista bozp

32 000 - 37 000 Kč / měsíc

Specialista komunikace
Manager týmu CRM
Více na www.jobdnes.cz

80 000 - 110 000 Kč / měsíc

Specialista bozp

33 000 - 40 000 Kč / měsíc

Technik bozp S AJ

33 000 - 40 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz
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život uprostřed rajského klidu
říká přesvědčivě. Pěší túry po takřka
opuštěném pískovém pobřeží jsou nekonečné. Zdatnější senioři volí i výšlap na
jedinou „pořádnou“ horu Koh Pu Mountain na „drsném“ severu ostrova, která
se tyčí do oblaků 420 metrů nad mořem.
Ostrůvek je možné přejet za půl dne
na skútru nebo na kole a ještě zvládnout
koupání ve stříbrných vodách moře.
„Často zajišťuji lidem pobyt až na pět
měsíců, vozím sem hlavně přátele a jejich další známé, žádné velké davy turistů. Oceňujeme ten rajský klid,“ dodává
podnikavý Londýňan.

Zazimuji dům a do tepla
Už pár let tráví zimu v Asii také dvojice
z Karlovarska. Jenže ti nejsou seniory
ani zdaleka. „Rekonstruuji starší stavení a nevyplatí se mi udržovat jeho provoz i v zimě. Energie jsou drahé, za
vodu, elektřinu a topení zaplatím horentní sumy. Tak raději dům zazimuji a odletíme do tepla,“ poznamenává Petr.

Za kolik peněz se
dá žít v Thajsku
Samozřejmě záleží na tom, jak jste
nároční. Je také pochopitelné, že
na pevnině se žije o poznání
laciněji než na ostrovech, kam je
potřeba veškeré zboží včetně
potravin a vody dovézt. Velký
rozdíl je bydlet a stravovat se
v turisty obývaných centrech,
nebo na vsi a zapomenutých
ostrovech.
Při pobytech dlouhých asi jeden
měsíc lze získat slušné ubytování
za 200 až 300 korun na den
a osobu. Při delším pobytu určitě
vyjednáte podstatnou slevu.
V pouličním bistru se najíte asi
za 30 až 50 korun za porci,
v restauraci od 70 do 150 korun.

Nejprve strávil měsíc na severu
Thajska v Chiang Mai, kde jsou na tři
stovky chrámů. Později s partnerkou zakotvil právě na již zmiňovaném ostrůvku Koh Mook. „Jezdíme sem opakovaně, moc se nám líbí, že tady nejsou hordy turistů,“ zmiňuje důvody, proč zrovna malý ostrůvek. Později se dvojice Čechů přesouvá na sousední ostrov Koh
Kradan s nejkrásnějším korálovým útesem v oblasti. „Prožili jsme nádherné
dva týdny v kempu národního parku.
opravdu úžasné, asi už budu jezdit jenom tam!“ vzpomínal později Petr.
„Potom jsme to vzali přes Koh Lipe
do Malajsie a Singapuru. Vraceli jsme
se až začátkem dubna, takže jsme si nakonec ‚užili‘ i trochu té zimy,“ popisuje
svůj tříměsíční pobyt v Asii.

Průměr starobního důchodu
Evropští senioři na ostrově Koh Mook
se shodují, že jeden měsíc v tropickém
ráji je v přepočtu vyjde zhruba na 10 až
15 tisíc korun, včetně všech požitků, které si dopřávají. Starobní důchod v Česku letos stoupl a v průměru dosáhl výše
11 807 korun. Jenomže stejně jako na
průměrnou mzdu i na průměrný důchod
nedosáhnou téměř dvě třetiny populace.
Zřejmě je to hlavní důvod, proč čeští
senioři sedí doma a na dlohodobou dovolenou v cizině vyrážejí prozatím spíše movitější nadšenci mezi nimi.
Andamanské moře na jihozápadě
Thajska je průzračně čisté a mnohé pláže nebývají plné turistů. Třebaže při objednávce kokosové polévky řeknete, že chcete jen trochu pálivou, při jejím ochutnání
vám stejně vyrazí krůpěje potu na
čele. Makakaové na ostrovech jsou
tak drzí, že vám ukradnou nakrájený ananas i plechovku coly. Ubytování v resortech bývá jednoduché,
ale čisté. A z dračího ovoce Thajci
míchají osvěžující koktejly.

uzlit
se oko

!
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Loyd
ve vašem
šálku
jsou čaje
em
s nádech
magie.

s podzimem
přichází chuť na
dobrý čaj

Společnost Mokate pro podzim připravila řadu čajových a bylinných směsí s přídavkem lahodného koření
a osvědčených příchutí. Vždyť nadcházející období si bude žádat hlt teplých a zahřívajících nápojů.
zelený čaj – v létě vychlazený, od podzimu horký
Nové příchutě zelených čajů Loyd v pyramidových sáčcích obsahují vysoce kvalitní suroviny. Byly pečlivě vybrány
speciálně pro potřeby českých a slovenských zákazníků. Jde o Zelený čaj s mátou a Zelený čaj se zázvorem, medem
a citronem. Obě příchutě jsou vhodné pro pití po celý rok – v horkém létě jako osvěžující povzbuzení ledovým čajem,
na podzim a ve studené zimě pro zahřátí nebo prevenci vůči nachlazení. Mají delikátní chuť, kterou ocení zkušení
čajomilci a také začátečníci pravidelného popíjení zeleného čaje.
Yerba Mate - koktejl prospěšných látek
Pokud si potřebujete po celý den si zachovat svěžest, je vhodné černý nebo zelený čaj Loyd střídat s Yerba Mate
stejné značky. Oproti jiným nápojům se totiž kofein z cesmíny paraguajské uvolňuje pomalu. Loyd Yerba Mate si můžete vychutnat v několika vyvážených příchutích. S mátou a citrónovou trávou; s mandarinkou; s granátovým
jablkem a lístky aloe vera nebo s příchutí fíků a grapefruitu.
Čaje Loyd jsou baleny v praktickém balení. Znovu uzavíratelná krabička udrží aroma do posledního šálku. Pyramidové
sáčky umožní louhování čaje ve 3D prostoru. Nápoj se tedy vyluhuje stejně kvalitně, jako v případě čaje sypaného.
www.mokate.cz, www.facebook.com/loYdcz
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Česká republika

Šťavnaté stehno potěší
v pivu i s jablky a olivou
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Jsou šťavnatá a z celého kuřete je
strávníci mívají nejraději. Takové akorát
propečené stehýnko s křupavou kůží na povrchu a přitom s nevysušeným vnitřkem je
jistota, která neurazí kromě vegetariánů
snad nikoho. Ovšem s kuřecím stehnem
můžete v kuchyni naložit i jinak než jen
tak, že jej celé šoupnete do trouby.
Mnohdy jej ale budete muset vykostit,
což se ne každému chce. Přitom to není nijak složitá „operace“. Nezbytným předpokladem ale je mít opravdu ostrý nůž, ideálně menší, aby se vám s ním lépe manipulovalo. Kolem kosti nejprve dokola odřízneme kůži a šlachy a poté maso rozřízneme
po vnitřní straně stehna. Tím obnažíme
kost a stehenní maso, čili takzvanou paličku, se samo uvolní a až ke kloubu bude čisté. Můžeme ji pak snadno oddělit prsty ze
všech stran. Poté maso postupně odřezáváme kolem kloubu, až ho celý obnažíme.
Maso je zde přichycené poměrně pevně,
musíme si tedy pomoci krátkými tahy, nesnažte se vše odříznout jedním tahem. Kdo
na vykošťování nenajde odvahu nebo trpělivost, může se pustit i do jiných receptů. Kuřecí stehýnko totiž skvělé chutná například
v pivním těstíčku.
(re)

Kuře tandoori
Potřebujeme: 500 g kuřecích stehen, tučný bílý
jogurt (ideálně řeckého typu), kořenící směs či
pastu tandoori (popř. kardamom), koriandr,
červenou cibuli, česnek, olej, citronovou trávu,
limetkovou šťávu, indické chlebové placky
(mouka, voda, špetka soli), okurku, ledový salát,
4 rajčata, 4 vejce, majonézu, chili, sůl.
Postup: Kuřecí stehna vykostíme (spodní, kratší
FOTO | T. KRIST, MAFRA
kost lze ponechat). Jogurt smícháme s pastou
tandoori v poměru 2:1 (na jeden díl koření dva díly jogurtu) a maso v něm necháme marinovat.
Směs můžeme dochutit přidáním koriandru, kardamomu, jemně nakrájené červené cibule,
citronové trávy, česneku atd. Maso ve směsi jogurtu a koření marinujeme ideálně den dva,
nejméně však přes noc. Poté pečeme na grilu nebo v troubě (nejprve na 160 °C, ke konci pečení
teplotu zvýšíme na zhruba 220 °C, případně přidáme i gril, aby bylo maso na povrchu křupavé).
Placky zprudka opečeme na grilu či na pánvi, majonézu ochutíme chili, z vajec usmažíme volská
oka, zeleninu nakrájíme na tenké plátky. Do chlebové placky vložíme plátky masa a zeleniny,
usmažené vejce, salát a trochu majonézy, zabalíme a podáváme. Zdroj: lidovky.cz (Roman Paulus)

Kuřecí stehna s jablky a olivami
Potřebujeme: 4 stehna (nebo 8 kuřecích paliček), šťávu z půlky citronu, sůl, po 2 snítkách
rozmarýnu, šalvěje, tymiánu, bazalky, 2 až 3 lžíce olivového oleje, 2 cibule, 2 až 3 jablka,
velkou hrst černých vypeckovaných oliv.
Postup: Předehřejeme si troubu na 250 °C. Stehna omyjeme a rozpůlíme je v kloubu.
Maso osolíme, vložíme do pekáče, zalijeme citronovou šťávou, zakapeme olivovým olejem
a posypeme bylinkami. Vložíme do trouby a zprudka zapečeme. Teplotu zmírníme na 200 °C,
kuře podlijeme vodou, přidáme na plátky nakrájenou cibuli, přiklopíme a pečeme za
občasného podlévání vodou a přelévání vypečenou šťávou doměkka. Když je maso měkké,
přidáme oloupaná jablka zbavená jadřince a nakrájená asi na dvoucentimetrová kolečka,
olivy, podle potřeby podlijeme vodou a dopečeme bez poklice dozlatova. Zdroj: iDNES.cz

Plněná kuřecí stehna
Potřebujeme: 4 kuřecí stehna, sůl,
20 g hladké mouky, 10 g másla, kečup.
Nádivka – 4 plátky šunky nebo dietního
salámu, půlka kompotované broskve
nebo kousek banánu, 2 tenké plátky sýra.
Postup: Kuřecí stehna vykostíme, do
vzniklé kapsy vsuneme plátek ovoce
a sýra zabalené do šunky (dietního
salámu), otvory sepneme jehlami
a stehna osolíme. Lehce je opečeme
po všech stranách na pánvi bez tuku,
podlijeme trochou vody a dusíme.
Po chvilce přidáme kečup. Měkké maso
vyjmeme, štávu zahustíme moukou
rozmíchanou s trochou vody, povaříme
a přidáme máslo, stehna a prohřejeme.

Kuřecí stehna
v pivním těstíčku
Potřebujeme: 230 g majonézy, 1 lžíci
bylinkové hořčice, 1 lžíci kaparů, 1 natvrdo
vařené vejce, 1 rajče, 1 nakládanou okurku,
sůl, pepř, 150 g mouky, 60 ml světlého piva,
2 vejce, 4 kuřecí stehna, olej na fritování.
Postup: Majonézu smícháme s hořčicí
a kapary. Vejce, rajčata a okurku nakrájíme
na kostičky a vmícháme do majonézy.
Osolíme a opepříme. Z mouky a piva
umícháme těstíčko. Do těsta vmícháme
žloutky, 1/2 lžičky soli a opatrně také bílkový
sníh. Stehna omyjeme a osušíme, stáhneme
kůži, do masa vetřeme sůl a pepř. Olej
rozehřejeme ve fritéze nebo ve velkém
kastrolu na 175 °C. Kuřecí stehna obalíme
v pivním těstíčku, necháme krátce okapat
a okamžitě smažíme v horkém oleji asi
15 minut dozlatova. Podáváme s ochucenou
majonézovou omáčkou. Zdroj: labužník.cz
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nyní hrajete o iPhone a řadu skvělých cen
800 200 280

Jsme jednou z předních německých
společností poskytujících zaměstnání
a hledáme (m/ž):

Topenáře a Instalatéry
Elektrikáře, Strojaře a Mechaniky
Platíme nadtarifně + diety a časové jízdné.

Máte zájem?

Telefon: 0049 371 26 25 52 0
E-mail: b.hrabetova@m2-personal.de
www.m2-personal.de
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Podzimní tipy
a zajímavá místa
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Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz, Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

Náš kraj
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CO SI TAKY PŘEČTETE
OLŠIAKOVY SOCHY

16

JIHLAVSKÁ ZOO

18

Michal Olšiak od roku 2005 vytvořil na
Žďársku a Havlíčkobrodsku 27 betonových
soch. Mamlase, Hamroně či hlavu mamuta
jezdí okukovat děti i dospělí. Posledním
umělcovým dílkem je kavka v Sazomíně.

Jihlavská zoologická zahrada je už řadu let
nejoblíbenějším turistickým cílem na Vysočině. Také letos tam návštěvníci mohou vidět řadu roztomilých mláďat, na podzim
jsou pak připravené zajímavé akce.
NOVOMĚSTSKÁ SGRAFITA

22

Malíř a grafik Karel Němec má svou „gale-

16

rii“ v ulicích rodného Nového Města na Moravě. Na fasádách domů lze spatřit svatého
Václava, vladyku Horymíra na koni Šemíkovi či strašidelného hejkala. Umělec svá sgrafita vytvářel hlavně ve 20. a 30. letech minulého století.
UNIKÁTNÍ MOST V TŘEBÍČI

24

Starý kovový most, po kterém Třebíčané
chodí přes řeku Jihlavu na letní koupaliště
Polanka, je vlastně historický unikát. Montovaný most Bailey Bridge sem totiž krátce
po válce dodala mezinárodní organizace
zabývající se poválečnou pomocí. Podobných staveb je po republice funkčních už
jen pár.

18

LEGENDÁRNÍ DUKLA

30

ZNÁMÉ ZNAČKY Z VYSOČINY

34

Hokej a Jihlava k sobě patří už déle než
60 let. V minulosti zde hrály legendy jako
bratři Holíkovi, Augusta, Chalupa, Králík,
Klíma, Kameš, Rosol či Válek. Přestože
v posledních letech sportovní fanoušky táhne také fotbalová FC Vysočina, Dukla je pořád sportovním klubem číslo jedna.
Co vás napadne, když se řekne Made
in Vysočina? Smetanový krém Pribináček,
panáček igráček, chladivá Alpa, „zonka“,
Pigi čaj či salám Vysočina. Tradiční značky
z našeho kraje jsou u zákazníků stále oblíbené.

30

RAK S CYLINDREM
U RYBNÍKA JORDÁN V RAČÍNĚ

HŘIBY U PENZIONU VE FRYŠAVĚ

ZUBR V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MICHAL OLŠIAK A JEHO ČERT
V CHOTĚBOŘI

KAVKA V SAZOMÍNĚ

K Mamlasovi přibyla kavka

N

ejdřív vznikl lesní tvor Mamlas, pak hlava mamuta, kůň
s povozem a prapodivný kříženec šneka a žáby Hamroň...
První betonové plastiky Michala Olšiaka vyrostly v okolí jeho rodného Žďáru nad Sázavou.
Od roku 2005 jich na Žďársku a Havlíčkobrodsku vytvořil 27, dalších 12 je rozesetých v různých koutech Česka. Objednávají si je samosprávy, ale také podnikatelé toužící zviditelnit například svoji hospodu nebo penzion.
Naposledy vytvořil 39letý výtvarník sochu kavky sedící na mostě. Odhalili ji letos na konci června v Sazomíně, když vesnice u Žďáru slavila 700. výročí. „Kavku
jsme si vybrali, protože ji máme ve znaku
obce a chtěli jsme, aby v Sazomíně stála.
Umístili jsme ji vedle dětského hřiště na
návsi, kde to hezky pasuje,“ vysvětluje
starostka Lucie Pešková.

HLAVA MAMUTA V ÚDOLÍ ŘEKY SÁZAVY

A co chystá Michal Olšiak dál? „Betonové sochy už moc netvořím. Teď už zase
dlouho nebudu na Žďársku nic dělat,
mám i jinou práci, navíc betony jsou
hrozná dřina a nechci to v okolí všechno
‚zabetonovat‘,“ plánuje umělec, který
v posledních letech na letní sezonu tvoří
pomíjivé sochy z písku pro jihomoravskou Lednici.
Olšiakovy betonové plastiky budí už
roky velkou pozornost. Okaté sochy od letoška propaguje také písnička Jiřího Dokulila. Sochy fungují jako turistické lákadlo hlavně pro rodiny s dětmi, které po
nich rády lezou.
Část veřejnosti však obří monumenty považuje za nevkusný kýč. Když si bystřická
radnice předloni objednala sochu zubra
do aleje v Lužánkách, skupina umělců už
to nevydržela a otevřeným dopisem protestovala proti další „plytké turistické mucho(bar)
lapce“ ve veřejném prostoru.

SOCHY PROPAGUJE PÍSNIČKA

Olšiakova Hamroně, mamuta, koně, Mamlase, ale také sovu nebo hrocha opěvuje ve své písničce žďárský pedagog a hudebník Jiří Dokulil. Refrén a první sloku
napsal autor už před lety, ale nyní ji
„oprášil“ a doplnil. „Písnička je opravdu
staronová. Vznikla původně pro moje
starší dcery před zhruba deseti lety po
výletu k Olšiakovým sochám,“ líčí Dokulil.
Tehdy měla pouze refrén a první sloku
o obru Mamlasovi, který kulí oči a čumí
na Žďas. Teď už má píseň sloky tři a do
svého repertoáru ji zařadil žďárský dětský sbor Cvrčci. Vznikla i myšlenka natočit ještě videoklip, který by originálním
způsobem propagoval nejen sochy, ale
také Žďár a okolí. „Prvním krokem by
měla být studiová nahrávka s Cvrčky,“
prozradil autor písničky.

HAMROŇ V HAMRECH NAD SÁZAVOU

Proč je důležitá zájmová činnost a jak vybrat správný kroužek?
Je asi neoddiskutovatelnou skutečností, že mimoškolní zájmové aktivity mají
na děti pozitivní vliv. Pro rozvoj dítěte je
velmi důležité, aby trávilo čas v kolektivu vrstevníků. Jen v takovém kolektivu se naučí řešit problémové situace,
reagovat na nepředvídané okolnosti
a pracovat k týmu. Mnohem lépe také
zvládne stanovovat a překovat cíle.
Vybrat správný kroužek pro dítě je pro
rodiče často oříšek. Na Vysočině funguje
celé řada dětských organizací a spolků,
které mají opravdu co nabídnout. Správný výběr zájmových aktivit je věc hodně
důležitá. Kvalitní, a hlavně pravidelné,
využití volného času je pro dítě důležitou
součást rozvoje – hned vedle výchovy
v rodině a ve škole.
Není možné poskytnou přesný návod,
jak kroužek vybrat nebo kolik kroužků by dítě mělo během týdne navštěvovat. Nutné je brát v úvahu osobnost dítěte. Tiché a samotářské dítě asi nebude šťastné
ve čtyřech kroužcích s kolektivní a živou zábavou, kde
se těžko prosadí. Na druhou stranu asi neuspokojíme
aktivní a akční dítě jedním výtvarným kroužkem.
Důležité také je nechat dítěti dostatek prostoru pro
rozvoj jeho vlastních aktivit a fantazie a nezaplnit
kompletně jeho čas organizovanými a pravidelnými
aktivitami.
Jak se ale v široké nabídce aktivit orientovat? Podle čeho vybírat? Nabízíme deset rad, které sestavila
Česká rada dětí a mládeže. Třeba vám pomohou pro
děti vybrat ten správný oddíl nebo kroužek.
 Naslouchejte zájmům svého dítěte
Výběr mimoškolních aktivit by měl být otázkou
vzájemné dohody mezi dítětem a rodičem.

 Důležitá je dobrá parta
Dítě by mělo mít kolem sebe dobrou partu
vrstevníků, protože ti hrají při výběru zájmových
činností velkou roli.
 Nejdříve stačí ochutnat
Není obvyklé, když dítě v raném věku vyzkouší
několik zájmových aktivit. Proměna zájmů dítěte
je přirozená a souvisí s jeho vývojem.
 Nemusíte mít nutně génia
Dítě, navzdory prokazatelnému talentu,
do mimoškolních aktivit vysloveně nenuťte. Je
rozhodně lepší mít zdravé tzv. normální dítě, než
stresovaného, labilního génia.
 Nechte své dítě užívat si dětství
Neorganizujte dítěti všechen volný čas a ponechte mu i pár hodin týdně na trochu„obyčejného
lenošení“.

INZERCE

 Myslete na celkový rozvoj dětské
osobnosti
Zdaleka ne každé dítě bude vrcholovým sportovcem nebo houslovým
virtuosem.„Hra“ v dobrém oddíle,
kde je organizována s výchovným
cílem, naopak dá dítěti mnoho
užitečných dovedností do praktického života.
 Hledejte kontakty a reference
Ptejte se na reference o sdružení,
oddíle či kroužku ve svém okolí –
dobrá zkušenost někoho z okolí je
nejlepším doporučením. Kontakty
na sdružení dětí a mládeže najdete
i na internetu.
 Vyžadujte zpětnou vazbu
Zajímejte se o činnosti oddílu, klubu, souboru či kroužku, poznejte
dobře jejich vedoucí – budou časem vašimi nejlepšími spojenci při výchově vašich potomků.
 Myslete s předstihem i na prázdniny
Celoroční činnost v oddíle, který znáte, je nejlepší
vstupenkou na letní tábor, který je vyvrcholením
každého roku a jeho završením.
 Rodina je rodina
Sdružení dětí a mládeže ani střediska volného
času se svými kroužky nejsou místem, kde děti
máte co nejčastěji„odkládat“. Rodinné zázemí
a vzpomínky na pěkné chvíle strávené s rodiči,
sourozenci či prarodiči nemůže nahradit nic.
Tak šťastnou ruky při výběru volnočasových aktivit
pro vaše děti. Správný oddíl nebo kroužek, který rozvíjí osobnost dítěte a připravuje ho na život je velkým
pomocníkem při jeho výchově.
Jan Burda

Na Vysočině se děti nudit nemusejí
Smysluplné trávení volného času je neoddělitelnou součástí výchovy dětí a mládeže. Ta musí stát na třech pilířích – rodina, škola, volný čas. Všem třem těmto
oblastem je třeba věnovat pozornost. Pokud jeden z pilířů nestojí na pevných
základech, zdravému rozvoji dítěte něco chybí.
Rodiče z celé Vysočiny mají možnost podrobně se seznámit se nabídkou dětských organizací. Začátkem září proběhne ve všech okresních městech Vysočiny
veletrh volnočasových aktivit. Data a místa konání jednotlivých akcí jsou zveřejněny na webových stránkách projektu www.volnycas-vysocina.cz. Celý projekt
je realizován v rámci projektu „Volný čas není nuda“ Radou dětí a mládeže kraje
Vysočina za podpory kraje Vysočina.
„Naším cílem je ukázat rodičům a dětem širokou škálu možností, jak trávit volný čas. Děti si mohou vyzkoušet nejrůznější aktivity a zároveň se rovnou mohou
zeptat představitelů jednotlivých organizací na podrobnosti.“ přibližuje za organizátory předseda Rady dětí a mládeže kraje Vysočina Jan Burda. A dodává:
„Chceme rodičům usnadnit rozhodování a především jim ukázat, že jejich děti
mohou trávit volný čas smysluplně.“
Pokud se nějaký rodič rozhodne přihlásit své dítě do oddílu či kroužku, je podle
Burdy je důležité věnovat trochu času jeho výběru. „Rodiče by se s organizací
a vedoucími měli seznámit, aby věděli, co je její náplní a kam budou dítě posílat,“
radí Jan Burda. Důležité je také přizpůsobit výběr kroužku povaze a schopnostem dítěte.
Mnoha rodičům se může zdát, že výsledky takové pravidelné výchovy jsou
pro ně nezajímavé. „Zapojení se do nějakého oddílu je pro dítě zkušenost, která
se neprojeví hned druhý den. Trávení volného času s vrstevníky při společném
programu se zúročí až časem. V budoucnosti však budou z této zkušenosti děti
těžit,“ tvrdí Jan Burda. Děti se mohou během školního zapojit do nejrůznějších
aktivit – mohou chodit do přírody, jezdit na vodu, věnovat se modelařině, chovat
exotická zvířata, spát pod stanem nebo širákem, tancovat a celou řadu dalších
zajímavých věcí.

Více informací a podrobnosti o jednotlivých organizacích najdete na
www.volnycas-vysocina.cz
Více informací:
Jan Burda, 777 750 131, info@rdmkv.cz
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Do jihlavské zoo láká
PŠTROS
SVOUPRSTÝ
- VZORNÝ OTEC
RODINY SE SVÝMI
KUŘATY.

Nejoblíbenější turistický cíl na Vysočině? Už řadu let na prvním místě pomyslného žebříčku pevně sedí jihlavská zoologická zahrada. Svou rozlohou je sice malá, na její prohlídku vám bude stačit jedno odpoledne, ale
vůbec ničím si nezadá s jinými zahradami v zemi. A to jak skladbou chovaných druhů, tak množstvím akcí pro návštěvníky. Letos slaví 60 let
od svého založení.
TEXT: ILONA ZELNÍČKOVÁ
FOTO: PETR LEMBERK, MAFRA

P

odzimní dny jsou téměř
ideální pro návštěvu zoologické zahrady, zvířata potěší děti i dospělé. Úmorná
vedra už výletníkům nehrozí, navíc návštěvníci se stále mohou
těšit z řady letošních mláďat, přírůstků a nových druhů. Vybrat ty nejroztomilejší by byl zřejmě pěkný oříšek. Je to malá zebra, drápkaté opičky, servalí a karakalí koťata, nebo antilopí sameček Bertík, či hrošík
Pedro?
Navíc některá nová zvířata dorazí
do Jihlavy ještě během podzimních

INZERCE

měsíců. „Z Velké Británie by k nám
mělo přijít několik kočkodanů Campbellových, kteří obohatí náš chov.
Novým zvířetem bude i klokánek krysí,“ říká mluvčí zahrady Martin Maláč.
Pozornost návštěvníků si zaslouží
i pavilon tygrů sumaterských, který
obývá mladá samice Činta. K ní během pozdního podzimu dočasně přibude samec z brněnské zoo. Chovatelé by totiž v příštím roce rádi viděli ve
výběhu malé tygříky. A věří, že s brněnským samcem by si mohla Činta
padnout do oka.

>

Náš kraj

1. září 2017 19

Bertík, Pedro i jiná mláďata

JIHLAVSKÁ ZOO SE SPECIALIZUJE
NA CHOV DRÁPKATÝCH OPIČEK.
TAKÉ LETOS SE PODAŘILO U ŘADY
Z NICH ODCHOVAT MLÁĎATA.
NAPŘÍKLAD TYTO LVÍČKY ZLATÉ.

> Na začátku července obohatila nabídku
v Jihlavě také dvojice vzácných psů pralesních. Roční bratry pojmenované Chico
a Rico získala zahrada z pražské zoo.
Jsou to poměrně zajímavá zvířátka, která na první pohled vypadají jako něco
mezi kunou, medvídkem a hyenou. V Brazílii jim domorodci říkají octoví psi, dalším přízviskem je pes vodní či lesní.
Šelmy to jsou ale nesmírně hravé, zvídavé a akční, které žijí v soudržných smečkách. „Do budoucna plánujeme samcům
pořídit ještě samičky,“ dodal mluvčí zahrady.

HROŠÍK PEDRO Z PORTUGALSKA
Srdce návštěvníků si získal také rok a půl
starý sameček hrošíka liberijského Pedro.
Do zoo přicestoval na začátku prázdnin z
portugalské zoo Sánto Inacio s jasným cílem.
„Přijel k nám na základě doporučení koordinátorky chovného programu. Chceme s ním totiž obnovit chov tohoto druhu
u nás,“ říká Maláč.
Zaujmout má místo téměř čtyřicetiletého samce Tatošiho, který loni kvůli svému
pokročilému věku uhynul.
„Jsme rádi, že jsme nového samečka do
Jihlavy získali poměrně rychle. Jsou docela vzácní, protože se jich v porovnání se samičkami rodí velmi málo,“ vysvětluje Maláč.
V chovu má jihlavská zoologická zahrada ještě třicetiletou samičku Terezku a její
dceru, sedmiletou Tofi. Než se však sblíží,

musí Pedro dospět. „Je ještě mladý, pár
měsíců po odstavení od matky, takže v jakémsi prepubertálním věku,“ konstatuje
mluvčí.
S novým prostředím ve výběhu za expozicí guanak a nanduů Darwinových se hrošík sžil rychle. A návštěvníci jej poznají na
první pohled. Je totiž o polovinu menší
než dvě samice.
POROD ZEBRY NA VLASTNÍ OČI
Taky vlastních mláďat má jihlavská zoo celou řadu. Letos se dokonce někteří návštěvníci ocitli přímo u porodu.
Před zraky lidí takhle porodila zebra
Burchellova. Celý okamžik se dokonce podařilo chovatelům natočit na mobilní telefon. Matkou malé zebří samičky je zkušená devítiletá klisna Jimini Jinga a otcem
osmiletý hřebec Machano. Ten žije v jihlavské zoologické zahradě od roku 2016 a
je to jeho vůbec první mládě.
Kobylka zdárně prospívá a nejraději si
hraje a běhá po výběhu se svojí o rok starší
sestrou Jorikou. Jejím kmotrem se stal zpěvák Marek Ztracený, který jí vybral jméno
Madeline.
Jedním z nejsledovanějších zvířat v Jihlavě bylo hejno plameňáků, na které začátkem března zaútočily děti klacky a kameny a jednoho ubily. Během dvou měsíců
se zvířata z incidentu zdárně otřepala.
A na konci května pak vyvedla šest mláďat. Na vejcích sedělo dokonce devatenáct párů, ale obvykle ne všichni vyvedou
mladé.

LETOŠNÍ MLÁĎATA V ZOO

Zebra Burchellova – samice (*7. 6.)
Kočka arabská – 2 mláďata v expozici
(*11. 5.), 3 mláďata v zázemí (*10. 5.)
Nandu pampový – 6 mláďat vyklubaných od 19. 5. do 28. 5.
Pštros dvouprstý – 3 mláďata vyklubaná
koncem května, konečný počet bude asi
vyšší, ještě sedí na vejcích samec a nějaká jsou v líhni
Gundi saharský – 4 mláďata (dvě *8. 3.
a dvě *27. 3.)
Margay – samice (*8. 2.)
Lemur kata – (*22. 2.)
Plameňák růžový – 6 mláďat vyklubaných od 14. 5. do 28. 5.
Lemur černý – samec (*5. 4.)
Lvíček zlatý – dvojčata (*20. 3.)
Tamarín vousatý – dvojčata (*5. 3.)
Tamarín žlutoruký – dvojčata (*20. 4.)
Kosman zakrslý východní – dvojčata
(*17. 6.)
Voduška abok – samec antilopy (*19. 7.)
Jedno vajíčko snesli arové zelenokřídlí,
kteří z něj vyseděli krásné velké mládě.
To zanedlouho opustí svoji budku a vydá
se na průzkum voliéry svých rodičů, která se nachází vedle výběhu tapírů.
Mláděte se konečně dočkali ibisové bílí,
a to hned 5. července. Na konci měsíce
se k nim přidali i ibisové rudí, kteří vyseděli dvě kuřata.
Jedno kuře, vyklubané v půlce července,
se začíná prohánět i ve voliéře seriem rudozobých, zvláštních jihoamerických dravých ptáků.
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VE SVÉM VÝBĚHU DOVÁDÍ DVĚ KOŤATA SERVALŮ. JEDNO Z NICH VŠAK PŘIŠLO KRÁTCE PO
PORODU O LEVOU PŘEDNÍ NOHU.

>

INZERCE

Když se malí plameňáci vylíhnou, mají popelavou barvu, rovný zobák a krátký krk i nohy.
Zkrátka nic nenasvědčuje tomu, že se z ptáčete do tří let stane elegán s růžově zabarveným peřím.
Šest mláďat se vyklubalo také u nanduů papmových. Drobotinou se to hemží i ve výběhu pštrosů dvouprstých.
Vyvést mladé se dařilo i několika dalším
vzácným ptákům. Jedno vajíčko snesli arové
zelenokřídlí, kteří z něj vyseděli krásné velké
mládě. To už zkoumá voliéru svých rodičů,
která se nachází vedle výběhu tapírů.
Mláděte se konečně dočkali ibisové bílí a
také i ibisové rudí, kteří vyseděli dvě kuřata.
Jedno kuře, vyklubané v půlce července, se

MILÁČKEM NÁVŠTĚVNÍKŮ JE I ROK A PŮL STARÝ HROŠÍK LIBERIJSKÝ. PEDRO
PŘICESTOVAL NA VYSOČINU DOCELA NEDÁVNO AŽ Z PORTUGALSKA.

začíná prohánět i ve voliéře seriem rudozobých, zvláštních jihoamerických dravých
ptáků.
Plno mláďat je u drápkatých opiček. Dvojčata mají lvíčci zlatí, tamaríni vousatí i žlutorucí. Na hřbetech jednoho z rodičů se vozí
také dvojčata kosmanů zakrslých.
Svou hravostí okouzlí návštěvníky dvě
mláďata kočky divoké, karakalů a servalů.
Jedno ze dvojice servalích koťat však krátce
po svém narození přišlo o levou přední
nohu.
„Samice, ač jinak vzorná matka, mu ji
ukousla. Nevíme, proč tak zareagovala. Ve
volné přírodě by mělo mládě asi problém přežít, nicméně v zoologické zahradě může bez

problémů vyrůstat dál,“ řekl mluvčí Martin
Maláč.
A pokud jde o nejvzácnější odchov? Tím je
podle chovatelů zatím samička margaye, vzácné kočkovité šelmy obývající tropické lesy Jižní Ameriky. Upoutá na první pohled velkýma
očima a zajímavou kresbou na srsti. „Je to velmi vzácný odchov. V celé Evropě žije i s naším
kotětem jenom něco málo přes dvě desítky jedinců,“ vysvětluje mluvčí zahrady Maláč.
Otcem kotěte je samec Yoro, který přišel
do jihlavské zoologické zahrady v roce 2010.
Dlouhá léta byl ale ve výběhu sám. Vhodnou
partnerku Herveé se mu podařilo najít až v
loňském roce. A hned v sobě obě zvířata našla zalíbení.

Náš kraj
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Nový průvodce
a spousta akcí
K

letošním šedesátým narozeninám
si jihlavská zoologická zahrada nadělila mimo jiné nového knižního
průvodce.
„Brožura si klade za cíl zjednodušit návštěvníkům orientaci v areálu zoologické
zahrady a provést krok za krokem celým
areálem. Nechybí v ní ani mapa,“ vysvětluje ředitelka zoologické zahrady Eliška
Kubíková.
Lidé v publikaci najdou i řadu kreseb,
fotografií a zajímavostí ze života zvířecích obyvatel zoo. Připomene však i historii celé zahrady a blíže představí jednotlivé pavilony nedávno dokončeného projektu Zoo pěti kontinentů. S trochou nadsázky tak čtenáře na téměř devadesáti
stranách provede přes všechny kontinenty světa.
K poznávání zvířat, zvyklostí a kultury
domorodců v jednotlivých světadílech
dobře slouží i tematické doprovodné
programy, které zahrada pro své ná-

JAKÉ AKCE ZOO
CHYSTÁ NA PODZIM

7. září Klubový večer se Stanislavem Lhotou, který v Indonésii pomáhá chránit
tamní deštné pralesy a místní biodiverzitu.
9. září Mezinárodní netopýří noc v Zoo
Jihlava – připraveno je pozorování lovících netopýrů v zoo, ukázka živých netopýrů, povídání o netopýrech spojené
s promítáním fotek. Lidé si mohou vyzkoušet i fungování ultrazvukového detektoru.
1. října Oslava Mezinárodního dne zvířat,
soutěže a hry pro děti a další doprovodný program.
5. října Klubový večer s jihlavským
cestovatelem a fotografem Michalem
Černým.
21. října Světový den irbisů, součástí oslavy bude řada her a soutěží, také povídání
o irbisech a možná i jejich krmení.
2. listopadu Klubový večer s Hanou Svobodovou, profesionální ochranářkou mořských želv v Indonésii. Je odbornicí právě na mořské želvy, jejich biologii, ohrožení a způsob ochrany.
7. prosince Klubový večer s Jaromírem
Novákem, půjde o cestovatelské povídání.

vštěvníky pořádá. Během podzimních
dnů se lidé mohou těšit na cestovatelské přednášky či setkání s předními českými zoology a ochránci přírody, například se Stanislavem Lhotou, který v Indonésii pomáhá chránit tamní deštné
pralesy.
NETOPÝŘÍ NOC
Hned druhou zářijovou sobotu oslaví jihlavská zoologická zahrada Mezinárodní
netopýří noc. „Součástí programu bude
pozorování lovících netopýrů v zoo, ukázka živých netopýrů, promítání fotografií
a možnost vyzkoušet si ultrazvukový detektor,“ říká k programu mluvčí zoologické zahrady Martin Maláč.
Návštěvníci se mohou těšit i na oslavu
Mezinárodního dne zvířat a jihlavská zoo
se připojí také k oslavě Světového dne irbisů. Právě v chovu levhartů sněžných,
jak se irbisům také říká, je jihlavská zoo
nadmíru úspěšná.
(ilm)
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Svačinky od firmy Lapek
vstupují do další etapy
Projekt Svačinky, který nabízí distribuci
výrobků firmy Lapek a.s. z Jihlavy již známe. Co nového nám nabízí v další etapě
svého vývoje?
Projekt Svačinky vznikl před dvěma
roky a byl především zaměřený
na školy a to nejen žákům, ale
i zaměstnancům škol. Je úlevou pro rodiče mít možnost
objednat svačiny den anebo
až dva týdny dopředu a při tom
ještě z minimálně ze šesti druhů. Firma Lapek a.s. není pouze pekárnou, ale
máme i lahůdkářský provoz a dvě cukrářské
výrobny. Takto projekt funguje již dva roky.
Novinkou pro další školní rok je především
zaměření obchodní strategie na uzavření
smluv s podniky, kde je problematické provozovat kantýnu, obchod nebo vývařovnu buď
z důvodu nízkého počtu zaměstnanců, nebo
absence vhodných prostor. Po dobu provozu
Svačinek jsme navázali spolupráci s firmami
různého charakteru, ať už jde o výrobu, sklady nebo obchody, ale vždy pro oboustrannou
spokojenost s touto službou. Svačinky jsou
nabízeny jako bonus zákazníkům, dotované
stravování zaměstnancům, zboží do prodejního automatu nebo i jako pohoštění při oslavách, podnikových akcí atd. Výhodou je vždy
kvalita a čerstvost výrobků.
Kolik firem této služby využívá? Pohybujete se pouze po Jihlavě, nebo zásobujete
firmy i v jiných městech?
Zatím se blížíme ke konci druhé desítky. A co
se týká druhé otázky, většina firem je z Jihlavy,
ale máme odběratel i ve Znojmě, Pelhřimově
a Havlíčkově Brodu. Pokrýváme tak pomalu
naši rozvážkovou síť, a reagujeme tak na poptávku jednotlivých subjektů a domlouváme
se na individuálním způsobu spolupráce pro

maximální spokojenost odběratelů. Tam, kde
nemají možnost uchovávat naše výrobky
ve svých chladničkách necháváme lahůdky v našich termoboxech a při
dalším závozu je zase prázdné
odvážíme. Jsme tak schopni
opravdu dodávat do všech
druhů provozů a vlastně
se ani řidič s odběratelem
nemusí vidět. K předání
postačí jednoduchý uzamykatelný prostor, služba na vrátnici
nebo noční hlídač.
Chápu správně i to, že veškeré výrobky
z portálu Svačinky na internetu jsou k dispozici ve stejném menu pro firmy?
Z části to takto funguje, ale máme i odběratele, kteří požadují jiný sortiment výrobků,
a těm potom plníme jejich požadavky individuálně. V dnešní době je potřeba si uvědomit,
že heslo zákazník náš pán platí dvojnásob.
V potravinářské průmyslu panuje obrovský
konkurenční boj a i my se snažíme jít cestou
úspěchu. Naši pracovníci jsou nuceni pro zajištění čerstvosti výrobků a včasnosti závozů
pracovat v hodinách, kdy většina obyvatel
sní a odpočívá. Je nám jasné, že jsou i další
možnosti, jak mohou vyřešit firmy stravování svých zaměstnanců, ale čerstvý výrobek
žádné rozmrazované nebo dopékané jídlo
nenahradí. Každý rok je pro nás něčím nový
a snažíme se vše vylepšovat, aby náš servis
byl stoprocentní. A tak se těšíme, co nového bude v tomto školním roce a především
po dovolených, kdy opět nastane normální
pracovní režim. Přejeme všem našim zákazníkům dobrou chuť a spokojenost s našimi
službami.

www.svacinky.com
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Muž, který ulice
města změnil
ve výstavní síň

Nové Město na Moravě nabízí i jednu netradiční procházku:
za sgrafity Karla Němce, jenž celou řadu budov ozdobil
postavami svatých, motivy z pověstí i veselými figurkami.
TEXT A FOTO: MICHAL REMEŠ

B
NEJROZSÁHLEJŠÍ SOUBOR NĚMCOVÝCH SGRAFIT
JE NA FASÁDĚ KOSTELA SVATÉ KUNHUTY.

KOSTEL OZDOBIL KAREL NĚMEC (OZNAČEN ŠIPKOU)
SE SVÝMI POMOCNÍKY V LETECH 1928 A 1929.
REPRO: SGRAFITA NA KOSTELE SVATÉ KUNHUTY

yl malíř a grafik, přesto svá nejznámější díla nevytvořil na
plátně ani papíře. Díky místnímu rodákovi Karlu Němcovi
(1879–1960) si v ulicích Nového Města na Moravě můžete připadat
jako ve velké galerii pod širým nebem.
Na fasádách zde zahlédnete patrona
českých zemí svatého Václava, vladyku
Horymíra na koni Šemíkovi, jak prchá
odvážným skokem z Vyšehradu, strašidelného hejkala, jenž děsí pocestné v
okolních hustých lesích, i rozverné lyžníky na zasněženém svahu.
Němec svá sgrafita, jak se malbám
prorývaným do omítky říká, vytvářel
hlavně ve 20. a 30. letech minulého století. Jako první se objevili v roce 1923 juchající pijáci na hotelu Panský dům.
Za čtvrt století jich pak šikovný výtvarník přidal bezmála dvě stovky nejen ve
svém rodném městě a nejbližším okolí,
ale také ve Žďáře nad Sázavou, Havlíčkově Brodě, Brně a Znojmě. Ne všechna se
ovšem dochovala, třeba s novoměstskou sokolovnou či Hotelem Německý
nenávratně zmizela i jejich výzdoba.
Nejrozsáhlejší soubor sgrafit najdou
návštěvníci Nového Města na fasádě
kostela svaté Kunhuty. Nezapomněl na
něj ani architekt, herec a spoluzakladatel Divadla Sklep David Vávra ve svém
televizním cyklu Šumná města. „Na ploše 520 metrů tu v biblických výjevech vypráví proroci, svatí, evangelisté a další

postavy, že na Vysočině nebe není daleko,“ povídal Vávra v dílu Šumná Vysočina.
Na fasádě kostela pracoval Němec
dva roky. „Pánu Bohu k oslavě, duším rodáků pro potěchu a povzbuzení, sobě
pak pro radost,“ jak sám napsal nad
vchod na kůr. Potom ještě ozdobil interiér svatostánku vyobrazením národních
světců, které nazval České nebe.
Původně sedlářský učeň, jehož na
uměleckou dráhu nasměrovalo také přátelství se sochařem Janem Štursou nebo
malířem Oldřichem Blažíčkem, však po
sobě zanechal i spoustu nezaměnitelných grafik, kreseb a olejomaleb. Dva
jeho obrazy, Zimní cesta a Zimní motiv
s chalupami, jsou k vidění v novoměstské Horácké galerii.

NA NĚKTERÝCH NOVOMĚSTSKÝCH DOMECH
NAJDETE I VÝJEVY ZE STARÝCH POVĚSTÍ
ČESKÝCH – TŘEBA KNÍŽETE BŘETISLAVA SE
SVOU VYVOLENOU JITKOU ČI SILÁKA BIVOJE
S ULOVENÝM KANCEM NA ZÁDECH.

SLAVÍME 100 LET POCTIVÉHO ŘEMESLA, CHUTI A VÁŠNĚ K MASU A MASNÝM PRODUKTŮM.
BYLI JSME U ZRODU PRVNÍ REPUBLIKY, PŘEŽILI DVĚ SVĚTOVÉ VÁLKY,
VLÁDU A PÁD KOMUNISMU, A I PŘES TO VŠECHNO SI STÁLE DRŽÍME SVOJI TVÁŘ.
NEJSME RODINNÁ FIRMA, ALE ŘEMESLO SE U NÁS DĚDÍ Z OTCŮ NA SYNY.
V NAŠEM ZÁVODĚ V SRDCI VYSOČINY SPOJUJEME TISÍCE PŘÍBĚHŮ LIDÍ,
KTEŘÍ U NÁS PRACOVALI A PRACUJÍ, VÁŽÍ SI POCTIVÉHO ŘEZNICKÉHO ŘEMESLA
A SVOJI ÚCTU VKLÁDAJÍ DO PRODUKTŮ, KTERÉ V KOSTELCI VYRÁBÍME.

Řezníci z Kostelce

24 1. září 2017

Náš kraj

Třebíč zdobí most,
který chválil i Montgomery
TEXT: HANA JAKUBCOVÁ

C

hybička se vloudila. Starý účetní
přešlap, jehož původce dnes už
sotva někdo odhalí, letos mimoděk ukázal na unikát, na který jsou
Třebíčané tak zvyklí, že jim jako
zvláštnost dávno nepřipadá.
Řeč je o starém kovovém mostě, po němž
se chodí přes řeku Jihlavu na letní koupaliště Polanka.
„Při kontrole majetku města jsme zjistili,
že jsme vlastně o milion korun bohatší, neboť kdysi kdosi do účetních knih nezanesl
most typu Bailey Bridge, jenž městu patří,“
vysvětlil třebíčský starosta Pavel Janata.
Montovaný most se do Třebíče dostal krátce po skončení druhé světové války. Dodala
ho UNRRA – mezinárodní organizace zabývající se poválečnou pomocí. Druhý takový
je dodnes v zahrádkářské kolonii Poušov.
Opět překonává řeku Jihlavu.
„Takových mostů zbylo po republice
funkčních už jen pár, tipoval bych, že jich
může být něco přes deset. Konstrukčně jde

o tak dobrý výrobek, že z něj potom vycházely další typy mostních konstrukcí,“ uvedl odborník Pavel Maňas, který na brněnské Univerzitě obrany vede katedru ženijních technologií.
I jeden z nejvýznačnějších britských velitelů II. světové války, polní maršál Bernard
Montgomery, vysekl mostu typu Bailey
Bridge poklonu. Respektive svému krajanovi, konstruktérovi Donaldu Baileymu. Montgomery prohlásil, že bez rychlého postupu
vpřed i díky mostům typu Bailey Bridge by
byl se svými vojáky jen těžko tak úspěšný.
A postup vpřed, to znamenalo na místě zbořených mostů dokázat přes noc vybudovat
přemostění nová.
MOST, KTERÝ SE DAL POSTAVIT
KLIDNĚ ZA JEDNU NOC
Most je chytře vymyšlený. Základ tvoří svařovaný konstrukční prvek z válcované oceli,
který váží 260 kilogramů. Jednotlivé prvky se
nejčastěji montují na vodorovné nosníky.

A spojují se mezi sebou jednoduše čepy.
Z toho je patrné, že i za noc se dal postavit
nový most, když bylo potřeba.
„A nemuselo se do vody. V nejnutnějším
případě se použil takzvaný kozový jeřáb,“
přiblížil Maňas.
Kozový jeřáb vypadá jako koza, jakou známe z dílny. Smontoval se nad vznikajícím
mostem a vojáci si s ním vypomohli.
Bailey Bridge použili poprvé v roce 1943
britští vojáci v Itálii. A hned se osvědčil. Pak
se rozšířil na zbytek fronty, objevil se taky ve
východní Evropě. Byl vyrobený z oceli – na
svou dobu kvalitní. Při malém rozpětí dokázal unést i nákladní auto. Pavel Maňas se svými kolegy jeden takový historický kousek
znovu montoval počátkem 90. let v Holštejně na Blanensku. Takže měl možnost si to
vyzkoušet.
Mosty typu Bailey Bridge si obce často ponechaly jako lávky pro pěší poté, co vystavěly mosty nové. „Vím, že v Ivančicích jeden
je. Pak taky u Bechyně,“ vzpomněl si Maňas.

INZERCE

Elektrokola nejsou jen pro lenochy. Rozšiřují zážitky z pohybu
Rozhodně neplatí, že ten, kdo má elektrokolo, je lenoch.
Elektrokola za cyklistu nešlapou, motor pouze pomáhá,
když jezdec sám aktivně šlape. Tato moderní kola jsou
jak pro aktivní sportovce, tak pro ty, kteří si rádi vyjedou
v klidu a v pohodě na výlet. „Zpočátku jsem byl k elektrokolům nedůvěřivý, ale svůj názor jsem změnil. Díky nim si
totiž můžete dovolit mnohem delší trasy nebo zábavnější
výlety s menší námahou než na kole klasickém,“ prozrazuje Martin Rigó, motokrosový závodník, který se vedle
prodeje autodílů zaměřuje také na motocykly a nově právě
na elektrokola.
Ujedete víc a o zážitky určitě nepřijdete
Podívejme se na příklad z reálného života. Chcete naplánovat cyklovýlet. Zapíchnete prst do mapy a uvažujete většinou o okruhu 20 km. Tam a zpět to dá 40–50 km.
S elektrokolem se vám rozšíří rádius. A také zážitky. Můžete si dovolit vybrat mnohem delší vzdálenosti. Muž si chce
pořádně zašlapat, partnerka chce jet také, ale nestojí o to,
aby měla jazyk na vestě. Díky elektrokolu, na kterém žena
jede, si výlet užijí oba. Dojezd elektrokola záleží na terénu, hmotnosti jezdce a také na jeho stylu jízdy. Sportovci
rozhodně nemusí mít obavy, že elektrokolo za ně bude
šlapat a oni se ochudí o sportovní vypětí.
Do města, do přírody i do horského terénu
U elektrokol existují všechny typy, tak jak je známe u klasických kol. „Uvažujete-li o něm, promyslete si, k čemu je
budete používat. Někdo s ním chce jezdit po městě, někdo
do přírody, jiný preferuje tzv. skládačku, někdo zase terénní kolo. Lehce limitující je baterie kola, která něco váží.
A záleží na tom, kde je umístěna. Pro jízdu po městě
a pro rekreačního cyklisty je vyhovující umístění baterii
na místě nosiče. Pokud je někdo sportovec a rád jezdí
v terénu, měl by zvolit kolo s baterií na rámu,“ radí Martin Rigó z třebíčského Rimota. Nejlevnější kola vyjdou na
13 tisíc, mají olověnou, a tedy těžkou baterii, která váží
kolem 40 kg. Moderní elektrokola jsou už jiný kalibr. „Mají
lithiovou baterii o váze kolem 20 kilogramů, dojezd na jedno nabití se pohybuje až ke sto kilometrům a životnost

samotné baterie je také poměrně dlouhá. V normálních
podmínkách je to do 70 000 km,“ popisuje Rigó. Životnost
baterií v elektrokolech se udává v počtu nabíjecích cyklů.
U lithiových baterií dosahuje až 1000 cyklů. A co s kolem,
když je baterie na konci své životnosti? Jede se dál, jen se
koupí nová baterie.
Elektrokolo je investice, která se vyplatí
Rozumná cena za dobré elektrokolo je mezi 20-30 000 Kč.
Značkové elektromotory, například od firmy Bosch, táhnou

ceny elektrokol výše. Cyklisté, kteří rádi a často jezdí, takové kolo jistě ocení. Ostatně pokud se podíváme na velmi kvalitní klasická kola, dostáváme se k cenám také nad
20 000 Kč. Bezesporu jsou elektrokola současným sportovním trendem a moderním dopravním prostředkem.
K dobru jim lze přičíst také to, že do sedel vytáhnou i ty,
kteří se dříve obávali toho, že na klasickém jízdním kole
nebudou stačit. Zajděte si do třebíčského Rimota na Spojovací ulici a zkuste si je. Třeba na jednom už odjedete.
www.rimoto.cz
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PŘES JIHLAVU
PO HISTORICKÉM MOSTĚ
CHODÍ LIDÉ V TŘEBÍČI
NA KOUPALIŠTĚ POLANKA.
FOTO: MAFRA

CO BYLA UNRRA

BAILEY BRIDGE MOST POSTAVILI DÍKY POVÁLEČNÉ POMOCI TAKÉ V HOLŠTEJNĚ POBLÍŽ BLANSKA. FOTO: ARCHIV P. MAŇASE
INZERCE

Vojenský historický ústav Praha na svých stránkách uvádí text historika Jaroslava Láníka.
Podle něj hlavním donátorem v této mezinárodní poválečné pomoci byly Spojené státy,
které zabezpečovaly akci ze dvou třetin. Dále se na ní podílely Velká Británie, Kanada a Indie, členem UNRRA bylo 47 zemí. Z téměř tří miliard dolarů získalo Československo kvótu
v hodnotě 253 milionů, šestou nejvyšší. Do země do roku 1948 přicházely potraviny,
oděvy, boty, stroje, automobily, lokomotivy, suroviny pro hutní i chemický průmysl i živý
dobytek. Československo dostávalo dodávky pro strojírenský průmysl. A také montované
mosty. Akce UNRRA podle Láníka výrazně přispěly ke stabilizaci státního rozpočtu. Např.
v roce 1948 tvořily příjmy z jejich dodávek plnou šestinu příjmů státního rozpočtu. „Značný byl i propagační význam, který pomáhal tlumit poválečnou prosovětskou euforii. Lidé
v Evropě se mohli seznámit s kvalitními americkými potravinami a ochutnat výrobky, o nichž dosud neměli ani tušení,“ uvádí historik. Komunističtí politici a novináři akci zlehčovali,
záměrně ji přehlíželi. Po roce 1948 akce UNRRA postupně upadaly v zapomnění.
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PODZIM:
HRA BAREV
A SVĚTLA
I když léto pomalu končí, není potřeba
smutnit. Podzimní příroda nabídne na Vysočině spoustu krásných obrazů plných
barev a života.
Dny se začnou pomalu krátit a venkovní
teplota s ubývajícími listy v kalendáři
v noci postupně klesá až k bodu mrazu.
Na chladných rostlinách kondenzují kapičky rosy, v údolích se drží po ránu
mlha.
„Na rozdíl od léta je slunce po většinu
dne níž nad obzorem a krajina tím dostává dramatičtější ráz. Listy stromů a keřů
červenají a zlátnou. Začíná tak jedno
z nejfotogeničtějších období v roce,“ vysvětluje fotoreportér MF DNES Petr Lemberk.
Tohle období ho vážně baví. Na podzim
ani nemusí vstávat ve čtyři hodiny ráno,
aby zachytil krásu vycházejícího slunce
nad hladinou zamlženého rybníka.
„Protisvětlo rozsvěcuje listy a vhodných
okamžiků pro pořízení barevných snímků
je v téhle době asi vůbec nejvíc,“ konstatuje fotograf.
(red)
FOTO: PETR LEMBERK, MAFRA
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Proč se nebát přihlásit dítě na kickbox…
Kickbox pro děti:

 Proč trénovat kickbox?

JE TO HLAVNĚ ZÁBAVA, PŘI KTERÉ ZÍSKÁŠ RYCHLOST, OBRATNOST,
CHUŤ SPORTOVAT A TAKÉ SPOUSTU NOVÝCH KAMARÁDŮ.
Na první tréninky stačí mít jen tepláky a tričko, další potřebné vybavení
si pořídíš později. Naučíš se, co je„fair play“, získáš základy sebeobrany
a zjistíš jak správně zápasit.
Postará se o tebe odborně vyškolený tým trenérů…
Kickbox Klub Reborn zajištuje dětské a dospělé tréninky ve všech svých
pobočkách v Jihlavě, Telči, Třešti a Jindřichově Hradci
Zde pod vedením trenérů trénují jak úplní začátečníci, tak i závodníci
ve všech věkových a výkonnostních kategoriích…

 Nemůže se mi nic stát?

Trenéři dávají na každém tréninku velký pozor na to, aby nedošlo k žádnému zranění. Všechna cvičení jsou tak s dozorem a důrazem na správné provedení s ohledem na pohyblivost, správné držení těla, atd…
Samozřejmě, že jde o kontaktní sport. Ale pro začátek, je kontakt
nahrazen molitanovými válci, aby se děti především bavily, naučily
reagovat, nebály se a nezranily. K samotným nácvikům soubojů dochází
až v době, kdy děti umí základy obrany, technik a mají své techniky pod
kontrolou. Navíc opět vše probíhá pod dozorem a v chráničích. Účast
v soubojích, případně turnajích je ale dobrovolná. Můžeš s námi trénovat a nezápasit…

 Co mohu získat, čeho mohu dosáhnout?

Zlepšíš si fyzickou kondici, budeš obratnějsí, ohebnější, naučíš se disci-

plíně a hlavně fair play, základům sebeobrany…
Získáš spoustu nových kamarádů, můžeš s námi jezdit na soustředění…
Můžeš sbírat technické stupně a s nimi barevné pásky…
Třeba získat i černý pás! Třeba se stát šampionem…
To vše v Kickbox Klubu Reborn…
Více info o tréninkách, časech, místech, ….
na telefonu 722 679 645, Josef Bílek
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Jihlavský půlmaraton přiláká
Jihlava byla posledním krajským městem, ve kterém se neběžel krajský půlmaraton. Zkušení pořadatelé ze sdružení Sliby-Chyby to před čtyřmi lety změnili. A od té doby jejich akce
slaví úspěch.
TEXT: JAN SALICHOV

N

ejprve si třikrát dokázali,
že úspěšně zvládnou uspořádat vytrvalostní závody horských kol. Před čtyřmi lety se
pak pořadatelé z občanského sdružení Sliby-Chyby rozhodli pustit
i do organizace běžeckého půlmaratonu.
„Říkali jsme si, že ne všichni jezdí
na kole. Že spousta lidí jen běhá,“ popisuje Jiří Holoubek, ředitel cyklistického
závodu Jihlavská 24 MTB a běžeckého
Jihlavského půlmaratonu. „Navíc jsme
si všimli, že Jihlava je snad poslední
krajské město, které nemá svůj půlmaraton. A tak jsme si řekli, že ho uděláme.“
Přípravy prvního ročníku provázely
obavy. „Na začátku jsme nevěděli, jaká
bude odezva. A hned v prvním ročníku
byla nad očekávání,“ pochvaluje si Holoubek. „A na této vlně jedeme v podstatě i letos.“

Před čtvrtým ročníkem, který v neděli
10. září odstartuje na Masarykově náměstí, pořadatelé předpokládají účast přibližně tisícovky závodníků. „Vzhledem
k tomu, že jsme město s určitým počtem
obyvatel, nečekáme ani do budoucna nějaké velké nárůsty v řádech tisíců,“ tvrdí
Holoubek.
Více jak polovinu startujících naláká
hlavní závod na 21 096 metrů, který je vypsán nejen pro jednotlivce, ale i dvojice
(2x 10,548 m) a čtveřice (4x 5,274 m). „Na
startu půlmaratonu je tradičně kolem
pěti, sedmi stovek závodníků,“ přibližuje
Holoubek. „Další tři až čtyři stovky pak
tradičně chodí na doprovodný Rodinný
běh,“ doplnil.
RODINY BĚŽÍ PRO DOBROU VĚC
Právě závod libovolně složených týmů,
ve kterých však musí být zastoupen minimálně jeden dospělý a jedno dítě do
15 let, pořadatelům dělá velkou radost.

INZERCE

Přijeďte s rodinou

na výlet

do Třebíče!
Pokud si chcete s rodinou prodloužit prázdniny, přijeďte navštívit město Třebíč, kde si všichni členové
rodiny přijdou na své. Příjemné chvíle tu stráví nejen rodiny s dětmi, ale i aktivní sportovci či milovníci
umění.
V Třebíči na Vás čekají na obou březích řeky Jihlavy krásná
zákoutí, výjimečné památky a úchvatné výhledy na město,
kde se historie prolíná se současností.
Třebíč je známá především památkami UNESCO – bazilikou sv. Prokopa a židovskou čtvrtí se židovským hřbitovem.
Nejsou to však jen tyto památky, které stojí za to vidět. Navštívit zde můžete například jediné Science centrum na Vysočině – Ekotechnické centrum Alternátor, interaktivní expozici
Cesty časem, určenou především pro děti a mládež, zábavu
i relaxaci nabízí Aquapark Laguna. Vyrazit můžete také na
rozhlednu na Pekelném kopci, která se nachází nedaleko
Třebíče. Další rozhlednu pak najdete přímo v Třebíči. Jedná
se o Vodojem Kostelíček, který byl rekonstrukcí přeměněn
na veřejně přístupnou expozici vodárenství s vyhlídkovou
plošinou. Také krásná příroda v okolí Třebíče přímo vyzývá
k výletům na kole nebo k příjemné vycházce.
V září můžete v Třebíči zažít také tradiční Bramborobraní.
Akce se koná 16. září na Karlově náměstí. Těšit se můžete na
vystoupení folklórních souborů, celodenní jarmark lidových
řemesel, bramboračku podávanou třebíčskými radními, vyhlášení soutěže o největší bramboru a bohaté občerstvení.

Bližší informace na:
www.visittrebic.eu, www.tkl-trebic.cz

„Hodně nás baví a myslíme si, že to má
i význam,“ komentuje Holoubek rodinnou soutěž na 1,2 kilometru. „Je to sice
vedlejší akce, ale přesně to, co nám dělá
radost.“
Navíc Rodinný běh má svůj charitativní podtext. Poté, co se v předchozích letech běželo pro Haničku, Nikolku a ve
třetím ročníku pro dětské centrum Hvězdička, tentokrát pořadatelé penězi vybranými ze startovného podpoří devítiletého Štěpánka.
„Jde o kluka, který potřebuje neustálou 24hodinovou péči, a my chceme přispět na jeho rehabilitační léčbu,“ říká Holoubek. „Díky našemu společnému příspěvku bude moci Štěpánek jet do lázní
na další pobyt. Pojišťovna totiž hradí
pouze jeden ročně.“
Rodinný závod odstartuje v 10.30, půlmaraton v pravé poledne. Více informací
najdete na www.jihlavskypulmaraton.cz.
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tisícovku běžců

DALŠÍ SPORTOVNÍ AKCE

Září – měsíc fotbalu
Zapomeňte na další nepodařený vstup prvoligových jihlavských fotbalistů
do nové sezony. V měsíci září se hráči
FC Vysočina hned třikrát ze čtyř pokusů
představí v domácím prostředí. A před
svými fanoušky jistě budou chtít rozšířit
svůj bodový zisk. Šanci na to budou mít
nejprve proti Dukle Praha (9. 9.) a poté
v duelech s oběma nováčky HET Ligy: Ostravě (23. 9.) a Olomouci (30. 9.). Termíny utkání se ještě mohou změnit.
Říjen – setkání mistrů autokrosu
Autokrosovou sezonu v ČR už tradičně
uzavírá volný závod v Humpolci, Bernard
Cup – setkání mistrů. Na trati Pod Vilémovským lomem se v sobotu 14. 10. představí zástupci české autokrosové špičky,
doplnění o vybrané zahraniční jezdce.

NA KOPCOVITOU TRAŤ JIHLAVSKÉHO PŮLMARATONU SE
VYTRVALCI VYDAJÍ Z MASARYKOVA NÁMĚSTÍ UŽ POČTVRTÉ.
TENTOKRÁT SE STARTUJE V PRAVÉ POLEDNE V NEDĚLI 10. ZÁŘÍ.

FOTO: TOMÁŠ BLAŽEK, MAFRA

Listopad – Český pohár v plavání
Na začátku listopadu (4. a 5. 11.) bude bazén v Rošického ulici v Jihlavě hostit mezinárodní závody v plavání. Na Axis
Cupu, 7. závodě Českého poháru, by znovu měla startovat i téměř kompletní česká reprezentace.

INZERCE

DISTING, firma, které obléká jaderné elektrárny a dodává konektory
do automobilového průmyslu, hledá kolegy do svého týmu na pozici

operáTor
Požadujeme minimálně výuční list. Vše ostatní vás naučíme.
Nabízíme zázemí stabilní firmy a motivační příplatky za směny.
Přijďte se k nám zeptat na práci.
Ukážeme vám naše pracovní prostředí.
Vše nezávazně.
Kontakt: Ilona Kopřivová, tel.: 731 610 325,
e-mail: ilona.koprivova@disting.cz.
Výrobní středisko se nachází v obci Dukovany č.p. 220.

Disting je odborníkem v dodávkách konektorů
pro automobilový průmysl

Specializujeme se na dodávky konektorových komponentů pro
automobilový průmysl. S touto výrobou máme bohaté zkušenosti – od pošívání volantů přes kompletaci loketních opěrek
s textilním nebo koženým potahem až po výrobu těsnicích
kroužků, což se nyní již osmým rokem uplatňuje při montážích
konektorů. Druhou oblastí specializace je textilní výroba.

Inovativní řešení vyžaduje kvalitní personál

Stále více se zaměřujeme na vývoj procesů a produktů. Díky
dvacetileté zkušenosti a přizpůsobování se moderním trendům poskytujeme svým klientům řešení komplikovaných projektů jak v oblasti textilní, tak i v oblasti automotive. Výsledkem naší snahy je i fakt, že se neustále rozrůstáme, a proto do
svého týmu potřebujeme více schopných kolegů.

Disting si svých zaměstnanců váží

Jedna výrobní linka s velkým množstvím zakázek má třísměnný provoz. „Proto jsme přidali nad rámec zákonných povinností
motivační příplatky za směnování. Chtěli jsme, aby tento třísměnný náročný provoz pocítili lidé více na výplatě. Zákon nám
stanovuje dávat příplatky za práci v noci, u nás ale operátoři
mají příplatky i za odpolední směny,” říká vedení společnosti.
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Olomouc Duklu nechtěla,
Jihlava ji vítala s nadšením

Hokej a Jihlava k sobě patří
už déle než 60 let. Přestože
v posledních letech začíná
v krajském městě o sportovního
fanouška silně bojovat také
fotbalová FC Vysočina, Dukla
je pro mnohé z nich pořád
sportovním klubem číslo jedna.
TEXT: EVA STREICHSBIEROVÁ

FOTO: ARCHIV ČTK

JAN HRBATÝ A JAROSLAV HOLÍK (VPRAVO)
S POHÁREM PRO MISTRA REPUBLIKY.

V

znikla vlastně rozkazem, což jí
zejména v začátcích na přitažlivosti zrovna nepřidávalo. Hokejovou Duklu ‚zasadila‘ armáda v roce 1956 do Olomouce,
kde však tenhle vojenský tým místní lidé
zrovna nevítali. Už také proto, že ho brali
jako konkurenta svého Spartaku Moravia.
Naštěstí zrovna v té době dostavěli
v Jihlavě zimní stadion a strašně toužili
po mužstvu, které by na něm hrálo. Slovo
dalo slovo a původně olomoucká Dukla
se brzy stala jihlavskou. V té době ještě nikdo netušil, že se svému adoptivnímu
městu později odvděčí tím nejlepší možným způsobem. Její přibývající úspěchy
udělaly z Jihlavy hokejovou baštu, o
nížse hlasitě a s úctou mluvilo i za hranicemi.

LEGENDÁRNÍ BRANKÁŘ JIŘÍ KRÁLÍK STRÁVIL
V JIHLAVĚ PĚT ÚSPĚŠNÝCH SEZON.

„Mladí se dnes nad tím příměrem a
ušklíbnou, ale věřte mi, Dukla, to byl
tehdy pojem. Něco jako ve fotbale
Bayern Mnichov. Hrát za ni chtěli úplně všichni,“ zavzpomínal bývalý útočník Dukly František Vorlíček, který byl
coby devatenáctiletý „bažant“ v roce
1967 u jejího vůbec prvního mistrovského titulu.
„Přijeli jsme tehdy z Ostravy do Jihlavy
a tam bylo zaplněné náměstí. Přitom už
bylo dost pozdě, protože cestou z posledního zápasu jsme se ještě stavovali ve Velké Bíteši na jídle a něco k pití,“ vybavil si
sedmdesátiletý rodák z Prahy.
„Odhadem tam mohlo být pět až deset tisíc lidí. A ti nás pak nesli na ramenou až na zimní stadion,“ doplnil další
dlouholetý hráč jihlavské Dukly Jan Hrbatý.

K VÝRAZNÝM POSTAVÁM DUKLY
PATŘIL I ÚTOČNÍK JOSEF AUGUSTA.

NEZAPOMENUTELNÝM SE PRO FANOUŠKY
JIHLAVSKÉHO HOKEJE STAL TAKÉ OLDŘICH VÁLEK.

PO LETECH SE V KABINĚ DUKLY SEŠLI ČLENOVÉ
LEGENDÁRNÍHO ÚTOKU ROSOL, KAMEŠ, KLÍMA.

>
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DUKLA JIHLAVA

LEGENDÁRNÍMI OPORAMI
DUKLY BYLI I SLAVNÍ BRATŘI
JIŘÍ A JAROSLAV HOLÍKOVI.

> Během dalších sezon slavili jihlavští hoke-

jisté prvenství v nejvyšší domácí soutěži
ještě jedenáctkrát, čímž se stali historicky nejúspěšnějším týmem. Jejich dvanáct titulů dohnala až letos na jaře Kometa Brno.
Dodnes se také hovoří o celé řadě hráčů, kteří prošli jihlavskou Duklou, jako o
legendách československého hokeje, přičemž k těm úplně největším patří například obránce Jan Suchý či útočníci Jan
Klapáč, Jaroslav a Jiří Holíkové nebo Josef Augusta.

S příchodem devadesátých let však začala hvězdná éra Dukly postupně pohasínat, až nakonec přišel pád do druhé nejvyšší soutěže. A s výjimkou jediné sezony
v ní nakonec strávila celých sedmnáct
let.
Až teprve od letošního roku se možná
zase na Vysočině začíná blýskat na lepší
hokejové časy. Jihlava si totiž vybojovala v baráži návrat mezi domácí elitu a
její fanoušci pevně věří, že je to konečně
začátek nové úspěšné éry hokejové Dukly.

Původně armádní hokejový klub vznikl
v roce 1956 jako náhrada za tři zrušené
kluby: ATK Praha, Křídla vlasti Olomouc
a Tankista Praha.
Do Jihlavy se Dukla natrvalo přestěhovala v roce 1957 poté, co právě tady vybojovala postup do první ligy.
O deset let později slavila Dukla premiérový titul mistra republiky. Celkově jich
má na kontě 12, což ji pasuje společně
s Kometou Brno do role historicky nejúspěšnějšího hokejového klubu v republice.
Naposledy se Jihlava radovala z prvenství v nejvyšší domácí soutěži v sezoně
1990/91.
Do Dukly chodili hokejisté v rámci základní vojenské služby. Někteří už jako hotoví
hráči, jiní jako talentovaní mladíci, z nichž
se postupně staly hokejové hvězdy.
Velkou zásluhu na jejich cestě k úspěšným kariérám měli především kouči Jaroslav Pitner a Stanislav Neveselý. Později
Dukla sbírala vavříny pod vedením dvojice bývalých reprezentantů Jaroslava Holíka, Josefa Augusty.
V roce 1999 sestoupila Jihlava do druhé
nejvyšší soutěže, do extraligy se pak na
jednu sezonu vrátila až o pět let později.
A další právo účasti v elitní soutěži si vybojovala letos.

INZERCE

Dyslektik neznamená hlupák
mgr. iva nováková, Časopis
„zdraví a krása“
Možná to taky důvěrně znáte.
Navzdory krásným větám,
které čtete ve studijním plánu
svého dítěte, realita je taková,
že jeho handicapt ve škole
skoro nikoho nezajímá. Dyslektik, dysgrafik, či majitel jiné
podobné poruchy? Pro některé
učitele prostě hlupák, který
pomalu čte a ještě pomaleji
chápe.
Je to začarovaný kruh. Vaše
dítě se doma učí dlouhé hodiny, ovšem výsledky ve škole
tomu rozhodně neodpovídají.
Jakoby vůbec nechápalo, co
čte, natož, aby dokázalo text
někomu přetlumočit. nakonec
vám nezbude nic jiného, než
denně nastudovat několik
předmětů a znovu je dítěti
odvykládat. Což o to, pokud
trénujete na pozici učitele
v základní škole, není to
na škodu. Jsou-li vaše ambice
přece jen trochu jiné, zřejmě
vás několikahodinová denní
ztráta zrovna nadšením nenaplňuje…

zázrak? asi jo…
„Co jsem ve škole nepochopil za pět hodin, i když jsem
popsal 15 stránek, pochopil
jsem v Basicu za deset minut.
(Popsal jsem dva řádky).“
student, 14 let
„Míša je těžký dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik s diagnózou
LMD. Těžko se soustřeďuje,
trpí poruchou chování a učení.
Vyzkoušeli jsme všechny možné
> domácí
prostředky – terapie,
učitele atd. – bohužel s chabým výsledkem. A najednou se
stal zázrak; objevili jsme BASIC
a učitelku, která má výjimečné
schopnosti. Během letního intenzivního kurzu se Míša zlepšil
zázračně: plynule si čte, ve psaní používá diakritiku, kterou
dříve úplně opomíjel. Největší
radost mi udělal, když cca
po dvoutýdenní terapii jsem ho
našla doma s knížkou v ruce,
kterou neodložil přes hodinu
a přelouskal prvních 30 stran.
Teď vidím syna spokojeného,
šťastného. Děkujeme!!!“
paní N.

Desítky stránek popsaných
podobnými vzkazy jsem četla
jako ve snách. Že by opravdu
existovala alternativa denního únavného doučování? zní
to skoro jako zázrak. Rozhodně po těch letech, co doma
bojujeme s poruchou učení.
usměvavá lektorka mi vysvětluje, že studijní centrum
Basic, o.p.s. (www.basic.cz)
pomáhá dětem a studentům
jakéhokoliv věku zvládat
problémy se čtením, psaním či pravopisem pomocí
specializovaného individuálního doučování. na základě
dosavadních výsledků se zdá,
že i tyto děti máji šanci zařadit se mezi úspěšné studenty
a zajistit si tak uplatnění
v životě.
no, nebudu přehnaný optimista, který věří, že si tento
program najde v dohledné
době cestu do našich základních škol. ale díky bohu,
my si můžeme najít cestu
k němu.
Iva Nováková

Masarykovo náměstí 9, 586 01 Jihlava
U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod

PŘEDNÁŠKA ZDARMA
„JAK NA UČENÍ BEZ MUČENÍ“
Jihlava
12. 9. 2017 v 17.00
Pelhřimov
14. 9. 2017 v 16.00
Havlíčkův Brod
12. 9. 2017 v 17.00
Neváhejte a přihlaste se
na přednášku!
725 774 710
www.basic.cz
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Pribináček slaví
sedmdesátku

Ú

kol zněl jasně. Vymyslet
něco, co dětem zajistí zdravou a zároveň co nejchutnější výživu z mléka. Bylo krátce
po válce, nebyl výběr surovin. Přesto vznikl smetanový krém, který v té době neměl ve světě obdoby. Pribináček.
Pokud počítáme i Pribináčkovy předchůdce, slaví letos přibyslavský smetanový krém kulaté výročí. Na trh vstoupil ještě pod původními názvy Eva, Bivoj, Perla či Mocca před sedmdesáti
lety.
Nápis Pribináček se na papírových kelímcích poprvé objevil v roce 1954. Přibyslavská mlékárna tenkrát o název krému vyhlásila soutěž mezi zaměstnanci.
Ať už to byla náhoda, či nikoli, zvítězil
návrh manželky tehdejšího ředitele,
paní Čapkové.
Pribináček se v Přibyslavi zprvu vyráběl v šestnácti příchutích, postupně se
ustálily tři stěžejní – vanilkový, kakaový

a ovocný. Kvůli nedostatku surovin se
jeho výroba přerušila jen jednou. Stalo
se tak na pár měsíců v roce 1962.
Za socialismu, když se nepoužívaly
konzervanty, nebyl kvůli své krátké trvanlivosti k dostání po celé republice.
Přibyslavská mlékárna tak dostala příkaz recept poskytnout i jiným výrobcům. Vznikly tak například Bobík, Lipánek nebo Pacholík. Jednotlivé mlékárny si ale recepturu upravovaly dle
svých možností.
Pribináček v Pribině vydržel i po změně režimu a privatizaci mlékárny.
„Když přišli do Pribiny Francouzi, Pribináček neznali. Smetanový krém je ale
zaujal a zůstal součástí sortimentu i na
počátku tisíciletí,“ pochlubil se tehdejší
jednatel Pribiny Václav Žatečka.
Podle současného jednatele Oldřicha
Obermaiera má krém i po letech stejnou recepturu, stejné složení a stejnou
chuť. Změnil se jen obal. „Není na něm
co vylepšovat,“ říká.
(vok)

FOTO: ARCHIV ČTK
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Kompostárna Náměšť

• Provozní doba: út, pá 7.00 - 15.00, st 7.00 - 17.00
• Tel.: +420 724 911 213

polečnost Fertia s.r.o. vyrábí přírodní hnojiva a zahradnické substráty na
bázi kompostu. Od velkovýrobců podobného sortimentu se liší zejména
tím, že používá kvalitní kompost vyrobený na kompostárnách, které provozuje, a při výrobě klade důraz na kvalitu a přírodní charakter výrobků. Kompost se
vyrábí z biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí, větve, zbytky rostlin, zeleniny...) pečlivě vedeným procesem kompostování za přístupu vzduchu. Materiál je na
začátku procesu nadrcen a namíchán dle receptury, dále je pak pravidelně překopáván. Proces probíhá při vysokých teplotách (přibližně 65°- 70°C), které se vytvoří
přirozeně činností mikroorganismů a zajistí tzv. hygienizaci kompostu, to znamená zničení klíčivosti semínek plevelů a případných nežádoucích mikroorganismů.
Kompost je ze značné části tvořen organickou hmotou a obsahuje velké množství
živin. Tyto živiny jsou v přirozené formě a poměru a tedy dobře využitelné pro rostliny. Kompost dále vylepšuje biologické a fyzikální vlastnosti půdy, což znamená, že
obnovuje život v půdě, upravuje pH a strukturu půdy. Kompost se správně používá
jako hnojivo, tedy zapravuje se do půdy v množství 3-5 kg na m2, nebo se míchá se
zeminou na substrát, do kterého
je možné již přímo rostliny sázet.
Společnost Fertia s.r.o. provozuje v současné době kompostárnu
v Blansku a v Náměšti n. O. (odbočka k lomu u Vícenic) a kromě
toho, že přímo z výrobních provozů prodává volně ložené výrobky,
dodává také pytlované výrobky
v objemech 20 a 50 l. V současné
době jsou k dispozici tyto výrobky:
Blanenský kompost, Univerzální
substrát s kompostem, Trávníkový substrát s kompostem, Univerzální zemina, Mulčovací štěpka.
Společnost vlastní certifikáty regionální produkt Moravský kras
a regionální produkt Vysočiny.

www.fertia.cz
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Igráček dostane dům i hrad

Z

ačalo to před 41 lety. První přišel na řadu zedník. Řeč je
o igráčkovi, jedné z nejznámějších tuzemských figurek na hraní. Od roku 2010 se vyrábí
ve společnosti Efko – karton v Novém Veselí na Žďársku.
Rodina igráčků se rok od roku rozrůstá
a ani letošek nebude výjimkou. „Například připravujeme novou figurku v lodičce nebo závodníka ve formuli. Staronově
přijde na trh také kominík,“ prozrazuje
jednatel firmy Miroslav Kotík.
Igráček se nejpozději na podzim dočká
i svého nového domku a hradu. Společnost Efko – karton využije toho, že umí
zpracovat jak plast ve formě výlisků, tak i karton.
„Zkombinujeme to. Hrad
a domek jsou z lepenky.
Bude to taková skládačka,
díly se budou spojovat
nýtky. Postaví se pevný domeček nebo pevný hrad.
A k tomu jsou figurky,“ doplnil šéf veselské firmy,
která má v současnosti

téměř 50 zaměstnanců. Letos hodlá
uvést na trh i další doplňky pro igráčkovo
auto, inovuje také obaly.
Pomyslnými rodiči igráčka jsou Jiří Kalina a Marie Krejchová z podniku Igra.
Kalina tam byl zaměstnán od šedesátých let. Pracoval jako konstruktér a strojní inženýr. Již tehdy s kolegy diskutovali
o miniaturní plastikové figurce – jakémsi
malém robotovi, jenž měl znázorňovat
různé pracovní činnosti.
Chtěli vytvořit alternativu ke klasickému cínovému vojáčkovi. S novou figurkou se ale už mělo dát dobře manipulovat a samotná ruka postavičky měla disponovat úchopem pro další příslušenství.
Marie Krejchová zase
těžila z předchozích bohatých zkušeností návrhářky panenek.
A tak přišel rok 1976.
Tehdy už byl finální prototyp igráčka schválený, formy hotové a mohlo se začít s výrobou. Jako první
se na trhu objevila figurka

představující zedníka.
Další však na sebe nenechaly dlouho čekat. Postupně se do obchodů
dostali třeba i policista,
tesař, výpravčí, hasič
nebo kuchař.
V čem je přednost takové hračky? Podle Kotíka může podporovat
fantazii dětí víc než moderní věci. „Neříkám,
že všechny hračky, které mají elektroniku,
jsou špatné. Hračky by
ale měly dítě ‚posouvat‘. Igráček by měl třeba zvyšovat komunikativnost dítěte,“ uvedl.
A o čem si malí kluci
a děvčata s figurkou povídají? „Například kuchařovi mohou říkat
slůvka jako Tak běž,
běž. Půjdeš už na to jídlo? A co mi uvaříš? Guláš?“
(jpa)
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Když se řekne
made in Vysočina
FOTO: ARCHIV ČTK

FRANCOVKA ALPA Do její výroby se pustil brněnský živnostník Josef Veselý
v roce 1913. Základem receptury byl alkoholický roztok éterických olejů, vonných
látek z bylin a mentolu. V roce 1926 se výroba dostala na dva miliony lahví ročně.
Po znárodnění se provoz „zabydlel“ ve
Velkém Meziříčí, kde je dodnes.
ESKYMÁČEK A MÍŠA Na tradici Eskymáčka, kokosové zmrzliny polité čokoládou, sázejí ve společnosti Tipafrost v Kožichovicích na Třebíčsku. Za dalšího z klasických nanuků lze považovat tvarohového Míšu. Ten se prodává od roku 1962.
PIGI ČAJ Směs černých čajů indického
typu pod tímto názvem vyrábějí v Jemnici už od roku 1967. Pigi je dlouhodobě

Vysočina dala světu nejen Pribináčka a igráčka. Vybrali jsme
další značky, které do kraje neodmyslitelně patří.
nejprodávanějším čajem v Česku, v posledních letech byly na trh uvedeny
i ochucené varianty – například s citronem nebo brusinkou. Na trh míří z Jemnice přes šest desítek druhů čajů Jemča.
PUDING AMYLON Společnost Amylon
vznikla v roce 1912 fúzí škrobáren v Nížkově a Přibyslavi. První pudingy se však
na Vysočině dělaly už dřív. Na konci 19.
století se pustil do průmyslového zpracovávání brambor Christian Pešek, v jeho
práci potom pokračoval od roku 1891
švagr František Malinský.
SPORTEN Od okamžiku, kdy revírník Rudolf Gabessam z Fryšavy přivezl na Vysočinu první ski, uplynulo už více než 120
let. Podle tohoto vzoru se lyže v regionu

začaly vyrábět. Sporten je největší tuzemský producent, akciová společnost s tímto jménem existuje od roku 1993.
VYSOČINA 1967 Výroba salámu s tradiční
značkou Vysočina, to je v hodické masně
převážně ruční práce. Vysočina vznikla
na objednávku tehdejších politických
struktur jako česká alternativa maďarského uheráku.
„ZONKA“ Třebíčská firma ZON (Zdravotní osvěžující nápoje) byla založena v roce
1879. Ferdinand Kubeš se jako jeden z prvních ve střední Evropě rozhodl vyrábět limonády. V roce 1901 si podnik vysloužil
zlatou cenu na mezinárodní výstavě v Paříži, o osm let později získal i titul c. k.
dvorní dodavatel.
(jpa, rem)

INZERCE

Digitalizace a Průmysl 4.0
a zároveň i rychleji reagovat na rychle se měnící požadavky trhu.

Proces digitalizace mění zásadním způsobem naší
společnost. Komunikační a informační technologie
propojují různé oblasti našeho denního i pracovního
života - od inteligentního zásobování energií a digitálních dopravních systémů až po chytré systémy
řízení domácností. To vše má přímý vliv i na průmyslovou výrobu. Díky digitalizaci výroby tak stojíme
na prahu čtvrté průmyslové revoluce nesoucí označení Průmysl 4.0.
V centru Průmyslu 4.0 stojí tzv. chytrá továrna, kde
výrobky jsou prostřednictvím moderních digitálních technologií sami nositeli informací. Propojením lidí, strojů
a výrobků tak vznikají chytré výrobní systémy, které spolu navzájem komunikují a jsou
schopny se navzájem samostatně řídit.
Tímto způsobem dochází v systému Průmyslu 4.0
k mnohonásobnému nárůstu
flexibility výrobních procesů
a produktivity výroby. Jako
výrobní závod může firma
Bosch více zapojit své zákazníky do výrobního procesu

„Závod Jihlava úzce spolupracuje s centrálními místy
firmy Bosch nejen na prvních projektech Průmyslu 4.0,
například na monitoringu vřeten obráběcích strojů a bezpilotních tahačů v oblasti logistiky, ale sám chce dalšími
řešeními přispět k dalšímu rozvoji projektu. Jako závod
s realizací Průmyslu 4.0 chceme navrhovat inovativní řešení, ze kterých budou mít užitek i další závody“, sdělil
obchodní ředitel firmy Bosch Diesel s.r.o. Ralph Klaus
Carle.

úspěchu. Spokojenost zákazníků s kvalitou dodávanou
závodem Jihlava je základem pro další rozvoj obchodních vztahů, respektive pro získání nových zakázek. Pro
pozitivní rozhodování o zakázkách hrají témata kvality
a spolehlivosti dodávek klíčovou roli. Ocenění Dodavatele roku 2017 jsme jako výrobní závod získali od PSA poprvé. Doufám, že i v příštím roce budeme zase úspěšní
a ocenění získáme podruhé,“ shrnul na závěr technický
ředitel firmy Bosch Diesel s.r.o Stefan Hamelmann.

Významné ocenění pro jihlavský BOSCH
V červenci 2017 uděloval v Paříži výrobce automobilů,
firma Peugeot (PSA), na třináctém ročníku „Dne dodavatelů“ prestižní ocenění „Dodavatel roku 2017- nejlepší
závod“. Tímto prestižním oceněním byl oceněn i jihlavský závod firmy Bosch. Ocenění je udělováno firmou
Peugeot dodavatelům, kteří prokáží v oblasti kvality a logistiky dosahování mimořádně vynikajících výsledků.
„Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, kteří přispěli k dosažení tohoto významného

Více informací o Bosch Diesel s.r.o. a Skupině Bosch
v České republice najdete na www.bosch.cz,
www.bosch.com, www.bosch-press.com,
http://twitter.com/BoschPresse
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Když se plaví koně
Léto už se definitivně chýlí ke konci, ale krásné počasí si v prázdninových měsících dosyta užila Vysočina. Třeba fotoreportér MF DNES a 5plus2 Petr Lemberk
zachytil v srpnovém parném podvečeru kamarádky Janu a Vlastu, jak plaví a tím chladí koně v rybníku Abrahám na Havlíčkobrodsku.
FOTO | PETR LEMBERK (4x)

HUDEBNÍ IMPULSY

Richard Müller a jeho běsy
Démon česko-slovenské
hudby Richard Müller
chystá koncertní šňůru.
JOSEF VLČEK

R

ichard Müller je bezpochyby jedním z nejdůvěryhodnějších a nejpřesvědčivějších zpěváků, kteří
se v posledních třiceti letech v Česku
a na Slovensku objevili. Zároveň ale také
nejkomplikovanějším. K loňské pětapadesátce si nadělil album 55, k letošním
narozeninám, které slaví 6. září, pro změnu videoklip k písni Adieu Adele, ve kterém si zahrála i moderátorka Adela Banášová. V něm znovu dokazuje, že má
mnoho z talentu svého otce, legendárního slovenského herce Vlado Müllera.
Müller se v širším měřítku představil
československé veřejnosti jako charismatický zpěvák skupiny Banket, kterou
spoluzaložil v roce 1984. Kapela patřila
do takzvané nové vlny, hrála tedy něco
mezi rockem a popem, používala na

svou dobu hodně elektronických nástrojů a její texty oplývaly někdy až ulítlým
humorem. Taková byla i nejslavnější
skladba Banketu Po schodoch, která se
hraje dodnes. Pochází z vynikajícího
alba Bioelektrovizia z roku 1986. Na
této desce se ale také objevila píseň Tlaková níž, která představila Müllera
v úplně jiné podobě – jako introvertního
šansoniéra, schopného vyzpívat i nejbolavější zákruty lidského nitra.
Bioelektrovizía upozornila na mladého slovenského zpěváka autorský tým
Michal Horáček a Petr Hapka. Těm se
podařilo získat Müllera pro svůj projekt
V penzionu Svět. Výsledkem byla nejlepší česká deska roku 1988 a na ní dvě
nezapomenutelné Müllerovy písně Rozeznávám a Štěstí je krásná věc. Dodnes je můžeme slyšet ve vysílání Rádia Impuls a obdivovat přitom skvěle
zvládnutou zpěvákovu češtinu.
Müller se v devadesátých letech vrátil k Horáčkovým textům ještě několikrát. Rád dává k dobru, že po tom, co se
v roce 2000 stala hitem píseň Srdce
jako kníže Rohan, mu v Česku nikdo po-

malu neřekl jinak než podle textu skladby „starej Růžička“. Naposledy spolupracoval s Horáčkem v roce 2015 na
albu Sociální síť.
Müller skončil s Banketem v roce
1992 a od té doby je na sólové dráze. Lemuje ji šestnáct studiových alb, z toho
dvě s osmičlennou vokální skupinou
Fragile, s níž v letech 2013 až 2014 také
příležitostně vystupoval. Müller si dnes
často skládá muziku nebo píše texty
sám. Nevyhýbá se ale ani spolupráci s jinými autory. Hudbu k poslednímu albu
55 mu napsal Ondřej Brzobohatý.
S Müllerem se ale někdy těžko spolupracuje. Je to velká a kreativní osobnost,
ovšem v devadesátých letech byl
často na drogách a doslova nepoužitelný. Traduje se, že tehdy před
koncerty vyžadoval pervitin a na
jednom koncertě ve Zlíně se prý
na pódiu dokonce objevil nahý.
Za to se pak omluvil v písni
Nahý 2. Trpí těžkou maniodepresivní psychózou, která ho
vedla až k několika pokusům
o sebevraždu. Ani jeho bývalá

manželka Soňa Müllerová, ani jeho pozdější přítelkyně Iva Bittová s ním určitě
neměly lehký život. Zároveň je ale schopen bouře své duše autenticky překlopit
do svých pěveckých výkonů. Naživo
nemá v našich zemích konkurenci.
Letos v říjnu a v listopadu vyjíždí
Müller na společné turné Ona a on spolu s Adelou Banášovou. Partnerem české větve jejich
koncertní šňůry bude Rádio Impuls.
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DETEKTIVNÍ EXTRA TŘÍDA

neděle
20.15
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BIO POTRAVINY
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Biofarmy otevírají své brány
Září je měsícem ekologického zemědělství, kdy právě
za těmito výrobky míří nejvíce zákazníků v roce. „Mají
jistotu, že nekupují maso nebo sýr plný chemie,“ říká
Josef Sklenář, majitel jedné z nejstarších biofarem.
ČR | Příští týdny jsou časem sklizně, kdy
mohou Češi alespoň na chvíli opustit supermarkety a vyrazit na tuzemské biofarmy, které teď mají velmi pestrou nabídku. Potkáte je u silnice, cestou na chatu
či chalupu nebo taková farma může sídlit i kousek od vašeho domova. Jejich výhodou je, že produkty nevyrábí masově,
tudíž mohou dodržovat šetrné postupy
bez průmyslových hnojiv, umělých pesticidů. Navíc slepice nejsou namačkány
v klecích, prasata i krávy mají svůj volný
výběh i pastvu, takže žijí přirozenějším
stylem života než ve velkochovech.
Zvířata v biozemědelství se můžou proběhnout, jsou ve vzájemném kontaktu ve
skupinách a nesmí se jim bez povolení odstraňovat rohy nebo krátit ocásky – zkrátka se dbá na to, aby byla celkově v „poho-

dě“. V Česku takto hospodaří desítky biofarem a jednou z nejstarších je ta v Sasově u Jihlavy. Funguje od roku 1991 a její
produkty lidé už dobře znají. „Život našeho prasátka začíná porodem v porodně
prasnic. Ve stáří asi 35 dní jsou selata společně s matkou přesunuta do rodinné stáje. Prasnice stále kojí selata a tím jim zajišťují ideální výživu a ochranu proti chorobám,“ popisuje majitel zdejšího hospodářství Josef Sklenář. Zvířata v Sasově
mají k dispozici stelivovou slámu a neustálý přístup do výběhů na čerstvém vzduchu a slunci. Fungují zde přirozené životní pochody jako v přírodě, zvířata jsou
maximálně otužilá a odolná vůči chorobám, a to bez nadbytečného očkování či
užívání antibiotik. „Zatímco v klasických chovech jsou selata odstavena již
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BIO ZÁŘÍ
nejen v září...

www.mesicbiopotravin.cz
Od 1921

promítne do trochu vyšší ceny, ale zákazník si může být jistý, že si pochutná
a že nedostane jakýsi „polotovar“, který
obsahuje chemikálie, cestuje klidně
i přes půl světa a aby se nezkazil, je
plný konzervantů.

Nahlédnete do zákulisí

Josef Sklenář na své farmě.
po prvním měsíci, na naší biofarmě až po
třech. Díky delšímu kontaktu s matkou
a možnosti navyknutí na tuhou stravu je
pak odstav pro selata i matky mnohem
méně stresující,“ podotýká sedlák.
Kvalitu masa či mléčných výrobků
od spokojeně se pasoucích zvířat zákazníci už dobře znají a vědí, že třeba vejce
z biofarmy jsou žlutější, maso jemnější
a například rajčata chutnější. V potravinách nejsou zvýrazňovače chuti, syntetická barviva a jiná „éčka“. To se sice

A ví to i Ministerstvo zemědělství, které
se snaží produkty českých biofarem propagovat. Například akcí „Září – měsíc
biopotravin a ekologického zemědělství“. Letos se uskuteční již 13. ročník
a zatímco na počátku se do akce zapojilo jen několik farem, dnes už je akce
masivní. „Září je měsíc, kdy máme nejvíc zákazníků a také nabízíme nejvíc našich produktů a pochoutek,“ doplňuje Josef Sklenář. A také on připravuje na
23. září na své farmě den otevřených
dveří. „Všichni si budou moci prohlédnout výběhy našich Přeštických černostrakatých prasat a další zvířata,
ochutnat třeba biomeloun nebo masné
speciality,“ uzavírá.
(jos)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 2. září 2017
Nova

Prima

Joj Family

6.15 Robot a příšerka (4) 6.45 Avengers:
Sjednocení II (10) 7.10 Milesova vesmírná
dobrodružství (22) 7.30 O Rampelníkovi.
Pohádka (Rak., 2007) 9.10 Flashdance.
Romantické drama (USA, 1983) 10.55 Koření
11.50 Volejte Novu 12.25 Rady ptáka
Loskutáka 13.35 Výměna manželek IV 15.00
A co když je to pravda? Romantický film
(USA, 2005) 16.45 Karate Kid. Akční film
(USA/Číny, 2010) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.20 Ninjago VI (10) 6.50 Ninjago VII (1) 7.20
Chlupatá rota (17) 7.45 Jen počkej, zajíci!
Animovaný seriál (Rus., 1969) 8.25 M.A.S.H
(72). Válečný seriál (USA, 1972-1983) 8.55
Autosalon 10.15 Prima Partička 11.15 Modrý
kód (31). Seriál (ČR, 2017) 12.35 Vinaři II (11).
Komediální seriál (ČR, 2015) 14.05 Tchán.
Komedie (ČR, 1979) 15.50 Andílek na nervy.
Komedie (ČR, 2015) 18.10 Hrdina kuchyně
18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.55 Noviny 6.35 Soudní síň 7.40

NAUČNÝ

ZÁBAVA

ZÁBAVA
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ČT1
6.00 Banánové perličky 6.25 Svatba 6.45
Magnolia 7.55 Otec Brown IV 8.40 Kdoví, kdy
začne svítat 9.50 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Pohádka o prolhaném království
14.10 O chytré Marině. Pohádka 14.35
Neobyčejné životy 15.30 Hercule Poirot XIII
17.00 Nezkrotná Angelika. Romantický film
(Fr., 1967) 18.25 Kluci v akci 18.55 Události za
okamžik a počasí 19.00 Události 19.45 BBV

Soudní síň 8.45 Klenot TV 9.45 Extrémní případy
11.00 Dnes v jednom domě (4/9), seriál (ČR/SR,
1979) 13.00 Dlouhá míle (5), seriál (ČR, 1989) 14.45
Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.45 V sedmém nebi
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Bratranci v akci,
komedie (Šp., 2011) 22.25 Jak jsem přežil (3, 4),
seriál (SR, 2009) 0.35 Soudní síň

NEDĚLE 6.30 Krimi 6.55 Soudní síň 7.50

Soudní síň 8.50 Klenot TV 9.50 Kutil, s. r. o. 10.50
Žena za pultem (9/12) 12.00 Farářův konec 14.00
Všechno, co mám rád 15.30 Česko Slovensko má
talent 16.55 Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30
Nástrahy lásky, romantický film (Rak./N, 2008)
0.30 Kutil, s. r. o.

PONDĚLÍ 9.25 Klenot TV 10.25 Poldové v akci

11.20 Nákupní maniačky 12.20 Divocí koně (35)
13.45 Poldové v akci, seriál (SR, 2016) 14.45 Soudní
síň 15.45 Soudní síň 16.50 Medicopter 117 (73/82)
17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Farářův konec 22.25 Bratranci v akci, komedie (Šp., 2011) 0.35 Rodinné záležitosti

JEJICH ÚKOLEM JE PONOŘIT SE
DO PSYCHIKY ZLOČINCŮ

Specialisté na vraždy

ÚTERÝ 9.45 Klenot TV 10.30 Poldové v akci

NĚMECKÝ KRIMINÁLNÍ SERIÁL
KAŽDÉ ÚTERY 21:45

20.00 Zázraky přírody
21.10 Krokodýl Dundee
Dobrodružná komedie
(Austr./USA, 1986)
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Dr. No
Akční film (VB, 1962)
0.35 Manéž Bolka Polívky
1.50 Banánové perličky
2.20 Zahrada je hra
2.40 Chalupa je hra
3.05 Bydlení je hra

20.20 Tvoje tvář má známý hlas IV
22.40 Konečná
Akční film (USA, 2013). Hrají
A. Schwarzenegger, F. Whitaker,
R. Santoro, E. Noriega a další
0.35 Žraločí tornádo
Katastrofický film (USA, 2013).
Hrají I. Ziering, J. Heard,
T. Reidová, C. Scerboová a další
2.10 Námořní vyšetřovací služba XI (15)
3.05 Kolotoč
3.30 DO-RE-MI
4.15 Výměna manželek IV

20.15 Pevnost Boyard
21.55 Krvavý Bangkok
Thriller (USA/Kan./Thaj., 2014).
Hrají D. Lundgren, T. Jaa,
C. Jadeová a další
23.55 Les sebevrahů
Horor (USA, 2016). Hrají
N. Dormerová, E. Macken,
S. Vogtová a další. Režie J. Zada
1.50 Máme rádi Česko
3.45 Bílí muži neumějí skákat
Komedie (USA, 1992). Hrají
W. Harrelson, W. Snipes a další

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

8.05 Ironside: Na straně zákona (1) 8.55 V utajení V
(12) 9.50 Top Gear 2010 11.05 Re-play 11.40
Pevnost Boyard (6) 14.15 Simpsonovi IV (13-16)
16.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (19, 20)
17.55 Simpsonovi IV (17-20) 20.00 Simpsonovi
XXVIII (13) 20.35 Simpsonovi XXVIII (14) 21.05
Simpsonovi XXVIII (15) 21.35 Simpsonovi XXVIII
(16) 22.05 Simpsonovi XXVIII (17) 22.30 Kopačky
0.45 Re-play

6.45 Mupeti 8.30 Dr. House IV (10) 9.20 Dr. House
IV (11) 10.35 Námořní vyšetřovací služba VI (23, 24),
krimiseriál (USA, 2008) 12.20 Lincolnská střední,
komedie (USA, 2001) 13.45 Sandokan se vrací,
dobrodružný film (It., 1977) 16.05 Corrina, Corrina,
komedie (USA, 1994) 18.10 Machři 2, komedie
(USA, 2013) 20.00 Jobs, životopisný film (USA,
2013) 22.25 15 minut, akční thriller (USA/N, 2001)
0.35 Lovec policajtů, akční film (USA, 2001)

7.15 Ninjago VII (1) 7.45 Chlupatá rota (17) 8.15
Zpravodajství FTV Prima 9.50 Siska (12) 11.10
Karolína, domácí kuchařka 11.45 Siska II (1), krimiseriál (N, 1999) 13.05 Skandál, komediální drama
(USA, 2006) 15.35 Odtud až na věčnost, válečné
drama (USA, 1953) 18.05 Princ a já: Královské líbánky, romantický film (USA, 2008) 20.00 King Kong,
akční dobrodružné drama (USA/N/N. Zél., 2005)
0.05 Útok žraloka, thriller (Austr./Kan., 2009)

SÉRUM PRAVDY

11.25 Nákupní maniačky 12.25 Divocí koně (36)
13.45 Poldové v akci 14.45 Soudní síň 16.50
Medicopter 117 (74/82) 17.50 Nákupní maniačky
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Česko Slovensko
má talent 21.45 Specialisté na vraždy (1/49) 23.50
Divocí koně (36) 1.00 Poldové v akci

STŘEDA 9.30 Klenot TV 10.30 Poldové v akci
11.20 Nákupní maniačky 12.30 Divocí koně (37)
13.45 Poldové v akci 14.45 Soudní síň 15.45 Soudní
síň 16.50 Medicopter 117 (75/82) 17.50 Nákupní
maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Všechno, co mám rád 21.55 Dnes v jednom domě
(5/9) 23.35 Dr. Stefan Frank (25, 26)
ČTVRTEK 8.30 Medicopter 117 (75/82) 9.45

Klenot TV 10.35 Poldové v akci 11.25 Nákupní
maniačky 12.30 Divocí koně (38) 13.45 Poldové
v akci 14.45 Soudní síň 16.50 Medicopter 117
(76/82) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Žena za pultem (10/12) 21.25 Dlouhá
míle (6) 23.05 Střepiny * 0.30 Divocí koně (38)

PÁTEK 9.40 Klenot TV 10.40 Poldové v akci
11.30 Nákupní maniačky 12.35 Divocí koně (39)
13.45 Poldové v akci 14.45 Soudní síň 15.45 Soudní
síň 16.50 Medicopter 117 (77/82) 17.50 Nákupní
maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Hlas
srdce 22.10 Česko Slovensko má talent 23.40
Divocí koně (39) 0.45 Poldové v akci
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neděle 3. září 2017
ČT1
6.25

12.00
13.00
13.05
14.05
14.45
16.00
17.20
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.35
22.09
22.10
23.50
1.15
1.55
2.20
2.50

Banánové rybičky 7.05 Žárlivost 7.25
Záchranáři 8.15 Úsměvy Jana Hartla
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Smůla
O loupežníku Olbramovi
Rozmarné léto
Dobrá Voda (2/7)
Hercule Poirot XIII
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Četnické humoresky (4/39)
Beáta. Krimiseriál (ČR, 1997)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Strach
Detektivní film (ČR, 1963)
Schimanski
Banánové rybičky
Hobby naší doby
Bydlet jako... pravý muž
Žiješ jenom 2x

NOVA
6.20
6.45
7.10
7.35
7.55
8.55
10.10
11.50
13.40
16.10
17.45
19.30
20.15
21.25
21.55
0.15
2.30
3.25
4.05

Robot a příšerka (5)
Avengers: Sjednocení II (11)
Milesova vesmírná dobrodružství
(23)
Show Toma a Jerryho (10)
Víkend
Žabí král aneb Železný Jindřich
Letadla
Kouzelná chůva Nanny McPhee
Rodinný film (Fr./VB/USA, 2005)
Příběh rytíře
Dobrodružný film (USA, 2001)
Pětka s hvězdičkou
Komedie (ČR, 1985)
Discopříběh 2
Komedie (ČR, 1991)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (2)
Případ u Dračí skály. Krimiseriál
(ČR, 2017)
Střepiny
Kajínek
Krimifilm (ČR, 2010)
Příběh rytíře
Volejte Novu
DO-RE-MI
Malé lásky

Prima
6.05
6.35
6.55
8.10
9.10
9.40
11.00
11.50
12.45
13.30
14.05
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.25
22.15
0.15
1.15
2.15
3.55

Ninjago VII (2)
Chlupatá rota (18)
M.A.S.H (73, 74)
Největší tankové bitvy II (10)
Prima ZOOM Svět
Modrý kód (32)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Božské dorty od Markéty
Pevnost Boyard
Vraždy v Midsomeru III
Krimiseriál (VB, 1999)
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Kapitán Exner (3)
Detektivní seriál (ČR, 2017)
Očima Josefa Klímy
13
Thriller (USA, 2010)
Komplikace (6)
Největší tankové bitvy II (10)
Vraždy v Midsomeru III
Utta Danellová: Zamilovaná
jeptiška

Nova Cinema
6.50 Flashdance 8.30 Sandokan se vrací 11.10 A co
když je to pravda? 12.55 Jobs 15.10 Rizzoli and
Isles: Vraždy na pitevně II (9-11) 17.45 Ztraceni ve
vesmíru, sci-fi film (USA, 1998) 20.00 Bájní tvorové: Dračí hrobka, akční film (VB/Číny, 2013) 21.45
Nezvratný osud, thriller (USA/Kan., 2000) 23.30
Konečná, akční film (USA, 2013)

Prima cool
7.20 Ironside: Na straně zákona (2) 8.10 V utajení V
(13) 9.05 Top Gear 2010 10.20 Applikace 10.55
Pevnost Boyard (7) 13.25 Simpsonovi IV (17-20)
15.25 Simpsonovi XXVIII (13-17) 17.55 Simpsonovi
IV (21) 18.30 Simpsonovi IV (22) 18.55 Simpsonovi
IV (23) 19.30 Simpsonovi V (1) 20.00 Král Škorpion
22.05 Vesmírná loď Ascension (4) 23.05 Autosalon
0.10 Applikace 0.45 Těžká dřina

Prima Max
6.15 Ninjago VII (2) 6.45 Chlupatá rota (18) 7.15
Zpravodajství FTV Prima 8.35 Siska II (1, 2), krimiseriál (N, 1999) 11.45 Princ a já: Královské líbánky
13.45 King Kong, akční dobrodružné drama
(USA/N/N. Zél., 2005) 17.45 Ostrov ztracených
duší, fantasy film (Dán., 2007) 20.00 Špioni z lásky,
komedie (Fr., 2013) 22.05 Krvavý Bangkok, thriller
(USA/Kan./Thaj., 2014) 0.05 13, thriller (USA, 2010)

pondělí 4. září 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.45 Po stopách hvězd 10.15 168
hodin 10.45 Kdoví, kdy začne svítat

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 V porodnici
14.15 Strach
15.55 To je vražda, napsala V
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Život a doba soudce A. K. 2 (2/13)
21.00 Trapný padesátky (2/12)
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.40 Šťastné údolí (1/6)
0.30 AZ-kvíz
1.00 Kalendárium

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.45
23.40
0.35
1.20
2.00
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3290)
Policie Modrava (2)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (35)
Dr. House IV (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba XI (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3291)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (11)
Janova láska. Krimiseriál (ČR, 2017)
Kriminálka Anděl IV (4)
Námořní vyšetřovací služba XIII
Vražedná čísla III (20)
Dr. House IV (12)
Správná dvojka (10)
Technická přestávka
Novashopping

6.05
6.35
7.15
8.40
9.55
12.00
12.10
13.25
14.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
23.50
0.55
3.05

Prima

Nova Cinema

Ninjago VII (3)
Chlupatá rota (19)
M.A.S.H (73, 74)
Siska V (3)
Rosamunde Pilcherová: Stará
láska nerezaví
Romantický film (N, 2013)
Polední zprávy
Siska V (4)
Krimiseriál (N, 2004)
Policie Hamburk VI (3)
Celá pravda. Krimiseriál (N, 2011)
Komisař Rex na stopě (5, 6)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy (1)
Návrat domů. Seriál (N, 2008)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (33)
Bojuj, hrdino! Seriál (ČR, 2017)
Ano, šéfe!
Jak se staví sen
M.A.S.H (75, 76)
Komisař Rex na stopě (5, 6)
Policie Hamburk VI (3)

6.20 Lincolnská střední 7.40 Corrina 9.50
Kouzelná chůva Nanny McPhee 12.00 Letadla
13.35 Teleshopping 13.55 Machři 2 15.45 Bájní tvorové: Dračí hrobka, akční film (VB/Číny, 2013) 17.20
Karate Kid, akční film (USA/Číny, 2010) 20.00
Hvězdný prach, fantasy film (VB/USA, 2007) 22.30
Gloria 0.35 Nezvratný osud

Prima cool
10.10 Futurama III (6) 10.40 Námořní vyšetřovací
služba L. A. (16) 11.35 Top Gear 2010 12.40
Simpsonovi IV (21-23) 14.10 Simpsonovi V (1) 14.40
Applikace 15.15 Re-play 15.45 Futurama III (7) 16.10
Hvězdná brána X (6) 17.05 Top Gear 2010 18.20
Simpsonovi V (2-5) 20.15 24 Hodin: Nezastavitelný
(5) 21.25 Teorie velkého třesku X (1, 2) 22.10 Grimm
IV (10) 23.05 Killjoys: Vesmírní lovci II (7)

Prima Max
8.25 Ninjago VII (3) 8.55 Chlupatá rota (19) 9.25
Zpravodajství FTV Prima 10.45 Siska II (2, 3) 13.55
Ostrov ztracených duší, fantasy film (Dán., 2007)
16.15 Král Škorpion, akční dobrodružný film
(USA/Belg./N, 2002) 18.10 Svatební zvony, romantický film (USA, 2016) 20.00 Dva misionáři, komedie (It., 1974) 22.00 Robocop, akční sci-fi film (USA,
1987) 0.15 Špioni z lásky, komedie (Fr., 2013)

úterý 5. září 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.50 Láska na inzerát 10.25
Rozmarné léto 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Heidi Janků
14.30 Mít tak holku na hlídání
15.00 Z Televarieté
15.55 To je vražda, napsala V
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Hercule Poirot XIII
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Případy detektiva Murdocha X
23.15 Profil zločinu IV
0.05 Motiv IV
0.50 AZ-kvíz
1.15
Postřehy odjinud

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.25
1.55
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3291)
Specialisté (11)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (36)
Dr. House IV (14, 15)
Námořní vyšetřovací služba XI (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3292)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(751)
Stávka bude! Seriál (ČR, 2017)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba XIII
Vražedná čísla III (21)
Dr. House IV (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba XI (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (35)

6.05
6.35
7.15
8.40
9.55
12.00
12.10
13.25
14.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
0.20
1.25
3.25

Prima

Nova Cinema

Ninjago VII (4)
Chlupatá rota (20)
M.A.S.H (75, 76)
Siska V (4)
Rosamunde Pilcherová: Zaslíbená
nevěsta
Polední zprávy
Siska V (5)
Policie Hamburk VI (4)
Komisař Rex na stopě (7, 8)
Barva vody. Krimiseriál (It., 2013)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy (2)
Na rozcestí. Seriál (N, 2008)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (37)
Všechno vzhůru nohama. Seriál
(ČR, 2017)
TOP STAR magazín
Vinaři II (12)
M.A.S.H (77, 78)
Komisař Rex na stopě (7, 8)
Rosamunde Pilcherová: Zaslíbená
nevěsta

5.00 Na Hromnice o den více 6.35 Mupeti 8.15 Dr.
House IV (12, 13) 9.55 O Rampelníkovi 11.55
Ztraceni ve vesmíru 14.30 Hvězdný prach 16.55
Pětka s hvězdičkou, komedie (ČR, 1985) 18.20
Discopříběh 2, komedie (ČR, 1991) 20.00 Ohnivý
oceán, dobrodružný film (USA, 2004) 22.35 Jesse
Stone: Chladnokrevný detektiv 0.20 Gloria

Prima cool
8.55 Top Gear 2010 10.10 Futurama III (7) 10.40
Námořní vyšetřovací služba L. A. (17) 11.40 Top
Gear 2010 (5) 12.50 Simpsonovi V (2-5) 14.50
Teorie velkého třesku X (1, 2) 15.45 Futurama III (8)
16.10 Hvězdná brána X (7) 17.05 Top Gear 2010
18.20 Simpsonovi V (6-9) 20.15 Top Gear speciál:
Od A do Z (2/2) 21.25 Teorie velkého třesku X (3,
4) 22.20 Partička 23.00 Tyran (10) 0.10 Partička

Prima Max
8.35 Ninjago VII (4) 9.05 Chlupatá rota (20) 9.25
Zpravodajství FTV Prima 11.10 Siska II (3) 12.20
Karolína, domácí kuchařka 12.55 Siska II (4) 14.15
Svatební zvony 16.10 Dva misionáři, komedie (It.,
1974) 18.10 Inspektor se vrací, mysteriózní drama
(VB, 2015) 20.00 Simpsonovi ve filmu, animovaný
film (USA, 2007) 21.55 Hartova válka, válečný film
(USA/ČR, 2002) 0.30 Robocop

středa 6. září 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Otec Brown IV 10.30 V porodnici 10.45 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Dalibora Jandy
14.30 Prodaná babička
14.55 Z Televarieté
15.50 To je vražda, napsala V
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Místo zločinu Plzeň (2/6)
21.00 Sanitka 2 (2/13)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Columbo
23.35 Kriminalista
0.35 AZ-kvíz
1.00 Objektiv
1.30 Na stopě

NOVA
5.55
8.25
8.40
9.40
10.55
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.55
23.50
0.40
2.10
2.40
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3292)
Ordinace v růžové zahradě 2 (751)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (37)
Dr. House IV (16)
Dr. House V (1)
Námořní vyšetřovací služba XI (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3293)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Malé lásky
Námořní vyšetřovací služba XIII (24)
Vražedná čísla III (22)
Dr. House IV (15, 16)
Správná dvojka (12)
Co na to Češi
Co na to Češi

6.05
6.35
7.15
8.40
9.55
11.55
12.05
13.20
14.20
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.05
1.00
3.15

Prima

Nova Cinema

Ninjago VII (5)
Chlupatá rota (21)
M.A.S.H (77, 78)
Siska V (5)
Rosamunde Pilcherová: Čekání
na duhu
Romantický film (N, 2014)
Polední zprávy
Siska V (6)
Policie Hamburk VI (5)
Komisař Rex na stopě (9, 10)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy (3)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (34)
Show Jana Krause
Kapitán Exner (3)
Poslední pád mistra Materny 1/2.
Detektivní seriál (ČR, 2017)
M.A.S.H (79, 80)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
Komisař Rex na stopě (9, 10)
Rosamunde Pilcherová: Čekání
na duhu

5.15 Corrina, Corrina 7.05 Dr. House IV (14) 7.55 Dr.
House IV (15) 8.45 Rizzoli and Isles: Vraždy na
pitevně II (9-11) 11.35 Žabí král aneb Železný
Jindřich 12.45 Karate Kid 15.40 Ohnivý oceán 18.10
LOL(a), komedie (USA, 2011) 20.00 Zkratky ke
štěstí, komedie (USA, 2004) 22.00 Špinavej Joe
23.40 Jesse Stone: Chladnokrevný detektiv

Prima cool
8.55 Top Gear 2010 10.10 Futurama III (8) 10.45
Námořní vyšetřovací služba L. A. (18) 11.45 Top
Gear speciál: Od A do Z (2/2) 12.55 Simpsonovi V
(6-9) 14.55 Teorie velkého třesku X (3, 4) 15.50
Futurama III (9) 16.10 Hvězdná brána X (8) 17.10
Top Gear 2010 18.20 Simpsonovi V (10-13) 20.15
Extant II (13) 21.25 Teorie velkého třesku X (5, 6)
22.15 Partička 22.55 Tyran II (1) 0.05 Partička

Prima Max
8.25 Ninjago VII (5) 8.50 Chlupatá rota (21) 9.20
Zpravodajství FTV Prima 11.05 Siska II (4) 12.20
Karolína, domácí kuchařka 12.55 Siska II (5) 14.15
Inspektor se vrací, mysteriózní drama (VB, 2015)
16.10 Simpsonovi ve filmu, animovaný film (USA,
2007) 18.05 Poslední vůle, thriller (USA, 2016)
20.00 Poznamenaná, thriller (Irs., 2007) 22.00
Sedm životů 0.35 Hartova válka

čtvrtek 7. září 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.50 Prodaná babička. TV komedie
(ČR, 1978) 10.20 Dobrá Voda (2/7)
11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Nadi Urbánkové
14.30 Herecká dráha
15.00 Z Televarieté
15.55 To je vražda, napsala V
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Hercule Poirot XIII
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Šťastné údolí (2/6)
23.20 Taggart
1.00 AZ-kvíz
1.25 Toulavá kamera
1.55 Banánové rybičky

5.55
8.25
8.40
9.40
10.55
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
23.50
1.30
2.10
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3293)
Výměna manželek IX
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (38)
Dr. House V (2, 3)
Námořní vyšetřovací služba XI (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3294)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(752)
Prásk!
Univerzální voják: Zpět v akci
Akční sci-fi film (USA, 1999)
Dr. House V (1, 2)
Námořní vyšetřovací služba XI (17)
Správná dvojka II (1)
Co na to Češi

Prima
6.05
6.35
7.15
8.40
9.55
12.00
12.10
13.25
14.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.45
0.50
2.50

Ninjago VII (6)
Chlupatá rota (22)
M.A.S.H (79, 80)
Siska V (6)
Rosamunde Pilcherová: Láska,
zloděj a diamanty
Romance (N, 2015)
Polední zprávy
Siska V (7)
Policie Hamburk VI (6)
Komisař Rex na stopě (11, 12)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy (4)
Svatojánská noc. Seriál
(N, 2008)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (38)
Seriál (ČR, 2017)
Prima Partička
Jak se staví sen
M.A.S.H (81, 82)
Komisař Rex na stopě (11, 12)
Rosamunde Pilcherová: Láska,
zloděj a diamanty

Nova Cinema
7.40 Dr. House IV (16) 8.30 Dr. House V (1) 9.20
LOL(a) 11.25 Ohnivý oceán 14.15 Takový je byznys
16.20 Zkratky ke štěstí 18.15 Nebezpečný vlak, thriller (Kan., 1999) 20.00 Námořní vyšetřovací služba
VI (25) 21.00 Námořní vyšetřovací služba VII (1)
21.55 Empire State, akční film (USA, 2013) 23.40
Špinavej Joe, komedie (USA, 2001)

Prima cool
9.10 Top Gear 2010 10.25 Futurama III (9) 10.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. (19) 11.55 Extant II
(13) 12.55 Simpsonovi V (10-13) 14.55 Teorie velkého třesku X (5, 6) 15.45 Futurama III (10) 16.10
Hvězdná brána X (9) 17.05 Top Gear 2010 18.20
Simpsonovi V (14-17) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie
velkého třesku X (7) 21.55 Teorie velkého třesku X
(8) 22.20 Rocky 0.50 Helix (11)

Prima Max
8.05 Ninjago VII (6) 8.30 Chlupatá rota (22) 8.55
Zpravodajství FTV Prima 10.40 Siska II (5) 11.55
Karolína, domácí kuchařka 12.30 Siska II (6) 13.50
Poslední vůle 15.45 Lilly Schönauer: Překážky lásky,
romantický film (Rak./N, 2011) 17.45 Vítejte ve
vidlákově 20.00 Dva muži hlásí příchod, komedie
(ČR, 1975) 22.10 Poltergeist 0.00 Sedm životů,
romantický film (USA, 2008)

pátek 8. září 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Postřehy odjinud 9.55 Neobyčejné
životy 10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Z Televarieté
16.00 Cestománie
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bydlet jako... Adolf Loos
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 První republika II (1/13)
20.55 13. komnata Ivana Haška ml.
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Zpátky se Sobotou
23.15 Případy detektiva Murdocha X
23.55 Motiv IV
0.40 AZ-kvíz
1.10 Bolkoviny
1.50 Dobré ráno

5.55
8.25
8.40
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.50
1.00
1.50
2.30
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3294)
Ordinace v růžové zahradě 2 (752)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (39)
Dr. House V (4, 5)
Námořní vyšetřovací služba XI (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3295)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Probudím se včera
Komedie (ČR, 2012)
Když si Chuck bral Larryho
Komedie (USA, 2007)
Dr. House V (3)
Námořní vyšetřovací služba XI (18)
Prásk!
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (39)

Prima
6.05
6.35
7.15
8.40
10.00
12.05
12.15
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.15
0.15
1.20
3.15

Ninjago VII (7)
Chlupatá rota (23)
M.A.S.H (81, 82)
Siska V (7)
Rosamunde Pilcherová:
Argentinské tango
Romantický film (N, 2015)
Polední zprávy
Siska V (8)
Zhroucení. Krimiseriál (N, 2003)
Policie Hamburk VI (7)
Komisař Rex na stopě II (1, 2)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy (5)
Na útěku. Seriál (N, 2008)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Seznamka
Komedie (ČR, 2016)
Máme rádi Česko
M.A.S.H (83, 84)
Komisař Rex na stopě II (1, 2)
Rosamunde Pilcherová:
Argentinské tango
Romantický film (N, 2015)

Nova Cinema
7.35 Dr. House V (2, 3) 9.15 Muž z Laramie 11.35
Zkratky ke štěstí 13.50 A zase ti Mupeti! 15.45
Námořní vyšetřovací služba VI (25) 16.40 Námořní
vyšetřovací služba VII (1) 17.35 World Trade Center
20.00 Lovecká sezona, animovaný film (USA,
2006) 21.40 Cellular 23.25 Univerzální voják: Zpět
v akci 0.50 Špinavej Joe, komedie (USA, 2001)

Prima cool
7.50 Hvězdná brána X (9) 9.05 Top Gear 2010
10.20 Futurama III (10) 10.50 Námořní vyšetřovací
služba L. A. (20) 11.45 Autosalon 12.55 Simpsonovi
V (14-17) 14.55 Teorie velkého třesku X (7, 8) 15.45
Futurama III (11) 16.10 Hvězdná brána X (10) 17.05
Top Gear 2010 18.20 Simpsonovi V (18-21) 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (21, 22) 22.15
Kyklop 0.15 Helix (12)

Prima Max
8.05 Ninjago VII (7) 8.35 Chlupatá rota (23), animovaný seriál (Kan., 2009) 8.55 Zpravodajství FTV
Prima 10.40 Siska II (6) 11.50 Karolína, domácí
kuchařka 12.25 Siska II (7) 13.45 Vítejte ve vidlákově 16.05 Náš malý likvidátor, romantická komedie
(N, 2012) 18.10 Hříšná cesta do ráje, komedie (USA,
2013) 20.00 Motýl na rameni, drama (Fr., 1978)
22.00 Rocky 0.30 Poltergeist, horor (USA, 2015)
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Josefína Tahavská (35)

Je dělnicí, s manželem
mají tříletou dceru.
Bydlí v komfortním rodinném domě, kde je
znát, že manžel je vášnivý nimrod. Josefína
pochází z Chebu, poté
žila ve Stříbře, a když potkala manžela,
přestěhovali se do Konstantinových
Lázní. Má ráda noky se sýrem. Nesnáší
mořské plody a nikdy by nesnědla žábu
nebo larvy či červy.

Úterý: Jan Blažek (22)

Dokončuje studium na
Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v
Plzni. Pracuje jako grafik. Je svobodný, žije
v Plzni v bytě se spolubydlícím. Za výhru
by si pořídil vybavení do bytu nebo by
jel na dovolenou. Upřednostňuje například polévku z růžičkové kapusty či některá vietnamská jídla, má rád lívance
obalené ve skořici a cukru. Nesnáší většinu hub, jídla typu mozeček, mlékovou
polévku, pečená nebo grilovaná rajčata.

Středa: Václav Stuchl (40)

Má dvě děti, ale žije
jen se svou přítelkyní
Hankou v rodinném
domě. Nejvíce si pochutná na špenátu a výpečkách od své partnerky. Nesnáší mlékovou polévku. U stolu mu vadí, když jejich pes žebrá o jídlo. Rád by poznal a
zažil něco nového.

Česká republika

Kančí kýta se šípkovou
Prostírat a soutěžit se
bude tentokrát
v Plzeňském kraji.
ČR | Na Plzeňsku se sejde sestava šikovných kuchařů a jediná žena. Svérázný
hostitel Vašek si na svůj ostrý jazyk pozor nedává: „V pondělí a v úterý se sežere všechno, ve středu se nežere nic!“
Tak to prostě vidí.
Josefína v pondělí přivítá hosty v loveckém kloboučku s mysliveckou kamizolou. Její manžel je totiž vášnivý
nimrod. A z toho vychází i první menu.
Zklamaná Josefína nakonec uzná, že
její kančí kýta na šípkové omáčce s chlebovým knedlíkem se úplně nepovedla.
Stěny bytu studenta umění a grafiky
Honzy zdobí jeho kresby, které si hosté
se zájmem prohlédnou a ohodnotí. Jan
přivítá soupeře také v kloboučku. Výborná je jeho špenátová polévka, na které si přes původní obavy pochutnají i ti,
co normálně krémy nemusí.
Na středeční večeři hosté přicházejí k
Václavovi s obavami. Se svými jadrnými poznámkami a drsným humorem se
jeví jako svérázný chlapík. Hned zkraje
všechny překvapí, v jak hezkém prostředí se svou partnerkou bydlí. Jenže podle

Pátek: Petr Kamiš (44)

Pracuje jako plánovač
údržby a servisní technik. S manželkou mají
tříměsíční holčičku a
žena má už dvě děti z
předešlého vztahu,
všichni žijí ve velkém
plzeňském mezonetovém bytě. Kdyby
vyhrál, část peněz by použil pro svoji
nejmenší dceru a část by padla na cestování. Má rád maso, zeleninu a těstoviny
aglio olio, miluje králíka na česneku se
zelím a knedlíkem. Nesnáší tlusté
maso, kapustu, játra a ledvinky.

Josefíny je polévka hnusná. To se však
odváží říct jen na kameru, protože jinak
by ji hostitel klidně vyhodil od stolu.
Slušňák Vlastimil ve čtvrtek vsadí na
českou kuchyni. Sto lidí, sto chutí, ani
Vlastík se úplně nezavděčí všem. Třeba
Honzovi připadá předkrm – šunkové závitky s křenovou náplní – poněkud předpotopní, ale všichni kvitují, že jde o
šťavnatou domácí šunku a křenová šlehačka je výborná.

Poslední večeři v pátek nachystá
Petr, táta na rodičovské dovolené, kterou si užívá. Jeho chody jsou jako ze
špičkové restaurace. Alespoň na papíře.
A ve skutečnosti? Sledujte Prostřeno!
od pondělí do pátku v 17.50 a hlasujte
pro svého favorita na stránkách pořadu
http://prima.iprima.cz/prostreno/hlasovani. A nehraje se už jen o 60 tisíc, ale i
o dalších 30 tisíc od diváků. Navíc také
vy můžete vyhrát pět tisíc korun! (dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PLZEŇSKÉHO KRAJE
Batáty se slaninou, salátkem z cukrového hrášku s pikantní zálivkou

Čtvrtek: Vlastimil Schwarz (30)

Prodává konstrukční
software pro strojírenství. Žije s přítelkyní
v Dobřanech, jsou spolu už sedm let. Pokud
by vyhrál, peníze by investoval do nové kuchyně. Rád připravuje českou a italskou
kuchyni. Mezi jeho oblíbená jídla patří
svíčková na smetaně s domácím knedlíkem. Nesnáší nivu a nikdy by nesnědl
mlékovou polévku. Rád si vše vyzkouší
na vlastní kůži a je zvědavý, jestli a jak
to vládne.

Televizní pořad Prostřeno! přivede příští týden na obrazovky čtyři soutěžící
muže a jedinou ženu. Kdo vyhraje?
FOTO | FTV PRIMA

Ingredience: 2 velké batáty, 2 balení
slaniny, 1 balení cukrového hrášku, rukola nebo polníček, 2 lžíce plnotučné
hořčice, šťáva z citronu, olivový olej,
1 lžíce cukru, sůl, pepř. Postup: Oloupané batáty nakrájíme na měsíčky, obalíme ve slanině, pokapeme olivovým
olejem, opepříme, osolíme a pečeme
20 až 30 minut v troubě vyhřáté na
180 °C. Mražený hrášek uvaříme ve
vodě, dokud nezměkne, poté hrášek scedíme a propereme v ledové vodě. Smícháme s polníčkem či rukolou. Dresink
připravíme z olivového oleje, špetky
soli, pepře, šťávy z citronu, dvou lžiček
hořčice a lžičky cukru.
Kančí kýta na šípkové omáčce s chlebovým knedlíkem
Ingredience: 1 kg kančí kýty, kus másla, kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel), nové koření, bobkový list, směs

koření na divočinu, 200 ml červeného
vína, šípková zavařenina, 1 cibule.
Chlebový knedlík: 4 krajíce chleba,
2 hrnky polohrubé mouky, 1 větší hrnek
vody, 1 prášek do pečiva, pažitka (nemusí být), slanina (nemusí být), sůl. Postup: Na másle orestujeme nakrájenou
nebo nastrouhanou kořenovou zeleninu
s pokrájenou cibulí, po zkaramelizování směsi přidáme okořeněnou kančí
kýtu, maso necháme zatáhnout. Přidáme šípkovou zavařeninu, víno a vaříme

(dusíme) do změknutí masa. Poté, co
maso změkne, omáčku zahustíme jíškou a dochutíme podle chuti. Chlebový
knedlík: Všechny suroviny na knedlík
propracujeme dohromady, můžeme přidat pažitku a orestovanou slaninu. Pak
tvarujeme kulaté knedlíky a vaříme
20 minut.
Vepřová panenka se sušenými rajčaty a parmazánem
Ingredience: 1 vepřová panenka, 1 sušená rajčata v oleji s kapary, 200 g par-

mazánu, 10 až 15 ks lístů bazalky, sušená
šunka – pršut, brambory, tymián, česnek.
Dip víno-med: máslo, 1 lžíce medu,
100 ml červeného vína, rajčatový protlak, výpek z panenky. Olivový dip: česnek, černé olivy. Bazalkový dip: 1 kelímek zakysané smetany, 1 lžíce olivového
oleje, 1 stroužek prolisovaného česneku,
2 lžíce nasekané čerstvé bazalky, sůl,
pepř. Postup: Panenku očistíme, přepůlíme a každý díl šnekovitě rozřízneme, abychom dostali podélný tvar. Lehce poklepeme rukou. Opepříme a osolíme. Položíme na panenku čerstvé lístky bazalky, sušená rajčata a zasypeme parmazánem.
Vytvoříme roládu, kterou ještě zabalíme
do italské sušené šunky. Pečeme v troubě
v olivovém oleji, který nám zbyl ze sušených rajčat, asi 40 minut při 180 °C.
Brambory ve slupce omyjeme, osušíme,
nakrájíme na měsíčky, okořeníme tymiánem, česnekem, dle libosti osolíme a pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C dozlatova. Olivový dip: Černé olivy bez pecky
a česnek najemno rozmixujeme, poměr surovin záleží na naší chuti: Čím více česneku, tím bude dip ostřejší. Bazalkový dip:
Všechny ingredience smícháme dohromady a dochutíme. Dip z vína a medu: Na
pánev do výpeku od vepřové panenky přilijeme deci červeného vína, přidáme rajčatový protlak, trochu másla a nakonec
lžíci medu. Pomalu mícháme a necháme
vypěnit až do zhoustnutí.

Česká republika
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„Kvůli sporům už nedabuji“
ČR | Valérie Zawadská v září začíná zkoušet v Divadle Radka Brzobohatého novou
detektivní komedii Parfém v podezření.
„Bude to, doufám, úspěšná komedie, protože detektivek jsem v poslední době moc neviděla,“ uvedla ve vysílání Rádia Impuls.
V rozhlasovém éteru se Valérie Zawadská rozpovídala také o tom, jak strávila prosluněné letní měsíce. Na chatě v malebné
vesničce Cehnice jí nic nechybělo, a tak
ani nepotřebovala vyrážet za hranice. Na
pláži se navíc vyřádila s předstihem. „Já už
jsem byla začátkem dubna u moře, takže to
bylo takové hezké nastartování na prázdniny. Jinak tady na chalupě v Cehnicích
mám vynikající sousedku Pavlínku, která
má celé léto napuštěný bazén, takže není
problém se koupat a opalovat,“ líčila.

V případě Valérie Zawadské znají diváci především její nezaměnitelný hlas, který
propůjčila už stovkám postav a který jí dávno vysloužil pozici české dabingové královny. V dobách, kdy ještě studovala na
pražské DAMU, by ji ale ani ve snu nenaINZERCE

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

„Až Grossmann
udělal z písničky
skutečný originál“

Písnička Gimi det ding k nám přišla
z anglickojazyčných hitparád. V Británii, Kanadě nebo Spojených státech
s ní bodovalo duo The Pipkins. Český
text napsal František Ringo Čech.
Rozvernou písničku nazpívala tehdy
21letá Miluše Voborníková. „Dali mi
to jako začínající zpěvačce. Měla
jsem radost, ale i starosti. Bylo to totiž těžké udýchat,“ popsala Voborníková na rádiu Český Impuls AM 981.
Při natáčení paní Milušku čekalo překvapení. „Najednou se otevřely dveře
studia, vstoupil Jirka Grossmann a začal do písně ládovat ty své dodatky,
které dělají z téhle písničky originál,“
vzpomněla Voborníková.
Hloubal jsem nad prací vědeckou
a vedle dívka si v bytě vede svou,
jsem řádný muž a ne žádný flink,
tak proč mám slyšet tohle gimi det
ding...
(Hudba: M. E. Hazelwood a A. L.
Hammond; text: F. Ringo Čech)
Jak se rodila písnička Petra Spáleného Dáma při těle? To prozradí
Hudební kalendář příští středu
v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá
na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách, AM 981 kHz.
(tom)

padlo, že právě její hlas jí jednou vynese
úspěch. Právě naopak. „Bylo to v prvním
ročníku, když jsme měli rozhlasové herectví a když jsem poprvé slyšela svůj hlas ze
záznamu, tak mě to hodně, hodně vyděsilo,“ zavzpomínala Zawadská.
Dnes je ale už její působení v dabingu
spíše minulostí. A to kvůli zemětřesení v
tomto hereckém odvětví, za kterým stojí
nízké platy dabérů. „Bohužel od května
2014 mě neobsazují v soukromých televizích, protože jsem se holt ozvala. Za svou
práci chce být člověk kvalitně zaplacen.
A ne, že když za hodinu odvedete kvalitní
výkon a oni vás zaplatí úplně stejně jako
kolegyni nebo kolegu, který udělá desetinu práce, ani možná ne,“ přiznala na rovinu.
(vrm)

Hudební oslavenci
LENNY *2. 9. 1994
Sympatická dcera Lenky Filipové slaví
23. narozeniny. Čerstvá nositelka několika hudebních cen Anděl strávila léto koncertováním na festivalech. Teď má před
sebou podzimní pražský koncert v Roxy
a na závěr roku také Český mejdan s Impulsem v prosincové O2 areně.
IGOR TIMKO *5. 9. 1983
Frontman skupiny No Name slaví 38. narozeniny. A už s předstihem si k nim
o prázdninách nadělil dárek v podobě duetu skupiny No Name s Karlem Gottem.
HANA ZAGOROVÁ *6. 9. 1946
„Hanička Písnička“ oslavila před rokem
kulaté jubileum a letos v červnu i stříbrnou svatbu. Se Štefanem Margitou jsou
spolu už 25 let. V září, kdy oslaví 71. narozeniny, ji můžete slyšet živě na několika open air koncertech a 26. 9. si dopřeje recitál v pražském Divadle Kalich.
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Česká republika

Slezský bard slaví 150. výročí,
jeho dílo burcuje další umělce
Tři výstavy, konference,
besedy, výšlap na Lysou
horu a unikátní vydání
Slezských písní.
ČR | V půlce září uplyne 150 let od narození slezského barda Petra Bezruče.
„Když Petr Bezruč alias Vladimír Vašek slavil v září 1937 sedmdesáté narozeniny, byl veřejností uctěn téměř jako
živý bůh. V časopise Svobodná republika mistrovi popřáli vznešenými slovy:
Pozdravujeme Vás za všechen lid v této
zemi zrozený, vzpomínáme Vás a vzpomínat budeme, podobně jako pastýři
vzpomínali na hvězdu, která je vedla do
Betléma,“ uvedl Ostravan.cz, deník pro
kulturu a umění. Za řadou akcí je podepsáno i Slezské muzeum v Opavě a tamní Památník Petra Bezruče. V první
řadě jde o výstavy. „Prezentují nejvýznamnějšího ze spisovatelů 19. a 20. sto-

Na výstavě v Opavě nazvané Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil, lidé uvidí i básníkovy snímky z mládí a ze stáří.
FOTO | SLEZSKÉ MUZEUM V OPAVĚ
letí z naprosto odlišných úhlů pohledu.
První s titulem Petr Bezruč v hudbě a
umění představí hudební a výtvarná
díla, která byla inspirována Bezručovou
tvorbou,“ popsala výstavu mluvčí muzea Romana Cieslarová. Její vernisáž se
koná 5. září v 17 hodin.

Ve stejný den v 18 hodin začne výstava v opavském Obecním domě pojmenovaná Slezské angažmá. „Její autoři
přiblíží, co burcuje umělce dnešních dní
a jak se to promítá v jejich tvorbě,“ uvedl bakteriolog a kurátor Vláďa Holec.
V úterý 12. září v 17 hodin zahájí mu-

zejníci výstavu Petr Bezruč – bard prvý,
co promluvil. „Projekt vznikl za podpory
Ministerstva kultury, Akademie věd a Nadace Landek. Její návštěvníci uvidí 81 originálních ilustrací, které výtvarně doprovázejí nové vydání sbírky Slezské písně.
Každá báseň sbírky je ilustrována jiným
výtvarníkem,“ popsala mluvčí Slezského
muzea. Pro spolupráci byli osloveni převážně umělci, kteří se nezaměřují na ilustrace. „Všechny ilustrace vznikly jako
nová originální výtvarná zpracování jednotlivých básní a v každé z nich se odráží
ojedinělý výtvarný přístup daného umělce,“ poznamenal Holec.
K výstavám je připraven i doprovodný program. „Pietní akt se koná 15. září
na městském hřbitově v Opavě a
16. září mohou lidé vystoupat na jedno
z oblíbených Bezručových míst, kterým byla Lysá hora,“ řekla Cieslarová.
Připraveny jsou i besedy nebo literárně-vědná konference, která je určená
i pro širokou veřejnost.
(re)
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Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘID I Č E

Pro PravIDElnou lInkovou PŘEPravu osob
PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování
nabízímE:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

alespoň částečná/základní hovorová
znalost německého nebo anglického
jazyka výhodou.

GaranTujEmE mInImÁlnĚ
350 - 450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně
/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755

Kraj Vysočina
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Přejel Česko. Stačil necelý den
Štěpán Dvořák zkoumá
hranice schopností těla.
Skáče z mostů na laně,
potápí se pod ledem,
běhá stovky kilometrů.
O víkendu dokázal, že
se dá dostat na kole
přes Česko od západu
na východ za 24 hodin.
MARTIN VOKÁČ
TŘEBÍČ | Štěpán Dvořák sedl minulou
sobotu po třinácté hodině na kolo a vyrazil z nejzápadnějšího místa České republiky – na hranicích s Německem v Ašském výběžku. Jel celý den a celou noc
a v neděli po poledni dorazil na nejvýchodnější bod republiky. Ten leží na
hranicích s Polskem pár kilometrů za
Jablunkovem. Třebíčský vytrvalec ujel
606 kilometrů.
„Jsem zničený, dostalo mě to vedro.
Posledních 150 kilometrů bylo utrpení,“ vypověděl jednatřicetiletý hasič,
který pracuje v dukovanské jaderné
elektrárně.
Běh, kolo, plavání, adrenalin, to je
jeho život. Denně běhá 30 kilometrů
z Třebíče do práce i z práce, domů už běžel nonstop bez spánku třeba z Plzně,
Lysé hory, ze Sněžky i z pražského Václavského náměstí. A letos o Velikonocích přeběhl republiku od jihu k severu.

Vysočině se vyhnul
Tentokrát zvolil kolo. Celý jeho „výlet“
měřil 606 kilometrů. Trasu vedl severně
od Prahy přes Mělník, Nymburk, Pardubice a Svitavy. Na Moravě pak jel přes
Olomouc, Hranice, Nový Jičín a Frýdek-Místek. „Je to méně kopcovitý te-

Štěpán Dvořák po 23 hodinách a 15 minutách jízdy dorazil na nejvýchodnější místo České republiky na hranicích s Polskem u Jablunkova.
FOTO | ARCHIV ŠTĚPÁNA DVOŘÁKA
rén než třeba přes Vysočinu,“ vysvětloval před startem.
Proč vyrazil ze západu? Sliboval si,
že by mu mohl pomoci vítr, který většinou vane od západu. Doprovod mu dělal otec s autem. A Štěpán ho využil
hned v úvodu trasy. Zhruba tři kilometry volnou přírodou od nejzápadnějšího
bodu musel použít horské kolo. Na silnici přesedl na karbonový silniční speciál,
který měl na svůj výkon půjčený.
„První hodiny se jelo nádherně. Jel
jsem s kamarádem, trochu jsme pokecali. Nad Karlovými Vary jsem chytil druhý dech a ujel mu. Měl jsem slušný průměr,“ popisoval Dvořák. Jeho cílem
bylo udržet ho nad 25 kilometry za hodinu. To se podařilo s rezervou.

Dramatické chvíle si vytrvalec prožíval v první polovině noci. U Mělníka ho
obklíčily bouřky. „Blýskalo se zleva,
zprava i za mnou. Tolik blesků najednou jsem snad v životě neviděl. Přesto
na mě nespadla ani kapka. Alespoň
jsem dobře viděl na cestu,“ glosoval.

Zmáhalo ho vedro
Bouřka ho hnala před sebou zhruba tři
hodiny. Projel kolem Pardubic a mířil
na Olomouc. „Tam to bylo nejhorší na
únavu. Chtělo se mi spát. Ale překonal
jsem to,“ vypravoval Dvořák.
Čím víc se blížil k cíli, tím víc trpěl.
V neděli se na Moravě brzy udělalo teplo a Štěpán v tu chvíli začal dostávat kře-

če do nohou, rukou i do žaludku. „Měl
jsem toho dost,“ přiznal.
Do nejvýchodnějšího bodu republiky
ale přeci jen dorazil. A bylo to v čase,
který předčil jeho očekávání. Cesta mu
trvala 23 hodin a 15 minut. Nezdrželo
ho ani to, že poslední desítky metrů musel po svých. „Nejvýchodnější bod je
v lese, kam vede jen pěšina. Tak jsem
kolo vzal a donesl ho tam,“ popsal vytrvalec.
Přejet tímto způsobem republiku už
Dvořák před pár lety dokázal. To ale jel
na horském kole – celkem 35 hodin. Nynějším přejezdem republiky si Štěpán
Dvořák splnil své cíle na letošek. Příští
rok o Velikonocích by chtěl republiku
od východu k západu přeběhnout.

Cesta dlouhá 606 kilometrů. Po této trase Štěpán Dvořák přejel republiku. Vyhnul se Vysočině, aby nemusel zápolit s jejím kopcovitým terénem. Pronásledovala ho bouřka, na Moravě zase velké vedro.
MAPA | DVORAK-STEPAN.OFF-LIMITS.CZ
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Tajenka: je kafe a dort.
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získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.8.2017 do 30.9.2017
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
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„Škola je důležitá, ale já věřím,
že mi to vyjde spíš fotbalově“
Jediným českým
gólmanem v anglické
Premier League je nyní
Petr Čech. Časem by ho
mohl nahradit jeho
krajan Ondřej Mastný.
EVA STREICHSBIEROVÁ
JAN SALICHOV
TŘEBÍČ | Přestože na sto procent se Ondřej Mastný věnuje brankářskému řemeslu sotva tři roky, už si ho stačil všimnout slavný anglický celek Manchester
United. Dvakrát ho v minulých měsících dokonce tenhle fotbalový velkoklub pozval na stáž.
„O zájmu Manchesteru jsem se dozvěděl poprvé po turnaji regionálních fotbalových akademií, který se konal koncem
června v Českých Budějovicích,“ prozrazuje zatím ještě pořád patnáctiletý odchovanec Fotbalové školy Třebíč, který
ale v současnosti obléká barvy dorostu
FC Vysočina. „Zavolal mi to Luděk
Mikloško, kterého kontaktoval jeden
ze skautů Manchesteru United,“ zmínil
bývalého reprezentačního gólmana,
jenž sehrál v celé věci zásadní roli.
Předpokládám, že jste byl velmi příjemně překvapený...
Samozřejmě, vždyť o mě projevil zájem
jeden z největších fotbalových klubů
na světě. Sice jsem byl ze začátku i lehce nervózní, ale těšil jsem se.
Jak často jste s Luďkem Mikloškem
v kontaktu?
Párkrát do týdne. Pracuje pro agenturu
Sport Invest, která mě zastupuje. Jemu
a FC Vysočina také moc děkuji, že jsem
se mohl do Anglie podívat.
Při první stáži prý sledoval klub i to,
jak si poradíte s cizím prostředím
a neznámými spoluhráči. A v tomhle
směru jste údajně obstál výborně...
Snažil jsem se zapadnout, přestože jsem
byl dost nervózní. Hodně mi pomohla
i znalost angličtiny, která mi zásadně
usnadnila začlenění se do kolektivu. I komunikace s trenéry byla tím pádem jednodušší.
Takže s angličtinou jste na tom
dobře?
Základní komunikaci zvládám, s klukama a trenéry se domluvím, ale taky cítím, že se musím ještě hodně zlepšit.
Když jsem byl v Anglii a bavil se tam
s někým, gramatikou jsem se moc nezao-

Ondřej Mastný by si jednou mohl zachytat v Premier League. Zájem o něj má Manchester United.
bíral. Snažil jsem se hlavně mluvit a porozumět.

„

Jak velké bylo pro vás překvapení,
když o pár dnů později přišla pozvánka na další stáž?
Byl to v první řadě skvělý pocit a pro mě
taky velká motivace do dalších tréninků
v FC Vysočina.

Když jsem byl
v Anglii a bavil
se tam s někým, gramatikou jsem se moc nezaobíral. Snažil jsem
se hlavně mluvit a porozumět.
Manchester jste zaujal nejen komunikativností, ale především svými
brankářskými výkony. I nadále vás
prý bude pozorovat. Je těžké
to nyní vypustit z hlavy a soustředit
se na další sezonu, která může být
pro vaši kariéru klíčová?
Pro mě se nic nemění. Trénuju a hraju
naplno stejně jako dřív. Zájem Manchesteru je pro mě pouze motivace navíc.
Měl jste čas v Anglii vidět i něco jiného než jen fotbalové hřiště a zázemí
klubu?
Moc ne, absolvoval jsem tam dva velmi
dobře obsazené turnaje, kde jsem dohromady odchytal 12 utkání. Poprvé jsem

hned po příletu pokračoval s týmem
do Severního Irska na prestižní Super
Cup, který má ve Velké Británii dlouholetou tradici. A druhý turnaj byl v Oakhamu, kde jsme bydleli, stravovali se a hráli v tamním komplexu fotbalové akademie. Porazili jsme i Chelsea a Leicester,
což byl velký zážitek.
Kdy jste vlastně s fotbalem začal?
Máte v rodině někoho, kdo se mu
také věnoval?
K fotbalu mě přivedl táta, se kterým
jsem jezdil na jeho tréninky a zápasy. Začal jsem v pěti letech ve Fotbalové škole
Třebíč.
Zkoušel jste i jiné sporty?
Ve škole jsem chvíli chodil na florbal
a zkoušel taky bruslit, jenže ani jedno
mě moc nechytlo. Tak jsem zůstal u fotbalu.
Údajně jste ale nezačínal čistě jako
brankář, zahrál jste si i v poli...
To je pravda, chytat jsem začal až
ve 13 letech. Do té doby jsem střídal hru
v obraně s chytáním.
Nakonec tedy u vás zvítězila pozice
brankáře. Proč? Říká se, že zatímco
hráč v poli může udělat chybu, protože za ním je gólman, vy už tuhle možnost nemáte...
Já jsem si pozici brankáře vybral proto,
že i můj taťka chytal. A mně se to hrozně
zalíbilo. I teď se s ním pořád bavím a radím, jak jsem mohl nějakému gólu,
co jsem dostal, předejít. A ano, je prav-

FOTO | PETR LEMBERK

da, že když udělám chybu, je z toho většinou gól, na druhou stranu ani těm nejlepším brankářům se chyby nevyhnou.
Takže když už se něco takového stane,
vím, že si z toho nesmím dělat těžkou
hlavu. Musím jít dál.
Jak důležitý pro vás byl přechod
z Třebíče do Jihlavy?
Nejen ze strany fotbalové to byl velký
přechod. Přešel jsem do 8. třídy, což byl
1. ročník regionální akademie v mém
ročníku. Tudíž jsem najednou musel jít
do nové třídy, bydlet na internátu FC Vysočina a celkově se osamostatnit. Každopádně fotbalově mi to pomohlo hrozně
moc. Chtěl bych moc poděkovat všem
trenérům, kteří mě v akademii vedli.
Hlavně pak pánům Tomáši Jansovi
a Martinu Jíchovi.
Zmínil jste školu, takže se nabízí
otázka, zda se chcete věnovat studiu i v budoucnu?
Působení v akademii jsme my všichni
narození v roce 2002 zakončili turnajem
akademií, o kterém jsem už mluvil.
Nyní se chystám na jihlavské gymnázium. Samozřejmě vím, že školu nesmím
nechat být, ale taky doufám, že mi to vyjde spíše fotbalově. (usmívá se)
Pokud pomineme fotbal, co je vaší
další zálibou? Jaké máte koníčky?
Když se s klukama domluvíme a sejdeme se, zajdeme třeba na tenis nebo na beachvolejbal. A v zimě na hokej. Když si
přitom užijeme zábavu, dá se dělat cokoli. (usmívá se)

Skvělé BIELASTICKÉ
napínací potahy z Itálie

dodají Vaší sedačce novou tvář!
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LUXURY
Collection

» vysoce elastické - dokonale

se přizpůsobí sedačce či křeslu

» velmi dobře sedí
» kvalitní a odolný materiál
ROZTAŽITELNÉ
VŠEMI SMĚRY

30°

praní

Universo béžová

Universo hnědá

Nebaví Vás pohled na opotřebené potahy Vašeho křesla či sedací soupravy? Máme pro Vás řešení! S napínacími potahy změníte vzhled Vaší staré sedací
soupravy během chvilky. Napínací potahy italské výroby jsou vysoce roztažitelné do šířky i výšky a přizpůsobí se lehce každému typu sedací soupravy či
křesla a navíc vypadají skutečně šik! Jsou vyrobeny z velmi odolného materiálu,
jsou pratelné v pračce a dokonale ochrání Vaši sedací soupravu před poničením
dětmi nebo Vašimi domácími mazlíčky. Elasticitu a nápadnou strukturu zajišťuje
síť jemných gumiček na rubové straně. Materiál: 50% polyester, 50% bavlna.
Praní na 30°C. Vyrobeno v Itálii. Rozměry stejné pro všechny druhy: výška do
100 cm, hloubka do 100 cm. Rozdílná šířka.
UNIVERSO

béžová

hnědá

cihlová

CENA

křeslo

506 37.01

512 78.01

512 79.01

1.095 Kč

2 - sedačka

506 37.02

512 78.02

512 79.02

1.695 Kč

3 - sedačka

506 37.03

512 78.03

512 79.03

2.095 Kč

rohová sedačka

506 37.04

512 78.04

512 79.04

3.495 Kč

ROZTAŽITELNÉ
VŠEMI SMĚRY

Universo cihlová
350-530 cm

60-110cm

Jak na to?

120-160cm

1.

najděte etiketu umístěnou
na spodní straně

2.

začněte natahovat
potah od opěradla

170-220cm

3.

postupujte s napínáním
od shora dolů

objednávejte na www.decodoma.cz tel.: 491 204 204

4.

užijte si pohodlí
nové sedačky

K17Z5X12

