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Zbourají dětskou nemocnici
Není to památka, vyřklo nedávno ministerstvo
kultury ortel nad starým areálem v Moravské
Třebové. Do jeho stěn se zakousnou těžké stroje.
PETR BROULÍK
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | Už měla být
možná rok vymazána z mapy města.
Obyvatelé si tuto budovu a areál pamatují jako oddělení dětské nemocnice. V
posledních letech se v její chátrajících
zdech spíše zdržovali vandalové, kteří
několikrát budovu zapálili.
Město se snažilo najít pro areál nějaké jiné využití, ale nedařilo se to. Nápa-

dy přeměnit budovu na nadstandardní
bydlení pro seniory, podnikatelský inkubátor či byty ztroskotaly.
Proto loni zastupitelé rozhodli, že budova půjde k zemi. Ovšem některým aktivistům a obyvatelům města se to nelíbilo a snažili se architektonicky ne nezajímavý starý objekt zachránit.
Pavel Prchal z Boršova se za ně obrátil na ministerstvo kultury s podnětem,
aby bývalou dětskou nemocnici zapsalo

Bývalá dětská nemocnice do konce roku zmizí.
FOTO | R. LATISLAV
do seznamu památek. „Budova polikliniky, dříve i okresního úřadu, je poměrně kvalitní realizací veřejné budovy z
20. let 20. století. Kromě vlastních architektonických hodnot je budova urbanisticky významná a její hmota se pozitiv-

ně podílí ve formování nástupní osy k
městské památkové rezervaci,“ míní Pavel Prchal a vyzdvihuje zajímavě řešené
vstupní schodiště z pemrlovaného a
broušeného monolitického betonu.
Ani to úředníky ministerstva kultury
nepřesvědčilo a před pár dny rozhodli,
že bývalé oddělení dětské nemocnice v
Moravské Třebové do seznamu kulturních památek ČR nezařadí.
Město do údržby objektu investovalo
od roku 2010 přes půl milionu korun. K
zabedněnému domu museli často jezdit
hasiči. Jeden z největších žhářských útoků na budovu měli loni na svědomí dva
šestnáctiletí mladíci.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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Ředitel gymnázia Marek
Výborný kandiduje do
Sněmovny za KDU-ČSL.
LÍDŘI
POD LUPOU
PARDUBICE | Komu se po přečtení
jména lidoveckého kandidáta do Poslanecké sněmovny vybavil bývalý politik
a soudce Miloslav Výborný, není daleko od pravdy. Zastupitel Heřmanova
Městce, pedagog, ředitel pardubického
gymnázia Mozartova, skaut a aktivní
basista pěveckého sboru Vlastislav Marek Výborný je jeho synem.
„Očekával, že do politiky vstoupím.
Mám jeho podporu. V zásadních věcech s ním některé otázky konzultuji.
Na druhou stranu ho jako svého poradce určitě nemám,“ směje se Marek Výborný, který vystudoval historii a teologii na olomoucké univerzitě.
Jako poslanec by chtěl uplatnit své
zkušenosti z oblasti školství, komunální
politiky, kultury i veřejného života. Práci poslance bere jako službu, nikoliv
jako práci, za kterou jsou peníze. „Práce
poslance má přispět k rozvoji naší společnosti. Přistupuji k tomu stejně i na komunální úrovni,“ říká kandidát.
V oblasti školství se chce zaměřit na
kvalitu vzdělání. „Do škol potřebujeme

„Nechci zůstat
v bublině“

Marek Výborný.

FOTO | ARCHIV LÍDRA

dostat kvalitní učitele, které musíme
dobře zaplatit. Dnes patří Česká republika k zemím, kde jsou učitelé nejhůře placenými vysokoškoláky, a to je chyba.
Do roku 2021 je potřeba platy navýšit
na 130 procent průměrné mzdy. Poté na
pedagogické fakulty nebudou chodit
maturanti pouze z toho důvodu, že se nikam jinam nedostali. Dnes to tak bohužel je,“ říká lídr lidovců, který v kraji po-

važuje za úspěch zisk dvou mandátů.
Klíčovou je pro něj i dostavba D35.
Jednačtyřicetiletý ředitel pardubického gymnázia na sebe před necelými třemi lety upozornil kauzou sundaného
portrétu prezidenta Miloše Zemana ze
zdi ve své kanceláři. Otec tří dětí tím reagoval na vulgární slova prezidenta pronesená v rozhlasovém pořadu Hovory z
Lán. „Bez ohledu na to, kdo je prezidentem, vnímám prezidentský úřad jako
nejvyšší post, který by měl s sebou nést
jistou míru respektu ze strany společnosti. V tu chvíli jsem si uvědomil, že nemám co říct svým dětem, které se mě zeptaly, zda může prezident takhle mluvit. Neviděl jsem proto důvod zviditelňovat prezidenta, který nedodržuje základní pravidla slušného chování.“
Marku Výbornému činorodost nechybí. Ač by si mnohokrát přál, aby měl
den 48 hodin, nezapomíná ani na spolky a organizace, které v době dospívání
formovaly jeho pohled na svět. „Ještě
za středoškolských studií jsem byl činným skautem střediska Leknín. Od dob

Na náměstí je možné preludovat

V seriálu Lídři pod lupou
představujeme krajské lídry stran
a hnutí, kteří kandidují do sněmovních
voleb. Už se představili: Michaela
Matoušková (STAN), Mikuláš
Ferjenčík (Piráti), Monika Horáková
(Zelení), Jiří Kohoutek (SPD), Jiří
Skalický (TOP 09), Simeon
Karamazov (ODS).

studií na vysoké škole na aktivní činnost nezbývá čas, člověk se však skautským slibem zavazuje na celý život. K
ideálům a hodnotám skautu se pořád hlásím,“ líčí Marek Výborný.
Má rád také sport. Od mládí hraje basketbal, dříve ve volném čase pomáhal i
s trénováním dětského oddílu. Pokud
mu to diář dovolí, jednou týdně si zahraje basket se starou gardou a neváhá s kamarády třeba o půl páté ráno vyrazit na
kole do kopců Železných hor.
Pokud ho voliči zvolí do dolní komory Parlamentu, pozici ředitele školy předá na konci školního roku svému nástupci. „Nelze zodpovědně vykonávat obě
dvě funkce. Gymnázium je mojí srdeční
záležitostí. Rád bych si ponechal alespoň drobný úvazek třeba dějepisného
semináře. Považuji za důležité, abych
zůstal v kontaktu se školou. Nechci
skončit v uzavřené bublině Poslanecké
sněmovny,“ dodává muž, který před 16
lety začal na gymnáziu učit dějepis, základy společenských věd a latinu. (lat)

Zbourají dětskou
nemocnici
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Už před létem se v altánu na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě díky místní ZUŠ objevilo klavírní křídlo, na
něž si každý může zahrát, pokud si od uzamčené klaviatury vyzvedne klíče v nedalekém informačním centru. Na snímku
na klavír hrají děti dnes 2. A třídy ZŠ Javornického s třídní učitelkou Martinou Zeleňákovou.
FOTO | PETR BROULÍK

„Kluci tam chodí kouřit a blbnout. A
z toho vznikl požár. Byli i odsouzeni za
poškozování cizí věci,“ řekl starosta
města Miloš Izák. Právě oheň přiměl zastupitele k rozhodnutí budovu zbourat.
V budově byla naposledy pošta, ale
tři čtvrtě objektu už byla prázdná.
Vybraná firma měla budovu zbourat
už loni na podzim. „Práce však až do
rozhodnutí ministerstva kultury zastavila. Pouze loni objekt vyčistila od ohořelých věcí a poničeného vybavení - linolea či opadaných kusů zdiva. Do konstrukcí zatím nijak nezasahovala,“ uvedla mluvčí města Dagmar Zouharová.
Město by tak mohlo přikročit k demolici objektu. To bude možné až po vydání demoličního výměru či schválení demolice stavebním úřadem.
Radnice rozhodnutí očekává v těchto
dnech. Poté nastoupí demoliční firma,
někdy v druhé půli září. Letos by měli
její pracovníci demolici dokončit.
Celá demolice má vyjít město zhruba
na 3,1 milionu korun.
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Mobilizaci připomenou
nasvícené pevnosti
Bunkry na Králicku se
připojí k celorepublikové
akci, při níž jejich beton
ozáří světlomety i ohně.
Vytvoří světelnou linii.
KRÁLÍKY | Pohnutou historii podzimu
1938 si chtějí 23. září připomenout stovky nadšenců a dobrovolníků, kteří provozují malá i velká pevnostní muzea.
Právě na toto datum připadá 79. výročí všeobecné mobilizace československé branné moci, která se stala v moderní historii největším vzepětím národa

odhodlaného čelit agresi ze strany nacistického Německa.
Řada provozovatelů a dobrovolníků z
pevnostních muzeí a klubů vojenské historie nasvítí různými způsoby v sobotu
23. září od 21 hodin na třicet minut své
bunkry. A zve k tomu veřejnost.
V Králické pevnostní oblasti to bude
například Králický řopík ve stráni naproti Vojenskému muzeu v Králíkách.
„Loni nám před rokem při akci selhala
elektrocentrála, tak jsme k bunkru přijeli auty a nasvětlovali jsme ten náš halogeny aut,“ říká šéf spolku Králický řopík Zdeněk Jenčík.
Akce se zúčastní i další pevnosti v
Králické pevnostní oblasti. Na dělostře-

Světla nad bunkry jsou příležitostí i pro fotografy.
INZERCE

FOTO | LUKÁŠ HEBEDA

lecké tvrzi Hůrka bude svítit všech pět
srubů tvrze, osvětlena budou i další
opevnění, například pěchotní srub K - S
14 U Cihelny či srub K - S 8 U nádraží v
Červeném Potoku, který leží na východ
od Hůrky.

Na bunkrech i ohně a
pochody se světly pro děti
Na tvrzi Bouda, přestože je v lesním
masivu a nebude to úplně ideálně vidět,
nasvítí její provozovatelé čtyři, možná
pět srubů. „Je to republiková rarita, proto 23. září večer odstartujeme na Hůrce
speciální noční Pochod cti a odvahy,
který pořádají naši přátelé z Pochodnického spolku. Trasa pochodu z Hůrky
vede nasvícenou linií opevnění na Boudu a z Boudy přes Mladkov zpět na Hůrku,“ říká šéf Společnosti přátel čs. opevnění Martin Ráboň.
Aby akci Světla nad bunkry na Hůrce
přiblížili místním dětem, chystají organizátoři světýlkový průvod s baterkami,
lampiony či svíčkami pro děti z Králík.
„Trasa vede z Velkého náměstí v Králíkách na povrch Hůrky, kde od dělové
věže bude vše dobře vidět,“ zve Martin
Ráboň a slibuje, že pokud budou u akce
i hasiči, organizátoři rozdělají na povrchu tvrze Hůrka oheň.
Akce vznikla loni a její průkopníci by
rádi, kdyby se k ní letos připojilo co nejvíce lidí. Loni se podařilo nadšencům
nasvítit více než 170 bunkrů v České i
Slovenské republice.
(lík)

KRÁTCE
Slavnost představí vábení,
lovecké psy i lesní bar
SOPOTNICE | Slavnost přátel přírody a
myslivosti se uskuteční 16. září od 11
hodin ve Farské zahradě v Sopotnici.
Akce začíná Hubertskou mší v kostele a
průvodem, který povede Svatý Hubert s
bohyní lovu Dianou. Poté zahraje Sopotnická dechovka a trubačský soubor
Markazíni. Bude třeba i přehlídka plemen loveckých psů, ukázka vábení zvěře, soutěž o nejlepší domácí paštiku či
venkovní kavárna s domácími zákusky.
Novinkou je letos „Lesní bar“.
(lík)

Na novou pozorovatelnu
ke svitavským rybníkům

SVITAVY | Další ornitologická pozorovatelna vyrostla na soustavě Dolního a
Horního rybníka ve Svitavách. „Na jejich území registrujeme od roku 1954
výskyt 224 druhů ptáků, asi polovinu
tvoří ptáci vodní a mokřadní,“ říká Jiří
Mach ze základní organizace Českého
svazu ochránců přírody Rybák Svitavy.
Hnízdí tu třeba moták pochop, chřástal
vodní či moudivláček lužní. V době
tahu jsou tu vidět i velmi vzácné druhy,
jako třeba volavka červená, jeřáb či
dravci, např. orel mořský. Pozorovatelna leží na modré turistické značce a naučné stezce K pramenům Svitavy. Po
500 metrech cesty podél rybníka je šipka se směrovkou k vodě a lávce. (lík)
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Bílá jako divoká jeptiška,
Landa se vrací s Krysařem

Hudební hvězdy se vrací na divadelní pódia s novými muzikály.
Janek Ledecký si svého Iaga nejen napsal, ale také si v něm zahraje.
Energií sršící Lucie Bílá se představí coby barová zpěvačka ukrytá
mezi jeptiškami a Daniel a Mirjam Landovi oživili slavného Krysaře.
„Je aktuální víc než kdy jindy,“ tvrdí.

LANDOVI OŽIVILI LEGENDÁRNÍHO
KRYSAŘE
Původní český muzikál z pera Daniela Landy se vrací
na divadelní prkna v novém nastudování. Premiérová
představení se odehrála o minulém víkendu a po většině
vstupenek na příští měsíce se jen zaprášilo. Režie se
opět chopila manželka autora Mirjam Landa. „Když Dan
psal Krysaře ve svých šestadvaceti letech, šlo o nádherný
klukovský počin. Byla to ´stará doba´. Dnes je Krysař aktuální
víc než kdy jindy, to je skvělé. Přesto nemám tendenci dění
na jevišti aktualizovat. Vše je v díle obsaženo,“ říká režisérka
s tím, že současná inscenace bude podstatně více taneční.

LITERÁRNÍ KLASIKA
S ROCKEREM
STŘIHAVKOU

NOID NA MADAGASKARU

Po českých městech vyrazí už 7. října velkolepá
kostýmová muzikálová show Madagaskar. Ta
je inspirovaná dnes již legendární animovanou
rodinnou komedií o čtveřici zvířecích kamarádů
z newyorské zoo, která ztroskotá u břehů ostrova roztančených lemurů – Madagaskaru. „Je
to vlastně můj první dětský muzikál. Mám moc
rád film a vždycky se mi nejvíc líbila postava
brněnsky nadabovaného krále Jelimána,“ uvedl
Václav Noid Bárta, který se na jevišti převtělí
právě do krále lemurů.

Foto: archiv MAFRA, Herminapress, Profimedia

BÍLÁ SE Z BAROVÉ ZPĚVAČKY
ZMĚNÍ V JEPTIŠKU
Muzikál Sestra v akci na motivy rozpustilé komedie
s Whoopi Goldberg uvede v říjnu Hudební divadlo Karlín.
Příběh o barové zpěvačce Deloris Van Cartierové, která se
ukrývá před zločinci v klášteře mezi řádovými sestrami,
je jedním z největších es nové divadelní sezony. Na jevišti
se tak v hlavní roli představí Lucie Bílá. „Myslím, že lidé se
budou bavit od začátku do konce. Bylo to velice náročné
zkoušení a velice náročné léto. Já jsem ale na jevišti šťastná.
Je to můj svět, kdybych mohla, tak jsem tam pořád,“ nechala
se slyšet zpěvačka. Původní americký muzikál slavil úspěch
na předních světových scénách, jako jsou newyorská
Broadway nebo londýnský West End.

Pražská RockOpera sází
na podzim především
na představení Malý princ,
jež vzniklo na motivy slavné
knižní předlohy
předlohy. Tentokrát si
na své může přijít celá rodina.
V hlavní roli se představí Kamil
Střihavka. „Téma Malého prince
je dramaturgicky jistě odvážné, ale
primárně není jen pro děti, což ti,
kteří předlohu znají, jistě vědí. Jde
spíš o rozšíření záběru, kdy rodiče
mohou vzít do RockOpery Praha
i své potomky,“ uvedl zpěvák. První
reprízy pro širokou veřejnost se
odehrají
v listopadu.

LEDECKÝ SHAKESPEAROVÝM INTRIKÁNEM
Muzikál Janka Ledeckého Iago na motivy Shakespearova Othella
si svou premiéru odbyl už s poměrně velkým předstihem
na bratislavské Nové scéně. Nyní, konkrétně od 21. září, se
konečně dostává na prkna pražského Divadla Hybernia.
Coby intrikánský Iago se představí sám Ledecký. Jako jednu
z hlavních hereckých a pěveckých opor vsadil na Milana
Peroutku. „Měl jsem to štěstí, že jsem Milana objevil ve Tváři.
Ukázalo se, že je úplně jedno, jaké slavné postavy a písničky
se v historii pop music chopí, protože všechno udělá
naprosto dokonale. Já jsem už dlouho nenarazil na takhle
talentovaného člověka a pracovitého, který by měl rozsah tři
a půl oktávy, uměl hrát, uměl tancovat a ještě by ho to strašně
bavilo,“ řekl Ledecký.
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LETNÍ FOTOSOUTĚŽ
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Hana Semanová. V malém
jezírku v Roztokách musela
utonout spousta čtenářů.

Iveta Chyťová, Kostelec
u Holešova. Počteníčko
s trollem v Norsku.

Dita Machovcová, Hr
adec
Králové. U moře v ita
lském
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týdeníku 5plus2.
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S koncem prázdnin také skončila
letní fotosoutěž čtenářů týdeníku
5plus2 Zavalily nás stovky a stovky
5plus2.
vašich fotografií z dovolených jak
z nejrůznějších koutů světa, tak třeba
ze zahrádky u chaty. Redakční porota
se teď probírá všemi snímky, aby určila
výherce. Autor vítězné fotografie
získá 2000 Kč, čtenář na druhém
místě 1000 Kč a na „bronzového“
čeká 500 Kč. Moc děkujeme všem,
kteří do letní fotosoutěže přispěli.
Vyhodnocení zveřejníme již brzy. (red)

Moravou. Na pláHana Halová, Horka nad
vna soutěž Miss
ži v Alba Adriatica je zro
tu nechybí.
us2
5pl
k
ení
Grand Prix. Týd

Stanislava Tomsová, Dřísy.
Pozdrav
z České Kanady nedaleko
Kunžaku.
Konečná stanice byla Ďáb
lova zadnice.

osobní auta
užitkové vozy
nákladní vozy
motocykly
obytné vozy
stavební stroje
a další....
Vyberte si z více než 30 000 nabídek na
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Hýčkejte si své střevní potvůrky.
Jsou užitečnými pomocníky
Naše střeva jsou plná
černých pasažérů. Virů,
bakterií, hub a dalších
organismů v nich máme
tolik, že bychom jimi
naplnili půllitr. Mnohé
však nejsou pro naše tělo
nepřátelé, naopak mu
pomáhají a my si jejich
cílenou likvidací škodíme.
„Užívání projímavých
čajů či výplachy střev
můžou mít zničující
účinky,“ varují lékaři.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Patříte k lidem, kteří jsou doslova posedlí čistotou a při slovu bakterie se ošíváte? Tak to snad raději ani nečtěte dál, ať
vám nenaskočí husí kůže. Lidské tělo, konkrétně naše střeva, jsou totiž domovem
více než tisíce různých kmenů bakterií,
virů, hub a dalších mikroorganismů. Pokud bychom všechny tyto potvůrky,
které osidlují střeva, dali na váhu,
její ručička by se u každého
z nás zastavila na hodnotě přibližně půl kilogramu. Paradoxní ovšem je, že to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat, je o tyto své „černé pasažéry“ maximálně pečovat.
Reklamy na mléčné výrobky
si často pohrávají s pojmy jako
„zdravá střevní mikroflóra“ a zdůrazňují,
jak je pro náš organismus důležitá. Jak ale
upozorňují odborníci, ve skutečnosti nic
jako střevní mikroflóra vlastně neexistuje.
„Bakterie, které máme ve střevech, nejsou rostliny. Proto nemůžeme mluvit o mikroflóře. Správně bychom měli hovořit
o mikrobiomu,“ opravuje běžně užívanou terminologii Pavel Kohout (na snímku
v kolečku), gastroenterolog a člen Fóra
zdravé výživy. Na druhou stranu je ale pochopitelné, že se marketing nejrůznějších
výrobků staví lépe na slově flóra, které evokuje zdravý životní styl a všichni mu rozumí. Těžko si zároveň představit reklamu,
která by lidi u obrazovek nabádala, aby pečovali o své střevní bakterie a houby.

Pomáhají imunitě i trávení
Proč je ale střevní mikrobiom vlastně tak
moc důležitý? Zjednodušeně proto, že
podle něj máme nastavený metabolismus.
Podílí se totiž na trávení živin a stimuluje

mámí z lidí peníze a nadělají více škody
než užitku. Velkým trnem v oku odborníků jsou například preventivní bezlepkové
diety. „Historicky jsme zvyklí přijímat bílkovinu z lepku. Pokud přestaneme, naruší
se skladba živin. Člověk, který není nemocný celiakií a přistoupí na bezlepkovou dietu, si zcela zbytečně a bez opodstatnění způsobuje velký zásah do mikrobiomu,“ říká nutriční terapeutka a členka
Fóra zdravé výživy Tamara Starnovská.

0,5

FOTO | 2x SHUTTERSTOCK

imunitní systém. V posledních letech lékaři složení mikrobiomu spojují také s řadou
onemocnění, a to dokonce i s autismem.
Smrtelnou ránu střevním osidlovatelům zasazují antibiotika, což není velkým
tajemstvím. Ostatně právě proto lékaři po
jejich užívání doporučují nasadit takzvaná probiotika, která mají pomoci mikrobiom zotavit. Škála u nás dostupných probiotik je poměrně široká, jenže to
s nimi není tak jednoduché.
Ne každý přípravek totiž působí stejně a ne na každého.
„Například před časem ve
Švédsku vyvinuli preparát
ve formě laktobacilů, který
měl skvělé výsledky. V Německu ale vůbec nefungoval,“ popisuje Kohout. Strava
Němců je totiž podstatně odlišná
od Švédů, a tudíž je jiné i typové složení
mikrobiomu těchto národů. A nejen to.
Roli nehrají jenom národy, ale i jednotlivci. Každý mikrobiom je do jisté míry

unikátní a můžeme jej vnímat podobně
jako otisk prstu. Nelze tudíž vyvinout takový lék, který by stoprocentně zafungoval u všech. „Pokud už vybíráme probiotika, měla by být takzvaně směsná – čím
více kmenů bakterií obsahují, tím větší
část populace zasáhnou,“ vysvětluje.

Bezlepková dieta? Nesmysl
Nejlepší stav tedy je, pokud svůj mikrobiom zbytečně nehubíme. Na škodu může
být i přehnaná hygiena a sterilní prostředí.
„Je prokázáno, že lidé, kteří žijí v prostředí s větším množstvím bakterií a nepřehání to s hygienou, mají zdravější mikrobiom. Pokud vše neustále mydlíme a dezinfikujeme, převládnou u nás bakterie, které tyto drastické zásahy přežijí a stanou se
maximálně odolnými. To rozhodně není
dobrý směr,“ varuje Kohout.
Ještě více mikrobiomu škodí různé
módní metody očisty organismu, které
pod hlavičkou zdravého životního stylu

Bakterie, ze kterých vám bude opravdu špatně
Salmonela – Bakterie rodu Salmonella způsobují akutní průjmové bakteriální
onemocnění zvané salmonelóza. Toto onemocnění je velmi časté, jen v České
republice je každý rok nahlášeno několik desítek tisíc případů. Lidé se nejčastěji
nakazí konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa a vajec.
Listerie – Listeria monocytogenes jsou bakterie, které se vyskytují převážně
v půdě a ve vodě, mezi rizikové potraviny z hlediska nákazy listeriózou pak patří
především nepasterizované mléko, lahůdkové potraviny (saláty, uzeniny, měkké
sýry, paštiky), neumytá zelenina a ohřívané pokrmy.
Kampylobakterie – Termofilní bakterie Campylobacter jejuni mohou vyvolat
závažnou infekci kampylobakteriózu, která připomíná salmonelózu.
Tyto bakterie žijí zejména v drůbeži a hovězím dobytku a nákaza často vzniká
z nedostatečně upraveného masa a zvířecích produktů.
E. coli – Escherichia coli žije ve střevech lidí a teplokrevných zvířat, jako jsou
krávy, ovce a kozy, a patří k nejlépe prostudovaným mikroorganismům.
Touto bakterií se můžete nakazit z potravin, jako jsou nedovařené hovězí maso,
nepasterizované mléko, kontaminovaná voda a džusy.
Zdroj: iDNES.cz

kilogramu bakterií, virů
a dalších organismů
máme ve střevech.

Stejně kontraproduktivní nesmysl je
podle ní cílené odkyselování organismu,
které může dokonce způsobit poruchy zažívání. Preventivní užívání projímavých
čajů nebo výplachy střev mají na střevní
mikrobiom také zničující účinky.
Metody některých pseudoodborníků
jsou podle Kohouta kompletně založené
na fikci. To platí, pokud jde o zbavování
se parazitů, které má odhalit vyšetření
krve. To je v poslední době velice populární způsob, jak vyinkasovat ze zdravých
i nemocných lidí nemalé peníze. „Je to naprosto kriminální čin. Nemá s medicínou
nic společného. V krvi žádní parazité nejsou, až na naprosté výjimky – jako v případě malárie,“ varuje Pavel Kohout.
Jak ale své „střevní přátele“ udržovat
v kondici? Zásadní je nevyhýbat se čerstvé stravě bohaté na vlákninu a výrazně
neměnit zaběhnutý jídelníček. Strava by
samozřejmě měla být vyvážená. Pokud například jíme hodně masa a nedostává se
tělu vlákniny, budou ve střevech převládat
hnilobné bakterie. Důležitý
je také pohyb. Právě pohybová aktivita totiž
zvyšuje pestrost, koncentraci i kvalitu mikrobiomu.

Za každých 200 Kč utracených v řetězci prodejen BILLA získáte u pokladny 1 nálepku.
Za nasbírané nálepky a doplatek si můžete vybrat libovolného plyšového Nebeského hrdinu.
Kartičku, na kterou nálepky nalepíte, si vyžádejte u pokladny.
Akce probíhá od 13. 9. do 19. 12. 2017. Nálepky je možné získat do 12. 12. 2017.

www.billa.cz
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LÍDŘI POD LUPOU:

Petr Fiala (ODS)

I politici jsou jenom lidi. A poznat, jací v jádru jsou, se může při volbách hodit. V našem
předvolebním dotazníku jsme se proto ptali lídrů stran na jednoduché osobní otázky, aby měli
čtenáři možnost poznat je i z jiné než politické stránky. Věděli jste třeba, že životní motto šéfa ODS
Petra Fialy je: „Nic nečekej, nebudeš zklamán“? Příště se představí šéf lidovců Pavel Bělobrádek.
KDYBYCH MĚL ČISTĚ PRO SEBE
24 HODIN VOLNA NA COKOLIV
– JAK BYCH JE STRÁVIL:
Kdybych měl opravdu čistě pro
sebe 24 hodin volna – tak bych
nikomu neřekl, kde jsem a co
dělám, protože pak už bych jistě
neměl volno. Tak to neřeknu ani
vám...
KOHO A CO BYCH S SEBOU
VZAL NA PUSTÝ OSTROV:
Nikdy bych nejel na pustý ostrov.
Ocitnout bych se tam mohl
jen nedobrovolně a to bych si
s sebou určitě nic nemohl vzít.
KDE BYCH CHTĚL STRÁVIT
DŮCHOD:
Na důchod vůbec nemyslím
a tedy si ani nedovedu představit,
jak a kde ho budu trávit. Mám
ještě hodně práce.

JAKOU HISTORICKOU ČI
SOUČASNOU OSOBNOST BYCH
RÁD POZVAL NA VEČEŘI:

ČÍM JSEM CHTĚL BÝT JAKO
DÍTĚ:

K JAKÉMU SPORTU MĚ NIKDY
NIKDO NEPŘINUTÍ:

Vědcem – a to se mi splnilo.

Těch je hodně, tak třeba
gymnastika. Ale naopak mě
nikdo nemusí nutit k tenisu, ten
hraji rád.

CO POKLÁDÁM ZA SVŮJ
NEJVĚTŠÍ PROFESNÍ ÚSPĚCH:
To, že jiní vědí, že jsem dosáhl
profesních úspěchů.
NA CO JSEM PYŠNÝ V OSOBNÍM
ŽIVOTĚ:
Na svou rodinu.

POVAŽUJU SE ZA BOHATÉHO
ČLOVĚKA?
Ne, ale ani za chudého. Stačí mi,
co mám.

JAK VYPADÁ MOJE PERFEKTNÍ
SOBOTNÍ RÁNO A JAK
SE BĚŽNÁ REALITA LIŠÍ
OD TOHOTO IDEÁLU:
Perfektní ráno je, když se v noci
dobře vyspím. A to není často.

K ČEMU MÁM BLÍŽ?
PIVO / VÍNO?
Oboje je dobré, vína vypiju víc.
FOTBAL / HOKEJ?
Mám rád oba sporty, ale fotbal
jsem hrával.
AUTO / KOLO?
Auto.

Žádnou, hudbu poslouchám,
protože mě baví. Nejraději jazz,
šansony, folk i rock.

MĚSTO / VESNICE?
Jsem městský člověk, ale venkov
mám rád.

S JAKOU FILMOVOU ČI KNIŽNÍ
POSTAVOU BYCH SI RÁD
NA ČAS VYMĚNIL MÍSTO:
Jsem rád sám sebou.
MŮJ OBLÍBENÝ CITÁT ČI
ŽIVOTNÍ MOTTO:

Za život, je to drahé. Taky
za daně, odvody a poplatky.

Obdivuji jich mnoho, neinspiruje
mě žádný. Jdu svou cestou.

Komunistické nepočítám, Beneš
moc jako prezident úspěšný
nebyl, byť ne úplně svojí vinou,
tak mi z toho vychází Václav
Klaus. Za všech ostatních to bylo
na Hradě horší.

JAKOU MUZIKU SI PUSTÍM,
KDYŽ POTŘEBUJU ZLEPŠIT
NÁLADU NEBO NASTARTOVAT
SE K PRÁCI:

Svou ženu, bude mít narozeniny.

ZA CO UTRÁCÍM NEJVÍCE
PENĚZ:

JAKÝ SLAVNÝ POLITIK HISTORIE
MĚ INSPIRUJE:

KDO BYL (JE) KROMĚ
MASARYKA A HAVLA
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PREZIDENT
ČESKA ČI ČESKOSLOVENSKA:

Nic nečekej, nebudeš zklamán.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO
V ČESKU:
Tam, kde žiji.
NEJNEOBLÍBENĚJŠÍ
MÍSTO V ČESKU:
Tam, kde se zrovna
koncentrují hlupáci
a/nebo gauneři.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ STYL
HUMORU:
Anglický, ironický, inteligentní.

ŠPAGETY / SVÍČKOVÁ?
Podle toho, jak dobře je jídlo
uvařené.
ŠUMAVA / MOŘE?
To se nedá srovnávat,
každé má něco
do sebe.
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„ODS se už odrazila ode dna“
Podle politologa Jana
Kubáčka má sice ODS
věrné voličské jádro, ale
také poměrně málo šancí,
jak oslovit i nevyhraněné
a nerozhodné voliče.

Voliči ODS jsou z tradičního tvrdého konzervativního jádra, kteří stranu volí už od
90. let, nebo jsou to lidé, kteří zdědili tuto volbu po svých rodičích. Na rozdíl od TOP 09,
která je někdy až středně levicová a kosmopolitní, ODS je konzervativní. Domovina
ODS jsou okresní či středně velká města
s přibližně 15 až 20 tisíci obyvateli, Prahu
a krajská města strana částečně ztratila.

ČR | Pokud budeme věřit volebním průzkumům, kdysi nejsilnější česká pravicová
strana ODS se po aférách z let dřívějších
odrazila ode dna a vrací se jí voliči. „Jejímu předsedovi Petru Fialovi ale chybí charisma,“ hodnotí politolog Jan Kubáček.

Jaké byste ODS po čtyřech letech
v opozici vystavil vysvědčení?
Tak 3-, horší průměr. Straně se příliš nedařilo prosazovat svá témata a vyniknout ve Sněmovně, často reagovala až druhá po TOP 09
a Miroslavu Kalouskovi, který svou „slovní
pyrotechnikou“ reaguje okamžitě.

Čemu přesně dává volič hlas, když
vhodí do urny lístek ODS?
Volí jistou značku, která funguje od 90. let
a má určitý postoj k vývoji země a k privatizaci. Dále volí lídra strany Petra Fialu. A volba občanských demokratů je i znak nespokojenosti s politikou ČSSD a ANO. Dále volí
odpor k některým omezením na trhu práce,
zejména v oblasti podnikání. A také volí určitou nespokojenost s Evropskou unií.
Kdo je typický volič ODS?
INZERCE

Jakou má podle vás strana ve volbách
reálnou šanci na úspěch?
Nemůže výrazně ztrácet, odrazila se ode
dna a má šanci mírně posílit, tedy oproti
poslednímu bídnému výsledku. Velký hendikep je nízký voličský potenciál – má sice
věrné jádro stoupenců, ale nedisponuje větší skupinou, tedy tím vějířem nevyhraněných voličů, kteří se pro ni nakonec rozhodnou a podpoří ji. Myslím, že může získat tak kolem 10 procent hlasů.

Mirek Topolánek. Petr Fiala působí opatrně a také tak, že nemá nějaký velký plán.
Dnešní doba je razantní a voliči nechtějí
populistu, kraválistu či nějakého tribuna
lidu, ale chtějí člověka, který má svou představu vedení státu, umí pro ni získat veřejnost a dokáže za ní razantně jít.

Politolog Jan Kubáček.
Hlavní tváří ODS je profesor a politolog
Petra Fiala. Nestraníte mu ve vašich odhadech, je to přece jen kolega z oboru?
Ne, to si nemyslím, kvůli vnitrooborové rivalitě je to spíš naopak. Politologové jsou
vůči sobě navzájem spíš kritičtí, stejně
jako je to v jiných profesích. Petru Fialovi
chybí bezesporu charisma. A to přes to, že
voliči ODS mají rádi ty pověstné profesory, ostatně Václav Klaus si na tom, že je
profesorem – byť čestným – také zakládal.
Protipólem tohoto „profesorství“ byl třeba

V čem je dnes Fialova strana jiná než
v dobách své největší slávy?
ODS dnes chybí „drive“, to je ale problém
mnoha politických stran. Politici neumí vytvořit dojem, že mají hlubší vizi, a neumí
voliče přesvědčit, aby jim dali důvěru. To
se podařilo Miloši Zemanovi, Josefu Luxovi či Václavu Klausovi. ODS prožívala
v polovině 90. let zlatou éru a širokou podporu napříč sociálními skupinami, v tom to
bylo hodně unikátní a možná neopakovatelné. Ale pak přišla v roce 1997 první recese,
krize, ekonomické problémy, nárůst nezaměstnanosti, přestávaly fungovat velké
podnikatelské příběhy a přišlo rozčarování.
Odčinila už ODS všechny kontroverze, kvůli kterým ji voliči opustili?
Určitě ne, zvláště v politice platí to, co říkají naše babičky – že ztracená důvěra se velice těžce a pomalu získává nazpět. (jos)
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„Tatíček“ Masaryk v nemilosti
T. G. Masaryk, od jehož úmrtí
14. září uplynulo 80 let, nebyl
za svého života veřejností
vždy vnímán jen jako vážený
profesor a později „tatíček“
národa. Někdy to od lidí
za své názory i činy pořádně,
byť nespravedlivě, schytal.
A zdaleka nešlo jen o slavný
případ hilsneriády, kdy se
postavil proti antisemitským
náladám ve společnosti.

„Zrádce národa“

M

asaryk vstoupil v roce 1886 do vleklého
sporu o pravost Rukopisů
zelenohorského a královédvorského
jejich rozsáhlou kritikou. Dnes mnoho vědeckých
studií potvrzuje, že rukopisy byly podvrh, který měl
pomoci českých obrozencům v boji za právo
sebeurčení, a listiny nepocházely z 9. a 13. století.
Kritikou si ale T. G. M. tehdy vysloužil nenávist
českých vlastenců – například Jana Nerudy
či Elišky Krásnohorské – kteří ho označili za
vlastizrádce. Masaryk ale nechtěl českou kulturu
zakládat na lži, zároveň kritizoval omezený rozhled
českých politiků i kulturních činitelů, ošklivil se mu
český nacionalismus a protižidovské naladění
společnosti, zejména během hilsneriády.

„Ten, kdo nechal střílet do dělníků“

H

ospodářská krize zasáhla počátkem 30. let i Československo, pokles průmyslové výroby vedl
k velké nezaměstnanosti a propadu životní úrovně zejména u dělnických profesí. Došlo k několika stávkám,
při nichž četníci začali střílet do dělníků. První takový protest se odehrál v Duchcově, kde střely zabily čtyři
dělníky. „Masaryk byl zásahem rozhořčen a povolal k odpovědnosti ministra vnitra Juraje Slávika a zasahující četníci
byli vyšetřováni. Dnes již nemůžeme posoudit obrovský tlak na tehdejší četnictvo, které muselo zasáhnout proti
běsnícímu davu bez dnešní moderní výstroje. To, že Masaryk nechal střílet do dělníků, se pak stalo oblíbenou
mantrou období komunismu po roce 1948,“ říká ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník Magdalena Elznicová Mikesková.

„Levoboček jako prezident?“

„Zženštilý Garrigue Masaryk“

ad T. G. M. se vznášelo tajemství, kdo byl jeho otec.
Lidé spekulovali, jak se mohl tak inteligentní člověk
narodit panskému kočímu Josefu Masárikovi, který
byl negramotný, a matce Terezii Kropáčkové, jež sloužila
v Hodoníně jako kuchařka. Šířily se zvěsti, že Masaryk je
synem bohatého židovského kupce Redlicha, u kterého
matka sloužila. Jiná spekulace se objevila nedávno – Masaryk
prý byl levobočkem císaře Františka Josefa I.
Tato domněnka je založena na zápise v osobním mocnářově
deníku, kde je napsáno Kropaczek erl. (Kropáčková
vyřízeno). Ani pro jednu verzi ale nejsou důkazy.

oté, co se Masaryk oženil s Američankou
Charlottou, přijal i její příjmení Garrigue.
„Chtěl tím vyjádřit rovnoprávnost mezi mužem
a ženou. Ženy v Československu také dostaly po jeho
zvolení právo volit, a to jako jedny z prvních na světě,“
podotýká ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník Magdalena
Elznicová Mikesková. „Masaryk se třeba na rozdíl od
mnoha tehdejších mužů nestyděl tlačit v parku kočárek,“
dodává. Takový pohled však byl v té době mnohými
konzervativci vnímán jako projev jakési zženštilosti. (jos)
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ELIXÍR
zdraví a spokojenosti...

Svěží vzduch z přírody
do vašeho bytu či domu

Proč ionizovat vzduch?
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

zlepšíte dýchání
odstraníte alergeny a prach
ničíte viry a bakterie
snížíte působení radonu
zlepšíte koncentraci a paměť
zlepšíte pracovní výkonnost
zkvalitníte spánek
snížíte krevní tlak
zmírníte depresivní stavy
podpoříte růst rostlin
více na www.ionic-care.cz

2x VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU
v kategorii čističky a zvlhčovače
vzduchu na Heureka.cz
Čističku vzduchu Ionic-CARE Triton X6
můžete zakoupit ve třech barevných provedeních.

cena 3.490 Kč/ks
cena 3.290 Kč/ks od 2 ks

Filtry není třeba nikdy vyměňovat! Stačí
je jen jednoduše vyjmout a otřít. Účinek
ﬁltrace ihned vidíte!

Ionic-CARE® Triton X6 – čistička vzduchu s ionizátorem
Již 9 let nejprodávanější značka čističek v ČR!
99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno*
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu a
ionizátor. Čištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto nehlučně.
Cirkulaci vzduchu v přístroji totiž zajišťuje soustava elektrod, které pohybují
vzduchem pomocí tzv. elektronového větru. Tato moderní technologie
nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky náročné ventilátory. Nečistoty se
zachytávají na omyvatelném elektrostatickém ﬁltru. Na jeho ploše spolehlivě
ulpí nejen polétavý prach, ale i chemikálie, cigaretový kouř, pyly, viry,
bakterie, plísně a jiné alergeny. Přístroj disponuje třemi výkonovými stupni a
jeho spotřeba je maximálně 12 W.

Jsme držitelé zlatého certiﬁkátu „OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY“
* V květnu 2017 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1083 uživatelů Ionic-CARE Triton X6. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírnění alergických potíží. Dále oceňují čističku jako významný faktor při posilování imunitního systému a podpoře zdravého životního stylu. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

Víte, proč se na horách, v lese, u moře, u splavu či po bouřce
cítíte tak dobře? Je to proto, že na těchto místech je podstatně vyšší koncentrace zdraví prospěšných aniontů kyslíku
(záporně nabitých kyslíkových částic) než ve městech, bytech
a kancelářích. A víte, že v moderním bytě nebo kanceláři nás
obklopuje několikrát škodlivější vzduch než venku?

V

bytech a kancelářích dýchá- Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kteme škodlivý vzduch, který rém trvale pobýváme, by mělo podle
dokáže zkrátit život i o něko- doporučení Státního zdravotního úslik let a cítíme se v něm unavení tavu obsahovat minimálně 1.250
a nervózní. Prachové mikročástice, záporných iontů (aniontů) na cm3. A
smog, jedovaté chemické výpary zatímco v přírodě dýcháme vzduch
z umělých hmot a nábytku, bak- s koncentracemi až 10.000 vzdušterie, viry, spóry plísní, výkaly všu- ných aniontů v cm3, v interiérech,
dypřítomných roztočů – to vše se kde žijeme a pracujeme, jsou hodv uzavřených prostorách koncentru- noty většinou blízké nule. Právě díky
vysoké koncentraci
je. Potom, zejména
V bytech a kancelářích
prospěšných vzdušv chladnějších obných aniontů je nám
dobích roku, kdy
dýcháme vzduch, který
méně větráme, půzkrátí život o několik let tak dobře v lese,
u moře, při výchosobí tyto škodlivé
látky na náš organizmus prakticky du slunce nebo u tekoucí vody či
celý den. Největší část škodlivin při- táborového ohně. Tato místa nás
tom proniká do těla právě plícemi. podvědomě přitahují a velmi rychle
Přes tenkou plicní sliznici totiž při si na nich odpočineme. Díky ionizáběžném denním režimu proﬁltruje- toru Ionic-CARE si takovou příjemme neuvěřitelných 30-40.000 litrů nou atmosféru nyní můžete vytvořit
vzduchu každý den.
i doma.
Nemocné domy: Aniž si to uvědomujeme, polovina z nás nějakým Dárek ZDARMA!
Ionic-CARE FF-210 – osvěžovač a čiszpůsobem trpí Syndromem nezdratič pro lednice, toalety a šatní skříně
vých budov. Ten způsobuje řadu pov hodnotě 450 Kč zdarma!**
tíží od bolesti hlavy, nespavosti, sníTento přístroj neutralizuje pachy a prožené koncentrace, alergií, astmačišťuje vzduch v lednici, koupelně, šatně
tu, akutních i chronických onemoca kdekoliv jinde. Navíc omezuje výskyt
nění plic, až po těžké deprese i rabakterií, zabraňukovinu. Moderní stavební materiáje růstu plísní a
ly, utěsněná okna, běžící klimatizav lednici uchováce, vaření na plynu, syntetické ková potraviny déle
berce, televize, monitory, kopírky a
čerstvé.
dalších zhruba 20 vlivů dohromady
vytváří uvnitř budov – tedy tam, kde
kód
trávíme 80 % života – zdraví škodli- Pro získání dárku stačí
vé prostředí!
zadat při objednávce kód:

H55

Poštovné zdarma pro objednávky přijaté do 30.09.2017

800 112 111
Objednací linka zdarma

www.ionic-care.cz
**Akce trvá do 30.09.2017 nebo do vyprodání zásob
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Práce moderátora není jen
S televizní kamerou má Karel Voříšek praxi už více než
30 let a do základů hlasatelského řemesla jej zasvěcoval
legendární Miloš Frýba. Teď je to ale on, kdo předává
zkušenosti na přednáškách i ve své knize. „Divák není
zvědavý na tragicky vykulené oči, chce informace. Řada
moderátorů hodně mluví, ale nic neřeknou,“ hodnotí.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Poslední týdny jsou pro Karla Voříška
jedním velkým stěhovacím maratonem.
V srpnu se spolu s partnerem Vladimírem
Řepkou stěhoval z pražského Žižkova do
bytu na Vinohradech a nyní si musí zvykat
také na nové studio, ve kterém moderuje hlavní zpravodajskou relaci. „Moje celoživotní
heslo je, že každá změna je k lepšímu,“ říká.
Patříte ke stálicím televizního zpravodajství. Když srovnáte současnost
s dobou, kdy jste v televizi začínal,
v čem vidíte největší rozdíly moderátorské profese?
Je jich pár. Dřív byl v mé branži například
trend, že moderátor zpravodajství by měl
zachovávat jistý poker face, aby v předávání zprávy nic diváka nerušilo. A to ani výraz moderátora. To pořád platí. Je chybou,
když se moderátor při čtení tragické zprávy do toho, co říká, ještě více ponoří výrazem svého utrápeného obličeje. Divák
chce v první řadě dostat informace, ales-

poň tak to mám já. Nemám rád hodnocení,
dovysvětlování, chci informaci. Ale zpátky k obličeji hráče pokeru – řekl bych, že
to dnes neplatí stoprocentně. Je to víc podobné modelu, že si něco vyprávíme – teď
se toto stalo a je nesmírně důležité, diváku,
abys to věděl. Proto je namístě i jisté zaujetí, ovšem bez tragicky vykulených očí.
Můžete být ještě trochu konkrétnější?
Co už se dnes na obrazovce v uvozovkách nenosí?
Dříve byla například tradice, že moderátor
musel sedět a ruce mít v klidu na stole.
Moje velká kamarádka Kamila Moučková
si dodneška nemůže zvyknout na moje někdy vyprávějící ruce. Vždycky mi po Zprávách volá a říká: „Prosím tě, jak jsi to tam
zase dováděl s těma rukama? Máš je mít na
stole a ani se nehnout!“ Navíc se s mou parťačkou Klárou snažíme dělat ve Zprávách
jednu věc – že si povídáme, vedeme krátké
rozhovory mezi sebou. Jde to samozřejmě
jen u některých zpráv. Divák má pak podle
mě dojem větší bezprostřednosti moderátorů, jako bychom si s ním vyprávěli.
Není těžké vyhodnotit, kdy je a kdy
není namístě zvolit uvolněnější

a méně formální projev?
Je na každém moderátorovi, aby vyhodnotil, u které zprávy se odlehčení hodí a u které ne. Abychom si rozuměli, odlehčením
nemyslím nasazení zářivého thymolinového úsměvu, rozjuchanost, ruce všude po
studiu a slovní vatu. Hodně moderátorů nejenom v televizích i v rozhlase mluví a mluví, ale jsou to jen samé floskule, prázdná
slova, a přitom v podstatě nic neřeknou.
Zprávy na Primě moderujete nyní
v novém modernějším studiu.
Vnímáte vůbec jako moderátor nějak zásadně, že se pro
vaši práci změnily kulisy?
Moje celoživotní heslo je, že
každá změna je k lepšímu,
i když to tak na začátku nevypadá. Tohle je hlavně velká a příjemná změna pro diváka. Ve zpravodajství je velká konkurence.
A tím nemyslím jen mezi televizemi, ale v médiích
obecně. Jde o způsob, jak informaci uchopíte a jak
ji zpracujete. Jakékoli technické vylepšení pomáhá nám i divákovi.

rátor zpravodajství je jakousi známkou serióznosti. Věk zkrátka není pro
tuto práci limitem, spíše naopak. Co říkáte na to, že u nás se sází většinou na
mladé atraktivní tváře?
Ve většině světových televizních stanicích
je to tak, že moderátor stárne se svým publikem. Lidé jsou na zprávařské tváře zvyklí
už od dětství. Funguje tam určitý profesní
vývoj. Novinář začíná v terénu jako redaktor a později se dostane k moderátorské
práci jako k vyvrcholení své kariéry. Není to tak ale vždy. U nás
v naší malé kotlině se zkouší
nejrůznější trendy a řekl bych,
že to je namixované. Není to
jen tak, jak mají mnozí dojem – tedy, že moderují pouze
modelky a lidé nepoznamenaní touto branží. Sám jsem se
dostal do televize na konkurz,
vše jsem se učil a objevoval za pochodu.

V respektovaných světovýchmédiích platí, že starší mode-
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S půjčkou od PROFI CREDIT

nyní hrajete o iPhone a řadu skvělých cen
800 200 280
FOTO | HERMINAPRESS

Magnet na prach
Prachovky z pravých pštrosích per
prach nevíří, ale díky elektrostatické
přitažlivosti jej přitahují. Poddajné,
měkké pštrosí peří je krásně načechrané,
obsahuje miliony jemných vláken a díky
tomu zachytí i ty nejmenší prachové částice.
Oprašte svůj nábytek, poličky, obrazy či vaše
elektronická zařízení. Budete se divit.
Prachovky se snadno čistí, stačí venku
é vodě.
vytřepat nebo umýt ve vlažné mýdlové
eNt
ký sortim
Prachovky můžete zakoupit v různých
Nově - širo , NejeN
velikostech a barvách na stránkách
oračNího

shop.pstrosi.com

dek
peří
pštrosího
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slovo, je to velká alchymie
Na to jsem se právě chtěla zeptat. Sám
sebe jste několikrát označil za dítě konkurzů, protože všechny klíčové pracovní nabídky vzešly právě z nich.
Máte skvělé informace. Přes konkurz jsem
se dostal nejdříve do Československé televize. Měl jsem vlastně štěstí, že tenkrát
konkurzy byly. Dneska jich moc není.
Když přednáším na vysokých nebo středních školách, studenti se mě ptají, jak se dostat k práci moderátora, redaktora. Říkám
jim: Sedněte k počítači, napište životopis
a pošlete ho tam, kde byste chtěli pracovat.
Kdo se nezeptá, nic nemá. Stokrát vás odmítnou a po stoprvé to vyjde. Musíte hlavně být přesvědčeni, že je to vaše cesta.
Vy jste si byl jako náctiletý jistý tím,
co chcete dělat?
Odmalička jsem věděl, že chci být v televizi. Akorát jsem nevěděl, jak se tam vejdu.
Když jsem byl úplný mrňous a koukal na
Štěpánku Haničincovou s čertíkem Bertíkem v televizi, říkal jsem si, že už je tam
pěkně narváno. Taková malá bedýnka
a plná lidí. (smích)

Karel Voříšek

Narodil se 12. října 1963 ve Slaném.
V televizi začínal v roce 1985 coby
hlasatel, poté pracoval jako redaktor
a od roku 1999 moderoval Televizní
noviny. Poslední čtyři roky 2013 je tváří
zpravodajství FTV Prima.
■ V letech 2007, 2008, 2009 a 2013
se umístil na první příčce v anketě
popularity TýTý v kategorii Osobnost
televizního zpravodajství.
■ Napsal několik knížek včetně knihy
básní Osudová životních šansoniérů.
■
■
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Vzpomínáte si na váš úplně první den
před kamerou?
Když jsem poprvé vysílal, bylo to na
mé narozeniny 12. října roku 1985. Mimochodem, vždycky, když jsem dělal
nějaký konkurz do televize, tak jsem to nikdy nikomu neřekl. Ani doma. Našim
jsem jenom řekl, aby se dívali v sobotu
v deset hodin na ČT2. Takže to pro ně
bylo velké překvapení.
V televizi jste začínal jako programový hlasatel a jedním z lidí, kteří vás pracovně zasvěcovali, byl i legendární Miloš Frýba. Vzpomenete si na nějaký
jeho originální postřeh či radu?
Miloš Frýba mě zaučoval do televizní
profese a dal mi spousty cenných rad.
Jednu ale musím říct. Zkoumavě se na
mě podíval a prohodil: „Ty Karle, víš, co
je úžasný? Ty máš krásný kouty na hlavě, už v tom tvým věku! Stejný jako já!“
Pravda, tehdy mě tím moc nepotěšil.
(smích) Potom ještě dodal, že kouty jsou
pro moderátora úžasná věc, protože
na to „letí ženský“.
A měl pravdu?
Miloš? Určitě. Jen maskérky si musejí dávat pozor. Ty „parcelky na parohy“ někdy
moc světélkují, lesknou se, tak někdy musím mít hlavu víc nahoru. (smích) Jinak
mě Miloš naučil spoustu věcí. Jakým slovům se vyhnout, jak si sednout ve studiu,
aby divák neměl pocit, že na něj shlížíte
svrchu. Je toho hodně. Moderátorská práce není jen slovo, je to velká alchymie.
S čím jste musel ve svém životě nejvíc
bojovat?
Mám to podobně jako většina lidí. Je to spojené s vystupováním na veřejnosti. Hodně

knížky nebo spřízněné lidi. U mě to byla
v začátcích mé kariéry ve zpravodajství
fotografka Dáša Hájková, která mi dala
knížku Čtyři dohody. Dlouho jsem ji nečetl, ale pak jsem začal a už mě nepustila.
Navíc, když se o něco zajímáte, začnou
se vám ty správné informace dostávat
samy do života.

Zprávaři v novém
Studio, ze kterého se vysílá zpravodajství
a publicistické pořady televize Prima,
prošlo během posledních týdnů kompletní
přeměnou. Místo klasických obrazovek
jsou zde nejmodernější LED panely, které
zabírají plochu 5,5 m2. Přestavba
původního studia, ze kterého zbyly
doslova jen obvodové zdi, trvala 17 dní.

nám záleží na tom, co si o nás lidé myslí.
To nás svazuje a mlátí s námi o zem. Někteří lidé to mají v sobě tak zakořeněné, že by
pomalu skoro ani nevyšli na ulici. Vytvářejí si neustále nějaké domněnky, že všechno
se děje kvůli nim. Přijdu někam, přednáším, všimnu si, že se někdo mračí a budu si
říkat, že je určitě naštvaný, že přišel na moji
přednášku. Přitom je to úplně jinak – třeba
se zrovna pohádal s manželkou a myslí na
jiné věci. Ve své knížce „Štěstí se dá naučit“ popisuju, jak na různé strachy. Jedna
moje kamarádka má všude doma rozvěšeno heslo: „Vám ještě opravdu záleží na
tom, co si o vás ostatní pomyslí?“
Kdy jste se téhle své obavy, co si o vás
druzí myslí, zbavil?
Abych byl upřímný, je to trénink na celý
život. Začněte tím, že si to uvědomíte, pojmenujete věci, které vás brzdí. Najděte si

Když si vzpomenete na sedmnáctiletého Karla Voříška, coby teenagera
na střední škole, jaký byl? Snažil se
ostatním zalíbit?
To nevím, protože současný Karel Voříšek si na toho sedmnáctiletého už moc nepamatuje. (smích)
Ale no tak…
Vždycky se snažíte dělat se vůči okolí lepším, než jste. A v období, na které jste narazila, tedy v období puberty, je to ještě markantnější.
Když jste před lety vzpomínal na své
dospívání, popisoval jste sám sebe
jako mladíka oblečeného v černé, který si liboval v ponurých náladách.
Dneska by se to možná dalo vzdáleně
přirovnat ke stylu emo, a musím říct,
že si vás tak vůbec neumím představit.
Tehdy jsem vůbec netušil, co to „emo“ je.
Ale takový, řekněme, nihilismus k tomu
věku, k době dospívání patří. Byla to póza,
možná obrana a určitě i hledání. Byla to zároveň doba, kdy jsem začal psát svoje první básničky. I když musím říct, že nebyly
úplně vždy ponuré.
Co vás přimělo tuhle pózu opustit?
Život sám. Nejvíc vám dá právě běh života, když ho ovšem skutečně žijete a pozorně koukáte kolem sebe.
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Boj těžkého autisty Tomáše.
Tomáš Sklenář trpí jednou z nejtěžších forem autismu.
V záchvatech agrese ničí nábytek a bývá nebezpečný
pro okolí. Svou maminku, která ho odmítala dát natrvalo
do ústavu, málem zabil. Dva roky poté, co týdeník 5plus2
příběh jeho rodiny poprvé popsal, se situace změnila.
Matce došly síly a syna musela svěřit do péče léčebny.
Tomášovi se ale daří dobře a má naději, že jednou bude
žít ve speciálním stacionáři. „Věřím, že Bohnice pro něj
nebudou konečnou stanicí,“ říká jeho ošetřovatel Jan Uhlíř.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Když jsem před dvěma lety stoupal
po schodech do bohnického pavilonu číslo
107, kam docházel na léčbu jistý mladý
muž jménem Tomáš Sklenář, byl slyšet
křik a rány. Tomáš trpí jednou z nejtěžších
forem autismu a jeho případ patří k nejkomplikovanějším v Česku. Mladý muž se
tenkrát extrémní silou bil do hlavy, kousal

se do rukou a terapeuti museli být v jeho
přítomnosti mimořádně ostražití. Měli důvod, při zvládání Tomášových agresivních
nálad odcházeli se škrábanci, kousanci, zlomeným prstem a jednou i s vykloubeným
kolenem. Nezřídka při jeho záchvatech létal nábytek. Tehdy mu bylo 25 let a i přes
všechny tyto mnohdy nebezpečné výkyvy
chování se o něj pečlivě a s láskou starala
jeho maminka Renata Sklenářová.
Její příběh, který před více než rokem
a půl zveřejnil týdeník 5plus2, vyvolal
mezi čtenáři značný ohlas. Nyní se k osudům Tomáše a jeho rodiny vracíme. Mno-

hé se totiž za tu uplynulou dobu změnilo
a Tomáš už není se svou maminkou doma.

Praštil se mnou o skříň
Vysokého černovlasého mladíka vychovávala paní Renata doma, v bytě na
pražském sídlišti Černý Most. Co
se v chlapcově nitru děje, nikdo přesně neví. Jeho záchvaty, které těžko
krotili i zkušení terapeuti v bohnické
léčebně, musela Renata Sklenářová
zvládat většinou sama nebo s pomocí
svého manžela a mladšího syna Marka.
„Tomáš mě jednou chytil, zvedl jak
hadrovou panenku a praštil se mnou
o skříň. Sesunula jsem se dolů a jen
zjišťovala, co mám zlomeného,“
vzpomíná matka, která při jednom z incidentů málem doslova přišla o život. „Stála jsem v kuchyni
u okna, bylo léto
a já se kochala
pohledem
ven.
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Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘI D 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

Tomáš Sklenář.
Jeho matka říká,
že umí být něžný.
Když ho ale přepadne záchvat
agrese, není to
legrace.
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Má naději na lepší život

Tomáš dupal,
zespoda nám
sousedé mlátili smetákem
do podlahy a mně jen
tekly slzy. Uvědomila
jsem si, že to nevydržím.

Příběh o drsném i něžném světě těžkého autisty Tomáše Sklenáře přinesl týdeník 5plus2 poprvé 4. března 2016. Přečíst si jej
FOTO | ARCHIV MAFRA
můžete v naší internetové čtečce na www.5plus2.cz. Na snímku ve výřezu jeho současná podoba.
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Pavilon 27 je místem, kde odborníci pracují s agresivními a neklidnými pacienty. Personál je tu proto početnější než na jiných
odděleních. Tomáše ale agresivita postupně opouštěla, pomohly silné léky. „Dostával ale mnohem víc prášků na zklidnění,
než když byl se mnou doma,“ míní Renata. Po nějaké době Tomáše lékaři přemístili do pavilonu 33, tedy na oddělení Následné péče. A právě před jeho vchodem na
konci srpna s Renatou Sklenářovou stojíme. Jde o zařízení určené pacientům s mnoha poruchami. V oknech jsou mříže, nábytek leccos pamatuje. Ošetřovatel
nás pouští do chodby, kde už čeká
Tomáš. Maminka za ním chodí každý druhý den. Zatímco paní Renata vypadá
odpočatější, ale prý
se hodně trápí, Tomáš je bledší,
hubenější
a
má
méně

až
80
1

Nyní s odstupem času Renata Sklenářová
přiznává, že situaci už bylo opravdu nutné
radikálně řešit. Problémy se hromadily.
„Sousedka na mě kvůli Tomášovi křičela.
Cokoliv jsem řekla, odpověděla na to, že ji
to nezajímá, že jsme úplně cizí lidé, že
jsme jí zničili život, rodinu a byt je kvůli
nám neprodejný. A že máme Tomáše dát
do ústavu,“ popisuje jednu ze scén, které ji
psychicky srážely na dno. Sousedé si později koupili píšťalku, a když Tomáš dupal,
tak na ni pískali. „Ale já ty lidi na druhou
stranu chápu,“ říká Renata smířlivě.
Vše se definitivně zlomilo letos 14. března. Ten den, kdy pohár trpělivosti a sebeobětování přetekl, Renata Sklenářová nezapomene do konce života. „Tehdy jsem
seděla v kuchyni. Tomáš dupal, zespoda
nám sousedé mlátili smetákem do podlahy
a mně jen tekly slzy. Tenkrát jsem si uvědomila, že to takhle nevydržím.“ Vzpomněla si na slova Tomášova psychiatra, který jí už před sedmi lety říkal,
že celý život takto fungovat zřejmě nezvládne. „Zavolala

energie, než tomu bylo před dvěma roky.
„Papej,“ opakuje pořád a loudí od maminky dobroty – koblihy, puding, mandarinku
a chce pořád víc a víc. Poslední dva měsíce se jeho stav prý dál zlepšuje. „Tady je
Tomáš zlatíčko, občas i žertuje a je docela
oblíbený,“ podotýká matka.
Renata Sklenářová doufá, že ani pavilon 33 nebude pro Tomáše poslední zastávkou, i pro pacienty s jeho diagnózou existují lepší místa. O tom, zda bude moci žít
v jednom z několika desítek stacionářů
či domovů pro lidi s mentálním
nebo tělesným postižením, rozhodne jeho zdravotní stav.
„Na rozdíl od nemocnic
mají v takových zařízeních víc možností,
jak se pacientům
věnovat. Vymýšlejí pro
ně různé
hry

„Tomáš je zlatíčko“
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Peklo pro rodinu i sousedy

jsem mu a on okamžitě zajistil pro Tomáše
urgentní příjem v Bohnicích,“ popisuje
chvíle, kdy se rozhodla Tomáše svěřit ústavu. Mladý muž putoval do pavilonu číslo
27 neboli oddělení Akutní péče. „Vůbec
netušil, do čeho jde. Když nás k němu další den nepustili, začal se vztekat a nakonec
musel být dva týdny připoutaný. Lékaři mi
zdůraznili, že to jinak nejde. Vysvětlit mu
situaci možné nebylo, nepochopil by to,“
líčí paní Renata.

Pů
jč
ka

Najednou slyším křik, otočím se a vidím
Tomáše, jak ke mně běží. V tu chvíli manžel zařval tak hlasitě, že se kluk lekl a zpomalil. I tak do mě narazil a já polovinou
těla vypadla z pootevřeného okna. Jen tak
tak jsem se rukou chytila zdi,“ popisuje.
Při mé tehdejší návštěvě ale přes všechny děsivé zážitky a složitou péči byla Renata rozhodnuta se o syna dál starat doma.
Do odlehčovacího centra Nautis v Bohnicích, kde se na podobné pacienty specializují, s ním dojížděla jen ve chvílích, kdy jí už
docházely síly. Ještě v roce 2015 mi říkala:
„Co bude pak, to zatím neřeším. Pomáhá
mi vnitřní síla, i když je pravda, že si ráno
často řeknu: Tak, je přede mnou další šílený den. Pak to ale vždycky nějak zvládnu.“
Na jaře 2017 to už nezvládla. Síly došly.

a programy, chodí na procházky, pracují
v chráněných dílných. Klienti tam často
úplně rozkvetou,“ líčí Tomášův ošetřovatel Jan Uhlíř. Cílem nemocnic a léčeben
jako je ta v Bohnicích je podle jeho názoru
dostat pacienty do takového stavu, aby
mohli žít právě v podobných domovech,
o kterých mluvil předtím. V to, že se Tomášův stav zlepší natolik, že se bude moci
do některého takového nového „domova“ přestěhovat, Jan Uhlíř pevně věří.
„Vidím to reálně,“ tvrdí. „Dřív by
u nás v Bohnicích pacient jako
CE
ER
Tomáš zůstal třeba 20 let.
Z
IN
Dnes už to ale neplatí. Věřím, že Bohnice pro
něj nejsou konečnou stanicí,“
uzavírá.
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PADAJÍ
VLASY?
V poslední době se naši
čtenáři stále častěji dotazují na přípravek, který
by podle velkého ohlasu
měl pomoci lidem trpícím
vypadáváním a ztrátou
vlasů. Většina čtenářů se
ptá, zda vlasová kosmetika THERMAL, je opravdu
tak kvalitní, jak slyšeli.
Chtějí se ubezpečit, zda
za své peníze (ne zrovna
malé) dostanou kvalitní
zboží, které by mohlo vyřešit jejich problém.
Jelikož se nemůžu vyjádřit z vlastní zkušenosti
(mé kadeře jsou velmi
husté), mohla bych ocitovat pouze z některých
dopisů, které se hromadí
a jsou vesměs kladné.
Tak např. paní L. K.
z Prahy:
Po dlouhém rozmýšlení
jsem si objednala vlasovou
kosmetiku THERMAL. Měla
jsem neuvěřitelné problémy s vypadáváním vlasů.
Po každé koupeli zůstávaly
chuchvalce mých dlouhých
vlasů. Tyto přípravky používám 4 měsíce a mé problémy zcela zmizely. Můžu
všem vřele doporučit.
Nebo nám píše
pan Karel z Brna:
Děkuji Vám, že jsem se od
Vás dozvěděl kontaktní adresu firmy, která prodává
vynikající preparáty THERMAL na obnovu růstu vlasů.
Pomalu jsem se smířil s tím,
že snad budu úplně bez vlasů. Padaly mi a začaly se
tvořit kouty. S touto vlasovou
kúrou jsem velmi spokojen,
vlasy mi zhoustly a mé sebevědomí tím vzrostlo.
Jsme rádi, že nám píšete o svých zkušenostech
a doplňujeme, že vlasová kosmetika THERMAL
se skládá z TH krému
(330,- Kč) a TH šamponu
(330,- Kč). Celá kúra – 2
kusy TH krému a 1 kus
TH šampónu – celkem
990,- Kč.THERMAL si můžete zakoupit nebo objednat u firmy Sens, Komenského 606, 697 01 Kyjov,
tel.: 518 615 091.
připravil M. K.

www.thermal-sens.cz
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Mýty o margarínech:
Jsou opravdu zdravé?
Máslo mizí z obchodů a jeho cena atakuje rekordní
hodnoty. Zákazníci tak ještě častěji než obvykle při
nákupu sahají po margarínech. Rostlinné tuky přitom
nejsou jakousi lacinou náhražkou pro „chudé či
nemocné“, ale kvalitním a zdravým zdrojem tuků
pro naše tělo. Kterým mýtům o tucích Češi stále věří?

5plus2
■ RÁDCE
ČR | Margaríny se do jídelníčku našich
předků dostaly v Evropě už před 150 lety.
Suroviny a způsob jejich výroby se ale postupně měnily. V současnosti tvoří margarín dvě základní složky – tuk a voda. Vyrobit si ho můžete i doma, návod najdete
v boxu v dolní části stránky. Nejčastěji se
k jeho přípravě používá olej řepkový a slunečnicový, ale také olivový nebo lněný.

Mýtus 1: Když hubnu,
nesmím jíst žádné tuky
Tělo se bez tuků neobejde, plní v něm řadu
důležitých funkcí. Doporučení vyhýbat se
tukům se tak sice jeví jako jednoduchá metoda, jak snížit příjem energie, ale velmi často
se zapomíná, že tuky přijímáme v různé formě. Při dietě většinou bývají omezovány
takzvané viditelné tuky jako máslo, sádlo či
margaríny, ale neomezují se tuky skryté –
tedy ty, jež jsou obsažené v potravinách. To
může vést k nerovnováze příjmu nasycených a nenasycených mastných kyselin. Zároveň platí, že příjem tuků by neměl klesnout pod 20 % celkového příjmu energie.

Mýtus 2: Máslo, či margarín?
Tloustne se po obojím
Není to pravda, zatímco máslo obsahuje
standardně okolo 80 % tuku, u rostlinných
tuků je mnohem širší výběr výrobků s niž-

ším obsahem tuku, a to dokonce již
od 25 %. A nejen to. Řada studií prokázala,
že nenasycené mastné kyseliny obsažené
v rostlinných tucích mají pozitivní vliv na
hladinu cholesterolu.

Mýtus 3: I dnešní margaríny
jsou jen chudé náhražky
Současné výrobky nelze srovnávat ani
s těmi, které se vyráběly před 20 lety, natož
třeba s těmi z doby před 50 lety. Neustále se
zlepšuje chuť a jejich výroba se přizpůsobuje požadavkům – ať už aby byly dobře roztíratelné ihned po vyndání z ledničky, nebo
třeba v případě rostlinných tuků aby na pečení držely optimální konzistenci těsta.

FOTO | SHUTTERSTOCK

stupy. Díky tomu tak margaríny nyní obsahují maximálně 1 % transnenasycených
mastných kyselin, a toto množství není pro
lidské zdraví rizikové. A navíc – podobné
množství obsahují i „klasická“ másla.

Č

eši konzumují zhruba dvojnásobek nasycených tuků, než jsou odborníky doporučované
hodnoty. Proto je důležité omezit konzumaci výrobků, ve kterých jsou nasycené mastné
kyseliny v převaze. Jde hlavně o živočišné tuky. Ty mohou být takzvaně „skryté“ – tedy
obsažené například v tučném mase, sušenkách či v tučných mléčných výrobcích – nebo takzvaně
viditelné, což reprezentuje klasické máslo nebo sádlo.

Mýtus 4: Při výrobě margarínů
ztužováním vznikají škodlivé
transmastné kyseliny

Častý omyl vycházející z doby, kdy se
všechny složky rostlinných tuků obvykle
vyráběly v jedné továrně. Margaríny jako
takové se totiž nikdy takzvaným ztužováním nevyráběly. Metoda ztužování se používala pouze k přípravě jedné ze složek,
ze které se margaríny vyráběly, a dnes už je
i tato metoda nahrazena modernějšími po-

Mýtus 5: Margaríny jsou až
příliš průmyslově vyráběné
Míra používání průmyslových postupů výroby je v podstatě stejná jako u másla. Stejně
jako se dnes máslo také už netluče v máselnici,
tak i u margarínů se ručně nesbírá mléčný tuk
na hladině, ale je oddělován v odstředivkách.
Z českých surovin se nejčastěji používá řepka
olejka a slunečnice. Ze zahraničí se dovážejí
dílčí produkty z palmy olejné či kokosové, které mají za úkol udržet správnou strukturu. (re)

Připravte si margarín doma. Jak na to?

Potřebujeme: rostlinný olej (například řepkový či třeba slunečnicový),
pevný tuk – ideálně palmový dostupný ve farmářských obchodech, mléko,
pasterizované vaječné žloutky (případně můžeme použít čerstvá bio vejce),
citronovou šťávu, sůl, bylinky na dochucení.
Postup: V misce zahřejeme 20 g palmového tuku tak, aby se rozpustil.
Přidáme 30 g (3 polévkové lžíce) rostlinného oleje. Směs tuku a oleje za
stálého míchání metlou chladíme v misce s ledem, dokud směs nezačne
měnit barvu. Jakmile směs změní barvu, odstraníme mísu z ledu a přidáme 2 čajové lžičky mléka. Rozšleháme vaječný žloutek a do směsi přidáme 2 čajové lžičky. Nakonec přidáme několik kapek citronové šťávy, sůl
a bylinky na dochucení. V chladničce poté necháme ztuhnout.
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Kněz viděl v mafii ďábla. Boss ho zastřelil
ZÁBLESK
HISTORIE
ITÁLIE | Před 80 lety, 15. září 1937, se
narodil italský kněz Giuseppe „Pino“
Puglisi (na snímku). Svůj život sice zasvětil bohu, ale protože jeho kostel stál
v italském Palermu a Puglisi býval svědkem řádění mafie, smyslem jeho duchovní práce se rychle stal boj proti zločinu. Puglisi při svých kázáních mafiány ostře napadal a snažil se od cesty zločinu odrazovat zejména mladé Italy.
Obyčejné lidi ze své farnosti znal a věděl, že z mafie mají strach, jsou vůči ní
naprosto pasivní a část z nich dodržuje
zákon „omerty“ – tedy naprosté mlčenlivosti vůči policii a úřadům, jejíž porušení trestá mafie smrtí. Nejčastěji „luparou“, tedy brokovnicí se zkrácenou hlavní i pažbou, a s broky posypanými solí.
Puglisi odmítal mafiánské peníze na
církevní slavnosti. Když mafiáni chtěli jít
v čele procesí jako ctění muži, nepovolil
to. Když se jistá firma nabídla, že nechá
opravit hroutící se střechu Puglisiho kos-

tela, odmítl s tím, že je „infikovaná“ mafiánskými praktikami. Puglisimu se podařilo shromáždit skupinu kněží se stejným
smýšlením, těm ale postupně „někdo“
spálil domovní dveře a posílal výhrůžky.
Puglisi viděl v mafii ďábla a ten mu
ukázal svou nejhorší tvář. Palermskému
podsvětí tehdy veleli bratři Filippo a Giuseppe Graviano. Giuseppe, tehdy mu nebylo ani 30 let, nechal kněze surově zbít,

ci. Italové byli v šoku. Mafie totiž porušila zákon o nedotknutelnosti kněžích.
Na pohřeb přišly desítky kněžích a tisíce lidí. Policie později bosse Graviana
zatkla a odsoudila ho na doživotí, trest
si odpykává dodnes.
Puglisi byl v roce 2013 svatořečen,
Italové si ho váží a září i říjen se zejména v Palermu nesou ve znamení oslav
na jeho počest.
(jos)

toho to ale neodradilo.
Smrt si pro něho přišla
v den 56. narozenin,
přesně 15. září 1993.
Když vyšel před brány
svého kostela, mafiánský zabiják ho jednou
ranou z pistole zastřelil. „Očekával
jsem vás,“ řekl prý ještě před výstřelem
Puglisi. Zemřel v bezvědomí v nemocni-
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z naší

PLATÍ:
ČT PÁ SO NE

akční nabídky
OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 14. 9. – 17. 9. 2017

OKURKA HADOVKA
1 ks

DÝNĚ HOKAIDO
cena za 1 kg

VEPŘOVÁ KRKOVICE*
bez kosti, balená ve vakuu
cena za 1 kg
MAX.

5

BALENÍ

osoba/den

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

AK

19,90�

-38%

99,90

-35%

TVAROH BONI
měkký
250 g

PIZZA RISTORANTE
Quattro Formaggi,
Prosciutto, Hawaii
305–340 g

100 g 6,36 Kč

FILET PANGASIUS
GRAN MARE
500 g

100 g 11,18 Kč

100 g 11,44–10,26 Kč

AK

34,90

16,90�

66,90�

%

14

MAX.

-47%

55,90

CE

CE

15,90

AK

ks

osoba/den

69,90�

v limitované nabídce také Pollo, salámová za 34,90 Kč

ŽVÝKACÍ KARAMELY,
BLOXX KYSELÉ MAOAM*
5x 22 g

OLEJ VEGETOL GOLD
1l
MAX.

15

100 g 15,36 Kč

VEPŘOVÉ MASO MEINING
sterilované
400 g
100 g 7,48 Kč

ks

osoba/den

AK

AK

49,90�

10

ks

osoba/den

29,90

CE

29,90

CE

16,90

-20%

MAX.

AK

39,90�

-40%

-25%

Nezapomeňte hrát naši mobilní hru!
www.pennyhra.cz

Hrát o ceny v rámci mobilní hry PENNY HRA bude možné v období od 24. 8. do 4. 10. 2017. Soutěžící bude moci jednou denně hrát o výhru v podobě zboží na prodejně nebo poukázky. Soutěžící musí výhru v podobě zboží vyzvednout na prodejně do 3 dnů ode dne, kdy
vyhrál. Soutěžící, který odehraje nejvíce soutěžních kol, tedy nejvyšší počet dní, získá hlavní výhru 500 000 Kč. Pokud více soutěžících odehraje shodný nejvyšší počet dní, rozhodne o výherci losování. Více informací a pravidla soutěže naleznete na www.penny.cz.

189,90�

-50%

MAX.

4

ks

BALENÍ

osoba/den

osoba/den

AK

ks

19,90

CE

94,90

12

osoba/den

1 l 35,80 Kč
MAX.

24

100 g 47,45 Kč

AK

PIVO PILSNER URQUELL*
plech | 6x 0,5 l

RELAX
různé druhy
1l
MAX.

KÁVA NESCAFÉ
CLASSIC, CREMA
instantní
200 g

CE

Jak se rodila písnička Aleny Tiché Tie
dni? 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)

12,90

CE

Malá Babetta šla do světa
a krk za to dám,
že ta Babetta je popleta,
vždyť já zůstal sám...
(Hudba: Jiří Šlitr; text: Jiří Suchý)

12,90�

CE

Písnička Babetta
vznikla pro legendární film Kdyby tisíc
klarinetů. „Potřebovali jsme pochodovou píseň a já se nechal inspirovat filmem Babetta jde do
války,“ prozradil Jiří Suchý, kterému
učarovala sexbomba 50. a 60. let Brigitte Bardotová, jež ve snímku o Babettě
hrála hlavní roli. Písnička Jiřího Suchého dojala dokonce i po 25 letech. „Po
převratu v roce 1989 běžel v televizi
přenos, ve kterém na Pražském hradě
mašírovala hradní stráž. Měla saxofony
a hrála Babettu,“ odhalil Suchý na rádiu Český Impuls AM 981. „Do té
doby jsem nesměl do televize. A najednou jsem slyšel, jak na Hradě hrají naši
písničku. Bylo to až dojemné,“ dodal
nestárnoucí Jiří Suchý.

7,90

CE

Jiří Suchý:
Filmová Babetta
je Bardotka

AK

běžně

36,90�

-46%

1 PLECHOVKA = 17,90 Kč

107,40

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém
množství (tj. max. 5 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze první
den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu, že společnost
Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné. Přijímáme:

HUDEBNÍ IMPULSY
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Pragmatický folkař s duší
Poválečná léta
a následující babyboom
se podepsaly i na české
pop music. A tak je tady
další sedmdesátník:
František Nedvěd.
JOSEF VLČEK

P

řesně rok a čtyři dny po svém bratrovi Honzovi oslaví 19. září sedmdesátiny František Nedvěd.
Příběh dvou kluků z pražského Spořilova patří k nejneobvyklejším na české scéně. Těžko najdeme někoho jiného, kdo
by se stal hvězdou až v padesáti letech.
Nedvědům se to povedlo, když se v roce
1996 stalo jejich romanticky laděné album Pasáček hvězd nejprodávanější
deskou roku a dodnes si drží pozici páté
nejprodávanější domácí desky polistopadové éry. V téže době také prosluli velkým koncertem na strahovském spartakiádním stadionu, kam na ně přišlo sedm-

Písničkář František Nedvěd.
desát tisíc lidí, třebaže vzdušnou čarou
jen o pár kilometrů dál, na koupališti
v Šárce, zrovna probíhal skvěle obsazený
festival s takovými hvězdami jako Alanis
Morissette, INXS a Bryan Adams.
Cesta bratří Nedvědů k popularitě vedla přes trampskou osadu nedaleko obce
Luka pod Medníkem, kde měl chajdu už
jejich otec. Honza s Františkem se prý
už tehdy od sebe hodně povahově lišili.
Honza byl samotář a chodil na Mravenčí
skálu: „Ale snad i za holkami, což jsem

samozřejmě nevěděl, protože jsem byl
s partou někde v lese. Hráli jsme kuličky, zatímco on už měl jiné potřeby než
my. Byl mnohem větší romantik, vylezl
na tu skálu a skládal písničky… Já jsem
pragmatický. Honza je snílek.“
Možná to byly právě odlišné osobnostní rysy, které je vedly k řadě rozchodů i návratů.
Nedvědi spolu začínali ve skupině Toronto, která se v roce 1972 přejmenovala na Brontosaury. Stala se z ní typická
kapela pro folkové a trampské festivaly.
V pětasedmdesátém na Portě poprvé zvítězili v kategorii trampských kapel
a pak sbírali jednu portovní cenu za druhou. Přitom představovali radikální křídlo trampské hudby, které nezůstávalo
jen u oslav trampského života, volání dálek a života kovbojů, ale nechalo se inspirovat domácí a světovou folkovou
hudbou, což řadě trampských staromilců v té době silně vadilo.
První samostatné album Na kameni
kámen vyšlo v roce 1985 a kromě známé titulní písně obsahovalo časem zlidovělé písně jako Růže z papíru, Valčíček

nebo Hlídej lásku, skálo má. Nejslavnější skladba Stánky se objevila až o dva
roky později, na albu Ptáčata. Podle výzkumů Rádia Impuls je to možná nejkontroverznější česká píseň. Má stejně
tolik odpůrců jako obdivovatelů.
V Brontosaurech dominoval Honza Nedvěd a František byl spíš vzadu. Říkával,
že mu kryje záda. Stejně nenápadný byl
v paralelním angažmá, ve Spirituál Kvintetu. Se Spirituálem se oba bratři rozešli
v roce 1988 a Brontosaury rozpustili
v roce 1994. Už o dva roky později se oba
bratři umístili v Českém slavíku na čtvrtém místě. A jen pár měsíců po slavném
strahovském koncertu se rozešli i oni.
František se vydal na sólovou dráhu
a přes občasná setkání s bratrem je na ní
dodnes. Vyvinul si svůj zvláštní, civilní
pěvecký styl, v němž se folk mísí s country. Našel si svůj vzor v kanadském písničkáři Gordonu Lightfootovi a řadu
jeho písní přezpíval s poetickými českými texty. Málokdo ví, že všechny nejznámější Nedvědovy hity – Devatenáct, Řemeslo, Kočovní herci – pocházejí původně z Lightfootovy dílny.
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Autosalon ASTRA a.s., (Liberec) hledá
Prodejce nových vozů Požadavky: ÚSO,
dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz
sk. B, znalost AJ nebo NJ, zkušenost z
automobilové oblasti, obchodní a
komunikační dovednosti, loajalita a
bezúhonnost. Kontakt:
jaroslava.bartonkova@astra-auto.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/GCY6NC

Statutární město Frýdek-Místek
vyhlašuje VŘ na místo vedoucího
odboru informačních technologií Bližší
informace najdete na úřední desce
Magistrátu města Frýdku-Místku nebo na
stránkách města www.frydekmistek.cz.
Kontakt: tel: 558 609 307,
smuzova.marcela@frydekmistek.cz.
Více na www.jobdnes.cz/detail/FOF9LM

Společnost Mokate pro Vás vyladila nové sušenky, které si vzaly to nejlepší
z amerických dezertních cookies. Jsou měkké, vláčné a ve třech příchutích
kombinují štědrou dávku hořké nebo bílé čokolády, arašídů a karamelu!
Svou úctyhodnou velikostí 55g hravě zaženou hlad nebo chuť na sladkou
odměnu. Můžete se i rozdělit s přáteli, ale vzhledem k chuti se to podaří
málokomu.

Chcete vidět Your Size bez obalu? Navštivte náš Facebook:
https://www.facebook.com/Mokatesweetcookies/
www.mokate.cz
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troufneš si

Kvalita surovin i celého procesu výroby sušenek ve výrobním závodě
Mokate Czech ve středočeských Voticích byla opakovaně potvrzena
přísnou kontrolou a splňuje normy BRC , IFS a další.

Autosalon
AS TRA a.s.

S tatutární
město FrýdekMístek

Statutární město Frýdek-Místek
vyhlašuje VŘ-vedoucí odboru školství,
kultury, mládeže a tělovýchovy .Bližší
informace najdete na úřední desce
Magistrátu města Frýdku-Místku nebo na
stránkách města www.frydekmistek.cz.
Kontakt: tel: 558 609 307,
smuzova.marcela@frydekmistek.cz.
Více na www.jobdnes.cz/detail/287EMQ

Statutární město Frýdek-Místek
vyhlašuje VŘ na místo vedoucího
odboru vnitřních věcí Bližší informace
najdete na úřední desce Magistrátu města
Frýdku-Místku nebo na stránkách města
www.frydekmistek.cz. Kontakt: tel: 558 609
307, smuzova.marcela@frydekmistek.cz.
Více na www.jobdnes.cz/detail/IAS1BM

S tatutární
město FrýdekMístek

S tatutární
město FrýdekMístek

Live komerční sdělení
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Miliony od dm pro padesát
prospěšných projektů
Společnost dm drogerie
markt slaví v letošním roce
25 let na českém trhu. U této
příležitosti vznikla dm iniciativa {SPOLEČNĚ}. Pod
mottem „Udělejme ze svého
okolí lepší místo pro život“
se tak dm rozhodla podpořit
organizace a spolky, které
se dobrovolně angažují v sociální, kulturní či ekologické oblasti.
O
dm
iniciativu
{SPOLEČNĚ} byl hned od
prvního dne velký zájem. Přihlásilo se přes 300 projektů. Místo původně avizovaných 25 projektům tak dm pomůže celkem 50 projektům po celé České republice.
Ty od společnosti získají finanční, případně materiální podporu v řádech celkem několika milionů korun. Na pomoc pošle dm i dobrovolníky z řad spolupracovníků
dm.

Přijďte si Vyměnit
šatník za Pár kaček!

30. 9. 2017

VýstaViště Praha
holešoVice

Jaké projekty a jakou podporu získaly?
V Rudolfově u Českých Budějovic vznikne díky dm nová komunitní přírodní zahrada, sestřičky z mobilního hospice Vejprnice na Plzeňsku se zase mohou těšit na
nový automobil, se kterým potřebují dojíždět za klienty. Spolek Pomocné tlapky použije darované peníze na výcvik asistenčního psa pro osoby se zdravotním postižením. Teplická společnost Arkadie, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením, si zase díky pomoci od dm bude moci pořídit novou keramickou pec.
(PR)
INZERCE

NA ZONKY.CZ
JE PŮJČKA LEVNĚJŠÍ

„Moc děkuji za ﬁlm,
který mě celou dobu hladil.“
divačka Karolína Večeřová

“DO BANKY JSEM
ANI NEMUSELA.
NA ZONKY
MI NA AUTO
PŮJČILI LEVNĚJI.”

Zkuste nezávaznou poptávku na

WWW.ZONKY.CZ

Nebo volejte zdarma

Nebo volejte zdarma
800
459 460

800 459 460

Lidé půjčili lidem už více než jednu miliardu korun. Levněji a s klidem.
My jsme Zonky s.r.o.
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Alexander Konkoly (53)

Pochází ze Slovenska,
dělá ostrahu v obchodě s potravinami. Je ženatý s o 22 let mladší
Slovenkou, na což je
patřičně hrdý. Jsou
spolu už 11 let a mají
malou holčičku. Pokud zvítězí, vezme
manželku a dceru na dovolenou k moři.
Má rád maso, halušky, vepřo knedlo
zelo, svíčkovou, znojemskou a rajskou
omáčku, španělské ptáčky a kuře. Nesnáší mořské plody a kari.
Úterý: Štěpán Klacik (22)

Dělá seřizovače, je to
prý dost zodpovědná
práce. Pochází z Liberce, v Praze žije s několika spolubydlícími,
vařit bude ve vypůjčeném bytě od kamarádky ve Vršovicích. Prý má dvě přítelkyně. Pokud by vyhrál, jel by na dovolenou, zaplatil by si autoškolu, navštívil
by hudební festivaly a koupil by si i nějaké vybavení do bytu. Miluje pizzu a
těstoviny. Nesnáší pizzu s ananasem a
kapustu.
Středa: Lucie Trnková (23)

Je studentkou vyšší odborné školy. Brigádně
dělá vedoucí hostesek
v hotelu Hilton. Žije s
přítelem, jsou spolu pátým rokem. Pokud by
vyhrála, část peněz by
uložila na účet, za druhou polovinu by
zvelebila zahradu a byt. Má ráda vše od
masa až po těstoviny, hlavně lasagne.
Nesnáší luštěniny, houby, kopr, nemusí
hovězí a králičí maso.

Česká republika

Škvarky skoro
nikdo neudělá
Pražská pětka v pořadu
Prostřeno! je slovanský
mix. Pražáků křtěných
Vltavou se nedočkáme.
ČR | V pořadu Prostřeno! se hraje o pořádný balík. Nejen o hlavní výhru 60 tisíc, ale i o dalších 30 tisíc od diváků.
Hostitel, který získá nejvíc diváckých
bodů, se stane vítězem divácké volby a
kromě peněz získá i Řád zlaté vařečky.
Pražská pětka, složená ze tří mužů a
dvou žen, je pestrá. Nenajde se v ní moc
Pražáků křtěných Vltavou, je to spíš slovanský mix. Slovák Alexander, Bulhar
Georgi, Ukrajinka Roksolana a dva mladí našinci Štěpán s Lucií. Jako úkol týdne dostanou zajímavé téma – škvarky.
A celkem svorně se na něj vykašlou.
Jen Georgi to zvládne, ale ocení to někdo? Partu nejvíce pozlobí provokatér
Štěpán, který do sebe klopí jednoho panáka za druhým, ale Roksolana si to ve
finále nenechá líbit a vyžene ho od stolu. Komu se povede uspořádat nejlepší
večírek? Sledujte Prostřeno! od pondělí
do pátku a hlasujte na http://prima.iprima.cz/prostreno/hlasovani, jeden z vás
za to může získat pět tisíc korun!

Pátek: Roksolana Malysheva (25)

Pracuje jako koordinátorka v Prague Medical Institute. Žije s přítelem, vojákem z povolání. Děti zatím nemají. V Praze je sedmým
rokem, její maminka
je Ukrajinka a otec Rus. Rodiče bydlí
ve Vídni, kde také žila. Kdyby zvítězila, výhru použije na laserovou operaci
očí. Ráda připravuje pečená masa, francouzské brambory a saláty. Mezi její oblíbená jídla patří vepřo knedlo zelo. Nesnáší kapra a nepije samotné mléko.

V pondělí začne bývalý policista Alexander silnou slovenskou pálenkou. Je
pyšný na svoji o mnoho let mladší ženu.
Hlavní chod budou španělské ptáčky,
ale s vodnatou šťávou místo omáčky.
V úterý se k plotně postaví nevyzpytatelný Štěpán, který se jmenuje Klacik,
ale klidně by to mohlo být klacek.
Nejmladší hostitel je poněkud podivínský a taková bude zčásti i jeho večeře.
Když sympatická studentka Lucie ve
středu zjistí, že všichni u stolu jedí
ryby, svoji nabídku z jídelníčku na hlavní chod zjednoduší. Ugriluje jen lososový filet a na původně nabízené kuře rezignuje, což se ovšem ne každému líbí.

FOTO | FTV PRIMA

Georgi oslovovaný „Džordž“ ve čtvrtek naservíruje pikantní bulharskou kavarmu z vepřového a kuřecího masa s
pečenou paprikou a vejcem v typické
stylové keramice.
V pátek Roksolaně dají nejvíc zabrat
jednoduché muffiny z pytlíku. Připálí je
tak, že musí udělat repete. Navíc jí ujedou nervy a během poslední večeře vykáže Štěpána od stolu. Opustí Štěpán
byt, nebo zůstane někde v koutku? A
jak bude hodnotit poslední večeři?
Kdo to nakonec vyhraje? Sledujte
Prostřeno! na televizi Prima od pondělí
do pátku v 17.50 a hlasujte pro svého favorita!
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Polévka: Smržový krém

Čtvrtek: Georgi Ivanov (28)

Má bulharské kořeny,
živí se ve firmě, která
vyrábí airbagy do aut.
Žije s přítelem v bytě
na Černém Mostě.
Kdyby vyhrál, zaplatil
by si autoškolu a pořídil si nějaké auto. Má rád nová jídla a neznámé chutě. Nemusí fazole a salát na
sladko. Těší se na poznání nových lidí a
ochutnání nových jídel.

Od pondělí diváky čekají zajímaví soutěžící přímo v Praze.

Objednané smrže nedošly, tak se hosté
museli spokojit s hřiby, to se ovšem dozvěděli až později. Ingredience: 200 g
smržů, 200 g zakysané smetany, 300 g
smetany ke šlehání, saturejka, jehličkový olej, šípkový sirup, máslo, čerstvé
dubové a bukové listí, česnáček, pekanové ořechy, drcený pepř, sůl. Postup:
Na šípkový sirup si rozmixujeme šípky
a dáme je na 14 dní do sklenice s cukrem. Na jehličkový olej si jehličí naložíme na 14 dní do kvalitního oleje. Houby
pořádně propereme, nakrájíme nadrobno a smažíme je deset minut na oleji,
poté přidáme vodu, smetanu a šlehačku.
Zamícháme, okořeníme, povaříme a na
talíři ozdobíme šípkovým sirupem, jehličkovým olejem, česnáčkem, dubovými a bukovými listy.

Hlavní chod: Kavarma
Ingredience: 600 g kuřecích prsních
řízků, 600 g vepřové plece, 5 – 6 pečených nakládaných paprik, 1 kg pórku, 5
vajec, 6 lžic slunečnicového oleje, 1 lžíce sladké papriky, sůl, špetka pepře. Postup: Maso nakrájíme na větší kostky a
orestujeme dozlatova. Osmažené maso
vyndáváme a dáme na stranu. Ve stejném oleji osmažíme nakrájené papriky,
pak přidáme nakrájený pórek. Osolíme
a necháme dusit na mírném ohni pod pokličkou. Jakmile se odpaří veškerá tekutina, přidáme zpět maso, dochutíme
sladkou paprikou a pepřem. Necháme
dusit, dokud nezůstane jen olej. Směs
přendáme do hliněného hrnce, přidáme
vejce a pečeme v troubě dozlatova. Podáváme třeba s chlebem, ozdobené chilli papričkou a petrželkou.

Tvarohový dezert s malinami

Ingredience: 500 g tučného tvarohu,
2 lžíce kakaa, 250 g malin, 1 balíček vanilkového pudinku, 60 g cukru krupice
(krystal), 3 lžíce bílého jogurtu, 3 vejce,
Postup: Tvaroh utřeme tyčovým mixérem s cukrem, přidáme 3 lžíce bílého jogurtu, vanilkový pudink. Do dobře vyšlehané hmoty přidáváme jedno vajíčko
po druhém a vždy důkladně vymícháme
(můžeme přidat i aroma). Výslednou
hmotu rozdělíme na 2 části (jednu větší,
druhou menší) a do menší přidáme 2 lžíce kakaa. Připravíme si kulatou formu
na pečení o průměru 18 cm a vyložíme
pečicím papírem. Začneme vrstvit těsta
střídavě do středu formy. Začínáme bílým a pokračujeme, dokud nesděláme
obě těsta. Navrch poklademe ovoce dle
chuti a dáme péct do předem vyhřáté
trouby na 175 °C, po vypnutí trouby necháme dojít.

NAVŠTIVTE
NAŠI NOVOU
PRODEJNU!

ZNOVU
OTEVÍRÁME

otevírací doba:

po - pá 09.00 – 19.00
so - ne 09.00 – 19.00

dne 21.09.2017 od 08:00 hodin v Pardubicích,
S.K. Neumanna 2589

10% NA VŠECHNO*
* Sleva platí pouze v prodejně 530 02 Pardubice, S.K. Neumanna 2589 a je poskytována dne 21.09. a 22.09.2017 na pokladně. Slevovou akci nelze kombinovat s jinými slevami. Sleva neplatí na dárkové poukázky.

Najdete nás na: www.facebook.com/kik.cz
Další ﬁliálky ve Vašem okolí najdete na www.kik.cz
K odběru aktuálního newsletteru se můžete přihlásit na našich webových stránkách!

www.kik.cz

Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej v množství běžném pro domácnost.
Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Chyby vyhrazeny.
KiK textil a Non-Food spol. s.r.o. • Českomoravská 930/22 • 190 00 Praha 9
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Česká republika

Tam byl sráz,
tam byla smrt...
Před 49 lety Sověti lhali lidem, že za pád tanku
v Horní Polici na Českolipsku mohou provokatéři,
co přivedli na most děti. Pravda byla jiná.
ZÁBLESK
HISTORIE
TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČR | Možná té historce pořád ještě někdo věří... O dětech, které přivedli provokatéři 21. srpna 1968 na most v Horní
Polici na Českolipsku, aby znemožnili
„spřáteleným vojskům“ průjezd. Kvůli
nim se jeden z tanků zřítil z mostu a zahynuli v něm tři vojáci.
Událost, od které v srpnu uplynulo
49 let, se skutečně stala, ovšem 21 let se
lidem vtloukala do hlav oficiální vylhaná verze. Žádné děti na mostě nebyly.
Podívejme se, jak se lišila propaganda
od skutečnosti.

Aby nepřejeli děti
Kniha „K událostem v Československu“, vydaná ještě v roce 1968
v Moskvě, referovala o událostech takto: „Asi 40 km od Prahy vyjel tank pod
velením sovětského důstojníka Andrejeva velkou rychlostí ze zákrutu silnice,
která vede po okraji srázu. Provokatéři
přivedli na silnici skupinu žen a dětí. Nebylo už kdy tank zabrzdit. Tankisté tehdy nechali svůj tank sjet ze srázu, aby
ženy a děti nepřejeli,“ stojí v knize.
Popis událostí je však nepřesný - nešlo o žádný sráz, ale o kamenný most
s kamenným zábradlím, které tank prorazil a sjel z asi pětimetrové výšky dolů.
Obrátil se pásy nahoru. Rovněž východoněmecký časopis Freie Welt v obsáhlé reportáži nazvané „Zde se to stalo“
lhal, jako naše Rudé právo tisklo.
„Vrcholy kopců se třpytí prvním ranním sluncem. Morozov jel velmi pozor-

ně, velmi opatrně. Jen krátce si vzpomněl na svou ženu a synáčka, kteří byli
právě v Kujbyševu. Usmál se teskně.
Tank se blížil k obci. Minul první
domy. Ostrá zatáčka. Teprve nyní viděl
lidi stojící ve velké skupině na mostě,
hlavně ženy a děti. Velitel tanku Andrejev křičí: ‚Doprava!‘ Morozov okamžitě reaguje. Jen nevjet do lidí! Nezpůsobit neštěstí! Tank prudce otáčí, jiskry létají od pásů. Vpravo. Tam byl sráz, tam
byla smrt...“

49

let uplynulo od doby, co
vojska Varšavské smlouvy
obsadila Československo.

V oficiální zprávě přetištěné v listu
Krasnaja zvezda se v listopadu 1968
psalo, že pád nepřežil velitel tanku Jurij
Andrejev, mechanik řidič Jevgenij Machotin a nabíječ Petr Kazarik. Dva přeživší – technik poručík Alexej Morozov
a zaměřovač Viktor Kovalčuk – pak podali svědectví, v němž potvrdili verzi, jakou potvrdit nejspíše museli. Není divu
– říct pravdu by znamenalo okamžitou
deportaci na Sibiř.
„Ty děti a ženy na cestu přivedli provokatéři, aby zabránili pohybu našich
tanků... Andrejev děti zpozoroval, vrhl
se k řídicím pákám a strhl stroj napravo.
Stroj se prudce pootočil. Spatřili jsme
před sebou zábradlí. Možná, že bychom
dokázali se znovu obrátit nalevo. Ale nebylo by to bez obětí. Bez velikých obětí,“ stojí ve svědectví Morozova.

Lidé vědí, jak to bylo
Sovětská propaganda však u lidí úspěšná nebyla. V samizdatově vydaném
zvláštním vydání Policko–zámeckého

Tank zřícený z mostu v Horní Polici.
hlasu vyšlo ještě v roce 1968 prohlášení, že Sověti lidem lhali.
„Občané Horní Police znají celou
pravdu. Vědí, že jsou to pouhé výmysly. Nikdo na mostě v době, kdy tank spadl, nebyl. Soudružka Chottová viděla
neštěstí z okna,“ stojí ve 49 let starém
časopise. Ten byl ovšem distribuován
jen v Horní Polici, takže oficiální média
o nehodě dál lhala.

„

Byla to
typicky
sovětská lež, kterými
nás krmili.
Občané Československa navíc dostávali zkreslené informace. Východoněmecká prookupační stanice Vltava, která přesvědčovala posluchače o správnosti vstupu vojsk, o události informovala
také. A rovněž lživě. „Skupina zločinců
nastrčila do cesty sovětského tanku skupinu dětí. Chovanců místního internátu.
Tankisté, aby nerozdrtili naše děti, se
spustili se svým tankem z vysokého srázu a zahynuli. Tři sovětští chlapci bez
rozmýšlení obětovali svoje životy kvůli
životům našich dětí. Nemohli jednat jinak,“ lhala hlasatelka špatnou češtinou
do éteru.
Skutečností je, že tank se z mostu zřítil z obyčejnějších důvodů. Svědci udá-

FOTO | ARCHIV LUBOMÍRA ŠULCE

lostí popisovali, že stroj byl velmi rychle rozjetý a řidič na mostě nezvládl řízení. K incidentu došlo ve 4 hodiny ráno,
na mostě žádné děti ani ženy nebyly.
Podle vyprávění bývalého starosty Horní Police Lubomíra Šulce, který jako jediný vyfotografoval spadlý tank, mohlo
dojít k zaseknutí jednoho z pásů. Když
má zatočit tank, musí se jeden pás zastavit a druhý naopak přidat.
„Po osudném pádu tanku z mostu hovořila s vyšetřujícími ruskými důstojníky očitá svědkyně, učitelka naší školy
plynně hovořící rusky. Celou nehodu
jim tenkrát popsala, ale ve zveřejňované propagandě byla tato nehoda tanku
popisována úplně jinak. Tank prý vypadl z mostu proto, aby nenajel do dětí,
které tam dospělí postavili,“ vzpomíná
Šulc.
„Byla to typická sovětská lež, kterými nás krmili i v případě střelby z Národního muzea v Praze nebo nalezení
tajného skladu amerických samopalů,“
míní českolipský historik Ladislav
Smejkal. Rusové podle něj zneužili nehodu k tomu, aby své vojáky vykreslili
jako lidumily a některé Čechoslováky
naopak jako přívržence kontrarevoluce.
„Říkalo se, že vojáci pak zůstali uvězněni v tanku, neboť ten se pádem obrátil
pásy nahoru. Že uvnitř volali o pomoc a
ťukali, ale nikdo z Čechů jim nepomohl.
Na tom chtěli ilustrovat, jací jsme prevíti a že jejich zásah byl opravdu nutný,“
vysvětluje Smejkal.

V loterii Účtenkovka je milionová výhra
ČR | Do startu účtenkové loterie zbývají dva týdny. Účtenky za daný měsíc
bude možné do systému zadávat po registraci, a to vždy do 12. dne následujícího měsíce, uvedlo Ministerstvo financí ke startu Účtenkovky.
Loterie se rozjede 1. října, od kdy
mohou zákazníci nasbírané účtenky zadávat do systému. Slosování proběhne
vždy 15. den v následujícím měsíci.

První výherce vybere stát 15. listopadu. Ceny jsou podle ministerstva atraktivní. Nejvyšší výhrou bude každý měsíc jeden milion korun, druhou pak automobil SUV. Následují peněžité výhry ve výši 300, 200, respektive 100 tisíc korun, ale i menší částky, například tisíc výher po tisíci korunách. Vyplácet se budou na bankovní účty,
nebo v hotovosti (do 100 tisíc korun).

Ministr financí Ivan Pilný nechtěl
odhadovat, kolik peněz přinese loterie
navíc do rozpočtu, nicméně stát na
tom podle něj jednoznačně vydělá.
„Efekt si lze těžko představit. Určitě
to ale musí mít pozitivní vliv, to je bez
debaty,“ řekl ministr Pilný. Na výhrách stát za rok rozdělí 65 milionů korun, roční náklady na provoz, který zajišťuje technologická společnost Die-

bold Nixdorf, vyjdou na více než
12 milionů korun.
Povinnou registraci podle náměstkyně Aleny Schillerové musí provést osoba starší osmnácti let, systém ale nijak
neomezuje věk nakupujícího. Lidé se
informace o loterii dozví na webových
stránkách www.uctenkovka.cz, kde se
od 1. října rozběhne také systém pro
zadávání účtenek.
(fih)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 16. září 2017
Nova

Prima

Joj Family

6.20 Avengers: Sjednocení II (14) 6.45
Milesova vesmírná dobrodružství (26) 7.10
Show Toma a Jerryho (13) 7.35 Tučňáci
z Madagaskaru II (30) 8.00 Tvoje tvář má
známý hlas IV 10.40 Koření 11.35 Volejte Novu
12.15 Rady ptáka Loskutáka 13.30 Výměna
manželek IV 14.50 Pod jednou střechou.
Romantický film (USA, 2010). Hrají
K. Heiglová, Ch. Hendricks a další 17.10 Slečna
drsňák. Akční komedie (USA, 2000) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Nexo Knights (4) 6.50 Nexo Knights (5)
7.20 Mstitel Blade (5) 7.55 Jen počkej, zajíci!
8.25 M.A.S.H (95) 8.55 M.A.S.H (96) 8.30
Autosalon 10.45 Prima Partička 11.45 Modrý
kód (35) 12.55 Vinaři II (13) 14.15 Parta hic.
Filmová komedie (ČR, 1976). Hrají V. Babka,
V. Menšík, J. Skopeček a další 16.15 Seznamka.
Komedie (ČR, 2016). Hrají Z. Kajnarová,
J. Langmajer, A. Gondíková a další 18.10
Hrdina kuchyně 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25
Krimi zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.30 Krimi 5.55 Noviny 6.35 Soudní
síň 7.35 Soudní síň 8.40 Klenot TV 9.40 Extrémní
případy 10.50 Dnes v jednom domě (6/9), seriál
(ČR/SR, 1979) 13.00 Třetí patro (1/6), komediální
seriál (ČR, 1985) 14.40 Soudní síň 15.40 Soudní síň
16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Hasiči, komedie (It., 1985) 23.25 Jak jsem
přežil (7, 8), seriál (SR, 2009) 0.25 Soudní síň

ZÁBAVA

ZÁBAVA

KOMEDIE

INZERCE

ČT1
6.00 Jako tenkrát 6.30 Polopatě 7.20 Kalifův
prsten 8.30 Gejzír 9.05 Otec Brown V 9.50
Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Nepovedený kouzelník 14.05 Jak se
Kuba stal mlynářem 15.10 Příběhy slavných –
Josef Vinklář 16.00 Funebrák. Komedie (ČR,
1932) 17.35 Hercule Poirot 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

ÚTERÝ 8.15 Ve jménu zákona (1/131) 9.25 Klenot

Nákupní maniačky
KAŽDÉ PONDĚLÍ AŽ PÁTEK | 17:50

20.20 Tvoje tvář má známý hlas IV
22.55 Frajeři ve Vegas
Komedie (USA, 2013). Hrají
M. Douglas, R. De Niro, M. Freeman, K. Kline, M. Steenburgenová. Režie J. Turteltaub
1.05 Pod jednou střechou
Romantický film (USA, 2010).
Hrají K. Heiglová, J. Duhamel,
J. Lucas, Ch. Hendricksová a další
3.10 DO-RE-MI
3.55 Výměna manželek IV
4.55 Novashopping

20.15 Líbáš jako Bůh
Romantická komedie (ČR, 2009).
Hrají K. Magálová, J. Bartoška,
E. Holubová, O. Kaiser a další
22.50 Máme rádi Česko
Zábavní pořad
0.50 Slib mlčení
Krimithriller (Kan., 2012). Hrají
N. Campbellová, N. Jenkins,
J. VanOver a další. Režie
S. Gyllenhaal
2.35 Zákon mlčení
Akční film (USA, 1985)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

8.10 Ironside: Na straně zákona (5) 8.55 V utajení V
(16) 9.50 Top Gear 2011 11.05 Re-play 11.40
Pevnost Boyard (10) 14.15 Simpsonovi VI (24, 25)
15.15 Simpsonovi VII (1) 15.45 Simpsonovi VII (2)
16.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (23, 24)
17.55 Simpsonovi VII (3) 18.30 Simpsonovi VII (4)
18.55 Simpsonovi VII (5) 19.30 Simpsonovi VII (6)
20.00 Fakjů, pane učiteli 22.40 Projekt minulost,
sci-fi thriller (USA, 2015)

5.20 Velká přestřelka 6.45 Zeťák 8.30 Dr. House V
(14, 15) 10.40 Námořní vyšetřovací služba VII (2, 3)
12.25 Až tak moc tě nežere, romantická komedie
(N/USA, 2009) 14.50 Zataženo, občas trakaře,
animovaný film (USA, 2009) 16.25 Ryba na suchu,
komedie (ČR, 1942) 17.50 Kameňák, filmová komedie (ČR, 2003) 20.00 Wild Wild West, sci-fi film
(USA, 1999) 22.10 Tango a Cash, akční komedie
(USA, 1989) 0.10 Stanice číslo 76

7.50 Nexo Knights (5) 8.15 Mstitel Blade (5) 8.45
Zpravodajství FTV Prima 10.25 Siska III (2) 11.35
Karolína, domácí kuchařka 12.10 Siska III (3) 13.30
Vzájemná výpomoc 15.20 Rodinka na tripu, komedie (USA, 2004) 17.20 Báječný hotel Marigold,
komedie (VB/USA, 2011) 20.00 A jitra jsou zde
tichá, válečný film (Rus., 2015) 22.30 Hrozba
z nebes, akční horor (USA, 2008) 0.25 Projekt
minulost, sci-fi thriller (USA, 2015)

SÉRUM PRAVDY

Soudní síň 8.20 Klenot TV 9.25 Kutil, s. r. o. 10.25
Žena za pultem (11/12) 11.45 Kalamita, komedie
(ČR, 1981) 13.55 Všechno, co mám rád 15.20 Česko
Slovensko má talent 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém
nebi 22.30 Od teď navždy, romantický film
(Rak./N, 2008) 0.30 Kutil, s. r. o.

PONDĚLÍ 7.30 Soudní síň 8.25 Medicopter 117
(82/82) 9.30 Klenot TV 10.25 Poldové v akci 11.15
Nákupní maniačky 12.25 Divocí koně (45) 13.40
Poldové v akci 14.45 Soudní síň 15.45 Soudní síň
16.50 Ve jménu zákona (1/131) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Kalamita
22.30 Hasiči 0.35 Čert nikdy nespí

SOUTĚŽNÍ TELEVIZNÍ SHOW SPOJUJÍCÍ
RŮZNÉ ŽENY, KTERÉ MAJÍ SPOLEČNOU
VÁŠEŇ - NAKUPOVÁNÍ

20.00 Zázraky přírody
21.15 Policajt, nebo rošťák
Krimikomedie (Fr., 1979)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Goldfinger
Akční dobrodružný film (VB, 1964)
0.50 Bolkoviny
1.30 Brno Open 2007
2.10 Grilované překvapení
2.40 Sama doma
4.10 Sýr z koliby
4.35 Bydlení je hra

NEDĚLE 5.50 Noviny 6.25 Soudní síň 7.20

TV 10.25 Poldové v akci 11.15 Nákupní maniačky
12.25 Divocí koně (46) 13.40 Poldové v akci 14.45
Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.50 Ve jménu zákona
(2/131) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Česko Slovensko má talent 21.55
Specialisté na vraždy (4, 5) 23.55 Divocí koně (46)

STŘEDA 8.10 Ve jménu zákona (2/131) 9.15
Klenot TV 10.25 Poldové v akci 11.10 Nákupní maniačky 12.25 Divocí koně (47) 13.40 Poldové v akci
14.40 Soudní síň 15.40 Soudní síň 16.45 Ve jménu
zákona (3/131) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Všechno, co mám rád 21.40
Dnes v jednom domě (7/9) 23.30 Dr. Stefan Frank
ČTVRTEK 8.15 Ve jménu zákona (3/131) 9.25

Klenot TV 10.25 Poldové v akci 11.15 Nákupní maniačky 12.25 Divocí koně (48) 13.40 Poldové v akci 14.45
Soudní síň 15.40 Soudní síň 16.45 Ve jménu zákona
(4/131) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Žena za pultem (12/12) 21.30 Třetí
patro (2/6) 22.55 Střepiny 0.20 Divocí koně (48)

PÁTEK 8.15 Ve jménu zákona (4/131) 9.25
Klenot TV 10.25 Poldové v akci 11.15 Nákupní maniačky 12.25 Divocí koně (49) 13.40 Poldové v akci
14.45 Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.50 Ve jménu
zákona (5/131) 17.50 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Podzimní romance 22.10
Česko Slovensko má talent 23.45 Divocí koně (49)
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neděle 17. září 2017
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.30 Po stopách hvězd 6.55 Funebrák. Komedie
(ČR, 1932) 8.25 Zapomenutá hvězda
Helena Bušová 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv 11.05 Život na zámku

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Motanice
Pohádka (ČR, 1988)
14.10 O ševci Ondrovi a komtesce
Julince
Pohádka (ČR, 2005)
15.05 Zámek v Čechách
Drama (ČR, 1993)
16.40 Dobrá voda (4/7)
18.00 Hercule Poirot
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 GEN – Galerie elity národa
20.15 Četnické humoresky (6/39)
21.35 168 hodin
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Po stopách krve
23.45 Schimanski
1.20 Manéž Bolka Polívky

NOVA
5.55
6.20
6.45
7.10
7.30
8.35
9.45
11.20
13.10
15.15
17.15
19.30
20.15
21.30
22.00
23.45
1.35
2.15

Robot a příšerka (8)
Avengers: Sjednocení II (15)
Milesova vesmírná dobrodružství
Show Toma a Jerryho (14)
Víkend
Hvězdné tolary
Pohádka (N, 2011)
Za plotem
Animovaná rodinná komedie
(USA, 2006)
Addamsova rodina 2
Černá komedie (USA, 1993)
Maska
Komedie (USA, 1994)
Jen ho nechte, ať se bojí
Komedie (ČR, 1978)
Jak básníci přicházejí o iluze
Komedie (ČR, 1985)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (4)
Střepiny
Nestyda
Komedie (ČR, 2008)
Maska
Komedie (USA, 1994)
Dr. House V (15)
Námořní vyšetřovací služba XII (1)

Prima
6.05
6.35
7.10
8.15
9.15
9.45
11.00
11.50
12.45
13.20
14.10
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

Nexo Knights (6)
Mstitel Blade (6)
M.A.S.H (97, 98)
Největší tankové bitvy (2)
Prima ZOOM Svět
Modrý kód (36)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Pevnost Boyard
Vraždy v Midsomeru III
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Kapitán Exner (5)
Denár v dívčí dlani 1/2.
Detektivní seriál (ČR, 2017)
21.25 Očima Josefa Klímy
22.15 Válečná banda
Válečný film (USA, 2015)
0.05 Komplikace (8)
Recidiva. Seriál (USA, 2015)
0.55 Největší tankové bitvy (2)
1.55 Vraždy v Midsomeru III
3.45 Street Kings 2: Město aut

Nova Cinema
5.35 Nahlas a naplno 7.35 Zataženo, občas trakaře
9.10 Ryba na suchu 11.00 Wild Wild West 13.05
Zathura: Vesmírné dobrodružství 15.00 Rizzoli and
Isles: Vraždy na pitevně II (15) 15.50 Rizzoli and
Isles: Vraždy na pitevně III (1, 2) 17.35 Need for
Speed 20.00 Nákaza 22.05 Nezvratný osud 3
23.50 Tango a Cash, akční komedie (USA, 1989)

Prima cool
7.55 Ironside: Na straně zákona (6) 8.50 Extant (1)
9.35 Top Gear 2011 10.45 Applikace 11.20 Pevnost
Boyard (1) 13.35 Simpsonovi VII (3-6) 15.35 Fakjů,
pane učiteli 17.55 Simpsonovi VII (7-10) 20.00
Mumie: Hrob Dračího císaře, dobrodružný film
(USA/N/Kan., 2008) 22.35 Vesmírná loď
Ascension (6), sci-fi film (USA, 2014) 23.35
Autosalon 0.40 Applikace

Prima Max
7.35 Nexo Knights (6) 8.05 Mstitel Blade (6) 8.35
Zpravodajství FTV Prima 9.50 Siska III (3) 11.10
Karolína, domácí kuchařka 11.45 Siska III (4) 13.00
Báječný hotel Marigold 15.45 Let Fénixe, thriller
(USA, 2003) 18.10 Věř mi, komedie (USA, 2013)
20.00 Exmanželka za odměnu, akční komedie
(USA, 2010) 22.25 Jack Ryan: V utajení, akční thriller (USA, 2013) 0.45 Válečná banda

pondělí 18. září 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.45
Postřehy odjinud 9.55 Lakovka.
Komedie (ČR, 1980) 10.30 168 hodin
11.05 První republika II (2/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Nápadník
14.20 Po stopách krve
Detektivka (ČR, 1969)
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 Život a doba soudce A. K. 2 (4/13)
21.00 Trapný padesátky (4/12)
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.40 Šťastné údolí (3/6)
0.35 AZ-kvíz

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
0.30
2.00
2.45
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3300)
Policie Modrava (4)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (45)
Dr. House V (16, 17)
Námořní vyšetřovací služba XII (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3301)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (13)
Kriminálka Anděl IV (6)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (4)
Vražedná čísla IV (2)
Dr. House V (16, 17)
Námořní vyšetřovací služba XII (2)
Střepiny
Co na to Češi

6.15
6.45
7.30
8.25
8.55
10.10
12.10
12.25
13.35
14.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
23.50
0.20
0.50
2.35
4.05

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights (7)
Mstitel Blade (7)
M.A.S.H (97)
M.A.S.H (98)
Siska VI (1)
Rosamunde Pilcherová: Kandidáti
na lásku
Romantické drama (N, 2015)
Polední zprávy
Siska VI (2)
Policie Hamburk VI (13)
Komisař Rex (1)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy II (3)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (37)
Ano, šéfe!
Jak se staví sen
M.A.S.H (99)
M.A.S.H (100)
Komisař Rex (1)
Rosamunde Pilcherová: Kandidáti
na lásku
Policie Hamburk VI (13)

5.50 Wild Wild West 7.40 Za plotem 9.10
Addamsova rodina 2 11.20 Zathura: Vesmírné
dobrodružství 13.35 Pod jednou střechou 15.50
Nákaza 17.50 Slečna drsňák 20.00 Životní šance:
Příběh Paula Pottse, drama (VB, 2013) 22.05 Anna
Nicole, životopisné drama (USA, 2013) 23.50
Tajemství loňského léta 3, horor (USA, 2006)

Prima cool
10.10 Futurama IV (1) 10.40 Námořní vyšetřovací
služba L. A. II (2) 11.35 Top Gear 2011 12.40
Simpsonovi VII (7-10) 14.40 Applikace 15.15 Re-play
15.45 Futurama IV (2) 16.10 Hvězdná brána X (16)
17.05 Top Gear 2011 18.20 Simpsonovi VII (11-14) 20.15
24 hodin: Nezastavitelný (7) 21.25 Teorie velkého
třesku X (17, 18) 22.10 Grimm IV (12) 23.05 Killjoys:
Vesmírní lovci II (9) 0.00 24 hodin: Nezastavitelný (7)

Prima Max
8.15 Nexo Knights (7) 8.45 Mstitel Blade (7) 9.15
Zpravodajství FTV Prima 10.40 Siska III (4) 11.55
Karolína, domácí kuchařka 12.30 Siska III (5) 13.50
Věř mi 15.45 Mumie: Hrob Dračího císaře 18.10
Milenec na záskok, romantický film (USA, 2017)
20.00 Bohové musí být šílení, komedie (USA,
1980) 22.20 Robocop 3, akční sci-fi film (USA,
1993) 0.30 Exmanželka za odměnu

úterý 19. září 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Výlet do velkého světa 10.10
Zapomenutá hvězda Helena Bušová
10.35 Zmizení herce Bendy 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 Ester Janečkové
14.30 Dokonalý muž, dokonalá žena
aneb Návštěva mladé dámy
15.10 Na kus řeči
15.55 To je vražda, napsala V
16.40 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
21.45 Případy detektiva Murdocha X
22.30 Ve jménu vlasti V
23.20 Profil zločinu V
0.10 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
2.00
2.40
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3301)
Specialisté (13)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (46)
Dr. House V (18, 19)
Námořní vyšetřovací služba XII (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3302)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (755)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (5)
Vražedná čísla IV (3)
Dr. House V (18, 19)
Námořní vyšetřovací služba XII (3)
Správná dvojka II (8)
Co na to Češi

6.10
6.40
7.25
8.20
8.50
10.05
12.05
12.15
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.05
0.35
1.00
2.00
3.00

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights (8)
Mstitel Blade (8)
M.A.S.H (99)
M.A.S.H (100)
Siska VI (2)
Inga Lindströmová: Děti mé sestry
Romantický film (N, 2015)
Polední zprávy
Siska VI (3)
Policie Hamburk VI (14)
Komisař Rex (2)
Komisař Rex (3)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy II (4)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (41)
TOP STAR magazín
Vinaři II (14)
M.A.S.H (101)
M.A.S.H (102)
Komisař Rex (2)
Komisař Rex (3)
Inga Lindströmová: Děti mé sestry
Romantický film (N, 2015)

5.00 Zeťák 6.25 Hvězdné tolary 7.35 Dr. House V
(16, 17) 9.20 Nákaza 11.40 Slečna drsňák 14.10
Životní šance: Příběh Paula Pottse 16.00 Maska,
komedie (USA, 1994) 17.55 Jak básníci přicházejí
o iluze, komedie (ČR, 1985) 20.00 Tenkrát na
západě, western (It./USA, 1968) 23.20 Jesse Stone:
Radikální změna, krimifilm (USA, 2007)

Prima cool
7.55 Hvězdná brána X (16) 9.10 Top Gear 2011 10.25
Futurama IV (2) 10.55 Námořní vyšetřovací služba
L. A. II (3) 11.55 Top Gear 2011 12.55 Simpsonovi VII
(11-14) 14.55 Teorie velkého třesku X (17, 18) 15.45
Futurama IV (3) 16.10 Hvězdná brána X (17) 17.05
Top Gear 2011 18.20 Simpsonovi VII (15-18) 20.15 Top
Gear XXIV (2) 21.25 Teorie velkého třesku X (19, 20)
22.15 Partička 23.00 Tyran II (4) 0.05 Partička

Prima Max
7.50 Nexo Knights (8) 8.20 Mstitel Blade (8) 8.50
Zpravodajství FTV Prima 10.35 Siska III (5) 11.50
Karolína, domácí kuchařka 12.25 Siska III (6) 13.45
Milenec na záskok 15.30 Bohové musí být šílení
17.55 Švihák ajťák, komedie (Fr., 2009) 20.00
Flynn Carsen 2: Návrat do dolů krále Šalamouna,
dobrodružný film (USA, 2006) 22.00 Predátor 2,
akční horor (USA, 1990) 0.20 Robocop 3

středa 20. září 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Postřehy odjinud 9.55 Walda
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 13. komnata Martina Maxy
14.30 Vdova po dvou mužích
Komedie (1981)
15.10 Na kus řeči
15.50 To je vražda, napsala V
16.40 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 (4/6)
21.00 Sanitka 2 (4/13)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Columbo
23.35 Kriminalista
0.35 AZ-kvíz
1.05 Banánové rybičky

NOVA
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
21.40
22.40
23.45
0.40
2.15
2.55
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3302)
Ordinace v růžové zahradě 2 (755)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (47)
Dr. House V (20, 21)
Námořní vyšetřovací služba XII (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3303)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Malé lásky
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (6)
Vražedná čísla IV (4)
Dr. House V (20, 21)
Námořní vyšetřovací služba XII (4)
Správná dvojka II (10)
Co na to Češi

Prima
6.15
6.40
7.25
8.20
8.50
10.05
12.05
12.15
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.25
0.55
1.55
3.00
4.30

Nexo Knights (9)
Mstitel Blade (9)
M.A.S.H (101)
M.A.S.H (102)
Siska VI (3)
Inga Lindströmová: Druhá šance
Romantický film (N, 2015)
Polední zprávy
Siska VI (4)
Policie Hamburk VI (15)
Komisař Rex (4)
Komisař Rex (5)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy II (5)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (38)
Show Jana Krause
Kapitán Exner (5)
M.A.S.H (103)
M.A.S.H (104)
Komisař Rex (4)
Komisař Rex (5)
Inga Lindströmová: Druhá šance
Policie Hamburk VI (15)

Nova Cinema
8.05 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně II (15) 8.55
Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně III (1, 2) 11.00
Životní šance: Příběh Paula Pottse 13.10 Tenkrát na
západě 16.25 Napospas smrti: Příběh Tammi
a Sandry Chaseových 18.10 Jen ho nechte, ať se bojí
20.00 Grace, kněžna monacká 22.05 Oktoberfest,
komedie (USA/Austr., 2006) 0.15 Need for Speed

Prima cool
9.10 Top Gear 2011 10.25 Futurama IV (3) 10.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. II (4) 11.50 Top
Gear XXIV (2) 12.55 Simpsonovi VII (15-18) 14.55
Teorie velkého třesku X (19, 20) 15.50 Futurama IV
(4) 16.10 Hvězdná brána X (18) 17.10 Top Gear 2011
18.20 Simpsonovi VII (19-22) 20.15 Černá listina:
Vykoupení (2) 21.25 Teorie velkého třesku X (21, 22)
22.20 Partička 23.00 Tyran II (5) 0.05 Partička

Prima Max
8.15 Nexo Knights (9) 8.45 Mstitel Blade (9) 9.15
Zpravodajství FTV Prima 10.55 Siska III (6) 12.15
Karolína, domácí kuchařka 12.50 Siska III (7) 14.10
Švihák ajťák 16.15 Flynn Carsen 2: Návrat do dolů
krále Šalamouna 18.15 Nebezpečná záměna 20.00
Osudná noc, romantická komedie (USA, 2015)
22.05 Stav obležení, akční thriller (USA, 1998) 0.35
Predátor 2, akční horor (USA, 1990)

čtvrtek 21. září 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Dokonalý muž, dokonalá žena
aneb Návštěva mladé dámy.
Komedie (ČR, 1989) 10.25 Dobrá
voda (4/7) 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 Evy Hruškové
14.25 Svatební skandály slečny Juliány
15.10 Na kus řeči
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
21.45 Gejzír
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Šťastné údolí (4/6)
23.10 Taggart
0.50 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.35
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.30
2.15
2.55
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3303)
Výměna manželek IX
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (48)
Dr. House V (22, 23)
Námořní vyšetřovací služba XII (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3304)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (756)
Prásk!
Pád Bílého domu
Akční film (USA, 2013)
Dr. House V (22, 23)
Námořní vyšetřovací služba XII (5)
Správná dvojka II (11)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (48)

Prima
6.10
6.35
7.20
8.15
8.45
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
21.35
22.35
23.55
0.25
0.55
2.00
2.55

Nexo Knights (10)
Mstitel Blade (10)
M.A.S.H (103)
M.A.S.H (104)
Siska VI (4)
Rosamunde Pilcherová: Kolotoč
života
Romantický film (N, 1994)
Polední zprávy
Siska VI (5)
Policie Hamburk VI (16)
Komisař Rex (6, 7)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy II (6)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (42)
Prima Partička
Take me out
M.A.S.H (105)
M.A.S.H (106)
Komisař Rex (6)
Komisař Rex (7)
Rosamunde Pilcherová: Kolotoč
života

Nova Cinema
7.00 Hvězdné tolary 8.05 Dr. House V (20, 21) 9.55
Napospas smrti: Příběh Tammi a Sandry
Chaseových 12.00 Něžní zmatkáři 1 14.05 Zavěste,
prosím 15.55 Grace, kněžna monacká 17.45 John Q
20.00 Námořní vyšetřovací služba VII (4, 5) 21.55
Velmi nebezpečné známosti 3 23.30 Oktoberfest,
komedie (USA/Austr., 2006)

Prima cool
8.55 Top Gear 2011 10.15 Futurama IV (4) 10.45
Námořní vyšetřovací služba L. A. II (5) 11.40 Černá
listina: Vykoupení (2) 12.35 Simpsonovi VII (19-22)
14.35 Teorie velkého třesku X (21, 22) 15.30
Futurama IV (5) 15.50 Hvězdná brána X (19) 16.50
Top Gear 2011 18.20 Simpsonovi VII (23-25) 19.50
Simpsonovi VIII (1) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku X (23, 24) 22.20 Rocky III 0.25 Helix II (2)

Prima Max
8.10 Nexo Knights (10) 8.40 Mstitel Blade (10) 9.10
Zpravodajství FTV Prima 10.50 Siska III (7) 12.10
Karolína, domácí kuchařka 12.45 Siska III (8) 14.00
Nebezpečná záměna 15.50 Osudná noc 17.55 Řidič
slečny Daisy, drama (USA, 1989) 20.00 Čtyři vraždy stačí, drahoušku, filmová komedie (ČR, 1970)
22.20 Misery nechce zemřít, thriller (USA, 1990)
0.35 Stav obležení, akční thriller (USA, 1998)

pátek 22. září 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Postřehy odjinud 9.55 Příběhy
slavných – Josef Vinklář 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 Tak neváhej a toč speciál
16.05 Cestománie
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bydlet jako... venkovanka
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 První republika II (3/13)
20.55 13. komnata Heleny Maršálkové
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 Ve jménu vlasti V
1.30 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.20
0.25
1.20
2.00
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3304)
Ordinace v růžové zahradě 2 (756)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (49)
Dr. House V (24)
Dr. House VI (1)
Námořní vyšetřovací služba XII (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3305)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kameňák 2
Komedie (ČR, 2004)
Focus
Komedie (USA, 2015)
Dr. House V (24)
Dr. House VI (1)
Námořní vyšetřovací služba XII (6)
Správná dvojka II (12)

Prima
6.10
6.40
7.20
8.15
8.50
10.00
12.05
12.15
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.50
23.45
0.50
1.50
2.55

Nexo Knights II (1)
Mstitel Blade (11)
M.A.S.H (105)
M.A.S.H (106)
Siska VI (5)
Rosamunde Pilcherová: Divoký
tymián
Romantický příběh (N, 1994)
Polední zprávy
Siska VI (6)
Policie Hamburk VI (17)
Komisař Rex (8)
Komisař Rex (9)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy II (7)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Pevnost Boyard
Zkažená úča
Komedie (USA, 2011)
M.A.S.H (107, 108)
Komisař Rex (8)
Komisař Rex (9)
Rosamunde Pilcherová: Divoký
tymián

Nova Cinema
5.05 Napospas smrti: Příběh Tammi a Sandry
Chaseových 6.30 John Q 8.35 Dr. House V (22, 23)
10.15 Sundown: Město pomsty 12.05 Něžní zmatkáři 2 14.15 Motorkáři 16.25 Námořní vyšetřovací
služba VII (4, 5) 18.15 Rodinný chaos 20.00 Auta 2
22.05 Kult hákového kříže, krimifilm (USA, 1998)
0.25 Velmi nebezpečné známosti 3

Prima cool
6.50 Hvězdná brána X (19) 8.05 Top Gear 2011 9.45
Futurama IV (5) 10.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. II (6) 11.15 Autosalon 12.20 Simpsonovi VII
(23-25) 13.50 Simpsonovi VIII (1) 14.20 Teorie velkého třesku X (23, 24) 15.15 Futurama IV (6) 15.35
Hvězdná brána X (20) 16.35 Top Gear 2011 18.20
Simpsonovi VIII (2-5) 20.15 Návrat blbýho a blbějšího 22.30 Oživlá mumie 0.25 Helix II (3)

Prima Max
8.05 Nexo Knights II (1) 8.35 Mstitel Blade (11) 9.00
Zpravodajství FTV Prima 10.45 Siska III (8) 12.00
Karolína, domácí kuchařka 12.35 Siska III (9) 13.55
Řidič slečny Daisy, drama (USA, 1989) 16.10 Láska
mezi řádky, romantický film (N, 2014) 18.05
Domácnost naruby, komedie (Fr., 2008) 20.00 Pro
hrst dolarů, western (It./Šp./N, 1964) 22.20 Rocky
III, akční film (USA, 1982) 0.25 Misery nechce zemřít
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Česká republika

Práci v armádě
spojil s focením
Voják Josef Spurný je autorem několika fotografií
ze zahraničních misí na výstavě Ten druhý život.
MAREK OSOUCH
ČR | Josef Spurný působil na misích v
Afghánistánu mezi roky 2012 a 2015.
Teď se ale voják představuje i coby fotograf. Snímky z bojových misí právě
v Afghánistánu, Iráku nebo Mali jsou
až do 22. září k vidění v hřbitovním kostele Panny Marie ve Vyškově. Kromě
fotoreportérů jsou na výstavě 43 fotek
také snímky od samotných vojáků.
„Fotil jsem jen pro sebe a své kamarády. Nad žádnou výstavou jsem nikdy nepřemýšlel,“ říká. Nakonec ho ale organizátoři výstavy oslovili. Nefotil totiž pouze na mobil, přímo na misi měl s sebou i
zrcadlovku. „Postupem času měním objektivy, novější tělo či nějaké příslušenství,“ popisuje Josef Spurný. Je tak jasINZERCE

né, že focení je pro něj velkou zálibou a
že si potrpí i na dobré vybavení. „Už od
mládí jsme s bráchou objevovali kouzlo
fotografie a v té nejmenší místnosti v
domě vyvolávali své první výtvory. Postupem času přicházela spousta dalších
zájmů, ale fotografování to vše vždy nějak spojovalo,“ vysvětluje voják, jenž
působí na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.
Focení ale nakonec zůstalo jen zálibou. Profesní dráha nasměrovala dnes
šestačtyřicetiletého vojáka k jeho druhé
velké vášni – letadlům. „Už v patnácti
letech jsem oblékl uniformu, nastoupil
na vojenskou leteckou školu a měl to
štěstí, že jsem u těch letadel vydržel dodnes,“ doplňuje Spurný. Na misi fotí
vždy, kdykoli může. Prvotní je pro něj

Josef Spurný zachytil fotoaparátem vše, co spatřil během zahraničních misí.
Snímky jsou teď k vidění ve Vyškově.
FOTO | ARCHIV J. SPURNÉHO
samozřejmě jeho práce vojáka. Ve chvílích volna ale vymění spoušť pistole za
spoušť foťáku. „Fotil jsem vše, co mi přišlo zajímavé. Lidi, techniku, krajinu,
různé události, prostě cokoli, co stálo za
zaznamenání,“ vyjmenovává voják.
Neříká, že by měl přímo svou nejoblíbenější fotku, má však i takové, na které
je více pyšný než na ostatní. „To je třeba

fotografie jednoho místního civilisty, na
kterém bylo vidět, že se s vojáky moc bavit nemusí a vyfotografovat také raději
nechce. O to větší mám z téhle fotky radost,“ sdělil. Na vyškovské výstavě si
podle něj najde každý, co chce. „Pro jednoho to bude dokument, pro druhého motivace a pro mě zaznamenaný kus života.
na který se nezapomíná,“ dodává Spurný.

ZAMĚSTNAVATELÉ V KRAJI
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Nezaměstnanost se drží u dna

Počet pracovních míst neustále roste. Ve srovnání s loňským srpnem přibylo více než šest tisíc pozic
PARDUBICKÝ KRAJ | 9 783. To je zatím nejnižší počet nezaměstnaných v
Pardubickém kraji za celou jeho historii. Bude meta z letošního června překonána? Šlo o možné dno? Úřady práce
jsou po zkušenostech z minulých měsíců s odhadem dalšího vývoje na trhu
práce opatrné.
„Nevíme, kolik procentních bodů znamená dno. Domnívali jsme se, že to budou 3 procenta. V červnu jsme však v
Pardubickém kraji byli na 2,6 procenta
podílu nezaměstnaných. V červenci se
míra nezaměstnanosti zvýšila o dvě desetiny. Bylo to z toho důvodu, že obvykle o prázdninách na volná pracovní místa noví zaměstnanci kvůli dovoleným
ve firmách nenastupují. Vše je soustředěno na nástupy zaměstnanců v září,“
vysvětluje ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Pardubicích Petr Klimpl.
V srpnu míra nezaměstnanosti v Pardubickém kraji stagnovala na 2,8 procenta. V evidenci úřadů práce bylo nad

Lidí bez práce v Pardubickém kraji už třetím rokem stále ubývá. Kdy se nezaměstnanost odrazí ode dna, lze jen těžko odhadovat.
FOTO | ÚŘAD PRÁCE PK
deset tisíc uchazečů o zaměstnání a rekordní počet volných pracovních míst celkem 16 468.

Jak bude podíl nezaměstnaných vypadat v září, lze těžko předvídat. Bude záležet na mnoha okolnostech.

Do evidence úřadů práce přijdou například absolventi škol a skončí některé
sezonní práce, především ve službách:
rekreační služby, letní zahrádky apod.
„Tito lidé se k nám přijdou zaevidovat se, ale já věřím, že krátkodobě. Stejné je to i s absolventy. Říkám všem, že
dnes každý absolvent školy, který má
zájem pracovat, místo najde,“ popisuje
stav na trhu práce po letních prázdninách Petr Klimpl.
Nedostatek lidí na volná místa zaměstnavatelé řeší hned několika způsoby. Nejen, že hledají posily v zahraničí,
zavádějí více přesčasů, ale čím dál více
začínají přeplácet pracovníky z jiných
firem. „Problém se přelévá z jedné firmy na druhou, neřeší to problém na trhu
práce. Na druhou stranu díky tomu rostou lidem mzdy,“ uvádí na příkladu mladoboleslavské škodovky v Kvasinách,
přeloučské Avie a firmy Schaeffler ve
Svitavách ředitel krajské pobočky Petr
Klimpl.
(lat)

INZERCE

Přijmeme řidiče
sk. C+e

Náborový příspěvek až 30.000 Kč
Tel: 605 222 444
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Zaměstnavatelé v kraji

Přímé spojení s Londýnem má

Pardubice se poprvé ve své historii dočkaly přímého leteckého spojení se západní Evropou. Lety spojují

Úterý 5. září bylo pro fanoušky letectví výjimečným dnem. Spoj FR3636 s cestujícími z Velké Británie přistál na pardubickém letišti krátce před půl sedmou
PARDUBICE | Novou příležitost k rozvoji obchodních vztahů a hledání nového byznysu po celém světě mají od úterý 5. září firmy a podnikatelé nejen z
Pardubického kraje. Letiště v Pardubicích se připojilo k městům, jako jsou
Praha, Brno, Ostrava, odkud se dá létat
INZERCE

přímou leteckou linkou do Londýna.
Spojení mezi Pardubicemi a třetím
největším londýnským letištěm Stansted, kterým každoročně projde přes 20
milionů cestujících, začala provozovat
nízkonákladová společnost Ryanair.
Boeing 737-800 se 189 místy na palu-

bě bude dosedat a vzlétat z ranveje letiště třikrát týdně, a to v úterý, ve čtvrtek a
v sobotu. Let trvá dvě hodiny.
Pro vedení pardubického letiště je získání nového dopravce významnou událostí. „V minulých letech bylo pardubické letiště orientováno, kromě chartero-

vých letů, pouze na východ, na ruskou
klientelu, na jediného dopravce. Nám
se nyní podařilo tento trend změnit a přivést společnost, která Pardubice propojí
se západní Evropou. Londýnské letiště
je z hlediska letového provozu jednou z
nejvýznamnějších destinací, kterou lze

Zaměstnavatelé v kraji

15. září 2017 29

ambici nastartovat letiště

východ Čech s Londýnem třikrát týdně. Rozvoji letiště má kromě nového terminálu pomoct i projekt SkyClub

večer. Nechyběla vodní slavobrána a historicky první snímek osádky s vedením letiště. Po 25 minutách byl už stroj na zpáteční cestě.
využít jako přestupní místo k letům do
celého světa,“ uvedla ředitelka letiště
Hana Šmejkalová.
Kromě nového letištního terminálu,
který by měl být hotov do konce roku,
má novému rozmachu letiště s novým
leteckým spojením napomoct nově vzni-

kající SkyClub. „Bude se jednat o spojení samospráv a právních subjektů z veřejné i privátní sféry s cílem získání maximálního ekonomického, odborného,
propagačního a vůbec společenského
prospěchu z leteckého provozu pro celý
spádový region,“ řekl k potenciálu letiš-

tě Pavel Svoboda, předseda představenstva společnosti East Bohemia Airport,
která civilní část pardubického letiště
provozuje. SkyClub bude mimo jiné
sdružovat příznivce mezinárodního letiště.
Důležité zůstává pro letiště i spojení s

Ruskem a sezonní charterové lety do
Bulharska nebo Řecka. „Větší množství
destinací znamená nejen větší ekonomickou stabilitu společnosti vlastněné
samosprávami, ale i lepší pozici na silně konkurenčním a stále rostoucím leteckém trhu,“ dodal Svoboda.
(lat)

INZERCE

Firma Elfra s.r.o., zabývající se více jak 20 let výrobou kabelů
a elektrovýrobou, se sídlem v Chrudimi, hledá do svého kolektivu
nové spolupracovníky na pozici:

ELEKtROMEChANiK V KABELOVé KONfEKCi:
NÁPLŇ PRÁCE: úprava kabelů, odizolování vodičů,
krimpování koncovek,
zapojování a montáž konektorů a pájení.
POŽADAVKY:

manuální zručnost a spolehlivost.
Vyučení v oboru výhodou, ne podmínkou.

NABÍZÍME:

odpovídající finanční ohodnocení,
k hrubé mzdě náleží pohyblivá složka mzdy,
zajímavý benefitní program, 5 týdnů dovolené,
práci v čistém prostředí.

Pokud Vás naše nabídka zaujala,
zašlete nám svůj životopis na e-mail: novackova@elfra.cz
V případě zájmu Vás budeme kontaktovat pro osobní pohovor.

Elfra s.r.o.

Pardubická 1407
Chrudim

FOTO | 1x K. ŽENATÝ, 3x EBA

Volné
pracoVní
pozice
• Montážní dělník
• instalatér
• elektrikář
• skladník
• nákupčí
• procesní/strojní
inženýr
• elektrotechnický
/Mechanický
konstruktér
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Nákladní automobily
s logem albatrosa, které
od 60. let minulého
století patří ke stálicím
českých silnic, znovu
vstupují na trh. Nově
vyjíždějí z výrobního
závodu v Přelouči.

Zaměstnavatelé v kraji

Avia vyměnila Letňany
za Přelouč. A vyrábí

PŘELOUČ | Nový zaměstnavatel na Přeloučsku se minulý týden předvedl v
plné parádě. Firma, která zaměstnává
více než 80 lidí, ukázala veřejnosti
nejen nový model Initia, ale i prostory,
v nichž se budou nákladní auta kompletovat.
„V počáteční fázi se naše výroba soustředí na model D 120, který bude v prvních měsících roku 2018 rozšířen o další hmotnostní třídy D 90 a D75. V těchto dnech dochází k finalizaci homologace vozidel a výroby. Zahájení sériové
výroby vozidel se plánuje na listopad tohoto roku, avšak první nákladní vůz z
linky vyjede již v měsíci září,“ řekl ve
výrobních prostorách nového závodu
generální ředitel společnosti Avia Motors Ivan Fišák.
Přestože se Avia přestěhovala do nových prostor, má v Přelouči na co navazovat. Právě zde se v minulosti vyráběly avie s pohonem 4x4.
„K tomu, abychom byli schopni výrobu skutečně obnovit, bylo nutno zrealizovat mnoho jednotlivých kroků a mnoho věcí pečlivě připravit. Především
bylo potřeba dát dohromady tým. V současnosti ve firmě pracuje více než 80
lidí a s rozšiřováním výroby budeme postupně přijímat další zaměstnance,“ uvedl k dalším plánům ředitel Fišák.

Nové jsou motory i design
Paralelně s tím ve firmě, která spadá
pod holding Czechoslovak Group, pracovali na novém vozidle s motorem splňujícím emisní normu Euro 6, které má
oproti původnímu vozidlu řadu zásadních vylepšení včetně designu.
Automobilka minulý týden při slavnostním odhalení představila motorárnu, kde se kompletuje pohonné ústrojí,
včetně montáže motoru, spojky i převodovky, prostory pro kompletaci kabin s
montáží interiéru i exteriéru a svařovací
linku. Kompletní vůz sestaví pracovníci
během šesti taktů, poté hotový vůz odjíždí na výstupní kontrolu a testování.
Kdo přišel v pátek na den otevřených
dveří, mohl se také kochat výstavou historických modelů, které kdy z letňanské
továrny vyjížděly. A nejen ty. Vedle původních modelů avie řady A vycházející z licence francouzské automobilky
Renault-Saviem, byl k vidění závodní
speciál Bohumíra Čápa Avia 31D 4x4,
s nímž jezdí truck trial, terénní vozy
Avia A11, hasičský autobus Čavdar vyráběný v Bulharsku na podvozku Avia,
anebo Praga V3S, která se vyráběla v letňanském závodě.
(lat)

Tradiční značka Avia znovu ožila loni koupí podniku od indických vlastníků skupinou Czechoslovak Group. Po čtyřleté pauze se výroba přestěhovala do Přelouče. Na dolním snímku výstava vozů Avia.
FOTO | 2x R. KALHOUS, 3x AVIA

Rieter mi dává
• stabilní zaměstnání
• roční prémii
• příspěvek na penzijní
připojištění
• 5 týdnů dovolené
a volno navíc
• oběd za 20 Kč
• příspěvky na
sportovní a kulturní
aktivity
• odměnu za
doporučeného kolegu
• možnost ubytování
• výhodné telefonování
• náborový příspěvek
• čisté a moderní
pracovní prostředí
A jak jsi na tom Ty?
Mrkni na:

http://rieter.jobs.cz

Pracuji v Ústí

Moje firma podporuje:
regionální sportovní týmy
• technické kroužky pro
děti • Orlickoústeckou
nemocnici • regionální
technické střední školy
vč. nabídky stipendií pro
studenty • hudební festival
Kocianovo Ústí • tenisový
turnaj mužů Rieter open •
další kulturní a sportovní
akce v regionu.
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Veřejnosti se v sobotu
otevřou brány nové
moderní strojírny, která
před dvěma lety začala
růst v polích za
Svitavami.

Schaeffler láká nové lidi
na kapely i BMX show

SVITAVY | Nový závod společnosti
Schaeffler, který v posledních dvou letech vyrůstal v průmyslové zóně ve Svitavách, začíná naplno rozjíždět výrobu.
Díky investici za stovky milionů korun
firma do několika let slibuje přijmout až
tisíc nových pracovníků.
Už tuto sobotu se veřejnosti při dni
otevřených dveří poprvé ukáže na téměř
dvou hektarech nová výrobní hala, v níž
se zaměřují na výrobu inteligentního vícecestného ventilu pro regulaci tepla v
automobilech světových značek.
Prohlídku závodu s bohatým a kulturním a sportovním programem pro celou
rodinu by si neměli nechat ujít hlavně ti,
co rozumějí strojařině, elektru a výrobě
plastů. Volných pracovních míst tu nabízí firma se sídlem v Lanškrouně stále
dost.
Kromě exkurzí se mohou návštěvníci
od 10 do 16 hodin těšit na vystoupení
zpěváka Pavla Callty, kapely Frontmen
a taneční školy Dance Academy Pra-

gue. K vidění bude také představení o
Bajajovi v podání divadla Studna a vystoupení ZUŠ Svitavy. Kdo bude chtít
strávit den více aktivně, těšit se může na
cyklistickou show s adrenalinovými
ukázkami kol BMX. Ochutnávky netradičních jídel slibuje Grill show. Zkrátka
nepřijdou ani děti. Chybět nebudou závody šlapacích aut, cvičení na trampolínách, skluzavky, skákací a nafukovací
hrady, lezecká stěna i focení s postavičkami Disney.
Dopravu do areálu budou po celý den
zajišťovat autobusy vyjíždějící ze zastávek po celém městě.
(lat)
Hlavní výrobní program závodu
Thermo Management Modul - řídí
teplotu motoru. Díky němu dosáhne
spalovací motor optimální provozní
teploty v nejkratším možném čase.
Většina výrobků je určena k exportu.
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Hledáme dispečera, který bude:
● řídit, organizovat a kontrolovat hospodaření s vozidly
● získávat a přijímat objednávky na dopravu
● zabezpečovat řádný průběh přeprav
a prací dle přijatých objednávek
● spolupracovat s fakturanty při vystavování,
kontrole a schvalování faktur
● zpracovávat cenové nabídky
● spolupracovat a komunikovat s řidiči
● dodržovat a kontrolovat kvalitu poskytovaných služeb

CO ZÍskáŠ praCÍ u Nás?
-

stabilní a perspektivní zaměstnání
motivující platové ohodnocení
hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
atraktivní zaměstnanecké benefity
3 dny zdravotní volno
penzijní připojištění
zvýhodněné telefonování
zaměstnanecké akce
- možnost nástupu ihned

Stávající průmyslová zóna Paprsek ve Svitavách se stavbou nového závodu
Schaeffleru zaplnila. Město uvažuje o jejím rozšíření.
FOTO | RADEK LATISLAV

Sovětské stíhačky dokážou
přepravovat levou zadní
CHRUDIM | I zdánlivě nemožný náklad
lze přepravit. Dětský sen pomohla soukromému sběrateli Davidu Formánkovi
z jižních Čech splnit na konci prázdnin
dopravní chrudimská společnost Nika
Logistics. Do připravovaného muzea v
Libořezích u Třeboně převezla z Přelouče kompletní 16 metrů dlouhou stíhačku MiG-21, se kterou by sběratel jednou rád i vzlétl. Stejnou stíhačku už společnost letos v červnu dopravovala dalšímu leteckému nadšenci do Vratislavic
nad Nisou. Letouny MiG-21 byly součástí české a československé armády od
roku 1962. První prototyp MiG-21 vzlétl již v roce 1955. Stíhací letectvo získalo ze Sovětského svazu kolem 470 bojových letounů, z armády byly vyřazeny v
roce 2005.
(lat)

OslOVili Jsme tĚ?
Kontaktuj nás…
na telefonním čísle: +420 736 520 885
na e-mailové adrese:
iveta.hlusickova@nikalogistics.cz
nebo nás navštiv osobně na adrese:
Nádražní 220, Hrochův týnec

www.nikalogistics.cz

Mig-21 na cestě za spokojeným majitelem do Vratislavic.

FOTO | MAFRA
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Novou halu dokončí ještě letos
Výrobce nízkonapěťových jističů OEZ v Letohradě slaví desáté výročí pod značkou Siemens
LETOHRAD | 5500 metrů čtverečních,
výška osm metrů. To jsou základní parametry nové skladové haly firmy OEZ v
Letohradě, jejíž stavba začala letos v
červnu.
Nová hala umožní plynulý přísun materiálu. Dosavadní skladovací prostory
jsou vzdálené desítky kilometrů. Při
krátkých dodacích termínech je potřeba, aby bylo zásobování kontinuální.
„Možná to bude znít trochu futuristicky, ale z haly bude odjíždět vláček, který bude do dalších hal rozvážet dílce v
jednotlivých vagoncích,“ řekl vedoucí
technologie plánování Tomáš Jukl.
„Siemens za 10 let investoval v Letohradě kolem tří miliard korun. Toto je
další investice. Díky 10 letům spojení
se společností Siemens jsme v současnosti jedním z nejmodernějších výrobních závodů v České republice. Hala by
měla fungovat do konce tohoto roku,“
řekl generální ředitel a jednatel společnosti OEZ Letohrad Roman Schiffer.
Podle něj za posledních deset let obrat firmy narostl čtyřnásobně, počet zaměstnanců stoupl o 700 na dnešních při-

bližně 1900, zhruba čtyři stovky z nich
pracují ve výrobním závodě v Králíkách. „Výhledově chceme zaměstnat
další dvě stovky a dostat se přes hranici
dvou tisíc zaměstnanců,“ dodal generální ředitel.
Výši současné investice firma nezveřejnila. Tyto lidi, a kvůli fluktuaci zřejmě i o něco víc, chce firma získat během půldruhého roku.
„Nejvíc budeme potřebovat lidi do
výroby na manuální montáž. Základní
pozice je bez požadavku na kvalifikaci,
pak jsou náročnější, kde se jedná o obsluhu strojů, tam už je požadavek vyšší,“ řekl personální šéf Hynek Vrbický,
který přiznává, že v době pouze dvouprocentního počtu lidí bez práce v této
oblasti bude získání nových pracovníků
těžké. A slibuje jednorázovou nástupní
odměnu vyplacenou po zkušební době.
Uvítal by i případný příchod pracovníků z Ukrajiny. Firma bude potřebovat
skladníky, elektromechaniky, nástrojaře, strojní zámečníky, technology i kontrolory.
Nová skladová hala bude plně fungo-
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– tvoje budoucí
kariéra!
 Dodáváme elektroniku pro zákazníky v automobilovém
průmyslu i dalších průmyslových oborech.
 Navrhujeme design výrobku, vyvíjíme a vyrábíme produkty
podle individuálních návrhů a speciﬁkací.
 Společně s Vámi uvádíme kreativní nápady v život.
Zájemcům nabízíme:

• práci v čistém, bezprašném a nerizikovém prostředí
• možnost sledování nejnovějších trendů ve výrobě
a v zabezpečení kvality
• příspěvek na stravování
• dovolenou navíc a další beneﬁty

Neváhej a kontaktuj nás!
APAG Elektronik s.r.o. | U Panasonicu 396
530 06 Pardubice – Staré Čívice | Czech Republic
web: www.apagcosyst.com
jobs.cz@apagcosyst.com
direct phone: +420 466 009 800

Výroba v OEZ.

FOTO | R. KALHOUS

vat na principech digitalizace a Průmyslu 4.0, tedy čtvrté fáze průmyslové revoluce, kdy jsou všechny jednotlivé činnosti od zadání výrobku po expedici propojeny pomocí počítačové sítě. Na těchto principech již fungují například závody Siemens v Mohelnici či ve Frenštátě.
Závod v Letohradě tak významně rozšíří svou výrobu o novou generaci kompaktních jističů.
Prohlídka firmy prozrazuje, jak hod-

ně se výroba posunula, spíše se dá mluvit o „operacích“ prováděných v malých „hnízdech“ na výrobu dílčích komponentů. Linka obsluze pomocí barevných lampiček a identifikačního systému sama naznačí, které dílce má použít.
Jakákoli data z linek, z testů a ze zkoušek je možné později vyhledat a využít.
Podle digitálního otisku je možné kdykoli zjistit, jestli byl jistič vyroben v požadované kvalitě, kdy, jak a kým a za jakých okolností.
„Dnes už to není jen montování, ale i
schraňování, monitorování a využívání
obrovského množství dat o výrobku. Zařízení umí reagovat na okolí i na zapojení do vyšších řídicích celků, výrobek se
stává inteligentním prvkem systému. O
jediném jističi je možné najít dvacet tisíc hodnot. To všechno jsou prvky Průmyslu 4.0, které se projevují úplně všude,“ dodal Tomáš Jukl.
Z linky pro náročnější jističe podle
něj vypadne každé tři minuty jeden hotový a zabalený, v nižší řadě výroba jednoho kusu trvá přibližně 30 minut včetně
montáží ze dvou stovek dílů.
(jah)
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Zamrazovali
už před 40 lety
Tradice mrazíren sahá
v Dašicích do 70. let
minulého století.
DAŠICE | Ne každý ví, že společnost
MD logistika, která letos slaví 15. výročí svého založení, navazuje na provoz
největších mrazíren v tehdejším Československu.
Ještě před mrazírnami na místě dnešního sídla MD logistiky v Dašicích stával rovné století cukrovar, přičemž poslední řepná kampaň zde proběhla v
roce 1968. O využití volného areálu projevil zájem tehdejší oborový podnik
Mrazírny Praha.
Zprvu si tehdejší pardubický závod
mrazíren pronajal část areálu pro rozvoz rybích výrobků. Šlo hlavně o rybí
konzervy, zavináče, pečenáče nebo uzené makrely. „Obvykle se do Dašic při-

vezly dvanáctitunovým kamionem a
okamžitě se distribuovaly do prodejen
po východních Čechách, kam je rozváželo šest až osm skříňových vozů Avia.
Protože se ryby v Dašicích pouze rozdělily k další distribuci, stačil v počátcích
pro tyto účely prostor bez chladicí technologie. Až později získala distribuce
rybích výrobků vyhovující chlazené prostory vedle zamrazovacích skladů a v
Dašicích fungovala ještě několik let po
roce 2000,“ uvedl Pavel Švehla, který v
někdejších Mrazírnách Dašice a posléze ve společnosti MD logistika prožil
převážnou část svého profesního života.
Později přišlo rozhodnutí zakoupit
celý areál dašického cukrovaru a přeměnit jej na plnohodnotný mrazírenský provoz, který nahradí dosluhující závod v
Pardubicích potýkající se s nedostatkem místa. „To se také v roce 1970 stalo. Vybízela k tomu vhodná poloha Dašic blízko dvou největších měst v kraji a

Administrativní budova mrazíren v Dašicích v 80. letech.
také pozemek cukrovaru umožňující
další rozvoj. Následně zde byl vybudován největší a v té době nejmodernější
mrazírenský závod v Československu,“
popisuje pamětník, který v cukrovaru i
MD logistice prožil 27 let svého života.
První mrazicí komory se v Dašicích
nachladily v roce 1977 a díky prováděné údržbě a opravám slouží dodnes. V
první etapě bylo vybudováno 60 000 m3
mrazírenských prostor a další zázemí
včetně údržby nebo autoprovozu, který
předznamenal činnost dnešní MD logistiky. V té době se mrazírenské provozy
rozdělovaly do tří tříd podle dosahova-

FOTO | JAN HORSKÝ

né teploty. V Dašicích byly postaveny
komory nejchladnější třídy C pracující s
teplotou -27 stupňů Celsia, dovolující
dvouleté uchování potravin. Ne nadarmo tady byly skladovány i státní hmotné rezervy. Dokonce se zde vyráběl i
velmi populární koncentrát z kubánského ovoce.
Druhá etapa výstavby mrazíren s novou výrobní halou byla završena v roce
1987.
Zcela nový mrazírenský sklad, který
o čtvrtinu zvýšil skladovací kapacity
pro mražené zboží, otevřela firma MD
logistika letos v květnu.
(lat)

Evidenční list pro důchod nevyhazujte
PARDUBICE | Každý zaměstnavatel
má ze zákona povinnost každoročně
každému svému zaměstnanci vyhotovit
tzv. evidenční list důchodového pojištění a předložit ho k evidenci České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ne
vždy se však podaří povinnost z různých důvodů dodržet.
Problém je to hlavně pro zaměstnance před důchodem, který evidenčním listem neprokáže dobu svého zaměstnání
a výdělky. Neodvedení samotného pojistného na sociální zabezpečení nemá
podle mluvčí ČSSZ Renáty Provazníkové ze strany zaměstnavatele na budoucí

důchodové nároky vliv. „V těchto případech se má pro účely důchodu, nejen starobního, ale i invalidního či pozůstalostního, za to, že bylo pojistné uhrazeno a
dluh na pojistném vymáhá ČSSZ na zaměstnavateli,“ uvádí Provazníková.
Podle zákona zaměstnavatel vystavuje evidenční list ve třech vyhotoveních.
Originál je určen k odeslání ČSSZ, jeden stejnopis je předán zaměstnanci a
druhý, který zaměstnanec podepíše, si
zaměstnavatel ponechá po dobu tří let
ve své evidenci. Evidenční list by zaměstnanci na doporučení ČSSZ vyhazovat rozhodně neměli. Doklad slouží za-

městnanci nejen pro kontrolu, zda zaměstnavatel vykázal správně údaje, které budou mít vliv na jeho budoucí důchod. V případě, že by zaměstnavatel
list na ČSSZ neodeslal, bude jím zaměstnanec za pár let prokazovat své výdělky pro osobní vyměřovací základ
sloužící pro výpočet důchodu.
Pokud zaměstnanec zjistí v údajích
evidenčního listu jakékoliv nesrovnalosti, má požádat zaměstnavatele o opravu.
„V případě, že mu zaměstnavatel odmítá vyhovět, je vhodné obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení
(OSSZ), aby spor mezi ním a zaměstna-

vatelem vyřešila,“ radí Renáta Provazníková. Správa poté rozhodne o správnosti údajů a jejich případné opravě.
A jak si mohou zaměstnanci ověřit,
zda zaměstnavatel evidenční list na
ČSSZ odeslal? Každý si může jednou
za kalendářní rok požádat o vyhotovení
informativního osobního listu důchodového pojištění, který obsahuje údaje,
které za něj vykázali jeho zaměstnavatelé. „Pokud žádost pošle v červnu a později, může si už zkontrolovat, že zaměstnavatel zaslal evidenční list za uplynulý
rok do evidence ČSSZ a současně provést kontrolu údajů,“ radí mluvčí. (lat)
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MD logistika, a.s.

www.peform.com

přijme

ŘIDIČE, ŘIDIČKY KAMIONU I SOLO
FRIGO ČR I MKD, SKLOPKY
do Dašic, Horních Počernic a Olomouce.
Požadujeme: řidičské oprávnění C+E, bezúhonnost, časovou flexibilitu.
Nabízíme: zajímavé finanční ohodnocení, náborový příspěvek 10 000 Kč,
udržovaný vozový park, firemní benefity.
Náplň práce: rozvozy chlazeného, mraženého a suchého zboží po řetězcích.

Více info na www.mdlogistika.cz nebo 725 900 622.

HLEDÁME PRACOVNÍKY NA POZICE

člen skupiny

OBSLUHA
KOVACÍCH LINEK
STŘIHAČ MATERIÁLU
nabízíme:

týden dovolené navíc
penzijní připojištění

peform Chrudim s.r.o.
Průmyslová 23, Chrudim
 469 779 000
 nan@pewag.cz

DO NAŠICH TÝMŮ PŘIJMEME

SEŘIZOVAČE
(12 hod směnný režim)

1. měsíc výdělek min.

110 Kč/hod

(+ bonus za splnění cílů)

Po 6 měsících navýšení

mzdy až o 2000 Kč
Po 12 měsících další navýšení mzdy až o 1000 Kč
Chcete pracovat v čistém, bezpečném a přátelském prostředí?
Jste pečlivá / pečlivý a je na Vás spolehnutí?
Máte zájem o stabilní práci?

Bližší informace na tel. 465 358 130 a 465 358 124
nebo osobně v Lanškrouně, Dvořákova 328
Buďte i Vy součástí naší proměny.
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Chcete práci? Vyrábějte munici
Společnost STV Group přijme do svého závodu v Poličce sto zaměstnanců. I na opravy vojenských vozů
POLIČKA | Kdo hledá dobrodružnou a
zajímavou práci v oboru blízkém zbraním a armádě, najde ji v Poličce.
Společnost STV Group, která je největším českým výrobcem velkorážové
munice a jednou z předních společností
v oblasti oprav vojenské techniky a dodávek náhradních dílů, totiž pokračuje
v investicích do areálu v Bořinách.
V současnosti tam otevírá téměř stovku pracovních míst a spouští lokální náborovou kampaň. Navíc Holding STV
Invest, do kterého STV Group patří, plánuje v dalších letech investice do areálu
ve výši přesahující 700 milionů korun.
„Noví zaměstnanci se budou podílet
například na zakázkách pro Armádu
České republiky, například na kontrole
a údržbě obrněných transportérů a bojových vozů pěchoty. A také na výrobě
minometných nábojů či prodejně nejúspěšnějšího termobarického náboje
TB-7V,“ vysvětluje obchodní ředitel
STV Group Jan Děcký. „Pracovníky potřebujeme i na obsazení nové linky na
výrobu nábojů 9 mm Luger.“
Závod nabírá nové pracovníky do

bování Československé armády municí.
Výroba, modernizace a likvidace munice probíhala v této továrně nepřetržitě
až do roku 1990, kdy politické změny
znamenaly zastavení výroby munice a
celkový útlum speciální výroby.

Podnik s téměř stoletou
tradicí se otevře veřejnosti

Také tyto tanky pálí municí vyrobenou v Poličce.
pěti úseků na pozice automechanik, autoelektrikář, konstruktér, lakýrník, zámečník či výrobní dělník. Zvyšuje produkci i díky investicím v posledních
dvou letech ve výši 240 milionů korun.
Zaměstnanci STV GROUP získají
nadstandardní mzdové ohodnocení
vzhledem k současné průměrné mzdě u
dělnických profesí, které jsou v České
republice podhodnocené. Kromě toho

FOTO | PETR BROULÍK

mohou využít i řadu benefitů. „Uchazeči získají náborový příspěvek, pět týdnů
dovolené, příspěvek na stravování, slevy na telekomunikační služby či podporu v osobním vzdělávání,“ dodává Jan
Děcký.
Areál závodu v Poličce vznikl přibližně před sto lety, kdy byla v oblasti Bořiny založena První vojenská muniční továrna. Jejím úkolem bylo zajistit záso-

V roce 2015 již pod názvem Poličské
strojírny se tento tradiční výrobce munice stal součástí holdingu STV Invest.
Poličský závod společnosti STV
GROUP byl založen v roce 1920 a vyrábí celé spektrum munice od nábojů do
ručních zbraní až po velkorážovou dělostřeleckou, leteckou a ženijní munici
včetně výroby mechanických dílů. Zároveň je lídrem v oblasti generálních
oprav vojenské techniky.
Kdo chce podnik poznat na vlastní
oči, má šanci v sobotu 23. září při dni
otevřených dveří. Autobusy budou návštěvníky přivážet z nádraží či zastávek
Na mostě a Zákrejsova v Poličce od 9
hodin každých 30 minut.
(lík)
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Jsme přední výrobce luxusní hotelové kosmetiky.
Dodáváme do 120 zemí světa.
Stále rozšiřujeme svůj tým.
Přidejte se k nám a staňte se součástí společnosti,
která je evropskou jedničkou ve svém oboru.

Pro náš výrobní závod v Holicích hledáme nové kolegy a kolegyně,
kteří s námi budou vytvářet luxusní produkty.
Rozhodující je pro nás Vaše zručnost, pečlivost a chuť do práce.
OPERÁTORKA VE VÝROBĚ Práce ve třísměnném nebo nepřetržitém režimu
Co bude Vaše práce:
- výroba kosmetiky nebo plastových lahví, kompletace a odvod výroby
v informačním systému

TECHNIK VE VÝROBĚ Práce ve třísměnném nebo nepřetržitém režimu

Co bude Vaše práce:
- seřizování a údržba automatických a poloautomatických plnících linek
- seřizování a údržba vyfukovacích vstřikolisů
Co požadujeme:
- SOU/SŠ technického zaměření nebo zkušenost na obdobné pracovní pozici

BRIGÁDNÍK ve výrobě kosmetických produktů

Práce v 8 hodinovém režimu dle Vaší volby směnnosti (ranní, odpolední,
noční) nebo po dohodě možnost zkrácené pracovní doby 8.00-14.00 hod.
Formou dohody o provedení práce či krátkodobého pracovního poměru na
dobu určitou. Odměna: 80 Kč/hod.

Více informací na: www.ada-international.cz/volna-mista/
Telefon: 466 251 062, 724 848 865, Email: nabor@pacificdirect.net
Adresa: Pacific Direct, s.r.o., Podlesí 53, 534 01 Holice

Na co se u nás můžete těšit:
 Jistotu zaměstnání ve stabilní společnosti
 Práci v moderním čistém prostředí  Pravidelnou výplatu mzdy
 22 dnů dovolené  2 dny zdravotního volna
 Docházkový bonus 1.000 Kč
 Příplatek 6% u 3-směnného a nepřetržitého režimu
 Věrnostní bonusy  Odměny za mimořádné směny
 Stravenky  Příspěvek na penzijní připojištění
 Firemní akce a prima tým
 Nástup možný ihned

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Výrobce a dodavatel kancelářských, průmyslových a zdravotnických
interiérů s 27letou tradicí přijme nové kolegy na tyto pozice:

• Technolog/technoložka
požadujeme

• programování

CNC
• praxe min. 2 roky
• TurboCad, MS Office
• ř.p. sk. B

nabízíme

• zázemí

• prokazatelné

pracovní náplň

ve stabilní a dlouhodobě
se rozvíjející firmě
• velmi dobré platové ohodnocení
• týmovou spolupráci
• stravenky a další benefity

• Interiérový
požadujeme

výroby nábytku
• zpracování

a příprava zakázek
tech. postupů
• týmovou spolupráci
• možnost vývoje vlastních modelů
• plánování

místo výkonu práce: Moravany

specialista/specialistka
nabízíme

pracovní náplň

ve stabilní a dlouhodobě • péče o stávající klienty
zkušenosti
se rozvíjející firmě
• získávání nových zákazníků
• komunikační dovednosti
• velmi dobré platové ohodnocení • příprava katalogu
na vysoké úrovni, ř.p. sk. B • odborné a jazykové vzdělání • spolupráce na projektech firmy
• proaktviní myšlení
• stravenky a další benefity
místo výkonu práce: Pardubice

• 3D

obchodní

vizualizátor/ka, grafik/grafička

požadujeme

• znalost

• zázemí

Blender 3D
/3Ds Max
• Adobe (photoshop, indesign)
• konstrukční PC programy
• ř.p. sk. B

• zázemí

nabízíme

pracovní náplň

ve stabilní a dlouhodobě • tvorba vizualizací do katalogu
se rozvíjející firmě
• grafická příprava katalogu
• velmi dobré platové ohodnocení • SEO a PPC výhodou
• týmovou spolupráci
• helpdesk SW a HW, servis PC
• stravenky a další benefity
místo výkonu práce: Pardubice

Dále přijmeme OZP (osoby se zdravotním postižením)
na zkrácený pracovní úvazek pro vyčleněná chráněná pracovní místa:

• pomocný skladník/ce • uklízeč / uklízečka
• údržbář/ka
• administrativní pracovník/ce • strážný/ice(ostraha areálu)
Pracoviště: PARDUBICE - sídlo společnosti nebo MORAVANY - sklad nebo výroba

V případě zájmu zašlete Váš životopis na email:

personalistika@jp-kontakt.cz

či na adresu JP-KONTAKT, s. r. o. , Dašická 1797, Pardubice 530 03
nebo volejte na tel.:

466 052 047

Zaměstnavatelé v kraji

Porovnejte, kolik lidí bez
práce bylo přes srpen
v jednotlivých okresech.

Níže snad jít už nejde

Okr. Pardubice 2,6 %
ORP Pardubice 2,6 %
Pardubice 2,8 %
Bukovina n. Labem, Kunětice 0 %
Kasalice 4 %
ORP Přelouč 3 %
Přelouč 3 %
Chrtníky, Vápno 0 %
Sovolusky 8,6 %
ORP Holice 2,4 %
Holice 2,2 %
Vysoké Chvojno 0,4 %
Dolní Roveň 3,6 %

Okr. Chrudim 2,6 %
ORP Chrudim 2,7 %
Chrudim 2,9 %
Bor u Skutče, České Lhotice 0 %
Prachovice 6,4 %
ORP Hlinsko 1,7 %
Hlinsko 1,7 %
Dědová, Kladno 0 %
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Smrček 3,8 %

Okr. Ústí n. Orl. 2,5 %
ORP Ústí nad Orlicí 2,1 %
Ústí nad Orlicí 2,2 %
Orlické Podhůří 0,9 %
Dlouhá Třebová 3 %
ORP Česká Třebová 3,4 %
Česká Třebová 3,5 %
Přívrat 1,7 %
Česká Třebová 3,5 %

ORP Vysoké Mýto 2,7 %
Vysoké Mýto 3,0 %
Stradouň 0 %
Oucmanice 4,7 %

ORP Moravská Třebová 5,9 %
Moravská Třebová 6,4 %
Dětřichov u M. Třebové, Útěchov 1,5 %
Malíkov 8,5 %

ORP Lanškroun 2,1 %
Lanškroun 2,0 %
Petrovice, Strážná 0 %
Čenkovice, Krasíkov 4,6 %

ORP Litomyšl 2,1 %
Litomyšl 2,5 %
Chmelík, Jarošov, Příluka, Suchá Lhota,
Újezdec, Vlčkov 0 %
Řídký 6,7 %

ORP Žamberk 2,4 %
Žamberk 3,1 %
Studené 0 %
České Petrovice 4,7 %

ORP Polička 2,1 %
Polička 2,3 %
Nedvězí 0,7 %
Kamenec u Poličky 3,4 %

ORP Králíky 2,3 %
Králíky 2,2 %
Králíky 2,2 %
Mladkov 2,9 %

Zdroj: Úřad práce ČR

Vysvětlivky

Okr. Svitavy 3,6 %
ORP Svitavy 3,9 %
Svitavy 3,7 %
Rozhraní 1 %
Bělá nad Svitavou 7,1 %

Okres - celková nezaměstnanost
ORP - nezaměstnanost v obvodu
obce s rozšířenou působností
Nezaměstnanost v obci ORP
Nejnižší nezaměstnanost (ORP)
Nejvyšší nezaměstnanost (ORP)
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Máme pro Vás zajímavou
a různorodou práci v těchto oborech:

Rosteme
rychle!

Do našeho týmu proto hledáme
nové lidi, kteří porostou s námi

Elektromechanik

(náborový příspěvek 20 000 Kč)

Obráběč kovů na CNC karuselech
Strojní mechanik
Nabízíme:
průměrnou mzdu 29 000Kč,
jasný kariérní postup na 5 let dopředu, řadu zajímavých
beneﬁtů, věrnostní odměny, dotované stravování,
příspěvek na dopravu nebo ubytování.
CHCETE VĚDĚT VÍCE?
PAK NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT!

Personální oddělení:
tel.: +420 724 864 177
mail: personalni@brueck.cz
www.facebook.com/Brueck.AM
www.stabilniprace.cz
www.brueck.cz
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Zřídili školu pro budoucí vědce
Společnost Contipro z Dolní Dobrouče otevřela v Žamberku základku, kde mísí tradiční výuku s moderní

Hravá výzdoba interiérů nové školy nazvané Erudio (vlevo) a průčelí moderní budovy, v níž škola sídlí.
ŽAMBERK | Mnoho zaměstnavatelů si
uvědomuje, že nejlepší je vychovat si
své zaměstnance sám. Proto si řada výrobců také v Pardubickém kraji „vyhlíží“ své budoucí pracovníky už v základních školách. Někdy na tyto žáky přispívají, jindy je ve svých závodech seznamují s budoucími pracovišti.
Biotechnologická společnost Contipro z Dolní Dobrouče jde ještě dál. V
září otevřela v nedalekém Žamberku
vlastní špičkově vybavenou základní
školu nazvanou Erudio, kterou zřídila
nákladem 20 milionů.
Její slavnostní otevření si nenechali
ujít europoslankyně Michaela Šojdrová, náměstkyně ministra školství Dana
Prudíková a starosta Žamberka Jiří Dytrt. Od prvního školního dne už patří moderní prostory školy jen těm, komu jsou
určeny - tedy dětem.
Nová budova vyrostla v rozvojové lokalitě Velký Hájek. Žáci v ní najdou vše
potřebné od kmenových tříd pro pět ročníků prvního stupně přes učebny vybavené pro odborné předměty až po jídelnu či družinu. Nechybí ani víceúčelový
INZERCE

sálek a v plánu je venkovní třída a dětské hřiště.
V nové škole se počítá s místem pro
80 žáků. „Do dvou let plánujeme otevření celého prvního stupně, zatím k nám
cestu děti a rodiče teprve hledají. Máme
velkou výhodu, že Erudio už provozuje
oblíbenou školku, která má dobrou pověst a její kapacity jsou dlouhodobě naplněné,“ poznamenal zástupce zřizovatele Zdeněk Kapitán.

„Matematiku se děti učí pomocí
úspěšné Hejného metody, v Erudiu jako
pilotní škole dokonce v anglickém jazyce. Právě angličtinu hodnotí rodiče
žáků jako největší bonus,“ shrnuje ředitelka Ivana Andrlová. „Děti si díky
tomu cizí jazyk osvojují přirozenou cestou už od první třídy a věnují se mu dokonce patnáct hodin týdně.“

Angličtinu se děti učí
patnáct hodin týdně

Angličtinu v Erudiu vyučuje dokonce

Díky nové základní škole Erudio mají
rodiče z Orlicka další možnost výběru
vzdělávacího zařízení pro své děti. Nízká kapacita tříd zajišťuje pedagogům potřebný čas pro rozvoj nadání každého dítěte a opravdový individuální přístup.
Předností Erudia je vedle nové budovy
především způsob výuky, který si již
mohli vyzkoušet současní druháci, kteří
loni začínali v dočasných prostorách.
Výuka kombinuje tradiční české školství s moderními prvky.

Moderní metody výuky

FOTO | CONTIPRO

rodilá mluvčí z Jihoafrické republiky,
zkušená pedagožka Kim Weyer.
Základní školu Erudio sponzoruje
česká farmaceutická firma Contipro z
Dolní Dobrouče. Za samotnou ideou
podpory vzdělávání stojí její výkonná
ředitelka Zuzana Bubnová a generální
ředitel Vladimír Velebný.
Kromě školy a školky Contipro zajišťuje přírodovědně orientovaný vzdělávací program pro středoškoláky Fybich a
vysokoškolákům nabízí průnik do praxe díky svému Institutu.
(lík)

Společnost Contipro
založilo v Dolní Dobrouči po listopadu 1989 šest společníků, mezi nimiž byl i současný
generální ředitel Vladimír Velebný. Firma se vrhla do podnikání v oblasti biotechnologií
a začínala výrobou výživových doplňků pomocí běžného kuchyňského robotu. V roce
2000 začala vyrábět veterinární léčivo na klouby a její lék Bonharen se stal dokonce
mezi veterináři označením pro celou oblast kloubních léčiv. Contipro se poté zaměřilo
na produkty pro léčbu chronických a komplikovaných ran. Jeho projekt výzkumného a
vývojového centra pro lékařské nanobiotechnologie ocenila agentura CzechInvest jako
investici s největším inovačním potenciálem v České republice. Toto centrum v Dolní
Dobrouči se stalo plně vybaveným výzkumným střediskem na evropské úrovni.

INZERCE

- Pardubický kraj

- Pardubický kraj

- Plzeňský kraj
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Tradici výroby dýmek v Proseči udržuje společnost BPK (jednatel Jiří Dittrich na snímku vpravo), která vyváží dýmky do více než 40 zemí. Základem je velmi
pečlivá ruční práce s řadou průběžných kontrol. Základní surovinou je dřevo briar získávané z kořenového balu vřesovce stromovitého. FOTO | R. KALHOUS, MAFRA

Dýmky vyrábí už jen hrstka lidí
I přes úbytek zájemců o rituál poklidného
pokuřování výrobci a vývozci dýmek v Proseči stále
věří, že se jim tradiční řemeslo podaří zachovat.
PROSEČ | Výroba dýmek na Prosečsku
letos slaví 175 let svého trvání. Ještě
před 80 lety se jí zabývalo více než 600
lidí, před 30 lety bylo v jediném státním
podniku 120 lidí. Před čtyřmi roky měla
společnost BPK vyrábějící dýmky 35
zaměstnanců, nyní už jen 22. Přitom
nemá v České republice konkurenci.
Tažení proti kouření v posledních letech v evropských zemích, kam především BPK své výrobky vyváží, ovlivňuje podle jednatele firmy Jiřího Dittricha
zájem zákazníků o nákup dýmek jen částečně.
„Kampaň proti kouření je dobře vedena, protože útlum je opravdu znatelný,
boj proti kouření je celosvětově úspěšný. Říkají to všichni evropští výrobci
dýmek. Ale ještě větší vliv než to, že
lidé nesmějí kouřit v hospodě, má neustálé zdražování kvalitního tabáku,“
řekl Jiří Dittrich.
Dýmkaři většinou kouří doma nebo v
klubech, ale pokud se věnují svému
hobby na veřejnosti, tak se jich podle
něj zákaz kouření dotýká nejvíc.

„Z jednoduchého důvodu - klidné vybafání dýmky totiž trvá třeba i hodinku.
Kuřák cigarety si může s kamarády vyběhnout na chodník před podnik, během pěti minut vyšlukuje cigaretu. Zatímco dýmkař by tam za hodinu v zimních měsících umrznul,“ dodal jednatel
firmy.
Před čtvrtstoletím fajfkárna vyrobila
a prodala 200 tisíc dýmek za rok, loni to
bylo už jen 80 tisíc kusů. Kam až pokles
půjde, není jasné. Jak říká Dittrich, v
21. století se o práci bojí asi každý a ani
jeho lidé nejsou výjimkou.
Konkurence není malá, i když ji tvoří
jen několik firem v Evropě a žádná
nová nevzniká. Všechny jsou tradiční a
zvláště italské mají výhodu, že nejvhodnější dřevo pro zhotovení dýmek roste v
Itálii, vytěží si ho tam sami a nemusí kalkulovat do ceny jeho nákup a dopravu.
Nejde však jen o kampaně a ceny za
tabák. Jeden z hlavních důvodů k opouštění dýmek je podle Dittricha generační, mladí dávají před dýmkou přednost
cigaretě či doutníku.

„V této uspěchané době se přece dýmka nekouří někde na zastávce, chce svůj
čas a pohodu. Já nekouřím, a když vidím u kuřáka cigarety, tak se mi to nelíbí. Myslím si, že to je zbytečné vyhazování peněz a ničení zdraví. Ale když vidím u kuřáka dýmku, přijde mi to jako
něco úplně jiného. Vyzařuje z toho klid.
Já jsem slyšel takovou pěknou větu, že
kouření dýmky není zlozvyk, ale ušlechtilá zábava. A je trochu škoda, že tradiční, nejen česká ruční výroba na dnešní
dobu doplácí,“ řekl Jiří Dittrich.

Dýmky vznikají pod
rukama žen
Kouření dýmky se považuje téměř výhradně za mužskou záležitost, ale produkt je to spíše ženský. Alespoň podle
toho, že se na jeho vzniku podílejí hlavně ženské ruce. Z dvaadvaceti dnešních
pracovníků společnosti je 16 žen. „Jsou
trpělivější a šikovnější,“ říká jednatel
Dittrich.
Základní surovinou pro výrobu většiny dýmek je dřevo briar získávané z kořenového balu vřesovce stromovitého,
které se dováží z Itálie. Výrobní postup
zahrnuje frézování hlavičky dýmky,
poté krčku a spodního dílu, glazování
nahrubo, sestavování jednotlivých čás-

tí, obtáčení špiček, pemzování nebo vyhlazení a vyleštění pomocí oleje smíchaného s pemzou, bufování, tedy smáčení
v požadované barvě, která se následně
vytírá, aby vynikla struktura dřeva.
Po nabarvení se dýmky lakují a leští a
pak se z Proseče vyvážejí do celého světa. Dříve dělal každý pracovník jednu
práci. Když firma musela stavy snížit,
tak se zbylí zaměstnanci museli naučit i
jiné činnosti.
Základní tvary se nemění. Ze sériové
výroby v Proseči vycházejí dýmky s prodejní cenou nejčastěji od stovky do sedmi stovek korun. Lidé, kteří si kupují
tamní fajfku, chtějí, aby jim sedla do
ruky, aby vydržela a aby nebyla moc
drahá.
„Na trhu máme takové jméno, že věřím, že zákazníky budeme mít pořád,“
míní Jiří Dittrich, který si považuje i
toho, že rukodělná výroba dýmek na
Prosečsku už od první poloviny 19. století byla loni zařazena na seznam nemateriálního kulturního dědictví Pardubického kraje.
„Zhotovování dýmek na Prosečsku je
ojedinělým dokladem rukodělné řemeslné technologie nejen v rámci Pardubického kraje, ale i v rámci České republiky,“ uvedl před časem Národní památkový ústav v návrhu nominace.
(jah)
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maniPulační dělník/dělnice
UKAŽ NÁM, CO V TOBĚ JE!
chceš si přivydělat prima brigádou? Jsi svědomitý/á, pečlivý/á a spolehlivý/á a základní
práce s Pc ti nedělá problém? Pak hledáme právě tebe! do našeho pracovního týmu sháníme
nové kolegy na pozici manipulační dělník/dělnice.

na co se u nás můžeš těšit:

• mzda 85 Kč/hod.

• jednosměnný provoz

místo výkonu práce: PackWay s.r.o., dělnická 390, 533 01 Pardubice 21

chceš být součástí našeho týmu?

ozvi se nám ještě dnes na michaela.synkova@packway.cz, 466 040 201

call centrum
PŘIDEJ SE DO NAŠÍ FAJN PARTY!
Poohlížíš se po brigádě? Pojď k nám! do našeho týmu sháníme nové kolegy na pozice
operátor/operátorka a operátor/operátorka sk – slovenský jazyk podmínkou.

budeme si rozumět, pokud:
• příjemné vystupování a dobré komunikační schopnosti jsou ti vlastní
(budeš přijímat telefonické a písemné objednávky a vyřizovat požadavky
našich zákazníků)
• práce s PC ti nedělá problém
co pro tebe máme:
• mzda 85 Kč/hod + prémie za doplňkový prodej
místo výkonu práce: PackWay s.r.o., dělnická 390, 533 01 Pardubice 21

Pokud si myslíš, že hledáme Právě tebe,
ozvi se nám na jana.johanidesova@packway.cz
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Vodu uspoří šetrné přístroje
Zaměstnavatelé reagují
na to, že v Česku ubývají
zásoby vody. Jejich
výrobky pomáhají touto
surovinou neplýtvat.
LANŠKROUN | Statistici spočítali, že
obyvatelé České republiky za jediný
den spláchnou do WC asi 214 a půl milionu litrů vody.
Proto se někteří zaměstnavatelé stále
více soustřeďují na výrobu úsporných
zařízení snižujících obsah vody, kterou
spláchneme do záchodu. I když jde o
mnohem menší množství vody, než
jaké v létě denně napustíme do svých bazénů, prodeje úsporného splachování a
baterií rostou.
Jen pro zajímavost: bazén je v Česku
na každé třetí zahradě a podle statistiků
se jejich počet odhaduje na 400 tisíc. Podobný je počet nafukovacích sezonních
bazénů. Tím se Česko dostává v Evropě
na špici. Za jediný den bylo podle údajů
médií v bazénech v létě neuvěřitelných
13 300 000 000 litrů. Kdyby se tato
voda místo do bazénů nalila do skleniček a vypila, celému Česku vystačí na
jeden rok a pět měsíců.

Prodej šetrných baterií
a splachovadel roste
Zvýšený prodej šetrných přístrojů zaznamenává také přední český výrobce
kompletní sanitární elektroniky, firma
Sanela z Lanškrouna. Loňský prodej

vodou, která začíná v Česku ubývat,
opravdu moc nešetří. „Kdo si potrpí na
zajímavá řešení svého obydlí, klidně
dnes používá vodopádovou umyvadlovou baterii s průtokem 30 až 40 litrů za
minutu nebo sprchu typu tropický liják
se spotřebou 80 až 100 litrů za minutu.
Když se podíváte do nabídky velkoobchodů i maloobchodů pro byty a rodinné domy, tak úsporné vlastnosti výrobku se zatím příliš neakcentují,“ upozorňuje Radomír Ambrož z firmy Sanela.

Spláchnout „šedou vodu“?

Naše bazény spotřebují šokující množství pitné vody.
úsporných nádržek pro závěsné WC se
u ní navýšil o pětadvacet procent, a také
statistiky za letošní půlrok hovoří o neustálé rostoucí tendenci.
Většina nových projektů kancelářských budov, škol či úřadů úsporu vody
přímo požaduje. Mnozí investoři vyžadují i dodržování maximální spotřeby
vody pro jednotlivé výrobky.
V řadě domácností se však ještě dnes
splachuje starými devítilitrovými WC
nádržkami. Jeden člověk tak za den
spláchne až 45 litrů vody, tedy skoro polovinu celkové průměrné denní spotřeby vody na osobu.
Takzvané předstěnové systémy se
splachováním pro množství 3 a 6 litrů
vody nebo systémem splachování
start/stop umožní tento objem snížit až

FOTO | A. SATINSKÝ, MAFRA

o 30 až 50 procent. Čtyřčlenná rodina
tak může ušetřit až neuvěřitelných 40 tisíc litrů pitné vody za rok.
Evropská unie se snaží i pro splachování WC stanovit nějaké limity, protože
se tím spotřebuje třetina až šestina spotřeby pitné vody v domácnosti. Nejvíce
v Belgii, nejméně ve Finsku.

Někdo má i „tropický liják“
Zatím však tyto přísnější limity Evropská unie pouze doporučuje. Co se týká
rodinných domů a bytů, platí doporučení EU pouze pro WC. Ostatní je na ekologické uvědomělosti majitele a jeho
ekonomické situaci.
Právě na splachování WC a praní se
spotřebuje vody nejvíce. A někteří lidé

Naopak velmi efektivní úspory vody dosahují automatické systémy. Například
bezdotykové baterie s infračerveným
senzorem a automatické splachovače záchodů nebo pisoárů byly do nedávné
doby výsadou především veřejných prostorů. V současné době už pronikají stále více do domácností. Výhodou není
jen úspora vody, ale i pohodlí, lepší hygiena a stále častěji i zajímavý design.
Velkým tématem začíná být také srážková, tedy takzvaná šedá voda. Tu v
současnosti v nových stavbách nelze
pouštět přímo do kanalizace či potoka,
aby se nepřetěžovaly.
Některé budovy tuto vodu filtrují, ale
možnost využít šedou vodu už dnes
mají i obyvatelé bytů, jejichž domy na
to vybavené nejsou. Na trhu se objevují
spojená umyvadla a WC, kdy umyvadlo
má dva odpady. Uživatel si sám zvolí,
zda silně znečištěnou vodu nasměruje
do kanalizace nebo tu málo znečištěnou
přečerpá do akumulační nádržky, kde
se voda přefiltruje a desinfikuje. (lík)

Iveco Bus dodá 120 autobusů do Milána
VYSOKÉ MÝTO | Po milánských ulicích už od června jezdí první autobusy
typu Urbanway Hybrid vyráběné firmou Iveco Bus, která má výrobní závody ve francouzské Annonay a ve Vysokém Mýtě.
Společnost Iveco Bus vyhrála veřejnou soutěž o dodání vozů s ekologickým provozem pro poskytovatele veřejných služeb v italském Miláně a dodá
pro známé italské město celkem 120 autobusů této značky. Tyto vozy odebere
provozovatel městské hromadné dopravy ATM čili Azienda Trasporti Milanesi, který má v plánu během tří let, tedy
od roku 2017 do roku 2019, obnovit
svůj vozový park.
Dodávka prvních vozů na červen
byla spojena se smlouvou na dodání
také 43 středně těžkých nákladních
vozů Iveco Eurocargo CNG na stlačený
zemní plyn milánskému poskytovateli
komunálních služeb AMSA čili Azienda Milanese Servizi Ambientali, který
zajišťuje svoz odpadků, čištění komuni-

Obyvatelé a návštěvníci Vysokého Mýta v roce 2015 dostali možnost navštívit výrobu autobusů Iveco při dnu otrevřených dveří.
FOTO | P. BROULÍK
kací a další služby důležité pro životní
prostředí, hygienu a vzhled města. Těchto 43 vozů se do provozu milánských
komunálních služeb má zapojit ke konci léta, tedy v těchto dnech.

„Tyto dva velké kontrakty potvrzují,
že Iveco je ideálním partnerem pro každé město, které hledá řešení kvality
ovzduší a skutečnou alternativu k dieselovému pohonu. Ať už v oblasti městské

hromadné dopravy či komunálních služeb,“ nechal se slyšet Pierre Lahutte, ředitel značky Iveco. Miláno se tak připojuje k dalším velkým evropským městům, jako jsou Paříž, Madrid či Bologna, které již mají vozy Iveco na zemní
plyn a hybridní vozy Iveco Bus ve
svých vozových parcích.
Vůz Urbanway Hybrid společnost vyvinula s důrazem na zásadní snížení emisí a spotřebu paliva tak, aby zajišťoval
ve městech stále ekologičtější mobilitu.
Tento 18 metrů dlouhý kloubový autobus pojme až 149 cestujících.
Zemní plyn má podle zástupců firmy
Iveco celou řadu výhod. Pohon na zemní plyn je nejefektivnější dostupné technologické řešení pro snižování znečištění v městských oblastech, což z něj dělá
jedinou skutečnou alternativu k benzinovému a dieselovému pohonu. Z hlediska emisí je zemní plyn „čisté“ palivo, jelikož produkuje o 35 procent méně oxidu dusnatého a o 95 procent méně pevných částic než diesel.
(lík)

INZERCE

Iveco Czech Republic, a. s., Vysoké Mýto
patří mezi největší a nejúspěšnější firmy v ČR
Specializujeme se na vývoj a výrobu dopravních prostředků a díky exportu do 30 zemí
patříme stabilně mezi největší a nejúspěšnější firmy v České republice.

Pojďte s námi vyrábět autobusy! Posilujeme pracovní týmy na pozicích:

lakýrník, svářeč, strojní zámečník,
automechanik, autoelektrikář,
provozní elektromechanik, švadlena
Nabízíme:

• Zázemí silné nadnárodní společnosti a zajímavé mzdové ohodnocení

Iveco Czech Republic, a. s., Monika Tesařová, Dobrovského 74, Vysoké Mýto,
tel.: 465 45 2121, monika.tesarova@cnhind.com

V případě zájmu kontaktujte prosím personální agentury:
DP WORK – Veronika Svatošová tel.: 739 220 795, e-mail: veronika.svatosova@dpwork.cz
GI GROUP – Petr Čáp tel.: 733 646 700, petr.cap@gigroup.com
Grafton – Šárka Vrátilová tel.: 720 748 844, sarka.vratilova@grafton.cz
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Z EU fondů teče nejvíc peněz
Samosprávám i firmám
v Pardubickém kraji se
daří nejlépe čerpat dotace.
PARDUBICKÝ KRAJ | Čerpání peněz z
evropských fondů je jednou z nezpochybnitelných výhod našeho členství v
Evropské unii. A Pardubický kraj si v
porovnání s ostatními regiony nestojí v
tomto ohledu vůbec špatně.
Ze zpracované analýzy vycházející z
dat Ministerstva pro místní rozvoj vyplývá, že v programovém období
2014-2020 největší objem finančních
prostředků z Evropské unie míří v současné době do Pardubického kraje. V
případě přepočtu na jednoho obyvatele
se jedná o 40 tisíc korun.
„Z analýzy, která začíná rokem 2013,
vyplývá, že Pardubický kraj je v rámci
České republiky nejlepším co do objemu schválených finančních prostředků
na jednoho obyvatele. Tato analýza vychází z dat, které poskytlo Ministerstvo
pro místní rozvoj, a tudíž lze tato vstupní data považovat za relevantní,“ uvedl
hejtman kraje Martin Netolický s tím,
že úspěšnost je měřena od počátku současného programového období do konce letošního května.

Finanční prostředky přepočtené na
jednoho obyvatele zahrnují všechny projekty bez ohledu na to, zda o dotace žádají obce, podnikatelé, firmy, organizace či kraj. Do dotací se započítávají velké dopravní stavby, jako jsou plánované rekonstrukce železničních uzlů Pardubice, Česká Třebová, zkapacitnění železničního koridoru v úseku Choceň -

Ekonomika kraje
je pod průměrem
ostatních regionů

Firmy na burze práce
nabídnou volná místa

PARDUBICKÝ KRAJ | Ačkoli se Pardubický kraj může v porovnání s ostatními
kraji chlubit jednou z nejnižších měr nezaměstnanosti, v ekonomické výkonnosti region žádným tahounem není. Ukázala to čísla Českého statistického úřadu
za loňský rok. V letech 2008 až 2015 se
podíl na tvorbě HDP České republiky
ustálil na hodnotě kolem čtyř procent,
což řadí Pardubický kraj ekonomickou
výkonností mezi kraje podprůměrné. V
roce 2016 se v Pardubickém kraji zvýšil
počet průmyslových podniků s více než
100 zaměstnanci o pět na 142. „Průměrná hrubá měsíční mzda v uvedeném souboru podniků se sídlem v kraji během
roku 2016 vzrostla o 5,1 procenta a dosahovala 91,5 procenta úrovně průměrné republikové mzdy v průmyslu. Mezi
kraji ČR byla 5. nejnižší,“ upozorňují
statistici. Průměrná mzda bez ohledu na
odvětví se ustálila na 24 707 korunách.
Mzdovou úroveň v kraji snižují především podprůměrné mzdy v podnicích
vyrábějících elektrická zařízení a chemické výrobky (81 %, resp. 83 % úrovně daného odvětví v ČR). Nejnižší
mzdy mají zaměstnanci v textilkách –
průměrná mzda činila 20 333 korun. Naopak rostla mzda ve stavebnictví. Ustálila se na 29 065.
(lat)

Úspěšnost čerpání dotací v programovém období 2014-2020.

FOTO | MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Ústí nad Orlicí či stavba dálnice D35 z
Opatovic nad Labem přes Časy do Ostrova u Vysokého Mýta.
„Zahrnuty jsou všechny projekty, které disponují rozhodnutím o poskytnutí
dotace. Pardubický kraj rozhodně na
členství České republiky v Evropské
unii neprodělal, což je jednoznačně patrné z projektů, které se podařilo zrealizo-

Řidiči autobusů
prošli školením.
Smyku i chování

FOTO | ARCHIV MAFRA

SVITAVY | Hledáte na Svitavsku novou
práci, nemáte jasné představy, jak se
uplatnit nebo vás zajímají jen jiné nabídky ostatních zaměstnavatelů, kteří se pokoušejí hledat nové pracovní síly, kde
se jen dá?
Zúčastněte se v úterý 19. září přehlídky zaměstnavatelů, kterou pořádá kontaktní pracoviště úřadu práce ve Svitavách. Akce je určena nejen pro absolventy škol, žáky a studenty základních
a středních škol, kteří se rozhodují, v
jaké profesi se v budoucnu chtějí uplatnit, vhodná je i pro osoby se zdravotním
postižením i širokou veřejnost.
„Do přehlídky zaměstnavatelů se při-

vat v minulosti, a potvrzuje se to také v
současném programovém období,“ dodal Netolický.
Ostatní regiony na tom zdaleka tak
dobře nejsou. Ve srovnání s druhým
Moravskoslezským krajem připadá na
obyvatele částka 30 tisíc. Další kraje se
pohybují v rozpětí 15 až 25 tisíc korun
na obyvatele.
(lat)

hlásili významní zaměstnavatelé v regionu, mimo jiné firmy Schaeffler, Rehau, West Rock, Atek atd. Seznámit se
půjde celkem s nabídkou 18 firem. K
dispozici budou i naši pracovníci z úřadu práce. Jsme připraveni si s každým
individuálně promluvit. Zájemci se samozřejmě dozvědí všechny informace o
možnostech zaměstnání,“ zve na každoroční přehlídku zaměstnavatelů ředitel
kontaktního pracoviště úřadu práce ve
Svitavách Jan Tesař.
Přehlídka zaměstnavatelů začíná v 10
hodin v multifunkčním centru Fabrika.
Její konec je naplánován na 17. hodinu.
(lat)

VYSOKÉ MÝTO | Do vzdělávání řidičů, kteří musejí zvládat krizové situace
nejen na silnicích, se pustila dopravní
společnost Arriva východní Čechy, která provozuje velkou část autobusových
linek v Pardubickém kraji.
„Pro školení našich řidičů jsme využili program Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II a snažili se je připravit na všechny nebezpečné situace v
provozu i na správné jednání s cestujícími, které je stejně důležité,“ přibližuje
školení Jindřich Poláček, ředitel Arrivy
východní Čechy.
Kromě teorie si řidiči na polygonu ve
Vysokém Mýtě v rámci školy smyku vyzkoušeli zvládnutí neočekávané situace
během jízdy, vyhýbání se překážkám,
zvládnuti aquaplaningu, funkčnost elektronických systémů ABS a ASR při
prudkém brzdění apod.
Zvládnutí vozidla není dnes podle
Arrivy jediným aspektem, který ovlivňuje dojem pasažérů z cestování autobusem. Proto řidiči prošli také intenzivním kurzem klientského chování, který
se uskutečnil v rámci bezpečnostního
školení ve Vysokém Mýtě. Šoféři si
pod dohledem odborníků vyzkoušeli
nejrůznější situace, které mohou ve vztahu k cestujícím nastat.
(lat)

Česká republika

15. září 2017 45

Dá přednost muzice, či hokeji?
Malý Ztracený je „rockerista“
Šestiletý syn zpěváka
Marka Ztraceného
doprovázel tatínka při
festivalech. Jestli se
jednou bude život
hudbou, je ve hvězdách.
Na bicí ale hraje už teď.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

LADISLAV VAINDL
ČR | Důkazem toho, že geny se rozhodně nezapřou, je syn oblíbeného zpěváka
Marka Ztraceného. Koncert v rámci plzeňského Létofestu si šestiletý Mareček
pořádně užíval a na konci se s tatínkem
prošel i po pódiu. Do publika rozdával
úsměvy a mával.
„Nejezdí se mnou úplně na všechna
vystoupení, spíše na ta bližší. Prostředí
koncertů ale každopádně zbožňuje. Má
rád kluky z kapely a oni jeho. Pomáhá
nám, třeba i se zvučením,“ říká Marek
Ztracený, který je rád, že během léta se
se synem vídal i při festivalech. „Léto
jsme si užili, jsem rád, že se můžeme vidět,“ dodává. O to, že by jeho ratolest
po něm hudební talent nepodědila, se
zřejmě bát nemusí. „K muzice se v každém případě má. Nejvíce se mu líbí bubny, máme doma vedle sebe dvoje. Hraje
na ně. Trénujeme spolu. Mám z toho
dobrý pocit,“ konstatuje zpěvák.
Jestli se ale Mareček bude hudbou i
živit, to momentálně říct nemůže. „My
totiž zatím ještě nevíme, jestli bude
rocker, nebo hokejista, protože tomu se
věnuje také. Zatím mu proto říkáme
rockerista. Ze začátku to půjde kombinovat, pak se ukáže. No uvidíme, jestli
bude mít Plzeň o něj zájem,“ podotýká
s úsměvem muzikant, který je autorem
takových písní, jako jsou třeba Vlastní

Marek Ztracený při koncertu.

Šestiletý Mareček doprovodil tatínka na pódium.
svět, V opilosti nebo Ztrácíš. Od vzniku
slavného hitu Ztrácíš letos uplyne deset
let. A jeho autor, zpěvák Marek Ztracený, nechce toto jubileum jen tak opomenout.
„Je to pro mě hodně důležité. Ta doba
je pro mě pohádková. Proto jsem se rozhodl, že tu dekádu zakončím 27. listopadu speciálním koncertem ve Foru Karlín. Uvědomuji si, jak obrovskou má kapacitu, ale doufám, že přijdou všichni
ti, s nimiž jsem se za těch deset let hudebně potkal. Je to i takové poděkování
mým rodičům a fanouškům,“ řekl týdeníku 5plus2 Marek Ztracený.

narodil, a vůbec toho nelituje. „Co se
skládání týče, na Šumavě je klid, prostředí mě inspiruje a nikdo mě tu neruší.
V Praze je stále plno lidí. Je sice náročné, že tam třeba dvakrát třikrát týdně jezdím, ale zase jsou období, kdy nikam necestuji a doma už mě kolikrát mají dost.

„

Deset let hitu Ztrácíš

Písničku
Ztrácíš jsem
skládal na rozhozené
piano v rohu ložnice
rodičů. Hrál jsem si na
Freddieho Meruryho.

Písnička si teď podle něho už žije svým
životem. Rád vzpomíná i na chvíle, kdy
ji komponoval. „Tenkrát jsem skládal
na rozhozené piano v rohu ložnice rodičů. Tam jsem si hrál na Freddieho Mercuryho a další zpěváky. Přitom jsem
skládal,“ vzpomíná zpěvák.
Před nějakým časem se přestěhoval
z Prahy zpět do Železné Rudy, kde se

Takže je to celkem vykompenzované a
zvládám to,“ sděluje Ztracený, který
měl o prázdninách pořádně napilno.
Odehrál spoustu koncertů. Občas jich
zvládl za den několik.
„Je to celkem v pohodě, protože mě
hraní baví. Je ale pravda, že bych takhle
přejíždět nemohl bez skvělého týmu,

FOTO | LADISLAV VAINDL

který mám. Diváci ho nevidí, ale bez
něj by nic nešlo,“ dodává. Představil se
i v Plzni na Létofestu a vystoupení si pořádně užil. „ Jsem odsud, jsem velký fanoušek plzeňského hokeje i fotbalu,
mám tady spoustu přátel a jsem tady
doma. Na tyhle koncerty se vždy přijdou podívat rodiče. Je to speciální záležitost. Tohle byl pro mě jeden z nejpříjemnějších momentů léta. Sem se nejezdí hrát jen za fanoušky, ale i za kámoši.
Navíc je to konečně místo, kde se nesmějí mému dialektu,“ říká s úsměvem.

Šumava? To je pravá krása
Nejlépe se mu relaxuje v šumavské přírodě. „V zimě rád jezdím na lyžích.
Baví mě třeba Špičák a nádherná jezera.
Šumava je krásná za každého počasí. I
když není nejvyšší, nemá mezi jinými
horami konkurenci. Říká se, že kdo neviděl Šumavu, nezná obsah slova krása,“ myslí si zpěvák, který se chystá nahrávat písně s Karlem Gottem a Martou
Jandovou. Příští rok by mu také mělo
vyjít nové album.

INZERCE
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Do ulic města se vrátí
motocyklové závody
Nejen fanoušci sportu si připomenou v neděli
někdejší Litomyšlský okruh. Jeho původní trasu
projedou při otevření výstavy majitelé veteránů.
PETR BROULÍK
LITOMYŠL | Výstavu o historii už před
lety zaniklých motocyklových závodů,
které se konaly nejprve přímo ve městě
a poté v jeho okolí, otevře 17. září Regionální muzeum v Litomyšli.
Při té příležitosti se závod symbolicky vrátí do města. „Původní trať projedou jako spanilou jízdu od 14 hodin na
historických motocyklech členové Veterán klubu,“ říká Martin Boštík, který výstavu s kolegy připravil.
Původní závody se pod názvem Litomyšlský okruh jely přímo ve městě, začínaly u radniční věže na Smetanově náměstí, jelo se ke škole, kolem hřbitova.
„Jezdci startovali u věže staré radnice, pokračovali na křižovatku pod hřbitovem, pak doleva k zámku, Jiráskovou
ulicí k poště a zase doleva k cíli,“ vy-

světluje trať původních závodů ve městě historik muzea Martin Boštík a dodává, že trasa závodů se později různě měnila. Závodníci jezdili od nemocnice
směrem na Pohodlí, na Osík a zpět.
Výstava ukáže dobu, kdy obyvatelé
města mohli v ulicích Litomyšle vidět
na motorkách naše přední reprezentanty. Výstavu doprovodí i zachovalé motorky, které závod zažily a muzejníci je
získali ze stáje soukromých sběratelů.

Závodili i světoví jezdci
Od založení litomyšlských motocyklových závodů letos uplynulo sedmdesát
let. V letech 1947 až 1977 se uskutečnilo dvacet ročníků, kterých se zúčastnily
stovky závodníků. Některé byly i mezinárodní. Posledních pět ročníků se v letech 1973 až 1977 jelo v nedalekých

Morašicích. „Organizátoři chtěli závody časem posunout o stupeň výše, ale
přímo ve městě to nešlo. Po nové trase
se závody mohly zařadit do kvalifikačních závodů pro mistrovství Československa,“ vysvětluje litomyšlský historik.
Muzeum vydalo také publikaci o historii závodů, kterou se dlouhodobě zabývá místní badatel Zdeněk Vandas. Řady
závodů se účastnil jako pořadatel a velký fanda. Muzejníci zápisy doplnili a
přidali rozsáhlou fotogalerii a mapky
tras.
Závody v Litomyšli a jeho okolí, které se jmenovaly od roku 1954 Cena města Litomyšle, měly docela dobré jméno.
Například v roce 1957 jezdila na litomyšlském okruhu druhá garnitura motocyklových závodníků z celého světa
včetně Kanaďanů a Australanů. „Přišlo
prý tenkrát až třicet tisíc diváků. To
byla velká sláva. Ale už další ročník jeli
jen závodníci ze socialistických zemí,
protože předešlý ročník samozřejmě
pány nahoře provokoval,“ říká Martin
Boštík.

Závodníci Velké ceny Litomyšle v roce 1948 (vlevo). Jezdec V. Ježek z Vlastiboře vyhrál závod v roce 1947 a historik
Martin Boštík s pohárem Jaroslava Plcha ze III. litomyšlského okruhu.
FOTO | REGIONÁLNÍ MUZEUM LITOMYŠL A PETR BROULÍK
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Orlicko a Rychnovsko

Půlka září za námi, nový školní rok již
naplno běží. Dobrou školu dělá dobrý
učitel. Jako jeden z Vás, učitelů, vím,
o čem mluvím. Učitelské povolání je
často o nadšení a nezdolné výdrži. Rád
bych Vám všem poděkoval. Zasloužíte
si při svém nezastupitelném poslání
na poli vzdělávání a výchovy respekt nás
všech.Vzdělání a jeho úroveň je klíčovou
investicí pro naši budoucnost. PřejiVám
úspěšný školní rok, radost z rozmanitých
nejen znalostních pokroků Vašich žáků,
dostatečnou autoritu ze strany žáků
i rodičů a tvůrčí prostředí kolektivů
Vašich škol.
A je na nás, politicích, abychom dokázali
prosadit spravedlivé ohodnocení Vaší
práce. Učitel již nesmí být nejhůře
placeným vysokoškolsky vzdělaným
zaměstnancem.
Slibuji, že proto udělám maximum.
Ve všem i ve školství je třeba používat
zdravý selský rozum a zkušenosti získané
praxí.Troufám si tvrdit, že mně nechybí.
Naše školství ze všeho nejvíce potřebuje
stabilizaci, a ne neustálé reformy,
méně papírů, z vysokých škol kvalitně
připravené učitele, kteří přinášejí
moderní, ale smysluplné metody učení
a více propojení školy s praxí. Rád se
o to budu zasazovat.Věřím, že mě v tom
podpoříte!
Marek Výborný
lídr KDU-ČSL v Pardubickém kraji
Zadavatel a zpracovatel: KDU-ČSL
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AUTOKEMPINK KONOPÁČ
22.ročník Babího léta
na Železných horách 2017

OTEVŘENÝ VZOROVÝ DŮM!
Doubravice – moderní bydlení v dosahu MHD.
Volejte:

775 149 530

www.doubravickedomy.cz

Prodejní výstava výpěstků a výrobků
podnikatelů regionu Železných hor
a Pardubického kraje.
Pod zásčitou náměstka
hejtmana Pardubického kraje
ing. Romana Linka, MBA
Autokempink Konopáč
pátek 22. září 14 až 18 hodin
a sobota 23. září 10 - 16hodin

www.konopac-hm.cz

Mimořádná akce
Na počest legendárního předka všech Čechů

PRAOTEC ČECH
• Přísně celosvětově limitováno na pouhých
9 999 kompletních kolekcí!
• K dostání exkluzivně jen v ČESKÉM
MINCOVNÍM OBCHODĚ

Zvýhodněná

cena

199 Kč!

(později za 1
145 Kč)
NEPLATÍM PO
ŠTOVNÉ

ø 40 mm

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD®, obchodní značka HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen

• Nejvyšší kvalita, tzv. „leštěné razidlo“

RYZÍM
ZLATEM

(příklad modelu)

Zušlechtěno

ZDARMA PRO VÁS:

atraktivní náramkové
hodinky v hodnotě 499 Kč

(999/1.000)

EXKLUZIVNÍ NABÍDKOVÝ ŠEK
Ano!

objednávám exkluzivní pamětní ražbu „Praotec Čech“
(výr. č. 917-437-1) podle nabídky včetně sběratelského servisu za zvýhodněnou cenu pouhých 199 Kč (místo pozdějších 1 145 Kč ) – NEPLATÍM
POŠTOVNÉ. Po obdržení zásilky mám právo na vrácení zboží do 21
dnů. V rámci sběratelského servisu obdržím k nahlédnutí další vydání* edice „Ze starých pověstí“ za zvýhodněnou cenu (*pokud nemáte
zájem, prosím přeškrtněte). Tento exkluzivní sběratelský servis mohu
kdykoli bez uvedení důvodů ukončit.
Používání Vašich osobních údajů pro reklamní účely můžete kdykoli
odvolat. Stačí krátká zpráva. Český mincovní obchod, Plovární 82/3,
301 00 Plzeň-Jižní Předměstí.

Rychleji to jde po telefonu!
Zajistěte si svojí ražbu ještě dnes – zavolejte nám:
pevná linka +420 377 150 060
nebo mobilní telefon +420 725 698 998

 Paní

 Pan

562-01

Příjmení/jméno

Ulice/č.

PSČ

Obec

Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je přečíst na
webových stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo písemně požádat o jejich zaslání.

Datum

Podpis

Prosíme zašlete v obálce na: Český mincovní obchod Plovární 82/3 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

