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Na Valdštejně vládne Arabela

Kostýmy a rekvizity ze slavného pohádkového seriálu se přestěhovaly z Barrandova do Českého ráje
MILOSLAV LUBAS
VALDŠTEJN | Všemocný prsten, cestovní plášť, Kniha kouzel nebo křišťálová koule se přestěhovaly do Českého
ráje. Tedy tam, kde se kromě jiných
míst natáčela Arabela - nejslavnější český pohádkový seriál, do něhož všechny
vyjmenované čarodějné pomůcky patří
stejně neodmyslitelně jako ke hloupému Honzovi raneček s buchtami.
„Rekvizity z Arabely máme až do
konce letních prázdnin na hradě Valdštejn,“ říká Eliška Gruberová, ředitelka
INZERCE

příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch. „Na hradě nabízíme pohled i na kostýmy z dalších slavných pohádek natáčených na Valdštejně a v okolí. Zapůjčilo nám je Barrandov Studio.“
Na hradě si návštěvníci připomenou
kromě Arabely pohádky Princ a Večernice, Princ Bajaja a Kočičí princ. „Kostýmy a další rekvizity z těchto čtyř pohádek se v Českém ráji ještě nikdy pohromadě nevystavovaly,“ dodává Gruberová. „Těší nás, že v expozici k seriálu
Arabela nám Barrandov Studio poskyt-

lo kouzelný prsten. Na výstavy ho půjčuje pouze výjimečně.“
Kouzelný prsten hrál v seriálu Arabela klíčovou roli. Kdo s ním na prstě oto-

1980

je rok, kdy
televize uvedla
seriál Arabela.

čil, splnilo se mu vše, nač právě myslel.
Pamatujete ještě, jak Petr Majer musel
pro pyšnou a zlou princeznu Xénii proměnit pohádkovou říši v moderní přetechnizovaný svět?

Prsten opatroval zpočátku moudrý čaroděj Vigo, ale pak s ním zlovolně nakládal především úskočný černokněžník Rumburak.
Na Valdštejně nechybí kostýmy připomínající jak jednoho, tak druhého.
Turisté spatří rovněž cestovní plášť,
schopný přenášet osoby z Říše pohádek
do Říše lidí a zpět.
Křišťálová koule, jež dokázala sledovat kohokoliv kdekoliv dokonaleji než
špionážní družice CIA, spočívá na Valdštejně poblíž Knihy kouzel. Střeží ji netopýr.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Kafemlejnek se dočká opravy
kotle. Dárci věnovali statisíce
Internetová sbírka
na opravu historické
lokomotivy měla úspěch.
JAN MIKULIČKA
JAN SŮRA
TURNOV | Povedlo se! Kafemlejnek
bude zase v pořádku.
Ne, redaktoři se nezbláznili. Tento
úvod jen značí, že železničním nadšencům z Klubu přátel železnic Českého
ráje se podařilo vybrat potřebných dvě
stě tisíc korun na opravu kotle parní lokomotivy 310.0134 Kafemlejnek.

Ta přes deset let patří neodmyslitelně
k nostalgickým parním vlakům hlavně v
Českém ráji a Podkrkonoší. Letos na tradiční akce z turnovského depa nevyjela,
prochází totiž velkou opravou kotle za
zhruba šest set tisíc korun, kterou provádí specializovaná firma ve Zlíchově.
A protože získat dotaci na opravu je
takřka nemožné, rozhodl se provozovatel lokomotivy, Klub přátel železnic Českého ráje, k netradičnímu kroku: vyhlásit sbírku na internetu na serveru hithit.cz.
„Část si financujeme z výnosů z našich jízd, ale oprava je drahá, takže zhruba třetinu chceme pokrýt sbírkou,“ řekl
předseda klubu Josef Semecký.
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VYBERTE SI PRÁCI,
KTERÁ VÁS BUDE BAVIT!

NABÍDKA DLOUHODOBÉ PRÁCE A BRIGÁD
LETNÍ BRIGÁDY

• Liberec: od 90 Kč / hod., 100 Kč stravenky, 2-3 směny
• Jablonec n./N.: od 95 Kč / hod., 80 Kč stravenky, 2-3 směny
• Turnov: od 90 Kč / hod., 80 Kč stravenky, nepřetržitý provoz, od 18 let

MONTÁŽ KABELOVÝCH SVAZKŮ

Kdo věnuje na opravu Kafemlejnku
peníze, nebude litovat. Výměnou za příspěvek mohou dárci získat například pohled, jízdenku, ale mohou si také třeba
na den vyzkoušet práci průvodčího či topiče parní lokomotivy.
Kafemlejnek má za sebou 104 let na
kolejích včetně mnoha let odstávky. Lokomotiva z První Českomoravské jezdila na trati z Litovle do Senic na Hané,
pak přešla na vlečku v cukrovaru v Bedihošti u Prostějova. Unikla ale šrotaci
a roky stála v Kořenově, odkud si ji nadšenci převezli do Turnova. Téměř deset
let trvalo její zprovoznění.
Lokomotiva patří Českým drahám a jejich depu historických vozidel v Lužné.
Klub přátel železnic Českého ráje ji má
v dlouhodobém pronájmu. Podle Semeckého je lokomotiva odstavená kvůli generální opravě kotle, která by měla být hotová do července. Ve válcovém kotli došlo
nepříliš povedenou opravou z roku 2011
k uvolnění trubek z trubkovnice a částečné korozi, proto teď Výtopna Zlíchov postupně kotel dává dohromady.
První jízdy má klub naplánované na
červenec, do té doby Kafemlejnek nahrazuje lokomotiva 423.0145 přezdívaná
Velký bejček. Stroj našel své útočiště
také v Turnově.
Lokomotiva vyráží na pravidelné akce
po tratích po Českém ráji a okolí.
„Máme vyzkoušené, že úspěšné jsou
jízdy, které netrvají příliš dlouho, aby se
děti nenudily,“ řekl Alexander Stamenov, jeden z patnácti členů klubu, který
se o lokomotivu stará. Zájem o historic-

ké jízdy celkově v posledních letech stoupá. Provozovatelům nostalgických vlaků
ale vadí například některé modernizace
železnice. „Ubývá míst, kde se můžeme
křižovat s pravidelnou dopravou, někdy
je problém se na trať vůbec dostat. Propustnost tratí je po modernizaci horší,“
dodal Semecký.
Turnovské depo přitom skrývá řadu
dalších pokladů, nikoliv jen Kafemlejnek. Klub zde má uskladněné i další historické lokomotivy, včetně například jednoho z prvních dieselových Brejlovců
nebo další historické vozy. Ty procházejí postupnou renovací, letos se například
poprvé na koleje dostane renovovaný
vůz řady Cix vyrobený ještě za dob Rakouska–Uherska. Některé vozy si koupili přímo členové klubu a postupně si je
dávají do pořádku.

Klub přátel železnic Českého ráje
vede Josef Semecký.

• Liberec: 2 směny, 22.000 Kč hrubého / měsíc + dotované jídlo v kantýně
• Turnov: 1 směna, 17.000 – 19.000 Kč hrubého / měsíc + 80 Kč stravenka

OPERÁTOR VÝROBY / KONTROLA KVALITY - LIBEREC

• Mzda okolo 22.000 Kč hrubého / měsíc + 100 Kč stravenka, práce na 3 směny

MONTÁŽ / DEMONTÁŽ BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ – LIBEREC

• Mzda od 21.000 Kč hrubého / měsíc + dotované jídlo v kantýně, práce na 3 směny

VÝROBNÍ KONTROLOR/KA - ČESKÁ LÍPA

• Mzda od 18.500 Kč hrubého / měsíc, po zaučení až 32.000, náborový příspěvek
15.000 Kč, 100 Kč stravenka, práce v nepřetržitém 8 hodinovém provozu

BALIČ, MANIPULANT, OPERÁTOR VÝROBY – TURNOV

• Mzda okolo 22.000 Kč hrubého / měsíc + 80 Kč stravenka + dotované jídlo v kantýně,
práce v nepřetržitém provozu

OBSLUHA VSTŘIKOLISU A MONTÁŽNÍ OPERÁTOR – JABLONEC
• Mzda od 20.000 hrubého / měsíc + 100 Kč stravenka, nepřetržitý provoz

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁM ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA E-MAIL
E-MAIL: liberec@hofmann-personal.cz
TELEfON: 485 110 105 / 485 110 106 (po - pá 8.00 - 16.00 hod.)
ADRESA: Mariánská 1382/5A, Liberec

Kafemlejnek má za sebou 104 let na kolejích včetně mnoha let odstávky.
Vyráží na jízdy po tratích po Českém ráji a okolí.
FOTO 2x | OTA BARTOVSKÝ
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Na Valdštejně vládne Arabela
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Původní netopýr ze seriálu už neexistuje, ale Barrandov Studio pro nás
udělalo nového,“ podotýká Gruberová.
„Podle šatů princezny Arabely se dá odhadnout, že její představitelka, herečka
Jana Nagyová byla drobná dívka.“
Seriálu Arabela patří na Valdštejně
celá jedna místnost v biliárním sále. Najdete tam také kostýmy čerta Blekoty
(František Filipovský) a jeho manželky
paní Blekotové, v Říši lidí vystupovala
dříve pod občanským jménem paní Müllerová (Iva Janžurová).
V dalších dvou místnostech se nacházejí kostýmy z ostatních třech pohádek.
Jejich fanoušky bezpochyby upoutá na
cáry rozedraný šedý plášť ukrutného černokněžníka Mrakomora, mistrně ztvárněného v pohádce Princ a Večernice
Radkem Brzobohatým.

Arabela je stará už 37 let
Nedaleko zaujmou šaty princezny Slavěny z nejstarší ze čtyř pohádek, jimiž
Valdštejn návštěvníky provádí. Princ
Bajaja s Magdalenou Vášáryovou a Ivanem Palúchem v hlavních rolích vznikl
v roce 1971. Znalost dvorských manýrů
Vášáryové určitě pomohla po roce
1989, kdy nastoupila do diplomacie
a později také do politiky.
Mimochodem, „Slavěna“ Vášáryová
hovoří plynně šesti cizími jazyky,
mimo jiné i srbochorvatsky.
Arabelu vysílala Československá televize poprvé v roce 1980, Princ a Večernice i Kočičí princ pocházejí z roku
1978. „Hrdiny trochu pochmurné pohádky Kočičí princ jsou děti, takže kostýmy z ní jsou především pro malé návštěvníky hradu,“ uvádí Gruberová.
Na zapůjčení kostýmů a dalších rekvizit se domlouvala s Barrandov Studiem
zhruba rok. „Výstava pro mě znamená
splněný sen. Některé šaty považuji za
skvělou krejčovskou práci,“ upozorňu-

je Gruberová. Sama ve vlastních kostýmech vystupuje na nejrůznějších akcích
také jako královna Českého ráje.
Výstava Za pohádkou na Valdštejn je
přístupná pouze při prohlídce hradu
s průvodcem. Dospělí za ni dají 80 korun, děti nebo důchodci nad 65 let platí
50 korun. „Na prázdniny chystáme speciální prohlídky pouze na výstavu pohádkových kostýmů a rekvizit,“ prohlašuje Gruberová.
V zastřešené vyhlídce mohou děti
skládat jako puzzle postavy z pohádek
a hledat pět rozdílů mezi dvěma obrázky. Když si projdou výstavu, čeká na ně
soutěžní kvíz, navazující na to, co viděli. Vylosovaní výherci získají vstupenky do expozice Barrandov Studio. Tak
schválně, jmenují se bratři princezny
Večernice Tajfun, Měsíček a Oskar
nebo Větrník, Měsíčník a Slunečník?
„Ohlasy na výstavu jsou zatím příznivé. Řada lidí na hrad volá a ověřuje si,
jestli ji tady opravdu máme,“ prozrazuje kastelán Martin Hašek.
Gruberová by v budoucnosti chtěla
na Valdštejně udělat ještě alespoň jednu
výstavu rekvizit a kostýmů z pohádek.
„V Českém ráji se natáčely i další slavné pohádky jako třeba S čerty nejsou
žerty,“ vysvětluje.
Barrandovský fundus vlastní originály kostýmů, svázané s příběhy českých
herců a hereček z kultovních českých
pohádek, filmů i televizních seriálů.
Schraňuje kostýmy z pohádek jako
Tři oříšky pro Popelku, Pyšná princezna, Princezna se zlatou hvězdou, Jak se
budí princezny, Princezna ze mlejna,
Z pekla štěstí, Malá mořská víla, S čerty
nejsou žerty, Hrátky s čertem, Obušku
z pytle ven nebo Kouzelný měšec.
Mezi poklady fundusu se řadí rovněž
kostýmy a rekvizity ze seriálů Pan Tau,
Arabela, Cirkus Humberto, Císařův pekař a Pekařův císař, Svatby pana Voka,
S tebou mě baví svět, z filmů Karla Zemana či oscarového snímku režiséra Miloše Formana Amadeus.

Kouzelný prsten z kultovního pohádkového seriálu Arabela má v současné
době přechodné bydliště na hradě Valdštejn.
FOTO | 2x MILOSLAV LUBAS
INZERCE

Nabídka volných pracovních míst v Turnově
a blízkém okolí na pozici:
Servisní mechanik
- výhoda vzdělání v oboru elektro
- trvalý pracovní poměr
- benefity
- samostatná činnost, osobní rozvoj
Montér tepelných zařízení a vzduchotechniky
- trvalý pracovní poměr
- benefity
- práce v kolektivu
Nabízíme krátkodobé letní brigády
- vhodné i pro studenty
Kontakt:

Eliška Gruberová mezi kostýmy a rekvizitami z Arabely. Vlevo je cestovní
plášť, před ním Rumburakův havran, vpravo šaty paní Blekotové.

Světlo Turnov s.r.o.
Výšinka 504
email: info@svetloturnov.cz
511 01 Turnov
mobil: 604 417 204
tel. 481 325 244
www.svetloturnov.cz
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Česká republika

Chtěla bych být veterinářkou,
ale už jsem na to asi moc stará
Typicky zvonivý smích herečky Uršuly Klukové baví
diváky už desítky let. Pro svéráznou komičku ale
není hraní jen prázdnou příležitostí k vlastní exhibici.
„Osud mě šoupl tam, kde jsem, protože mám
pomáhat lidem. Nejdříve mě poslal do nemocnice
jako zdravotní sestru a potom na jeviště, aby
ze mě lidé cítili radost ze života,“ vysvětluje.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Pro své herecké kolegy byla Uršula
Kluková vždycky oblíbeným cílem vtípků. Věděli totiž, že díky svému smyslu pro
humor se neurazí. „Slávek Šimek si jednou ze mě v Americe dělal legraci takovým způsobem, že kdyby se tam takhle
choval ke své ženě, tak ho zavřou,“ líčí
vzpomínku na turné pro krajany. V současnosti Uršula Kluková exceluje v komedii
Branického divadla Holky z inzerátu.
O komicích se říká, že jsou v soukromí
vážní lidé. Prý takový byl i mistr satiry
Miloslav Šimek, se kterým jste léta vystupovala. Je na tom něco pravdy?
Nebyl až tak vážný, spíš měl hodně zkratové myšlení. Já mám něco podobného.
Když se s někým vážně bavím, najednou
mě třeba napadne něco, co je k smíchu,
a i když vím, že se to v danou chvíli nehodí, tak mi to nedá a musím to říct. Kolikrát
z toho vzniknou situace, které jsou až trošku trapné. (smích) On měl tohle nutkání
také. Byl velice vtipný a neustále si ze mě
utahoval. Jednou jsme byli se Slávkem
a ještě s Jirkou Krampolem v Americe vystupovat pro krajany. Dělal si ze mě legraci takovým způsobem, až pak dámy říkaly, že kdyby se takhle v Americe choval
ke své ženě, určitě by ho zavřeli. Mě to ale
nikdy neuráželo, protože jsem jeho humor
sdílela. Naopak jsem se tomu vždycky
smála. Musím říct, že mi strašně chybí.
Zmínila jste jméno Jiřího Krampola.
Právě on byl před lety vaše velká nenaplněná láska...
Ona to nebyla velká láska, ale spíš velká
sympatie. Když jsem se s ním seznámila
v roce 1974, byl to můj první slavný kolega. Přišla jsem tehdy do Prahy z Ústí nad
Labem, byl mi představen, protože jsem
s ním měla hrát, a já jsem z toho byla úplně vyřízená. Tehdy už jsem ho znala z filmů a vždycky se mi hrozně líbil. Měl mě
moc rád a vlastně dodnes ani nevím proč.
Nejspíš to taky neví. Hodně se o mě totiž
staral, protože jsem tady byla hrozně opuš-

těná – bez rodiny, přátel, známých. Byl taková moje opora. Se vším jsem se mu svěřovala, a když měl nějaké trable, věděl, že
se na mě může obrátit. Dokonce u mě jeden čas i bydlel.
Vídáte se i dnes často?
Byli jsme a stále jsme velcí kamarádi, ale je
pravda, že nemáme moc času se navštěvovat. Oba pořád děláme spoustu věcí. Navíc
mám v Broumově domek, zvířata, takže pořád pendluju z jedné domácnosti do druhé.
Vždycky, když mám nějaké větší volno, tak vyrazím do Broumova. Tam
jsem, myslím, docela šťastná.
Berete Broumov jako svůj
domov, kam se vracíte?
Teď už je pro mě domov
i Praha. Přeci jen už tady
žiju spoustu let. Už jsem
si několikrát říkala, že
bych se mohla natrvalo
vrátit do Broumova,
kde bych si mohla

užívat pohodu a krásnou přírodu. Jenže
v Praze mám zase spoustu kamarádů, a ty
bych nerada opouštěla. Někteří by za
mnou určitě jezdili, ale nevím… Ještě se
necítím na to, abych tady za sebou definitivně zavřela dveře.
Když se ohlédnete za svou prací, je
ještě něco, po čem stále toužíte?
Spíš mám pocit, že bych chtěla ještě dělat
něco jiného. (smích) Myslím mimo herectví. To už ale asi určitě nepůjde.
Máte na mysli něco konkrétního?
Chtěla bych být veterinářkou. Na to už
jsem stará, ale moc by se mi ta práce líbila, protože zvířata to potřebují.
Takže svým způsobem vás znovu láká
zdravotnictví. Říkám znovu, protože
jste vystudovaná zdravotní sestra
a po škole jste se tím i živila.
Zdravotnická škola mi v životě hodně pomohla. Znamenala pro mě strašně moc,
i když jsem si to třeba ani neuvědomovala. Přitom původně jsem ji šla studovat kvůli lesákům.

Kvůli lesákům?
Byla jsem v internátu a hned vedle byla lesnická škola. Byly jsme čtyři kamarádky
z Broumova, které se vydaly na zdravotnickou školu, protože se vědělo, že jsou tam
blízko mladí lesáci. Byl to tehdy pro nás takový hnací motor. (smích) Strašně se mi na
té škole líbilo. Stejně tak se mi později líbilo
pracovat v nemocnici jako sestřička. A pak
přišlo amatérské divadlo, které mě nadchlo.
Vždycky, když mi život něco nabídnul, tak
jsem to vzala. Jsem fatalista, a když se
ohlédnu zpátky, tak vidím, jak mě osud posouval přesně tam, kam jsem měla jít.
Když říkáte, že vás práce zdravotní
sestřičky bavila, bylo těžké ji opustit
kvůli nejistému hereckému povolání?
Dělala jsem tehdy v tuberkulózní léčebně.
Když jsem se rozhodovala, jestli odejít za
divadlem, tak jsem to tam pacientům říkala
a jeden z nich mi pověděl: „Sestro, nechoďte tam! Vy na to nemáte.“ Do dneška si to
pamatuju. Pak jsem za ním znovu šla a zeptala jsem se ho, jak to myslel, že na to nemám, když mě nikdy neviděl hrát. A on mi
odpověděl, že na to nemám lidsky. Řekl:
„To jsou úplně jiní lidi, než jste vy.“ V tom
měl pravdu. Já jsem se tomu ale časem přizpůsobila. Osud mi v tom pomohl.
Vnímáte hraní jako svoje životní poslání? Pro řadu herců je jeviště natolik posvátným místem, že by na něm dokonce jednou chtěli zemřít.
To je něco strašného. Považuju to za drzost, protože lidé jdou do divadla, aby se
podívali na něco, co je na chvíli zbaví starostí. To je smysl divadla. Nikoli chuť se
ukazovat. Pořád se snažím vzdělávat
z knih, a díky tomu jsem postupně vydedukovala, že osud mě šoupl tam, kde jsem,
protože mám pomáhat lidem. To znamená, že mě nejdřív dal do nemocnice a potom na jeviště. Jenže ne proto, abych
se tam ukazovala, ale aby ze mě lidé
cítili radost ze života. Aby viděli, že
spoustu žabomyších věcí můžou
hodit za hlavu.

Uršula Kluková

Narodila se 17. srpna 1941 v Neurode
(tehdy německé Kladsko, dnes polské
město Nowa Ruda).
■ Původním povoláním je zdravotní
sestra, od mládí se ale věnovala
i amatérskému divadlu.
■ Postupně působila v řadě divadel
(například Semafor či Divadlo Jiřího
Grossmanna), v poslední době hlavně
v Prozatímním divadle F. R. Čecha
a v Divadle Pavla Trávníčka.
■ V televizi se prosadila především
v seriálech (Doktoři z Počátků,
Pra pra pra či O zvířatech a lidech).

■

FOTO | HERMINAPRESS
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Byla to předpremiéra
vskutku skromná, jako
by se ke géniovi formátu
Járy Cimrmana ani
nehodila. Před 50 lety
Svěrák a spol. poprvé
na divadelních prknech
představili „největšího
Čecha“ ve hře Akt.
Ovšem Akt mohli poprvé
zhlédnout jen „vyvolení“.
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První Cimrmanův Akt

ZÁBLESK
HISTORIE

Na oslavu 40 let výročí cimrmanovské hry Akt natočila Česká televize
v roce 2007 divadelní záznam (na snímku).
FOTO | ČSFD.cz, ARCHIV MAFRA

JOSEF HORA
ČR | Je 19. června roku 1967 a na pódium
zbrusu nového divadla Járy Cimrmana
vstupuje Zdeněk Svěrák. Před sebou má
samé známé tváře, protože toho dne byli
jako publikum pozvaní jen kamarádi a příbuzní členů ansámblu, který přišel s kultem „největšího Čecha“ Járy Cimrmana.
Tehdy 31letý Svěrák informuje o zásadní události – o objevu pozůstalosti génia
Járy Cimrmana. „K objevu století došlo

23. února v 10 hodin 5 minut dopoledne
kolem roku 1966. Očitým svědkem této
události jsem se stal náhodou v osadě
Liptákov,“ líčí v úvodu předpremiéry první „cimrmanovské“ hry Akt Zdeněk Svěrák. „Coby majitel absolutního hudebního
sluchu, hledal jsem v bratrancově chalupě
poklepem na zdi místo pro krb, až jsem našel komín. Když jsme několikrát kopli do
stěny, našli jsme truhlu. Povolali jsme pyrotechnika a následně ji vyhodili do povětří. Zjistili jsme, že se nám podařilo roz-

metat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně
talentovaného jedince, jehož význam
a šíře zájmů by se dala přirovnat jen k osobnosti Leonarda da Vinci. A to ještě těžko,“
zdůrazňuje Svěrák.
Nutné podotknout, že toho večera před
50 lety to nebylo poprvé, co jméno Járy Cimrmana zaznělo. Svěrák ho představil už
v září 1966 ve hře Nealkoholická vinárna
U Pavouka prostřednictvím rozhlasu. Cimrman byl tehdy řidič parního válce, který
v nafukovací hale vystavuje předměty zde-

formované obřím strojem. Jméno postavy
pravděpodobně vymyslel Svěrákův kolega a spoluzakladatel divadla Jiří Šebánek,
který v rádiu zaslechl jméno jistého chomutovského brankáře Cimrmana, a to se
mu zalíbilo. Když byl Cimrman na světě,
přišel také nápad založit divadlo.
„Na zakládající schůzi, která se sešla
v říjnu 1966, jsme se zavázali, že každý
z nás napíše jednoaktovku. Já i Láďa Smoljak a Jiří Šebánek jsme slib splnili, vznikly
hry Akt, Vyšetřování ztráty třídní knihy
a Domácí zabijačka; jen Miloň Čepelka
svůj kus nedodal, sice ho prý napsal, ale do
té míry se mu nelíbil, že jej nezveřejnil,“
vzpomínal Zdeněk Svěrák v jednom z rozhovorů a dodal: „To byly naše první hry.
Protože jsme na začátku potřebovali repertoár, museli jsme se snažit. Později jsme
psali vlastně i proto, že jsme viděli, jak
zkoušení nové hry vždycky soubor stmelí,
je to riziko a divadlo žije.“
Pro úplně první představení byla vybrána – jak už zaznělo – hra Akt. Po červnové
předpremiéře se slavnostní premiéra pro
veřejnost odehrála v říjnu roku 1967.
A byla úspěšná, vždyť dodnes má Akt na
svém kontě více než tisíc repríz.

INZERCE

Sobota 24. èervna 2017
námìstí 1. máje

Atrakce, stánky, obèerstvení, støelnice
Moderuje Zdenìk Kaòka

10:00
11:20
11:30
13:00
14:30
16:00
17:45
19:30
21:00
22:30

Petra Èernocká a Jiøí Pracný
Dìtský taneèní soubor KALE JAKHA (LAMPA z.s.)
Klaun Fíla a lev Alex
Sestry Havelkovy
Petr Vacek - pro dìti
Inflagranti s kapelou
Johny Machette
Synkopy 61
PETRA JANÙ se skupinou AMSTERDAM
Ohòostroj

Doprovodný program
Areál Božího hrobu, Lužická ulice, Mimoò
9 - 12 a 13 - 17, vstup zdarma, výklad prùvodce
Mìstské muzeum, V Lukách 101, Mimoò
9 - 12 a 13 - 17, výstava obrazù Kristiána Kodeta

Nedìle 25. èervna 2017

9 - 12 a 13 - 17
15:00

Areál Božího hrobu, Mimoò
Koncert: „Jahodové duo”
Pavla Jahodová - violoncello
Jiøí Jahoda - housle
Mìstské muzeum
9 - 12 a 13 - 17
Výstava obrazù Kristiána Kodeta
Více o programu na www.mestomimon.cz

TENTO INZERÁT PLATÍ JAKO SLEVA 25% Z PLNÉHO VSTUPNÉHO

22. - 25. 6. 2017

RÙŽOVÁ

zahrada

Celostátní výstava
rùží a letních kvìtin
ZAHRADNICKÉ TRHY
www.vll.cz

otevøeno: 9 - 17 hod.

LÁZEÒSKÝ
VELETRH

výstava léèebných lázní, wellness pobytù a relaxace

SENIOR
HANDICAP

výstava pro lidi, kteøí nezùstávají sedìt doma

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM

Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, E-mail: vll@vll.cz

5plus2

D N Y M Ì S TA M I M O Ò
24. - 25. 6. 2017

6 16. června 2017

Česká republika

Srdeční selhání zabíjí
víc lidí než rakovina
Lidé si ho většinou pletou s infarktem a o jeho
příznacích mají zoufale malé povědomí. Srdeční selhání
přitom lékaři v Česku každoročně zjistí u 40 tisíc lidí.
Polovina z nich zemře do pěti let od stanovení
diagnózy. Horší prognózu má už jenom karcinom plic.
ČR | Myslela si, že únava a obtížnější dýchání prostě patří k jejímu věku. A že za to
může i fakt, že trochu přibrala. „Říkala jsem
si, že se s tím musím srovnat. Ani ve snu mě
nenapadlo, že bych mohla mít problémy se
srdcem,“ líčí paní Blanka z Čáslavi, jaké nevinné obtíže předcházely šokující diagnóze
srdečního selhání. Uběhlo několik měsíců
a uvědomila si, že se vše zhoršuje.
Obtížně se jí dýchalo i v momentě, kdy
nic nedělala. Přibyly ještě oteklé kotníky
a obrovská únava a slabost. „Pak mi doktor vysvětlil, že mé srdce funguje jen na
34 procent a může kdykoliv selhat úplně.
To ve 45 letech slyšet nechcete. Zvlášť
INZERCE

když máte rodinu a čtyři vnoučata,“ vzpomíná. „Dušnost, únava, nevýkonnost, svalová slabost, otoky končetin, nechuť k jídlu
či rychlé přibývání na váze jsou příznaky,
které si lidé s onemocněním srdce nespojují, a mohou tak potíže přehlížet,“ konstatuje kardiolog Jan Bělohlávek. „Přitom pacientů s chronickým srdečním selháním neustále přibývá. Často se k lékaři dostanou
až s první hospitalizací,“ dodává.
Lidé s diagnózou srdečního selhání především nesmí své srdce přetěžovat, a to ani
při zcela banálních aktivitách. „Je těžké českým ženám vysvětlit, že když se nějaký ten
den neuklidí nebo neuvaří, vůbec nic se ne-

stane,“ krčí rameny lékař. S těmito omezeními se denně potýká i paní Blanka. „Hodně věcí v mém životě se změnilo. O tom,
že uklidím byt, jak se říká, ‚na jeden zápřah‘, si můžu nechat jen zdát, zahrádka
šla také stranou. Někdy mi nestačí síly ani
na to, abych uvařila oběd rodině,“ říká.
Příběh paní Blanky nicméně patří k těm
pozitivnějším. Díky nasazené léčbě a přísným pravidlům, která musí dodržovat, totiž může dál vést kvalitní život. Mnoho jiných ale takové štěstí nemělo. Zdánlivě neškodné a nenápadné příznaky se nevyplácí
brát na lehkou váhu. Srdeční selhání totiž
ročně usmrtí více lidí než rakovina.
Téměř polovina lidí si podle průzkumu
agentury STEM/MARK plete srdeční selhání s infarktem a jako hlavní příznak naprosto mylně uvádějí bolest na hrudi. Toto
onemocnění je zkrátka velká neznámá. Přitom se rozvine u každého pátého Čecha
nad 40 let. U nás jím trpí na 200 tisíc lidí
a je nejčastějším důvodem hospitalizace
u pacientů nad 65 let.
(vrm)

FOTO | SHUTTERSTOCK

Varovné signály

Nestačíte s dechem.
Objevují se vám otoky, které
na nic nesvedete.
■ Zachvacuje vás nevysvětlitelná
únava a slabost.
■ Nadměrně vám buší srdce i bez
fyzické zátěže.
■ Nabíráte na váze i přes ztrátu chuti
k jídlu.

■

■

Česká republika

třebaže zraněný. Sám Rushdie se nebojí, že by mohl být terčem útoku. „Musíme se vzdát takového uvažování. To je
uvažování ustrašence,“ říká. I dnes by v
knize nechal ty pasáže, které se postaraly o největší rozruch – v jedné z nich majitel nevěstince své dívky pro zvýšení
zájmu zákazníků pojmenuje podle manželek proroka Mohameda.

Ve svých autobiografických Vzpomínkách spisovatel Salman Rushdie
uvádí: „Psát knihu znamená podepsat jakousi faustovskou smlouvu naruby.
Chce-li člověk dosáhnout nesmrtelnosti
nebo alespoň slávy u budoucích pokolení, ztrácí, nebo si přinejmenším zničí
skutečný každodenní život.“
V dubnu před dvěma lety vydalo Satan-

INZERCE

16.–18. 6.
nákupu

MAX.

osoba/den

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

5

MAX.

44,90�

-33%

MAX.

24

ks
osoba/den

54,90

CENA BEZ PENNY KARTY

119,-

běžně

26,90�

-53%

16.–18. 6.

2 body za 200 Kč nákupu je možné získat jen od 16. do 18. 6. 2017, jinak je
možné získat za 200 Kč nákupu 1 bod. Body za své nákupy můžete získat
do 28. 6. 2017. Získané body lze uplatnit do 5. 7. 2017. Více na www.penny.cz

PIVO PILSNER URQUELL*
plech
6x 0,5 l
1 l 35,80 Kč
SUPE
R
LIMITOVANÁ
NABÍDKA
NA
CE

CE

29,90

1 plechovka
za 17,90 Kč

17,90

CE

Sklenice dvakrát
výhodněji
VELKOPOPOVICKÝ
KOZEL NA DOMA
světlé, PET
2l
AK 1 l 14,95 Kč

„Jsme připraveny zabít Rushdieho,“ píší děti na svém transparentu.

-40%

107,40

4

BALENÍ

osoba/den

24

ks
osoba/den

COCA-COLA,
COCA-COLA ZERO,
FANTA POMERANČ,
SPRITE
1,75 l | 1 l 10,23 Kč
AK

CE

v limitované
9,90�
nabídce s příchutí
sušenky a banánu za 5,90 Kč

-42%

11,90
12,90�

AK

5,90

CE

34,90�

14,90�

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

20

ks
osoba/den

19,90

ks
osoba/den

100 ml 12,58–8,50 Kč

100 g 6,56 Kč

AK

24

MANHATTAN*
různé druhy | 946–1400 ml

MAX.

10

ks
osoba/den

13,90

NA
CE

TERMIX
různé druhy
90 g

100 g 14,21 Kč

AK

89,90

-32%

VESELÁ KRÁVA
přírodní, se šunkovou
příchutí | 140 g

AK

CE

CE

149,-�

-45%

MLÉKO TRVANLIVÉ
polotučné,
1,5 % tuku
1l

CE

99,90

BALENÍ

osoba/den

19,90�

MLÉKO TRVANLIVÉ
plnotučné,
3,5 % tuku
1l
SUPE
R

MAX.

AK

CE

5

10,90

NA
CE

CE

VEPŘOVÁ KÝTA*
bez kosti, ve vakuu
cena za 1 kg

BALENÍ

AK

12,90

-33%

KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY
chlazené | 1 kg

MELOUN VODNÍ
1 kg

SUPE
R

19,90
Jenže „satan“ žije dál a roky býval
pečlivě schovaný v utajení. Kolem něho
však zemřely desítky lidí, protože rozsudek smrti platí i pro vydavatele či překladatele. Čtyřiačtyřicetiletého překladatele Hitoši Igarašiho ubodal radikální
islamista přímo na univerzitě v Tokiu.
V Turecku dav fanatiků podpálil hotel,
v němž bydlel tamní překladatel. Při
tragédii tehdy zemřelo 37 lidí.
Jenom zázrakem přežil útok íránského mladíka italský překladatel Satanských veršů Ettore Capriolo. „Bodal do
mě a pořád křičel, abych prozradil Rushdieho tajnou adresu,“ vzpomíná Capriolo. Podobně dopadl i norský vydavatel
William Nygaard, naštěstí také přežil,

OD PÁTKU DO NEDĚLE 16. 6. – 18. 6. 2017

OKURKA HADOVKA
1 ks

AK

29,90�

akční nabídky

MAX.

vypěstováno
v ČR

z naší

PLATÍ:
PÁ SO NE

Náš
víkend
dvojitých
bodů

24

MAX.

2 body
CUKETA
1 kg

Salman Rushdie se narodil v Bombaji v muslimské rodině, dnes žije
v New Yorku.
FOTO | DAVID NEFF

ské verše také nakladatelství Paseka. Autor českého překladu zůstal skrytý pod
pseudonymem Jan O. Tichý. „Šlo o vzájemnou dohodu mezi mnou a nakladatelstvím,“ vysvětluje Tichý, jehož skutečná
identita není známá. „Mým cílem bylo
zprostředkovat knihu českému čtenáři
tak, aby si ji mohl vychutnat v celé její
šíři a kvalitě,“ dodává. (kor, iDNES.cz)

MAX.

USA | Když britský autor indického původu Salman Rushdie v roce 1988 zveřejnil román Satanské verše, rozhořčil
všechny islámské fundamentalisty.
V únoru následujícího roku duchovní
vůdce Íránu ájatolláh Rúholláh Chomejní vydal na spisovatele fatvu, ve které
Rushdieho odsoudil k smrti. Satanské
verše mimo jiné popisují postavu Mahounda, v němž islamisté vidí posměšně zkomolené jméno proroka Mohameda. Vloni vystoupala odměna za hlavu
nepřítele islámu Rushdieho, autora rouhačské knihy, na celé 4 miliony dolarů,
tedy asi 100 milionů korun.

„Satan“ Rushdie? Zabít

MAX.

19. června oslaví své
sedmdesátiny. Přitom
měl být spisovatel Salman
Rushdie už 28 let mrtvý.
K jeho popravě vyzval
ájatolláh Chomejní.
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ks

osoba/den

-33%

Nakupte
za 200 Kč
a získejte
2 body

V našem PENNY nově přijímáme
stravenky Ticket Restaurant
Přijímáme papírovou i elektronickou verzi.
Maximální počet akceptovaných
papírových stravenek je 5 ks na jeden nákup.
Papírovými stravenkami Ticket Restaurant
je možné platit od 1. 6. 2017.

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 zvláštní nabídka AKCE 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. tyto produkty jako nezávadné. Přijímáme:
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Výhled dieselů: Bez načerpání
AdBlue se auto ani nepohne
Řidiče dieselových
osobních aut čeká velká
změna. Kvůli emisím
budou muset tankovat
i kapalinu AdBlue. Bez ní
jim auto nepojede.
ČR | Emisní limity jsou stále přísnější.
Zatímco před desetiletími stačilo dieselový motor pouze upravit, aby přestal
kouřit a zapáchat, dnešní normy, zejména poslední EURO 6, už často nutí automobilky montovat do silnějších osobních aut speciální zařízení – systém
SCR (Selective Catalytic Reduction =
selektivní katalytická redukce). To je keramický katalyzátor, nádrž na syntetickou močovinu známou jako AdBlue
a další komponenty, které redukují oxidy dusíku a pevné částice při spalování
nafty. Zatímco řidiči nákladních aut, dodávek, SUV či rodinných vícemístných
vozů už AdBlue tankují běžně, statisíce
českých řidičů menších naftových „osobáků“ povinnost teprve čeká.
„Přijde doba, kdy všechna nová auta
na naftu v Česku budou mít kromě nádrže na naftu ještě jednu na AdBlue s obsahem pro osobní auta 10 až 25 litrů. Od

Vedle nádrže na naftu budou mít
auta ještě menší na AdBlue.

Kvůli stále přísnějším emisním normám v budoucnu nepočítá s dieselovým motorem ani Škoda ve Fabii. Na levém
snímku skica Škody Fabia R5. Naftu jako pohonné hmoty pro své vozy už zavrhlo i Volvo.
FOTO | iDNES.cz, ŠKODA AUTO
roku 2018 či 2019 se takových vozů
bude vyrábět 90 procent a každoročně
jich v ČR přibude asi 45 až 55 tisíc,“ podotýká Petr Tkadlec ze společnosti
GreenChem, která je jedním z největších dodavatelů AdBlue na světě.
S touto kapalinou není radno si zahrávat. Pokud močovina, tedy AdBlue, v nádrži nebude, auto prostě nepojede. „Vozidlo si množství močoviny hlídá podobně jako hladinu paliva v nádrži, a když
se blíží vyprázdnění nádrže s močovinou, zobrazuje se řidiči na panelu přístrojů, kolik ještě může absolvovat kilometrů na zbytek močoviny. Pokud močovina skutečně dojde a nedotankuje se (u
většiny vozidel systém hlásí posledních
5 nastartování, pozn. red.), pak po zhasnutí motoru už nejde nastartovat. Zbývá
tedy jen odtažení vozu do autorizovaného servisu. Start je blokován do doby,
než se močovina doplní,“ vysvětluje Libor Fleischhans, přední odborník na emise ze společnosti IHR-Technika.

Jako první se technologie vyžadující
AdBlue zavedla v roce 2006 u nákladních automobilů. Následovaly zemědělské a stavební stroje, lodní motory či lokomotivy a v poslední řadě od roku
2015 také osobní automobily. „Například Škoda to dnes má u motorů obsahu
2 litry u většiny vozidel – tedy Superb,
Yeti či Kodiaq,“ říká Petr Tkadlec.

„

ní vozy AdBlue do osobního vozu nenatankujete, mají rozdílnou technologii výdeje a rozměry tankovací pistole,“ upozorňuje Petr Tkadlec. Právě proto vzniká v posledních měsících nová síť čerpacích stanic, kde bude možné natankovat
AdBlue pro „osobáky“. „Nová síť bude
fungovat na čerpacích stanicích Globus.
Kromě Zlína, Hradce Králové a Jihlavy

Vozidlo si množství močoviny hlídá
podobně jako hladinu paliva v nádrži.

Trh ale reaguje i jinak. Zástupci některých automobilek, například Volvo, už
oznámili, že kvůli přísným emisním limitům s výrobou osobních aut s dieselovým motorem končí.
Zatímco nákladní auta mají po republice možnost tankovat AdBlue asi ve
150 veřejných stanicích, osobní auta
mohou dnes tankovat jen na 11 takových místech. „Ve stojanech pro náklad-

bude ve všech krajských městech a také
v Chomutově a Havířově,“ doplňuje zástupce společnosti GreenChem.
A jaká je spotřeba Ad Blue? „Zatímco
náklaďák si vezme 1700 až 2000 litrů za
rok, osobák 1,5 až 2 litry na 1000 kilometrů podle objemu motoru,“ vysvětluje.
Cena za litr AdBlue pro „osobáky“ na
benzince je 39 korun. Kapalina v kanystru či autoservisu vyjde dráž.
(jos)

Zalakaros – autobusem
Hotel Park Inn**** 6 690 Kč / osoba
Cena zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, vstup do lázní, dopravu,
zapůjčení županu, služby delegáta.
28. 9.–1. 10., 5. 10.–8. 10., 26. 10.–29. 10.,
16. 11.–19. 11., 23. 11.–26. 11.

SLEVOVÝ KUPON 300 Kč

MAĎARSKO
www.hungariatour.cz

CK Hungariatour Praha
Dlouhá tř. 38
(vchod z Rybné ul.)
Tel.: 736 485 865

(Lze uplatnit na zde uvedené zájezdy, 1 kupon / 1 zájezd)
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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 – ionizátor a čistička v jednom
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 a s nulovými náklady
na výměnné ﬁltry. 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 jsou zachyceny na 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 2016 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1001 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? Vědci na to přišli. 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 je venku?

V

moderních bytech a kanrém trvale pobýváme, by mělo podcelářích dýcháme škodlivý
le doporučení Státního zdravotního
vzduch, který dokáže zkrátit
ústavu obsahovat minimálně 1.250
život i o několik let a cítíme se v něm
záporných iontů (aniontů) na cm3. A
unavení a nervózní. Prachové mikrozatímco v přírodě dýcháme vzduch
částice, smog, jedovaté chemické výs koncentracemi až 10.000 vzdušpary z umělých hmot a nábytku, bakných aniontů v cm3, v interiérech,
terie, viry, spóry plísní, výkaly všudykde žijeme a pracujeme, jsou hodnopřítomných roztočů – to vše se v uzaty většinou blízké nule. Právě díky vyvřených prostorách koncentruje. Posoké koncentraci prospěšných vzduštom, zejména v chladnějších obdoných aniontů je nám tak dobře v lebích roku, kdy méně
se, u moře, při výV bytech a kancelářích
větráme, působí tyto
chodu slunce nebo
škodlivé látky na náš
u tekoucí vody či tádýcháme vzduch, který
organizmus prakticzkrátí život o několik let borového ohně. Zeky celý den. Největjména kvůli působeší část škodlivin přitom proniká do těla
ní vzdušných aniontů nás tato místa
právě plícemi. Přes tenkou plicní slizpodvědomě přitahují a velmi rychle si
nici totiž proﬁltrujeme neuvěřitelných
na nich odpočineme. Díky ionizátoru
75.000 litrů vzduchu denně.
Ionic-CARE si takovou příjemnou atNemocné domy: Aniž si to uvědomumosféru nyní můžete vytvořit i doma.
jeme, polovina z nás nějakým způsobem trpí Syndromem nezdravých budov. Ten způsobuje řadu potíží od boDárek ZDARMA!
lesti hlavy, nespavosti, snížené konIonic-CARE FF-210 – osvěžovač a čiscentrace, alergií, astmatu, akutních i
tič pro lednice, toalety a šatní skříně
chronických onemocnění plic, až po
v hodnotě 450 Kč zdarma!**
Tento přístroj neutralizuje pachy a protěžké deprese i rakovinu. Moderní stačišťuje vzduch v lednici, koupelně, šatvební materiály, utěsněná okna, běžíně a kdekoliv jincí klimatizace, vaření na plynu, syntede. Navíc omezutické koberce, umělý nábytek, televije výskyt bakterií,
ze, monitory, kopírky a dalších zhruba
zabraňuje růstu
20 vlivů dohromady vytváří uvnitř buplísní a v lednici
dov – tedy tam, kde trávíme 80 % žiuchovává potravota – zdraví škodlivé prostředí!
viny déle čerstvé.
Ionizace vzduchu: Součástí tohoto jedovatého koktejlu chemikálií, statické elektřiny, ozónu, mikročástic prakód
chu apod., jsou i vzdušné ionty resp. Pro získání dárku stačí
iontová nerovnováha. Ovzduší, ve kte- zadat při objednávce kód:

L13

Poštovné zdarma pro objednávky přijaté do 31.08.2017

800 112 111
Objednací linka zdarma

www.ionic-care.cz
**Akce trvá do 31.08.2017 nebo do vyprodání zásob
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Z deníku námořníka císaře pána:
Dřina, špína, pot i národnostní spory. Služba na válečné
lodi rakousko-uherského námořnictva měla do
filmové romantiky daleko. Zvlášť když po letech míru
přišly roky válečné. Reálný život českých námořníků
na začátku minulého století popisuje unikátní deník
Františka Kodeta. Zaprášené záznamy objevila jeho
90letá dcera takřka po 100 letech od jejich napsání.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA

František Kodet, otec Jarmily Orságové, strávil několik let na palubě rakousko-uherské válečné lodi Radetzky.
FOTO | JOSEF HORA, ARCHIV J. ORSÁGOVÉ

ČR | Listuje zažloutlými stránkami a rozrušením se jí trochu klepou ruce. Sto let stará
historie znovu ožívá a jí se před očima jako
film vrací vzpomínky na tatínka Františka
Kodeta, který v mládí sloužil na palubách
rakousko-uherských válečných lodí. Jarmila Orságová, 90letá seniorka z Bojkovic na
česko-slovenském pomezí, o zážitcích svého otce slyšela leccos. Tušila i, že někde
v domě je uložený jeho deník. Ovšem teprve před několika dny ho zaprášený našla
a otevřela. „Byl tady téměř sto let, ale až
včera jsem do něj nahlédla,“ vypráví. Procházíme jednotlivé listy a fotografie. Občas musíme používat lupu, protože zápisky jsou psané drobným písmem. Jako historický dokument jsou ale Kodetovy záznamy unikátním svědectvím.
Když František Kodet, rodák z Trutnova, nastoupil coby voják základní vojenské služby v roce 1910 k rakousko-uherskému námořnictvu, předpokládal, že ho
na moři čeká čtyřletá služba. Kvůli první
světové válce to ale nakonec bylo let osm.
V jeho podrobných záznamech zjistíme
řadu zajímavostí spojených se životem ná-

mořníků císařského loďstva jak v době
míru, tak za války. Zřejmě vůbec nejzajímavější jsou svědectví, která popisují všední život „mořských vlků“ té doby. „Všechny
své věci a potřeby musíme míti v takovém
pytli, který je ve zvláštním oddělení, kam
smíme pouze dvakrát za den a to vždy jen
na pět minut. Takže chci-li psáti, musím ve
volném čase a nosit inkoust v kapse a papír
s pérem v čepici,“ zní například jeden z prvních zápisů v deníku, který čítá na sto stran.
Po absolvování základního kurzu byl
František Kodet vyslán nejprve na válečnou loď Adria a poté na palubu bitevní lodi
Radetzky, tehdejší chlouby c. k. armády.
U císařského námořnictva sloužily tisíce
mužů mnoha národností. Téměř třetinu
tvořili Chorvati, dále hlavně Maďaři, Češi,
Rumuni, Slovinci či Italové, ale i další národy. Mnozí z nich byli analfabeti, takže
zastávali nejnižší funkce jako topiči či palubní mužstvo. Naopak Češi a Rakušané
obsluhovali děla, stroje, pracovali jako plánovači, kreslíři, inženýři, potápěči a telegrafisté. Národnosti držely ve spletitém organizačním systému při sobě.
„Zatím se znám pouze mezi Čechy,
jaké jsou poměry mezi jinými národnostmi, nevím. Je to jako v tom ‚rakouském
parlamentu‘, něco podobného ovládati je
věru těžký úkol,“ stojí v pozdějším Kodetově deníkovém zápisu.

INZERCE

Hledáme spolehlivé řidiče s praxí servisní techniky nákl. automobilů a
zámečníky. Německá spol. v Regensburgu
hledá řidiče pro vnitrostátní německou
přepravu. Pož.: ŘP sk. C+E, znalost NJ
podm. Nab.: nadprůměrné plat. podmínky.
Kontaktní e-mail: rpellert@schecktrans.de
Více na www.jobdnes.cz/detail/TBJA33

Amazon nabírá právě teď! - Světoznámý
internetový obchod nabízí místo v
distribučním centru. Smlouva na dobu
neurčitou. Mzda 125 Kč/hod + 10% bonus,
týden dovolené navíc + další výhody.
Pohovory denně v Praze na Zličíně. Více
info na tel.: 800 856 856.
Více na www.jobdnes.cz/detail/Y81QXU

SC HEC K
Lagerhaus +
Transporte
GmbH

Randstad s.r.o.

Operátoři do výroby - Výroba
stabilizátorů a pružin. Nabídka: 125Kč/hod
(21.000 - 25.000Kč/měs), možnost záloh,
zajistíme ubytování a příspěvek a něj,
dlouhodobá spolupráce, nástup ihned. 12
hod směny denní noční, krátký dlouhý
týden. Tel: 737016033.
Více na www.jobdnes.cz/detail/Z9VI9L

Profesionální řidič s oprávněním C Pro pobočku v Českých Budějovicích
hledáme řidiče na plný úvazek - zavážení
zboží v okolí ČB. Nutností je profesní průkaz
a zkušenost s řízením. Životopis posílejte na
personalni@kili.cz nebo volejte 725 398
961.
Více na www.jobdnes.cz/detail/NK8X7F

PRAGMA
personální
agentura s.r.o.

Kili, s.r.o.
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Češi na válečných lodích vynikali
Jak jeho dcera Jarmila Orságová vypráví, otec po návratu z války vzpomínal, že to
byli právě Češi, kteří nad ostatními námořníky v mnoha ohledech vynikali. A to i v takových detailech, že třeba jako jedni z mála
četli noviny. „O Slovácích se nevyjadřoval
moc dobře, byli prý nevzdělaní. Zato ale
alespoň velcí dříči,“ líčí Orságová.
Rakušané, zejména důstojníci, byli prý celkem vzdělaní, kdežto Maďary podle
vyprávění jejího tatínka nikdo moc v lásce
neměl.

Jako kominík
Bitevní loď Radetzky
poháněla pára z 12 kotlů,
v nichž se topilo uhlím.
A právě tuny uhlí čekaly na naložení měsíc co měsíc v Terstu, což
pro námořníky znamenalo obzvlášť těžkou
šichtu. „Mužstvo začíná nakládat uhlí, proviant, pivo a vše hází rychle na parník, takže večer, když jsme opouštěli přístav, měla
celá posádka úžasný vzhled. Všude hromady uhlí, mezi tím sudy píva, sádla, masa.
Pokud se chceš někam dostat, musíš lézt
po těch haldách jako kominík,“ popisuje
ve svém deníku František Kodet, který se
v Praze před vojenskou službou vyučil zámečníkem, a pokračuje: „Za toho stavu
jsme obědvali i večeřeli. Po osmihodinové
šichtě polovina mužstva šla spát – znavena, utýrána, zamazána, jako dobytčata lehají si na zem tak, jak právě jsou. Druhá polovina drží službu a hází uhlí do uhelných
prostor a vše aspoň trochu rovná.“ Nejhorší to prý bylo v létě. „Kdo se víc potí, kůže
na obličeji a krku se nadměrně odlupuje
a pak je obličej 14 dní plný jakoby šupin,

než nová kůže starou nahradí. Pak těm, kteří si špinavou rukou snaží z očí vytřít uhelný prach, těm oči rudnou a napuchají,“ líčí.

Češi v c. k. námořnictvu

K legiím už to nestihl
Čtyři roky služby uplynuly a František Kodet se měl vrátit domů. Radost ale
překazil atentát v Sarajevu, po
kterém začala světová válka. Stejně jako jiní, i Kodet musel zůstat a jeho
působení v námořnictvu se tak protáhlo o další čtyři roky. Sloužil
jako dělostřelecký poddůstojník a také jako
strojník. Díky předchozím zkušenostem měl oproti nováčkům dobrou pozici.
„Mezi námořníky byl už nejen
známý, ale i docela oblíbený, a to i mezi
důstojníky,“ tvrdí dcera. Sám Kodet o válečných strastech později příliš vyprávět
nechtěl, což potvrzuje jeho kamarád a soused z Bojkovic Jaroslav Stehlíček. „Když
začala válka, jeho loď Radetzky ostřelovala srbské pozice na pobřeží Dalmácie,“ přibližuje Stehlíček alespoň některé z mála
válečných vzpomínek Františka Kodeta.
„Díky své pozici určitě nebyl tím, kdo
by kartáčem čistil lodní děla. Naopak měl
zodpovědnost třeba za to, aby tato děla vyrobená v české Škodovce dobře zaměřovala, aby správně fungovala ložiska a podobně,“ popisuje kamarád. Jenže jak se válka
prodlužovala, podmínky na lodích se zhoršovaly. Chyběly potraviny a námořníci se
začali bouřit. „Češi na lodi Radetzky si
zvolili do čela vyjednávání s velením právě mého otce, uměl perfektně německy,“
zdůvodňuje Jarmila Orságová. Rakouské

František Kodet v době, když utekl z c. k. armády a chtěl se dostat
k československým legiím.
FOTO | ARCHIV J. ORSÁGOVÉ

velení prý stížnosti vyslechlo, ovšem následně mluvného Čecha přeložilo jinam –
na loď jménem Chameleon, která v té
době už značně zastarávala.
Čas plynul a válka ne a ne skončit, trpělivost došla i Františku Kodetovi. Odhodlal
se k útěku. Z dovolené na pevnině už nezamířil zpět na loď, ale do Albánie a následně do Rumunska. Plán měl jasný – vstoupit do řad československých legií v Rusku.
V Rumunsku se prokazoval falešnými doklady, ovšem onemocněl úplavicí a musel
se léčit u jednoho ze svých přátel. K legiím
se tak nepřipojil a domů do vlasti došel pěšky a dojel vlakem, těžce nemocný pak le-

Češi tvořili asi 11 procent posádek rakouskouherského námořnictva, což se v době
1. světové války rovnalo asi šesti tisícům
mužů. S blížícím se koncem války nebylo
co jíst, důstojníky, často Maďary, mužstvo
nenávidělo. K největší námořní vzpouře
1. světové války došlo 1. února 1918 v boce
Kotorské, tedy v Kotorském zálivu v Černé
Hoře. Vzbouřenci ovládli kromě řady dalších
plavidel i pýchu loďstva – pancéřový křižník
Sankt Georg. „Vlna bouří šla odzdola, tedy
od topičů, kteří žili v nejhorších podmínkách.
Chorvati začali demolovat loď, kradli jídlo
a cukr. Češi se je naopak snažili zklidnit
a dávali vzpouře řád,“ popisuje historik
Jindřich Marek. Lodě ovládané vzbouřenci
byly obklíčeny vojáky a postupně se jedna
po druhé vzdávaly. „Tehdy admirál Hansa
prohlásil, že bez Čechů by vše trvalo jen pár
hodin. Oni prý byli nejhorší živel. Byli těmi,
kteří dokázali vzpouře dát řád a logiku,“
podotýká Marek. Kulka tehdy poslala
na věčnost čtyři vůdce vzpoury, jedním
z nich byl Moravák František Rasch.

žel v Praze na Bulovce několik měsíců.
Později se oženil a usadil se v Bojkovicích
na Moravě. Bojovný duch z něj ale nevyprchal, za druhé světové války František Kodet pomáhal odboji, za což si odseděl tři
roky ve vězení a měl štěstí, že neskončil
hůř. Třeba na popravišti.
Později se živil jako opravář, k domu si
přistavěl i vlastní dílnu. „Pořád si ale prozpěvoval námořnické popěvky a na léta odsloužená na lodi rád vzpomínal,“ uzavírá dcera
Jarmila. František Kodet zemřel v roce
1973. Ještě před svou smrtí si vymínil, že na
parte mu má být napsáno: „Moře byla moje
láska, poctivá práce a největší radost.“
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Umím střílet a zvládám boj
z blízka. To se v herectví hodí
Když po natáčení úspěšného krimi seriálu Rapl Hynek
Čermák kritizoval podmínky, ve kterých herci natáčí,
vysloužil si nálepku hysterické herečky. „Nejde o Hynka
Čermáka, já se snažím pozvednout péči o celý štáb,“
vysvětluje, proč veřejně upozorňoval na poměry v zákulisí.
Role drsných detektivů ale nyní Čermák nechá na čas
stranou, v létě bude jednou z hlavních hvězd
divadelních Letních shakespearovských slavností.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Postavy ze slavných her Williama
Shakespeara už si Hynek Čermák na divadelních prknech vyzkoušel, nyní ho ale
čeká role Hamletova strýce – dánského
krále Claudia – ve venkovních kulisách
oblíbených Letních shakespearovských
slavností. Ty se odehrají nejen v Praze,
ale také v Brně. Hamleta si v nich zahraje
Čermákův kolega z Dejvického divadla
Jaroslav Plesl.
O Hamletovi jste jednou řekl, že vás
baví tím, jak je i po více než 400 letech stále neuvěřitelně aktuální. Platí
to i pro ostatní Shakespearovy hry?
Samozřejmě. Je to právě to, co dělá Shakespeara Shakespearem – že je aktuální napříč všemi obdobími, jak politickými, tak
kulturními. Jsou to takové archetypy vládců a poddaných, které fungují pořád stejně. My se z toho pořád nejsme schopní poučit. Je to zvláštní.
Může tak náročné dílo oslovit mladé
generace? Říká se, že k Shakespearovi člověk musí dospět až časem.
Se Shakespearem je to jako s Biblí. Můžete ji číst celý život a v každém životním období v ní najdete něco, co vás láká, co ve
vás rezonuje. Můžete si přečíst i Bibli pro
děti a pořád to bude dobrý příběh. Stejné je
to i se Shakespearem – konkrétně s Hamletem. Příběh je jasný, je to pohádka, kterou
pochopí úplně každý. Kdo je ochoten jít
dál, dozví se ještě víc. Je jedno, jestli je divák ze starší nebo mladší generace. Jde

o to, zda je ochoten naslouchat a zda je
ochoten vůbec přemýšlet.
Takže to není hra pro každého...
Samozřejmě, Shakespeare není pro lidi,
kteří nejsou ochotní cokoli přijímat. Není
to submisivní zábava. Není to o tom, že přijdete do divadla, sednete si a řeknete si,
teď mě pobavte, chci něco lehčího, protože
jsem hrozně unavený – to mimochodem
slyším dost často. Hamlet je zkrátka pro
lidi, kteří se sebou chtějí něco dělat a ne jenom sedět, mít se dobře a aby to, pokud
možno, za ně zařídil někdo jiný.
Venkovní scéna shakespearovských
slavností tak trochu vybízí k většímu
hereckému nasazení. Působit na vás
může celá řada rušivých elementů,
a to podstatně více než v klasickém divadle. Jak bojujete s tím udržet koncentraci?
Není to velký problém. Herectví coby technika, kterou musíte ovládat, se skládá z různých řemeslných záležitostí. Je to jako při
sportu, když hrajete na větším hřišti, musíte tomu přizpůsobit hru a musíte to umět.
Je to sice náročnější, ale to neznamená, že
to nejde zvládnout. Není to žádný velký
problém. Umíme to. (usmívá se)

sel za každou cenu dát hašlerku. V ten moment je potřeba nenechat se vyhodit z konceptu. Samozřejmě v domovském divadle
to umíme, tam jsme na domácím hřišti.

války v Alpách a Dolomitech. Je to off-roadová trať pro terénní vozy. Zabere to tak
čtyři dny, než to zvládnete projet, a musíte
i nocovat v horách. To mám moc rád.

Když už jste tím slangem zabrousil ke
sportu, tak mě napadá, kde dnes vlastně vyplavujete z těla adrenalin? Od puberty jste se prý věnoval sportovnímu
létání. Zůstala vám tahle záliba?
Kdepak, už nelítám, nemám na to čas. A jak
je to s tím adrenalinem dneska? Musím říct,
že filmy, které točím, přinášejí celkem dost
adrenalinu. Velice často se mi poštěstí různé honičky, rvačky a podobné věci. Jinak
jezdím rád off-roadem. To mě moc baví.
Jezdím do Rumunska, na Ukrajinu – ačkoli
tam jsem teď hodně dlouho nebyl. Takže divočejší krajiny. To je můj adrenalin.

To nezní zrovna jako rodinná ani romantická dovolená. Je z těchto plánů
stejně tak nadšená i vaše přítelkyně?
Já jsem prostě už takovej. S tím se nedá nic
dělat. Opravdu moc času pro své záliby nemám. Většinu ho trávím v divadle nebo
doma, takže když už mám volno, myslím,
že mi to bude odpuštěno.

Máte už nějaký takový konkrétní plán
cesty na léto?
Pojedeme do Itálie na Limburskou cestu, což
je taková zásobovací cesta z první
světové

Mezi vaše záliby patří také focení
aktů. V jednom ze starších rozhovorů
jste zmínil, že toužíte dostat před objektiv Tatianu Vilhelmovou. Už se vám
to povedlo?
To byl tehdy vtip. Akorát ten novinář, co
to psal, tenhle vtípek nepochopil. To je
občas problém, že děláte s někým rozhovor a máte pocit, že dotyčný novinář s vámi souzní, a pak
si přečtete výsledek
a zjistíte, že vás vůbec nepochopil
a
vypadáte
jako idiot.

Nestalo se vám ještě na jevišti, že by
vás nějaký divák nepříjemně vyvedl
z koncentrace během představení?
To se stává poměrně často v dnešní době,
kdy do divadla chodí nepoučení lidé. V Dejvickém divadle opravdu stačí rozbalit si
bonbón, což je pro mě nepochopitelné, jak
to může být některý jedinec schopný udělat.
V tu chvíli to velice dobře slyšíme a vidíme,
jak se veškerá pozornost z jeviště přesune
na toho nebožáka, který si prostě mu-

Hynek Čermák

Narodil se 14. února 1973 v Praze.
Vystudoval DAMU, herectví se věnuje od roku 1993.
■ Působil v řadě divadel, od roku 2010 je v Dejvickém divadle.
■ V roce 2011 získal Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon
ve vedlejší roli ve snímku Nevinnost.
■ Věnuje se také režii či skládání písní. Jeho koníčkem je fotografování
aktů, vloni své snímky představil i na vlastní výstavě.

■

■

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
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Jasně, klidně rád vyfotím Táňu Vilhelmovou, ale že by to byl můj celoživotní sen,
to je samozřejmě nesmysl. Je to spíš vtip,
protože Táňa je přesně ta, která by mě kopla do pr**le. (smích)
Tak na drsnější chování jste přeci zvyklý z dob, kdy jste působil jako osobní
strážce. Ale teď vážně, tahle pracovní
zkušenost se vám musela před kamerou určitě mnohokrát hodit, že?
Ano, mám výhodu, že umím střílet nebo
zvládám boj z blízka. To se v herectví občas hodí, protože když budete po herci
chtít, aby vytasil zbraň a zamířil, tak bude
trvat rok, než se to naučí, aby to vypadalo
důvěryhodně. Já se to učit nemusím, tak
to samozřejmě šetří čas.

„

Nikdo pořádně
netuší, o čem
vlastně herecká práce
ve skutečnosti je.
Máte zkušenosti nejen s českými, ale
i zahraničními produkcemi. Je z pohledu herce v práci pro Čechy a pro cizince tak propastný rozdíl?
Absolutně propastný. Je to naprosto nesrovnatelná záležitost, asi jako když hrajete fotbal na Hanspaulce a pak na mistrovství světa. My tady hrajeme Hanspaulku.
Nosím si s sebou batoh, ve kterém mám
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vodu, pomeranč, jídlo na celý den, ale
vlastně ani nemám čás to sníst. Pracujeme
dvanáct hodin denně se čtyřicetiminutovou pauzou. Tečka. Nic jiného neexistuje.
Samozřejmě jsme za to relativně dobře
placení, ale když to srovnáte třeba s německými herci, tak opravdu hrajeme za almužnu.
Když jste se po natáčení první řady seriálu Rapl vyjádřil kriticky o českých
podmínkách pro herce, dostal jste
v médiích s prominutím pěknou sodu
za to, že si stěžujete. Schytal jste takovou nálepku…
...hysterické herečky. To je tím, že nikdo
pořádně neví, o co jde. Nikdo pořádně netuší, o čem ta práce je. Myslím, že kdyby
se mnou nějaký novinář strávil na place týden při natáčení nějakého seriálu, tak by
velmi rychle pochopil, o čem mluvím.
Tady nejde o Hynka Čermáka, já se snažím pozvednout péči o celý štáb. Diktát peněz je tak šílený, že se nehledí na pauzy,
nehledí se na to, co lidé jedí, na to, že nejsou záchody a další věci. To se potom samozřejmě odráží na kvalitě díla. Zároveň
tím upadají profese. Za chvilku to bude vypadat tak, že herectví může dělat každý, režii může dělat každý a kameraman není
potřeba, protože každý máme mobil, který natáčí a kamera je vlastně to samé. Tohle všechno upadá. Vážně si myslím, že
alespoň producenti by měli studovat
FAMU, aby věděli, co je potřeba k tomu,
aby se film vůbec vytvořil.

Shakespearovské slavnosti s hvězdami z Dejvic
Z pražského Nejvyššího purkrabství se
letos působiště Letních shakespearovských
slavností přesouvá do Královské zahrady
před Míčovnou, a to kvůli rekonstrukci
purkrabství. Slavnosti startují 27. června
premiérovým představením Hamleta na
Pražském hradě. V titulní roli se objeví
hvězda Dejvického divadla Jaroslav Plesl.
S ním si zahraje mimo jiných také Hynek
Čermák nebo Lenka Vlasáková.
Na Pražském hradě se představení usídlí až
do 12. července. Od 17. července jej budou
moci diváci navštívit celkem čtyřikrát
na brněnské scéně, kam se přesune.
V druhé polovině srpna, konkrétně od 17. do
Hynek Čermák a Jaroslav Plesl.
29. 8,. bude Hamlet opět úřadovat na Hradě.
FOTO | AGENTURA SCHOK, PAVEL MÁRA A v samém závěru slavností se na stejné
místo vrátí ještě na tři reprízy od 5. do 7. září.
Dalšími Shakespearovými hrami, na které letos pořadatelé sázejí, jsou tituly: Hra omylů,
Mnoho povyku pro nic, Sen noci svatojánské, Veselé paničky windsorské, Večer tříkrálový,
Othello nebo Romeo a Julie.
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„Pirát“ chce hájit české vědce
Choval desítky obřích pavouků, je úspěšným vědcem,
ale teď se Ondřej Kolek rozhodl zkusit politiku.
„Ve Sněmovně chci pomoci vědě i tomu, aby byly
úřady přístupné on-line,“ říká lídr Pirátské strany
na Liberecku. 5plus2 v seriálu představuje úspěšné
osobnosti, které chtějí uspět v podzimních volbách.
OSOBNOSTI
& VOLBY
ČR | Mezi experty na nanotechnologie patří k uznávaným odborníkům, však má
hned několik patentů. Osmatřicetiletý Ondřej Kolek by ale rád české vědě pomohl
i jinak – z pozice politika. „Pokud bych se
dostal do Parlamentu, určitě bych se zaměřil na vědu a její financování státem,“ říká
lídr Pirátské strany v Libereckém kraji, jež
bydlí v Černé Studnici.
Nanotechnologie nejsou jedinou vášní
Ondřeje Kolka, ještě před pár lety doma
choval sedmdesát pavouků – sklípkanů.
„Neměl jsem je jako domácí mazlíčky, ale
bavilo mě vytvářet jim biotopy pro život,“
vysvětluje. „Měl jsem i jedovaté druhy,

které dospělého člověka sice neusmrtí, ale
mohou mu způsobit vážné problémy.
Ovšem pro malé děti mohou být opravdu
nebezpečné,“ podotýká.
A právě jeho dvě děti ve věku dva a tři
roky byly hlavní důvod, proč většina osminohých členovců, kteří se za posledních
300 milionů let téměř nezměnili a kterým
se nesprávně občas říká tarantule, musela
z domu. „Ač je moje žena také ‚Pirátka‘,
v otázce pavouků byla nekompromisní –
buď ona a děti, nebo pavouci,“ popisuje „Pirát“ chvíli, kdy dostal rodinný „nůž na krk“.
Ondřej Kolek zasvětil život vědě, má
také několik univerzitních titulů. „Po studiu vysoké školy chemicko-technologické
jsem vystřídal několik zaměstnání jako vědecký pracovník a dlouhá léta jsem se věnoval nanotechnologii, konkrétně výrobě
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a využití nanovláken,“ uvádí. Pokud by si
prý člověk chtěl taková vlákna představit,
tak jsou podobná tomu, jako když se vysypou špagety na stůl. Používají se jako jakási síť, která podle své tloušťky a velikosti
ok zachytává různé částice.
„Mám několik patentů v oblasti jejich
využití v čištění vody. Největší využití nanovláken podle mne je a bude ve filtraci
vzduchu,“ vysvětluje. „Hodně se nanotechnologie využívá třeba u obřích dieselo-

vých lokomotiv, kde filtry zachytnou spaliny naftového motoru,“ dodává „Pirát“, který se v současné době věnuje vývoji galvanických článků čili baterií v jedné soukromé firmě.
V politice by Ondřej Kolek rád následoval své kolegy z Mariánských Lázních,
kde se „Pirátům“ povedlo dostat se na radnici. „Jeden ze základních a hlavních bodů
pirátů je, aby byly úřady přístupné on-line.
Jako když máte internetové bankovnictví,
kdy své finance pohodlně spravujete z domova, tak aby tak v budoucnu fungovala
většina úřadů v Česku,“ vysvětluje Kolek
s tím, že přesně takovou službu už ve zmíněných Mariánských Lázních zavedli a starosta je pro občany v určité hodiny on-line,
tedy že kromě hovoru je možné ho na obrazovce počítače vidět, posílat mu fotografie,
dokumenty a další věci k vyřízení. (jos)
V seriálu Osobnosti & volby
jsme dosud představili:
1. díl Milan Hnilička (ANO)
2. díl Dominik Feri (TOP 09)
3. díl Vojtěch Kyncl (ODS)
4. díl Adam Vojtěch (ANO)
5. díl Ondřej Kania (TOP 09)
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Svátek pro všechny
milovníky letectví hostí
24. a 25. června letiště
v Roudnici nad Labem.
Při Memorial Air Show se
představí na pět desítek
strojů včetně legend jako
B-25 Mitchell či Jak-11.
ČR | Pod horu Říp se příští víkend sletí
špičkoví letečtí akrobati a desítky historických i moderních letadel. Memorial Air
Show je v českých poměrech výjimečná
tím, že návštěvníci jsou díky rozměrům letiště v Roudnici nad Labem v bezprostřední blízkosti vzletové i přistávací dráhy.
Letový program je vskutku nabitý. Válečné stroje bude v sobotu 24. i v neděli
25. června střídat současná letecká technika, akrobati v čele s Martinem Šonkou i seskoky parašutistů. „Během čtyřhodinového programu se představí na 45 letadel.
Návštěvníci uvidí jak moderní stíhačky
Gripen, tak stroje z druhé světové války
jako Mustang P-51, sovětské Jak-9 či
Jak-11 či předválečnou československou
Avii BH-1,“ přibližuje Vlastimil Dvořák,
zakladatel a pořadatel akce, která má
v Roudnici tradici už od roku 1990. „Seděli jsme s tehdejším prezidentem Václa-
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Křídla nad horou Říp.
Přiletí i elitní akrobati
vem Havlem a řešili, jak morálně rehabilitovat naše letce z RAF, které komunistický režim tolik haněl. A vymysleli jsme leteckou akci v Roudnici,“ vypráví Dvořák.
„Naším cílem tehdy bylo pozvat veterány
druhé světové války z celého světa, nedalo se to ale časově stihnout, a proto jsme je
nakonec rozdělili. První část jich přijela
do Roudnice, druhou pak pozval prezident Havel přímo na Pražský hrad,“ zavzpomínal Dvořák.
Ale zpět k letošnímu ročníku, který
opět přiláká i známé tváře showbyznysu.
„Těšíme se třeba na ty, kteří sami létají
nebo hráli ve filmech spojených s létáním.
Mluvím například o Ondřeji Vetchém
a doufám, že se uzdraví a dorazí i Luděk
Munzar,“ říká organizátor akce.
Oslava letectví bude tahákem pro tisíce
návštěvníků, proto se kvůli očekávaným
dopravním komplikacím vyplatí dorazit
do Roudnice už v brzkém dopoledni. Hlavní program začíná ve 13 hodin. (re, mb)

Memoriál Air Show 2017
Dvoudenní oslava aviatiky se uskuteční
v sobotu a neděli 24. a 25. června v Roudnici
nad Labem. Nabídne přehlídku
nejzajímavějších strojů historie létání, mezi
nimiž nesmějí chybět legendární Jak-11,
Dornier Do-28, bombardér B-25 Mitchell nebo
OV-10 Bronco, které létalo ve vietnamské
válce. Nad letištěm však zaburácí i moderní
stroje, ať už armádní či dopravní. Své umění
předvede také světová špička ve vzdušné
akrobacii v čele s Martinem Šonkou.
■ Hlavní letový program začíná ve 13 hodin.
■ Letiště v Roudnici nad Labem se nachází asi
2 km od města ve směru k dálnici D8.
Od Prahy se na letiště dostanete právě
po D8 ve směru na Teplice.
■ Vstupné pro dospělé je 250 Kč, pro děti
od 6 do 15 let 50 Kč. Parkovné za osobní
auto přijde na 100 Kč, motocykl je za 50 Kč.
■
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Stavíte? Rekonstruujete?
Řekněte si o dotaci!
Plánujete stavět či zateplovat dům, vyměnit okna, dveře,
pořídit si solární panely nebo rekuperační systém?
Potom právě pro vás je tu dotační program Nová zelená
úsporám. Díky dotaci výrazně ušetříte, budete bydlet lépe
a s menšími náklady.

Ministr Richard Brabec:
Dotace se vyplatí kombinovat!
„Program Nová zelená úsporám se nám podařilo nastartovat
opravdu ve velkém, takže dnes patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům u nás. Evidujeme přes
24 tisíc žádostí majitelů rodinných a bytových domů, vyplatili
jsme 2 miliardy korun. Na dotaci dosáhnou i lidé, kteří plánují
menší energetické úpravy, například výměnu oken a dveří a dílčí
zateplení. Navíc se nově vyplatí zkombinovat dotaci z NZÚ
s kotlíkovými dotacemi a dosáhnout na bonus až 40 tisíc korun.“

Průměrná výše
dotace dosahuje

215

tis.
Kč

Ze způsobilých výdajů
dotace pokryje až

50 %

S kotlíkovou dotací
získáte bonus až

40

tis.
Kč

Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500
info@sfzp.cz / www.novazelenausporam.cz
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Farna pro Impuls: V soukromí jsem nudná
Deset let v showbyznysu
shrne zpěvačka Eva Farna
ve filmovém dokumentu.
„Je plný emocí,“ říká.
ČR | Před lety byla benjamínkem showbyznysu a publikum i kolegové ji brali
jako roztomilou dívenku. Dnes už je Ewa
Farna ostřílená zpěvačka, která má za sebou deset let nejen na koncertních pódiích,
ale i v hledáčku médií. Na podzim do kin
zamíří dokonce dokument, který mapuje
uplynulou dekádu jejího života.
„Chtěla jsem nějak s fanoušky završit
dobu, kdy jsem jako dítě byla ve světě dospělých. Chci dál zpívat, ale už jako dospělá žena. Dokument ukazuje spoustu emocí
INZERCE

například z doby, kdy jsem spojovala školu se zpíváním nebo když přišel mediální
tlak na to, jak má člověk vypadat. Je to
zkrátka hodně o emocích,“ vysvětlila Ewa
Farna ve vysílání Rádia Impuls. Se zmiňovaným mediálním tlakem už se dnes potýká daleko snáze než před několika lety.
„Je to sice nepříjemné, když si o sobě něco
nehezkého přečtete, ale beru to jako daň za
to, že se mám dobře,“ uvedla zpěvačka,
která se muzice věnuje na sto procent, což
dřív tak nebylo. „Rok jsem studovala na
právech a doufala jsem, že by to mohla být
ta druhá cesta. Jenže tak moc jsem chtěla
mít zadní vrátka, že jsem přestala pracovat
na tom hlavním – na muzice. Lepší je dělat
jednu věc a pořádně,“ zdůvodnila, proč po
roce vzalo studium za své. Na koncertech
ji diváci znají jako rozvernou a energickou

dívku a i mimo pódia je prý poměrně aktivní člověk. Ovšem s jediným rozdílem.
„V soukromí jsem strašně nudná. Nemám
ráda bary, nemám ráda velké hlasité akce.
Mám ráda klid doma, takže dobré jídlo,
sklenička vína, kamarádi, pohoda a v jedenáct už být v posteli,“ smála se v éteru.
Ewa Farna bude jednou tváří, které vystoupí na prosincovém Českém mejdanu
s Impulsem 2017 v O2 areně. Kdy si ale ona
sama naposledy užila na pořádném mejdanu nikoli jako zpěvačka, ale jako obyčejné
mladé děvče, si paradoxně nevzpomíná.
„Miluju ale hostit lidi. Když přijdou kamarádi a můžu se o ně starat, jsem šťastná,“ rozzářila se Farna, která svým hostům ráda vaří.
„Sice to nezní moc lákavě, ale vynikající je
například mrkvová polévka. Přála bych si
mít jednou své bistro,“ prozradila. (vrm)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Slepé uličky
dostaly anglický
název a vyhrály
pak v Rakousku

Duet V slepých uličkách Miroslav
Žbirka považuje za zásadní. „Je to
můj první známý duet s Marikou
Gombitovou. Pochází z mého prvního alba Doktor Sen,“ prozradil Žbirka na rádiu Český Impuls AM 981.
Písnička má i anglickou verzi s názvem Love Song. „Zvítězil jsem s ní
v Rakousku, na hudebním festivalu
v městečku Villach. Od té doby mě
hráli v rakouském rádiu,“ vzpomíná
Žbirka. S Marikou Gombitovou Mekyho Žbirku seznámil kapelník skupiny Modus Ján Lehotský. Ten zpěvačku objevil na východním Slovensku
a přivedl ji do Bratislavy. Duet V slepých uličkách vznikl v roce 1980.
No tak daj mi svoju lásku,
na pomoc mi rýchlo leť.
No tak požičaj mi nádej,
dvakrát ti ju vrátim späť...
(Hudba: Miroslav Žbirka,
text: Kamil Peteraj)
Jak se rodila písnička Yvetty Simonové Whisky, to je moje gusto?
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)
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Rašeliniště jsou světový skvost
Jizerské hory, jimž se přezdívá Nočník Evropy, ukrývají vzácné mokřady s mnoha chráněnými živočichy
MILOSLAV LUBAS
JIZERSKÉ HORY | Úchvatná rašeliniště z Jizerských hor pronikla před několika lety mezi úředně uznávané skvosty
světové přírody. Ocitla se na Listině
mokřadů mezinárodního významu, která obsahuje 2053 vzácných lokalit.
Zařazení jizerskohorských rašelinišť
na Listinu mokřadů mezinárodního významu se dá přirovnat k vyhlášení Českého ráje za Geopark UNESCO. Rašeliniště s názvem „Horní Jizera“ se rozkládají za kořenovskou osadou Jizerka na
dvou územích. Zabírají plochu 23 kilometrů čtverečných.
„Ramsarská úmluva o mokřadech
z roku 1971 představuje jednu z nejstarších mezinárodních smluv o ochraně přírody,“ řekl Vladimír Vršovský ze Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské
hory. „Zápis na listinu není samozřejmostí. Zpočátku jsme spolupracovali
s Poláky, poněvadž rašeliniště se nacházejí také na jejich straně hranice. Zůstalo však jen u prvních kontaktů, a tak
vznikl ramsarský mokřad jen u nás.“
Větší mokřad se ukrývá ve východních Jizerských horách u hranice s Polskem v zákrutech řeky Jizery.
Nacházejí se v něm národní přírodní

rezervace Rašeliniště Jizery a Rašeliniště Jizerky a přírodní rezervace Rybí
loučky a Černá jezírka. Menší mokřad
leží na náhorní plošině a obsahuje přírodní rezervace Klečové louky, Na Čihadle a přírodní památky Na Knajpě,
U Posedu a Vlčí louka.
Na rašeliniště Na Čihadle vede povalový chodník a nachází se tam rozhledna. Jinudy se do rezervace turisté nedostanou. Na Čihadle se vyskytuje květena, příznačná pro rašeliniště. Převládá
tam suchopýrek trsnatý. Na Čihadle se
mísí se suchopýrem.

sud,“ upozornil starosta. „Jizerka je už
i tak hodně navštěvovaná a máme tam
problémy s parkováním.“
Ramsarský mokřad je nejrozsáhlejším spletencem rašelinišť v celých Sudetech. „Návštěvníci mohou rašeliniště poznat z poválkového chodníku a z vyhlídkové věže Na Čihadle,“ prohlásil Vršovský. Vyhlídka slouží turistům rovněž na
nedalekých Klečových loukách.
Na rašeliniště ve východních Jizerských horách se lidé nedostanou. Představu o nich jim však nabízí Vyhlídko-

vá louka u osady Jizerka s poutavou informační tabulí.
„Na rašeliništích se mi líbí jejich
zvláštní kouzlo a ticho, jaké se už jen
tak nenajde,“ poznamenala hostinská
z osady Jizerka Renata Dudová. Na rašeliništích se vyskytuje vzácný hmyz, pavouci a další bezobratlí. Žije tam chráněný tetřívek obecný i jeřáb popelavý.
V tuzemsku patří do Ramsarské úmluvy dvanáct mokřadů - například Třeboňské rybníky, Šumavská a Krkonošská rašeliniště či Mokřady Dolního Podyjí.
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Rostou tam i masožravky
Rašeliniště prospívá masožravým rostlinám. Živí se drobným hmyzem. Na Čihadle reprezentuje masožravé rostliny
rosnatka okrouhlolistá.
V rašelinných jezírkách se nalézají
blatnice bahenní, suchopýr úzkolistý,
ostřice chudokvětá. Blatnice bahenní se
řadí mezi kriticky ohrožené rostliny, Na
Čihadle je jí nejvíce v celých Jizerských
horách. Starosta Kořenova Luboš Marek patří mezi lidi, jimž zalichotilo, že
se rašeliniště dočkala celosvětové pocty. „Nemyslím si ale, že by k nám právě kvůli nim jezdilo víc turistů než do-

NOVÝ MALÝ VELKÝ VŮZ
Nový
Ford

KA+
Urban Auto s.r.o.

Rašeliniště lákala lidi odjakživa. Časy, kdy se fotilo zrcadlovkami na černobílé filmy, nebyly rozhodně výjimkou.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Váš autorizovaný servis a prodej vozů Ford v Mostě

Tel.: 476 118 118

www.urbanauto.cz

18 16. června 2017

Náš kraj

V Českém ráji přibyl turistický
magnet. Stál přes 100 milionů
Zachráněný zámek ve
Svijanech se velmi rychle
dostal do hledáčku
turistů. Chodí jich tam
mnohem víc, než
kastelán očekával.
MARTIN TRDLA
MILOSLAV LUBAS
SVIJANY | Zámek ve Svijanech, kdysi
nevzhledná ruina, se stal oblíbeným místem výletů. „Loňská návštěvnost předčila naše očekávání. Počítali jsme asi
se šesti tisíci lidí ročně, dorazilo jich deset tisíc. Proto teď laťku můžeme zvednout výše,“ říká kastelán Vít Pražák.
„Máme co ukazovat. Jsme dalším turistickým cílem nejen pro obyvatele Turnova či Mnichova Hradiště. Rozšířili
jsme nabídku, která v Českém ráji je.“
S kastelánem Svijan souhlasí Miloš
Kadlec, kastelán nedalekého Sychrova
a ředitel Národního památkového ústavu v Libereckém kraji.
„Rekonstrukci zámku velice vítáme.
Zejména kvůli tomu, že Svijany stejně
jako Sychrov patřily Rohanům,“ uvádí
Kadlec. „V minulosti se dokonce panství tady v okolí nejmenovalo sychrovské, ale svijanské. Myslím si, že zámek
ve Svijanech je doplněním mozaiky do
nabídky historických památek.“
Ze Sychrova do Svijan putovalo jako
zápůjčka několik obrazů do rekonstruované kaple či několik kusů nábytku.
Sychrov patří mezi populární místa,

Z historie zámku
V roce 1345 založili cisterciáčtí
mniši z kláštera Hradiště
hospodářský dvůr, na kterém se
v 16. století vařilo pivo. Rok 1564
bývá spojován s první zmínkou
o vaření piva v pivovaru ve
Svijanech. Vaření piva a zakládání
hospod zvyšovalo výnosy panství.
V roce 1567 došlo k dělení majetku
mezi Vartemberkovými syny a
o hospodářském dvoře se poprvé
mluví jako o svijanském sídle.
V témže roce se začíná stavět
zámek ve Svijanech. Po smrti
majitele panství Jaroslava
z Vartemberka získává Svijany
Jáchym Ondřej Šlik. Jako první z
27 pánů byl popraven roku 1621 na
Staroměstském náměstí za účast
na povstání. Jeho panství obdržel
Albrecht z Valdštejna.

Zámek Svijany se po velkolepé rekonstrukci zařadil mezi dominanty Českého ráje. V loňském roce tam zavítalo deset
tisíc turistů.
FOTO | 2x OTA BARTOVSKÝ
kde se konají svatební obřady. Teď
bude mít ve Svijanech soupeře. „Co se
týče svatebních obřadů, konkurence je
veliká. Když ještě platil starý zákon
o matrikách, byli jsme jedním z mála
míst, kde se mohlo oddávat,“ připomíná
Kadlec. „Teď se oddává na všech památkách v naší správě, vyjíždíme dělat obřady i mimo Sychrov. Je to zkrátka trend
poslední doby.“
Na zámku Svijany letos dokončili
druhou etapu jeho rekonstrukce. Vyrostl tam hotel a restaurace a mají pomoci
získat peníze na provoz.
Zámek ve Svijanech získal po obnově podobu z přelomu 17. a 18. století.
Obě etapy rekonstrukce spolkly více
než sto milionů korun.

Pomohly i Norské fondy
Většinu peněz do bývalého sídla Valdštejnů či Rohanů napumpoval Pivovar
Svijany, který zchátralou budovu v roce
2013 koupil. Třicet procent šlo z grantů,
například z Norských fondů. Zámek je
otevřen od loňského června.
Lidé zde mohou vidět unikátní archeologické nálezy celoevropského významu z doby bronzové, které vydala země
v Příšovicích nebo Svijanech. Zámecký
hotel obsahuje čtyřicet lůžek v šestnácti
pokojích a novomanželské apartmá.
Od 17. června bude otevřena restaurace Zámecký šenk. Na zámku by rádi pořádali také svatby. „Druhá etapa sice

Zámek ve Svijanech prošel dvěma etapami rekonstrukce. Většinu peněz do
ní vložil pivovar.
skrývá komerční aktivity, ale těmi chceme přispět na provozní náklady zámku
tak, abychom nebyli v hlubokém minusu. I když pravděpodobně v minusu
přesto budeme,“ uvedl předseda představenstva Pivovaru Svijany Tomáš Kučera. „Ale když přišel impulz zrekonstruovat zámek, cítili jsme to jako morální povinnost do toho jít, jelikož historicky pivovar vždy k zámku patřil. Naštěstí to
rozhodnutí přišlo v době, kdy se pivovaru mimořádně ekonomicky dařilo.“

Ředitel pivovaru Roman Havlík podotkl, že největší rány zasadil zámku minulý režim. „Socialismus měl na zámek
jednoznačně neblahý vliv, budova značně zchátrala, před čtyřmi lety byla ještě
polorozpadlá,“ řekl Havlík.
Třeba hotelové pokoje v patře nad expozicemi sloužily na bydlení pro dělníky z pivovaru. „Byty se dělaly strašně
necitlivě. Například na krásné historické parkety z několika druhů dřeva použili tér a linoleum,“ dodal Havlík.

Náš kraj
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Nový Bor, město skla a zeleně

Brána do Lužických hor je ideálním východiskem pro výlety. Také přímo v Novém Boru je nač se dívat
JAN MIKULIČKA
MILOSLAV LUBAS
NOVÝ BOR | Město Nový Bor leží
uprostřed zeleně pod horou Klíč. Jeho
historie se píše teprve od roku 1757,
kdy Marie Terezie povýšila rozvíjející
se obec na město. Kromě památek se
Nový Bor může pochlubit i významnými osobnostmi.
Brána Lužických hor, město skla, zeleně a zahrad. Právě tyto přívlastky nejlépe charakterizují přitažlivost Nového
Boru. První mu dala do vínku příroda,
další získal ve své krátké, ale svým způsobem jedinečné historii.
Město leží 360 metrů nad mořem
a jeho osud byl již od konce 17. století
spojen se sklářským průmyslem.
„Vzniku sklářské výroby a dalšímu
vývoji napomohla výhodně zvolená poloha při císařské silnici Praha - Rumburk - Žitava, která sloužila od
roku1753. Zhruba o sto let později,
v roce 1869, dorazila do Nového Boru
i železnice,“ stojí na městském webu.
Město leží v zalesněné, kopcovité kra-

jině podhůří Lužických hor, takže poskytuje mnoho možností letní i zimní turistiky.
Hlavní architektonickou památkou je
chrám Nanebevzetí Panny Marie z 18.
století se vzácnými rokokovými varhanami, přenesenými sem z pražského
kostela svatého Karla Boromejského.
Historický vývoj města je úzce spjat
s Marií Terezií a hrabětem Josefem Kinským, z jehož popudu právě Marie Terezie povýšila 26. února 1757 Nový Bor
na město. To se tak stalo ve své době
jedním z nejmenších a nejmladších
měst na severu Čech.

Město proslavila i vzpoura
Už roku 1754 se v Boru ustavila první
kompanie obchodníků se sklem, která
působila až do roku 1835 a pomohla
městu získat světovou proslulost.
V současné době v Novém Boru pracuje několik sklářských hutí, řada malíren, sklářských studií a sklářských výtvarníků. Největším sklářským závodem je od roku 1967 sklářský kombinát

Nový Bor a sklo k sobě neodmyslitelně patří.
FOTO | ARCHIV MAFRA
Crystalex. V jednom z měšťanských
domů na náměstí sídlí městská radnice,
ve druhém zve k návštěvě unikátních
sbírek skla sklářské muzeum s více než
stodvacetiletou tradicí.
Sklo je historií i současností města.
Lidé se s ním setkávají na prostranstvích města, v hutích, zušlechťovacích
dílnách, ateliérech a řadě galerií, jako jedinou v republice zde také najdeme Vyšší odbornou školu sklářskou.
Město je známé i Rumburskou vzpourou - protiválečným vystoupením českých vojáků náhradního praporu 7. stře-

leckého pluku rakousko-uherské armády v květnu 1918. Pod městem ji ukončila porážka vzbouřenců a poprava sedmi
účastníků za plotem Lesního hřbitova.
Připomíná je žulový památník a na hřbitově v jeho blízkosti se nachází sedm
hrobů se jmény popravených,
Nový Bor se může pochlubit význačnými osobnostmi. Město je spjato
s Bedřichem Egermannem, nejvýznamnější osobností českého sklářství. Žil
v letech 1777 až 1864. Zasloužil se
o mnoho technologických vynálezů, například achátového skla, lithyalinového
skla, biskvitového a perleťového emailu. Jeho nejvýznamnější vynález, červená lazura, se pod tradičním označením
Egermann vyrábí dodnes.
Neméně význačným rodákem byl Josef Jaroslav Kalina, který se tu narodil
v roce 1816. Byl to český básník, literární a přírodní vědec, filozof, sběratel lidové slovesnosti a obrozenec. Mezi dominanty Nového Boru patří Chrám Nanebevzetí P. Marie. Svou dnešní barokní
podobu získal během let 1786-1788.
Starobylý zvon pochází z roku 1606.

INZERCE

obec Spořice Vás zve na kulturní akce:
05. 08. 2017

3. ročník
Multižánrového festivalu Spořice

25.-27. 08. 2017 Bartolomějská pouť
07. 10. 2017

Spořická šestka (běh)

21. 10. 2017

Venkovské farmářské trhy

26. 11. 2017

oslava I. adventu

Festival Horní Jiřetín, Černice, Státní zámek Jezeří

Wabi Daněk koncert - 23. 6. / 19 hodin / STÁTNÍ ZÁMEK JEZEŘÍ
Vstupné: 100 Kč

Laco Deczi koncert - 25. 6. / 17 hodin / STÁTNÍ ZÁMEK JEZEŘÍ
Vstupné: 100 Kč
Na koncerty bude zdarma zajištěna kyvadlová doprava z Horního Jiřetína.
Vstupenky budou k dostání na místě před koncertem.

KontaKtní údaje:
obec Spořice
Lipová 201
431 01 Spořice
tel.: 474 621 721
e-mail: podatelna@obecsporice.cz
Facebook Obec Spořice

www.obecsporice.cz

5 LANZAROTE

KOMPLETNÍ SET!

DÍLNÝ VELKÝ RATANOVÝ SET

8 MALLORCA

DÍLNÝ VELKÝ ZAHRADNÍ SET

ě
VČETN NÍKU!
Č
E
SLUN

Sestava 6 křesel
Stůl 150x90x70 cm
Slunečník - průměr 270 cm

-50%

kovová konstrukce
šedo-stříbrná barva,
černý výplet
tvrzené matné sklo
s antiomakovou úpravou

původně 7.999,-

původně 7.999,-

barva ratanu: černá/black

Luxusní set 4 křesel a stolu,
skleněná deska s antiomakovou úpravou,
Velikost křesla 55x63x95 cm,
Velikost stolu 150x90x75 cm,
sestava je bez vyobrazené dekorace

dodání: počátek července

BAHAMA

-60%

RELAXAČNÍ LEHÁTKO
PRO 2 OSOBY

LKÉ
+2 VE KY
Ř
Á
POLŠT ÁSTÍ
Č
U
O
S

3.999,- 3.999,-

-50%

RELAXAČNÍ LEHÁTKO/HOUPAČKA

ZAHRADNÍ PÁRTY STAN
BLAUMART

-46% PORTORICO
PRO 2 OSOBY

Výška 2,6 m
Vstupní výška 2 m
Průměr stanu 4 m
Obvod stanu 12 m

Funkce houpání
Nastavitelná sluneční stříška

Ocelová kontrukce
- šestiúhleník,
Odnímatelné
bočnice s okénky

Kovová konstrukce,
Voděodolný výplet,
Nosnost: 200 kg,
Barevné provedení:černo-šedá
Velikost: 187x181x193 cm

OLNÉ
Y
TA Z OD
PLACH EROVÉ LÁTK
T
POLYES

Výběr barev
Béžová

Šedá

Kovová konstrukce
Voděodolný výplet: Polytex
Velikost: 220x202x151 cm
Nosnost: 200 kg
Nastavitelná sluneční stříška

původně 4.999,-

1.999,-

HOUPACÍ RELAXAČNÍ LEHÁTKO

-50%

MERIDA

původně 2.999,-

5 DÍLNÝ RATANOVÝ SET

RIMINI

Výběr barev
Černá

původně 5.999,-

1.599,- 3.999,-

PRO ZAHRADNÍ PÁRTY
A POSEZENÍ OCHRANA
PŘED SLUNCEM

-60%

AKCE! 7 DÍLNÝ RATANOVÝ SET

VČETNě POLSTRŮ
ZDARMA!

GRANDE

AKCE!

VČETNě POLSTRŮ
ZDARMA!

-50%

Šedá

původně 1.999,-

999,-

Ocelová konstrukce, Praktické područky,
Polštářek pod hlavu,
Čalounění: BlackTex/černá barva,
Velikost: 147x63x88 cm,
Nosnost: 120 kg

Luxusní set 2 křesel a stolku,
Skleněná deska stolu s antiomakovou úpravou, Ratanový
výplet ve zlato-hnědé barvě,
Barva polstrů: béžová

SESTAVA NÁBYTKU ATLANTIC
Sestava: stůl + 2 polohovatelné křesla
LNÉ
OVATE
TKO
POLOH
/LEHÁ

O
KŘESL

-32%

1.999,-

SET NÁBYTKU MILANO

Sestava 2 křesel + stůl 60x70 cm

Luxusní set 2 křesel, 1 sofa a stolu,
Skleněná deska stolu s antiomakovou
úpravou Ratanový výplet ve zlato hně
dé barvě

-67%

ÁŘEK
POLŠTLAVU

1.699,-

původně 2.999,-

Kovová konstrukce
Černá barva, Ratanový výplet
Tvrzené mléčné temperované sklo

999,-

6-DÍLNÝ SET NÁBYTKU MONZA

Velikost stolu: 87x70 cm
Průměr slunečníku: 175 cm

Barva: šedo-stříbrná, Černý výplet
TEXTILEN, tvrzené matné sklo

původně 5.999,-

ZAHRADNÍ VOZÍK WAGNER 75

169,-

999,-

původně 299,-

Výběr barev
Černá

Bílá

-66%

dodání: polovina července

MAGNETICKÁ SÍŤ DO DVEŘÍ
PROTI HMYZU FLORA

Na terasy, balkóny, Lehce průchozí, automatické zavírání
magnety, Vhodné pro domácí mazlíčky, psy, kočky..
Velikost: 210x100 cm

3.999,-

Sestava 4 křesel + stůl + slunečník

POD H

původně 2.499,-

Kovová konstrukce, čalounění - odolný
polyester, Velikost křesla: 90x65x110 cm,
Velikost stolku: 52x52x50 cm, Pro chvíle odpočinku a relaxu, jednoduše polohovatelné

původně 4.999,-

Dvě nápravy se sklápecím mechanismem,
Velmi snadná manipulace! Robusní a pevnáá
konstrukce, 4 kola
- nafukovací pneu

SKLÁPěCÍ KORBA

1.999,-41%

NOSNOST: 120 kg

AKU NŮŽKY hANSON

MARKÝZA / BOČNÍ ZÁSTĚNA KLOUBOVÁ MARKÝZA
ROXANE CELESTE

NA TRÁVU A ŽiVé PLOTY

Jednoduše vyměnitelné 2
nástavce
- Lišta na trávu 80 mm
- Lišta na živé ploty 120 mm
Nabíjecí Li-ion baterie

Li-ION

NASTAViTELNÁ déLKA

BATERIE

SAMONAVÍjECÍ ROLETOVÝ
MEChANiSMUS

Výběr barev
Šedo-stříbrná

ní
ideál
ávu
r
t
a
n
keře
nebo

nÉ
vÝMĚn e!
C
v
a
t
S
ná

Tm. šedá

Ideální pro vytvoření soukromí,
závětří nebo ochrany před
sluncem, Snadné rozvinutí a svinutí rolety,
Vhodné pro všechny balkóny, terasy, pergoly
Možnost nastavení délky max.délka 300 cm / výška 180 cm

599,-

PrŮM

Tm. zelená

Světlá béžová

3v1

ŽACÍ NŮŽ/TROJZUBEC

-34%

-50%
původně 3.999,-

ELEKTROKOLO CONdOR

Li-ON
BATERIE

IDEÁLNÍ PRO SENIORY

SNADNÉ NASTUPOVÁNÍ A MANIPULACE

ÍK
KOŠ MA!
ZdAR

ELEKTRO
MOTOR

250 W

NOSNOST

150 kg

999 Kč

ZDARMA
řík!

Žeb
šení+

e+le
štafl

VÝBAVA

Výběr barev
Výbě
b

ShiMANO

Černá

6 rychlostí

Stříbrná
BATERIE

36 V
PŘEDNÍ
ODPRUŽENÁ

VIDLICE

Černá

ELEKTRO
MOTOR

250 W

UŠETŘÍTE
6.000 Kč

ZDARMA

ZADNÍ NOSIČ
STOJAN NA kOLO

BENZÍNOVÁ PiLA hENRiK
VÝKONNÝ BENZÍNOVÝ MOTOR
Objem motoru: 45 ccm, Výkon: 1,8 kW,
Kvalitní lišta + řetěz OREGON, Automaticcké
mazání řetězu, PRIMER, EASY Start pro
snadné startování motoru

6.999,-

OREGON
lišta + řetěz

45 cm
lišta

ů dně 33.999,
999 původně

UNIVEZÁLNÍ
VOZÍK METEOR
v hodnotě

999 Kč

1.999,-

ELEKTROKOLO
EMERSON/ShiMANO

Městské elektrokolo,Elektromotor: 250 W,
Čas dobíjení: cca 5 hodin,
Baterie:36 V/12 Ah,
Dojezd až 60 km,
Max. rychlost do 25 km/h,
Celková nosnost: 110 kg
Možnost dobíjení
baterie mimo kolo,
Zajištění baterie zámkem

Odpružená přední vidlice
původně 19.999,-

původně 12.999,-

Stříbrná
Červená

1.999,-

STRUNOVÁ
SEKAČKA PLANET

v hodnotě

ŠÍŘKA ZÁB
BĚRU 40 CM

1.999,- 3.9999,-

Elektromotor: 250 W, PAS
asistent/asistovaný pohon,
Baterie: 24 V/4,5 Ah, Čas dobíjení:
4-6 hodin, Maximalní rychlost
do 25 km/h, Dojezd až 20-30 km,
Možnost dobíjení baterie mimo kolo,
Zajištění baterie
vestavěným zámkem
Výběr barev

+

-43%

MULTiFUNKČNÍ KLOUBOVÝ
CELKOVÁ VÝŠKA
ŽEBŘÍK 4,7m
4,7 m

ZDARMA

Motor: 4-taktní benzínový,
Max. výkon: 3,5 HP/3 600 rpm,
Centrální nastavení výšky: 36-75 mm,
Centrální ovládací panel
Rychlost pojezdu: 4,4 km/h,
Velká XXL kola,
Ocelový podvozek + šasi

dodání: 2. polovina května

2.999,-

původně 6.999,-

2.999,-, 3.999,-

Funkce 3v1: sběrný koš,
zadní výhoz, pojezd

Výkon motoru: 1,2 kW/1,6 HP
Objem motoru: 43 ccm
Ergonomická Bike řidítka, Pouzdro z oceli,
Popruh na ramena, EASY start, PRIMER,
Pevná hřídel + robustní převodovka

původně 4.999,-

Výkon: 12,8 kW,
3 hlavní + boční hořák,
Hlavní rošt + rošt na zeleninu
Robustní víko s vestavěným
teploměrem, Praktická odkládací
skříň + boční plochy,
Pojezdová kola,
PIEZZO elektrické zapalování
Velikost: 126x53x105,5 cm

BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POjEZdEM
XR-422

BENZÍNOVÝ KŘOViNOŘEZ
a výkonný
FABER silný
motor!

AUTOMAT.
STRUNOVÁ HLAVA

původně 3.999,-

899,-

Výběr barev

Velikost: 3 x 2,5 metru

Ovládání - výsuv klikou - roletový
mechanismus, Nastavení polohy,
kloubový mechanismus, Ideální na
terasu, balkón, zahradu nebo pergolu
Jednoduchá a snadná montáž

Praktická přední
dvířka na přikládání
Robusní provedení
Velikost: 120x48x108 cm
2 grilovací plochy
Vestavěný teploměr
56x41 cm, 53x24 cm

původně 1.699,-

Možnost nastavení polohy,
Praktická střešní ventilace,
ovládání kličkou

původně 2.999,-

1.599,-

!

2,7 mĚr

Zelená

Béžová

VOLCANO MULTiFUNKČNÍ BBQ PLYNOVÝ GRiL COLORAdO
GRiL S UdÍRNOU S BOČNÍM
Výškově nastavitelné
hOŘÁKEM!
ohniště pomocí kliky

SLUNEČNÍK
LEVANTE

PRAKTICKÉ POLOHOVÁNÍ

Béžová

Výběr barev

+ Přední koš
+ PraktiCkÝ kufr

12.999,-

objednávejte: internetový obchod

www.avenberg.cz
tel.: 495 855 555

Objednávejte: PO-PÁ 8:00-19:00, SO-NE-9:00-18:00

Za tiskové chyby neručíme, platnost od 29.5. do 30.6. nebo do vyprodání zásob. Použita ilustrační fota, ceny jsou uvedeny včetně DPH a neobsahují expediční náklady. CATINI EUROPE s.r.o., IČ 28116542. Akce „DÁREK ZDARMA” platí pouze na vybrané označené zboží.
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Náš kraj

Cyklistika v Libereckém kraji je
pohodové ježdění i tvrdá dřina
Liberecký kraj je
krajinou, kde se stále víc
rozmáhá cykloturistika.
Pojďte s námi na trasy,
kde se kola potkávají
s auty málo nebo vůbec.
JAN MIKULIČKA
MILOSLAV LUBAS
LIBERECKÝ KRAJ | Vedou po rovinách a zvládnou je i rodiny s dětmi nebo
senioři. Další jsou pro trénované sportovce, kteří vyhledávají v sedlech dřinu.
Cyklostezky a cyklotrasy v Libereckém
kraji nabízejí jako celek všechno, co od
nich lidé očekávají.

Cyklomagistrála Ploučnice
Zelená cyklomagistrála Ploučnice vede
členitou a malebnou krajinou okolí řeky
Ploučnice, jejíž meandry prochází velkoplošnými chráněnými oblastmi Přírodního parku Ještěd, CHKO Lužické
hory, Kokořínska, Českého středohoří
a Labských pískovců. Dokončená část
cyklomagistrály zpřístupňuje atraktivní
oblasti Podještědí, Podralska a Máchova kraje. Základní trasa vede od úbočí
Ještědského hřebene, kde je nástup na
cyklomagistrálu, přes Osečnou, Hamr
na Jezeře, Stráž pod Ralskem a Noviny
k Průrvě Ploučnice.

Na kole za Bajajou
Na nejkrásnější místa Českého ráje vás
zavede asi 12 kilometrů dlouhá cyklotrasa, která začíná v obci Kacanovy. Modrá značka vede ke Kopicovu statku, známému z mnoha filmů a pohádek. Patrně
nejslavnějším je Princ Bajaja z roku
1971, ve kterém se statek proměnil na
hostinec. „Zahrál“ si i sedm let nato
v pohádce Princ a Večernice. Na dvoře
princ Velen bojoval se svými švagry
převlečenými za lumpy. Zlatá stezka
s několika výhledy na skalní město vás
dovede k Adamovu loži vytesanému do
pískovce, na Hrubou Skálu nebo ke hradu Valdštejn.

Z města k Panské skále
Využívá těleso bývalé železniční tratě a
díky svému nenáročnému profilu a asfaltovému povrchu je vhodná pro rodiny s dětmi i jezdce na kolečkových bruslích. Měří skoro 17 kilometrů. Stezka
umožňuje bezpečnou cestu z České
Lípy k Panské skále v Kamenickém Šenově. Jedná se o čedičový útvar přezdí-

Cyklostezka Járy Cimrmana vede Tanvaldskem. Prudká stoupání se na ní střídají s rovinkami. Z cyklostezky je krásný
výhled na Jizerské hory.
FOTO | 2x ARCHIV MAFRA
vaný Varhany. Cyklistu provede nádhernou přírodou.

Mlýnská cyklostezka
Cyklovýlet za skvělým chlebem vás
čeká, pokud se vydáte po Mlýnské cyklostezce. Prochází nádhernou krajinou
Frýdlantska až do Polska a zpět. Čeká
vás 18 kilometrů nenáročným terénem.
Cyklostezka je značena v obou směrech
na hlavních rozcestnících směrovkami
s logem větrného mlýna a nápisem
Mlýnská. Vede z náměstí ve Frýdlantu
ke frýdlantskému zámku, údolím přes
Krásný Les a Řasnici a dál. Nakonec dojedete k Czarcimu mlynu v Cziernawe
Zdróji, kde dostanete z umleté mouky
čerstvě upečený chleba.

Sloup v Čechách
Značená cyklostezka 3056 vás dovede
ze Sloupu do Nového Boru, Prysku, Kamenického Šenova, Práchně, Nového
Oldřichova, České Kamenice a Žandova. Jezdec na bicyklu se může napojit
přímo na rozcestí směrem na Radvanec.
Pokud vyrazíte na druhou stranu, dovede vás stezka okolo hory Ortel do Lindavy a Svitavy. Druhá značená cyklostezka číslo 3062 vede ze Skalice a Slunečné přes Pihel, Chomouty, okolo
sloupské restaurace U Sedmi trpaslíků
a Lesního divadla přes Svojkov, Nové
Domky až do Svitavy.

Cyklotrasa Viničná
Pohodový výlet Jizerskohorskými bučinami. Čeká vás celkem 16 kilometrů.

Cyklistika převažuje v Libereckém kraji stále víc nad pěší turistikou. Na kolech toho totiž lidé vidí mnohem víc.
Začíná ve Ferdinandově, pozoruhodném například pamětní deskou Járy Cimrmana na místě, kde byl naposledy
spatřen. Z Ferdinandova je zapotřebí
mírně vystoupat po trase 3006 na traverzovou cestu, zpevněnou drobným štěrkem. Projížďka Jizerskohorskými bučinami vás zavede do Oldřichovského
sedla, cestou se seznámíte s Jizerskými
horami na šesti zastaveních naučné stezky. Ta nabízí i několik vyhlídek na skupiny skal a kamenů.

Stezka Járy Cimrmana
Vede místy, která proslavil svým působením „velikán“ české historie. Nově
vybudovaná cyklostezka vede z Návarova, od mostu přes Zlatou Olešnici směrem na Tanvald, Šumburk nad Desnou,
Sladkou dírou k Protržené přehradě
a mizí na polské hranici Jizerka - Orle.
Na trase je devět zastavení, která připo-

mínají Cimrmanovo působení v kraji.
Například Most Járy Cimrmana v Návarově. Járu Cimrmana vizionáře připomínají Boží muka u křižovatky nad Bohdalovicemi. Zastavení Zlá předtucha u Protržené přehrady zase připomíná Cimrmana jako proroka.

Uhelná cyklotrasa
Uhelná cyklotrasa vede kolem větrných
mlýnů a uhelného lomu. Čeká vás 38 kilometrů. Cesta vede po cyklotrase 3039
přes Horní Vítkov, Uhelnou nebo Oldřichov. V Heřmanicích si prohlédnete přírodní památku Kodešova skála tvořenou čedičovými sloupci s pamětní
deskou zastřeleného českého učitele.
Zajímavostí je, že do obce vedla dnes
již zrušená úzkokolejná trať Heřmanička z Frýdlantu. Po Krakonošově cestě
pak vjedete na polské území. Vydáte se
přes Jasnou do Bogatyně.

INZERCE

Polní den mezi Řípem a hradem Hazmburk se opět vydařil
Již sedmkrát se v Radovesicích na Litoměřicku
uskutečnilo setkání zemědělců pořádané společností AgroZZN ve spolupráci se společností ZEPOS
Radovesice. Polní den se konal ve středu 7. června
v krajině, které dominuje hora Říp a hrad Hazmburk.
Za slunečného počasí si místní zemědělci mohli
v přátelské atmosféře opět vyměnit zkušenosti,
seznámit se s nejvhodnějšími odrůdami zemědělských plodin pro zdejší oblast, prohlédnout si nejmodernější techniku nebo navštívit seminář, kde získali cenné rady týkající se zejména práce s půdou.
Přátelské setkání
Význam Polních dnů při zahájení celé akce shrnul
Ing. Jan Bretšnajdr, ředitel společnosti AgroZZN.
„Pořádáme tři polní dny vždy v období před žněmi
v červnu. Cílem je setkat se s obchodními partnery
a s přáteli, vyhodnotit stav bilance komodit, stavy
porostů a vést odborné diskuse. Hlavním cílem je
však přátelské, pracovně relaxační setkání,“ zdůraznil Ing. Jan Bretšnajdr.
„Tento Polní den se týká především osiv a výběru odrůd jednotlivých plodin. K vidění je 25 odrůd
ozimých pšenic a jsou zde také pokusy s odrůdami
kukuřice a sóji,“ řekla Ing. Markéta Hlavsová, produktová manažerka pro agrochemii a osiva ve společnosti AgroZZN a zastavila se u takzvaného greeningu a také pěstování sóji.
„Vzhledem k tomu, že správně nevzešly porosty ozimé řepky, nahradili jsme je směsí meziplodin
pro takzvaný greening. Zemědělci zde mohou tuto
směs vidět. Máme tady také malou expozici věnovanou včelařství, protože tyto směsi kvetoucích
meziplodin jsou kromě svých půdoochranných
vlastností také výbornou pastvou pro včely. Zcela nově je tady letos sortiment odrůd sóji. To také
souvisí s tím, že je velká poptávka po NON GMO
plodinách, takže se některé podniky budou věnovat
pěstování vlastní sóji do krmných směsí, která není
geneticky modifikovaná. Proto zde máme takové
odrůdy, které jsou vhodné pro pěstování v našich
podmínkách,“ vysvětlila Ing. Markéta Hlavsová.
Přínos Polních dnů přiblížil Ing. Radek Košál, šéf
podpory prodeje divize hnojiv společnosti Agrofert.
„Na Polní dny se lze dívat dvěma pohledy. Prvním
jsou samotná jednodenní setkání, na která zveme
zemědělce a partnery, snažíme se s nimi především
potkat a promluvit, ukázat jim výsledky naší práce
a představit novinky, případně stávající osvědčené
produkty. Z druhého úhlu pohledu jsou Polní dny celoroční prací, která začíná ještě před setím výběrem
pozemku, pokračuje založením, ošetřením a sledováním porostů, nastavením dávkování a tak dále.
A samozřejmě rozhodnutím, co chceme lidem ukázat a představit. Pro nás jsou hlavním tématem hnojiva, jejichž jsme výrobci i prodejci, a zákazníky zajímá
fungování jednotlivých přípravků. Polní pokusy jsou
pro nás důležité, protože pro nás tvoří součást marketingových podkladů a dovolují nám poznat hnojiva
v praxi, podporovat metodiky pro zákazníky a aktiv-

ně prezentovat novinky. Firmám se tu snažíme v duchu hesla Z pole na vidličku, od osiva po biopaliva
ukázat všechno v celém cyklu. Snažíme se také ukázat zemědělskou techniku. Naší snahou je využívat
nejnovější a nejlepší technologie už při zakládání
porostů. Chceme představit moderní stroje splňující
nejpřísnější požadavky,“ vysvětloval Ing. Radek Košál.
Nejmodernější stroje
Nejnovější stroje představila návštěvníkům tradičně společnost AgroZES.
„V portfoliu máme výhradní zastoupení traktorů
CASE a závěsné techniky Great Plains. Letos jsme
přivezli do Radovesic novinku – traktor Optum 300
CVX, který získal ocenění Traktor roku 2017. Dále
zde představujeme zcela nový model traktoru
Luxxum o 110 koních s čelním nakladačem,“ představil Ing. Jiří Hejhal, ředitel společnosti AgroZES.
Návštěvníci Polního dne měli možnost načerpat
nepřeberné množství rad a doporučení na semináři, který pro ně organizátoři připravili.
„S kolegou Jiřím Hejhalem jsme se rozhodli,
že trošku oživíme program tohoto Polního dne
a představíme zde speciální přednáškový seminář. V padesátiminutových blocích prezentujeme
zemědělcům příběh roku zhruba od června do září
či října. Informujeme je, na co si dát pozor, v jaké
chvíli je dobré diagnostikovat půdu, co v ní mají hledat, podle čeho se mají rozhodovat, kdy a jaký stroj
zapřáhnout, jak ho osadit, jak hluboko zpracovávat,
jak reagovat na to, jestli je moc vlhko, nebo naopak
málo vláhy, jak reagovat například na výskyt rezistentních plevelů nebo na škůdce,“ přiblížil Ing. Václav Mádl ze společnosti AGRI CS.
Z půdy se dá číst jako z knihy
O půdě a její nenahraditelnosti dokáže Ing. Václav
Mádl poutavě vyprávět.

„Měl jsem možnost se potkat s velmi zajímavými lidmi v Evropě i ve Spojených státech, kteří
mě naučili vnímat půdu jako to nejcennější, co
máme. Ukázali mi, že z půdy se dá číst jako z knihy. Někteří lidé jsou tvrdohlaví a nechtějí reagovat například na to, že srážky jsou sice stejné, ale
padají v jiné intenzitě, to znamená ve chvíli, kdy
to zemědělec nepotřebuje, anebo naopak nepřicházejí vůbec ve chvíli, kdy jsou potřeba. Velmi
se také snižuje obsah organické hmoty v půdě,
a to bez ohledu na to, jestli zemědělec zaorává
hnůj, nebo nikoli. Jde o to, jak s půdou pracuje.
Lidé si navíc mnohdy neuvědomují, jakou hodnotu má organická hmota v půdě, což je špatně.
Naopak je dobře, že se začíná řešit pH v půdě, že
zemědělci začínají vápnit a více se tomuto ohledu věnovat,“ řekl Ing. Václav Mádl a upozornil, že
někteří zemědělci práci s půdou a jejími vlastnostmi podceňují. I proto jim na Polních dnech
nabízí pomoc.
„Neuvědomují si, že každé pole je specifické. My
jsme se na základě toho, co jsme se za ty roky naučili, rozhodli, že vedle obchodu nabídneme lidem
know-how jako na talíři. Vnímáme i to, že není moc
společností a lidí, kteří by mohli to, co se naučili,
předat dále. Nejde nám v tomto případě o obchod,
ale je to spíš takový pomyslný zdvižený prst. Sám
v tomto regionu bydlím, vím, že jde o druhý nejsušší kraj v republice a že je potřeba s vláhou něco dělat, dokud můžeme,“ uzavřel Ing. Václav Mádl.
Již na první pohled bylo v Radovesicích patrné,
že mezi stovkami návštěvníků Polního dne v Radovesicích jsou zastoupeny všechny generace zemědělců. Informace v Radovesicích čerpali mladí
zájemci o novinky stejně jako střední a starší generace rolníků. Spokojeni s příjemnou atmosférou a nabytými zkušenostmi nakonec odcházeli
všichni.
www.agrozzn.cz
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Koupání pod Jizerskými horami
si nic nezadá s jezery v Alpách
Jizerské hory mají něco,
čím se mohou chlubit
v celé střední Evropě.
V Jablonci nad Nisou se
rozkládá přehrada,
úžasné místo ke koupání.
MARTIN TRDLA
JABLONEC NAD NISOU | Nové lavičky, více odpadkových košů, ale i osvětlená stezka či koncerty vážné hudby.
Několik novinek čeká letos na statisíce
návštěvníků, kteří přes léto navštíví jabloneckou přehradu. Dělníci už na začátku června měnili některé lavičky lemující cyklostezku.
„Nějaké lavičky byly více než dvacet
let staré. Nové jsou odolnější,“ informovala mluvčí jabloneckého magistrátu
Markéta Hozová. Laviček nechá radnice vyměnit 35 a přijde ji to na 175 tisíc
korun.
Letní sezona na přehradě vyjde městskou kasu na 2,6 milionu. Peníze putují
třeba na provoz toalet, úklid, na likvidaci odpadu, sledování kvality vody nebo
na služby vodních záchranářů. „Jediným naším výnosem je parkovné v ulici
Za Hrází,“ dodala Hozová.
Další novinkou v okolí 111 let staré
vodní nádrže je 23 mobilních odpadkových košů a deset mobilních nádob se
žlutými pytli na plastový odpad. Ty přibudou k 35 košům, které tu již stojí.
„I když jsou koše bytelné, je momentálně zhruba třetina z nich poničená van-

daly a proto prochází opravou,“ upozornila mluvčí magistrátu.
Bezpečnější chůzi kolem přehrady
slibuje osvětlení, které má ještě letos vyrůst na stezce od místní sauny směrem
k zátoce Cikánka. Podle města totiž jde
o rizikovou oblast. Celkem tu má být
12 svítidel za 670 tisíc korun. Větší část
nákladů zaplatí takřka půlmilionová dotace z ministerstva vnitra.
V budoucnu by mělo na začátku cyklostezky poblíž loděnice vyrůst také pítko. „S námětem přišel osadní výbor
Mšeno. K umístění pítka by mělo dojít
příští rok,“ doplnila Markéta Hozová.
Stejně jako v předchozích letech se na
přehradě uskuteční několik koncertů
vážné hudby v rámci akce Město plné
tónů.

Do vody je od loňska
snadnější přístup
Od loňské sezony usnadňují lidem
vstup do vody dvě schodiště pod Slunečními lázněmi, která vznikla za 1,5 milionu z pokladny města. V zátoce pod budovou Povodí Labe jsou zpevněné břehy a na několika místech se objevily přírodní schůdky. Loni byly také dokončeny opravy na toaletách na Tajvanu.
„Jsou vhodné i pro imobilní občany
a mají přebalovací pult pro miminka.
Objekt též slouží jako základna pro vodní záchranáře,“ doplnila Hozová.
Na přehradě již třetím rokem platí vyhláška, která povoluje od května do září
koupání psů v takzvané druhé a třetí přehradě. Do hlavní nádrže ale psi nesmí.
„Narovnali jsme vyhlášku tak, aby si

Jablonecká přehrada je místem, kde se plavci radostně noří do vln. Cesta po
hrázi i na březích vybízí k procházkám i jízdě na kolech. FOTO | OTA BARTOVSKÝ
procházku v okolí přehrady mohli užít
lidé i zvířata a pejskaři měli možnost
své psy bez trestu a bez vodítka vykoupat,“ řekl primátor Jablonce Petr Beitl.
K přehradě se vztahuje i výstava Jablonecké moře, která začala v Domě
Scheybalových. „Návštěvníci se ocitnou na chvíli v dobách, kdy vodu brázdily plachetnice nebo oblíbený parníček a
dámy se cudně opalovaly v ústraní Slunečních lázní,“ láká pozvánka.
Od loňské sezony usnadňují lidem
vstup do vody dvě schodiště pod Slunečními lázněmi, která vznikla za 1,5 milionu z pokladny města. V zátoce pod budovou povodí jsou rovněž od loňska
zpevněné břehy a také přírodní schůdky
na několika místech.
Nad bezpečností koupajících bdí le-

tos Vodní záchranná služba Českého
červeného kříže. Záchranáři jsou na základě smlouvy s městem na přehradě
denně od 9 do 19 hodin.
Město udržuje 8 veřejných toalet,
4 sprchy (na pláži U prutu, na pláži proti městské hale, za budovou Povodí
Labe, u beachvolejbalových kurtů).
V sezoně jsou všechny toalety otevřeny zdarma od 8 do 20 hodin. Toalety na
Tajvanu byly loni kompletně dokončeny. Jsou vhodné i pro invalidy a mají
přebalovací pult pro miminka.
Kolem přehrady je rozmístěno 35 bytelných odpadkových košů, 16 z nich je
opatřeno držáky na sáčky na psí exkrementy. Na základě námětu osadního výboru Mšeno je v přípravě projekt na pítko na začátku cyklostezky u loděnice.

Z vily u přehrady bude vějička na turisty
MARTIN TRDLA
JABLONEC NAD NISOU | Jablonec
koupí za 8,1 milionu Kantorovu vilu nedaleko přehrady.
Ve vzduchu už vlají nápady, co
s funkcionalistickým šperkem světového významu z dílny architekta Heinricha Kulky z roku 1934 provést. Památkově chráněné dílo žáka a blízkého spolupracovníka klasika moderní architektury Adolfa Loose by se mohlo otevřít
veřejnosti a sloužit pro kulturní, společenské a reprezentační účely.
Koupi čtyřpodlažní vily, jež připomíná významnou Müllerovu vilu v Praze,
schválili ve čtvrtek jablonečtí zastupitelé. Nyní radnice začne připravovat projekt na její využití. Nutná bude také rekonstrukce vily, která spolkne podle vel-

Kantorova vila bude ještě krásnější než nyní.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
mi hrubých odhadů asi deset milionů korun. Na obnově domu chce město spolupracovat s Kulkovou nadací z Nového
Zélandu. „Nadace disponuje podrobnou
projektovou dokumentací a odborníky
na dílo Heinricha Kulky, a v neposlední
řadě se může díky svému renomé a mezinárodním kontaktům ucházet o finanč-

ní granty z jiných zemí,“ uvedla mluvčí
jablonecké radnice Markéta Hozová.
Město již s nadací začalo jednat.
Podle Jana Sapáka, znalce moderní architektury a Kulkova díla, je Kantorova
vila nejvýraznějším počinem Kulky po
smrti slavného Loose. „Je to mezinárodně významné dílo. Navíc i přes přestavbu v 80. letech zde zůstalo zachováno
asi 65 procent z nejcennější podstaty
domu. Vila také není ve špatném technickém stavu a není nutnost ji bezprostředně po koupi rekonstruovat,“ vysvětlil Sapák.
Jablonecká radnice je přesvědčena,
že získá do svého majetku dům, který
může být pro město stejně významný
jako je například pro Brno proslulá vila
Tugendhat. „Získáváme do svého vlastnictví objekt, který by podobně jako

vila Tugendhat v Brně nebo Müllerova
vila v Praze mohl sloužit pro kulturní,
společenské a reprezentační účely.
Vzhledem k rostoucí oblibě cestovního
ruchu zaměřeného na architekturu má
Kantorova vila velký potenciál stát se
jedním z turistických lákadel Jablonce,“ shrnula Hozová.
Vilu nechal postavit lékař Alfréd Kantor. Exteriér domu působí velmi jednoduše a neutrálně – krychlový tvar s plochou střechou, střídmá kompozice fasády, žádné rafinované detaily nebo
kontrastní prvky. Nejvýraznějším prvkem bíle omítaných fasád je vstup s travertinovým obkladem a prosklenými
dveřmi s mříží. Do polozapuštěného suterénu byla umístěna soukromá ordinace, místnost pro domovníka, garáž a zázemí domu.

INZERCE

Šroubárna v Turnově stojí znovu pevně na nohou
Ačkoliv ani někteří místní nevědí, že Šroubárna Turnov, a.s. ještě působí na trhu, společnost letos oslaví již 66. výročí od svého vzniku.
A to všem potížím, se kterými se v minulosti
potýkala, navzdory. Ročně opustí výrobní haly
na pět set milionů kusů šroubů a dalších výrobků. V padesátých letech minulého století
bylo dle tehdejších zvyků sdruženo několik
menších podniků turnovského okolí za účelem vytvoření velkého podniku v centru města.
V prostorách bývalého nábytkářského podniku zde byly položeny základy firmy, jež se roku
1992 proměnila v moderní akciovou společnost s prosperující vidinou. Ačkoliv je dnes
Šroubárna jednou z předních evropských výroben, i ji postihla hospodářská krize, ve které
se zmítala světová ekonomika v nedávných
letech. Od dob přeměny v akciovou společnost mívala firma okolo 700 zaměstnanců.
Jejich počet však vlivem krize a konkurence
nekvalitních, ale levných výrobků z Číny klesl
až na pouhých 170. Mezi opatření patřilo také
odebrání zaměstnaneckých výhod, pátého
týdne dovolené a především mzdové snížení.
I přesto to byli právě zaměstnanci a komunikativní vedení, kdo dokázal postavit turnovskou
Šroubárnu znovu na nohy. Byly to především
sounáležitost a pochopení zaměstnanců, které zároveň ředitel společnosti Jaroslav Vávra
považuje za největší firemní úspěch.
Díky tomu a také díky pracovní píli mohly být
v minulých letech provedeny více než stamilionové investice s cílem zlepšení kvality výrobků

a zákaznických služeb. Peníze byly směřovány
do postupových lisů pro tváření složitých dílů
vybavených zařízením pro kontrolu procesu
výroby, přetahů, strojů pro hrocení a válcování závitů, odfosfátovacího zařízení nebo
do kontrolního zařízení. Dále také do nové
haly logistiky a údržby, do níž bylo potřeba
nové vybavení nainstalovat. I v letošním roce
výstavba pokračuje, a to na nové administrativní budově a rekonstrukci přilehlých objektů.
Tímto Šroubárna realizuje projekt s názvem
„Stavební úpravy a přístavba administrativní
a obchodní budovy + Výrobní hala společnosti
Šroubárna Turnov, a.s. (10261)“, reg.č. CZ.0
1.2.07/0.0/0.0/15_004/0001883, který je
spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. „Jeho cílem je optimalizace výrobních a administrativních prostor společnosti
Šroubárna Turnov, a.s. Předmětem projektu
je rekonstrukce stávající budovy, demolice nevyhovujícího objektu a přístavba nových prostor,“ říká Jaroslav Vávra.
Šrouby, na jejichž výrobu se firma v posledních letech soustřeďuje, nejčastěji směřují
do automobilového průmyslu, kompresorů
v domácích spotřebičích a elektrotechniky.
Kromě sériové výroby se v Turnově vyrábějí
i unikátní součástky podle výkresů zákazníků.
Na této práci se podílí necelých dvě stě zaměstnanců od strojařů s výučním listem, přes
středoškolsky vzdělané, až po vysokoškoláky.

Ti jsou připraveni do svého velkého týmu okamžitě přijmout každého se vším potřebným
pro výkon této práce. Jak bylo již zmíněno
výše, Šroubárna zase stojí na nohou a tak mají
stávající i noví zaměstnanci benefity ve formě
pěti týdnů dovolené, nárůstu mezd a dalších
motivačních výhod, zpět.
Snaha o progresivitu podniku ve světě
strojírenského průmyslu začíná v turnovské
Šroubárně koukat zpoza každého rohu. Ředitel firmy uvedl, že firma by měla v budoucnu,
do roku 2020 expandovat ve směru výroby
komplikovanějších a nejkvalitnějších dílů pro
automobilový průmysl a rozšíření kapacit.
„Budoucnost společnosti bude doprovázena
dalšími investicemi, které zajistí růst produktivity výroby s nejvyššími nároky na kvalitu,
vyšší efektivitu kalení a povrchových úprav
a celého systému logistiky a služeb zákazníkům. Realizací takto stanovených cílů chceme dosáhnout dalšího posunu vpřed mezi
řadou evropských a světových výrobců spojovacího materiálu pro stávající a nové zákazníky z řad výrobců automobilů, subdodavatelů
automobilového průmyslu a výrobců kompresorů s maximálními požadavky na dodávané
díly,“ doplňuje ředitel podniku Šroubárna Turnov, a.s. O chodu výrobny a samotného podniku se mohou návštěvníci dozvědět vše, co
je bude zajímat na Dni otevřených dveří, který
se uskuteční v rámci oslav výročí vzniku společnosti v září 2017.
www.sroubarnaturnov.eu
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Krajská zdravotní zahájila provoz nového
oddělení NIP a DIOP v mostecké nemocnici
ké republice na počet obyvatel nejméně. Oddělení je velice potřebné a chtěl bych ještě jednou poděkovat Krajské zdravotní, že se do této akce dala.
Týmu paní primářky a dalších lidí, kteří se budou
na chodu oddělení podílet, přeji mnoho úspěšně
léčených pacientů,“ řekl náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

Slavnostní přestřižení pásky: zleva náměstek hejtmana Ústeckého RSDr.
Stanislav Rybák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing.
Jiří Novák, primářka oddělení MUDr. Lucia Prusíková, generální ředitel
společnosti Ing. Petr Fiala a MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče
Nemocnice Most, o. z.

Krajská zdravotní, a. s., slavnostně zahájila
provoz nového oddělení NIP (následné intenzivní péče) a DIOP (dlouhodobé intenzivní
ošetřovatelské péče) v Nemocnici Most, o. z.
Akce za účasti zástupců vedení a managementu Krajské zdravotní, a. s., náměstka hejtmana
Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka, senátorky MUDr. Aleny Dernerové, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotní a sociální péče ČR Ing. Ivany Břeňkové a dalších hostů
proběhla v pátek 2. června 2016.
„Nové oddělení mostecké nemocnice je mezi
nemocnicemi Krajské zdravotní, a. s., prvním
s takovým zaměřením a zároveň je počtem lůžek
největším v Ústeckém kraji. Vzniklo na základě
naléhavých potřeb, které přináší neustále se zvyšující počet chronicky nemocných pacientů. Velké
poděkování patří Ústeckému kraji, který zásadní
částkou přispěl na nákup vybavení a přístrojové
techniky. Z celkové částky 27,63 milionu korun
včetně DPH se Ústecký kraj podílel 26 miliony
Kč. Děkujeme i zhotoviteli, kterým byla Stavební
a obchodní společnost Most spol. s r. o. Rekonstrukce ve dvou podlažích byla prováděna na ploše větší než 1000 m2. Cena z veřejné zakázky byla
16 782 862 Kč včetně DPH,“ přiblížil Ing. Jiří Novák,
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
„Poděkování patří všem, kteří se na vzniku oddělení podíleli. Získáváme velice potřebná lůžka,
protože dosud bylo v kraji takových pouze 10
v Lounech a Ústecký jich měl ze všech krajů v Čes-

„Rád bych poděkoval řediteli zdravotní péče, jak
tomu, který po 10 letech skončil ve funkci a pokračuje s námi jako primář, což je MUDr. Luděk
Hyka, tak novému řediteli MUDr. Petru Najmanovi. Z mé strany rovněž poděkování akcionáři
a představenstvu, ale i zastupitelstvu Ústeckého
kraje, které ve své Strategii podpory zdraví nasměrovalo Krajskou zdravotní, aby otevřela toto
oddělení,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel
Krajské zdravotní, a. s.

Pracoviště NIP disponuje 12 lůžky. Pacienti na nich budou napojeni na
plicní ventilaci a trvale monitorováni.

Primářkou na oddělení NIP a DIOP nemocnice
Most, o. z., je MUDr. Lucia Prusíková, do té doby
lékařka Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
která účastníkům akce předvedla krátkou prezentaci nového oddělení. Vrchní sestrou oddělení je
Kateřina Toronicová.

Ing. Jiří Novák a MUDr. Lucia Prusíková v nově otevřeném oddělení
mostecké nemocnice.

Následná intenzivní péče (NIP) je péče o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci stavu, ale jsou
dosud závislí na podpoře základních životních
funkcí, typicky na umělé plicní ventilaci (UPV). Posláním pracoviště NIP je bezpečné a v závislosti na
stavu pacienta rychlé odpojení od UPV, optimalizace zdravotního stavu a překlad na DIOP nebo
propuštění do následné, ošetřovatelské či domácí
péče.
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
(DIOP) je péče o pacienty s poruchou vědomí ve
stabilizovaném stavu, kteří již nejsou závislí na
podpoře základních životních funkcí. Posláním
pracoviště DIOP je zabezpečení intenzivní ošetřovatelské péče dlouhodobého charakteru, která
kromě jiného zahrnuje dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty (pravidelná toaleta
dýchacích cest, oxygenoterapie, odsávání, nebulizace a péče o tracheostomii) a intenzivní rehabilitaci.
První pacienty bude postupně přijímat mostecké
oddělení NIP a DIOP, umístěné ve 3. a 4. podlaží
budovy A, po zacvičení a doplnění odborného
zdravotnického personálu, v průběhu následujících měsíců.

Stěžejní vybavení NIP a DIOP:
NIP disponuje 12 lůžky pro 12 ventilovaných, trvale monitorovaných pacientů, kteří budou na parenterální
výživě v kombinaci s enterální výživou, a to pomocí infuzních a enterálních pump. Lůžka Multicare umožňují
maximální komfort jak pro pacienta, tak i pro personál. Manipulace s nimi není složitá, všechna lůžka jsou
s váhou, možností laterálních náklonů a v případě potřeby z nich lze z nich vytvořit křeslo. Hygiena pacienta,
pokud to jeho stav umožní, se provede na koupacím lůžku v koupelně, kde bude možnost pomocí kyslíkové
tlakové láhve aplikovat inhalaci kyslíku, samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních zásad. Nebude-li možno, z jakéhokoli důvodu, pacienta transportovat do koupelny, veškerá toaleta se uskuteční na lůžku pacienta.
Každé lůžko je vybaveno odsávačkou, toulcem s odsávacími katétry, ambu vakem (ruční dýchací přístroj), inhalací O2. Ve službě na jeden pokoj připadají 2 sestry a 1 ošetřovatelka, 1 sanitář na oba pokoje.
DIOP má 15 lůžek (monitorovaných zatím 5, do budoucna všech 15) a jeden záložní ventilátor.Všechny pokoje
mají lůžka Eleganza, rovněž s možností laterálních náklonů, váhy. Všechna lůžka mají odsávačky, toulce s odsávacími katétry, inhalace O2. Ošetřovatelská péče o pacienty bude stejná jako o pacienty na NIP. Ve službě
budou 2 sestry, 2 ošetřovatelky a 1 sanitář.

Jedno z 15 lůžek pro DIOP.

Na obou částech oddělení budou mít sestry na pomoc k práci pracovní vozíky se základním vybavením pro
léčbu lékovou, infuzní atd. a dále převazové vozíky, instrumentační. Obě části oddělení jsou plně klimatizovaná, mají skladové prostory a prostory pro lékárnu. Jak NIP, tak DIOP budou mít pro pacienty dva televizory na
pojízdném stojanu, aby bylo možné přejíždět od pacienta k pacientovi.

Náš kraj

16. června 2017 27

Mumlavský vodopád je jedním
z největších divů v Krkonoších
Být v Krkonoších
a nevidět Mumlavský
vodopád je totéž, jako
kdyby se turista vyhnul
v Paříži Eiffelově věži
nebo v Římě Koloseu.
MILOSLAV LUBAS
HARRACHOV | Když budete mít štěstí,
uvidíte nad Harrachovem něco opravdu
úžasného. Spojí se tam krása přírody
s láskou dvou lidí. Mumlavský vodopád, jeden z nejzářivějších přírodních
klenotů Krkonoš, je totiž pro svou krásu
místem, kde se odehrávají svatby.
„V Harrachově máme dva body, na
něž se ptá každý – Mumlavský vodopád
a mamutí skokanský můstek,“ říká harrachovská starostka Eva Zbrojová.
„Mumlavský vodopád si vybírají pro obřady svatebčané. Oddávám je na vyhlídce vedle něj, ale jednou byla svatba i na
velkém kamenu před vodopádem.“
Popularita Mumlavského vodopádu
vyplývá z krásné přírody, jež ho obklopuje. „Hlavní ale je, že zůstává krásný
i během velkého sucha,“ tvrdí Zbrojová. „Je nejvodnatějším vodopádem v celých Krkonoších.“
Ne náhodou zařadili lidé Mumlavský
vodopád mezi sedm divů Krkonoš.
Procházka k Mumlavskému vodopádu není navíc namáhavá. Od nejbližšího
parkoviště se k němu stoupá zhruba kilometr.
Mumlavský vodopád se tyčí do výšky skoro 10 metrů a na šířku měří zhru-

„

Všichni mohou
z blízkosti
sledovat, jak řeka skáče
přes kameny, jak padá
z kamenných stupňů ve
svém korytě, jak hučí,
šumí a bublá.
ba stejně. Voda se valí dolů z impozantního žulového stupně. U Mumlavského
vodopádu podobně jako na jiných místech dravé horské říčky Mumlavy se nacházejí mohutné balvany s vymletými
dírami. Říká se jim čertova oka nebo
obří hrnce. K Mumlavskému vodopádu
vede pohodlná asfaltová cesta, velmi
dobře sjízdná nejen pro kola a dětské kočárky, ale také pro vozíčkáře. Pro auta
však platí zákaz vjezdu. „Na kamenech
a březích u Mumlavského vodopádu se

K Mumlavskému vodopádu míří nejen tuzemští, ale také zahraniční turisté. Nejkrásnější je při jarním tání sněhu, kdy
se dolů řítí masa vody.
FOTO | 2x ARCHIV MAFRA
v létě turisté opalují, v řece si máčí
nohy a nejodvážnější z nich se do studené vody ponoří celí,“ upozorňuje Zbrojová. „Mumlavský vodopád totiž neleží
v ochranném pásmu zdroje pitné vody.“
Mumlavský vodopád sice v Harrachově válcuje ostatní pozoruhodnosti, ale
výletníkům se vyplatí, pokud od něj pokračují ještě výš proti proudu horské
bystřiny.
„Odmění je nádherné pohledy na rodící se řeku,“ říká mluvčí Krkonošského
národního parku Radek Drahný. „Všichni mohou z bezprostřední blízkosti sledovat, jak řeka skáče přes kameny, které jí stojí v cestě, jak padá z kamenných
stupňů ve svém korytě, jak hučí, šumí
a bublá.“
Nedaleko od Mumlavského vodopádu se výletníkům nabízejí šance k občerstvení. Stojí tam slavná Mumlavská bouda a také oblíbený srub U Lišáka, proslulý mimo jiné domácími koláči.
Od Mumlavského vodopádu stoupá
turistická cesta ke Krakonošově snídani
a dál k Vosecké boudě. Na Krakonošově snídani lze zahnout doprava a po docela namáhavém okruhu přes Ručičky
a Čertovu horu se vrátit do Harrachova.
Na Ručičkách naštěstí stojí kiosek, kde
se dají nabrat nové síly k dalšímu dlouhému putování.
Někomu nevoní šlapat po svých.
Mnoho turistů, především pak zahraničních, překvapuje, že musí dojít
k Mumlavskému vodopádu pěšky.
Podle Zbrojové by tam nejraději dojeli

Pěkný výhled na Mumlavský vodopád nabízí lávka, která vede nad řekou.
Na kamenech kolem ní se v létě opalují i chladí turisté.
autem, stáhli elektricky ovládané okénko, vyfotili si ho a vrátili se zase zpět.
Když jim v harrachovském informačním centru řeknou, že k osmimetrovému vodopádu auta nesmí a z parkoviště
je to necelý kilometr daleko, vyptávají
se: „Nejezdí k vodopádu alespoň autobus nebo vlak?“
Vodopád je druhým divem Krkonoš
V anketě o sedm divů Krkonoš, kterou
vyhlásila před několika lety Správa Krkonošského národního parku, obsadil
Mumlavský vodopád druhé místo. Lidé
mu dali dvě stě sedmdesát jedna hlasů.
Bylo to o pouhý jeden hlas méně než poslali Obřímu dolu. Třetí místo obsadily
meandry Labe. Například nejvyšší čes-

ká hora Sněžka se ale mezi sedm krkonošských divů vůbec nedostala, v pořadí skončila až desátá.
Vodopád a okolí jsou českým unikátem. Mumlavskému vodopádu může co
do návštěvnosti konkurovat pravděpodobně pouze Adršpašský vodopád. Hrabě Jan Harrach využil popularity
Mumlavského vodopádu a postavil
u něj chatu.
Mumlavský vodopád těží ze svého
okolí – především ze skalních ploten
v korytě a z obřích kotlů vymletých vodou do balvanů. V Česku jsou ojedinělé, podobné přírodní útvary se nalézají
až ve Vysokých Tatrách a zejména potom v Alpách a Skandinávii.

POJIŠTĚNÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Jak vyzrát na chytáky u pojistek

Kroupy, vichřice nebo sprejeři. Kdy vám pomůže které pojištění a na co si dát pozor při podepisování smlouvy?
5plus2
■ RÁDCE
Když si sprejer udělá z vaší
fasády malířské plátno
Odstranění graffiti na zdi domu stojí přibližně 150 Kč za čtvereční metr, což při posprejování větší plochy může být dost peněz. Pokud je ve vaší pojistné smlouvě na
pojištění nemovitosti toto riziko zahrnuto,
pojišťovna za vás náklady uhradí. Dnes pojištění tohoto vandalismu nabízí v podstatě
každá pojišťovna. Nejde většinou o žádné
speciální připojištění, jen je potřeba zvolit jeden z produktů s vyšší pojistnou ochranou,
tedy nikoliv základní pojištění nemovitosti.
Tyto produkty samozřejmě obsahují všechna základní rizika jako požár, vodovodní
škody, vichřice – a také riziko vandalismu,
kam škody způsobené sprejerem spadají.
Je také možné, že produkt může přímo obsahovat riziko proti poškození sprejerem.

Když vám kroupy přemění
skleník v obří cedník

Když si po dešti voda udělá
kanalizaci z vašeho domu

Samostatné pojištění skleníku
je výjimečné,
ale je možné ho
pojistit k pojištěné nemovitosti.
Ale pozor, každá pojišťovna
k němu přistupuje jinak. Existují
dvě možnosti.
Buď pojišťovna
uzavře pojistku skleníku jako vedlejší
(ostatní) stavbu, pak se na něj vztahují rizika, která náležejí k hlavní pojištěné stavbě.
Ovšem obecně platí, že když je skleník pojištěn v rámci standardního pojištění, nevztahuje se na něj pojištění skel. Druhou
možností je, že pojišťovna skleněné výplně pojistí pouze v rámci pojištění skla,
a pak je nutné připojištění.

Pokud po deštích pronikl v přízemí domu
obsah kanalizace do obytné části, bude se
na situaci vztahovat pojištění, které řeší vystoupnutí vody z odpadního potrubí. Zdánlivě jasná záležitost se může zkomplikovat, a to pokud toto pojištění není součástí
smlouvy automaticky. Navíc je potřeba se
ujistit, zda toto riziko není obsaženo pouze
pro případ povodně a záplavy. Pojistit se
na případ vytopení kanalizací můžete také
v případě, že máte byt. Ochrání vás tak v situaci, kdy se obsah odpadního potrubí dostane do vašeho bytu od souseda.

Když vám střechu nad
hlavou vezme vichřice
Poškození domu větrem se u pojištění týká
jen rizika vichřice. Za vichřici se zpravidla
považuje vítr o rychlosti nejméně 75 km/h
(někteří pojistitelé za vichřici považují již

vítr o rychlosti 60 km/h). V České republice je omezený počet meteorologických stanic, může se tedy stát, že síla větru v místě
pojištění je jiná než na nejbližší stanici.
V případě, že není možné rychlost větru
spolehlivě určit, musí pojištěný prokázat,
že v okolí došlo k poškození i jiných staveb nebo podobně odolných věcí, popřípadě, že došlo k jiným průvodním znakům
vichřice, například k lesním polomům.
Pak je možné výsledek rozhodnutí o pojistné události změnit.
(re, iDNES.cz)

INZERCE

Myslete na to, že kompromisy
patří K ŽIVOTU,
NE kpojištění.
Pojištění VARIANT pro Váš domov

Novinky v pojištění domků, domácností a bytů
v osobním vlastnictví
 Navýšení základních limitů krytí
 Navýšení limitů u zabezpečení
 Nově krytá nebezpečí (např. poškození plotu zvěří, sanitární zařízení
allrisk)
 Rozšíření územní platnosti na celou Evropu
 Nová asistence pro kola a proti kybernetickým rizikům
 Rozšíření odpovědnosti, pojistné částky až 50 mil. Kč

www.uniqa.cz

Domov VARIANT
zohledňuje nejnovější
trendy v bydlení
Domov VARIANT od UNIQA pojišťovny přichází s novinkami vycházejícími z aktuálních potřeb a přání zákazníků. Variabilní stavebnicový produkt si každý poskládá individuálně. Základní nebezpečí jsou
zahrnuta automaticky (zejména požár), ostatní jsou volitelná (živly,
katastrofické škody, vodovodní škody, odcizení aj.).
Kromě domu, bytu, rekreační objektu a domácnosti lze pojistit
i vedlejší stavby (garáž, dílnu, oplocení, bazén, zahradu nebo skleník). Nové je krytí škod na sanitárním zařízení v domě nebo na oplocení způsobených zvěří.
Platnost je rozšířena na Evropu. Vztahuje se na věci v zavazadlovém
prostoru vozidla a na střešním nosiči nebo v boxu, a na věci studentů ubytovaných mimo domov (na kolejích, internátech, na zahraničních stážích).
Pojištění odpovědnosti může zahrnovat odpovědnost v běžném
občanském životě, odpovědnost vlastníka nemovitosti a odpovědnost z držení domácích zvířat. Do pojištění jsou nyní automaticky
zdarma zahrnuti i spoluvlastníci, rodiče a prarodiče nebo osoby zaměstnané v bytě. Dále UNIQA nabízí i pojištění odpovědnosti pronajímatele a nájemce. Limity plnění mohou být až 50 milionů korun.
Nové je připojištění asistence k jízdnímu kolu, tj. vyzvednutí
porouchaného kola, přeprava do servisu a oprava defektu do výše
5.000 korun. Úplnou novinkou je i připojištění kybernetické asistence pro případ kybernetických či hackerských ataků (překonání
zabezpečení počítače, zneužití dat a on-line účtů, poškození pověsti
na internetu, zneužití platební karty při platbě na internetu nebo rizika spojená s nákupem přes internet).
www.uniqa.cz

SIRUPY A DŽEMY
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Zdravé lákadlo domácího džemu
Borůvkové želé

FOTO | ARCHIV MAFRA

ČR | Časy, kdy téměř ve všech rodinách
byly špajzky nebo sklepy plné sklenic se
zavařeninami, jsou sice pryč, přesto vlastnoručně připravené marmeládě mnozí neodolají ani dnes. Její příprava sice zabere
nějaký ten čas a vyžaduje i trpělivost, ale
když se budete držet několika základních
rad, výsledek je zaručený.
Především dodržujte poměr jednotlivých surovin tak, jak je uváděno v recepINZERCE

Potřebujeme: 1 kg borůvek,
300 ml vody, 2 citrony,
želírovací cukr.
Postup: Borůvky omyjeme
a dáme do hrnce s vodou.
Povaříme je doměkka.
Rozvařené borůvky i s vodou,
ve které se vařily, necháme
překapat přes síto s plátýnkem.
Do borůvkové šťávy přimícháme
želírovací cukr v poměru 1 ml:1 g.
Citrony vymačkáme a přilijeme
ke šťávě. Borůvkovou šťávu
s cukrem a celé plody pomalu
přivedeme k varu a za stálého
míchání povaříme pět minut.
Po pěti minutách vaření
vyzkoušíme, jestli želé
rosolovatí. Z marmelády
sebereme pěnu a naplníme jí
sklenice. Zavíčkované je
obrátíme dnem vzhůru.

Marmeláda
z melounu
Potřebujeme: 2 kg melounové
dužiny, 1,5 kg želírovacího
cukru, 2 citrony.
Postup: Meloun nakrájíme asi
na dvoucentimetrové kostičky.
Kousky melounu prosypeme
ve velké míse cukrem a zalijeme
šťávou ze dvou citronů.
Přetáhneme fólií a necháme
4 až 5 hodin odležet v chladu.
Proslazený meloun potom
povaříme asi pět minut,
průběžně mícháme a sbíráme
pěnu. Po pěti minutách varu
zkoušíme, jestli marmeláda
rosolovatí – na studeném talířku
by měla udělat kapku, která po
naklonění nesteče. Sklenice
vypaříme horkou vodou
a naplníme marmeládou.

Hruškové pyré
Ingredience a postup:
Sladké hrušky oloupeme,
zbavíme jadřinců
a rozemeleme
na masovém mlýnku.
Na 1 kg hrušek dáme
2 g mořské soli a šťávu
z půlky citronu. Vaříme na
malém plameni v kastrolu
za stálého promíchávání
asi 45 minut. Přebytečnou
šťávu tak odpaříme.
Hrušky poté navrstvíme
do sklenic až po okraj,
zavřeme a vaříme na
80 °C asi 20 minut.
Takto připravené
hruškové pyré použijeme
například na dezert s
mandlovým či oříškovým
máslem nebo jako základ
do pohárů pod pudink.

tech. Nezapomeňte, že váha ovoce se udává po vypeckování a očištění. Nesnažte se
ani džemy a marmelády připravovat najednou ve zvlášť velkém množství. Když jen
zdvojnásobíte přísady, ovoce se pořádně
neprovaří, ztratí se z něj vitaminy a nedosáhnete správné konzistence a barvy.
Počítejte také s tím, že během zavařování je nutné směs stále míchat, aby se nepřipálila a pořádně se odpařila šťáva. Během
varu odstraňujte z povrchu pěnu. Kdybyste ji tam nechali, nebude výsledná zavařenina vypadat dobře a mohla by se brzy kazit.
Do marmelád a želé můžete po uvaření
přidat kapku likéru, rumu, ovocné pálenky
nebo vodky. Maximálně ale tak tři polévkové lžíce, aby se nenarušil proces želírování.
A mimochodem, víte, jaký je vlastně rozdíl mezi marmeládou a džemem? Marmeláda je hladká, džem má zase kousky ovoce,
tak to v Česku bývalo až do roku 2004.
Dnes lze ovšem na základě nařízení Evropské unie oficiálně nazývat marmeládou jen
džem s dvaceti a víceprocentním podílem
citrusových plodů.
(re, iDNES.cz)
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Česká republika

GRILOVÁNÍ
S LÁĎOU HRUŠKOU

Krkovička po srbsku
Tento recept jsem dostal od svých
srbských sousedů v Praze. Řekli mi
doslova toto: Žádnou jinou krkovičku už léta neděláme a všichni se po
ní mohou doslova umlátit. Vůbec ji
přitom nemarinujeme předem, jen
naložíme do speciální a kouzelné marinády a rovnou na gril.
Potřebujeme: plátky krkovičky;
na marinádu – půl hrnku oleje, 2 lžičky mleté sladké papriky, 2 lžičky sušené zeleniny (vegeta), 1 lžičku pálivé
papriky, 1 lžičku sušeného česneku.
Postup: Krkovičku osušte ubrouskem. Připravte marinádu, plátky
masa marinádou potřete a můžete
dát rovnou na gril.

Ananas opilý v medu

Jak ho jednou zkusíte, budete ho dělat už při každém grilování. Neuvěřitelně jednoduchý recept a neuvěřitelně výborný. Pro děti vynechte alkohol, stejně budou grilovaný ananas
vyžadovat zas a zas.
Potřebujeme: ananas; na marinádu –
2 panáky rumu, 2 lžíce medu, šťávu
z 1 citronu (z limetky je výraznější).
Postup: Ananas okrájejte, nakrájejte
na kolečka a vyřízněte střed. Naložte
do marinády z rumu, medu a citronové šťávy alespoň na 30 minut. Opékejte na grilu 5 minut z každé strany.
Podávejte horké.

Tipy na letní výlety:
za folklorem i indiány
Festival v ulicích

Amerika v Pardubicích

Mezi největší letní akce v Ostravě patří
už šest let Festival v ulicích. Centrum
města se po oba dny promění ve velkolepou hostinu plnou zábavy i umění. Návštěvníkům i kolemjdoucím nabídne
koncerty českých i zahraničních interpretů, desítky jamujících muzikantů
v ulicích, pouliční divadla, bubeníky,
workshopy, soutěže, hry či sportovní aktivity. K letošním lákadlům budou patřit lidské věže katalánských umělců, ze
známých hudebníků se na pódiu objeví
Ondřej Havelka & His Melody Makers,
Prago Union, Xavier Baumaxa či
Emma Smetana.
Kde? centrum Ostravy
Kdy? 30. června a 1. července
Za kolik? Vstup je zdarma

Areál dostihového závodiště v Pardubicích se v polovině srpna
promění k nepoznání. Vonět to tady
bude steaky,
jezdci na koních budou
místo zdolávání jezdeckých překážek předvádět rodeové disciplíny s lasy, zazní nejznámější
písně Elvise Presleyho, ukázky bojů
předvedou indiáni i military kluby ze
všech koutů republiky. To vše při druhém ročníku festivalu Friends fest. V nabitém programu pro rodiny s dětmi lákají pořadatelé také na jízdu na koních, kočárem, na nafukovací a skákací hrady, lezeckou stěnu či aktivity v indiánské vesnici. Dříve narození se mohou těšit na
koncert rockové legendy Uriah Heep.
Kde? dostihové závodiště Pardubice
Kdy? 12. srpna od 10:30
Za kolik? 200 Kč v předprodeji

Chodské slavnosti
Jednou z nejpopulárnějších českých
folklorních
akcí jsou už
roky Chodské
slavnosti. Letos se uskuteční už po třiašedesáté a spojeny jsou se
Svatovavřineckou poutí. Na návštěvníky čeká
v Domažlicích to nejlepší z českého
folkloru včetně oblíbených dudáků.
Kromě vystoupení souborů z celého širokého okolí i z ciziny nechybí také
ukázky tradiční chodské gastronomie.
Kde? Domažlice
Kdy? 12. a 13. srpna
Za kolik? Vstup je zdarma

Pivní festival
Zábavu pro všechny generace, včetně
dětí i seniorů, připravili organizátoři letošního ročníku velkého Pivního festivalu pořádaného Středočeským krajem.
Na návštěvníky na letištní ploše u Velké Dobré čeká kromě prezentace pivovarů, kulinářského umění a rozličných
stánků i dětský koutek se skákacím hradem, trampolínami a dalšími herními
prvky. Interaktivní program pro děti
i dospělé mají v režii středočeská muzea a další příspěvkové organizace kra-

je. Středočeští záchranáři ukážou první
pomoc při infarktu i záchranu tonoucích. Hudební program je sestaven napříč žánry a pro všechny generace. Od
11:00 zahraje dechovka Květovanka i Jaroslav Uhlíř. Postupně pak vystoupí zpěvák Petr Kolář, kapely Anofeles, De Bill
Heads, Ready Kirken či Komunál.
Kde? letiště Velká Dobrá u Kladna
Kdy? 24. června, zahájení v 11:00
Za kolik? Vstup je zdarma

Oslavy nejstaršího letiště
První a nejstarší vojenské letiště
v českých zemích oslavuje sté narozeniny – 1. července 1917
začal provoz
na
letišti
v Chebu. Výcvik zde absolvovala většina letců, kteří se později proslavili na
bojištích druhé světové války. Sté výročí připomene letecký den, který se bude
konat 24. a 25. června. Návštěvníkům
se představí slavné letouny 2. světové
války jako P-51D Mustang, Spitfire
Mk.XVIE nebo Jakovlev Jak-3, chybět
nebude ani Baťova Lockheed Electra
nebo gripeny armádního letectva. Při pozemních ukázkách se představí armáda, hasiči nebo historická vojenská technika.
Kde? letiště Cheb
Kdy? 24. a 25. června
Za kolik? 250 Kč na místě,
210 Kč v předprodeji
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0%
RPSN

Už Vám také Zaplo, kde si
půjčit zcela bez úroku?
Vyzkoušejte první půjčku ZDARMA
bez skrytých poplatků

800 999 977

Reprezentativní příklad na první půjčku: 5 000 Kč na dobu splatnosti 30 dní, roční úroková sazba 0 %, RPSN 0 %, výše
splátky 5 000 Kč. Celková částka splatná je 5 000 Kč. Při uzavření smlouvy je klientem zasíláno 0,01 Kč pro identiﬁkaci. Tento
příklad platí pouze pro produkt bez prodloužení doby splatnosti a při řádném splácení. Zaplo Finance s.r.o. si vyhrazuje
právo na posouzení úvěrové žádosti. Na poskytnutí úvěru není právní nárok. Tato reklama není návrhem na uzavření smlouvy.

Drsňák Petr Kolář,
velký hlas své generace
Rocker, který nepohrdne
muzikálem ani popem.
Kolář slaví padesátiny.
JOSEF VLČEK

P

adesátníků mezi muzikanty přibylo letos
hned několik. Po Robertu Kodymovi a Leoně Machálkové oslaví 20. června půlstoletí na světě také Petr Kolář. Na
to, že z rodných Českých Budějovic přišel zpívat do Prahy až
v šestadvaceti letech, toho stihl
víc než dost.
Známým se stal
v roce 1995, kdy začal zpívat se skupinou Precedens. Už
předtím se sice
uchytil v tehdejší
velké vlně muzikálů, ale vystupování s Precedensem
bylo
prestižní záležitostí – už proto, že v něm nahradil Báru Basikovou. Šéf kapely
Martin Němec ani nemohl mít
lepší volbu, Petr byl se svým dokonalým, rockersky chraptivým
hlasem snad jediný, jenž mohl
dosáhnout na laťku, kterou Basiková v Precedens nastavila.
Dalším milníkem v kariéře
Petra Koláře bylo setkání s Karlem Svobodou. Seznámil se
s ním při účinkování v muzikálu
Dracula. Vypráví se, že zpočátku

v něm Svoboda příliš zalíbení nenašel, ale
časem si jej tak oblíbil, že mu svěřil interpretaci svého posledního velkého hitu Ještě, že
tě lásko mám. Psal se rok 2005 a píseň, která
měla původně zaznít jen jednou jedinkrát na
charitativním narozeninovém koncertu, se
po odvysílání televizního záznamu tak
ujala, že ji Svoboda uvolnil i k dalším provedením. Byl z ní hit roku
a pomohla Kolářovi k třetímu místu v Českém slavíku.
Poté se Kolář stal dokonce korunním princem této populární
ankety. V letech 2006 až 2010
byl pětkrát za sebou druhý,
vždy za Karlem Gottem.
Navíc si ze Slavíka dvakrát

odnesl cenu za Nejoblíbenější píseň, kterou
udělují posluchači Rádia Impuls. V roce
2008 to bylo Jednou nebe zavolá a v roce
2011 Navzdory hříchům svým.
Petr Kolář je nejuniverzálnějším zpěvákem své generace. Jeho hudební záběr je obdivuhodný. Dokáže zpívat metal s Arakainem, druhé hlasy v projektech Dana Landy,
rockové balady, muzikálové melodie i běžný středoproudý pop jak z repertoáru Karla
Gotta. Na druhou stranu ho právě tahle
schopnost omezuje podobně jako kdysi oslabovala osobnost Karla Černocha. Pro svůj široký talent se proto nikdy nedokázal vyprofilovat tak, aby si ho publikum mohlo někam
napevno zařadit.
Kolář má na svém kontě osm desek. Poslední z nich A proč ne? z roku 2015 byla
rockověji laděná a obsahovala jeho zatím poslední hit Sedm armád. Kolář ho s brilantností sobě vlastní předvedl i na loňském Českém mejdanu s Impulsem.
Luciano Pavarotti tvrdil, že nejlépe mu to
zpívalo v padesáti. Doufejme, že to bude platit i u Petra Koláře.

Další oslavenci týdne
MARTIN NĚMEC
* 16. 6. 1957
Český hudebník a hudební skladatel slaví
šedesátiny. Je zakladatelem skupiny
Precedens, kterou založil s Janem
Saharou Hedlem v roce 1982. Působí
také ve skupině Lili Marlen. Jeho hudbu
jste mohli slyšet v řadě filmů, jako je
třeba T.M.A. nebo Perníková věž. Martin
Němec také maluje a píše povídky, takže
přízvisko renesanční umělec na něj
opravdu sedí.
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NOVÁ ČESKÁ MUZIKA
Bára Poláková vyměnila
Nafrněnou za Krosnu

Novinka od Kryštof je
rychlá a zamilovaná

Přestože se stala dvakrát rychle za sebou
maminkou, už zase o sobě Bára Poláková dává vědět. Třetí singl z jejího debutového alba se dočkal videoklipu. Tentokrát jde o animovanou pohádku k písničce Krosna z tvůrčí dílny mladého japonského režiséra Kosuke Sugimota. Bára
ale také začíná sbírat materiál na nové album a svým fanouškům vzkazuje, že naživo ji letos uslyší maximálně na deseti
koncertech, protože dcery Ronja a Rika
jí dávají zabrat.

Jako malé děti se radují muzikanti z kapely Kryštof v novém klipu Šňůry, kterým
odstartovali oslavy čtvrtstoletí skupiny.
Natáčel se v dětském zábavním parku
a jeho režisérka Karin Babinská, která je
partnerkou frontmana Richarda Krajča,
prý jen zapnula kamery na takové „obyčejné párty s přáteli“. A další důvod ke
zkouknutí: Šňůry jsou podle ní navíc Richardovým svatebním slibem. Singl se
objeví také na výběrovém albu „25“, které vyjde 23. června.
(luk)

LOU FANÁNEK HAGEN
* 18. 6. 1966
Hudební skladatel, zpěvák, textař
a frontman Tří sester se narodil před
jedenapadesáti lety. A narozeniny
oslavila v květnu i kultovní kapela
Tři sestry, která vznikla před 32 lety
v Braníku, kam se každoročně vrací na
open air festivalový koncert. A víte, že
Lou Fanánek Hagen je mimo jiné také
autorem textu hymny Impulsu Země
vstává, kterou zpívá Karel Gott?
JOSEF VOJTEK
* 21. 6. 1965
Frontman skupiny Kabát a muzikálový
zpěvák slaví 52. narozeniny. Letos získal
za dvojroli Fausta a Mefista v muzikálu
Mefisto divadelní cenu Thálie a na
podzim ho čeká s kapelou Kabát po
čtyřech letech velké halové turné.
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HUDEBNÍ IMPULSY

Stop

padání

vlaSů
Je velmi obtížné se v dnešní době velkých reklam
orientovat tak, aby byl kupující absolutně spokojen. Za kvalitu a účinnost
výrobků firmy SENS však
hovoří velký ohlas spokojených klientů, kteří si
nemohou vynachválit zejména přípravek na podporu růstu vlasů. Proto jsme
se zeptali zástupců firmy
SENS, aby nám sdělili něco
bližšího o svých výrobcích.
Prosím Vás, můžete nám
říct něco bližšího o Vašich výrobcích, týkajících
se růstu vlasů, na něž je
v současné době takový
ohlas?
Naše firma se zabývá distribucí vlasové kosmetiky australsko-maďarské firmy zn.
THERMAL. Všechny výrobky
samozřejmě prošly klinickou
atestací.
Co říkáte neuvěřitelnému
ohlasu zejména na výrobek, který podporuje růst
vlasů?
Tento výrobek je připraven
výlučně na přírodní bázi. Obsahuje minerální látky, proteiny, včelí produkty, olej z kukuřičných klíčků, vitamíny E,
D, B a jiné přírodní látky. Výsledky jsou, jak jste podotkl,
téměř neuvěřitelné.
Jak se Váš přípravek aplikuje?
Aplikace je velmi jednoduchá. Jedna kúra se skládá
ze dvou částí – a to ze 2 ks
krému TH, který se vtírá
k vlasovým kořínkům, a 1 ks
šampónu TH, kterým se vlasy po 20 minutách působení
krému umyjí. U těžších případů u mužů i žen někdy doporučujeme absolvovat více
těchto kompletních kúr. Přesný návod k použití je přiložen
u každého z výrobků.
A poslední otázka – kde
lze zakoupit Vaše výrobky
a v jakých cenových relacích?
Jelikož v současnosti nejsou
výrobky běžně k dostání
v lékárnách, může si každý
zákazník přípravky koupit
nebo objednat u firmy SENS
– 697 01 Kyjov, Komenského
606, tel.: 518 615 091 a to TH
krém za 330,– Kč a TH šampón také za 330,– Kč, jedna
kúra za 990,– Kč.
Děkuji za rozhovor a přeji
mnoho úspěchů.
připravil M. K.

www.thermal-sens.cz

Jak zastřešit střeChy s nízkým sklonem
Pokud stavíte pultovou střechu nebo přístavek k domu, kde nemůžete mít dostatečně šikmý sklon, můžete využít lehkou střešní krytinu Cambridge Xtreme 9,5°.
Vytvoříte si tak kvalitní zastřešení, které nezatíží střešní konstrukci, a to už od sklonu 9,5°. Zastřešení navíc nebude předražené, protože tyto šindele nové generace
jsou navrženy právě pro nízké sklony bez nutnosti množství drahých příslušenství.
Jak zvládnout instalaci lehké střešní krytiny IKO Cambridge Xtreme 9,5° s 30letou
zárukou na nízké sklony střech se dozvíte v tomto článku.
IKO Cambridge Xtreme 9,5° jsou asfaltové šindele nové generace, které jsou vyráběny jako laminované – dvouvrstvé. Tento způsob výroby nabízí kromě dlouhé životnosti a dlouhých záruk významné úspory při použití materiálů. Šindele byly při
svém uvedení testovány v laboratořích, které simulovaly tropickou bouři. Dalším
ostrým testem prošly v letošní zimě, kdy na mnoha střechách ležel místy až metr
a půl sněhu. Všechny extrémy přestály bez jakýchkoliv problémů.

Postup instalace lehkých asfaltových šindelů Cambridge Xtreme 9,5°:

4. Instalujte lehkou střešní krytinu IKO Cambridge Xtreme 9,5°
Šindele se instalují na startovací řadu, která se vytvoří z obdélníkových šindelů
a nainstaluje se na okapové plechování. Díky nepravidelnému tvaru a 3D vzhledu šindelů Cambridge je instalace extrémně rychlá a není nutné kontrolovat
a přeměřovat, zda na sebe jednotlivé šindele navazují. Každý odřezek širší než
15 cm může být během instalace ve střeše opět použit.
Pro uchycení šindelů používejte dostatečně dlouhé korozi, odolné hřebíky, nejlépe kroužkované po celé délce dříku hřebíku, aby bylo zajištěno dokonalé přichycení a zamezilo se vylézání hřebíků z bednění.
Takto instalovaná střecha odolá hurikánům, bouřkám, krupobití a všem dalším
extrémům už od sklonu 9,5°. Navíc na ni výrobce IKO poskytuje záruku v délce
30 let. Prořez laminovaných šindelů je díky nepravidelnému tvaru minimalizován
a u sedlových střech nevzniká vůbec. Nepravidelný vzhled střešní krytiny udělá
z každé střechy ojedinělý unikát.

1. Na střechy s nízkým sklonem položte OSB desky
Na střechy s nízkým sklonem (9,5°- 20°) je nutné použít jako bednění pouze
OSB desky o tloušťce alespoň 22 mm. Na střechy s nízkým sklonem nikdy nepoužívejte jako bednění prkna, která se mohou hýbat a mohla by způsobit potíže.
2. Vytvořte odvětranou mezeru pod bedněním
Vzduch musí proudit pod bedněním od okapů až do vrcholu střechy, aby zajistil
funkčnost střešního pláště.
3. Instalujte podkladní pás
Na bednění instalujte lehký pojistný hydroizolační pás IKO Armourbase Pro
PLUS se samolepivými přelepy po stranách nebo celoplošně samolepivý pás
Armourbase Stick. Tento lehký bitumenový pás ochrání bednění jako pojistná
hydroizolace.

Chcete získat více informací nebo zjistit, kde IKO Cambridge Xtreme 9,5° se zárukou 30 let můžete nakoupit?
Podívejte se na www.iko.cz nebo www.cambridgextreme.eu.

Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘID I Č E

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

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

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

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 17. června 2017

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.00 Kouzelné bylinky 6.25 Polopatě 7.30
Dary hadího krále 8.20 Úsměvy českého filmu:
Ferenc Futurista a Eman Fiala 9.05 Otec
Brown III 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 Český Honza 14.05 O Radkovi
a Mileně 15.10 Jako malé děti 15.55 Recept na
milování 16.55 Hercule Poirot XII 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.10 Senzační Spiderman (14) 6.35 Kačer
Kabrňák II (13) 7.00 Příběhy Toma a Jerryho II
(8) 7.25 Tučňáci z Madagaskaru II (15) 7.50
Krásná Locika 9.00 Miláčku, zvětšil jsem naše
dítě. Sci-fi komedie (USA, 1992) 10.45 Koření
11.45 Volejte Novu 12.20 Rady ptáka Loskutáka
13.15 Tipy ptáka Loskutáka 13.30 Výměna manželek IV 14.50 Pomáda. Muzikál (USA, 1978)
17.10 Deník princezny 2: Královské povinnosti.
Romantická komedie (USA, 2004) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Max Steel III (7) 6.55 Nexo Knights 7.20
Chlupatá rota (14) 7.50 M.A.S.H (209) 8.20
Autosalon 9.35 Ohnivý kuře II (27) 10.50
Přístav II (24) 12.05 Pevnost Boyard 13.40
Česko Slovensko má talent 15.05 Půl domu
bez ženicha. Komedie (ČR, 1980). Hrají
V. Menšík, B. Holišová, V. Freimanová, V. Vydra
nejml., M. Malá, I. Vyskočil, D. Medřická,
K. Fialová a další 16.50 Vraždy v Midsomeru
XV 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.15 Krimi 6.40 Noviny 7.25 Krimi

ZÁBAVA

DOBRODRUŽNÝ

ZÁBAVA

7.55 Noviny 8.40 Soudní síň – CZ 9.25 Soudní síň
10.20 KLENOT TV 11.25 Druhý dech (13) 12.50
Hotel Herbich (7) 13.50 Rodinné záležitosti 15.00
Soudní síň 16.00 Soudní síň – CZ 16.50 V Sedmém
nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Hra s časem,
sci-fi thriller (Kan., 2007) 22.05 Dědictví (15, 16/34)
0.00 Soudní síň – CZ 0.50 Krimi

NEDĚLE 6.30 Krimi 6.50 Noviny 7.35 Krimi

8.05 Noviny 8.50 Soudní síň – CZ 9.45 Soudní síň
10.45 KLENOT TV 11.45 Zoo (68) 12.40 Synové
a dcery Jakuba Skláře (11) 13.50 Můj hříšný muž,
komedie (ČR, 1986) 15.50 Česko Slovensko má
talent 17.00 Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25
Vášeň na Kubě 0.15 Zoo (68)

PONDĚLÍ 8.10 Soudní síň 9.10 Medicopter 117

(17/82) 10.05 Klenot TV 11.05 Ochránci 12.00
Nákupní maniačky 13.10 Nevinní (12/32) 14.05
Ochránci 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz
16.50 Medicopter 117 (18/82) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Můj hříšný
muž 22.30 Hra s časem 0.15 Rodinné záležitosti

20.00 Sedmdesát smíchů Karla Šípa
21.20 Postřižiny
Komedie (ČR, 1980)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Wallander II
Muž, který se usmíval. Kriminální
cyklus (Švéd./VB, 2010)
0.30 Bolkoviny
1.10 Brno Open 2009
1.50 Na forbíně TM
2.30 Po stopách hvězd
3.00 Pod pokličkou

20.20 Jurský park 3
Dobrodružný film (USA, 2001).
Hrají S. Neill, W. H. Macy, T. Leoniová, A. Nivola, T. Morgan a další
22.00 Mafiánovi
Krimikomedie (Fr./USA, 2013).
Hrají R. De Niro, M. Pfeifferová,
T. L. Jones, D. Agronová, J. D’Leo
0.10 Stará křivda
Horor (USA, 2013)
1.45 Kriminálka Miami VI (21)
2.25 Prásk!
3.10 DO-RE-MI

20.15 Mattoni Koktejl Festival 2017
21.55 Světová válka Z
Akční film (USA/Malta, 2013).
Hrají B. Pitt, M. Enosová a další
0.15 Temné léto
Horor (USA/VB, 2015).
Hrají K. Gilchrist, G. Phippsová,
P. Stormare a další. Režie P. Solet
2.05 Vraždy v Midsomeru XV
Smrt a diva. Detektivní seriál
(VB, 2012)
4.00 Utta Danellová: Druhá Eva
Romantický film (N, 2003)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.45 Profesionál II (2) 8.50 Poslední loď II (13) 9.45
Top Gear IV 10.55 Re-play 11.25 Pevnost Boyard (4)
13.55 Simpsonovi XVII (3) 14.25 Simpsonovi XVII
(4) 14.55 Simpsonovi XVII (5) 15.25 Simpsonovi
XVII (6) 15.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(21, 22) 17.55 Simpsonovi XVII (7) 18.30 Simpsonovi XVII (8) 18.55 Simpsonovi XVII (9) 19.30
Simpsonovi XVII (10) 20.00 Zakázané království
22.20 Resident Evil: Afterlife 0.20 Re-play

5.10 Rocketeer 6.50 Americký ocásek 8.10
Odložené případy VI (19, 20) 9.50 Moskva na
Hudsonu 12.25 Mrtvý bod II (22) 13.20 Námořní
vyšetřovací služba VI (1) 14.15 Bláznivá dovolená
v Evropě 16.00 Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské
zátoky, dobrodružný film (USA, 2010) 17.50
Hunger Games: Síla vzdoru, 1. část, sci-fi film (USA,
2014) 20.00 E. T. mimozemšťan, rodinný film (USA,
1982) 22.10 Hvězdná pěchota 0.25 Apokalypsa

9.15 Chlupatá rota (14) 9.45 Max Steel III (7) 10.15
Pekelná kuchyně XVI (13) 11.10 Spravedlnost v krvi
VI (14) 12.05 Doktor z hor: Nové příběhy VIII (14)
13.05 S Italem v kuchyni 13.50 Spravedlnost v krvi
VI (15) 14.45 Doktor z hor: Nové příběhy VIII (15)
15.45 Uprchlíci 17.40 S Italem v kuchyni 18.25
Pekelná kuchyně XVI (14) 19.20 Rozpal to, šéfe!
20.15 Odkaz hříšnice 22.55 Půl domu bez ženicha
0.45 Monstrum z hlubin, akční horor (USA, 2013)

SÉRUM PRAVDY

ÚTERÝ 8.10 Soudní síň 9.10 Medicopter 117
(18/82) 10.10 Klenot TV 11.10 Ochránci 12.00 Nákupní
maniačky 13.10 Nevinní (13/32) 14.05 Ochránci 15.00
Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 16.50 Medicopter 117
(19/82) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Česko Slovensko má talent 21.35 Na
plný plyn (2, 3) 23.35 Nevinní (13/32) 0.30 Ochránci
STŘEDA 8.10 Soudní síň 9.10 Medicopter 117
(19/82) 10.10 Klenot TV 11.10 Ochránci 12.00 Nákupní
maniačky 13.10 Nevinní (14/32) 14.05 Ochránci 15.00
Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 16.50 Medicopter 117
(20/82) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Plechová kavalérie (1/7) 21.20 Dr.
Stefan Frank (3, 4) 23.20 Rodinné záležitosti
ČTVRTEK 9.00 Medicopter 117 (20/82) 10.00

Klenot TV 11.00 Ochránci 12.00 Nákupní maniačky
13.00 Nevinní (15/32) 14.05 Ochránci 15.00 Soudní
síň 16.00 Soudní síň – cz 16.50 Medicopter 117 (21/82)
17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře (12) 21.30 Hotel
Herbich (8) 22.30 Střepiny 23.40 Nevinní (15/32)

PÁTEK 9.05 Medicopter 117 (21/82) 10.00 Klenot

TV 11.00 Ochránci 12.00 Nákupní maniačky 13.10
Nevinní (16/32) 14.05 Ochránci 15.00 Soudní síň
16.00 Soudní síň – cz 16.50 Medicopter 117 (22/82)
17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Zamilovaný doktor 22.10 Česko Slovensko má
talent 23.30 Nevinní (16/32) 0.30 Ochránci

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 178

neděle 18. června 2017
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.30 Recept na
milování 7.25 Jako malé děti 8.15
Úsměvy V. Olmera 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Elixír a Halíbela
Pohádka (ČR, 2001)
14.05 Kmotři z blat
Pohádka (ČR, 1983)
14.40 Příběhy slavných... Otto Šimánek
15.35 Hogo fogo Homolka
Komedie (ČR, 1970)
16.55 Hercule Poirot XIII
18.25 Kouzelné bylinky
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 Případ pro exorcistu (3/3)
21.25 168 hodin
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 V hlavní roli
Krimifilm (ČR, 2008)
23.35 Místo činu – Schimanski
1.10 Legendy záchranářství

NOVA
6.00
6.25
6.50
7.15
7.40
8.00
9.05
10.50
12.25
14.10
15.50
17.10
19.30
20.20
22.20
22.55
0.35
1.50
2.25

Jake a piráti ze Země Nezemě (35)
Senzační Spiderman (15)
Milesova vesmírná dobrodružství
Příběhy Toma a Jerryho II (9)
Tučňáci z Madagaskaru II (16)
Víkend
Cesta peklem
Akční drama (ČR, 1995)
Velká trojka
Komedie (ČR, 2008)
Bláznivej tábor
Komedie (USA, 2007)
Bláznivá střela 2 1/2: Vůně strachu
Krimikomedie (USA, 1991)
O statečném kováři
Pohádka (ČR, 1983)
Adéla ještě nevečeřela
Krimikomedie (ČR, 1977)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Příběh kmotra
Krimifilm (ČR, 2013)
Střepiny
Ozbrojení a nebezpeční
Akční film (USA, 2009)
Bláznivá střela 2 1/2: Vůně strachu
Volejte Novu
Cesta peklem

Prima
6.20
6.50
7.20
8.10
8.40
9.10
9.45
11.00
11.55
12.50
13.30
13.50
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.20
23.10
1.35
2.35

Max Steel III (8)
Nexo Knights
Chlupatá rota (15)
M.A.S.H (210)
M.A.S.H (211)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře II (28)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Deník malého poseroutky 2
Komedie (USA, 2011)
Vraždy v Midsomeru XV
Sicilská obrana. Detektivní seriál
(VB, 2012)
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Noc v muzeu: Tajemství hrobky
Komedie (USA, 2014)
Očima Josefa Klímy
Satan přichází
Horor (USA, 2006)
Vraždy podle Agathy (4)
Prima ZOOM Svět

Nova Cinema
6.50 Moskva na Hudsonu 8.55 Bláznivá dovolená
v Evropě 10.35 Kam, pánové, kam jdete? 12.20
Pomáda 14.35 E. T. mimozemšťan, rodinný film
(USA, 1982) 16.40 Lovci zločinců III (20, 21) 18.25
Jurský park 3, dobrodružný film (USA, 2001) 20.00
Pán prstenů: Návrat krále, fantasy film (USA, 2003)
23.45 25. hodina, drama (USA, 2002)

Prima cool
7.05 Profesionál II (3) 8.15 Letopisy rodu Shannara
(1) 9.10 Top Gear IV 10.15 Applikace 10.50 FREEzone 11.25 Pevnost Boyard (5) 13.50 Simpsonovi
XVII (7, 8) 14.50 Simpsonovi XVII (9, 10) 15.45
Zakázané království 17.55 Simpsonovi XVII (11, 12)
18.55 Simpsonovi XVII (13) 19.30 Simpsonovi XVII
(14) 20.00 Terminátor 2: Den zúčtování 22.55 Živí
mrtví VII (9) 0.10 Autosalon

Prima Max
9.15 Max Steel III (8) 9.40 Pekelná kuchyně XVI (14)
10.40 Spravedlnost v krvi VI (15) 11.35 Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (15) 12.35 S Italem v kuchyni 13.15
Spravedlnost v krvi VI (16) 14.10 Doktor z hor: Nové
příběhy VIII (16) 15.10 Vlak do neznáma 17.45 S Italem
v kuchyni 18.30 Pekelná kuchyně XVI (15) 19.30
Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Moje tlustá řecká
svatba 22.15 Světová válka Z 0.45 Temné léto

pondělí 19. června 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown III 9.45
Host. Povídka z cyklu Bakaláři (ČR,
1980) 10.05 168 hodin 10.40 Druhý
tah pěšcem. Špionážní film (ČR, 1985)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (6/13)
13.35 13. komnata Jany Šulcové
14.00 A máte nás, holky, v hrsti
Komedie (ČR, 1980)
14.45 Televarieté
16.10 Kojak IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
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 Malý pitaval z velkého města
20.55 Malý pitaval z velkého města
21.55 Reportéři ČT
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Columbo
23.50 Taggart
0.45 AZ-kvíz
1.10 Kalendárium

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.45
23.40
0.30
1.20
2.00
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3275)
Kriminálka Anděl (6)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa III (24)
Ordinace v růžové zahradě (177)
Odložené případy VI (21)
Odložené případy VI (22)
Případy pro Lauru (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3276)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (15)
Kriminálka Anděl (7)
Kriminálka Las Vegas XV (1)
Lovci zločinců IV (12)
Odložené případy VI (21)
Odložené případy VI (22)
Střepiny
Dva a půl chlapa III (24)

Prima
6.15
6.45
7.25
8.20
9.10
10.10
12.10
12.25
13.20
14.25
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
23.50
0.50
1.55
3.50

Max Steel III (9)
Chlupatá rota (16)
M.A.S.H (212)
Policie Hamburk IV (4)
Jake a Tlusťoch V (20)
Rosamunde Pilcherová:
Láska ve hře
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (21)
Komisař Rex VI (11)
Komisař Rex VI (12)
Policie Hamburk IV (5)
Odpolední zprávy
A je to naše!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (27)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Komisař Rex VI (11)
Komisař Rex VI (12)
Rosamunde Pilcherová:
Láska ve hře
A je to naše!

Nova Cinema
5.00 Drazí 6.55 Cesta peklem 8.30 Americký ocásek 9.50 E. T. mimozemšťan 12.15 Bláznivej tábor
14.15 Pán prstenů: Návrat krále 17.50 Deník princezny 2: Královské povinnosti, romantická komedie
(USA, 2004) 20.00 Kapitán Phillips, drama (USA,
2013) 22.30 Sex a svobodná matka, drama (USA,
2003) 0.10 25. hodina, drama (USA, 2002)

Prima cool
7.40 Top Gear IV 9.10 Futurama IV (8) 9.40 Hvězdná
brána VII (12) 10.40 Hawaii 5-0 IV (8) 11.35 Top Gear
IV 12.45 Simpsonovi XVII (11-14) 14.35 Applikace
15.10 Re-play 15.45 Futurama IV (9) 16.15 Hvězdná
brána VII (13) 17.10 Top Gear IV 18.15 Simpsonovi XVII
(15-18) 20.15 Grimm VI (7) 21.20 Teorie velkého třesku VII (4-5) 22.15 Městečko Fortitude (11) 23.20
Ztracená archa (7) 0.15 Grimm VI (7)

Prima Max
9.30 Max Steel III (9) 9.55 Pekelná kuchyně XVI (15)
10.50 Spravedlnost v krvi VI (16) 11.45 Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (16) 12.45 S Italem v kuchyni 13.30
Spravedlnost v krvi VI (17) 14.25 Doktor z hor: Nové
příběhy IX (1) 15.20 Noc v muzeu: Tajemství hrobky
17.25 S Italem v kuchyni 18.20 Pekelná kuchyně XVI
(16) 19.15 Vítejte doma III (31) 20.15 Tohle je válka!
22.20 Povinnost a čest 0.35 Moje tlustá řecká svatba

úterý 20. června 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak IV 9.55 Hovory
H ještě po dvaceti letech 10.40 Hogo
fogo Homolka. Komedie (ČR, 1970)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (7/13)
13.35 13. komnata Romana Vaňka
14.00 Už vám není dvacet, paní Bláhová
Komedie (ČR, 1980)
14.35 Televarieté
16.10 Kojak IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
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 Nepodepsaný knoflík
Krimifilm (ČR, 2003)
21.30 Zlatá hokejka
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Legendy záchranářství
23.30 Motiv III
0.15 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.30
23.25
0.15
1.00
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3276)
Policie Modrava (15)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IV (1)
Ordinace v růžové zahradě (178)
Odložené případy VI (23)
Odložené případy VII (1)
Případy pro Lauru (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3277)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dynastie Nováků (1)
Dynastie Nováků (2)
Kriminálka Las Vegas XV (2)
Lovci zločinců IV (13)
Odložené případy VI (23)
Odložené případy VII (1)
Kriminálka Las Vegas IV
Dva a půl chlapa IV (1)

6.15
6.45
7.30
8.25
9.15
10.15
12.10
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.25
0.25
1.25
3.15

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (1)
Chlupatá rota (17)
M.A.S.H (213)
Policie Hamburk IV (5)
Jake a Tlusťoch V (21)
Rosamunde Pilcherová: Dokud jsi
tady
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (22)
Komisař Rex VI (13)
Komisař Rex VI (14)
Policie Hamburk IV (6)
Odpolední zprávy
A je to naše!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (29)
TOP STAR magazín
Castle na zabití V (18)
Komisař Rex VI (13)
Komisař Rex VI (14)
Rosamunde Pilcherová: Dokud jsi
tady
A je to naše!

5.05 Milionová pojistka 6.45 Odložené případy VI
(21, 22) 8.25 Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské
zátoky 10.35 Pán prstenů: Návrat krále 14.35 Miláčku,
zvětšil jsem naše dítě 16.15 Zloději a vyděrači 17.50
Adéla ještě nevečeřela 20.00 Bitva o Británii, válečný film (N/VB, 1969) 22.30 Děti anakondy, akční
horor (USA, 2008) 0.15 Sex a svobodná matka

Prima cool
9.25 Futurama IV (9) 9.55 Hvězdná brána VII (13)
10.50 Hawaii 5-0 IV (9) 11.50 Top Gear IV 12.55
Simpsonovi XVII (15-18) 14.50 Teorie velkého třesku
VII (4, 5) 15.45 Futurama IV (10) 16.15 Hvězdná brána
VII (14) 17.10 Top Gear IV 18.15 Simpsonovi XVII
(19-22) 20.15 Moto cestou necestou 21.20 Teorie velkého třesku VII (6-7) 22.15 Partička 23.05 Americká
odysea (13) 23.55 Partička 0.40 Firefly (9)

Prima Max
9.05 Chlupatá rota (17) 9.35 Ferda Mravenec (1)
10.05 Pekelná kuchyně XVI (16) 10.55 Spravedlnost
v krvi VI (17) 11.50 Doktor z hor: Nové příběhy IX (1)
12.50 S Italem v kuchyni 13.35 Spravedlnost v krvi
VI (18) 14.30 Doktor z hor: Nové příběhy IX (2) 15.30
Tohle je válka! 17.35 S Italem v kuchyni 18.25 Jste to,
co jíte 19.15 Vítejte doma III (32) 20.15 Oko dravce
22.45 Pařba v zapadákově 0.40 Povinnost a čest

středa 21. června 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak IV 9.45 Už vám
není dvacet, paní Bláhová. Komedie
(ČR, 1980) 10.25 Postřižiny. Komedie
(ČR, 1980)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (8/13)
13.40 13. komnata Věry Martinové
14.05 Nevěsta
14.30 Televarieté
16.10 Kojak IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
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 Malý pitaval z velkého města
21.00 Domina
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Columbo
0.00 Otec Brown III
0.45 AZ-kvíz
1.15
Banánové rybičky
1.50 GEN - Galerie elity národa

NOVA
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.50
22.50
23.45
0.35
2.05
2.45
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3277)
Kriminálka Anděl (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IV (2)
Ordinace v růžové zahradě (179)
Odložené případy VII (2, 3)
Případy pro Lauru (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3278)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chcete být milionářem?
Holky pod zámkem II
Kriminálka Las Vegas XV (3)
Lovci zločinců IV (14)
Odložené případy VII (2, 3)
Kriminálka Las Vegas IV
Dva a půl chlapa IV (2)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě (179)

Prima
6.15
6.45
7.30
8.25
8.55
9.55
11.50
11.55
13.20
14.25
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.45
0.50
1.50
3.40

Ferda Mravenec (2)
Chlupatá rota (18)
M.A.S.H (214)
M.A.S.H (215)
Jake a Tlusťoch V (22)
Rosamunde Pilcherová:
Sen jednoho léta
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Siska (1)
Komisař Rex VI (15)
Komisař Rex VII (1)
Policie Hamburk IV (7)
Odpolední zprávy
A je to naše!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (28)
Show Jana Krause
Telebazar
Komisař Rex VI (15)
Komisař Rex VII (1)
Rosamunde Pilcherová:
Sen jednoho léta
Policie Hamburk IV (7)

Nova Cinema
5.15 Miláčku, zvětšil jsem naše dítě 6.35 Operace
Slon 8.25 Odložené případy VI (23) 9.15 Odložené
případy VII (1) 10.05 Lovci zločinců III (20, 21) 12.05
Krásná Locika 13.35 Deník princezny 2: Královské
povinnosti 15.45 Bitva o Británii 18.10 Můj týden
s Marilyn 20.00 Samotář v Seattlu 22.10 Policajtem
proti své vůli 23.45 Děti anakondy

Prima cool
9.30 Futurama IV (10) 9.55 Hvězdná brána VII (14)
10.55 Hawaii 5-0 IV (10) 11.55 Moto cestou necestou 12.50 Simpsonovi XVII (19-22) 14.45 Teorie velkého třesku VII (6, 7) 15.40 Futurama IV (11) 16.10
Hvězdná brána VII (15) 17.10 Top Gear IV 18.15
Simpsonovi XVIII (1-4) 20.15 Extant II (2) 21.20
Teorie velkého třesku VII (8, 9) 22.15 Partička 23.05
Dexter VIII (1) 0.10 Partička 0.50 Firefly (10)

Prima Max
8.50 Ferda Mravenec (2) 9.20 Jste to, co jíte 10.10
Spravedlnost v krvi VI (18) 11.05 Doktor z hor: Nové
příběhy IX (2) 12.05 S Italem v kuchyni 12.50
Spravedlnost v krvi VI (19) 13.45 Doktor z hor: Nové
příběhy IX (3) 14.45 Terminátor 2: Den zúčtování
17.35 S Italem v kuchyni 18.25 Jste to, co jíte 19.15
Vítejte doma III (33) 20.15 Správci osudu 22.25
Zabít tiše 0.30 Pařba v zapadákově

čtvrtek 22. června 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak IV 9.50 Deník
10.20 Hitparáda televizní zábavy
11.15 A máte nás, holky, v hrsti.
Komedie (ČR, 1980)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (9/13)
13.35 13. komnata Boba Frídla
14.05 Cesta na Borneo
15.00 V hlavní roli režisér
16.10 Kojak IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
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 Den, kdy nevyšlo slunce
Detektivní film (ČR, 2001)
21.25 Vrchní, prchni
Komedie (ČR, 1980)
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Taggart
0.35 AZ-kvíz
1.00 Toulavá kamera
1.30 Bolkoviny

5.55
8.20
8.35
9.30
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
23.25
0.15
1.35
2.20
2.55
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3278)
Zlatá muška
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IV (3)
Ordinace v růžové zahradě (180)
Odložené případy VII (4, 5)
Případy pro Lauru (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3279)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Comeback
Divočáci
Akční film (USA, 2007)
Lovci zločinců IV (15)
Odložené případy VII (4, 5)
Kriminálka Las Vegas V
Dva a půl chlapa IV (3)
Kolotoč
Co na to Češi

Prima
6.05
6.35
7.20
8.10
8.40
10.00
12.00
12.10
13.25
14.25
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
23.05
0.15
1.15
3.10
3.55

Ferda Mravenec (3)
Chlupatá rota (19)
M.A.S.H (215)
M.A.S.H (216)
Siska (1)
Rosamunde Pilcherová: Cesty
lásky
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Siska (2)
Komisař Rex VII (2)
Komisař Rex VII (3)
Policie Hamburk IV (8)
Odpolední zprávy
A je to naše!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (30)
Pevnost Boyard
Komisař Rex VII (2)
Komisař Rex VII (3)
Rosamunde Pilcherová: Cesty
lásky
Policie Hamburk IV (8)
A je to naše!

Nova Cinema
5.30 Lovci zločinců III (20, 21) 6.50 Krásná Locika
7.55 Odložené případy VII (2, 3) 9.35 Můj týden
s Marilyn 11.50 Zloději a vyděrači 13.45 Zemětřesení
16.05 Samotář v Seattlu 18.10 Ničitel 20.00
Námořní vyšetřovací služba VI (2, 3) 21.50 Krvavá
stopa, thriller (USA, 2002) 23.55 Policajtem proti
své vůli, akční komedie (USA, 2005)

Prima cool
7.55 Top Gear IV 9.30 Futurama IV (11) 9.55 Hvězdná
brána VII (15) 10.55 Hawaii 5-0 IV (11) 11.55 Extant II
(2) 12.55 Simpsonovi XVIII (1-4) 14.50 Teorie velkého
třesku VII (8, 9) 15.45 Futurama IV (12) 16.15
Hvězdná brána VII (16) 17.10 Top Gear IV 18.15
Simpsonovi XVIII (5-8) 20.15 Autosalon 21.20 Teorie
velkého třesku VII (10, 11) 22.20 Střelec v ohrožení
0.20 Poslední chlap na Zemi II (7) 0.45 Firefly (11)

Prima Max
9.40 Ferda Mravenec (3) 10.10 Jste to, co jíte 10.55
Spravedlnost v krvi VI (19) 11.50 Doktor z hor: Nové
příběhy IX (3) 12.50 S Italem v kuchyni 13.30
Spravedlnost v krvi VI (20) 14.25 Doktor z hor:
Nové příběhy IX (4) 15.25 Správci osudu 17.35
S Italem v kuchyni 18.25 Jste to, co jíte 19.15 Vítejte
doma III (34) 20.15 Na kolejích čeká vrah 22.00
Herkules a Minotaurovo bludiště 23.55 Zabít tiše

pátek 23. června 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak IV 9.45 Viktorka
10.05 Příběhy slavných... Otto Šimánek 11.00 Cesta na Borneo

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (10/13)
13.40 13. komnata Jany Nagyové
14.05 Věštkyně
14.35 Televarieté
15.50 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
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 Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Svatojánský věneček
Pohádka (ČR, 2015)
21.40 Všechnopárty
22.35 Hitparáda televizní zábavy
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
23.30 Případy detektiva Murdocha IX
0.15 AZ-kvíz
0.40 Objektiv

5.55
8.35
8.50
9.50
10.25
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
0.15
1.45
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3279)
Comeback
Comeback
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IV (4)
Ordinace v růžové zahradě (181)
Odložené případy VII (6, 7)
Případy pro Lauru (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3280)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Princezna se zlatou hvězdou
Pohádka (ČR, 1959)
Hunger Games: Síla vzdoru,
2. část
Thriller (USA, 2015)
Odložené případy VII (6, 7)
Kriminálka Las Vegas V
Dva a půl chlapa IV (4)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.15
8.45
10.00
12.00
12.10
13.25
14.25
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
23.10
0.05
1.05
2.05
4.00

Ferda Mravenec (4)
Chlupatá rota (20)
M.A.S.H (216)
M.A.S.H (217)
Siska (2)
Rosamunde Pilcherová:
Plachetnice lásky
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Siska (3)
Komisař Rex VII (4)
Komisař Rex VII (5)
Policie Hamburk IV (9)
Odpolední zprávy
A je to naše!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři II (1)
Česko Slovensko má talent
Castle na zabití V (19)
Komisař Rex VII (4)
Komisař Rex VII (5)
Rosamunde Pilcherová:
Plachetnice lásky
Policie Hamburk IV (9)

Nova Cinema
5.50 Můj týden s Marilyn 7.15 Ničitel 9.05 Odložené
případy VII (4, 5) 10.45 Ricky a Barabáš 12.50
Samotář v Seattlu 15.10 Americký ocásek 2 16.30
Námořní vyšetřovací služba VI (2, 3) 18.15 Já nejsem
já 20.00 Vánoční prázdniny, komedie (USA, 1989)
21.50 Kandidát, komediální thriller (SR/ČR, 2013)
23.50 Spolubydlící, thriller (USA, 1992)

Prima cool
7.50 Top Gear IV 9.20 Futurama IV (12) 9.50
Hvězdná brána VII (16) 10.50 Hawaii 5-0 IV (12) 11.45
Autosalon 12.55 Simpsonovi XVIII (5-8) 14.50 Teorie
velkého třesku VII (10, 11) 15.45 Futurama V (1) 16.15
Hvězdná brána VII (17) 17.10 Top Gear IV 18.15
Simpsonovi XVIII (9-12) 20.15 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (23, 24) 22.05 Smrtící hadohlavci
23.50 Poslední chlap na Zemi II (8) 0.20 Firefly (12)

Prima Max
9.25 Chlupatá rota (20) 9.55 Ferda Mravenec (4)
10.25 Jste to, co jíte 11.15 Spravedlnost v krvi VI
(20) 12.10 Doktor z hor: Nové příběhy IX (4) 13.10
S Italem v kuchyni 13.55 Spravedlnost v krvi VI (21)
14.50 Doktor z hor: Nové příběhy IX (5) 15.50 Na
kolejích čeká vrah 17.25 S Italem v kuchyni 18.20
Jste to, co jíte 19.15 Vítejte doma III (35) 20.15
Hodný, zlý a ošklivý 23.55 Střelec v ohrožení

CAREER
OPPORTUNITY
Based in the Czech Republic and with branch sales offices worldwide. LASVIT is a manufacturer of unique works of glass,
including bespoke lighting installations, glass artworks, and award-winning collections. Lasvit brings together authenticity of
Bohemian glass with unique design, craftsmanship and innovative technologies.

Samostatný konstruktér
Lasvit / Nový Bor
Technická stránka našich zakázkových projektů ze skla spočívá v rukou konstruktérů, jejichž úkolem je pevně uchopit
nápad Designera a přeměnit jej ve funkční a bezpečné řešení prostřednictvím technické dokumentace, profesionálně vytvářené
v moderních 3D programech. Hledáme šikovné adepty, kteří dostanou příležitost dokázat své dovednosti a vynalézavost na
jedinečném produktu

Dostanete příležitost
/ pracovat v náročném a inspirujícím prostředí architektury, designu
a luxusních produktů s odkazem tradičního českého řemesla
/ pro seberealizaci a profesní růst
/ napřímo ovlivnit výsledky společnosti
/ být součástí nevídaného kolektivu
/ projít důkladným zaškolením
/ mít zajímavé pracovní podmínky
/ pracovat v Novém Boru

Vytvoříme skvělý tým, pokud jste
/ kandidát se vzděláním technického směru (nejlépe strojní) a obecně
kladným vztahem k řešení technických záležitostí
/ znalí v tvorbě výkresové dokumentace a technickém kreslení
/ vzdělaní v dalších oblastech – elektro, statika, řízení projektů a další
/ schopní uvažovat samostatně
/ zkušení v práci s PC – konstrukční programy Autocad, Invetor,
3D modelování a balíček MS Office
/ ochotní učit se nové věci

Prosím zašlete své CV a motivační dopis na career@lasvit.com, pokud Vás nabídka zaujala.
Více o nás na www.lasvit.com

Liberecký kraj

16. června 2017 37

Vzácní sokoli mají babyboom
Rekordní počet mláďat
sokola stěhovavého
letos evidují
ornitologové v Národním
parku České Švýcarsko.
ALICE KLAUBENSCHALKOVÁ
ČESKÉ ŠVÝCARSKO | Ptačí příběh
jako vystřižený z červené knihovny se
začal psát v Národním parku České Švýcarsko, který se přimyká k Libereckému
kraji. Samice sokola stěhovavého, jíž ornitologové říkají Růženka, se několik let
pářila se starým a zřejmě nemocným
samcem. Nedokázal ji však oplodnit, a z
vajíček se nikdy mláďata nevylíhla. Růženka se ale právě stará o čtyři ptáčata.
Jak je to možné? Příběh zmapoval fotograf národního parku Václav Sojka.
„Starý samec zřejmě zahynul a ona si
našla nového, mladého cizince – a mají
spolu dvě holky a dva kluky,“ líčí Sojka.
„Jedna ze samic se uhnízdila v místě,
kam jsem se dostal a postavil si krytí.
Mohl jsem ptáky téměř nerušeně fotogra-

Samice Růženka, která roky nemohla vyvést mláďata, si letos našla mladého
nápadníka Eliase z Německa a dočkala se potomků.
FOTO | VÁCLAV SOJKA
fovat.“ Sojka tak zjistil tak, že samice si
našla nového partnera.
„Podle kroužku jsem poznal, že je to
samec, který sem přiletěl z Německa, tříletý Elias,“ přiblížil Sojka.
Sčítání vzácných ptáků začíná už
v únoru, kdy se vracejí z teplých krajin.
U sokolů je to tak, že se vracejí samice,

Mějte svůj majetek na očích
a zloději jsou bez šance
KOMERČNÍ PREZENTACE
Buďte o krok napřed před zloději! Stačí
chytrý telefon a jednoduchý kamerový
systém. Vynálézavost zlodějů a jejich drzost nezná hranic. Každý asi souhlasí s
tím, že snad není horší pocit, než zjistit,
že vám ukradli auto přímo z garáže nebo
vykradli dům či byt. Naštěstí existují výrobci bezpečnostních systémů, kteří se
snaží být vždy o krok napřed. A ti umí
také překvapit. Už neexistují jen klasické
bezpečnostní prvky jako je napevno zabudovaná kamera a obrazovka, která snímá
pohyb střeženého objektu v domě, bytě či
firmě. Na trhu jsou i takové vychytávky,
jako je sledování majetku mimo domov
přes počítač nebo mobilní telefon.

Mobil – ostraha majetku!
„Rekordér ve smyslu vzdáleného přístupu funguje jako internetový server, který
na vyžádání aplikace odesílá video nebo
lze na dálku ovládat některé jeho funkce,“ popsal systém odborník na bezpečnostní kamery z firmy Relicam Marián
Lóži. Navíc vše, co ke sledování potřebujete, má většinou po ruce každý. „Vhodný je chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android nebo iOS. Existuje aplikace i pro mobily s Windows, ale
je to bez záruky od výrobce. Z počítačů
lze použít pouze ty s Windows, pro pří-

stup přes cloud server nebo veřejnou IP
stačí prohlížeč Internet Explorer s doinstalovaným ActiveX pluginem, pro použití s veřejnou IP je k dispozici také aplikace CMS,“ uvedl Marián Lóži.

Jednoduchost pro každého
Vše je vlastně tak jednoduché, že manipulaci zvládne prakticky i dítě. „Po zaškolení by měl obsluhu zvládnout každý, kdo má o to opravdový zájem,“ přiznal z vlastních zkušeností Marián
Lóži. Rodiče tak mohou v klidu odjet na
pracovní cestu, víkend nebo na chalupu
a nechat bez starostí dohled nad hlídáním majetku svým dospívajícím dětem,
které se už o sebe dokážou postarat. Stejně tak mohou mít ze vzdáleného místa
dohled nad tím, co jejich ratolesti dělají
a zda nepořádají tajné párty. A to ocení
každý rodič, který má doma puberťáka.
Tip prodejce
Otočná přenosná kamera Relicam
Vynikající IP bezpečnostní P2P
kamera Relicam s wi-fi s vysokým
rozlišením 1280x720 px a Peer-toPeer systémem. S přenosem zvuku
v obou směrech a naprosto tichým
pohybem. Noční přisvícení do
10 metrů. Odolná proti vlhkosti.

protože samci tu zůstávají. „Páry už od
února sledujeme a pozorujeme, kde se
uhnízdí. Hnízda nestaví, obsadí pukliny
skal a vejce kladou do písku. Zhruba v
polovině března se vylíhnou mláďata,
po 8. květnu se ke hnízdům můžeme přiblížit a náš ornitolog Václav Šena začíná kroužkovat,“ popisuje Sojka.

Kvůli hnízdícím sokolům je každoročně část parku pro turisty zapovězená. Vyrušení by je mohlo vyhnat z hnízd.
Zákaz vstupu sem končí posledního
června.
Opatření se týká například Gabrieliny
věže v Mezné u Hřenska, Zadních Jetřichovic nebo Mariiny vyhlídky.
Každoroční omezení vstupu přináší
výsledky, úspěšnost hnízdění ohrožených druhů je v parku vysoká. Na to, že
lidé do lokalit nesmějí vstupovat, upozorňuje nejen mapa, ale později i tabule
na místě.
Kdo zákaz úmyslně poruší, musí počítat s pokutou, která se ve správním řízení může pohybovat v desetitisících korunách. Do míst, kde hnízdí další vzácní
ptáci, jako čápi černí nebo výři velcí, je
zákaz vstupu až do poloviny prázdnin.
Počet mláďat, která ornitologové evidují v Národním parku České Švýcarsko
a sousedních Labských pískovcích, je letos rekordní. Napočítali jich tu 17 a 12,
což je o sedm víc než loni.
„Zatím se každý rok vylíhlo víc mláďat na německé straně, letos jsme je ale
určitě o několik kusů předčili,“ podotkl
mluvčí parku Tomáš Salov.

INZERCE

774 833 725
CNC

CCTV

cnc.inshop.cz
sales@4isp.cz

Pořiďte si svůj
vlastní stroj
Hobby lasery a frézky
pro školy, kutily a malovýrobu
Ideální pro řezání a značení
textil, překližka, ebalta, papír
Frézka 200x300
od 39.900 Kč bez DPH

CO2 laser 40W

od 38.900

Kč bez DPH

Předvádění a prodej strojů v Úvalech u Prahy
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Tajenka: jsou mezi námi.

INZERCE

volejte
zdarma

nabídka

červen / červeneC 2017

2. 10 min. do všech sítí zdarma

7 8 9 10 11 12

3. prodloužení platnosti kreditu o 7 dní

milka strawberry 36,5g

zlaté oplatky
liskooříškové
146 g

knorr
bujón
Zeleninový 3 l
60 g

dobrá voda
jahoda
neperlivá 1,5 l pet

knorr
bujón
Hovězí 3 l
60 g

hera
250 g
mattoni
1,5 l perlivá pet

p mobil a na

ku

ZdArMA

le vně ji

přenos
čísla

jte

ZÁBAVNÁ MOBILNÍ
APLIKACE COOP MOBIL
PRO KVÍZOVÁNÍ

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.6.2017 do 31.7.2017
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

oo
ic

pu

platí pro zákazníky coop mobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01062017 12345)

Soutěžit s aplikací
můžete se všemi
operátory.

birell
Světlý
0,5 l

mattoni
1,5 l neperlivá
pet

S

knorr bujón
Slepičí 3 l
60 g

mattoni
1,5 l jemně
perlivá
pet

zlaté oplatky
čokoládové
146 g

milk
waffelini
Chocomax 31g

dobrá voda
mandarinka
neperlivá 1,5 l pet

velko
popovický
kozel
Florián
0,5 l

milka oreo
tyčinka 37g

hellmann‘s
tatarská omáčka
225 ml

savo
original
1l

velko
popovický
kozel
řezaný 11
0,5 l

velko
popovický
kozel 11
0,5 l

poři ď
te

dobrá voda
malina
neperlivá 1,5 l pet

milka
waffelini
Milk 31g

1. nákup produktů v akci

1 2 3 4 5 6

hellmann‘s
Majonéza
225 ml
milka
nussini
31,5 g

kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volných minut
do všech sítí

birell
polotmavý
0,5 l

Jablonecko, Semilsko a Turnovsko
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Když je léto, jak má být, pluje
v Malé Skále loď vedle lodě
Jizera není pouze řekou pro vodáky. Její údolí je
místem i pro suchozemské sporty. Stále populárnější
jsou například sjezdy k řece na koloběžkách.

V Galerii
v Líšném, kde
s námi velmi dobře
spolupracuje obec, bude
o letních prázdninách
jako novinka restaurace
se zdravou stravou.

HUMANE EMPLOYER

C e r t i f i c a t e o f A w a rd
THIS CERTIFICATE IS PROUDLY AWARDED TO

Cikautxo s.r.o.
In recognition of its exemplary eﬀorts in providing life assistance and family-friendly work
practices to its employees, utilizing ELA - Employee Life Assistant in 2017.

U

MAN

E

Jana Mauerová
eMail: JMauerov@cikautxo.coM
775 860 700

E

diště, aby se oblíbenému úseku Malá
Skála - Dolánky odlehčilo.“
Především všední dny po práci si lidé
půjčují lodě i na pouhou hodinu. Pádlují
nad maloskalským jezem nebo vyrazí
proti proudu řeky do Líšného a zpátky.
Hodina ježdění nad jezem vyjde u půjčoven na 130 nebo 150 korun. Kánoe na
cestu do Dolánek na 350 korun, kánoe
na jeden den na 479 nebo 480 korun.
Raft na jeden den stojí od 750 korun či
950 korun. Půjčovny si odvážejí lodě
zpátky zadarmo. Vodáci se mohou na
Malou Skálu dostat na koloběžkách.
Z Dolánek na Malou Skálu je dostanou
půjčené za zhruba 150 korun.
Půjčovna LodeKoza přijímá Regionální kartu Český Ráj. Když turista doje-

INZERCE

H

„

Jizera je na Malé Skále klidnou řekou pro pohodové rodinné ježdění. Nad
jezem se děti často učí práci s pádlem.
FOTO | ARCHIV MAFA

M

1. 6. 2017
Date

R

MALÁ SKÁLA | Takovou flotilu jako
na Malé Skále abyste pohledali. Žlutá
plovárna tam pro jízdu po Jizeře nabízí
sto kánoí, desítky dalších půjčují LodeKoza, Ostrov nebo Milan Masák.
Na vodáctví se vážou v Malé Skále
a okolí další sporty. U Žluté plovárny se
nachází lanové centrum, půjčovna koloběžek, hřiště na nohejbal, volejbal a plážový volejbal, stolní tenis, slack-line
(chození po popruhu) či fotbálek.
„Když se v létě povede počasí, tak
sem o víkendu jezdí většina lidí,“ říká
Martin Bauer mladší, jednatel společnosti Sundisk Family, která provozuje
Žlutou plovárnu a základny u Jizery.
„V červnu si u nás hodně kánoe a rafty
rezervují školní výlety i firmy.“
Podobnou zkušenost má Alena Dolanská z půjčovny LodeKoza. V Malé Skále si lidé mohou půjčit také rafty nebo
kajaky na divokou vodu.
„Nejvíc lidí jezdí z Malé Skály do Dolánek, což vydá zhruba na půldenní výlet,“ dodává Bauer. „Snažíme se ale
hlavně, aby vodáci jezdili po Jizeře i jinde, do Přepeř nebo až do Mnichova Hra-

de z Malé Skály do Dolánek a zpátky se
vrátí na koloběžce, může využít slevu
30 procent. Zpáteční cesta na koloběžce po Greenway Jizera ho bude stát
105 korun místo 150 korun.
„Tchán, zkušený vodák, vzal loni na
Malé Skále děti do raftu a jeli do Dolánek,“ uvádí Oldřich Bukovský z Prahy.
„Cestou se zastavili na jídle v jedné
z mnoha hospod u Jizery. Výlet se dětem líbil a letos na něj chtějí znovu.“
Střední tok Jizery mezi Podspálovem, kde se nachází populární peřej Paraplíčko, a Příšovicemi zvládnou i málo
zkušení vodáci a rodiny s dětmi.
Jizeru, jež pramení v Jizerských horách a prochází Krkonošemi, navíc netrápí sucho tak často jako například Sázavu a další řeky v českém vnitrozemí.
„Jen první červnový týden byla voda
v řece na hraně, ale v úterý šestého června pořádně zapršelo a zase se dalo v pohodě jezdit,“ upozornila Dolanská.
V Malé Skále najdou zájemci plastové kánoe Samba. Dobře drží rovnováhu, jsou obratné a nelze je potopit.
Samby chrání proti proražení zesílené
dno, což je zvýhodňuje před laminátovými loděmi.
K lodím se půjčují také pádla, plovací vesty, nepromokavé barely na přepravu osobních věcí, házecí pytlíky, provazy, houby na odsávání vody z lodí nebo
lékárničky. Na Malé Skále lákají sportovce také pevné i nafukovací paddleboardy - tedy surfy s dlouhým pádlem.
„V Galerii v Líšném, kde s námi velmi dobře spolupracuje obec, bude o letních prázdninách jako novinka restaurace se zdravou stravou,“ prozradil
Bauer. „V Líšném mají vodáci problémy se vstupem do Jizery, tak tam pro ně
připravuje schůdky a molo. V Líšném
vzniká také nová vodácká ubytovna.“
Sundisk Family nabízí rovněž sjezdy
na koloběžkách na Malou Skálu. Jezdci
startují u hospody Chata Kopanina.
Dolů vede sedm tras, nahoru vyveze koloběžkáře za úplatu mikrobus.
Sundisk Family vybudovala vodáckou a koloběžkovou základnu rovněž
v autokempu Kristýna nedaleko Hrádku
nad Nisou. Po Nise plují lodi až do Německa, kde míjejí například nádherný
klášter v Marienthalu. Nisa tvoří hranici
mezi Německem a Polskem. Na Kristýnu se vodáci mohou vrátit na vypůjčených koloběžkách po cyklostezce Odra
- Nisa. Do cíle vodácké výpravy jim je
Sundisk přiveze bezplatně.
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MILOSLAV LUBAS
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Director, LIN & Partners s.r.o.

Ilustrativní vyobrazení vozu. Emise CO2 a spotřeba paliva 159–166 g/km a 6,1–6,4 l/100 km. Nabídka financování FORD CREDIT pouze pro podnikatele, není závaznou nabídkou na uzavření smlouvy a platí u participujících
autorizovaných prodejců Ford. Zvýhodněná cena bez DPH a měsíční splátka platí pro verzi 310 L1 Trend 105 k. Splátka úvěru s úrokem 2,99 % p. a., 60 splátek, záloha 49,98 %. Nabídka platí do 30. 6. 2017. Nabídku pro
ostatní verze připraví autorizovaní prodejci Ford. Záruka – platí, co nastane dříve. Zavazadlový prostor verze L2, po střechu.

Pro cestující: Prostorný interiér pro 8 až 9 osob
Pro pohodlí: Systém variabilních a snadno vyjímatelných sedadel
Pro náklad: Zavazadlový prostor o objemu až 1 930 litrů za sedadly
Pro jízdu: Efektivní naftové motory Ford EcoBlue 2.0 o výkonu až 170 k

JIŽ ZA

549 900 Kč

NEBO ZA 7 444 KČ MĚSÍČNĚ

Pro jistotu: Prodloužená záruka 5 let/200 000 km

Stavte se u prodejců Ford nebo na forduzitkove.cz.

S FINANCOVÁNÍM FORD CREDIT

Kontaktujte autorizovaného partnera Ford ve vašem regionu:
Auto-Arena, s.r.o.

AUTO IN s.r.o.

Podzimní 10
Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 300 965
www.auto-arena.cz

Zhořelecká 1364
Liberec
Tel.: 482 363 201
www.ford-autoin.cz

Ford Homolka – skupina AUTO IN s.r.o.

iAuto a.s.

Předmostí 1839/2
Děčín
Tel.: 412 588 130
www.fordhomolka.cz

Masarykova 4
Bohušovice nad Ohří
Tel.: 724 115 116
www.iautoford.cz

Ford Homolka – skupina AUTO IN s.r.o.
Podhoří 361/2
Ústí nad Labem
Tel.: 475 316 921
www.fordhomolka.cz

Urban Auto s.r.o.

Šikmá 1504
Most
Tel.: 476 118 118
www.urbanauto.cz

