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Já a velká hvězda? Spíš jsem se
Ačkoliv už jeho písně neboří nejnovější žebříčky
hitparád, trojnásobný Zlatý slavík Dalibor Janda
má tolik nabídek na vystoupení, že je musí i odmítat.
„Chci, aby mě koncerty pořád bavily. A to znamená
vybírat si,“ říká majitel charakteristicky chraplavého
hlasu. Mezi ostatní celebrity příliš rád nechodí.
„Většina z nich pořád pláče, stěžují si,
a to mě nebaví poslouchat,“ přiznává upřímně.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Když před šesti lety Dalibor Janda
slavil své 60. narozeniny, dokázal zaplnit největší českou halu – pražskou
O2 arenu. Na podzim se do ní opět vrátí,
a to jako jeden z hlavních hostů Českého mejdanu s Impulsem. Jako celebrita
ale nežije. Síly nabírá při zahradničení,
radost mu dělá i chov ryb.
Na „mejdan“ přijde až 20 tisíc lidí.
Vy jste ale už zpíval i před větším publikem, takže hádám, že s trémou
bojovat nebudete, že?
Už je to sice nějaký pátek, ale i já sám
jsem v téhle hale ke svým šedesátinám
udělal koncert. Byl to nádherný zážitek.
Vzpomínám si, že těsně před ním ke
mně přišel šéf O2 areny a povídá mi:
„Dalibore, vy tady stojíte jakoby nic, vy
snad vůbec nemáte trému!“ Zeptal jsem
se ho, z čeho bych jí měl mít? V osmdesátých letech jsme dělali koncerty, kde
bylo 30 i 40 tisíc lidí. Hráli jsme na fotbalových stadionech, obrovských amfiteátrech… Navíc jsme velké koncerty
dělali třeba třikrát do týdne. Později se
mi to v uvozovkách malinko vymstilo.
V různých kulturácích si ještě po roce
2000 pamatovali, že když mě chtěli na
vystoupení v osmdesátých letech, dělal
jsem prakticky jen velké akce a bylo nemožné mě dostat do menších sálů. Pěkně mi to potom připomněli. (smích)

řád jen hrát na různých zábavách skoro
zadarmo a že musím být schopný také
vydělat nějaké peníze na živobytí. Tehdy mi bylo nějakých pětadvacet. Tak
jsem začal pracovat na letišti a do toho
jsem ještě chodil lidi bavit hudbou. Až
když mi bylo třicet let, natočil jsem první singl Jahodový koktejl, který se uchytil v letním vysílání rozhlasu.
Sláva pak ve vašem případě přišla
najednou hrozně rychle. Bylo vám

V těch úplně nejmenších vesnických
sálech jste přitom začínal.
Úplně první kapelu jsme založili, když
mi bylo šestnáct. Říkali jsme si Souls
Pacific a asi po roce už jsme hráli po různých tancovačkách. Atmosféra byla tehdy v roce 1968 podstatně uvolněnější,
takže se hrálo všechno možné. My jsme
se postupně zaměřili na bigbít a hardrock, který jsme hráli až do roku 1981,
kdy jsem odjel do Švýcarska.

sice už třicet let, takže životní hodnoty už jste asi měl v základu srovnané, ale stejně muselo být těžké
tomu nepropadnout, že?
Víte, já jsem v duchu pořád zůstal strojním zámečníkem. Když jsem ještě vyráběl čerpadla, měl jsem svoje sny o muzice. Když jsem později pracoval na Ruzyni jako údržba plochy a na nočních
jsme vyváželi škváru z teplárny nebo odpadky z letiště, pořád jsem doufal, že se
to jednou zlomí. Díky Švýcarsku jsem
si vydělal peníze, abych si mohl koupit
pořádnou aparaturu, pak jsem nahrál
první písničky a podařilo se to. Najednou jsme jezdili pětadvacet koncertů do měsíce.

Tady bychom se mohli na moment
zastavit. Jaké to bylo hrát najednou
pro západní publikum?
Vystupovali jsme v podnicích, kde byly
různé noční zábavné programy. Hráli
jsme tedy jednak v nich, ale také k tanci. Získávali jsme hlavně praxi, to znamená, že jsme museli hrát i muziku, která se mi tak úplně nelíbila. Pořadatelé
ale na některých rádiových hitech, které
byly mezi lidmi oblíbené, trvali. Bylo to
docela náročné, ale na druhou stranu
jsme v té době dostávali slušné peníze. Když jste tady v Česku za koncert
dostala honorář tři čtyři stovky a ve
Švýcarsku vám měsíčně zaplatili
dva a půl tisíce franků, tak to byl
opravdu rozdíl. V osmdesátých letech, když jsme u nás jezdili velké koncerty, už to bylo jiné. Začátky byly ale složité.
Tak složité, že jste si ještě
před cestou do Švýcarska
musel najít práci na letišti.
Chtěl jsem s muzikou úplně praštit. Řekl jsem si, že už nemůžu po-

Dalibor Janda

Narodil se 21. března 1953 v obci Drahotuše u Hranic.
Jeho rodné jméno je Václav, ovšem od roku 1980 začal vystupovat jako Dalibor, což je
jméno, kterým byl křtěn v kostele.
■ Začínal s hardrockovou muzikou, jeho typický chraplavý hlas tehdejší hudební kritici
označovali jako „nesocialistický“. Širokou popularitu si vydobyl až v 80. letech hity jako
Kde jsi?, Padá hvězda, Hurikán nebo Jahodový koktejl, kterým se prosadil v rádiích.
■ V letech 1986 až 1988 se třikrát v řadě stal Zlatým slavíkem, prodal přes dva miliony
hudebních nosičů.
■
■
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„

pořád cítil strojním zámečníkem
Mojí velkou
radostí
je zahrada. Mám v ní
arboretum, jezírka,
chovám dokonce albíny
jesetery a pstruhy albíny.
Jen se mi teď trochu víc
rozrostly lekníny, takže
na ně už skoro nevidím.

Jiřina Anna zpívá sama i s tátou
Ve stopách svého otce jde 30letá dcera Dalibora Jandy Jiřina Anna. Ta se objevuje jako host na vystoupeních Dalibora
Jandy už od roku 2007, před deseti lety jí vyšlo i debutové
album Tvář, od té doby přidala další dvě. Od dětství hraje na
klavír a kytaru a v současnosti vystupuje především
samostatně. „Muzika ve mně byla asi vždy, i když jsem jako
dítě byla strašně stydlivá. Časem se ta ostýchavost ve mně
zlomila, ani nevím jak. V pubertě jsem si navíc vysnila, že když
si budu skládat vlastní muziku, budu svá a mé myšlenky
a skladby mi nikdy nikdo nevezme,“ vzpomínala před časem
v rozhovoru pro iDNES.cz.

Skočil jsem do úplně jiného světa.
Když mi přišla výplatní páska z Ochranného svazu autorského a viděl jsem, kolik nul měla ta částka, nemohl jsem
z toho spát. Byl jsem úplně vyřízený.
Pořád jsem měl v živé paměti, jak jsem
nedávno pracoval za dva a půl tisíce měsíčně a jak jsem se na ně nadřel. I když
jsme z prodeje desek dostávali ani ne deset procent, pořád to pro mě byly nehorázné peníze. Pořád jsem totiž byl ten
stejný člověk, co jezdil po letišti s kropicím autem. Mám to tak do dneška.
To je ostatně znát i na vašem přístupu k showbyznysu. Společenské
akce příliš nevyhledáváte, že?
Moc mezi celebrity nechodím. Stane se
to tak dvakrát do roka a mně to bohatě
stačí, protože mi připadá, že většina
z nich pořád pláče. Pořád si stěžují a mě
to upřímně nebaví poslouchat. Já si raději po koncertě klidně dvě hodiny popovídám s normálními lidmi u autogramiády. V duchu se snažím být pořád ten
stejný kluk, který přišel z Moravy, a podařilo se mu něco, čemu sám nevěřil.
Jak často vlastně koncertujete
dnes?
V průměru máme tak šedesát koncertů
ročně, což je pro mě tak akorát. Nemusím dnes naštěstí kývnout na každou na-

bídku, takže mám možnost si vybírat.
Telefon mi kvůli vystoupením zvoní
v podstatě denně. Člověk by měl ale
znát svou cenu a nehrnout se nutně všude, odkud zavolají. Když máte v létě zpívat na pódiu pod stanem, kde je pomalu
padesát stupňů, tak to ještě zvládají mladí kluci, ale já už moc ne. Chci to pořád
dělat tak, aby mě to bavilo. A to znamená vybírat si.
Takže máte určitě i čas věnovat se
svým zálibám. Pořád je to hlavně zahrada?
Nejen to. Mám strašně rád historii a už
odmalička mě zajímaly osobnosti králů
a císařů. Na zahradě mám dokonce i sochy panovníků. Částečně se také zabývám numismatikou. Moc mě to baví,

takže se čas od času chodím třeba i jenom dívat na různé aukce. Ale máte
pravdu, velká radost je pořád zahrada.
Mám tady své arboretum, jezírka s jesetery…

Chystáte se z toho svého ráje v létě
vycestovat někam na dovolenou
za hranice?
Teoreticky bych to časově zvládl, ale
pravdou je, že po tom netoužím. Moje
žena byla nedávno na dovolené v Andalusii se svou sestrou, dcera si vždycky
vymyslí nějakou cestu s kamarádkami
a já jsem v podstatě rád, když jsem jednou za čas sám. Když vstanu, zaliju kytky, vylezu si na terásku a poslechnu si
třeba ty naše politické celebrity, co zase
kde plácají. (smích)

Vy chováte jesetery?
Ano, dokonce albíny a také pstruhy albíny. Jen se mi teď trochu víc rozrostly
lekníny, takže na ně už skoro nevidím.
(smích) Je to takový můj vlastní ráj a zároveň odreagování od muziky. Po těch
čtyřiceti letech, co ji dělám, člověk potřebuje svou oázu klidu. Funguje to, protože díky tomu, že mám kde vypnout,
se pořád ještě na koncerty těším. V momentě, kdy bych si říkal: „Ježíš, už zase
musím jet někam zpívat,“ by to byl začátek konce.

Řeči politiků vás baví?
Docela se tím bavím a mezitím si třeba
něco skládám nebo kutím na zahradě.
Letos se mi například konečně opět podařilo vypěstovat nádherná rajčata!

INZERCE

Skladový operátor Pro klienta, logistickou
společnost, hledáme kandidáty na pozici
Skladový operátor. Benefity: Bonusy,
prémie, stravenky, 20 dnů dovolené – ve
2.roce navýšení na 25 dnů Místo výkonu
práce: Letohrad Pro další informace volejte:
725 435 657
PŘEDVÝBĚR.CZ
Více na www.jobdnes.cz/detail/R48CUA

s. r. o.

Automobilový průmysl
Baví tě hrát si s autíčkama? A chceš aby ti…
Operátor výroby s 6 týdny dovolené
Operátor výroby s 6 týdny dovolené

25 000 - 40 000 Kč / měsíc
21 150 Kč / měsíc
20 500 Kč / měsíc

šance pro absolventy - automechanik

18 000 - 23 000 Kč / měsíc

A t
h ik
Více na www.jobdnes.cz

30 000 35 000 Kč /

ě í

Management

Služby, osobní služby, au-pair

Projektový manažer Plzeň

Customer service agent

23 000 - 23 000 Kč / měsíc

Business Unit Manager - otc/retail

Chůva, Hlídání dítěte v Praze

30 000 - 45 000 Kč / měsíc

Operations Manager
Stavbyvedoucí/přípravář/manažer stavby
Více na www.jobdnes.cz

25 000 - 40 000 Kč / měsíc

Masérka thajských/indonéských masáží - Thai…

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Referent klientské podpory s angličtinou

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz
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Hororový život krásné Blanche:
Matka ji na čtvrt století uvěznila
Bez světla, ve vlastních
výkalech a jen s minimem
jídla přežívala 25 roků
krásná aristokratka
Blanche Monnierová
uvězněná vlastní
matkou. Děsivý příběh
dívky narozené před
170 lety poté inspiroval
spisovatele i filmaře.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
FRANCIE | Na jaře roku 1901 obestřely
západofrancouzské městečko Poitiers nepředstíraná hrůza a hněv. To květnové
ráno nejprve obdržela policie anonymní
dopis. „Pane generální prokurátore, musím vás informovat o mimořádně závažné
události. Mluvím o osobě zamčené v
domě madame Monnierové, která 25 let živoří v hnusu a špíně. Ve své vlastní špíně.“
Policii takové nařčení překvapilo.
„Vždyť rodina Monnierových patří v Poitiers k lepší společnosti, sama madam podporuje charitu, syn Marcel je skoro právník. A ještě si před lety prožili tragédii se
zmizením krásné dcery Blanche,“ honilo
se policistům v hlavách, zatímco kráčeli
k luxusní vile této rodiny, aby udání prověřili. Na jejich výzvu ani bouchání na dveře
ovšem nikdo nereagoval, a tak se rozhodli
dveře vyrazit. Co objevili, je šokovalo.

„Blanche odjela k příbuzným“
Kdo ale vlastně byla ta zmizelá Blanche
Monnierová? Děvče vyrůstalo v relativním klidu a blahobytu. Narodila se v roce
1849, od malička vynikala půvabnou tvářičkou, a když dosáhla plnoletosti, větší
krasavice snad v celém městě nebylo.
Ve 25 letech její letmý úsměv okouzlil jistého právníka ze sousedství. Přestože byl
starší, začali se oba scházet a stali se
z nich milenci. Jenže šikovný právník to
zrovna nebyl, a tak jeho konto franky právě nepřetékalo. Když se madam Louise
Monnierová, matka krásné Blanche,
o vztahu dozvěděla, chladně oznámila dceři, že podobný výstřelek jí nepovolí a ať se
s mužem okamžitě přestane stýkat.
Schůzky ale neskončily a matka se rozhodla Blanche potrestat – zavřela ji do
malé místnosti na půdě s tím, že až si vše
rozmyslí, bude volná. Jenže dcera se zatvrdila a nechtěla se lásky vzdát.

Děsivá proměna. Z mladé francouzské krásky Blanche Monnierové se po 25 letech věznění v zabedněném pokojíku stala
pološílená stařena, která zemřela v léčebně. FOTO | WIKIPEDIA
Co se dělo poté, jaká rozhodnutí, zvraty
osudu a pomatení myslí, se už nikdo nedozví. Matka za několik měsíců oznámila
zvědavému okolí, že Blanche odjela k příbuzným a za studiem, což nebylo ve vyšších společenských kruzích nic divného.
Pravda byla ale jinde. Dívka nikdy neopustila ani město, ani rodný dům. Byla uvězněná v malé tajné místnosti, kde okno zakrýval tlustý starý koberec.

Z temnoty se vyvalil zápach
Zpět do onoho květnového dne roku 1901.
Když pětice policistů vyrazila dveře, začalo pátrání. Madam Monnierová ani její syn
doma nebyli, pouze vyděšená služka, která ze sebe nevydala kloudného slova. Ho-

nosnou vilu muži zákona prohledávali od sklepa. Po chvíli
se dostali až k půdě, ale pořád nikoho nenašli. V tu chvíli jeden z policistů objevil zamaskovaná dvířka zamčená na petlici. Když je vyrazili, z potemnělého prostoru se vyvalil zápach.
Policisté s kapesníky přes ústa začali postupně rozeznávat obrysy malé místnosti – z temnoty se vynořila kamna, šňůry,
na kterých visely hadry, potrhané a zežloutlé tapety a několik nakřivo pověšených zaprášených obrazů. Po špinavé
zemi se válel nábytek, hadry, zbytky jídla
a výkaly. Temnotu jedním trhnutím starého koberce na okně prosvětlil kníratý důstojník. Pohled, který se mužům naskytl,
nezapomněli do konce života.
V rohu místnosti se na plesnivém rozedraném slamníku schovávala pod dekou nějaká osoba. Když pokrývku trhli, dívali se do šílených očí špinavé ženy středního věku, v potrhané bílé košili, s nepřirozeně dlouhými vlasy a tak hubenými údy,
že se nemohla postavit. Byla to 25 let nezvěstná nebohá Blanche Monnierová.

Zničená duše

Anonymní dopis, díky kterému policie odhalila čtvrt století vězněnou
Blanche Monnierovou. Kdo ale byl
jeho autorem, to není dodnes jasné.

Děvče, tedy vlastně už 50letá žena, byla
okamžitě převezena do nemocnice.
Ve chvíli, kdy před domem uviděla po
čtvrt století sluneční světlo a nadechla se
čerstvého vzduchu, duchapřítomně prohlásila, jak je to příjemné býti zase jednou
venku. V tu chvíli si všichni mysleli, že se

stal zázrak a Blanche si i po tak strašném
zážitku zachovala zdravý rozum. Bývalá
krasavice z Poitiers se postupně zotavovala, komunikovala, a tak se policii podařilo
zjistit podmínky strašného zajetí.
Blanche si ovšem po prožitých hrůzách
nepamatovala, jak dlouho a proč vlastně
pod zámkem zůstala. O všem prý věděl
i bratr Marcel, který snad napsal i v úvodu
zmiňovaný anonym policii, mohl to
ovšem být i některý sloužící. Policie matku i bratra zatkla, to už se ale vše rozkřiklo
a před domem Monnierů stál rozzuřený
dav. Pohled na něj neunesla madam Monnierová, dostala infarkt a krátce nato zemřela. Marcel stanul před soudem, byl
psychicky na dně a prohlásil, že on i služebnictvo se báli madam natolik, že žalostný sestřin stav nikdo neohlásil.
Nebohá Blanche ovšem návrat do života
na svobodě neunesla. Její duše byla tak zničená, že nebožačku museli zavřít do ústavu
pro choromyslné, kde o několik let později,
v roce 1913, zemřela. Bylo jí 64 let.
Ve 30. letech příběh popsal spisovatel André Gide, mnohem později se tato
děsivá story stala inspirací i pro tvůrce
některých hororových filmů.

INZERCE

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
» zmírníte depresivní stavy
» podpoříte růst rostlin

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

VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU
2015, 2016, 2017, 2018

Filtr není třeba nikdy vyměňovat! Stačí
ho jen jednoduše vyjmout a otřít. Účinek
čištění ihned vidíte!

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

Již 11 let nejprodávanější značka čističek v ČR!
99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno
V červnu 2019 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1016 uživatelů čističky Ionic-CARE. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírnění dýchacích potíží. Dále oceňují čističku jako významnou prevenci před
virózami. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

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

V

tímco v přírodě (na horách, u moře,
moderních bytech a kancelářích dýcháme škodlivý vzduch,
v lese, u vodopádů) dýcháme vzduch
který dokáže zkrátit život i
s koncentracemi až 10.000 vzdušných
o několik let. Cítíme se v něm unaveaniontů v cm3, v interiérech, kde žijeme a pracujeme, jsou hodnoty většiní a nervózní. Prachové mikročástinou blízké nule. Právě díky vysoké konce, smog, jedovaté chemické výpacentraci prospěšných vzdušných aniry z umělých hmot a nábytku, bakteontů je nám tak dobrie, viry, spóry plísní,
V bytech a kancelářích
ře v lese, u moře,
výkaly všudypřítomdýcháme vzduch, který
při východu slunce
ných roztočů – to vše
se v uzavřených prozkrátí život o několik let nebo u tekoucí vody
či táborového ohně.
storách koncentruje.
Zejména kvůli půsbení vzdušných aniPotom, zejména v chladnějších obdoontů nás tato místa podvědomě přitabích roku, kdy méně větráme, působí
hují a velmi rychle si na nich odpočityto škodlivé látky na náš organizmus
neme. Díky čističce Ionic-CARE si taprakticky celý den. Největší část škodkovou příjemnou atmosféru nyní můželivin přitom proniká do těla právě plíme vytvořit i doma.
cemi.
Nemocné domy: Aniž si to uvědomujeme, polovina z nás nějakým způso- Dárek ZDARMA!
bem trpí Syndromem nezdravých buIonic-CARE FF-210 – osvěžovač a čisdov - SBS. Ten způsobuje řadu potítič pro lednice, toalety a šatní skříně
ží od bolesti hlavy, nespavosti, snížev hodnotě 450 Kč zdarma!
né koncentrace, alergií, astmatu, akutTento přístroj neutralizuje pachy a proních i chronických onemocnění plic, až
čišťuje vzduch v ledpo těžké deprese i rakovinu. Moderní
nici, koupelně, šatně a
stavební materiály, utěsněná okna, běkdekoliv jinde. Navíc
žící klimatizace, vaření na plynu, synomezuje výskyt baktetetické koberce, umělý nábytek, televirií, zabraňuje růstu plísze, monitory, kopírky a dalších zhruba
ní a v lednici uchová20 vlivů dohromady vytváří uvnitř buvá potraviny déle čerdov – tedy tam, kde trávíme 80 % živostvé.
ta – zdraví škodlivé prostředí!
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kterém trvale pobýváme, by mělo podle
doporučení Státního zdravotního ústavu obsahovat minimálně 1.250 záporných iontů (aniontů) na cm3. A za-

Pro získání dárku
stačí zadat při objednávce kód:

kód

F3M

Akce doprava a dárek zdarma platí do 30.09.2019
volejte zdarma
800 112 111 www.ionic-care.cz
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Máte „blbého“
šéfa? Meditujte
„Nejsem žádný duchovní
mistr, ale kluk z Moravy,“
říká kněz, který vede
křesťanská duchovní
cvičení. K nim zve
i nevěřící. Sám se často
uklidňuje poté, co
projede dálnicí D1.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Jógu, buddhistická učení a zejména
meditace přijalo mnoho Čechů za své.
Řada z nich obdivuje Dalajlámu, jehož
pražské přednášky jsou nabité k prasknutí, navštěvují různé kurzy. Orientální duchovní praktiky dobyly díky své univerzálnosti i západní svět. A přitom křesťanská meditační cvičení, tzv. exercicie, už
tak známá nejsou.
Jak křesťané meditují, kam jezdí a jak
takový meditační kurz probíhá, zkoumal
týdeník 5plus2 v klášteře na Svaté Hoře
u Příbrami. Právě tam funguje jeden z
několika českých exercičních domů –
míst, kde se týdenní křesťanské meditace provádějí.
Exercicie tam vede kněz Josef Michalčík. „Takový duchovní se jmenuje
exercitátor. Měl by mít určité charisma,
určitý dar a také základní teologickou
průpravu,“ vysvětluje padesátiletý
kněz.
Jak vlastně exercicie vznikly? Duchovní cvičení vymyslel a sepsal křesťanský mystik a spoluzakladatel jezuitů
Ignác z Loyoly. Když mu v roce 1521
dělová koule ustřelila nohu, uchýlil se
během léčby k bohu a zároveň vytvořil
sérii meditací, jejichž smyslem bylo
očistit a pročistit mysl i ducha.
Exercicie se tak v lehce pozměněné

podobě praktikují dodnes. V Česku trvají většinou týden. Zájemci platí za týden
ubytování a stravu kolem 1900 korun a
cvičení se účastní jen pár lidí. Začíná se
společnou večeří, následně se skupina
sejde na úvodní přednášce. „Tam lidem
vysvětlím, co to exercicie jsou, řeknu
jim, jak začít či na co si dát třeba pozor.
Přednáška je taková pomůcka pro nadcházející rozjímání,“ vysvětluje kněz.
Dennímu rozjímání a meditacím se
každý v areálu kláštera věnuje po svém,
třeba v tichu přírody. „Společné bývají
ranní či večerní modlitby, přednášky a
diskuse, přes den si může každý přijít
popovídat a poradit se, jak má meditovat,“ vysvětluje Michalčík. „Cílem celého kurzu je zamyšlení, ztišení a rozjímání v modlitbě,“ vysvětluje kněz.

„

Máme
i témata
vhodná pro nevěřící.
Probíráme temné
duchovní cesty jako
satanismus, černou
magii či woo-doo.
Na závěr kurzu pak pronese duchovní slovo, hraje se na varhany, diskutuje
se a na konec následuje společná meditace. „V úplném tichu setrvávám s laiky
půl hodiny, u zkušených borců třeba hodinu,“ podotýká s úsměvem.

Exercicie i pro nevěřící
Meditace nejsou určené výhradně pro
křesťany nebo pro věřící, mohou se jich
účastnit i ateisté či lidé jiných vyznání.
„Jde i o to, aby účastník porozuměl tématům našich přednášek,“ podotýká Michalčík. Každá exercicie má totiž jedno
ústřední téma, o kterém se mluví na
přednáškách, například křest, postní
doba nebo okultismus.

INZERCE

Svatá Hora u Příbrami je mariánským poutním místem. Schody směřují k bazilice uprostřed rozsáhlé barokní stavby. Kněz Josef Michalčík (na snímku)
vede meditační cvičení v exercičním domě.
FOTO | JOSEF HORA

Česká republika
„Právě okultismus je téma vhodné pro
nevěřící. Kromě přírodních praktik probíráme i temné duchovní cesty jako satanismus, černou magii či africké woo-doo
a svět démonů,“ vysvětluje kněz.
Sám navštívil kláštery v Thajsku a
tak může srovnávat rozdíly mezi
buddhistickou a křesťanskou meditací.
„Budhismus je zaměření do vlastního
nitra, do prohloubení vlastní svobody.
Meditující se snaží dosáhnout vyššího
vědomí, potažmo nadpozemské nirvány. Křesťanská meditace je zaměřená
přímo na Ježíše Krista, který pak člověku dává vnitřní svobodu a vnitřní pokoj,“ popisuje jeden z cílů křesťanského
rozjímání a okamžitě přidává druhý:
„Tím je hledání cesty k bližnímu. Meditujeme, abychom dosáhli vyššího vědomí, což je v případě křesťanů hlubší
vztah k druhým lidem.“ Tento cíl přiblíží na příkladu: „Čím mám blbějšího
šéfa, a teď nemyslím boha (úsměv), tím
bych ho raději poslal ‚k šípku‘. Ale medituji, neudělám to a vyjdu mu spíš
vstříc,“ vysvětluje kněz.

Meditace po cestě na D1
Josef Michalčík respektuje i další náboženství. „Když vidíte meditovat
buddhistu, hinduistu nebo křesťana, tak
není vidět mnoho rozdílů. Pokud tedy
pominu nějakou polohu těla, třeba křestané žádnou takovou předepsanou nemají,“ poukazuje na známou meditační
polohu jógy lotosový sed.
Během exercicií se nebere velký zřetel ani na dýchací techniky. „Samozřejmě lidi nabádám, aby dosáhli pomocí
dechu určitého zklidnění, než začnou
meditovat. Já osobně mysl pomocí dechu uklidňuji často. Jezdím třeba přes
půl republiky po D1 a večer ještě sloužím v kostele mši svatou. A potřebuji se
z toho ‚vyklepání se‘ ze zácp a aut uvolnit, jak mysl, tak svaly,“ říká.
Meditace vede rád, sám si prý určitou
vnitřní proměnou prošel. Někdy na něj
prý lidé na kurzu pohlížejí jako na duchovního mistra. „Tomu se snažím nejen já, ale i další exercitátoři, bránit.
Jsem prostě normální kluk z Moravy,
kde se takové věci jako duchovní mistr
moc nenosí,“ uzavírá s úsměvem.

Co jsou to exercicie
„Duchovní cvičení“ neboli „Exercicie“ je
název útlé knížky sv. Ignáce z Loyoly,
která se stala základem spirituality
jezuitského řádu. Není to běžná
duchovní literatura, ale spíše jen jakási
sbírka návodů, jak meditovat
a jak k meditaci vést druhé. Najdeme
zde proto nejen rady pro všechny, kteří
se touží naučit vnitřní modlitbě, ale
především pro ty, kdo je na jejich cestě
provázejí. Zvláště lze exercicie
doporučit každému, kdo chce udělat
nějakou zásadní volbu, důležité
rozhodnutí o svém dalším životním
směřovaní. Plody duchovních cvičení
jsou ale pro každého jiné a zcela
osobní.
ZDROJ: EXERCICIE.CZ
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Směrovka k exercičnímu
domu na Svaté Hoře. Za
války ho zabavili Němci
pro potřeby tuberkulózní
léčebny, po roce 1950
zase komunisti, coby
zdravotnické zařízení.
Církvi byl vrácen až po
sametové revoluci.
FOTO | JOSEF HORA
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Magie: Být krok
před světem
Rozšifrovat správné kouzlo prý neumí ani ten
nejchytřejší člověk na světě. „Většinou ho totiž vidí
poprvé, ale já se tomu věnuji celý život,“ říká
iluzionista Luis de Matos, který se představí v Česku.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Jeden svými triky ohromil prezidenta Baracka Obamu v Bílém domě, druhý
už přes 20 let produkuje vlastní živé i televizní show. Oba posbírali za kariéru
řadu prestižních ocenění v magii. V oboru zkrátka patří Kevin James a Luis de
Matos k naprosté světové špičce. Svá tajemství si pečlivě chrání. „Ten nejhloupější způsob, jak sledovat show, je snažit se kouzelníka odhalit,“ tvrdí.
Jako součást nejúspěšnější kouzelnické show na světě The Illusionists proces-

tovali už více než čtyři desítky zemí světa a v únoru 2020 předvedou i českému
publiku, proč se řadí mezi hrstku nejlepších iluzionistů světa. Pro oba dva je
magie celoživotní radost.

Astronaut? Ne, kouzelník
„Většinou se člověk jako dítě zamiluje
do různých povolání. Jednou chce být
hasič, pak astronaut… Pro mě neexistovala žádná jiná možnost než kouzla. V celém mém životě. Byla to okamžitá láska,“ říká Američan Kevin James, který v
minulosti spolupracoval i s Davidem Copperfieldem. A podobně je na tom jeho kolega Luis de Matos. Kouzlit začal už v

INZERCE

Relaxace na Šumavě

v krásné přírodě národního parku

Nejlepší iluzionisté světa míří do Česka. Američan Kevin James při jednom
ze svých kouzel. Do magie se zamiloval už jako dítě.
FOTO | CLAUDIA JAMES
osmi letech. „Brzy jsem si uvědomil, že
když se mi podaří získat pozornost dalších dětí, mohlo by mi to pomoct, abych
získal jistotu, nebyl tak plachý a jednou
se z kouzlení mohla stát má profese. Pořád je to ale celý život moje hobby,“ říká
charismatický Portugalec, který je stejně
jako James oporou sedmičlenné kouzelnické party The Illusionists.
Ačkoli svět kouzel dokáže vytvářet
stále dokonalejší a velkolepější iluze a
úroveň triků se stále – zejména po technické stránce, posouvá směrem kupředu, některé věci zůstávají podle kouzelnických hvězd stejné. Zaujmout diváka
podle nich dnes v zásadě není těžší než
před dvaceti lety. Iluzionisté mají totiž
vždy náskok. „Dělat magii znamená být
vždy o jeden krok napřed před světem.
Někteří lidé se nás ptají, zda technologie jednou nezničí kouzla. Říkám jim
na to, že až technologie dorazí tam, kde
jsme, budeme už zase o deset let napřed. Je snadné to pochopit, protože u
zrodu každé technologie je nějaký sen,
nějaká touha. Například touha komunikovat, touha cestovat – rychleji a rychleji a tak dále. Než se ale věda dostane k
naplnění těchto snů, zabere to dlouhý
čas, protože vytváří reálný pokrok. My
nepotřebujeme, a ani nechceme dělat
věci doopravdy, takže můžeme využít
jakousi zkratku. V momentě, kdy o něčem sníte, můžeme vytvořit iluzi. V
tomto našem vlastním vývoji jsme vždy
napřed před vědou,“ vysvětluje Matos,
proč kouzla nikdy nepřestanou fascinovat, ačkoli technologický pokrok dnes

běžně umožnuje věci, které se před lety
daly vysvětlit snad jedině triky a magií.
Přestože základní myšlenky některých triků jako například zmizení, přepůlení člověka nebo levitování jsou nesmrtelné a diváky fascinují už desetiletí, každý iluzionista může vytvořit originál. „Někdo může říct, že jsou to v podstatě všechno stejné triky. To ale nedává smysl. Před tisíci lety muzikanti používali ty stejné noty jako my dnes, malíři používali ty samé barvy. Nejde o to,
kolik barev a kolik not používáte, jde o
to, co z nich vytvoříte,“ říká Matos.

Snaha odhalit trik je na nic
Podle něj také nemá smysl, když se lidé
snaží na kouzelníka vyzrát. „Ten nejhloupější způsob, jak sledovat show, je
snažit se trik odhalit. Dotyčný neuspěje,
na nic nepřijde, a to z prostého důvodu.
Kouzlo vidí většinou poprvé, zatímco já
se tomu věnuji celý svůj život. I kdyby
to byl ten nejchytřejší člověk na světě,
není možnost, že by se mu to povedlo.
Je mi líto.“ (smích)
Podle Jamese, který je sám autorem
bezpočtu kouzel a iluzí, by odhalení podstaty triků ve většině případů ani nepřineslo pocit uspokojení. „Když se objeví
nějaká inovace, kterou bychom chtěli využít, většinu času zabere skrýt ji. Spousta věcí ale technologie vůbec nepotřebuje. Myslím, že mnoho lidí by bylo zklamáno, kdyby poznalo ono tajemství triku. Důležitější je hlavně prezentace, celkový dojem,“ dodává Kevin James.

Penzion, chatky, autocamp
restaurace, minigolf, tenisový kurt,
volejbalové hřiště, kuželky, ﬁtness

www.klasterskymlyn.cz
+420 727 842 511
Penzion Klášterský Mlýn 9, 341 92 Rejštejn
Luis de Matos na pódiu se zlatými rybičkami.

FOTO | VANESSA VIANA
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Konec UnaVEnÝm očím!
Pokud jsou vaše oči stále častěji unavené, je vhodné začít doplňovat
potřebné látky, které jsou důležité pro jejich správnou funkci.
Dejte sbohem unaveným očím
s Ocutein® Brillant Lutein 25 mg,
doplňkem stravy z prémiové řady
Da Vinci Academia s maximálním
množstvím luteinu a vitaminem
A pro maximální a dlouhodobý účinek.
Jako jediný obsahuje také fosfatidylcholin a další účinné látky, jako je zinek, jenž přispívá k udržení normálního zraku, a selen a měď, které přispívají k ochraně
buněk před oxidačním poškozením.

Husté
ssložení,
HUSTÝ
H
VVÝSLEDEK

NOVINKA: 30 tobolek navíc + OCUTEIN® SENSIGEL zdarma

odložte
ŠPATNOU NÁLADU

STOP
šPATné
náLADě

Trápí vás dlouhodobě špatná nálada a necítíte se ve své
kůži? I takto může reagovat přetížený nervový systém,
který je potřeba neprodleně uklidnit.
Pokud chcete být v dobré psychické kondici, vsaďte na jedinečnou novinku De-press obsahující PozitivIN komplexTM
– unikátní kombinaci bylin v čele s kozlíkem lékařským a meduňkou přispívající k celkovému uvolnění a pozitivní náladě a vzácným šafránem, který tyto účinky synergicky posiluje a pomáhá tak udržovat dobrou
náladu. nedílnou součástí doplňku
stravy je také L-tryptofan, který je
považován za zdroj tzv. hormonu
štěstí. Pro snížení únavy a vyčerpání je doplněn také o hořčík a vitamin B6 pro podporu normální psychické a nervové činnosti.
Neklesejte na mysli a zvolte účinný
a nenávykový recept pro lepší
náladu. Neklesejte na mysli
a zvolte účinný a nenávykový
recept pro lepší náladu.

VLASOVÉ HNOJIVO JE NOVĚ K DOSTÁNÍ
TAKÉ VE FORMĚ ŠAMPONU PRO OMEZENÍ
VYPADÁVÁNÍ A PODPORU RŮSTU VLASŮ.
Nejste spokojeni se stavem svých vlasů? Znepokojuje vás jejich nadměrné vypadávání nebo
řídnutí? Neklesejte na mysli, máme řešení.
Vsaďte na inovativní přípravek Vlasové hnojivo,
který obsahuje unikátní kombinaci látek potřebných pro správný růst a kvalitu vlasových buněk.
Díky vysokému obsahu biotinu, křemíku a síry,
jež je známá jako minerál krásy, Vlasové hnojivo
rychle a účinně redukuje nadměrné vypadávání
vlasů, podporuje jejich růst a kvalitu. Ve složení
tohoto doplňku stravy najdete vysoké dávky aminokyselin, vitaminů a minerálů, které jsou klíčové
pro stav vlasů a vlasové pokožky.
Vlasové hnojivo pomůže navrátit vašim vlasům
přirozenou hustotu a kvalitu.

PéčE o noHy bez KřečovýcH žil, otoKů a bolesti!

Dlouhé stání či sedavé zaměstnání mají
často za následek obtíže s křečovými
žilami, otoky a bolestmi nohou. Pečujte o své nohy bez těchto komplikací.
Přinášíme vám kvalitní péči o nohy bez
otoků a křečových žil.
Priessnitz Žíly a cévy MEDICAL 125 ml
je osvědčený gel obsahující unikátní
složení, díky kterému pronikají účinné
složky snáz ke kapilárním cévám
a žilám a příznivě tam působí na jejich
pružnost, pevnost a průchodnost. Tento
zdravotnický prostředek je ideální péčí
pro nohy bez křečových žil a otoků.
Mazání perfektně bojuje i s pocitem
těžkých a oteklých nohou.

PRO KRÁSNÉ NOHY A LEHKý KROK
JEJ žÁDEJTE VE SVýCH LÉKÁRNÁCH.
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CHUTĚ českých regionů
Vegetariáni odpustí,
ale maso je základem
většiny oblíbených
krajových pochoutek.
Třeba na Vysočině
milují svratecký
guláš či na Liberecku
zase hovězí líčka.
To uzenina je
důležitou ingrediencí
hodolanské omáčky
z Olomoucka.
A třeboňský kapr?
To je přeci také
maso!
Text: Josef Hora, regiony 5plus2
Foto: Shutterstock, archiv MAFRA

POLÉVKA
Z TŘEBOŇSKÉHO KAPRA,
KTERÝ SLAVÍ 130 LET

JIHOČESKÝ KRAJ

TŘEBOŇSKÁ RYBÍ

P

sal se rok 1889 a Paříž žila otevřením
Eiffelovy věže. To v Čechách se toho
roku objevily první zmínky o takzvaném
„třeboňském kaprovi“, rybě vyšlechtěné
v jihočeských rybnících. Do roku 1882 se
totiž choval kapr pouze šupinatý. Pojem
třeboňský kapr tak už přes 130 let sbírá ocenění a je
chráněn několika mezinárodními smlouvami. V jihočeských restauracích je připravován na mnoho způsobů,
stejně jako vyhlášený jihočeský pstruh, candát či sumec.
Delikatesou je třeba terinka, tedy masová směs podobná paštice z uzeného sumce s koprovým krémem. Ovšem předtím je třeba ochutnat vyhlášenou třeboňskou
rybí polévku.
TIP NA VÝLET: Třeboňsko je protkané sítí cyklotras,
vedou po hrázích rybníků, lesem i polem. Půjčte si
ve městě kolo (na den za 300 Kč) nebo elektrokolo
(den 700 Kč) a vyrazte třeba k dubu Emy Destinové
u Stříbřece.

POLÉVKA
Potřebujeme: • oř
ez z kapra
nebo jiné ryby •
1 střední cibuli
• 500 g kořenové
zeleniny
• 1 lžíci másla • 1
dcl bílého
vína • drcený km
ín • šafrán
• muškátový oříše
k • sůl • pepř • če
rstvou petrželku •
směs divokého ko
ření
• 2 dcl zakysané
smetany
Postup: Ořez z ry
by důkladně omyje
me
a společně s divok
ým kořením 30 mi
nut
pozvolna vaříme.
Cibulku nakrájíme
najemno, zeleninu na
nudličky a nechám
e
zesklovatět na má
sle. Trochu podlijem
e
bílým vínem, přidá
me šafrán, kmín a
necháme víno zredu
kovat na krém. Po
té
zalijeme přecezen
ým vývarem z ryb
a ještě
15 minut vaříme.
Ochutíme solí, mu
škátovým oříškem a ve
lkou hrstí čerstvé
listové
petrželky. Při podá
vání doplníme lží
cí
zakysané smetan
y a uvařeným rybím
masem. Skvělé jsou
máslové krutonky
z bílého chleba. Polévku
můžeme i rozmixo
vat.

INZERCE

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.

PRO
ZAČÁTEČNÍKY
I ZKUŠENÉ
ŘIDIČE

AUTOŠKOLA
nový seriál od 13. září

PředPlatné
na 5 týdnů
za 430 Kč

Bodový
systém

Nejčastější
prohřešky
motoristů

doPravní
značení

Novinky
na českých
a evropských
silnicích

jak se
sPrávně
Chovat
v silničním
Provozu

auto
škola

Jak vybrat
tu správnou
Senioři za
volantem

Objednávejte na 225 555 533 nebo na www.lidovenoviny.cz/autoskola.
Nabídka platí do 11. 9. 2019.
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LIBERECKÝ KRAJ

HOVĚZÍ LÍČKA
JAKO ZA STARÝCH ČASŮ

P

odještědská cibulačka, kuře na tymiánu se švestkovou omáčkou,
lišácká drůbková polévka, podještědské fleky se zelím nebo závitek
Reichenberg, to jsou historické speciality z Libereckého kraje. Tradice vaření
místních specialit se přetrhaly během 2. světové války. Nejdříve po útěku
a pronásledování původních českých obyvatel a německých antifašistů
fanatickými nacisty, později po odsunu původního německého obyvatelstva
po válce. V kraji se však odjakživa připravovaly vepřové a hovězí speciality;
jednou takovou jsou hovězí líčka na kořenové zelenině.
TIP NA VÝLET: Kdo zavítá do Kořenova pod rozhlednu Štěpánku, může zde
navštívit expozici lehkého opevnění, které mělo zabránit vstupu německé
armády do Čech. Vstupné je dobrovolné.

NINĚ
HOVĚZÍ LÍČKA NA KOŘENOVÉ ZELE
líček
zích
hově
g
Potřebujeme: • 800
• špetku soli a pepře • 0,5dl oleje
• 2 středně velké mrkve • 1 celer
ně
• 1 stonek řapíkatého celeru • 1 střed
u
velkou cibuli • 1 snítku tymiánu • 1 snítk
vína
ného
červe
2dl
•
u
arýn
rozm
Postup: Hovězí líčka osolíme, opepříme
a orestujeme na oleji. Mezitím upravíme
ájízeleninu, očistíme mrkev a celer a nakr
me je na středně velké kostičky. Vše oresa.
tujeme zvlášť na oleji i s cibulí do tmav
líčka
Zalijeme vínem a přidáme orestovaná
INZERCE

a bylinky. Dáme na čtyři hodiny péct do trouby při teplotě
150 °C. Když je hotovo, přecedí se šťáva, kterou se pak
polije bramborová kaše, jež je
jako příloha nejvhodnější.

HODOLANSKOU
OMÁČKU
ZVÝRAZNÍ
KLOBÁSA
I OKURKY

C

elé generace
strávníků
na Olomoucku
vyrostly na specialitě
z Hodolan, ještě
nedávno města a dnes
součásti Olomouce
– na hodolanské
omáčce. Tu vařily místní
hospodyně s velkou
oblibou a prý žádný
hrnec nebyl dost velký.
Jde o smetanovou
omáčku s brambory,
kusy klobásy, vejcem
natvrdo a nastrouhanou
kyselou okurkou.
Podobný pokrm najdeme
na Moravě pod různými
názvy s variací chutí,
třeba ve městě Uherský
Ostroh připravují „vajcovú
ú
máčkú“. Ta hodolanská
se jí většinou s chlebem.

OLOMOUCKÝ KRAJ
TIP NA VÝLET: V restauraci U Macků v Olomouci na Svatém kopečku stojí porce hodolanské 106 korun. Vyhlášený je nedaleký
minipivovar se Svatokopeckým pivem, stojí
kousek od olomoucké zoo.
HODOLANSKÁ OMÁČKA
Potřebujeme:
• 4 až 5 velkých brambor
• 4 vejce uvařená natvrdo •
uzeninu podle
chuti • 1/2 l mléka • 2dl kysané nebo
sladké
smetany • 3 lžíce hladké mouky • sůl
• bobkový list • nové koření a kyselou okur
ku
Postup: Nakrájenou uzeninu osmahnem
e
na malém množství tuku, přidáme bram
bory nakrájené na drobné kostky a dám
e
vařit do menšího množství osolené vody
,
okořeníme bobkovým listem a novým
kořením. Jakmile jsou brambory měkké, přidá
me
smetanu a zalijeme mlékem, v němž jsme
dobře rozmíchali tři lžíce hladké mouky.
Za občasného míchání dobře provařím
e, aby
se z omáčky ztratila moučná chuť. Na
závěr
přidáme nakrájená natvrdo uvařená vejce
a nastrouhanou kyselou okurku.
Zdroj: i60.cz
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VYSOČINA

GULÁŠ
OD „HORÁCKÉHO“
MISTRA

SVRATECKÝ GULÁ
Š
Potřebujeme: • 50
0g
roštěné • 4 lžíce
oleje
• 100 g slaniny •
500 g
cibule • mletý pe
př • sůl
• mletou papriku
• kmín
• 100 g žampionů
• 2 stroužky česn
eku
• lžíci kečupu • ma
joránku
Postup: Na kostičk
y
nakrájenou slanin
u
rozpustíme v oleji,
přidáme
na nudle nakrájen
ou
roštěnou a prudce
opečeme.
Pak přidáme plátky
nakrájených žamp
ionů,
orestujeme, dopln
íme
na kolečka nakrájen
ou
cibuli a znovu ores
tujeme,
aby cibule zůstala
celistvá.
Přidáme sůl, pepř
, majoránku
a mletou papriku
, kmín,
kečup. Orestujem
e, přidáme
vodu a podusíme.
Vhodnou
přílohou jsou bram
boráčky.

P

okud se chystáte
na Vysočinu, měli byste se
v restauracích ptát po krajské
specialitě – svrateckém guláši.
Ten vymyslel a začal někdy
kolem roku 1966 připravovat
v městečku Svratka v hotelu
Mánes vyhlášený kuchař
František Mořický, autor Horácké
kuchařky, regionálních receptů,
z roku 1991. Pravý „svratecký“
se dělá z hovězího roštěnce
s jednoduchým pravidlem: Kolik
masa, tolik cibule.
TIP NA VÝLET: Kromě
krásné CHKO Žďárské vrchy,
kde se točila pohádka
Obušku, z pytle ven!
a místo láká k nádherným
procházkám, je možné
navštívit Pohádkovou
vesničku Podlesíčko.
Za vstup mezi pohádkové
chaloupky zaplatí dospělí
120 Kč, děti a senioři polovic.

Kuchař Vladimír Polreich při

Zdroj: Horácká kuc
hařka
Františka Mořického

ého guláše.
přípravě tradičního svrateck

INZERCE

Tlumení příznaků atopických ekzémů a kvasinkových
infekcí u psů pomocí Pythium oligandrum
Klinické příznaky atopického ekzému u psů
se většinou objeví na břiše, packách a uších.
Ložiska jsou svědivá a zarudlá. Jelikož si zvíře místa drbe, dostávají se do ran nečistoty
z vnějšího prostředí a mohou se přidat sekundárně infekce způsobené bakteriemi, dermatofyty nebo kvasinkami.
Tyto infekce nejčastěji postihují ušní boltce
a zevní zvukovody, končetiny, hlavu, krk a oblast
konečníku. Typickým příznakem dermatofytózy
nebo kvasinkové infekce je zarudnutí a mírné
až silné svědění. U zvířat je možné pozorovat
šupinatění, škrábání a lízání postižených míst,

čímž je pokožka ještě více zatěžována a zapáchá.
Při onemocnění oblasti konečníku si pes velice
často zánětlivá ložiska vykusuje.
Ovšem i na tyto problémy si příroda našla pomoc,
a to mikroorganizmus Pythium oligandrum.
Ten napadá pouze jiné parazitické houby
a kvasinky, z kterých čerpá živiny pro svůj
reprodukční cyklus. Vzhledem k této
specifické vlastnosti se mu
říká „Chytrá houba“.
Pythium
oligandrum
tvoří zoospory, které
se ve vodném prostředí volně pohybují

a mohou aktivně hledat potravu (parazitické houby a kvasinky).
Pythium oligandrum také produkuje enzymy, které
rozkládají buněčnou stěnu parazitické houby
a zároveň vytvářejí nepříznivé prostředí pro růst
bakterií. Pokud jsou na pokožce zánětlivá ložiska,
enzymy napomáhají regeneraci a zabraňují tvorbě
hnisu. Ve chvíli, kdy se Pythium oligandrum nemá
čím živit, odrůstá s pokožkou, jelikož živočišný
organismus pro něj není přirozeným prostředím.
Veterinární přípravky s chytrou houbou Ecosin
a Dermasin oil můžeme používat u zvířat jakéhokoliv stáří, u březích a kojících fen nebo i u zvířat
s určitým imunitním deficitem, způsobeným například jinou infekcí. U lidí se specifické kmeny Pythium oligandrum využívají k potlačení zápachu nohou, mykóz nehtů nebo při vaginálních mykózách.
Jeho využití se rozšířilo i na podporu regenerace
pokožky a bakteriostatický účinek při atopických
ekzémech, lupénce a nehojících se ránách.
Přípravky s chytrou houbou pro psy dostanete
u svého veterinárního lékaře nebo v lékárně, kde
dostanete přípravky i pro humánní použití.
Výrobce:

Bio Agens Research
and Development – BARD, s.r.o.
Infolinka: 728 814 202

Více informací:

www.vet-pythium.eu
www.chytrahouba.cz
e-mail: pythium@pythium.cz

16. srpna 2019 13

Migréna dokáže
člověka zlomit

Pivo, řemeslo
a průmysl

Migréna není obyčejná
bolest hlavy. Toho, kdo jí
trpí, umí doslova vyřadit
z „provozu“, mnohdy
se k ní přidají deprese.
Téměř polovina lidí se
s ní přitom neléčí, ale jen
bere prášky proti bolesti.
5plus2
■ ZDRAVÍ

Aleš Dvořák,
obchodní sládek národního
pivovaru Budějovický Budvar

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Měsíc co měsíc, v průměru každý
druhý den. Ataky migrény Zuzanu Kavalírovou prakticky vyřazovaly z jakékoli aktivity. Propukaly u ní i sedmnáctkrát do měsíce. „Měla jsem vždy pocit,
jako by mi polovina hlavy měla každou
chvíli explodovat. Okolí mnohdy poznalo dříve než já, že se migréna blíží, protože se mi změnil výraz ve tváři,“ vzpomíná sympatická blondýnka, které migrenózní stavy komplikovaly především její fungování v zaměstnání. Podobně jako ona celosvětově trpí každý
desátý člověk. Někdo více, jiný méně.
Především ale ženy.
Pro představu – ataky migrény mohou mít různý průběh, většinou je však
provází pulzující bolest hlavy, žaludeční nevolnost, zvracení, pocení, návaly
zimnice, či naopak horka, poruchy vidění nebo například citlivost na světlo.
V některých případech se projevuje
také extrémní únava. Nejde přitom o stavy, které odezní pokaždé během pár hodin. I jejich délka se u každého může lišit v rozmezí 4 až 72 hodin.
Migrenici přitom po každé takové atace moc dobře vědí, že nebyla poslední
a že se bude opakovat. Jen nevědí kdy.
„Když nemá pacient migrénu, tak se
bojí, kdy zase přijde. Proto se na toto
onemocnění často vážou deprese,“ vysvětluje David Doležil, přednosta Spo-

Zajímavosti z historie

V mladší době kamenné si lidé
od bolesti hlavy pomáhali drastickou
metodou založenou na systému
pokus-omyl. Šlo o vyvrtání otvoru
do lebeční kosti bez umrtvení. Přežila
pouze třetina takto léčených.
■ Nejstarší popis migrény se dochoval
na papyru ze starého Egypta přibližně
z roku 2500 př. n. l.
■ Migrénami trpěl Elvis Presley, Caesar
nebo i Charles Darwin.
■

FOTO | SHUTTERSTOCK

lečnosti pro diagnostiku a léčbu bolestí
hlavy. Dodává, že zhruba dvacet procent migreniků dovede předem rozpoznat blížící se záchvat díky takzvané
auře, což je fáze trvající zhruba hodinu,
kterou charakterizují výpadky vidění
v části zorného pole, potíže s mluvením
nebo pohybem končetin.

Stále víc léků nepomůže
Mnoho lidí trpících migrénou se ostýchá o svém problému mluvit s praktickým lékařem, který by dotyčného mohl
nasměrovat do rukou neurologa, a spoléhají na pomoc volně prodejných léků
proti bolesti. Podle Doležila je to veliká
chyba. Tělo si proti nim totiž časem dokáže vytvořit rezistenci a přestanou
účinkovat.
Užívání velkých dávek těchto léků
pak může naopak vyústit v silné bolesti
hlavy. „Volně prodejná analgetika nejsou řešením. Pacienti bez konzultace
s lékařem užívají i několik tablet léků
proti bolesti denně, přestože na akutní
léčbu migrény jsou určeny léky ze skupiny triptanů. Každý pacient by měl začít u svého praktického lékaře,“ říká
s tím, že zvláště u lidí, kteří mívají čtyři
a více záchvatů do měsíce, je důležitá
preventivní léčba. Právě ta je hlavním
pilířem současné medicínské praxe.
„Díky nové cílené biologické léčbě
se daří snížit počet migrenózních dnů,
intenzitu záchvatů i jejich četnost,“ dodává Doležil. Pacienti tak nemusí spoléhat na spásu v podobě akutní léčby, která dokáže pouze potlačit propukající ataku v prvních 10 až 15 minutách stavu.
Mezi ty, kterým biologická léčba pomohla, patří i Zuzana Kavalírová, ačkoli ani ona se nenáviděné migrény definitivně nezbavila. Kritický počet 17 záchvatů za měsíc se však díky ní snížil na
tři až čtyři.

Řemesla procházejí vývojem. Říká se tomu pokrok. Snahou je zachovat kvalitu, zlevnit produkci a zvýšit zisk. Vezměme si například automobilismus. Staré škodovky, které
po startu stále chcípaly a žádaly správné řazení při jízdě
do kopce, nebo pětilitrové bestie, žeroucí 25 litrů a krutě
trestající každou chybu též mizí. Vládnout stroji však byl
zážitek plný emocí. Každý měl svou duši. Dnešní moderní
automobily jsou pohodlné, jezdí skoro samy, ale emisně
dušené motory mnoho temperamentu nenabízí. Jsme
v podstatě už jenom pasažéři. Emoce chybí.
Pivovarství též nezahálelo. Moderní historii piva vládnou
napodobeniny českého ležáku. Pragmaticky vyrobené,
unifikované, žluté, mírně hořké nápoje, které „pokrokem“
přišly o svou duši. Jsou čisté a bez chyb. Zákazníka neurazí, ale ani nenadchnou.
Tmářský režim v ČSSR pokrok ignoroval. Po roce 1989 nastala překotná modernizace. Někteří šli, mnohdy i vlivem
zahraničního kapitálu, cestou moderny. Ti prozíravější
pochopili a modernizovali tak, aby zachovali procesy určující charakter českého piva. Proto má české pivo stále
výjimečné postavení.
Velká americká „Craft Beer“ revoluce rozbila pivní nudu.
Z původně několika garážových podniků jsou už tisíce,
mnohdy velmi velkých pivovarů.
Pivní rozmanitost dorazila i k nám. Jak v pivních stylech,
tak v kvalitě. Znám mnoho sládků, kteří svou pečlivostí
umem a fantazií dávají vznikat skvostům, které na velkém
ležáckém pivovaru prostě neuděláte. Pil jsem však i dosti
nepovedená piva. Ale to k ruční práci a hledání dokonalosti patří a to je právě to ono.
Takže vězte, že u piva na velikosti nezáleží, záleží na svědomí, poctivosti a umu každého sládka.

Palivové
dřevo...

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

• neštípané smrkové
• v délce 2 m nebo 2,5 m

415 Kč/prostorový metr (prm)

AKCE

trvá do
30. 9. 2019

OBJEDNEJTE SI
TÝDENÍK 5PLUS2

1 kamion = 19 458 Kč
Při odběru 1 kamionu (47 prm)
doprava do 50 km a složení
hydraul. rukou ZDARMA!

(počítáno z těžebního místa k vám domů)
Uvedené ceny vč. DPH

mob.: 739 539 997
e-mail: petrasek@fajndrevo.cz
Provozní doba Po – Pá: 7:00 –15:00

www.5plus2.cz/schrankovne

DLOUHODOBĚ VYKUPUJEME LESY

AKCE SRPEN

OBCHODNÍ CENTRUM - Seifertova 4, Jihlava
Brýle čtecí, 1-4 dioptrie

Toaletní papír Paloma

Cena platí při
odběru celého
pytle (8 balení), při
odběru 1 balení je
cena 5990 69

49

90

Nůžky housenice 3,5 m

odstupňované po 0,5 dioptrie,
pánské i dámské

8 rolí + 2 ZDARMA
3vrstvý, parfémovaný
i neparfémovaný

69
V různých barevných
provedeních.

39

90

Hrábě na listí Solid M

pro střihání větví, zajistí vynikající
přístup do koruny stromů

69

1 349

1399

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po–Pá 8.00–18.00 / So 8.00–12.00
Platnost akce do 11. 9. 2019
a do vyprodání zásob.

41,5x175 cm

1 999

Solid L
52x175 cm

449 569

349

459

vany? kotle? drezy?
máme!
a taky obklady, baterie, sprcháce, wc, moduly,
topná telesa.. .
ano, vse, co vás jen napadne!

ITAB Shop Concept CZ
• Jsme součástí velké mezinárodní
společnosti ITAB SHOP CONCEPT AB.
• Zabýváme se návrhem, konstrukcí,
výrobou a dodávkami vybavení
obchodů a supermarketů.
• Jsme moderní společností s orientací
na vývoj a vyspělé technologie.
Hledáme nové kolegy, kteří nám pomohou dále rozvíjet naši ﬁrmu.

Možnost uplatnění v naší společnosti:

•
•
•
•

ServiSní technik
Pracovník lakovny
obSluha cnc
Svářeč

Více informací o aktuálně nabízených pozicích získáte
na tel.: 516 805 851 nebo na e-mailu: info.162@itab.com
ITAB SHOP CONCEPT CZ, a. s. | Chrudichromská 2364/19, 680 01 Boskovice, Česká republika
tel.: +420 516 805 900| fax: +420 516 805 901| e-mail: info.162@itab.com| www.itab.com

www.itab.com
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Bitvu o trůny
ve sněhu měl
chuť „zabalit“
Ve slavném seriálu
Hra o trůny ztvárnil
Nočního krále, který
vede mrtvé a chce zničit
svět. Kaskadér Vladimír
Furdík líčil zážitky
z natáčení na filmovce.
JANA FUKSOVÁ
UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Z fantasy seriálu Hra o trůny, který letos skončil osmou
sérií, se stal fenomén. Po světě má sága
plná pletichaření, překvapivých zvratů
i neskrývané krutosti mnoho milionů fanoušků. Jednou ze zásadních postav příběhu je Noční král, mocná postava s hrozivou tváří a uhrančivýma očima.

„

Když mi před
lety zavolal
kamarád a nabídl tuto
práci, seriál Hra o trůny
jsem vůbec neznal.
Tehdy takovou
sledovanost neměl.
Došlo mi to až později.
Zajímavé je, že během posledních tří
sérií ji nehrála žádná herecká superstar,
ale pod maskou se skrýval Vladimír Furdík. Filmový kaskadér a slovenský rodák, který žije v Olomouci. Před několi-

ka dny na Filmové škole v Uherském Hradišti popisoval, jak se k tak zásadní roli
dostal. „Když mi před lety zavolal kamarád a nabídl mi tuto práci, seriál jsem vůbec neznal. Tehdy takovou sledovanost
neměl. Uvědomil jsem si to až později,“
líčí Furdík, který si prý dodnes není jistý,
zdali je postava Nočního krále čistě záporná. Před každým natáčením vždy strávil několik hodin v maskérně kvůli náročné aplikaci speciální silikonové masky.
Náročné pro něj bylo také naučit se chůzi
této postavy.

AKCE platí

Váš dobrý soused

od 14.8. do 25.8.2019

1590

Zakysaná smetana
t
1
12%
2%
190 g
100 g = 8,37 Kč

Jako kaskadér má za sebou i
Skyfall či Piráty z Karibiku

2290

Sedlčanský Hermelín
lí
mini 80 g

100 g = 28,63 Kč

690

Mimořádně náročné prý pro něj bylo natáčení dílu s velikou bitvou. Točilo se od
ledna do března v noci u Belfastu.
„Pršelo, sněžilo, někdy jsem měl chuť to
zabalit. Bylo to náročné a drsné. Potom
se to ještě měsíc dotáčelo ve studiu,“ podotkl Furdík, který také přímo v Hradišti
předvedl, jak vznikaly některé souboje v
seriálu. Mimochodem jako člen kaskadérského týmu měl také všechny informace,
kdy a jak která postava zemře, což mnozí
herci netušili. Věděl také, jak seriál skončí, o čemž fanoušci seriálu spekulovali.
„Musel jsem si dávat pozor na pusu.
Ale nijak jsem to neprožíval. Když jste
toho součástí, tak se to nedá. Pak jsem se
na to podíval v televizi,“ usmál se.
Kaskadérskému řemeslu se věnuje
35 let, má za sebou stovku filmů, včetně
velkých hollywoodských trháků jako třeba bondovky Skyfall nebo Piráti z Karibiku. Na roli Nočního krále ale asi jen tak
nezapomene. Možná i proto, že si nechal
děsivou masku, v které ho hrál.

2990

Termix Originál
90 g:
– jahodový
– kakaový
– vanilkový

Sirup Jupí
lesní směs
0,7 l

100 g = 7,67 Kč

a
Ruská zmrzlina
220 ml

1490

1 l = 42,71 Kč

990

é
Arašídy pražené
loupané solené 80
0g
100 g = 12,38 Kč

100 ml = 6,77 Kč

g
Vysočina 1 kg

14900

Realizace: AKON Česká republika, s.r.o. | Bayerova 16, 602 00 Brno | tel./fax: 548 211 210 email: info@akon.cz | www.akon.cz

Noční král a jeho představitel Vladimír Furdík v civilu.

FOTO | HBO, MAFRA

Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. | Právo na opravu případných skových nebo jiných chyb je vyhrazeno.
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Římský ﬁlosof Marcus Tullius Cicero: Skutečná přátelství...

Tajenka: ...jsou věčná.
INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

NABÍDKA

SRPEN / ZÁŘÍ 2019

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2

TUC
slanina
100 g

TUC
U mini
slanina
sl
100 g

PILSNER
PILSN
URQUE
URQUELL
ležák, 0,5 l

BIRELL
světlý
0,5 l

TUC
sýr
sýr
10 g
100

BIRELL
LL
polotmavý
avý
0,5 l

1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

VELKO
VEL
POPOV
POPOVICKÝ
KOZEL 11
KOZE
0,5 l

RAJEC
pampeliška
1,5 l

VELKO
POPOVICKÝ
Ý
KOZEL
Florián, 0,5 l
TUC original, 100 g

KOFOLA originál, 2 l

TUC mini original, 100 g

BIRELL
LL
pomelo
elo
a grep
ep
0,5 l

BIR
BIRELL
polotmavý
polot
citron
cit
0,5 l
0,

SEMTEX
Originál, 0,5 l
SEMTEX
Krvavý
pomeranč
0,5 l

RAJEC
mateřídouška
1,5 l

SEMTEX
Forte, 0,5 l

P MOBIL A NA

KU

ZDARMA

LE VNĚ JI

PŘENOS
ČÍSLA

JTE

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1.8.2019 do 30.9.2019
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 01082019 12345)

S

BIRELL
malina a limetka
0,5 l

POŘI Ď
TE

TUC mini sýr, 100 g

ZREPASUJEME VÁM STAROU…

akumulátorovou baterii

provádíme repase baterií nejen do nářadí, vysavačů, RC modelů,
airsoftových zbraní, nouzového osvětlení atd. Bezkonkurenční ceny ze značkových
článků Sanyo / Panasonic. Ceník najdete na našich www stránkách.

PRODEJ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ VŠECH TYPŮ
CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?
Pošlete sms na číslo 777 088 444 a MY VÁM ZAVOLÁME ZPĚT…

AEB spol. s r. o. Závist 12, Brno – Komín, tel. 541 242 643

www.shopgsm.cz

CHRÁNĚNÁ DÍLNA

hledá zaměstnance pro pracoviště v Josefově (Olomučany) na tyto pozice:

ŠITÍ, BALENÍ, ÚKLID, JEDNODUCHÁ OBSLUHA STROJŮ, VÝDEJ OBĚDŮ
Pozice jsou pro osoby se sníženou pracovní schopností – (INVALIDITA 1., 2. nebo 3. stupně)
Doprava z Blanska zajištěna,
z Adamova a Křtin dostupné autobusem
Stravování v místě pracoviště

Plánování směn dle potřeby
Možnost ubytování

Přestávky během práce
Příjemný kolektiv mužů i žen

Trend

Kontakt:
Ondřej Janů
776 519 934
janu@domestav.cz
Olomučany

TESTOVACÍ JÍZDY S NOVÝMI VOZY CITROËN
Přijďte se projet s novými vozy a vyhrajte auto na víkend.
Testovací jízdy pořádáme v rámci 23. Mistrovství ČR v balónovém létání.
Termín a místo konání: 24. 8. 2019, 13-18, letiště Jindřichův Hradec

24. 8. 2019

UNI AUTA s.r.o., Jarošovská 869/II, 377 02 Jindřichův Hradec, tel.: 384 321 005
WWW.UNIAUTA.CZ

JANOSKA
ENSEMBLE

22. 8. 2019, 2000

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• laborant/ka
v mikrobiologické
laboratoři
• specialista sterilizace
• dělnice ve zdravotnické
výrobě

VÍDEŇSKÉ DOTEKY
JÁNOŠKA, J. STRAUSS jr., LISZT, KREISLER,
SAINT-SAËNS, ČAJKOVSKIJ, BACH, MONTI ad.

Filharmonie Brno
Jurek Dybał

• mechanik/seřizovač
• skladník/skladnice
• švadlena
ve zdravotnické
výrobě
• technik

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti • čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou • 3 dny dovolené navíc • příplatky nad
zákonnou výši – příplatek za odpolední směnu 17,60,- Kč/hod; příplatek
za práci v noci 27,54,- Kč/hod; příplatek za práci v sobotu 15% průměrného
výdělku; příplatek za práci v neděli 20% průměrného výdělku • možnost
osobního rozvoje v rámci L&R Academy • kooperativní prémie • dotované
stravování • odměna na dovolenou a vánoční odměny • vitamínové balíčky
• věrnostní odměny • ﬁremní akce a beneﬁty

dirigent

Mezinárodní hudební
festival Špilberk 2019
velké nádvoří hradu

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

NOVÝ PEUGEOT 508 SW
WHAT DRIVES YOU?

INOVATIVNÍ PEUGEOT i-Cockpit®
INFRAČERVENÁ KAMERA S NOČNÍM VIDĚNÍM
BEZRÁMOVÉ DVEŘE

Výrazná přední maska, ostře řezané rysy, nejmodernější technologie i asistenční systémy, aktivně řízený podvozek i praktický zavazadelník, to je nový Peugeot 508 SW. Přijďte vyzkoušet na vlastní kůži.
Spotřeba a emise CO2 modelu 508 SW v kombinovaném provozu 3,7–5,5 l/100 km, 98–125 g/km. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní
smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Foto je pouze ilustrativní.

UNI AUTA s. r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Jarošovská 869, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: +420 384 321 007 – www.uniauta.cz

