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Vůdce měla
zabít bomba
v koňaku
i útok
sebevraha

pro důchod
bez starosti

www.rentaznemovitosti.cz

ALICE BENDOVÁ
Byt na Tenerife
je splněný sen.
Nestál přitom
víc než bydlení
v Praze
…str. 2 a 3

Letní 5plus2 jako
bonus pro vás

CHUTĚ ČESKÝCH REGIONŮ

50 LET OD DOBYTÍ MĚSÍCE

Připravte si valašské
bramborové podlesníky
nebo pravý pivovarský
guláš z Plzně
...str. 6 a 7

Lidé strávili na povrchu
své oběžnice už 300 hodin,
Američané tam plánují
stálou základnu
...str. 11

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
standardní vydání týdeníku 5plus2
s regionálními články a televizním
programem na celý týden najdete na
obvyklých místech v pátek 26. července. Vydání, které právě držíte v ruce,
je letním bonusem pro vás – naše věrné čtenáře. A nezapomeňte – pokud
se vám během dovolené nepodaří některé z vydání týdeníku sehnat, přečíst si jej můžete také na internetových stránkách www.5plus2.cz.
Redakce 5plus2
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Mám radši klid a na sobě tepláky,
Zatímco na televizní obrazovce na jaře řádila
s Martinem Dejdarem jako Jarmila v bláznivém seriálu
Kameňák, před kamerou v té době už Alice Bendová
natáčela pokračování komedie Špindl 2. V létě proto
hodlá odpočívat. A to i prací na zahradě. „Strašně ráda
se každý den dloubu v záhonech. Mám široké tepláky
od přítele, široké triko a už jedu,“ líčí koníček, který
byste u hereckého sexsymbolu zrovna nečekali.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Alice Bendová o sobě říká, že je
kvočna. Nenaráží tím na inteligenci, ale
na svůj vztah k dětem, kdy si jen těžko
umí představit být delší dobu bez nich.
Přitom vidina toho, že by ve svém novém bytě na Tenerife strávila celou
zimu, ji láká. „Dokud budou děti ve škole, tak to nepůjde. Ale i představa, že až
jim bude osmnáct a vyrazíme tam třeba
na tři měsíce bez nich, to je něco, co pro
mě neexistuje,“ přemítá.
Alice, hned na úvod můžeme využít
toho, že se potkáváme v pražské botanické zahradě, bezprostředně po
křtu zdejšího vína. Takže první otázka je jasná – červené, nebo bílé?
INZERCE

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

Tel.: 724 286 137

Vy se takhle šetříte?
To jste řekla naprosto správně. Šetřím
samu sebe, protože jakmile si dám víc,
už mi to nedělá dobře.

Přesvědčila jste se někdy o pravdivosti rčení, že ve víně je pravda?
Hrozná pravda, to vám tedy povím!
Těm, co nemám ráda, po víně říkám,

jak jsou úžasní a že je miluju, a těm, co
je ráda mám, občas řeknu něco ošklivého. Takže ne, vůbec jsem se o něčem takovém zatím nepřesvědčila. (smích)
Nechme tedy víno vínem. Povídáme
si v nádherné subtropické části zahrady, což je pro rozhovor s vámi
poměrně příhodné. V poslední době
jste totiž tak trochu přesídlila více
na jih, na Kanárské ostrovy.
Ano, konkrétně je to ostrov Tenerife.
To je ten nejvíce zelený, že?
Jeho severní část je opravdu krásně zelená, pasou se tam krávy a dokonce i rostou houby. V listopadu a v prosinci tam
hodně prší, takže na houbaření ideální
podmínky. My jsme ale na jihu, kde je
naprosté sucho.
Podle čeho jste si tuhle destinaci
pro rodinu vybrali?
Podle našich známých. Moje kamarádka tam má totiž dům a my jsme k nim
dlouho jezdili. Po čase si člověk tenhle
ostrov zamiluje, to nejde jinak. Říkala
jsem si, že by bylo hezké mít tam vlastní zázemí, jezdit do svého a být tam
jako doma. Tak jsme to udělali. Splnila
jsem si tím životní sen.
Když něco takového řeknete obzvláště v českém prostředí, vyvolá
to často závist. Už jste to pocítila?
Víte, zní to možná hrozně exoticky
a draze, ale vůbec to tak není. Pořídili
jsme si byt se střešní terasou. Je sice poměrně větší, než jsem původně chtěla,
ale pořád je to byt. Stojí stejně jako
byty v Praze. Úplně stejně. Vím,
že byty v Praze jsou drahé, ale pořád je
to o tom, že když člověk může bydlet
v Praze, tak může bydlet i tam. Rozhodně to nejsou desetimilony. S takovou tou nenápadnou závistí už jsem
se setkala, ale myslím, že jsem se
dostatečně snažila, abych na to našetřila.
Jak vám sedí španělská mentalita a jejich věčné „maňána“?
Mám místní lidi ráda a tohle
mi hrozně vyhovuje, protože
my jsme v podstatě stejní.
Jsem podobná nátura, mám
ráda ten všudypřítomný klid.

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

PRODEJ
ZNAČKOVÉHO
OBLEČENÍ
Rejoice shop Brno
Gorkého 28, Brno 602 00
www.rejoicebrno.cz

Obojí, i růžové. Nemám žádnou svou
oblíbenou odrůdu vína a neumím vína
rozeznávat. Piju zkrátka jen to, co mi
chutná. To si pak ale umím vybrat. Ty
chutě se u mě celkem mění. Jeden večer
mi chutná tohle, ale druhý večer třeba
už vůbec, takže se zase musím poohlédnout po něčem jiném. Pravda, jsem takový zvláštní vinař. Navíc pokaždé vypiju
jednu a půl dvě skleničky za večer. Víc
si opravdu nedávám.

Pro leckoho není celý život snadné
rozpoznat svou „hladinku“, tedy
míru, kdy už je lepší sklenku odložit.
Kdy jste se to naučila vy?
Řekla bych, že to přišlo s momentem,
kdy se narodily děti. Od té doby jsem najednou přesně věděla, co ještě můžu
a co už ne. Asi tehdy jsem pochopila.
Člověk má totiž pořád vnitřní zodpovědnost, a je jedno, že vám děti zrovna někdo hlídá – třeba moje maminka. Řeknu
to teď hloupě, ale nemůžete se zkrátka
zdunět do němoty. Protože kdyby se nedej bože něco stalo, musím tam pro děti
okamžitě přijet a být při smyslech. Tuhle výstrahu mám v hlavě zapnutou pořád. Nejde to vypnout. Ale já jsem divná… (smích)

V pražské botanické zahradě se Alici Bendové líbily nejen květiny, ale
i barevní motýli.
FOTO | HERMINAPRESS
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večírky a střevíčky si neužívám
Mám ráda
pohodlí,
volnost a hlavně klid.
Práci také, ale neumíte
si představit, jak se
těším, až budu večer
doma a vlezu si do
svých tepláků.
Když tam přijedete, zjistíte, že hned druhý den se vám začne všechno posouvat.
Od snídaně až do večeře. Za dva dny si
uvědomíte, že už nevečeříte v šest, ale
v osm a že je to vlastně jedno. Snídá se kolem jedenácté, na pláž se nechodí přes
den – to vůbec nikdy. Na pláž se jde až od
čtyř odpoledne a výš. Přes den děláme výlety nebo objedeme známé, ráno chodíme běhat a celé je to o takové pohodě.

razíme tam třeba na tři měsíce bez nich,
to je něco, co pro mě neexistuje.
Takže máte silnější tendenci přimykat si děti k sobě?
Mám. Hodně.
To pro vás bude mimořádně těžké,
až jednou vyletí z hnízda.
To ano! Vůbec nad tím nechci přemýšlet. Zatím je na tyhle úvahy díkybohu
ještě spousta času. Navíc doba se mění,
třeba budou doma déle. Rozhodně je nebudu nijak svazovat, ale budu si ve skrytu duše trpět, až odejdou.
Tak raději něco veselejšího. Slyšela
jsem, že se z vás stala velká domácí
pěstitelka.
Pěstujeme s přítelem hodně. On je farmář… tedy myslí si to. (smích) Ale vážně, v rámci naší zahrady máme třeba sto
padesát keříků brambor, cibuli, česnek,
angrešty, rybízy, jahody, maliny…

Když už máte k Tenerife takový
vztah, umíte si představit, že se tam
odstěhujete definitivně?
Česko miluju a mám tady rodinu, takže
úplně ne. Ale dovedu si představit, že
jsem tam od listopadu do konce března.

Baví vás to?
Strašně ráda se v tom všem každý den
dloubu. Měla byste mě vidět. Mám široké tepláky od přítele, široké triko a už
jedu! Miluju to. Ještě máme tři psy, takže jsme v podstatě pořád venku. Jsme takoví venkovní.

Už se téhle vyhlídce alespoň blížíte?
Ne, to nejde, protože děti jsou ve škole.
Jezdíme tam opravdu jen v rámci dětských prázdnin a někdy třeba i na prodloužený víkend, což je super, ale na
druhou stranu je to i trochu náročné. Jinak to nejde. Dokud budou děti ve škole, tak ne. Víte, já jsem taková kvočna.
Představa, že až jim bude osmnáct a vy-

Užíváte si pak naopak ty momenty,
kdy nazujete vysoké podpatky, krásné šaty a vyrazíte jen tak do společnosti?
Vůbec. Ani trochu. Mám ráda pohodlí,
volnost a hlavně klid. Svou práci mám
samozřejmě ráda, ale neumíte si představit, jak se těším, až budu večer doma
a vlezu si do svých tepláků.

Alice Bendová

Narodila se 1. listopadu 1973 v Praze.
Vystudovala uměleckoprůmyslovou
školu.
■ Když po studiích nastoupila jako
prodavačka do galerie, všiml si jí
modelingový fotograf Jadran Šetlík.
Byl to právě on, kdo měl lví podíl
na počátku její kariéry v modelingu
a v reklamním filmu.
■ Díky reklamám a modelingu dostala
nabídku na roli ve slavném filmu
Báječná léta pod psa (1997).
Následně se v menších rolích objevila
v některých zahraničních snímcích
natáčených v Česku jako The Immortal
(1998) a Lovely Bleading (1999).
K jejím nejznámější postavám patří
ty z akčních filmů Kajínek a Sametoví
vrazi.
■ Je často obsazována do seriálů Rodinná pouta, Modrý kód, Bezdružice,
Svatby v Benátkách, Hop nebo trop
a naposledy Kameňák.
■ Z filmů se v poslední době objevila
ve snímcích Špindl, Pepa a Zoufalé
ženy dělají zoufalé věci.
■
■

Léto budiž pochváleno! Po jarním natáčecím maratonu si Alice Bendová užívá
slunce a koupání. Před plavkovou sezonou prý nasadila v životosprávě tvrdší
režim a shodila několik „zimních“ kilogramů navíc. FOTO | INSTAGRAM A. BENDOVÉ

Vlastníte rekreační domek
nebo apartmán
a rádi byste si přivydělali?
Pronajímej hostům z celého Evropy
se společností NOVASOL!
Připoj se
| Bezplatná prezentace v mezinárodních
již dnes k lídrovi
katalozích a na partnerských
v pronájmu
webových portálech
rekreačních objektů.
| Bezplatné poradenství
✽
✽
| Reklama po celé Evropě
www.novasol.cz
| Bezpečnost a pohodlí díky
dodatečnému pojištění
| Záruka včasné platby
| 25% sleva na ubytování v Novasol rekreačním
objektu a mnohem mnohem více

novasol@novasol.cz | 222 311 715
Novasol s.r.o. | Politických vězňů 1597/19 | 110 00 Praha 1

INZERCE

12 MĚSÍCŮ ZA CENU 9
UŽIJTE SI KRÁSNÉ LÉTO S MF DNES

Cena od 300 Kč měsíčně

Objednávejte na 225 555 522 nebo na www.mfdnes.cz/12za9. Nabídka platí do 31. 8. 2019 pro celotýdenní předplatné na rok.

4 19. července 2019

Česká republika

Jak zabít ďábla

Adolf Hitler jako zázrakem přežil řadu pokusů
o atentát. Od toho nejznámějšího provedeného
plukovníkem Stauffenbergem uplyne 75 let. Ovšem
nacistického vůdce chtěli zlikvidovat i další němečtí
důstojníci, a to i za cenu sebevražedného útoku.
FOTO | WIKIPEDIA.ORG, ARCHIV MAFRA

nevyšel. Sám Stauffenberg a další lidé ze
spiklenecké skupiny kolem generálmajora
Henninga von Tresckowa skončili na popravišti nebo stačili spáchat sebevraždu.

Bomba v lahvi s koňakem
i na těle pod uniformou

ZÁBLESK
HISTORIE
NĚMECKO | Adolf Hitler. Toto zosobnění ďábla jako by snad za jeho života opravdu chránilo samo peklo. Diktátor, který
způsobil smrt desítek milionů lidí, zázračně vyvázl z mnoha připravených atentátů. Některé byly tak precizně
vymyšlené, že z nich téměř nebylo možné uniknout.
A přesto se tak stalo a Hitler
zemřel až vlastní rukou
na samém konci války.
Nejznámější pokus o odstranění vůdce se odehrál
před 75 lety, 20. července
1944. Hlavní roli v něm hrál plukovník Claus von Stauffenberg (na
snímku v kolečku). „K atentátu musí dojít
za každou cenu, i kdyby se neměl podařit.
V Berlíně se musí jednat. Nezáleží už tolik
na praktickém cíli, ale na tom, aby se před
INZERCE

tváří světa a dějin německé hnutí odporu
odvážilo rozhodného činu. Vše ostatní je
vedlejší,“ poznamenal si Stauffenberg, pocházející ze starého šlechtického rodu. Hrabě přitom zpočátku patřil k Hitlerovým obdivovatelům, protože věřil, že vrátí Německu jeho někdejší slávu. Jako voják dlouho
přehlížel skutečnou tvář nacismu, ovšem
později – od roku 1942 – spolu s podobně naladěnými důstojníky wehrmachtu shromažďoval důkazy
o zločinech jednotek SS.
Když se Stauffenberg podle
německého historika Petera
Hoffmanna dozvěděl o vyvražďování stovek tisíc
Židů, rozhodl se, že jediným
řešením je atentát na samotného Hitlera. A provede ho on osobně! Jak známo, a to i díky hollywoodskému velkofilmu Valkýra s Tomem Cruisem, Stauffenbergův pokus zlikvidovat
vůdce v jeho Vlčím doupěti odpálenou
bombou shodou dílčích okolností a náhod

Historici spočítali, že na Adolfa Hitlera
bylo plánováno, připravováno nebo provedeno přes 40 atentátů. Jedním z dalších
známých pokusů o odstranění vůdce je
ten, o nějž se 8. listopadu 1939 pokusil jistý Johann Georg Elser. V osudný den spustil v mnichovské pivnici časovanou bombu, Hitler však stačil odejít pouhých 13 minut před očekávaným výbuchem.
Ovšem zřejmě nejblíže naplnění cíle
byly akce připravené Hitlerovými odpůrci
z řad německé armády. Již zmiňovanému
Tresckowovi se spolu s plukovníkem von
Schlabrendorffem podařilo prostřednic-
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lidé z okolí vůdce zemřeli
výbuchem Stauffenbergovy
bomby. Sám Adolf Hitler
vyvázl jen lehce zraněn.

tvím nic netušícího podplukovníka Brandta začátkem roku 1943 propašovat na palubu Hitlerova letadla výbušninu, kterou vydávali za balíček lahví s koňakem. Nálož
ale nevybuchla, protože na palubě bylo
příliš chladno.
To plukovník Rudolf Christoph von
Gersdorff se – taktéž v roce 1943 – rozhodl ke krajnímu řešení: k sebevražednému
útoku. Vyhodit do vzduchu sebe i Adolfa
Hitlera se pokusil na výstavě v Berlíně.
Diktátor byl ale toho dne mimořádně nervózní a výstavu během chvilky nečekaně

Generálmajor Henning von Tresckow, jeden z hlavních konspirátorů proti vůdci, spáchal sebevraždu
hned den po nezdařeném atentátu, 21. července 1944.

Major Axel von dem Bussche unikl vlně zatýkání skutečných i domnělých spiklenců díky zranění
z boje. Zemřel až v roce 1993.
rychle opustil. Gersdorff tak musel na poslední chvíli bombu deaktivovat, protože
cíl už byl pryč. Taktéž major Axel von
dem Bussche chtěl v roce 1943 obětovat
svůj život a Hitlera spolu se sebou odpravit náloží, a to při předvádění uniforem.
Jenže během britského bombardování byl
zničen železniční vagon, v němž byly uniformy uskladněny, a tak Hitler na místo
vůbec nedorazil.
Hlavní představitel protihitlerovské rezistence z řad německé armády v letech
1942 až 1944, generálmajor Henning
von Tresckow, po nezdařeném Stauffenbergově útoku na Hitlera spáchal sebevraždu. O svých spikleneckých aktivitách si ještě předtím napsal do svého zápisníku: „Musíme to učinit, i když se to
nepodaří a my všichni zahyneme. Neboť
později se nesmí říkat, že se nikdo proti
(mb)
tomuto bezpráví nepostavil.“

Náhody, které před 75 lety zachránily Hitlerovi život
Jakožto čerstvě jmenovaný náčelník štábu záložní armády se
Claus von Stauffenberg mohl v létě 1944 účastnit některých
porad s vůdcem, což byl klíčový předpoklad k úspěchu jím
plánovaného atentátu. Výbušninu s sebou vezl na poradu
s Hitlerem už pět dní po svém jmenování – 6. července 1944.
Tehdy ale ještě atentát nemělo cenu provést, akce na převzetí
moci v Německu totiž ještě nebyla připravena. To se stalo až
o dva týdny později: 20. července 1944, kdy se v Hitlerově
hlavním stanu – v takzvaném Vlčím doupěti ve východním Prusku – konala další porada.
Do akce spiklenců ale promluvila smůla, a to hned třikrát:
• Porada důstojníků s Adolfem Hitlerem se kvůli opravám neplánovaně přesunula z hlavní
budovy do dřevěného baráku, ve kterém byla navíc kvůli horku otevřená okna, což
zásadně snížilo ničivost výbuchu uvnitř objektu.
• Druhým smolným momentem byl fakt, že porada začala zhruba o půl hodiny dříve, než
bylo v plánu, a tak Stauffenberg stihl na toaletě odjistit časový zapalovač pouze u jedné
ze dvou připravených bomb.
• A do třetice – aktovku s výbušninou umístěnou pod stolem kousek od Hitlera jeden
z důstojníků po odchodu Stauffenberga z jednací místnosti posunul za tlustou podpěru
stolu, protože mu překážela. Na snímku je vidět, jak výbuch zničil jednací místnost.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Zdraví ve vašich
RUKOU
Odrazte se

od DNA

a žijte naplno

LUPY nebo SEBOREA?
Je to rozdíl!
Svědí vás pokožka hlavy? Máte vlasy plné lupů a nic
na ně nepomáhá? Možná se nejedná pouze o problém
s lupy! Pozorujete-li na sobě navíc zarudlá místa
s drobnými šupinkami doprovázená svěděním vlasové
pokožky, může se jednat o projevy SEBOREY!

Ř

ešení vám pak nepřinese žádný přípravek na lupy, ale jedineč-ná dvojitá péče DUO-pack Capillus šampon a sérum SEBOREA
A
ve výhodném dvojbalení. Šampon je určen pro každodenní mytíí
a mírnění nepříjemných obtíží. Vlasové sérum se aplikuje 2–3x týdněě
a má okamžitý nástup účinku. Díky této vzácné dvojkombinaci se proje-vy zarudnutí, svědění a tvorba šupin okamžitě zmírní a následně odezní..
Složení je výhradně přírodní – konopný olej, hřebíček, extrakt yzopu, sůl
z Mrtvého moře a grepová semínka. K dostání v lékárnách a zdravých
výživách také samostatně, jako šampon nebo sérum seborea.
Díky svému přírodnímu složení získal šampon značku CPK – certifikovaná přírodní kosmetika.

Utečte bolesti

ZAD, SVALŮ I KLOUBŮ
BŮ
otní styl je běžným projevem
projevem
j
Nezdravý životní
dnešní doby. Bohužel právě on stále častěji
ústí ve zdravotní komplikace. Jednou
z nich může být nepřirozené vylučování
kyseliny močové, která v těle krystalizuje.
Poté se vytvoří jehličkovité krystalky,
jež se postupně usazují v kloubech.

Ř

ešení představuje posílený doplněk stravy
z lékárny Enzycol® DNA*. Jeho unikátní
složení napomáhá k omezení kyseliny močové1,2 a podporuje její lepší vylučování z těla2.
Přípravek obsahuje komplex přírodních látek
Multi CleanUPTM, kde původní trojkombinace
extraktu z 1kyselé višně, 2celeru a vitaminu C
je nyní obohacena o extrakt z pistácie a kurkumin. Díky přidanému *zinku je DNA pod
kontrolou.

Trpíte bolestí, ztuhlostí a přetížením
pohybového aparátu? Nemůžete se hýbat?
Vsaďte na konopné mazání Mentholka
a bolest nechte daleko za sebou!

K

onopné mazání Mentholka rychle a účinně
ně
uleví při potížích s namoženými svaly, ztuhuhlka
lými klouby i při bolestech zad. Mentholka
je vhodná pro seniory, sportovce i osoby trpící následky sedavého či fyzicky náročného zaměstnánání. Originální receptura s konopným olejem, jedlí
dlí
sibiřskou a směsí bylin spolehlivě zregeneruje
uje
a uleví od bolesti i přetížení a chladivý efekt
ekt
mentolu příjemně osvěží unavený pohybový
ový
aparát.
S originálním mazáním Mentholka vás bolest
zad, kloubů a svalů nedostane!

Trápí
stehna či intimní
Tr
rápí vás OPRUZENÁ
O
imní partie?
Nově

multipack

25 ubrousků

Intert
Intertrigo, lidově vlk, se projevuje jako zarudnutí v místě kožní zapářky,
a to n
nejčastěji v oblasti vnitřní strany stehen a genitálií, pod prsy či v záhybech kůže.
Tyto n
nepříjemně pálivé mokvající opruzeniny dokážou pořádně znepříjemnit život
každé
každému dospělému jedinci. Jestliže i vy řešíte tento intimní problém, máme
pro vá
vás osvědčené řešení.

V

saďte na účinného pomocníka
IntimComfort®, který předchází a mírní projevy opruzené nebo zapařené
pokožky.
pokož Obsahuje speciální roztok určený
k boji proti opruzeninám. Ve složení příprav-

ku najdete také výtažek z heřmánku, který
má skvělé regenerační a zklidňující účinky.
Díky tomu tlumí projevy svědění pokožky
a udržuje ji mikrobiálně čistou.

IntimComfort® je k dostání ve dvou variantách: jako vlhčené ubrousky nebo ve spreji.
In

6 19. července 2019

Česká republika

CHUTĚ českých regionů
Chcete-li hodovat
jako kdysi šlechta,
dejte si kvalitní
kus jeleního
masa. Vyrazit
pro něj můžete
i ke středočeským
zámkům. To pravý
pivovarský hovězí
guláš se podle
starých receptur
připravoval
z koňského masa.
Dnes jej ale nahradila
hovězí líčka či kližka.

Text: Josef Hora, regiony 5plus2
Foto: Shutterstock, archiv MAFRA

INZERCE

PIVO DO OMÁČEK
A GULÁŠ Z KONÍ

PLZEŇSKÝ KRAJ

Z

ápadní Čechy i tamní kuchyně jsou úzce spojené s pivem. To se nejen pije k jídlu, ale zároveň používá jako
„koření“, zejména do omáček. Nebo do stovky let staré
pochoutky, do plzeňského pivovarského guláše, kam se ho
přidává i 1,5 litru. Vhodné je pivo tmavé, které má vyšší obsah sladkých látek. A jaké
maso na guláš použít?
Dnes je to nejčastěji
hovězí kližka nebo líčka,
v minulosti to ale bylo
jinak. Dle původního receptu do něj totiž patří
maso z pivovarských
koní. Ti v pivovarech patřili
k nezbytným pomocníkům, a tak jich tam bývalo hodně.
TIP NA VÝLET: Vyhlášený guláš mají v pivovarském
dvoře Purkmistr v části Plzně Černicích, kde si můžete rovnou prohlédnout místní pivovar či pivní lázně. Odtud už je to jen kousek na jednu z nejkrásnějších zřícenin celého kraje – královský hrad Rydyně,
který nechal postavit Karel IV. Pěšky je to po „žluté“
kolem skály Ostrá hůrka asi 5 km.

PLZEŇSKÝ PIVOVA
RSKÝ GULÁŠ
Potřebujeme: • 50
0 g hovězího masa
• olej
nebo sádlo • 1 vě
tší cibuli • sladkou
papriku •
sůl • 70 g rajčato
vého protlaku • ml
etý pepř
• kmín • vodu •
hladkou mouku •
česnek
• majoránku • 20
0 ml piva • papriku
nebo
feferonku
Postup: Hovězí ma
so opláchneme a
nakrájíme
na kousky. Oloupa
nou cibuli nasekáme
nadrobno a na oleji nebo
sádle osmahneme
dorůžova.
Vložíme maso a za
stálého míchání jej
osmahneme. Pak přidáme
mletou papriku a
znovu
krátce osmahnem
e. Osolíme a přidá
me rajčatový protlak, pepř a
kmín, poté vše mí
rně podlijeme vodou a za ob
časného míchání
dusíme pod
pokličkou. Když je
maso částečně mě
kké, vydusíme šťávu na tu
k, mírně zapráším
e moukou,
za stálého míchán
í osmahneme a po
dlijeme
trochou teplé vody
. Přidáme česnek
utřený se
solí, majoránku a
pivo. Maso za obča
sného míchání dusíme domě
kka. Guláš zdobím
e párkem
nebo klobásou op
ečenou na pánvičc
e a vejcem
natvrdo nebo volsk
ým okem. Můžeme
dozdobit
paprikou nebo fef
eronkou.
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ZL

ÍNSKÝ KRAJ
PODLESNÍKY
PŘIPRAVOVALI VALAŠI V NECKÁCH

K

do se v létě objeví na Valašsku, ať se zeptá na místní specialitu zvanou podlesníky. Nebo také úhraby. Tyto bramborové placky pečené
na zelných listech se dříve připravovaly v létě a na podzim, kdy bylo zelí
čerstvé. Jedly se samotně, nebo se přikusovaly k hlavnímu jídlu a rodiny
na východě i severovýchodě Moravy je milovaly. Pekly se v pecích, ale
v průměru zhruba jen třikrát do roka. Zato když už, tak se jich v chalupách připravovalo hodně. Zadělávaly se v malých neckách a podlesník se
zakysaným mlékem ze sklepa byla výtečná pochoutka starých Valachů.
TIP NA VÝLET: Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm je největší
a nejstarší ve střední Evropě, založen byl už v roce 1925. Právě zde
se při slavnostech, často koncem léta, podlesníky pečou. Návštěvníci je mohou nejen ochutnat, ale také vidět, jak se placky během půl
hodiny v peci zabarvily dozlatova nebo jak se zelné listy pokaždé
skoro spálily, že se musely od placek s trpělivostí odtrhávat.

VALAŠSKÉ PODLESNÍKY
Potřebujeme: • 5 velkých syrových
brambor • 5 velkých uvařených
brambor • 1 kelímek kyšky (smetanový zákys) • trochu mouky • sůl •
vejce • máslo • zelné listy
Postup: Syrové i vařené brambory
nastrouháme a smícháme. Vlijeme
kyšku, přidáme vejce, mouku, sůl
a všechno důkladně promícháme.
Na plech rozprostřeme zelné listy
INZERCE

a celou směsí je pořádně potřeme.
Pečeme zhruba 30 minut, dokud těsto nezezlátne. Po vytažení podlesníky
í
potřeme máslem. Kdo má raději sladš
t.
krova
pocu
r
závě
na
je
může
pokrmy,

JELENÍ
POCHOUTKA
JAKO NA
ŠLECHTICKÉM
DVOŘE

V

e středověku patřila
zvěřina k velmi častým pokrmům šlechty
a hluboké středočeské
lesy bývaly vydatným
zdrojem tohoto masa.
V okolí Prahy proto
vzniklo mnoho loveckých hrádků, zámečků
i obor, kam panstvo
jezdilo na hony. Tradice
se udržela dodnes
a střední Čechy jsou krajem honiteb, najdete jich
tu přes 800. V oborách
se chová drobná zvěř,
jako zajíc a bažant, nebo
zvěř spárkatá, tedy
srnčí, jelení, mufloní,
dančí a černá. Maso
nabízí několik prodejen.
Kilo jelení kýty seženete
za asi za 300 korun,
kostky na guláš bývají
za dvě stovky.

STŘEDOČESKÝ KRAJ
TIP NA VÝLET: Protože zámky měly své honitby
a obory, je dnes možné zde zvěřinu koupit také
při výletu za památkami. Například kdo vyrazí
na bájnou horu Blaník, může dojet pár kilometrů
na zámek Jemniště, kde prodávají pro kuchyně
připravené „divoké“ maso ze středočeských lesů.
STŘEDOČESKÝ JELENÍ STEAK
Potřebujeme:
• jelení steaky • 4 lžíce oleje• 4 bobk
ové
listy • 5 zrníček jalovce • lžičku tymi
ánu •
lžičku oregána • půl lžičky bílého pepř
e•
sůl • hladkou mouku • sádlo • 125 g
másla •
směs na bylinkové máslo
Postup: Do mísy dáme olej, přidáme
tymián,
oregáno, pepř, sůl, jalovec, bobkový
list a vše
promícháme. Do této směsi vložíme
lehce
naklepané jelení steaky, promícháme
a necháme několik hodin marinovat. Připr
avíme si
bylinkové máslo tak, že máslo utřem
e spolu
se směsí a utvoříme válečky, které dám
e
do alobalu a necháme je ztuhnout v
lednici
nebo mrazáku. Steaky z jedné strany
obalíme v mouce a obalenou stranou vloží
me
do rozpáleného sádla. Smažíme z obou
stran doměkka. Bylinkové máslo nakr
ájíme
na kolečka, které podáváme k usmažen
ému
steaku. Ke steakům se hodí různě upra
vené
brambory nebo dušená rýže.

HUDEBNÍ IMPULSY

JUDr., který hýří vtipem
Zpívajícímu právníkovi
Ivo Jahelkovi je 65 let.
Narozeniny oslavil
18. července. Jeho
zpívané soudničky patří
k tomu nejvtipnějšímu
z české hudební tvorby.

„Chudoba je potvora, kdo by chtěl
být na nule? My
však máme doktora, co mění víno
v prašule!“ zarýmoval před časem
pro 5plus2 Jahelka
na účet exposlance Davida Ratha.
FOTO | MAFRA

JOSEF VLČEK

Z

dá se, že je to jen pár let, kdy se
Ivo Jahelka poprvé objevil na
Portě a stal se v letech 1984
a 1985 jednou z jejích hlavních hvězd.
Už předtím ale znali jeho písně – anekdoty návštěvníci malostranského klubu
Rubín. Mohli si přitom povšimnout, že
jeho zpívané historky ze soudních síní
a předsíní mají v sobě něco z brutality
kramářských písní a z jazykového humoru Ivana Mládka.
Na rozdíl od svých folkových kolegů
Jahelka nebyl nikdy lyrik. Skoro každý

písničkář z osmdesátých let měl sice
v repertoáru nějakou veselou epickou píseň „ze života“, ale Jahelka se odjakživa na takové neobvyklé příběhy specializoval. Jako vystudovaný právník znal
z praxe i z legend, tradujících se mezi
kolegy, řadu neobvyklých případů, které stály za převyprávění v písni.
Za první republiky existoval velmi oblíbený novinový žánr soudnička, který
v průběhu následujících let zanikl. Jahelkovy písně se staly jeho pokračováním,
jež se mohlo navíc opřít o vtipné a ne-

otřelé rýmy a snadno zapamatovatelné
melodie. Není proto divu, že některé
z jeho méně konfliktních písní se objevily na deskách ještě před listopadem
1989, brzy poté, co mladý právník zazářil na Portě. Z alb Soudili se (1985) a Ať
žije spravedlnost (1989) se ve své době
staly bestsellery a dobře se dařilo i jeho
první polistopadové desce Ať žije revoluce, jejíž nadšení sice dnes působí trochu komicky, ale je dobrým dokladem
tehdejší společenské atmosféry.
Jahelka na koncertech své písně dopl-

ňoval přednesem úsměvných citátů ze
soudních zápisů. V tom pokračuje i dnes
v pořadu Písničky z pod taláru, se kterým příležitostně vystupuje. Nechal se
ovšem slyšet, že dnešní zápisy jsou mnohem sušší a tím pádem i na humor chudší
než dřív. Ví to z první ruky. I v dobách,
kdy byl na vrcholu popularity, se poctivě
věnoval v Jindřichově Hradci advokacii.
Zpívající právník dodnes vydává desky, i když už jen vlastním nákladem.
Když k nim přičteme alba, která vydal
kdysi v Pantonu, má jich na kontě už deset. K tomu má za sebou pestrou spolupráci s jinými umělci a tři knížky.
Některé Jahelkovy písně se změnou
společenského systému vyšuměly, ale
pořád se najde celá řada zábavných
právnických songů, které svým vtipem
zazvoní i dnes. Taková Balada o úrazu
snoubence Pepy má konkurenci snad
jen v chacharských písních Pavla Dobeše. Jen pár dnů po svých narozeninách
vystoupí Ivo Jahelka naživo v hudebním stanu Rádia Impuls na festivalu Benátská!. Ten začíná 25. července v libereckém areálu Vesec.

INZERCE

LOSY PRACHY
RS

Relaxace na Šumavě

v krásné přírodě národního parku

TOLIK HLAVNÍC
H VÝHER JSME T
U JEŠTĚ NEMĚLI

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
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Kdo vyráží se psem
i na dovolenou, neměl
by zanedbat silnější
ochranu proti parazitům,
například pijáku lužnímu.
A aby chundeláč v horku
nestrádal, určitě mu
příliš nezkracujte srst.
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Psy na cestách ohrožují
paraziti i ostříhaná srst
Dalším problémem spojeným s časem
dovolených je hrozba přehřátí. Majitelé se
často mylně domnívají, že mazlíčkovi zpříjemní cestování letním sestřihem. To je
však opatření, které skutečně přijde vhod
jen některým plemenům s ohledem na typ
srsti. Jinak může napáchat více škody.

5plus2
■ RÁDCE

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Pokud jste se letos rozhodli strávit se
svým zvířecím kamarádem dovolenou
a vyrážíte společně na cesty, neopomeňte
předejít nástrahám, které přináší nejen horké letní počasí, ale i cizí krajiny. Ti, kteří
si za cíl své dovolené zvolili zejména jižní
či východní část Evropy, by měli být obezřetní především, pokud jde o parazity.
I v teplejších částech kontinentu, stejně
tak jako v Česku, číhají na psy obávaná
klíšťata, ovšem ta nejsou jediným nebezpečím. V jižnějších oblastech, ale také v Německu či Polsku se běžněji vyskytuje piják lužní. Ten na rozdíl od klasických
dobře známých klíšťat přenášejí babesiózu – nemoc, která postihuje červené krvinky a bez rychlé léčby může končit pro psy

Podsada pomáhá chladit
FOTO | SHUTTERSTOCK

smrtí. Letos se už objevily zprávy o výskytu pijáka lužního také v Česku – především na jihovýchodní Moravě. Veterináři
proto apelují na prevenci.
„Preparátů i aplikačních forem je v současné době mnoho a vybere si skutečně každý. Já jen klientům radím, aby sahali po přípravcích, které zvíře chrání už před samotným přisátím nebo bodnutím,“ říká Miloš
Havelka z Veterinární kliniky VeMaP. Na
cestování je podle něj efektivnější pro

ochranu psa využít spíš antiparazitní pipety
než spoléhat na celosezonní obojky.
„Přestože má mnoho chovatelů velmi
dobré zkušenosti s obojky, při cestách do
zahraničí doporučuji přeci jen více spoléhat na antiparazitní pipety. Obojek před
cestou sundat a nasadit ho zvířeti zase až
po návratu. Není třeba se obávat, že se tak
připravujeme o měsíc účinnosti obojku,
protože jeho účinné látky působí jen
ve styku s kůží,“ vysvětluje Havelka.

Zkrátit sestřih je tedy namístě pouze plemenům, která mají vlasovou strukturu srsti, jež stříhání vyžaduje i běžně přes rok.
Tato srst totiž nemá podsadu, která dopomáhá přirozené termoregulaci. I tak ale
není zrovna dobrý nápad zkrátit psovi kožíšek příliš, protože se pak snadno může spálit, pokud srst kůži dostatečně nechrání.
U psů, jejichž kožich se skládá z krycí
srsti a jemnější podsady se stříhání na léto
až na individuální výjimky nedoporučuje
prakticky vůbec. Pokud zvíře ztratí přirozenou možnost termoregulace, je naopak
vystaveno daleko vyššímu riziku přehřátí.

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

VÝPRODEJ

®

SKLADOVÝCH ZÁSOB
ZA MIMOŘÁDNÉ CENY !

UNIKO

M

Citigo Fresh 5D

cena před
slevou
Žlutá Yellow

1,0 MPi, 55 kW, 5°MP

257.700,-

cena po
slevě
249.900,-

při ﬁnancování
WVFS
229.900,-

Interiér černý, 14“ litá kola, přední mlhovky, zadní parkovací senzory, malý kožený paket, dálkové CZ, přední elektricky ovl. okna, elektricky ovl. zrcátka, rádio, klimatizace,
palubní PC, SUNSET, START-STOP systém, Prodloužená záruka na 5let / 100.000 km.
Skladem 6 ks

Fabia Active

Červená Corrida

1,0 MPi, 44 kW, 5°MP

289.100,-

269.600,-

249.600,-

Interiér černý, 15“ ocelová kola, přední světlomety s LED denním svícením, přední mlhovky, dálkové centrální zamykání, rádio Blues, klimatizace s mechanickou regulací,
palubní počítač, přední elektricky ovl. okna, elektricky ovl. a vyhřívaná zpět.zrcátka, START-STOP systém, ocelový rezervní disk s jízdním obutím. Prodloužená záruka
Mobilita Plus na 5 let/100.000 km
Skladem 11 ks
Fabia combi Ambition

Hnědá Maple metalíza

1,0 MPi, 55 kW, 5°MP

359.900,-

295.700,-

275.700,-

Interiér černý, 15“ litá kola, přední světlomety s LED denním svícením ,přední mlhové světlomety, Tempomat, zadní parkovací senzory, loketní opěrka v předu, Front Assist,
el.ovládání oken vpředu, el.ovládaná a vyhřívaná zpět.zrcátka, dálkové centrální zamykání, rádio SWING 6,5“, START-STOP systém, ocelový rezervní disk s jízdním obutím.
Prodloužená záruka Mobilita Plus na 5 let/100000km.
Skladem 12 ks
Rapid Ambition

Šedá Quartz metalíza

1,0 TSi, 81 kW, 6°MP

389.100,-

379.700,-

359.700,-

Interiér černý, 15“ litá kola, vyhřívaná přední sedadla, Bluetooth, signalizace parkování vzadu, přední světlomety s LED denním svícením, malý kožený paket, loketní opěrka
vpředu, el.ovládaná přední okna, el.ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, klimatizace manuální, výškově nastavitelné přední sedadla, rezerva, Infotainment Swing 6,5“,
Prodloužená záruka Mobilita Plus na 5 let/100.000 km.
Skladem 22 ks
Octavia combi Style

Modrá Denim metalíza

1,5 TSi, 110 kW, 6°MP

750.200,-

650.000,-

630.000,-

Interiér černý, 16“litá kola, přední světlomety s LED denním svícením, přední mlhové světlomety, přední loketní opěrka, aut.dvouzonová klimatizace Climatronic, MUFU
volant, malý kožený paket, výškově nast.přední sedadla, 4x el.ovl.oken, zadní parkovací senzory, tempomat, SmartLink, Bluetooth, rezerva, Prodloužená záruka Mobilita Plus
5let/100.000km.
Skladem 3 ks
Karoq Sportline

Stříbrná Brilliant metalíza

2,0 TDi, 110kW, 7°DSG

920.800,-

864.800,-

844.800,-

Interiér černý, sportovní sedadla, 4x4, 18“ kola Mytikas, navigace Amundsen, kožený paket/multifunkční volant/sportovní volant, adaptivní tempomat, LED přední světla,
zadní LED světla, tažné zařízení, bezklíčkové odemykání/zamykání/startování, digitální klimatizace Climatronic, hlídání mrtvého úhlu, automatické přepínání dálkovýh
světel, dešťový senzor, automatické svícení, automaticky odcloněné zpětné zrcátko,parkovací kamera, vyhřívané čelní sklo/sedačky/ostřiky, záruka 5let / 100tis. km,
elektrická okna/zrcátka, rezervní kolo, komfortní telefonování
Skladem 5 ks
Kodiaq Spotrline

Stříbrná Brilliant metalíza

2,0 TDi, 140kW, 7°DSG

1.253.300,-

1.175.900,-

1.150.900,-

Interiér černý, sportovní sedadla, 4x4, 20“ kola VEGA, digitální přístrojový štít, navigace Columbus, kožený paket/multifunkční volant/sportovní volant, kožený interiér,
adaptivní tempomat, FULL-LED světla, zadní LED světla, tažné zařízení, bezklíčkové odemykání/zamykání/startování, digitální klimatizace Climatronic, hlídání jízdních
pruhů, rozpoznání dopravních značek, hlídání mrtvého úhlu, automatické přepínání dálkovýh světel, dešťový senzor, automatické svícení, automaticky odcloněné zpětné
zrcátko, kamera 360°, vyhřívané čelní sklo/sedačky/ostřiky, virtuální pedál, ADAPTIVNÍ PODVOZEK DCC, záruka 5let / 100tis. Km, elektrická okna/zrcátka, rezervní kolo,
komfortní telefonování, roletky v zadních dveřích
Skladem 7 ks
Mgr. Petr Hurych, ředitel závodu Auto UNIKOM | Hrnčířská 214, 28401 Kutná Hora, Česká republika | Tel.: +420 606 814 843 | hurych@unikom.cz | www.unikom.cz
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Měsíc.
Kdy ho
osídlíme?
21. července to bude
50 let, co Američané
přistáli na Měsíci.
Celkem tam lidé strávili
okolo 300 hodin.

Aleš Dvořák,
obchodní sládek národního
pivovaru Budějovický Budvar

JOSEF HORA
ČR | Pondělní vyslání sondy Čándraján-2 k Měsíci musela Indie kvůli technickému problému hodinu před startem
odložit. Chce tam vynést šestikolové vozítko Pragyan (Moudrost). To se po měsíčním povrchu má sunout hlemýždím
tempem jednoho centimetru za vteřinu
a 15 dní bude sbírat infomace.
„Mela o dobytí“ Měsíce prý vyvrcholí
kolem roku 2030. „Nespokojíme se s vyvěšením americké vlajky, jak tomu bylo
u projektu Apollo, nýbrž postavíme tam
stálou základnu,“ prohlásil prezident Donald Trump. Ještě o šest let dříve chce
NASA přistát na jižním měsíčním pólu.
Jenže USA nemají vesmírnou loď, která
by tam astronauty „hodila“. Rusové už
svoje rakety chystají a Číňané dokonce
zmapovali odvrácenou stranu Měsíce.
Ambiciózní plány Pekingu počítají i s
vybudováním vesmírné stanice.
Američané se v minulosti na Měsíc
vydali sedmkrát, šest misí bylo úspěšných, jedna se kvůli výbuchu kyslíkové
nádrže musela vrátit na Zemi. Člověk
tak na šedém povrchu Měsíce strávil
více než 12 dnů. Během nich získal
mnoho cenných informací, zároveň tam
ale mnoho věcí zanechal.

Odpadky na povrchu
Když 21. července 1969 „zavlála“ na
měsíčním povrchu americká vlajka, byl
to „velký skok pro lidstvo“. Posádka
Apolla 11, astronauti Armstrong a Aldrin, tam rozmístila přes sto vlajek.
Vznešeným poselstvím byla i zlatá olivová ratolest. Kromě toho skončil v prachu
také odpad – boty, fotoaparát, pytlíky na
zvracení či nádoby na moč. Posádka totiž odebrala z Měsíce 21,5 kilo vzorků a
stejnou váhu tam musela zanechat.

Před lidmi letěly želvy
Necelý rok před tím, než na Měsíci přistáli lidé, si ho zblízka prohlížely želvy.
V září 1968 je na oběžnou dráhu vypustili Sověti v sondě Zond 5. Zvířata, byť

Nealkoholické pivo.
Kdo za to může?

Buzz Aldrin kráčí po Měsíci v roce
1969 při misi Apollo 11. FOTO | ARCHIV
ztratila za týden v kosmu asi 10 procent
váhy, v pořádku přežila a po přistání
měla velký hlad.

Přichystaná smuteční řeč
První lidé na Měsíci byli připraveni na
to, že se nemusí vrátit. Tehdejší americký prezident Nixon měl pro tento případ
připravenou smuteční řeč. „Tito stateční muži, Neil Armstrong a Edwin Aldrin, vědí, že neexistuje naděje na jejich
návrat na Zemi. Ale vědí také, že naděje
existuje v jejich oběti. Tito dva muži pokládají život za vznešený cíl, za hledání
pravdy a porozumění,“ začínal projev.
Poté by kněz přes rádio pronesl pohřební řeč, svěřil by astronauty hlubinám
vesmíru a vše zakončil modlitbou.

Jaká je vůně Měsíce?
Měsíc má podle astronautů svou vůni.
Když na lunárním modulu sundali helmy a přičichli k měsíčnímu prachu, ucítili Armstrong s Aldrinem vůni připomínající mokrý popel v ohništi, respektive
střelný prach. Na Zemi bohaté na kyslík
byl však měsíční prach bez zápachu.

Kdysi tam byla i voda
Dnešní měsíční povrch je mrtvý, není
zde ani atmosféra, ani magnetické pole,
které by ho chránilo před slunečním větrem. Jiná situace ale mohla panovat nedlouho po vzniku Měsíce, kdy tam byla
atmosféra i magnetické pole. Tato doba
trvala ale krátce, pouhé miliony let. Tehdy se tam mohly vyvinout primitivní mikroorganismy.

Jednoznačně pan Kolalok a jeho schizofrenní vynález alkoholické,
lihuprosté WhisKoly. Neboť co je dobré pro KolaLoku, je dobré i pro
zákon. Rozvoj automobilové dopravy v tom sehrál svou drobnou
úlohu taktéž. Zmasakrovat ostatní účastníky dopravního provozu
pod vlivem alkoholu již přestala být polehčující okolnost.

Pro sládky se toto téma stalo velkou výzvou.
Jak pít pivo a při tom řídit stále nezbytnější
automobil?

Inu odstraňme z piva alkohol. Ale jak? Vždyť mimo jiné ethanol je
důležitá chuťová složka, zodpovědná za plnost a mírnou nasládlost
piva!
Současná produkce nealkoholických piv se ubírá, pokud je mi známo, čtyřmi směry. Než je stručně nastíním, je slušno připomenout,
že za nealkoholický se nápoj v křesťanském světě považuje, má-li
méně než 0,5 % alkoholu.
Prvním a nejrozšířenějším způsobem vaření nealko piva je „škrcení
kvasinek“. Uvaříte slabou mladinu, dáte do ní velmi málo kvasinek
a trápíte je nízkou teplotou. Kvasinkám se to moc nelíbí, nechce se
jim kvasit a produkce alkoholu je pomalá. Přesto po pár dnech dosáhnou zmíněné zákonné hranice a je třeba vše ukončit, nalahvovat
a prodat. Piva mívají mladinovou příchuť, pro laika divnou hořkost.
Dalším způsobem, jak se vypořádat s alkoholem, je destilace za sníženého tlaku. Alkohol se „vyvaří“ při cca 45°C, ale nějakou dobu to
trvá a piva mívají svařákovou příchuť. Výhodou je prodej do muslimských a veganských zemí, neboť alkohol je zde prakticky 0,00%.
Pak to jde cedit přes biologické mikromembrány, něco jako GoreTex.
Je to složité, drahé a komplikované. Výsledky bývají nepřesvědčivé.
Dle mého názoru se však k nejlepším výsledkům dopracovávají
sládci používající geneticky modifikované kvasinky. Kvasinky se,
poslušny své nové genetické výbavy, včas zastaví. Obsah alkoholu
tedy nestoupá a pivo má relativně dost času dozrát a získat jakž, takž
důstojnou chuť. Po patřičném zředění vodou pak již cestě ku spotřebiteli nic nebrání. Já osobně při řízení raději minerálku. Na PIVO se
těším, až odložím volant.

Firma TextilEco a.s.
Rozšiřujeme náš tým v Boskovicích

Třídič/ka vstupního materiálu

(textil, hračky, módní doplňky)

Nabízíme
 Flexibilní pracovní dobu
 Příspěvěk na stravování/stravenky
 Sleva na ﬁremní produkty - móda
 Odměny za věrnost
a docházku
 Dostupnost z nádraží
(do 10 min)
 Nástupní mzda
95 Kč/hod
Po zapracování

130 Kč/hod

včetně prémií

Více informací na tel.: 604 101 355, 516 411 765
email: alenamaresova@textileco.as

Za historií i poZnáním
V letošním roce čekaly na žáky třídy sekunda
Gymnázia Rájec-Jestřebí hned čtyři výlety. Tři
z nich byly tematicky propojeny a navazovaly
na učivo dějepisu: první polovina 20. století v českých zemích.
Celodenní výlet do Olomouce se zaměřil na život
v období Protektorátu Čechy a Morava. Vzhledem
k horkému počasí byla dvouhodinová cesta tam
i zpět velmi náročná, ale výsledek stál za to. Studenti si prohlédli centrum historického města s památkami UNESCO, navštívili románský palác a katedrálu. Cílovou zastávkou byla nově zbudovaná Pevnost
poznání. Zde si studenty převzali doktorandi katedry historie Univerzity Palackého a seznámili je s životem v Protektorátu.
Sekundáni (studenti sekundy) byli úžasní. Zhodnotili všechny své znalosti z hodin dějepisu v letošním roce a jsem na ně opravdu hrdá. Dokázali se
vhodně a věcně zapojit do diskuze, argumentovat
a došlo i k výměně názorů uvnitř skupiny. Jsem
ráda, že si naši studenti ponesou do života dobré
povědomí o období tak těžkém pro jejich prarodiče.
Na druhém výletě jsme navštívili Technické muzeum v Brně a účastnili se programu „Protože práce
šlechtí“, který se věnoval všednímu životu ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Co je to koloniál?
Jaké zboží zde bylo možné koupit? Co všechno dělal zámečník? A kdo pracoval v traﬁce? Na všechny
tyto otázky nám odpověděl výborný pan průvodce.
Navštívili jsme zcela originální a dobovou hospodu
a poslechli si, jak zní orchestrion nebo si prohlédli domek ševce. Pak následovala volná prohlídka
muzea, na jejímž konci jsme se všichni shromáždili
v hudebním oddělní, kde mnozí z našich studentů

předvedli své hudební nadání na historických nástrojích.
Další den jsme vyrazili na atraktivní prohlídku
Židovského města v Boskovicích. Díky PhDr. Janíkové jsme se dozvěděli, jak žila židovská komunita
v průběhu staletí. Jaké bylo postavení Židů ve středověku, čím se živili, co se dělo během 2. světové
války a jak fungovala židovská obec v Boskovicích.
Děkujeme paní doktorce za naprosto vyčerpávající
a zajímavý výklad, který se často odehrával (vzhledem k horkému počasí) ve stínu starých boskovských domů.
Poslední výlet, návštěva toxikologického centra,
se trochu vychýlil z linie dějepisu, ale zase oslovil
přírodovědně zaměřené studenty. Byli jsme seznámeni s nejnovějšími metodami výzkumu v oblasti
chemie a životního prostředí, zjistili jsme, že koupat
se v zelené vodě není zrovna nejlepší nápad a podívali se, jak vypadají rakovinné buňky. Průvodcem

nám byl mimo jiné absolvent Gymnázia v Rájci-Jestřebí, který se díky svým schopnostem ocitl
na zcela profesionálním a významném pracovišti.
Mohl tak předat nejen část svých znalostí a zkušeností svým mladším „kolegům“, ale hlavně byl motivací pro současné studenty.
Všechny výlety proběhly za velmi horkého počasí
a všichni sekundáni, kteří se zúčastnili, byli výborní, a to rozhodně nejen proto, že zvládli extrémní
klimatické podmínky. Za všech okolností dokázali
vhodně a důstojně reprezentovat Gymnázium Rájec-Jestřebí. Zvládali bezprostředně a bez nějaké
bázně diskutovat s odborníky a velmi kvalitně formulovat svoje názory a odpovědi. A tady musím
poděkovat i všem pedagogům z naší školy, kteří vytvářejí pro naše studenty prostředí, kde se jim daří
tyto dovednosti trénovat a uplatňovat.
Mgr. Zlatuše Prudká,
vyučující Latiny, Dějepisu a Italštiny
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Rodné Kladno
teď chce Milera
Světoznámý Krteček
zdobí záď vozů Alfa
Romeo ve formuli 1. Jeho
autor bude mít muzeum.
ROBERT BOŽOVSKÝ
KLADNO | Do Krumlova nebo na Karlštejn? Nikoli. Do Kladna. Tak by už napřesrok mohla znít odpověď zahraničních cestovatelů, kam povedou jejich
kroky při návštěvě České republiky.
Stejně tak i plány tuzemských turistů.
V největším středočeském městě totiž
začali s přípravou stálé expozice věnované autorovi světoznámého kresleného Krtečka a místnímu rodákovi Zdeňku Milerovi (1921-2011). Umístěna
bude v kladenském zámku.
První pohádka o Krtkovi a kalhotkách vznikla už v roce 1956. Krteček se
od té doby stal celosvětovým fenoménem. V současné době o něm existuje
49 kreslených dílů. S americkým astronautem Andrewem Feustelem se už na
palubě raketoplánu Endeavour Krteček
podíval do vesmíru. V letošní sezoně
monoposty s vyobrazením této ikonické
postavičky jezdí také v F1. Zdobí zadní
části vozů Alfa Romeo. Za tu startují bývalý mistr světa Kimi Räikkönen a Antonio Giovinazzi. Krteček je doprovází
na všech závodech.
Město Kladno vstoupilo v jednání
s dědici významného výtvarníka. „Situaci nám usnadnilo ukončení soudních pří
Milerovy rodiny o užívání jeho odkazu,“ řekl k tomu kladenský primátor
Dan Jiránek (ODS). „Nyní právoplatní
dědicové jsou mnohem vstřícnější ke
spolupráci,“ doplnila zastupitelka měs-

ta pro rozvoj cestovního ruchu Petra
Melčová (ANO). Pražský vrchní soud
letos v březnu rozhodl, že smlouva, na
jejímž základě poskytuje Karolína Milerová povolení k výrobě produktů s populární pohádkovou postavičkou Krtečka,
je neplatná. Vnučka autora tedy ke Krtečkovi nemá licenci ani právo poskytovat podlicence dalším výrobcům. Senát
tak dal po dlouhých tahanicích za pravdu správkyni dědictví Zdeňka Milera,
právničce Mileně Fischerové. Rozhodnutí je pravomocné.
Muzeum Zdeňka Milera chce město
veřejnosti zpřístupnit nejpozději
21. února 2021 u příležitosti stého výročí výtvarníkova narození. Vyloučeno
není ani dřívější otevření expozice.
„Už nyní mohu prozradit, že expozice nabídne například Milerův autentický pracovní stůl nebo jím oblíbený model lodi, který měl umístěný ve své pracovně. Dále to bude řada drobnějších
předmětů, kreseb, věcí a techniky používaných při tvorbě animovaných filmů,“
nastínila zastupitelka Melčová. Návštěvníci uvidí životopisný dokument o Zdeňku Milerovi. Část výstavy bude interaktivní, aby zaujala i dětské návštěvníky.
Naposledy se obyvatelé Kladna mohli blíže s prací Zdeňka Milera seznámit
před více než sedmi lety, kdy měl výtvarník v galerii kladenského zámku samostatnou výstavu nazvanou Zdeněk
Miler dětem. Vysoký věk už tehdy nedovolil tvůrci Krtečka se vernisáže zúčastnit. Jeho manželka Emilie při této příležitosti prozradila, že ho výstava v jeho
rodném Kladně velmi potěšila. Zdeněk
Miler je od roku 2006 nositelem Ceny
města Kladna. Od roku 2017 má na
svém rodném kladenském domě připomínku v podobě pamětní desky.

AKCE platí
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Jaroměřické 150 g
100 g = 13,27 Kč
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Dětské piškoty
Lvíček 120 g

100 g = 9,92 Kč

Otec Krtečka Zdeněk Miler se narodil 21. února 1921 v domě v dnešní Bendlově ulici. Patří k nejvýznamnějším kladenským rodákům. FOTO | ARCHIV MAFRA

Třtinový cukrr
500 g

2490

100 g = 4,98 Kč

Realizace: AKON Česká republika, s.r.o. | Bayerova 16, 602 00 Brno | tel./fax: 548 211 210 email: info@akon.cz | www.akon.cz
Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. | Právo na opravu případných skových nebo jiných chyb je vyhrazeno.

Nahradí umělá inteligence ﬁnanční
poradce v Modré pyramidě?
V brněnském centru Modré pyramidy testovali robota, který
obsluhoval klienty. Nebyl to však skutečný robot, ale herec
Tomáš Matonoha.
Scénku s robotem připravila pro své klienty
Modrá pyramida. Ti přišli na domluvenou
schůzku se svým poradcem, ale místo
poradce seděl za stolem známý herec.
Role robota se zhostil výborně, hovořil
s klienty umělým hlasem a přitom jim

radil s jejich problémy, jako by tam seděl
jejich poradce. Vše se natáčelo skrytou
kamerou a se svolením klientů vzniklo zábavné video, které najdete na Facebooku
Modré pyramidy.
Tomáš Matonoha působil v roli robota

Soutěž o robotický vysavač iRobot Roomba
Přidejte zajímavý komentář k videu na Facebooku
Modré pyramidy. Vyhrává nejpodařenější příspěvek.
Soutěžit můžete od 19. 7. do 5. 8. 2019.

A co na to Tomáš Matonoha?
„Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se
klienti tváří a jak intenzivně přemýšlí,
jestli si z nich dělám legraci, anebo jsem
doopravdy robot. Každopádně nebylo
jedno
duché se nesmát, když mě klient na
jednoduché
vyžádání zapojoval do elektrické sítě,
abych se nevybil.“
Lukáš Šlampa, oblastní ředitel
„Na dnešní akci v poradenském
centru se skvěle bavili nejen klien
ti,
klienti,
ale i naši poradci. Byl to opravdu pří-

A jaká je soutěžní otázka?
Na jakou činnost byste chtěli mít vlastního robota?

CHRÁNĚNÁ DÍLNA

opravdu věrohodně. Klienti byli překvapeni, nevěděli, co mají čekat, a zdálo se,
že někteří přemýšlejí, zda mají před sebou
opravdu robota, nebo známého herce.
Nakonec se ale všichni velmi dobře bavili
a nebyla nouze ani o zajímavé momenty,
například když se „robot“ vybil a klient jej
zapojoval do zásuvky nebo když se omylem rozkřičel na klienta, protože se zasekl.
jemně strávený den. Scénky nám všem
připomněly, že roboti jsou fajn na ulehčení práce, ale jednání se skutečným
člověkem je a bude vždy příjemnější,
roboti zkrátka člověka zatím plně zastoupit nedokážou. Navíc mohou mít různé
technické problémy a chybí jim intuice,
empatie a emoční inteligence. A tak se
klienti Modré pyramidy rozhodně nemusejí
obávat, že by je v budoucnu čekala jednání s roboty místo našich poradců. Svých
klientů si vážíme a vždycky budeme připraveni na osobní setkání s nimi.“

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

Elegantní ŠKODA SUPERB
přijíždí s řadou inovací
Vlajková loď automobilky ŠKODA se představuje
v designově osvěžené podobě, a navíc nově
i ve verzi SCOUT, která díky zvýšenému podvozku
a inteligentnímu pohonu 4x4 vybízí k dobrodružství
a pokoření náročnějšího terénu.
Řada moderních asistenčních systémů se stará
o bezpečnost posádky a řidiči poskytuje dokonalou
ovladatelnost vozu. Přesvědčte se sami u svého
oblíbeného prodejce a rezervujte si bezplatnou
testovací jízdu. Na Vás záleží.

Přestávky během práce
Příjemný kolektiv mužů i žen

Trend

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

NOVÁ
ŠKODA
SUPERB
SCOUT
Na Vás záleží

skoda-superb.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOSALON F3K, s. r. o.
Spojovací 1338
674 01 Třebíč
Tel.: 775 566 715, 568 846 340
www.autosalon-f3k.cz

Kombinovaná spotřeba: 4,9 – 7,1 l/100km
CO2 kombinované: 129 – 162 g/km
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Továrníka Baťu
zhmotňují kousky
bot a ústřižků
rozmanitých látek

F

ascinující portrét továrníka Tomáše Bati ukazují v pražském Illusion Art Museum Prague na Staroměstském náměstí. K instalaci podobizny slavného zlínského obuvníka využil sochař a vizuální umělec Patrik Proško snad tu nejpříhodnější věc – obuv. Potřeboval zhruba dvě stě podrážek, starých a rozbitých bot či ústřižků látek a kůží.
Zajímavostí je, že člověk Baťu spatří, jen pokud se podívá ze
správného místa. Například z boku by uviděl jen hromady rozházené obuvi. „Máme kukátko na místě, kde se rozsypané boty spojí v portrét Bati. Když se pohnete z místa, rozpadne se vám před
očima. Říkáme tomu 3D anamorfní instalace s výsledným 2D
efektem,“ přiblížil Proško. „Chtěl jsem vyvolat dojem, jako kdyby Baťa přijel z daleké cesty, hodil ke kredenci kufry, které se
otevřely a vypadaly z nich boty. Ale v mém případě z nich vznikl portrét,“ vysvětloval Proško. Techniku, kterou použil, považuje za jednu z nejnáročnějších. Aby jednotlivé části bot utvořily
portrét, musejí být seskládány s nesmírnou přesností. Umělec
jako předlohu využil známou černobílou portrétní fotografii.
Dílo nejprve sestavil doma v dílně, poté jej znovu rozložil a převezl do muzea.
FOTO | ARCHIV PATRIKA PROŠKA
INZERCE

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
• odborná poradkyně pro
hojení ran
• specialista hygieny

• specialista sterilizace
• dělnice ve zdravotnické
výrobě
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické
výrobě

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

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.
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Sběratelka kočárků a panenek

Zdeňce Jiroušové se její „království“ rozrostlo tak, že pro něj hledala prostory. Právě vystavuje na zámku
PETR BROULÍK
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | Zdeňka Jiroušová žije v Boršově, jehož velkým
patriotem je její muž Cyril. „Má ho
dnes už možná jen jako jeden ze tří obyvatel Boršova v občance jako rodiště.
Všichni ostatní tam mají Moravskou
Třebovou. Proto na Boršov nedá dopustit,“ říká žena a provádí svým domem,
který není jako většina jiných domů.
Své pokoje v něm má více než sto kočárků pro děti i na hraní a tedy i tři sta
padesát panenek. Kočárky jsou v domě
prakticky všude, i venku a podél schodů. Jen teď jich drtivá většina v domě
chybí, protože jsou přes léto vystavené
na moravskotřebovském zámku.
Je to vůbec poprvé, co Zdeňka Jiroušová svou sbírku kočárků vystavila.
„Už jsem uvažovala, že si pronajmu nějakou místnost v Moravské Třebové a
budu tam mít malé muzeum kočárků.
Ale nájmy jsou příliš vysoké. Takže
jsem za nabídku ze zámku velmi vděčná,“ říká usměvavá žena ve svém království panenek a kočárků.

Zdeňka Jiroušová ve svém království kočárků a panenek, které hlídá její kocour.

FOTO | PETR BROULÍK

INZERCE

Hyundai startuje do Doby benefitové!
Hyundai Tucson
Již od

449 990 Kč*

Hyundai prémie

50 000 Kč

Vyrazte s námi do éry nového přístupu k zákazníkům.
NÍZKÉ SPLÁTKY
S NULOVÝM NAVÝŠENÍM

NEJVÝHODNĚJŠÍ
HYUNDAI POJIŠTĚNÍ

SADA ZIMNÍCH
KOL ZDARMA

SLEVOVÁ TANKOVACÍ
KARTA NA 5 LET

Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.
* Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.

AUTOCENTR HUDEC, s.r.o.
Masarykova 1494, 59231 Nové Město na Moravě
+420 566 618 049 / www.autocentrhudec.hyundai.cz
Hyundai
Assistance

www.hyundai.cz
Hyundai Tucson – kombinovaná spotřeba: 4,7–7,9 l/100 km, emise CO2: 123–180 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.
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má doma i několik tisíc mýdel

desítky „povozů“, stovky panenek či hraček. Její vášní jsou i toaletní mýdla rozličných tvarů, barev a vůní
První kočárky pro děti se začaly vyrábět v 18. století. „Ale měli je hlavně bohatí lidé. Mimina se vozila i v různých
vozících nebo se nosila v koších, a to už
o hodně dříve,“ říká sběratelka z Boršova, který je dnes součástí Moravské Třebové, a do jejího centra je to z něj příjemná procházka po Knížecí louce.
Zdeňka Jiroušová má ve své sbírce
nejstarší kočárek z roku 1882, má i kočárky z druhé světové války, kdy výplet
nahradily provázky. Mnoho průmyslově vyráběných kočárků pro děti dostalo
od výrobců i zmenšené kopie, ty sloužily děvčátkům pro panenky.

Košový luxusní za 967 Kčs
Mnozí návštěvníci si budou jistě z dětství pamatovat „košové“ pletené kočárky, které se nejprve vyráběly ze štípaného španělského rákosu, nakonec se vyplétaly i bužírkou. „A vyráběly se až do
poloviny šedesátých let. Byl to nejluxusnější kočárek a stál 967 korun a padesát
haléřů. Pak začaly kočárky s většími
koly,“ usmívá se žena.

V ráji panenek a mýdel (vlevo) a nejstarší kočárek sbírky z konce 19. století.
Ovšem tato žena sbírá dlouho i toaletní mýdla. „Maminka měla vždycky
spoustu mýdla, dávala jej mezi prádlo i
do skříní. Vždy provoněla dům a navíc
měla takové kousky, které už dnes neseženete, protože se nevyrábějí. Pak jsem
v rádiu slyšela od jedné sběratelky mýdel, že si schovává takové, které jí dala
paní Masaryková. A že jich má sedm
set. Tak jsem se rozhodla, že budu také

sbírat toaletní mýdla. A už jich mám čtyři a půl tisíce,“ říká žena.
A poličky v domě, dokonce i v ložnici začala plnit toaletními mýdly, z nichž
řada se běžně prodává nebo v minulosti
prodávala. Ale také mýdly, které lze pořídit jen v daleké cizině v Asii, v Americe, v Africe nebo Austrálii. Jsou mezi
nimi i drahá výběrová mýdla, mýdla z
významných hotelů či mýdla v podobě

různých figurek a dekorativních tvarů.
Jsou tu zvířátka, mýdlová miminka, květinky, sluníčka, delfíni, koníčci, kravičky i sloni.
S obrázky zámku či egyptské princezny Hereret vydala před časem sérii mýdel i Moravská Třebová. „Ta už ale
nejdou koupit, takže je to trochu vzácnost,“ dodává Zdeňka Jiroušová.
Ne zdaleka všechna mýdla si Zdeňka
Jiroušová koupila. Mýdly ji zásobují
přátelé, kamarádi, rodinní příslušníci.
„Když před pár dny sbírku viděli ukrajinští známí, hned mi poslali čtyři kila
mýdel z Ukrajiny,“ směje se žena a ukazuje mýdla z Asie, která mají v sobě tvary květin či mušlí. „A tohle jsou mýdla
z Thajska. To je nádhera. Tyto křehké
kvítky jsou vytvořené z vyřezaných tenoučkých plátků mýdlové hmoty různých barev,“ ukazuje malé barevné květy v průhledných krabičkách, u nichž by
málokdo věřil, že slouží k namydlení.
„Tady mám mapu světa, na níž jsou
dole vlajky všech států. A vždycky si
udělám puntík u státu, ze kterého mi nějaké přibude,“ ukazuje sběratelka.

INZERCE

AUTOCENTRUM

HAKR

∙ NOSIČE KOL ∙ NOSIČE LYŽÍ
∙ STŘEŠNÍ NOSIČE ∙ BOXY
∙ SNĚHOVÉ ŘETĚZY

AUTOCENTRUM HAKR

Koliště 59, 602 00 Brno, tel.: +420 545 242 446
mobil: +420 777 800 304, e-mail: hakrbrno@hakrbrno.cz

www.hakrbrno.cz

Irský spisovatel James Joyce: Minulost je pohlcována přítomností a přítomnost žije jen tím, ...

Tajenka: ... že rodí budoucnost.
INZERCE

Kouzlo vermiKompostování
Už jako malá jsem od svého okolí slýchala
stížnosti na téma globálního oteplování, vymírání živočišných i rostlinných druhů a kácení Amazonského deštného lesa. A tak jsem
se vždy živě zajímala o životní prostředí, o to,
jak ho nesmyslně ničíme, a co můžeme udělat
pro to, aby nám i všem ostatním živočichům
a rostlinám zůstala planeta Země v té neuvěřitelně bohaté a pestré, dech vyrážející podobě,
v jaké zde existuje po stovky, tisíce a miliony
let.
Je pro mě důležité vědět, že dělám, co můžu,
aby i lidé v budoucnosti mohli obdivovat deštné pralesy, těšit se z moří plných ryb, a ne plastů a snad i spatřit ledovce a lední medvědy.
A to nejen formou fotek z doby, kdy jsme my,
jejich předci, slýchali varování ekologů bijících
na poplach, varování, která bohužel spousta
z nás nebrala na vědomí. Skvěle to vystihuje jedno keňské přísloví: „Nakládejte se Zemí
dobře. Nebyla nám dána do vínku našimi rodiči.
Byla nám svěřena k opatrování našimi dětmi.”
Doma recyklujeme, kompostujeme, snažíme
se neplýtvat, nenakupovat zbytečně moc plastů, pěstovat si vlastní ovoce a zeleninu. Na základní škole jsme zase chodili uklízet kolem
školy a sbírali jsme papír. Jinak mi bohužel nepřišlo, že by se tam tato problematika nějak řešila. Byla jsem tedy nadšená, když jsem se hned
na začátku studia na Gymnáziu Rájec-Jestřebí
dozvěděla, že se jako třída budeme věnovat
vermikompostování a dělat tak zase něco víc

pro náš domov, pro naši planetu Zemi! Skvělé
je, že v rámci tohoto projektu pojedeme na Slovensko a vyměníme si zkušenosti a postřehy se
slovenskými studenty z naší partnerské školy,
Gymnázia Tvrdošín. Ti se zas pro změnu věnují
včelám. Těším se, že se podívám na nová místa
a poznám nové přátele.
Jsem ráda, že se o ochranu naší planety a jejích křehkých ekosystémů zajímají nejen odborníci, ale i obyčejní lidé, kterým není jedno, jak
to tady za pár let bude vypadat a také se podle
toho chovají. Protože právě tito „obyčejní” lidé
mohou dokázat neobyčejné věci. Když do toho
půjdeme společně. To na nás záleží. Na tom,
jestli se rozhodneme, že těch pár kroků ke kontejnerům na tříděný odpad nás nezabije, anebo
třeba založíme vermikompost či poskytneme
útočiště včelám.
Myšlenka vermikompostování je nádherně
jednoduchá, a přitom téměř geniální. Kouzlo
toho, že žížalám předhodíme trochu biologického odpadu (ohryzky z jablek, slupky z banánů…) a za pár měsíců si vyzvedneme úrodnou
půdu plnou živin, mi přijde jako ideální řešení,
obzvláště právě pro školy. Žáci i učitelé totiž
vyprodukují dost biologického odpadu. Každý
si někdy vezme do školy nějaké ovoce, třeba
mandarinku nebo jablko, ale ne každý už přemýšlí nad tím, že je škoda vyhazovat zbytky
z takovéto svačiny, které jednak úplně zbytečně zabírají místo v koši a jednak se z nich dá
jednoduše a zadarmo vytvořit úrodná hlína.

Snad se škola na Slovensku také nechá strhnout k vermikompostování a budu ráda, když
budu moci pomáhat šířit tyto myšlenky dál.
Hodně lidí si možná řekne: „Fuj, žížaly...”, ale
já vidím pilné malé tvorečky, kteří jsou pro přírodu a její zachování důležití, tak jako pro nás
dýchání. Třeba nejsou dvakrát přitažliví, ani
není potřeba je zbožňovat, stačí, když o jejich
(téměř super) schopnostech bude vědět a využívat jich co nejvíce lidí. Doufám, že náš projekt
právě této věci pomůže.
Eliška Minaříková, prima
Gymnázium Rájec-Jestřebí

Internet v mobilu zdarma?
JJ

Internet zdarma platí 30 dnů
od aktivace SIM nebo dobití.
Více o výhodách předplacené
karty na www.mobil.cz

Stačí si jen dobít za 200 Kč

Tvůrčí práce, kultura, umění

Tvůrčí práce, kultura, umění

Copywriter

30 000 Kč / měsíc

Copywriter

30 000 Kč / měsíc

Maséři

15 500 Kč / měsíc

Maséři

15 500 Kč / měsíc

Maséři

14 900 Kč / měsíc

Maséři

14 900 Kč / měsíc

Průvodce / průvodkyně

19 000 - 21 000 Kč / měsíc

Průvodce / průvodkyně

19 000 - 21 000 Kč / měsíc

R
d kč í
fik/čk
Více na www.jobdnes.cz

20 000 25 000 Kč /

R
d kč í
fik/čk
Více na www.jobdnes.cz

20 000 25 000 Kč /

ě í

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie
Optometrista/Optometristka

ě í

Obchod, prodej, nákup

27 400 - 30 000 Kč / měsíc

Asistentka luxusního oblečení

24 000 - 24 000 Kč / měsíc

Prodavačka uzenin do kmenového stavu

21 000 - 23 000 Kč / měsíc

Pečovatel/ka - moderní zařízení v Praze, 20-22 000 Kč,… 20 000 - 22 000 Kč

Asistent/ka na prodejně s luxusní obuví

24 000 - 30 000 Kč / měsíc

Pečovatel/ka - Praha, 20-22 000 Kč, brigáda na léto

Prodejní poradce - specialista na pronájmy

Pečovatel/ka - moderní zařízení - Praha, 20-22 000 Kč

20 000 - 22 000 Kč

20 000 - 22 000 Kč

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

Pro náš výrobní závod v Hruškách (u Břeclavi)
hledáme nového kolegu/yni na pozici

TEAMLEADER (PŘEDÁK) SKLADU
Nabízíme zajímavé mzdové ohodnocení, pohodový a fajn kolektiv, jednosměnný
pracovní režim 6 – 14.30, zajímavé ﬁremní beneﬁty – jazykové kurzy,
dotované obědy za 15Kč, penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené.
Hledáme uchazeče:
• s praxí s toky materiálu – příjem, výdej, skladové zásoby a jejich optimalizace,
• se zkušeností s inventurami,
• znalého práce s ERP systémem (skladovací systém),
• s oprávněním na VZV.

V případě zájmu nám zašlete Váš životopis na nabor@munters.com
nebo nás kontaktujte na telefonu +420 735 757 663.
Další volná místa naleznete na
www.hbkrako.cz v sekci KARIÉRA – VOLNÉ POZICE.

Mobil: 602 583 607 • Telefon: 516 453 083
E-mail: kovosrot.hensl@seznam.cz • www.kovosrothensl.cz

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU
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www.5plus2.cz

Francouzská spisovatelka Simone de Beauvoir: Žena probouzí...

Tajenka: ... v muži sen.
INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

ČERVEN / ČERVENEC 2019

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI

1 2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

7 8 9 10 11 12
2
OPAVIA
VIA
Ovesné s jablkem
jab
215 g

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
PILSNER
LSNER
URQUELL
QUELL
světlý
lý ležák
0,5 l

VP KOZEL
KO
světlé vý
výčepní
pivo 0,5
0 l

SEMTEX
MTEX
Originál
nál 0,5 l

BIRELL
polotmavý
0,5 l

OPAVIA
Ovesné 215 g
SEMTEX
Forte 0,5 l

OPAVIA
Ovesné kokosové 215 g

SEMTEX
Krvavý pomeranč
0,5 l

OREO ORIGINAL
vanilla filling 110 g

OREO ORIGINAL
vanilla filling 44 g
BIRELL
světlý 0,5 l

S

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LE VNĚ JI

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1.6.2019 do 31.7.2019
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

JTE

RYCHLÁ
DATA

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 01062019 12345)

PU

VĚ
NO

JUPÍK AQUA
jahoda 0,5 l

VP KOZEL
Florián
0,5 l

POŘI Ď
TE

KOFOLA originál, 2 l

OREO
Chocolate Creme 176g

