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Letní fotosoutěž: Vyfoťte se s 5plus2 a vyhrajte!
Čtete rádi týdeník 5plus2? Tak ho vezměte na
výlet a vyfotografujte se s ním. Nejzajímavější
snímky odměníme – autor vítězného snímku
vyhraje 2000 Kč, autor na druhém místě 1000
Kč a „bronzový“ 500 Kč. Jak na to? Stačí poslat
v průběhu prázdnin, tedy do 31. srpna, svou
fotografii s týdeníkem 5plus2 na e-mail
redakce@5plus2.cz a připojit kontakt na sebe.
Fantazii se meze nekladou, snímek může být
legrační, romantický či dobrodružný. Můžete
Fotku zaslal Luboš Bednár z Bíliny. ho vyfotit doma, v cizině, u vody či na zahradě.
Vyrážíte na koncert, divadelní představení?
I to je dobrá příležitost pro památeční snímek. Fotografie budeme zveřejňovat na redakčním
Facebooku, některé i v tištěném týdeníku 5plus2.
Kompletní pravidla najdete na webové stránce www.5plus2.cz/letnisoutez.

774 335 509

www.5plus2.cz
+ TV program na
celý týden

Letní 5plus2 jako
bonus pro vás
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
standardní vydání týdeníku 5plus2 s regionálními články a televizním programem na celý týden najdete na obvyklých místech v pátek 28. 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

2 21. července 2017

Česká republika

TIPY 5plus2
Svátek počátku sklizně,
největší setkání Keltů
PARDUBICE | Konec července tradičně patří jednomu z největších setkání
Keltů v Evropě. Jde o festival Lughnasad v Nasavrkách nedaleko Pardubic ve
dnech 28. a 29. července.
Kromě hudby, keltských tržišť či irských tanců bude k vidění třeba i výcvik římských legií nebo ukázka vrhání
seker a oštěpů. Jeden ze čtyř hlavních
keltských svátků Lughnasad v překladu
znamená Lughova svatba. Je to svátek
počátku sklizně a koná se na počest keltského boha Lugha.

Coco, fenka Kateřiny Dědkové, je „modelkou“ předvádějící unikátní psí boudy, které se vyrábějí na zakázku. FOTO | ARCHIV KD

Keltové slaví.

ILUSTR. FOTO | MAFRA

Filmovou školu zpestří
Vojta Dyk i Tata Bojs
UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Do srdce Slovácka – Uherského Hradiště – se od
28. července až do 6. srpna přesunou milovníci filmu, začíná totiž Letní filmová
škola. Hlavní část programu je letos zaměřena na švédskou kinematografii. Diváci se mohou těšit třeba na oblíbenou
sekci „němý film a živá hudba“ nebo na
proslulé švédské kriminálky, ale i na
žánr sci-fi filmy s tematikou kyberpunk
a výlety do kosmu.
Lákadlem jsou rozhodně koncerty
Vojty Dyka s B-Side Bandem a kapely
Tata Bojs, které proběhnou zcela zdarma na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Veškeré podrobnosti
zjistíte na www.lfs.cz.
(jos)
INZERCE

Společná realitní a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.

ihned vykoupí či zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu, chaty, pozemku.
Vyřešíme právní vady, dluhy, exekuce
i privatizaci. Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info

Místo boudy na dvorku
luxusní vila v obýváku
Je libo funkcionalistická
vila nebo domek ve stylu
jižní Francie? Na zakázku
mohou být za zhruba
12 tisíc korun vaše.
Tedy spíše vašeho psa.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Žádný luxus pro jeho čtyřnohého obyvatele, natož okrasný prvek pro jeho majitele. Psí bouda většinou nebývá nic víc než
účelová věc. Ovšem boudy, které navrhuje
Kateřina Dědková a její přítel Martin Bumbálek z Prahy, nemají s typickým dřevěným přístřeškem umístěným kdesi na dvorku zhola nic společného. Jejich originální
psí příbytky nestojí na zahradě, ale mnohdy naopak na čestném místě v obýváku.
V jejich pojetí totiž může bouda interiér pozvednout stejně jako designový nábytek.
V Česku unikátní psí příbytky vznikají
pod značkou Cocoville, vyráběné jsou na
zakázku a dá se říct, že neexistují dva naprosto stejné. Základní cena se pohybuje
mezi 10 až 13 tisíci korun a měsíčně si je
objedná kolem deseti zájemců. První psí
boudu podnikavý pár vyrobil sám doslova

na koleni. Nyní je jejich hlavní prací detailní zpracování návrhu jak interiéru, tak exteriéru a poté projekt předávají jako konkrétní zakázku truhláři a švadleně.
Každý projekt a jeho základní tvar si
může majitel psa při zadávání upravit
podle toho, kam boudu v domě hodlá umístit, podle velikosti jejího obyvatele a třeba
i s ohledem na to, aby svým designem ladila s interiérem. Upravuje se tedy jak barva,
tvar, velikost, tak i orientace oken a vchodu. „Jsme schopní v podstatě udělat cokoli, ale samozřejmě se to pak odrazí také na
ceně. Chodí za námi přátelé s konkrétními
požadavky a nás moc baví jejich představy
rozvíjet a realizovat,“ říká Kateřina Dědková. Výsledek pak může klidně vypadat třeba jako funkcionalistická vila.

Zaštěkej do kamery!
Boudičky jsou kompletně vyráběné
z masivního dřeva. Kromě toho, že je
masiv podstatně odolnější než dřevotřísková deska, má také dobré odhlučňovací vlastnosti. Jinými slovy, pes má ve svém domečku klid a pocit bezpečí. Právě bezpečnost je
věc, na kterou se při výrobě domečků myslí
prvořadě. Proto v celé konstrukci není jediný šroub, který by mohl nešťastnou náhodou pejska poranit nebo mu skončit v žaludku. Domečky by Dědková s Bumbálkem

v blízké době chtěli konstruovat i se speciálními kamerami, které se před nedávnem objevily na trhu a umožňují nejen pejska sledovat, pokud jeho pánové zrovna nejsou
doma, ale také s ním prostřednictvím obrazovky umístěné nad pelíškem komunikovat. „Pro pejsky existuje celá řada dalších
digitálních vychytávek, které nabízí firma
Dogg, s níž spolupracujeme. V případě boudiček s kamerou se celková cena navýší
o několik tisícovek,“ říká žena, pro kterou
je navrhování psích domků především způsob relaxace. „Inspirace je všude. Kdykoli
vidím například zajímavý dům, hned si ho
představuju jako psí boudu,“ směje se.

Za vším hledej... fenku
Za prvotním impulsem k výrobě první atypické boudy stojí jedna tak trochu vystrašená fenka Jacka Russella jménem Coco.
„Náš pejsek je sice hodně aktivní, ale doma
má rád svůj klid a nesnáší rámus,“ popisuje
Kateřina Dědková. Její fenečka postrádala
v bytě místo, kde by měla svůj klid, ale odkud by zároveň mohla monitorovat své majitele. To oběma partnerům nedocházelo.
„Nakonec si oblíbila spodní polici v šatně,
odkud vystěhovala mé oblečení, natahala
dovnitř svou deku a zabydlela se tam. To
samé udělala i v novém bytě a na chalupě.
Pak už nám to konečně došlo,“ dodává.
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Jiří Sovák chatu miloval,
je u ní i po smrti
Miroslav Horníček, Jiří Sovák či Jiřina Jirásková. Své nezapomenutelné
role se tito herečtí mistři s oblibou učili na kanapi v klidu svých
venkovských chalup. V dalším pokračování seriálu 5plus2 Chalupáři
stříbrného plátna prozradíme i to, proč se Jiřímu Sovákovi říkalo
„líbezný cholerik“.

JIŘÍ SOVÁK,
SOVÁK Stříbrná Skalice

MIROSLAV HORNÍČEK, Kytlice
„Když si tam lehnu a otevřu lahvinku červeného, tak se někdy dostaví
i nápady. Někdy si ovšem člověk myslí, že je to nápad, a ona je to jen
žaludeční potíž. Někdy si myslím, že jde o žaludeční potíže, a on je to
nápad,“ řekl před lety Miroslav Horníček o svém oblíbeném „hovníku“, lůžku, kde odpočíval na své chalupě v Kytlici. Do krásné vísky
jezdil od poloviny 50. let a znal ji z vyprávění Vlastimila Brodského.
Sám herec alias pan Pécuchet, starý mládenec ze seriálu Byli jednou
dva písaři, rozhodně kutilem nebyl. S různými opravami mu tak pomáhal i syn, který ale právě během natáčení slavného seriálu v roce
1972 zemřel. V roce 1999 tu Horníček strávil se svou ženou poslední
společné léto, v září pak ovdověl. Sám zemřel po mozkové příhodě
v roce 2003.

Druhý starý mládenec ze seriálu Byli jednou dva
písaři, pan Bouvard – tedy Jiří Sovák si v 60. letech
koupil ve středočeské Stříbrné Skalici montovanou
dřevěnou chajdu sovětské výroby. Stála 13 tisíc a opilý
řemeslník mu v ní postavil podlahy do kopce. V oknech
zely škvíry a když se na milované chatě učil role, hořekoval,
že na něj padá sníh. Nejraději si prý texty vtloukal do hlavy vleže pod peřinou. Když zase při učení rolí vrážel
do nepohodlného lustru, vytočilo ho to natolik, že ho
vyrval i se zdivem, vyhodil z okna a ještě za ním
plivl. „Sovča byl takový líbezný cholerik. Dokázal
to právě tím plivnutím na konci,“ vzpomínala
jeho žena Anna. Herec se na chatu natrvalo přestěhoval v 80. letech, kdy ho
srazilo vojenské auto. Zemřel v roce
2000, urna s jeho popelem
je uložena u milované chaty.
Tip na výlet v okolí: Sedm kilometrů od Stříbrné Skalice stojí
Sázavský klášter. Vyrazit můžete
ze Skalice pěšky přes výletní
restauraci Na Marjánce, zdejší
cesta lesem je jednou z nejstarších
Čech.
na území Čech

Tip na výlet v okolí: Vesnice leží uprostřed lesů v Lužických horách. V Kytlici se odehrála ovšem i jedna velká tragédie - v březnu
1990 zde havaroval mladý herec Tomáš Holý, nehodu nepřežil.

FOTO: ARCHIV MAFRA, ARCHIV ČESKÉ TELEVIZE

JIŘINA JIRÁSKOVÁ
A ZDENĚK PODSKALSKÝ,
Malenice

LIBUŠE POSPÍŠILOVÁ,,
Dubovice

Jih
hočeské Malenice se staly druhým
do
omovem režiséra mnoha slavných
film
mů, jako například Noci na Karlšteejně, Zdeňka Podskalského a jeho
pa
artnerky, herečky Jiřiny Jiráskové.
Ro
od Podskalských žije v obci od 17.
století. Traduje se, že režisérův dědečeek tam propil statek a jako náhradu
baabičce postavil vilu Marie. V 70.
leetech nesměla kvůli komunistickým
zákazům Jirásková hrát, o to víc
„
jsem
js dodělávala oběd a chtěla jsem
času měla na zvelebování zahrady.
y „Jednou
od Zdeňka pomoc. On stanul ve dveřích a řekl: ,Já tě upozorňuju, že na zahradě
jsem nikdy nepracoval, nepracuju a pracovat nebudu!´ Mně se zavařilo v hlavě,
frajer jeden měšťáckej! Vypnula jsem sporák se slovy: ,Já tě upozorňuju, že jsem
nikdy nevařila, nevařím a vařit nebudu!´“ líčila před lety herečka v místních novinách. Ona i její muž jsou pochování na místním hřbitově, Podskalský od roku
1993, Jirásková zemřela v roce 2013.

Že vám to jméno moc neříká?
Ale Bakaláře znáte, že? Cyklus
příběhů na motivy diváckých
dopisů dokázal za socialismu
vylidnit ulice. Za jeho vznikem sttála dramaturgyně a herečka Libuše Pospíšilová, která s Vladimírem Menšíkem pořad uváděla.
Vystřídala Miroslava Horníčka, který byl dle vedení televize příliš intelektuální. Herečka, známá
jako šéfová Leoše Suchařípy z filmu Faunovo velmi pozdní odpoledne, žila většinu života sama.
V 80. letech opravila rozvalinu v Dubovicích
u Pelhřimova a trávila ve vsi celé léto, na zimu
jezdila do Prahy. Po zlomenině krčku se přemístila do pelhřimovského domova pro seniory.
„U nás byla poslední rok. Říkala, co s panem Menšíkem zažila legrace,“ popsal tehdy jeho ředitel.
Libuše Pospíšilová zemřela ve věku nedožitých
90 let v roce 2013.

Tip na filmový výlet: 11km od Malenic leží Hoštice u Volyně, kde režisér Zdeněk Troška natáčel slavnou filmovou trilogii Slunce, seno..., kde si Jirásková
také zahrála.

Tip na filmový výlet: V centru Pelhřimova se natáčel kultovní televizní seriál Návštěvníci. Hotel,
kde hlavní hrdinové bydleli, je dnešní radnice.

CHALUPY
SLAVNÝCH
Informace a his-

torky o chalupách
slavných hereckých
hvězd vycházejí
z knihy Chalupáři
stříbrného plátna,
kterou napsal
Radek Laudin,
redaktor MF DNES
a týdeníku 5plus2.
Publikace je k dostání na Kosmas.cz.
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Provádět po zámku je výzva,
v brnění jsem šel i na svatbu
Původně se Jaroslav Plesl chtěl stát pedagogem.
Ačkoliv u něj nakonec zvítězilo herectví, obě milované
profese dokáže člen populárního Dejvického divadla
propojit alespoň ve chvílích, kdy provází turisty po
zámcích. „Někdy si do výkladu přidávám něco svého,
aby to návštěvníky bavilo,“ říká představitel Hamleta
v letošních Letních shakespearovských slavnostech.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Jak herec Jaroslav Plesl sám přiznává, v mládí dílo Williama Shakespeara nebylo zrovna jeho oblíbeným žánrem. „Trochu jsem se nad ním ofrňoval,“ vzpomíná
herec, jenž toto léto ztvárňuje Hamleta
v shakespearovských slavnostech. O tom,
že se jednou bude věnovat herectví, přitom původně Plesl příliš neuvažoval.
Na střední škole jste studoval pedagogiku. Opravdu jste chtěl být učitelem?
Ano, tehdy jsem to skutečně chtěl dělat.
A docela mi to šlo. Jezdili jsme na praxe
do dětských domovů, školních družin
a ústavů pro postižené děti. Mám v sobě
trochu didaktičnosti, ale pánbůh chraň, někoho poučovat. Myslím, že kdybych učitelskou profesi dělal, nebyl bych takový ten
úzkoprsý pedagog, co dbá hlavně na to,
aby všechno bylo v souladu se školním
řádem a osnovami. Myslím, že by se mnou
byla docela legrace a hlavně bych byl zanícený. Učil bych dějepis a nejspíš češtinu.
To by mě bavilo moc – hlavně dějepis. Jezdili bychom na výlety na hrady a zámky.
Vy jste prý dokonce na hradech a zámcích dělal průvodce, že?
Ještě pořád provázím na Hrádku u Nechanic a na zámku ve Vranově nad Dyjí. Tam
musíte také hodinu lidem vykládat skoro
jako ve škole. Upoutat jejich pozornost,
aby je to bavilo, to je opravdová výzva.
Tam je trošku paralela s tím mým pedagogickým já, ale i s tím hereckým.
Proč jste u plánů učit nezůstal?
Byl jsem na pedagogické škole v Lito-

myšli a ve druháku jsem začal chodit do
dramatického kroužku, tam mě to popadlo, bylo to jako droga. Do té doby jsem
kromě pedagogiky chtěl jít dál studovat
i historii, ale najednou šlo obojí stranou.
Bylo to trochu iracionální, jako každá láska, ale tak to u těchhle povolání chodí. Najednou jsem si nedokázal představit, že
bych dělal cokoli jiného.
Láska k historii vám ale zůstala a provázení na zámcích není jediný důkaz.
Dokonce vlastníte brnění, které vám
vyrobili na míru.
Přesněji řečeno, je to replika zbroje
z 15. století, norimberská dílna. Zbroj jsem
si pořídil kdysi během studií na JAMU.
Bylo to trošku furiantství. Seděli jsme
zrovna v klubu ve škole a byli tam pasíři,
kteří s sebou měli katalogy různých zbrojí.
No a já jsem na jeden z těch kousků ukázal
a řekl jsem: To chci! Pak už to moc nešlo
vzít zpátky, takže ho mám. (smích)

níci? Herce jako průvodce jen tak někdo nečeká.
Ze začátku se dívají trochu rozpačitě, ale
pak se osmělí a zeptají se, jestli jsem ten herec, nebo ne. Ale já se snažím, aby mne vnímali jako průvodce, ne jako herce. Nechci
v nich vyvolat emoce, ale zájem o historii.
A vykládáte vždy to, co máte?
To já si samozřejmě také něco přidávám.
(smích) Trochu to košatím, aby je to bavilo.
To mě vždycky potěší, že mi návštěvníci
poděkují za to, že jsem je dobře provedl,
než za to, že jsem jim
na Vranov přivezl
svůj obličej.

Vaše aktuální role Hamleta v shakespearovských slavnostech je vlastně
také tak trochu výlet do historie. Alespoň té vaší, protože se v této roli objevujete opět po 11 letech. Je pro vás
tahle postava dnes zajímavější než
poprvé?
V Dejvickém divadle byla derniéra Hamleta před šesti lety a hrál jsem ho asi pět let,
takže jsem s ním strávil dlouhou dobu. Pochopitelně mám za ty roky něco odžito,
jsem starší, neskromně řeknu, že zkušenější, a to nejenom v životě, ale i v mém řemesle. A každá životní a profesní zkušenost, ať ta kladná a někdy paradoxně víc
ta záporná, se ve vás odráží a formuje vaše postoje, chování, vztahy, někdy z vás činí entuziastu a někdy
skeptika. A snad se tohle všechno promítá i do Hamleta na
Hradě. Témata, která mě před
jedenácti lety zajímala na Hamletovi, jsou jiná než dnes. Tehdy
jsem se víc zabýval jeho vztahem
k Ofélii, kdežto teď mě zajímá jeho
vztah k matce, téma postoje k pravdě nebo linka jeho reálného zešílení.
Zajímá mě politická rovina, kterou
Hamlet má – zda nebyl tak trochu zneužit k revoluci, ke společenské změně, k destrukci stávajícího.

Kam ho vůbec nosíte?
Naposledy jsem ho měl před
asi pěti lety na svatbě mého
kamaráda, kterému jsem šel
za svědka. Ještě ve škole
jsem mu totiž slíbil, že až
se bude ženit, tak si na
sebe tu zbroj vezmu.
Bylo to po chvíli ale docela o zdraví, protože
bylo hrozné vedro a ta
plechovka se úplně
rozžhavila. Takže jsem
jejich manželství zpečetil puchýři na hlavě.
Když se ještě vrátím, k tomu vašemu
průvodcovství, poznávají vás návštěv-

Jaroslav Plesl

Narodil se 20. října 1974 v Hradci Králové. Je absolventem Divadelní
fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
■ Od roku 2001 je členem souboru Dejvického divadla, hostoval ale
také v Divadle Na Jezerce či v pražském Činoherním klubu.
■ Je držitelem Českého lva za rok 2014 v kategorii Nejlepší mužský
herecký výkon ve vedlejší roli (Díra u Hanušovic) a Ceny Alfréda
Radoka 2007 (hra Hrdina západu).

■

FOTO | PROFIMEDIA.CZ
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To je spousta témat na výběr…
Zajímavé je, že Hamlet otevírá tolik otázek,
tolik motivací a hlubin výkladů role. Shakespeare byl bezesporu geniálním autorem,
jeho hry a zejména pak tragédie fascinují
každého, kdo se s nimi protne. Každý večer,
když stojím na jevišti, si uvědomuji, jaká
čest je hrát tuhle roli, s jak výjimečným dílem zacházím a jaký respekt ve mně vyvolává. A podobný pocit musí mít každý herec,
ať už je mu dvacet, nebo pětačtyřicet. Věřím, že i kdybych ho hrál v šedesáti, bude
mne překvapovat novými tématy a možnostmi, konvenujícími s tímhle věkem. Ačkoli,
to už by bylo trochu perverzní. Přeci jen je
kralevic a měl by to být mladík.

„

Méně bystrý
divák se
směje jen tehdy, když
se smějí ostatní.
Četl jste vy sám Shakespeara, když
jste byl ve středoškolském věku?
Ne. Je pravda, že jsem se se Shakespearovým dílem setkal až na JAMU, kde jsme
dělali jeho Sonety. A musím vám upřímně
říct, že tenkrát jsme trošku ofrňovali.
Nejen já, ale i moji spolužáci. Žehrali jsme
na komplikovanost textu a jak je složité nacpat si to do hlavy. Teprve po letech jsem
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byl schopný docenit, jak mimořádným autorem Shakespeare je.
Nechal jste se slyšet, že i při zkoušení
Hamleta se vám do některých vážných pasáží vloudila komická situace.
Pomohl vám jako herci humor v situaci, kdy se to vůbec nehodilo?
Ano, to je taková zvláštní alchymie. Mám
docela rád, když se tragické situace lámou
do humoru. Když se i v těch nejvypjatějších situacích divák zasměje. Vnímá potom totiž určitý nadhled, který mám rád.
Myslím, že v tom je také poetika Dejvického divadla, které mě baví. Je to vědoucí herectví, kdy vás nezmítá emoce v nějaké
hysterii. Stále emoci a situaci řídíte. To divák hodně oceňuje, když vidí, že vás to nesemlelo. Že víte, co děláte a vládnete nad
tím, co se na jevišti děje.
Nemůže to naopak divák vnímat tak,
že se do své role pořádně neponoříte? Že ji dostatečně neprožíváte?
To mě fascinuje a zajímá – když se právě
tyto věci podaří skloubit. Když máte určitý
odstup a přitom jste v hlubokém ponoru do
role. Myslím si, že velcí herci tohle umí.
A umí ještě jednu věc, která je pro mě
v mém věku aktuálním tématem, a sice, že divák se pro ně stane naprosto regulérním partnerem, stejně jako ostatní herci na jevišti.
To si neumím moc dobře představit.

Krobotovo Kvarteto
S Barborou Polákovou se Jaroslav Plesl na
sklonku roku objeví ve druhém režisérském
počinu Miroslava Krobota, a sice ve snímku
Kvarteto. Ten vypráví příběh o čtveřici
muzikantů kolem třicítky, kteří se snaží najít
štěstí. Pro herce byla zatím spolupráce
s Miroslavem Krobotem, kterého Plesl dobře
zná z Dejvického divadla, velice úspěšná.
Role v Krobotově prvotině Díra u Hanušovic
mu dokonce vynesla Českého lva za vedlejší
mužský výkon. „Divácký úspěch mé
prvotiny neměl vliv na rozhodování, zda
točit dál. Měl jsem chuť a ctižádost natočit
odlišný film, vyzkoušet si vyprávění jiného
druhu a opravit, co bylo na Díře špatně.
Ambice mám co nejvyšší, ale vím už, že na
ně musím při práci zapomenout, nesmím
spěchat a tlačit na pilu,“ říká Krobot.

Věřte tomu, že jde s divákem komunikovat
tak, že i v těch nejvypjatějších situacích
máte pořád mezi sebou takovou zvláštní
domluvu. Může přijít i humor, ale když je
na čase opravdu zvážnět, divák na to přistoupí. Když se tahle změna odehraje třeba
během dvou vět, považuji to za ty nejopojnější okamžiky, které na divadle zažívám.
S divákem opravdu můžete spolupracovat
jako s parťákem, a on přesně ví, kdy legrace končí. Dříve by mě vůbec nenapadlo něčím takovým se zabývat, ale dnes mě to
ohromně zajímá, mám v tomhle ohledu zajímavé postřehy. Mám dokonce pocit, že
dokážu odhadnout diváky už podle toho,
jak se chovají před představením.
Vy je sledujete?
Jenom je slyším, a podle toho, jak si povídají, poznám, jestli jsou uvolnění, jestli
budou vstřícní. Bystrý divák se směje na
chytrých místech. Bystrý divák odhalí humor, který je skrytý. Kdežto méně bystrý
divák se směje jen tehdy, když se smějí
všichni ostatní – tedy když dojde na vulgarity, kopání se do zadku a podobně. Na
druhou stranu, takový pořádný kopanec
do zadku, to funguje vždycky a já se tomu
směju taky. Kopnout někoho do zadku je
prostě zábavná záležitost. Ale je úžasné,
když do nějaké situace zamaskujete i jemný, vtipný pozdrav pro ty bystré diváky.
Když to rozklíčují a na tom místě se zasmějí, je to radost.

INZERCE

Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘID I Č E

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

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

GaranTujEmE mInImÁlnĚ
350 - 450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně

/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755
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Vyhladit vrásky a zpomalit
stárnutí pleti. Jak? Hydratací
Jak si zajistit mladistvou
a svěží pokožku?
V hydratačních
krémech namísto vody
hledejte hlavně tuky
a pijte po troškách.
5plus2
■ RÁDCE
Hydratace pomocí tuku
S hydratací pokožky je to celkem složité, protože kožní povrch
i hlubší struktury kůže jsou
sestaveny tak, aby se látky,
které jsou rozpustné ve
vodě, do kůže pokud

možno nedostávaly. Jinými slovy, hydratovat kůži není nic snadného, protože
se naše tělo vodě a látkám v ní brání dostat se hlouběji. Co tedy skutečně dokážou „zázračné“ hydratační krémy?
V podstatě se snaží naši kůži ošálit.
„V těchto krémech jsou voda a další látky obalené v takzvaných lipozomech.
Jsou to v podstatě takové kuličky, které
mají vodu uvnitř. My díky nim oklameme naše buňky, které pustí dovnitř látku
rozpustnou v tucích. Uvnitř je ale skrytý trojský kůň v podobě vody,“ vysvětluje fungování hydratačních
krémů

Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Nepřehánět s peelingem
Nelze vysloveně říci, že častějším používáním peelingu by kůže rychleji stárla,
ale faktem je, že se stává daleko citlivější a může se například snadněji spálit.
„Rozhodně si nemůžeme dělat peeling denně, a dokonce bych to nedoporučoval ani jednou týdně. Zvláště u starší
kůže, u které není obnovování tak rychlé,“ varuje lékař. Naproti tomu zbavit
kůži jednou za čtrnáct dní nebo jednou
za měsíc odumřelých a šupinatých částí
pomocí peelingu může jenom prospět.
„Zlepší se její kvalita a netvoří se například tolik uhříky a ucpané póry, které
nejen narušují vzhled, ale mohou se rozvíjet v různé záněty,“ dodává.

Kdy voda vysouší
Ačkoli
to zní
jako naprostý
protimluv,
některé intenzivně
hydratační
krémy, které obsahují hodně vody,
mohou v zásadě vysušovat! Tyto krémy by totiž měly obsahovat kromě
vody také tuky a emulgátory,
které zajistí, že se spolu – laicky
řečeno – kapičky vody a kapičky
tuků budou přátelit a spojí se.
Problém ale nastává v momentě, kdy
je v krému tuků málo. „Emulgátory to-

FOTO | ARCHIV

Potravinářství a chemie

tiž začnou působit i na vaše vlastní
tuky, které vaši kůži přirozeně chrání,
a použitím takového krému si vlastně
tyto své ochranné tuky rozpouštíte.
Voda z krému je de facto smyje a vaše
kůže se pak bude více vysušovat,“ vysvětluje Arenberger.
Nevhodný hydratační krém s nedostatečným množstvím tuků tedy dokáže
kůži spíše uškodit.
„Kdo používá hydratační krémy pravidelně třeba několikrát denně a má citlivější kůži, může si způsobit takzvanou
periorální dermatitidu, což je v podstatě
zánět kůže z přesušení,“ dodává. Léčba
pak spočívá v tom, že lékaři musí pacientovi – většinou ženě, vysvětlit, že
nejlépe si pomůže, pokud si na kůži nebude dávat vůbec nic.

Zevnitř a hlavně průběžně
Především zevnitř je třeba dodávat
vodu kožním buňkám pravidelně.
„Při nárazovém pití většího množství
vody tělo tuto vodu velmi rychle zase
vyloučí a kožní buňky z ní téměř nic nemají. Zatímco při dlouhodobém pravidelném zásobování těla vodou si organizmus stihne uložit vodu do kůže, která
pak tyto zásoby využívá,“ upozorňuje
Arenberger.
Projeví se to také na jejím vzhledu, a
to už po několika dnech. Nejprve se naplní vodou a rozšíří horní i střední vrstva kůže, načež se povrch kůže vypne,
vyhladí a působí mladistvěji.
„Při správném pitném režimu a dostatečném množství vody v kůži zbytečně
nevznikají vrásky, prostě nejsou. Pití
vody skutečně pomáhá, nejen opticky,
ale i prakticky, vyhladit vrásky a zpomalit stárnutí pleti,“ dodává přednosta kliniky.
(vrm)

Telekomunikace

Obsluha řeznického pultu

Konzultant příchozí zákaznické linky_Karviná- Den…

Řezník bourač / Řezník přípravář Pardubice

Konzultant značkové prodejny - Louny

28 000 - 50 000 Kč / měsíc

17 000 - 25 000 Kč

Manažer kvality (H4066)

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Konzultant značkové prodejny - Děčín

28 000 - 50 000 Kč / měsíc

Operátor výroby v potravinářství! Mzda až…

12 900 - 20 900 Kč / měsíc

Konzultant značkové prodejny - Chomutov

28 000 - 50 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Výroba, průmysl

Tvůrčí práce, kultura, umění

Inženýr optiky ve výrobě

Fotograf/ka

Operátor výrobní linky, nástupní mzda více než 20 000,- Kč

Nový obor podnikání - majitel nové pobočky

Směnový mistr

Kameraman pro server iDNES.cz

Amazon stále nabírá do kmenového stavu! Mzda…

Obsluha konvenční frézky (od 25.000 Kč)

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

25 000 Kč / měsíc

Česká republika

21. července 2017 7

Štangle Vysočiny v kouři z pekla

Natočte příští PENNY reklamu a vyhrajte skvělé ceny.
Více na www.pennyreklama.cz

ČT

OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 20. 7. – 23. 7. 2017

LAHŮDKOVÁ CIBULKA
země původu Česká republika
1 svazek

10

9,90�

-42%

18,90

CENA BEZ PENNY KARTY

29,90

-20%

MLÉKO
plnotučné, 3,5 % tuku
1l

-36%

KUŘE
chlazené
cena za 1 kg

5

MAX.

MÁSLO
250 g | 100 g 15,96 Kč

ks

osoba/den

CE

7,90

CE

11,90�

TAVENÝ PRÉSIDENT
různé druhy
150 g | 100 g 19,93 Kč
AK

AK

6,90

PÁ SO NE

MAX.

MELOUN VODNÍ
1 kg

PLATÍ:

akční nabídky

150 000 Kč pro vás!

24

AK

44,90

CE

14,90

ks

osoba/den

16,90�

SLEVA 15 %

NA
L NÍ
R EG I ON Á
PIVA*

ARIEL*
prášek 5,25 kg, gel,
tablety 56 ks
LIMITOVANÁ
1 balení
NABÍDKA

56–80

5,34–3,74 Kč

299,-,299

199,-�

MAGNESIA
jemně perlivá
1,5 l
1 l 6,60 Kč

AK

14,90�

84,90

ilustrační foto

9,90

-33%

100 g 42,45 Kč

-57%

24

ks

osoba/den

10

ks

osoba/den

*Více uvnitř letáku 20. 7. 2017.

PIVO GAMBRINUS
ORIGINÁL 10 pro Čechy,
RADEGAST RÁZNÁ 10
pro Moravu a Slezsko
světlé výčepní
AK
1,5 l

26,90

CE

Přidejte do svého
nákupního košíku

AK

v limitované
nabídce Crema za 84,90 Kč

CE

p koup Ar elu
Le or 750 l NAVÍC

KÁVA TCHIBO GOLD
SELECTION
instantní | 200 g

MAX.

5,90

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

-35%

CE

SUPE
R

NA
CE

NA
CE

6,90

SUŠENKY ROMANCA*
Premium vanilka, s kakaovou náplní
38/40 g | 100 g 15,53/14,75 Kč

MAX.

100 g 9,86 Kč

69,90�

39,90�

1 l 17,93 Kč

-32%

24

MAX.

ks

osoba/den

SUPE
R

1

BALENÍ

osoba/den

AK
CE

CE

39,90

5

MAX.

AK

MINIPIŠKOTY*
natural,
kakaové | 70 g

Dva roky pokusů technologů
V 60. letech padlo rozhodnutí
nahradit dovážený maďarský
uherák českým výrobkem. Jenže
legislativa 60. let nedovolovala
uzeninu vyrábět ze syrového masa
pouze fermentací za přístupu
studeného vzduchu, tedy bez
uzení teplým kouřem. „Parta
technologů dělala dva roky
pokusy, než získali dobrý salám,
jehož výroba začala v březnu
1967,“ říká ředitel závodu Tetour.

z naší

Kamera, klapka, AKCE:

46,90�

Ředitel závodu Hodice Augustin
Tetour.
FOTO | JOSEF HORA

deje,“ popisuje Tetour. „Když jsem začal chodit kolem roku 1967 do továrny
za tátou, tak rodící se legenda Vysočina
měla tehdy téměř stejnou chuť jako
dnes. Pro původní Vysočinu, která se
dnes prodává jako Vysočina 1967, se receptura nezměnila. Tento salám má svoji specifickou barvu, protože do něj nedáváme barviva,“ uzavírá ředitel.
(jos)

INZERCE

5plus2
■ NA
RÁDCE
VÝZVĚDÁCH
ČR | Přesně před padesáti lety začala
v závodě Hodice nedaleko Jihlavy výroba salámu Vysočina. Patří k nejoblíbenějším pochoutkám. V Česku snad není
člověka, který by ji jako školák neměl
na výletě v batůžku ke svačině. Týdeník
5plus2 vyrazil do Hodic, aby se na výrobu trvanlivého salámu podíval.
Výroba Vysočiny složitá není. Základní suroviny jsou kvalitní vepřové a
hovězí maso a vepřové sádlo. „Na začátku obří rotující nože maso rozemelou
v přístroji zvaném ‚kutr‘. Přitom se do
něj přidá koření – zejména pepř a sůl,“
vysvětluje výrobní ředitel závodu Hodice Augustin Tetour. Už v jedenácti letech se chodil do fabriky dívat „pod
ruce“ svému otci, který zde salámy vyráběl již před 2. světovou válkou. Rozemletá hotová směs zvaná „dílo“ se ve
vedlejší místnosti plní do střev a vznikne dobře známá „šiška“ salámu. Násle-

nosti plné zavěšené uzeniny. Stojíme na
dřevěné podlaze, která je za 90 let provozu kouřem zcela provoněna. Ve sklepě
sušárny je malé „peklo“, právě tady se v
železných nádobách pálí dřevo a kouř se
valí do horních pater. Po desetiletích provozu jsou zdi sklepa úplně černé. „Salámy v kouři zrají až dva týdny, přírodně
se tu zauzují a suší, pak mohou jít do pro-

duje sušení a zrání, úpravy, které má
každá výrobna jiné a v nichž se také
skrývá know-how celého podniku.
„Tisíce štanglí salámu zavěsíme ke
stropu do unikátních sušáren ze 30. let
minulého století. Budova má několik pater a jinde v Česku takovou nenajdete.
Do sušáren stoupá šachtami kouř z bukového dřeva,“ vypráví ředitel v míst-

MAX.

V batohu si ji na výlet
někdy nesl snad každý.
Česká legenda mezi
salámy – Vysočina –
letos slaví kulaté výročí.
Zažila prvního člověka
na Měsíci, prvního Čecha
ve vesmíru i pád železné
opony. Jak se vyrábí?

ks

osoba/den

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen
v obvyklém množství (tj. max. 5 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak) . *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu zvláštní nabídka AKCE na toto zboží platí
pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu,
že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z.s. tyto produkty jako nezávadné. Přijímáme:
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Oblékal první dámy Ameriky
Coby přistěhovalec
pronikl do nejvyšších
pater společnosti v USA.
Před 85 lety se narodil
Oscar de la Renta,
génius módy přezdívaný
sultán zdvořilosti.
ZÁBLESK
HISTORIE
NEW YORK | Když se 22. července
1932 dominikánské matce a portugalskému otci narodil synek Oscar, byl
jeho tatík patřičně pyšný. Předchozím
šesti dcerám by totiž nesvěřil svoji pojišťovací firmu, kdežto syn ji nepochybně
převezme. Ale mladík Oscar de la Renta měl úplně jiné plány. Toužil studovat
umění a v osmnácti odcestoval z Dominikánské republiky do Španělska.
Otcovo kapesné bylo vcelku mizerné, takže mu přispívaly i sestry. Kreslil
do módních časopisů, dělal pro oděvní

firmy. Jenže zůstával pořád bezvýznamným a bezejmenným chlapíkem, do génia, který jednou obleče první dámy
Ameriky, měl tehdy hodně daleko.
Až se konečně jeho skici zalíbily manželce amerického velvyslance ve Španělsku Francesce Lodgeové. Požádala
de la Rentu o šaty pro sebe i dceru Beatrice na její debutanský ples v roce 1956.
V róbách obě zazářily nejen při společenském večeru, ale hlavně z titulní strany magazínu Life.
Přes Paříž pak návrhář zamířil do
New Yorku. Na radu redaktorky časopisu Vogue se rozhodl pro spolupráci
s Elizabeth Arden. Později vznikla i
jeho vlastní značka Oscar de la Renta.
Hvězda slávy stoupala strmě vzhůru.
Především díky dámě z té nejvyšší společnosti. Populární Jackie, manželka
amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, pravidelně nosila honosné toalety
i elegantní kostýmky od de la Renty.
Načala tak tradici, kdy už všechny
první dámy Ameriky po ní oblékal pouze tento geniální návrhář. Ovládl šatníky Bílého domu. V jeho modelech se objevovaly Nancy Reaganová, Laura

Dával mnoha
ženám krásu
a pocit spokojenosti.

Haute couture je výraz pro nejvyšší krejčovinu. Takové šaty připravoval Oscar de la Renta pro ženy
prezidentů, filmové hvězdy i populární moderátorku Oprah Winfrey.

Bushová, Hillary Clintonová i Michelle
Obamová. „Vždy si ho budeme pamatovat jako člověka, který dával ženám krásu a pocit spokojenosti,“ prohlásila kdysi bývalá první dáma Laura Bushová.
Pro Hillary Clintonovou dokonce de la
Renta vytvořil slušivý kalhotový styl.
Nedostižné jsou jeho luxusní koktejlové šaty i večerní róby.
Často je oblékly hvězdy stříbrného
plátna při přebírání Oscarů, cen americké filmové akademie. Oslnily v nich herečky Penelope Cruzová, Sarah Jessica
Parkerová, Emma Watsonová či Scarlett Johanssonová. V kultovním televizním seriálu Sex ve městě se Charlotte,
Carrie, Samantha ani Miranda bez šatů
od Oscara de la Renty neobejdou.
Módní návrhář zvaný sultán zdvořilosti téměř osm let bojoval s rakovinou,
podlehl jí v říjnu roku 2014.
(kor)
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hellmann‘s
Majonéza
225 ml

milk a strawberry 36,5g
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31,5 g
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Hovězí 3 l
60 g

hera
250 g
mattoni
1,5 l perlivá pet

p mobil a na
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ZdArMA

le vně ji

přenos
čísla

jte

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

birell
Světlý
0,5 l

zlaté oplatky
liskooříškové
146 g

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

mattoni
1,5 l jemně
perlivá
pet

mattoni
1,5 l neperliváá
pet

knorr
bujón
Zeleninový 3 l
60 g

d o b r á v o da
jahoda
neperlivá 1,5 l pet
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povický
kozel
ře
ezaný 11
0,5 l
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povický
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ozel 11
0,5 l

S

d o b r á v o da
mandarinka
neperlivá 1,5 l pet

3. pr
rodloužení
ž í plattnosti kreditu o 7 dní

zlaté oplatky
y
čokolládové
146 g
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wa
affelini
Cho
ocomax 31g

knorr bujón
Slepičí 3 l
60 g

2. 10 min. do všech sítí zdarma

velko
popovický
ý
kozel
Florián
0,5 l

milka oreo
tyčinka 37g

hellmann‘s
tatarská omáčka
225 ml

savo
original
1l

1. nákup produktů v akci

poři ď
te

dobrá voda
malina
neperlivá 1,5 l pet

milka
waffelini
Milk 31g

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

birell
polotmavý
0,5 l
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„Atentát“ na diabetiky,
ale i exotická pochoutka
Salát ze zeleného manga

ČR | Exotické mango je ovocem mnoha
tváří. Hodí se jak do moučníků, tak do salátů, ale i k drůbežímu masu či k rybám.
Jeho chuť se dobře snoubí také se sýry či
uzeninami. Ovšem diabetici by jeho konzumaci měli omezit na minimum, protože obsahuje značné množství cukru. Jeden z nejkrásnějších plodů tropických
oblastí má také nezapomenutelné aroma.
To ale vynikne jen tehdy, je-li mango
plně zralé. Test je jednoduchý. „Zmáčkneme-li těžký oválný plod se zlatožlutou, někdy ale i načervenalou či zelenkavou slupkou, musí se poddat tlaku prstu
asi jako zralá meruňka,“ radí kuchařka
a publicistka Dita Pecháčková. Ta také
doporučuje mango loupat ostrým nožíkem s tím, že pod ním máte hluboký talíř. „Je-li mango zralé, pouští neuvěřitelné množství husté voňavé šťávy,“ vysvětluje. Mango je také skvělé rozmixované
v mléčných koktejlech. (re, lidovky.cz)

Potřebujeme: 2 zelená manga, 1 mrkev, 200 g loupaných krevet, sůl, pražené arašídy
na posypání. Na zálivku – 2 lžíce rybí omáčky, 2 lžíce cukru, 1 citron, 1 lžičku pepře,
2 prolisované stroužky česneku, 1 chilli papričku, 1 svazeček koriandru, 5 až 6 lístků máty.
Postup: Krevety uvaříme v osolené vodě. Mrkev nakrájíme na jemné nudličky, smícháme se
špetkou soli a lžící cukru, promneme. Necháme 5 minut uležet, propláchneme, vymačkáme
přebytečnou vodu a vložíme do větší mísy. Mezitím připravíme zálivku. Rybí omáčku
s cukrem a šťávou z citronu v malém kastrolku zalijeme horkou vodou. Když se cukr rozpustí,
přidáme pepř, česnek a chilli a necháme vychladnout. Mango oloupeme a nakrájíme na tenké
nudličky. Vložíme do mísy k mrkvi, přidáme uvařené krevety, najemno nakrájené bylinky
a zalijeme zálivkou. Posypeme rozdrcenými arašídy.

Mangové pohárky
Potřebujeme: 1 zralé mango, 200 ml kokosového mléka, 25 g třtinového cukru,
1 lžíci limetkové či citronové šťávy, broskve na ozdobení, mletý kardamom.
Postup: Mango nakrájíme na menší kousky. Ty pak rozmixujeme spolu s kokosovým
mlékem, cukrem a limetkovou šťávou. Krémem ihned naplníme pohárky (na dno můžete
naskládat plátky broskví) – stačí do poloviny nebo dvou třetin, kokosové mléko je dost
syté. Poháry chladíme minimálně hodinu v ledničce. Těsně před podáváním poháry
dozdobíme zbylými kousky broskví. Aby nezhnědly, potřeme dužinu šťávou z citronu
nebo limetky. Na závěr poháry posypeme kardamomem.

Kuřecí maso s mangem
v kokosové omáčce
Potřebujeme: zhruba 1 kg kuřecího masa,
konzervu kokosového mléka, 4 stroužky
česneku, kousek zázvoru (asi 2x2 cm),
koriandr, 1 mango, 2 malé lžičky medu, bílý
jogurt, malou lžičku kari pasty, těstoviny.
Postup: Na pánvi na olivovém oleji osmažíme
nasekaný zázvor, česnek a kari pastu a poté
přidáme med. Jakmile nám začne med pěnit,
vložíme do pánve osolené a opepřené kuřecí
maso, pár minut smažíme a poté přihodíme na
obdélníčky nakrájené mango. Zesílíme plamen
a zhruba 2 minuty zprudka smažíme. Poté
přilijeme kokosové mléko, přikryjeme a dusíme
asi 5 až 8 minut. Pak přidáme bílý jogurt a
koriandr, poté už jen 2 minutky prohřejeme
a servírujeme na těstoviny. Můžeme lehce
pokapat olivovým olejem a citronovou šťávou.
Zdroj receptů: lidovky.cz, labuznik.cz, iDNES.cz
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Carrier Refrigeration Operation
Czech Republic, s.r.o.,
výrobce chladicích a mrazicích zařízení,
klimatizací, přijme pro závod Beroun

STAŇ SE SOUČÁSTÍ TÝMU SKLADNÍKŮ
V DHL
Nepřevázka u Mladé Boleslavi
Pracoval jsi už někdy ve skladu, který je zákazníkem dlouhodobě vysoce hodnoceným
poskytovatelem logistických služeb? Baví tě jezdit s ještěrkou?
Přidej se k nám!
CO BUDEŠ DĚLAT?
Provádět skladové operace pomocí vysokozdvižného vozíku – prostě rád řídíš? :-)
Pracovat se skenerem (čtečkou) – vše se naučit dá :-)
CO TI ZA TO NABÍZÍME?
Nabídneme ti přátelský kolektiv a lidský přístup – prostě jde nám o tebe :-)
Bezpečné pracovní prostředí, kde vládne pořádek a ne chaos – jsi pro nás na prvním místě!
Nabízíme zajímavé ohodnocení
Stravenky v hodnotě 70,- Kč, které plně hradíme
25 dní dovolené
Pojistku odpovědnosti
MAKRO kartu zdarma
A ještě něco navíc :-)
CO OD TEBE POTŘEBUJEME?
Základní vzdělání – výuční list výhodou
Základní praxe na VZV
Chuť jít do toho
KONTAKTUJ NÁS
František Spitzer +420 606 613 038 frantisek.spitzer@dhl.com
www.doplndhl.cz

o
o
o

Operátory do výroby
Svářeče
Elektrikáře

Nabízíme:
o Nástupní mzda od 22 000 Kč
o Bonus 3 000 Kč po odpracování jednoho roku ve společnosti
o Bonus 20 000 Kč za doporučení nového zaměstnance
o Příplatky za práci v sobotu / neděli, noční směny, svátek,
přesčas – nad rámec zákona
o Příspěvek na dovolenou / volný čas – 10 000 Kč / rok
o Příspěvek na životní pojištění – 8 000 Kč / rok
o Příspěvek na stravování
o Mzda na osobním účtu vždy 13. den v měsíci
o 5 týdnů dovolené (týden dovolené navíc)
o Bezpečné a příjemné pracovní prostředí

Bližší informace poskytne
Michala Hubáčková,
tel.: 311 650 391
michala.hubackova@carrier-ref.cz
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Müller: Nabídka od Horáčka a Hapky?
Skoro se mi podlomily nohy
V roce 1988 dostal zpěvák Richard Müller telegram s neobvyklým zněním. „Bylo
v něm napsáno: Hegerová, Kocáb, Hapka,
Horáček a Müller s otazníkem. K tomu
bylo připsáno telefonní číslo,“ vyprávěl
Müller na rádiu Český Impuls AM 981.
Číslo patřilo Michalu Horáčkovi, který
Müllera vyzval ke spolupráci na své autorské desce. Horáček napsal texty, hudbu
složil Petr Hapka. „Skoro se mi podlomila
kolena,“ svěřil se Müller. Na nabídku
hned kývl. Písničku Štěstí je krásná věc rodák z Hlohovce nazpíval česky. „Chybičky v některých slovech mi opravil pan Horáček nebo zvukař,“ prozradil Müller.
Vždyť víš,
štěstí je krásná věc,
štěstí je krásná a přepychová věc,
ale prachy si za něj nekoupíš...
(Hudba: Petr Hapka,
text: Michal Horáček)
Jak se rodila písnička Wabiho Daňka Outsider waltz? To prozradí Hudební kalendář příští středu v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách, AM 981 kHz. (tom)

Benátská! s Impulsem:
Sebastian se vrací domů
ČR | Liberecký festival Benátská! se blíží
a jeho záběr je letos opravdu široký. Hlavní hvězdou čtyřdenního hudebního maratonu, který odstartuje už 27. července, budou
totiž legendární britští Status Quo, kteří patří k nejdéle fungujícím kapelám vůbec. Dohromady se dali už v roce 1962. O necelé
půlstoletí později se muzikantům dostalo
cti a stali se nositeli Řádu britského impéria. Na sever Čech tak míří jeden z nejcennějších pokladů evropského rocku.
Na své si ale přijdou i podstatně mladší
návštěvníci festivalu, a to především děvčata. Se svými rádiovými hity i novinkovými
skladbami vystoupí například idol náctiletých, zpěvák Sebastian (na snímku) se svou
kapelou. „Fanoušci nás budou moct vidět
konečně v domácím prostředí. Máme připravené konfety, pak ještě konfety a dva odpalovače na konfety,“ smál se před nedávnem ve vysílání Rádia Impuls zpěvák, jehož megahit Toulavá před dvěma lety opanoval dlouhé týdny přední místa českých
hitparád. Následovaly další úspěšné skladby jako Záchranný bod či Až na to přijde.
„Benátská! je pro nás jedna z velkých akcí,
kde jsme opravdu chtěli hrát. V okolí Liberce je spousta krásných míst a nádherná pří-

FOTO |
RADEK DRBOHLAV

roda. I po festivalu se návštěvníci určitě budou mít kam vypravit,“ dodal Sebastian na
adresu svého domovského města, odkud
pochází i zbytek kapely.
Na Benátskou! s Impulsem se těší také
další z interpretů Petr Pečený alias Doctor
PP. „Na festivalu vystoupí řada mých kamarádů, třeba Palo Habera, jemuž jsem
jako Planchet sloužil coby d’Artagnanovi
v muzikálu Tři mušketýři, Vašo Patejdl, se
kterým jsem byl v Tokiu na premiéře jeho
muzikálu Jack Rozparovač, Horkýže Slíže, s nimiž jsme jeli část turné s Třemi
sestrami, Harley, Škwor, Alkehol, ale i old
punkový E!E, se kterými snad tisíce let
brázdíme české punk’n’rollové vody,“ zve
(vrm)
na festival muzikant.
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HLEDÁME ŘIDIČE
SKUPINY D

PRAVIDELNÝ PROVOZ HISTORICKÝCH PARNÍCH VLAKŮ 2017

Dopravní společnost
DATA AUTOTRANS

Vydejte se s námi na výlet do minulosti historickým
parním vlakem okusit romantiku Starců na chmelu.
Během hodinové přestávky v Kněževsi můžete navštívit
výstavu historických drážních vozidel a expozice Klubu
historie kolejové dopravy (KHKD) a v Lužné si nenechte
ujít prohlídku Železničního muzea ČD.

hledá nové řidiče sk. D
Přijmeme spolehlivé,

seriozní a odpovědné řidiče
na zahraniční autobusy

• Jízdenky je možno zakoupit pouze u průvodčích
historických parních vlaků.
• Občerstvení zajištěno v bufetovém voze, uprostřed
soupravy historického vlaku.
• Přeprava kočárků a kol ve služebním voze zdarma!

(možno i na občasnou výpomoc).

Zajišťujeme jak vnitrostátní
dopravu, pravidelné linky, výlety
po ČR i zahraničí a vícedenní
okruhy po Evropě.
Platové podmínky dle dohody.
Vozový park do tří let.

Dopolední jízda Lužná-Kolešovice a zpět:

Lužná odj. 9:52, Kolešovice příj. 10:42
Kolešovice odj. 10:52, Kněževes odj. 12:03, Lužná příj. 12:43

Odpolední jízda Lužná-Kolešovice a zpět:

Lužná odj. 13:52, Kolešovice příj. 14:42
Kolešovice odj. 14:52, Kněževes odj. 16:03, Lužná příj. 16:43

PARNÍ VLAK JEDE V SOBOTU: 8 • 15 • 22 • 29. července, 5 • 12 • 19 • 26. srpna 2017

www.kolesovka.eu, www.khkd.cz, www.facebook.com/KHKD.CZ

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

V případě zájmu volejte

724 773 074
nebo nás kontaktujte
přes naše stránky

OBJEDNEJTE SI TÝDENÍK 5plus2

www.5plus2.cz/schrankovne

www.dataautotrans.cz

zahajujeme
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Na plantážích
v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi
www.zahradaSB.cz / +420 774 820 666

HUDEBNÍ IMPULSY

Nedostižný song Vánoc
Jedna z největších
českých popových hvězd
přelomu 80. a 90. let
Janek Ledecký se dožívá
27. července pětapadesáti.
JOSEF VLČEK

Z

ačátek 90. let znamenal pro českou populární hudbu příliv nové
krve. Neprůstřelnou hradbu starších hvězd prorážely mladé talenty.
Mezi nimi i poprockový zpěvák, textař
a skladatel Janek Ledecký, jehož tehdejší hity Týna nebo Na ptáky jsme krátký
se od té doby přesunuly z prvních míst
žebříčků do zlatého fondu české populární hudby. V prvním ročníku obnoveného Českého slavíka v roce 1996 se dokonce umístil na druhé příčce, hned za
věčným vítězem Karlem Gottem.
Zpočátku to u něj na hudební kariéru
nevypadalo. Janek studoval práva a zdálo se, že z něj bude přinejmenším

hvězda mezi advokáty. V roce 1982 se
ale uchytil u právě se rodící skupiny
Žentour a jako její zpěvák a kytarista
dal brzy kapele nenapodobitelnou tvář.
Ta sice vycházela z tehdy módních trendů, jako byla anglická nová vlna nebo
reggae, ale díky nápaditým českým textům zněla až neuvěřitelně původně. Ledecký tehdy se Žentourem chrlil jeden
hit za druhým – Ani náhodou, Nenech-

me si lhát, Utajený světadíl, Promilujem celou noc nebo baladu Proklínám.
V roce 1993 se Janek vydal na sólovou dráhu a jeho první tři alba se stala
bestselery. Kromě koncertování si zahrál také v muzikálu Pěna dní a hudebně divadelní žánr mu učaroval natolik,
že o čtyři roky později vytvořil vlastní
dílo. Muzikál Hamlet měl premiéru v
roce 1999 a jeho ohlas byl tak velký, že
kromě více než sedmi stovek repríz také
překročil hranice České republiky a dával se i v USA a Jižní Koreji. Pozitivní
ohlas mělo i další Ledeckého scénické
dílo Galileo. Kritika si cenila toho, že
na rozdíl od jiných představení oblíbeného žánru Ledeckého díla měla v sobě
i hlubší poselství: „Cokoli, co jsem dělal, nejsou zrovna komedie – a tak to cítím,“ nechal se nedávno zpěvák slyšet.
Hned na začátku sólové dráhy Ledecký složil písničku Sliby se maj plnit o
Vánocích. Měl s ní velký úspěch a stala
se nedostižným základem všech moderních českých vánočních písní. Z hudebních výzkumů rozhlasové stanice Impuls je známo, že je to dokonce vůbec

nejúspěšnější vánoční písnička českých
rádií. Skoro stejně dobře si vedou i další
Jankovy vánoční písničky Ryba rybě
nebo A od těch časů.
Čas ubíhá a Ledecký nezahálí. Loni
mu vyšlo nové album Na konci duhy a
blíží se zářijová premiéra další shakespearovské muzikálové adaptace Iago
na téma slavného Othella.

Další oslavenci týdne
Iva Bittová (*22. 7. 1952)
Zpěvačku, houslistku a herečku
proslavila role Eržiky v hudebním
filmu Balada pro banditu. Nyní žije
v USA, ale se synem Matoušem má
v létě a v září koncerty v Česku.
Michal Horáček (*23. 7. 1952)
Textař, spisovatel, novinář a
donedávna i úspěšný podnikatel
spolupracoval s Petrem Hapkou.
K velkým hitům patří Levandulová,
Baroko, Dívám se dívám nebo
Srdce jako kníže Rohan.

INZERCE

Nemocnice Na Pleši s.r.o.
přijme do pracovního poměru

sanitářky

do nepřetržitého provozu. Sanitářský kurz vítán. Požadujeme zdravotní způsobilost
a bezúhonnost. Nabízíme práci v mladém kolektivu, možnost absolvování sanitářského kurzu, ubytování v areálu nemocnice. Písemné nabídky s CV zasílejte na:
e-mail: personalni@naplesi.cz | telefon 318 541 513

ZLATÁ HOREČKA ATAKUJE VRCHOL

Podle MMF činilo v roce 2016
globální zadlužení 152 bilionu
dolarů což představuje 225% HDP
celého světa. Za posledních 10 let
tedy vzrostlo o 25%. Riziko zhroucení finančního systému je tedy
stále reálné. Proto se stále více
velkých hráčů na světových trzích
uchyluje k investicím do zlata. Poptávka po žlutém kovu, tak jeho
cenu neustále zvyšuje.

Výkup drahých kovů je
v současné době nejrychlejší
a nejjednodušší způsob, jak své
peníze znovu zhodnotit. Aktuální cena se pohybuje okolo
31 000,- Kč za unci.„Své zlaté či
stříbrné šperky můžete snadno
proměnit na velmi zajímavé finanční částky“ konstatuje manager Zlaté Investiční Banky, který podle svých slov za poslední

dobu pocítil značně stoupající
počet zákazníků.
Paní Zemanová se rozhodla
navštívit Zlatou Investiční Banku
v Kolíně a informovat se o výkupních cenách. „Měla jsem několik starých šperků po rodičích,
ale rozhodně jsem je nechtěla
prodat pod cenou. Zaujala mě
právě Zlatá Investiční Banka,
která nabízí vysoké ceny za vý-

Výkup zlata ve Zlaté Investiční Bance se vyplatí
kup. A byla jsem skutečně mile
překvapena, dostala jsem 11
tisíc korun, za které jsem si koupila nějaké nové oblečení, dárky
pro děti, něco do domácnosti
a ještě mi zbylo“ pochvaluje si.
O skvělých výkupních cenách
je možné se přijít nezávazně přesvědčit. Obslouží Vás příjemný
personál, diskrétní prostředí při
výkupu drahých kovů je samo-

zřejmostí. Neváhejte a přijďte
ke skutečným odborníkům. Vše
bez průtahů a s profesionálním
zjištěním ryzosti kovu.
Kutnohorská 41,
Kolín – v pěší zóně u náměstí
Otvírací doba: Po – Pá
08:30 – 12:00 a 12:30 – 17:00
tel.: +420 374 449 073
www.zlatainvesticni.cz

Tajenka: cestu bez překážek, určitě nikam nevede.
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