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Zajistíme výměnu
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Bojím se ztráty pasu,
říká digitální nomádka
Jen co přiletěla
z Bukurešti, chystá
se cestovatelka
Hana Šormová
na další cestu.
Tentokrát na
koňskou
farmu
v Portugalsku.
ZUZANA
BRANDOVÁ
VYŠKOV |
Původně studovala počítačovou vědu
a matematiku. O cestování ale snila
už
v době,
kdy pracovala
v počítačové
firmě.
„My

slela jsem si, že bych se mohla podívat do
Spojených států. Firma nabízela zahraniční stáže, ale přes všechny sliby taková nabídka nepřišla,“ říká digitální nomádka
Hana Šormová.
Situaci tak vzala do svých rukou
a sama na půl roku odjela pracovat na
Maltu. „Nechtěla jsem dělat barmanku,
sehnala jsem si práci v oboru,“ říká.
Přestože předtím jezdila na dovolenou
radši s cestovní kanceláří, zařídila si
všechno kolem odletu, ubytování i práce
dopředu sama. Po půl roce dala na Maltě
výpověď, vrátila se domů a hned vzápětí
vyrazila sama na cesty do Itálie a Řecka.
Zatímco většina Čechů se do zahraničí
podívá tak jednou za rok na dovolenou,
sedmadvacetiletá cestovatelka stihne za
rok hned několik zemí. Letos už navštívila Izrael, Maroko, Španělsko, Rumunsko
nebo Polsko. Chystá se do Portugalska,
plánuje cestu do Peru, na Balkán a na
Nový Zéland. Na navštívená místa se
moc často nevrací a na škrábací mapu si
vyznačuje země, které už navštívila.
Spontánní rozhodnutí a náhlá změna
trasy je u ní na denním pořádku. Někdy
cestuje sama letadlem, jindy se ozve někomu, kdo hledá parťáka pro stopování.
„Během čtyř dnů jsem si třeba přes Facebook domluvila týdenní pobyt v Maroku.
Ze začátku jsem někomu doma dala adresu, kde se budu pohybovat, a domluvili
jsme se, že když se jim ten večer neozvu,
ať alarmují policii, to jsem udělala asi jen
dvakrát,“ vzpomíná cestovatelka, jež pochází z Brna a nyní žije ve Vyškově.
Digitální nomádství je možnost pracovat odkudkoli na dálku díky připojení
k internetu. Důležité je, že člověk může
kočovat, má svobodu pohybu a není vázaný na konkrétní místo. Někteří čeští nomádi třeba cestují jen přes zimu, kterou
stráví v Karibiku, na Kanárech nebo
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
v Asii.
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KRÁTCE
V zámeckém parku budou
děti slavit svůj svátek
BLANSKO | Hlavně dětem bude patřit
sobotní program v okolí blanenského
zámku. Dětský den, který startuje ve
13 hodin v zámeckém parku, totiž slibuje spoustu atrakcí, soutěží a vystoupení.
Na hlavním pódiu budou vystupovat
místní děti, ale třeba i Yvetta Blanarovičová nebo Josef Vojtek. Scéna u zámku
nabídne freestyle show, ukázky práce
policie, ohnivou show i barmanské vystoupení. U rybníčku čeká ukázka dravého ptactva, na nádvoří zámku pak třeba
divadélko. Prostor u Zámecké Sýpky
bude patřit Autosalonu Blansko a prezentaci vozů Škoda. V rámci dnů testovacích jízd této značky je možné vyhrát
řadu skvělých cen.
(sol)

Jeskyni rozezní
finská kapela

Odběhla od sádla. Od
něj pak vzplálo město
Přesně 100 let uplynulo
od jednoho z největších
požárů v dějinách
Vyškova. Viníkem byla
zdejší hospodyňka, která
zapomněla sádlo na
plotně. Sama tuto
tragédii nepřežila,
uhořela ve svém domě.
VERONIKA HORÁKOVÁ

KŘTINY | Legendární finská kapela
Värttinä, která 33 let patří k předním světovým world music kapelám, vystoupí
v sobotu v jeskyni Výpustek u Křtin
v Moravském krasu. Koncert v rámci
mezinárodního benefičního festivalu
v jeskyních Cave Beat slibuje propojení
hudby s unikátním přírodním chrámem
jeskyně. Hudební kořeny vychází z původní karelské a ugrofinské hudby. Koncert začíná v 17 hodin.
(sol)

Hasiči a speleologové mají
společnou stanici
RUDICE | Od uplynulého víkendu oficiálně slouží v Rudici na Blanensku nová
hasičská stanice. Místní sbor dobrovolných hasičů ji sdílí se Speleologickou
záchrannou službou Morava.
(sol)

VYŠKOV | K hořícímu bytu kvůli tomu,
že majitel zapomněl na plotně hrnec s jídlem, vyjíždí v současnosti hasiči několikrát do roka. Podobná patálie způsobila
přesně před 100 lety velké neštěstí ve
Vyškově. Zdejší obyvatelka Kateřina Konečná škvařila sádlo na plotně. Z doposud neznámých důvodů od sporáku odešla. Sádlo v hrnci začalo hořet a začala se
rodit tragédie, během níž zemřelo několik lidí včetně nebohé hospodyňky. „Je
to jeden z největších požárů v historii
Vyškova,“ poznamenala historička Renata Kotulánová z Muzea Vyškovska.
K neštěstí došlo 21. května 1917 kolem poledne. Přispělo k němu i počasí,
protože zrovna v tento den foukal silný
vítr. Požár se šířil rychle. Domky tehdy
měly dřevěnou střechu a stěny polepené
voskovým papírem. Stačilo pět minut,

Rozsáhlý požár v roce 1917 zničil celé vyškovské náměstí. Na jeho obnovu
přispěli politici, soukromníci i instituce.
FOTO | ARCHIV MUZEA VYŠKOVSKA
aby byl dům číslo 25, ve kterém žila nebožka Konečná, celý v plamenech.
Střecha byla tenkrát pokrytá šindeli,
když začaly hořet, vítr je unášel několik

67

domů zničil požár,
který se ve Vyškově
odehrál 21. května 1917.

metrů po celém okolí. Tím se oheň nekontrolovatelně šířil po severní a severovýchodní straně náměstí.
O život kromě Konečné přišla i Karla
Skácelová, která uhořela.
Požár zasáhl i radnici, kde shořely
vzácné archiválie. V nadsázce lze říci, že
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Víkend otevřených zahrad a Muzejní noc
Velké Opatovice 2017
Sobota 10. června 2017 od 14.00–21.00 hod.

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

Tel.: 724 286 137

Komentované prohlídky
parku a zámku, zdarma zpřístupněny všechny muzea a památky:
mátky:
kostel sv. Jiří s věží, Moravské kartografické centrum, Památník města (zámek),
zámecké sklepy, staré muzeum s výstavou šicích strojů a další nepřístupné prostory zámku. Nebude chybět ani hraběnka s hrabětem plus další kulturní program.
Připraveno posezení s občerstvením a infokoutek se suvenýry. VstuP zdarma.
HARMONOGRAM k dispozici na webu kc.velkeopatovice.cz nebo FB Město Velké Opatovice.

v nejlepším stavu byla radniční věž.
S likvidací požáru pomáhali i dobrovolníci. Dokonce vojín rakousko-uherské armády František Koudelka, který
byl v té době na dovolené. Pomáhali
i hasiči z Brna a Prostějova. Ale nestačilo to, v jednom domě přišly v důsledku
rozšiřujícího se požáru o život Anna
Hrudníková a její dvě dcery.

Bilance: 5 mrtvých
Plameny zachvátily i pivovar, zámek,
panský dvůr či orlovnu. „O tomto požáru
se dokonce psalo až ve Vídni. V muzeu
máme schovaný výtisk tamějších novin,“ uvedla Kotulánová.
Starostou Vyškova v té době byl Jan
Venhuda, jenž se snažil pomoci lidem,
kteří přišli o bydlení. Sestavil komise,
jež se měly o místní postarat, zajistit zásobování a sčítání škod.
Bilance tohoto neštěstí byla opravdu
smutná. O život přišlo celkem pět lidí,
27 jich bylo těžce popálených, k tomu je
třeba připočítat 67 zničených domů
a 184 rodin, které přišly o domov.
Požár výrazně ovlivnil architektonický vzhled centra Vyškova. Na obnovu
města tenkrát přispěli politici, instituce,
ale také soukromí dárci. Během přestavby se tak promítly do vzhledu třeba prvky funkcionalismu. Radní se kvůli neštěstí rozhodli, že v budoucnu už nebudou šetřit na hasičích. „Další těžkou ránu zaznamenal Vyškov během druhé světové války,“ podotkla Kotulánová. V ulicích probíhaly nelítostné boje.
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„Bojím se ztráty pasu“
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Kromě ubytování, které si Hana většinou domlouvá předem u místních přes
aplikaci CouchSurfing, zjišťuje, jak je to
právě s připojením k internetu. „To jsem
podcenila v Maroku, kde všichni mají
mobilní data a doma nepoužívají wi-fi.“
Poznatky ze studia se jí hodí i dnes.
Matematiku a logické myšlení využije
při plánování svých cest a díky IT si
sama umí vytvořit webové stránky, na
které píše o svých cestách. Kromě toho
také přispívá do cestovatelských magazínů, notebook je tak v její cestovní výbavě samozřejmostí.
Na cestách ji nejvíce baví poznávat
místní. „Preferuju místa, kde není tolik
lidí. Nejlepší je nechat si poradit od
místních, kteří vám doporučí neobjevená nebo zapomenutá místa, která se třeba pojí s nějakou legendou,“ vysvětluje.
Největší obavy na cestách má ze ztráty dokladů. „Samozřejmě se to dá vyřešit na konzulátu, ale už bych se v zemi
musela zdržet déle a bylo by to složitější.“ Cestování na vlastní pěst ale podle
ní není tak nebezpečné, jak se říká. Člověk se musí zbavit počátečního strachu

Hana Šormová pracuje třeba i od moře na Rhodosu.
a pak musí respektovat zásady každé
země. Lidé jsou podle ní otevření
a sama nikdy neměla problém se s někým bavit. „Já si dopředu moc informací o dané zemi nezjišťuju, o to víc jsem
pak překvapená a mám z toho lepší prožitek,“ prozrazuje cestovatelka.
Své postřehy a rady pro začínající digitální nomády sepsala Hana Šormová

FOTO | ARCHIV H. ŠORMOVÉ

v e-booku 5+1 kroků, které tě zvednou
z gauče do světa. Jak ale sama říká, takové cestování má i svá úskalí a není pro
každého. „Člověk nemusí hned vycestovat přes půl světa, pro začátek je vhodná
třeba Itálie. Může začít jednoduše, sám
si naplánovat menší cestu a zkusit si poprvé zamluvit letenku a zjistit, zda vůbec
dokáže pracovat z neznámého místa.“

Na střechu
zámku nastoupili
řemeslníci
VYŠKOV | Odborná prohlídka dřevěných konstrukcí krovu na střeše
vyškovského zámku jasně ukázala,
že mnohá místa jsou narušená a poškozená zatékáním nebo následným
napadením dřevokazných škůdců.
K opravě střechy na hlavní budově
tak nastoupili řemeslníci. Stávající
krytinu a dřevěné bednění demontují
do suti a použijí znovu pálené tašky
bobrovky položené na laťování. Zaměřují se rovněž na výměnu vadných
prvků krovu. „Poškození je spíš lokální, odvislé od poruch krytiny. Předně
nás trápí působení dřevokazných hub
a dalších škůdců,“ potvrdil starosta
Vyškova Karel Goldemund.
Na dělníky čeká rovněž ubourání
tří komínů a oprava historických komínů, které zachovají. V plánu je
také demontáž a zpětná montáž stávajících klempířských měděných prvků, jako jsou žlaby, kotlíky nebo svody. Práce skončí v závěru června.
Smlouva je uzavřená na cenu bezmála 2 miliony a 300 tisíc korun, Vyškovu v případě oprav pomůže příspě(sol)
vek z ministerstva kultury.
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PRODEJ A OPRAVY VýROBKů znAčKY

HUSQVARnA,

Koupaliště Rousínov
ceny vstupného, provozní doba

PO DOHODě i VýROBKů
JinýCH znAčEK

Řetězová pila
HUSQVARNA
450 / 135

Sekačka
HUSQVARNA
LC 140S

AKčn
SLEVYÍ
Sekačka
HUSQVARNA
LC 253S

sezóny
Zahájení letošní
14 hodin
v pátek 16. 6. ve

Křovinořez
HUSQVARNA
129R
Křovinořez
HUSQVARNA
525LK

KUBOSPOL s.r.o.

prodejna Husqvarna

Lesnická 87, 679 02 Rájec-Jestřebí
Tel.: 516 432 168; Mobil: 777 709 518
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

Vstupné
Dospělí
Mládež do 18 let,
důchodci
Děti předškolního
věku do 6 let

Kč
50

od 15 hod
40

30

20

10

5

Rodinné vstupné (2 rodiče + děti)
Celodenní
80 Kč
Po 15 hodině
60 Kč

Rodinné pasy:

Permanentky
Počet
vstupů
60
30
20
10

Dospělí
– Kč
1 200
700
500
300

Mládež do 18 let,
důchodci – Kč
900
500
350
200

Permanentky jsou volně přenosné.

50 % sleva

během sezóny
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Česká republika

Oldřich Nový jako Kristián a Adina
Mandlová coby krásná Zuzana.
Ve 30. a 40. letech bylo kouření společenskou normou, jak dodnes dokazují oblíbené filmy pro pamětníky.

Nahoře dílo Václava Hollara (1607 – 1677) s názvem Šest kuřáků, na snímku dole olejomalba
D. Tenierse ml. z roku 1643.
FOTO | WIKIPEDIA

FOTO | ARCHIV MAFRA

Kouření jako „dílo ďáblovo“
i symbol noblesy a bohatství

Umíte si představit Adinu
Mandlovou v Orient baru
bez zapálené cigarety?
Asi těžko. Kouření tehdy
patřilo k bontonu.
Dnes to mají kuřáci stále
složitější, od 31. května si
už v hospodě ani nezapálí.
V minulosti by je ale za
cigaretu čekalo i mučení.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA

ČR | Rodrigo de Jerez. To jméno vám
téměř s jistotou nic neřekne, přitom je to
předchůdce velké části z vás – z vás kuřáků. Tento Španěl, který se v roce 1492 vydal lodí Santa Maria s Kryštofem Kolumbem do Indie a objevili nakonec Ameriku,
je totiž prvním známým kuřákem Evropy.
Na Bahamách se setkal s domorodci,
kteří tehdy už tabák používali k rituálním,
ale i lékařským účelům a byli to pravděpodobně první kuřáci tabáku na světě. Španělovi vdechování zapáleného listí učarovalo a na zpáteční plavbě měl už kajutu naloženou balíky tabáku. Netušil ale, jakou mu
zajímavá rostlina přinese smůlu. Když se
navrátil se do svého rodného města Ayamonte, chtěl se před svými sousedy předvádět. Jenže narazil. Jakmile přísně katolič-

tí španělští duchovní uviděli vycházející
kouř z námořníkových úst, zhrozili se
s tím, že takovou schopnost mu mohl dát jedině ďábel. A inkvizice ho zavřela do vězení na dlouhých sedm let. Když žalář opustil, tabáku už holdovalo mnoho lidí. „Pravděpodobně, stejně jako indiáni, tehdejší kuřáci ještě nešlukovali,“ podotýká Martin
Lundák, student Filozofické fakulty UK,
který se zaměřuje na dějiny kouření.

Praha „kuřácká“
Ze Španělska se skrze námořníky a obchodníky šířil tabák do Francie a Anglie,
ale třeba i do osmanské říše. Rozmohl se
hlavně u vojáků, kteří jeho podpůrné vlastnosti naučili prostý lid. „První zmínky
o kuřácích se v českých zemích objevily
za panování Rudolfa II., kdy Osmané vtrhli do Uher. Nejvíc se kouření rozšířilo za
třicetileté války, tedy asi 130 let poté, co
byl tabák poprvé dovezen do Evropy,“ vysvětluje mladý historik. Mnoho vojáků si
při tažení „starým kontinentem“ chránilo
malou fajfku, v kouření je dokonce podporovali důstojníci. „Vojáci zapálené dýmky
používali mimo jiné k zapalování doutnáku v mušketách,“ dodává historik. „Civilní
obyvatelstvo se později věnovalo hlavně
jeho žvýkání, neboť zapálený tabák byl tehdy mezi lidmi tabu, zejména kvůli strachu
ze vzniku požárů,“ upozorňuje.
Z rozhodnutí zákonodárců padaly za
kouření vysoké tresty, zejména u vojáků.
V Rusku byl za kouření tabáku zaveden
trest uříznutí nosu, později kastrace či bičování. V Turecku zavedli na čas trest smrti,
později byl propíchnut nos dýmkou sa-

mou, protože se věřilo, že kouření způsobuje sterilitu a snižuje bojeschopnost vojáků. A došlo i na první světově známý
zákaz kouření na veřejných místech.
„Z lůna církve bude vyobcován ten, kdo
užije tabáku v krytém přístřešku nebo
uvnitř kostela. Nezáleží na tom, zda jej
bude žvýkati, kouřiti, míti v dýmce nebo
požívati nosem ve formě prachu,“ hřímal
tehdy papež Urban VII. ve svém prohlášení. „Z té doby existují příklady, jak někteří
kněží pokuřovali během svých bohoslužeb,“ podotýká historik s úsměvem.
Dýmka nebo žvýkání hrálo v Evropě
prim přes tři století. Zákazy panovníků vystřídaly různé státní tabákové monopoly
a vznik manufaktur, v Čechách třeba v Praze a Golčově Jeníkově. Pak přišla první cigareta. „Za pravděpodobnou teorii se dá považovat vznik cigarety ve Francii kolem roku
1842. Ovšem s tím, že Francouzi se měli inspirovat španělskými žebráky, kteří si měli

Kde si v Česku od
31. května nezapálíte?
Zákaz kouření se bude týkat všech hospod,
restaurací, kaváren a barů bez rozdílu,
nebude se vztahovat jen na kouření vodních
dýmek. Kouřit se ale nebude moci také na
nekrytých zastávkách, nástupištích veřejné
dopravy, úplný zákaz se bude vztahovat
i na vnitřní zábavní prostory a na prostory,
které k zábavě primárně neslouží, ale koná
se v nich například ples, diskotéka, výstava
nebo koncert. Může to být například koncert
ve staré tovární hale nebo diskotéka
v multifunkčních prostorách obce.

už téměř století vyrábět takzvané papaletes
z nedopalků doutníků, které měli míchat se
šňupacím tabákem,“ vysvětluje Lundák.
Opravdovou revoluci přinesl americký vynálezce James Bonsack, jenž si roku 1881
patentoval první stroj na výrobu cigaret.
Zásadní rozšíření cigaret přinesla 1. světová válka. Po ní i před ní vlastnil prodejny
cigaret v českých zemích stát a místa prodeje se jmenovala trafiky. „Jejich provoz dostávali přednostně váleční invalidé nebo válečné vdovy se sirotky. Říkalo se, že čeští
legionáři v Rusku měli trafiky na lukrativnějších místech v Praze a tehdy vzniklo a
dodnes vydrželo sousloví ‚dostat trafiku‘.“
„Zlatý věk“ cigaret nastává ve 20. a 30.
letech. Zatímco před 1. sv. válkou kouřili
zejména muži, po ní už zdobí cigareta nejedny ženské rty a dámy si oblíbí elegantní
cigaretovou špičku. Cigareta se objevuje
v reklamě, kde hlásá dobré trávení a zastavení únavy, značka Kool například zahání
rýmu. A kouří všichni, herec i dělník se s cigaretou cítí jako pán. Zároveň je ale čím
dál jasnější, že tabák má i negativní vlastnosti. „První výzkumy se prováděly ve
30. letech v Německu a byly spojeny s nacistickým kultem zdravého těla,“ říká Lundák. Důvody jsou jasné – objevila se epidemie rakoviny plic. Zatímco do roku 1898
bylo případů rakoviny plic zaznamenáno
po celém světě pouze 140, před 2. sv. válkou už to byly tisíce případů. A Němci začali kouření zakazovat, například letcům
nebo i ve veřejných prostorách. Zlatý věk
končí ale až kolem roku 1965. „Tehdy byla
celosvětově největší spotřeba tabáku, od té
doby jeho spotřeba klesá. Naopak roste
v rozvojových zemích,“ uzavírá Lundák.
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Pro a proti: lékař vs. hospodský
Je to paradox, ale ne všichni lékaři jsou pro zákaz kouření v hospodách. Naopak ne každý hostinský je proti
ČR | Hospodský a lékař. Těžko asi hledat
profese, které by měl zákon zakazující
kouření ve všech restauracích, barech
a hospodách rozdělovat více. Přesto na
obou stranách názorových barikád najdeme smířlivé názory, které jdou tak trochu
proti většinovému názoru svého „cechu“.
Třeba dermatolog z ProstějovaPavel Andrš (na
snímku vlevo) je
toho názoru, že
stát by měl volbu,
zda s cigaretou,
nebo bez, nechat
na hostech či provozovatelích. „Řada
mých přátel jsou kuřáci a představa, že s
nimi rozmlouvám v mrazivé zimní noci
před oblíbenou hospůdkou se sklenicí
piva v ruce, mi nepřipadá moc lákavá.
Stát podle mne nemá právo toto upravovat,“ tvrdí. Zároveň ale dodává, že stát i v
zimě před hospůdkou už se naučil v Anglii či ve Skotsku. „Tak se to budou muset
naučit i Češi,“ dodává.
Ovšem to je jen jedna strana mince.

Jako lékař Pavel Andrš s bojem proti kouření souzní. „Lékař musí jít proti kouření
jako takovému,“ potvrzuje. „Na druhou
stranu lidé se ničí mnoha způsoby, ať je to
obezita nebo neuvážená farmakoterapie,
kdy do sebe ‚sypou‘ vše možné. Stát nemůže regulovat vše a každý by si měl uvědomit, co mu škodí,“ vysvětluje.
Je známo, že cigareta čas od času lidem
slouží jako „berlička“ při nelehkých životních situacích. „Jak říká slavný spisovatel
Erich Maria Remarque: Jedna cigareta
v pravý čas je lepší než všechny ideály světa. Ne bez důvodu fasovali vojáci ve válkách kuřivo. Byla to nejrychlejší možnost,
jak se vyrovnat s momentálním problémem. Větší průšvih než řešit mimořádnou
situaci možností zapálit si, jsou právě farmaka, navíc často ve spojitosti s alkoholem,“ vysvětluje s tím, že vykouřit krabičku a víc denně je samozřejmě už závislost.

„Štamgasti nám utekli“
Na druhé straně pomyslné barikády zastánců a odpůrců zákazu kouření v hospodách

INZERCE

PLECHOVÉ STŘECHY
se zaručenou kvalitou

138,0 Kč/m2
(166,98Kč/m2 s DPH)

ŠKRIDPLECH

UNIPLECH 18

na výběr různé tloušťky,
šířky a barvy dle dostupnosti

GAPA

143,0 Kč/m2 146,0 Kč/m2
(173,03Kč/m2 s DPH)

(176,66Kč/m2 s DPH)

AKCE

AKCE

PLOTOVÉ LAMELY HNĚDÉ
BARVENÉ OBOUSTRANNĚ

AKCE

ral 3009 a 8017 - lesk

SYMETRA 15

AKCE

ral 3009 a 8017 - lesk

AKCE

ral 3009 a 8017 - lesk

VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CEN

-50%

od

116,0

Kč/m2
140,36Kč s DPH

Akční ceny platí do vyprodání zásob.

NA BAREVNÉ ŽLABY
A SVODOVÉ ROURY

-40%

TRAPÉZOVÉ PLECHY
T-05, T-18, T-35, T-50, T-85, T-153
Doprava nad 33 000Kč

(bez DPH)

ZDARMA

stojí hostinští. Ti si už dlouho a hlasitě stěžují, že jim nový zákon odradí zákazníky.
Někteří z nich se přitom pro zákaz šedého
dýmu sami rozhodli už před lety. Třeba Albert Kronek (na snímku vpravo), spolumajitel vyhlášené brněnské kavárny Air Café,
která je v provozu od roku 1999. „Zákaz u
nás platí šest let.
My jako zaměstnanci jsme chtěli
být zdraví a ne se
celou zimu léčit s
nemocemi hrtanu
a nachlazeními,“
říká. Jak ale připouští, po rozhodnutí o zákazu kouření šly
jejich tržby dolů. „Spousta hostů včetně našich velmi dobrých přátel a štamgastů ze
dne na den přestala chodit. Když nad tím
přemýšlím, tak je to neskutečné. Řekli: Nekouří se? Tak zdarec! Většina se posléze
vrátila, ovšem ne během pár týdnů, ale
spíš let,“ vzpomíná. Tržby jeho podniku
prý na rok či dva klesly asi o 20 procent.
„Podražit jsme ale kvůli zákazu kouření ne(jos)
museli,“ uzavírá.

Boj s nikotinem
Zatímco do roku 1898 bylo případů
rakoviny plic celosvětově zaznamenáno
pouze 140, po 1. světové válce „nové
nemoci“ zásadně přibývalo. Patologové
i toxikologové po celém světě si lámali
hlavu, čím může být tato záhadná
a smrtelná choroba způsobená.
Dnes se karcinom plic v Česku objeví asi
u šesti tisíc pacientů každý rok a většina
z nich zemře. Kvůli alarmujícím číslům
tak téměř všechny státy světa zavedly
určité formy zákazu kouření. Ale pozor:
Většina omezení vstoupila v platnost
dlouho po roce 2000. Tedy kromě
několika výjimek, jako je Finsko či Turecko,
kde zákazy zavedly už v 90. letech.
JAR byla v roce 2000 první zemí
na světě, která zakazuje kouřit na všech
veřejně dostupných místech,
včetně barů a restaurací.
Ten úplně první zákaz pak pochází
z USA, roku 1975 jej zavedl stát Minnesota,
který se stal prvním státem se zákazem
kouření na většině veřejných místech.
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Kouření? Přežitek i svoboda
Pro režiséra Jiřího Stracha je zákaz kouření v hospodách dalším
nesmyslným omezením. To herečka a aktuální vítězka třetí řady
Tváře Tatiana Vilhelmová nařízení vítá, protože cigarety považuje
za přežitek. A jak jsou na tom odnaučení kuřáci
TATIANA
jako Eva Pilarová nebo Petr Janda?
VILHELMOVÁ

DAGMAR PATRASOVÁ
„Jsem nekuřák, takže
zákaz kouření v restauracích vítám,
protože když si
tam někdo zapálí,
vnímám to jako
omezování
ostatních. Ovšem k hospodám a barům
podle mě
naopak kouření
patří.“

PETR JANDA

Foto: archiv MAFRA

„Kouřil jsem 50 let, teď už jsem
10. rokem nekuřák. Začal jsem
mít problém s hlasem, s cévami
a s psychikou. Bojoval jsem s tím
asi dva roky, chuť na kouř pomalu
odcházela. Za celou dobu jsem si nedal
ani šluka, což považuji za největší frajeřinu,
která se mi kdy povedla. Přestal jsem kvůli
kouření chodit pravidelně do hospody, zajdu
jen občas na mariáš. Když se vrátím domů,
smrdím jak prase. U nás v hospodě někteří
kuřáci už nyní chodí kouřit ven. Jsou zvyklí
z domova, taky nechtěj mít doma smrad. Lakonicky řečeno – ano, jsem pro to, aby se v hospodách nekouřilo.“

INZERCE

Víte, že...

V létě 2016 se Blog iDNES.cz zapojil do charitativního
běžeckého projektu Letní výzva a vyběhal tak
asistenčního psa pro autistického chlapce?

Čtěte speciál na
www.10let.blog.iDNES.cz

„Přestože jsem sváteční
kuřák – a tyto svátky mám
tedy upřímně celkem často
– tento zákon
vítám. Nevadí
mi, protože
na zakouřené
prostředí koukám už jako
na přežitek.“

EVA PILAROVÁ
„Kouřila jsem 29 let, ale jednoho dne jsem
dostala otázku, jestli chci zpívat, nebo
kouřit. Odpověděla jsem, že zpívat. A dověděla jsem se, že to je dobře, protože další
otázka by zněla: Chcete kouřit, nebo umřít?
Po tomto rozhovoru, který se
odehrál v roce 1989, jsem
si už nikdy nezapálila. Nepotřebovala jsem k tomu
žádné odvykací kúry,
náplasti a kdo ví co ještě.
Stačila pevná vůle. Co
se týká protikuřáckého
zákona, nejsem si jistá, jestli
je to ta správná cesta. Přirovnala bych ho k prohibici,
kterou časem zrušili.“

JIŘÍ STRACH
„Svoboda člověka utrpěla další infarkt.
S respektem ke svobodě jsme měli nechat
majitelům podniků právo, chtějí-li vařit
hovězí, nebo péct pizzu, čepovat Prazdroj,
nebo Kozla, chtějí-li mít svůj podnik
kuřácký, či nekuřácký. Lidé ať se pak
svobodně rozhodnou, jestli tam půjdou,
nebo ne. Sama vůle lidí by nechala zvítězit
některé podniky nad jinými. Bohužel jsme zase
ohnuli hřbet před světovou módou zákazů a příkazů vzešlých z Ameriky: marlborka
fuj – pistole noste stále!
Než o kvalitách
zákona přemýšlím
o pokrytectví. To je totiž
smrtící víc než všechny
cigarety světa. Jsem
pořád ještě demokrat,
čili i pošetilé zákony
budu dodržovat.“
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Den, kdy poprvé vyšel Dracula
Před 115 lety irský spisovatel Bram Stoker stvořil legendu upírského knížete. Čtenáři nadšením šíleli

děsivě, že se čtenář musí až vystrašeně
ohlížet, jestli ho „kníže noci“ zrovna nechce kousnout do krku. „Odsuzuji tě k živoucí smrti a věčné touze po krvi,“ prohlašoval Dracula, když vysával své oběti. Takový příběh samozřejmě hned zajímal filmaře. Zřejmě nejslavnější verzi
natočili v Hollywoodu v roce 1931, tedy
již 19 let po smrti Brama Stokera. Nese
prostý název Dracula a hlavní roli krvelačného knížete ztvárnil herec Béla Lugosi, maďarský přistěhovalec. Zhostil se
jí tak výtečně, že mu po úspěchu hororu
dokonce bylo nabídnuto americké občanství a on ho přijal.
Irského spisovatele a divadelního kritika Brama Stokera v dětství trápila
zvláštní choroba tak, že do svých osmi
let zůstával upoutaný na lůžko. Nemohl
vstát ani chodit. Lékaři si se záhadnou
nemocí neuměli poradit. Údajně chlapci
často pouštěli žilou. Tehdy mu matka
také vyprávěla prastaré příběhy plné irských mýtů. Když pak přišlo uzdravení,
všichni to považovali za zázrak. Bram
Stoker možná našel v podivnostech inspiraci pro knížete bažícího po krvi.

ZÁBLESK
HISTORIE
LONDÝN | 26. května 1897 vydal rodák z Dublinu Abraham „Bram“ Stoker
(na malém snímku) svůj román Dracula.
Poprvé tak vyšla legendární kniha, nejznámější dílo hororové literatury s krvelačným hrdinou. Do té doby vcelku chudému a v dětství
podivně nemocnému
Stokerovi radikálně změnila život. Čtenáři brali útokem pulty knihkupectví.
Zkazky praví, že si irský spisovatel nechal román nadiktovat samotným Vladem III. Tepeșem, knížetem z rumunské
Transylvánie, který za své hrůzovlády
okolo roku 1450 nemilosrdně narážel na
kůly nepřátele. Pro své krvavé choutky
se právě on stal Stokerovi předlohou
upírského Draculy.
Dnes už klasiku literárního vampyrismu Stoker sepsal formou dopisů, telegramů, deníků a novinových výstřižků tak

První vydání románu Dracula (vlevo nahoře) a plakát k nejslavnějšímu filmovému zpracování z roku 1931 (nahoře uprostřed). V něm si Draculu zahrál
famózní Béla Lugosi (vlevo dole). Roli upírského knížete na plátně skvěle
ztvárnili i Christopher Lee (vpravo nahoře) či Garry Oldman (vpravo dole).

INZERCE

5 PLUS 2 pro Vás ve spolupráci
s cestovní kanceláří NIKAL:
TURECKÁ RIVIÉRA

INDIE Okružní cesta

• 7 x ubytování v v 5* luxusním hotelu
• 7 x ULTRA-ALL-INCLUSIVE
JÍDLO, NÁPOJE - VE DNE I V NOCI!

8 dní

od

6990 Kč

Možnost přikoupení Balíčku transportů včetně letenky!

Termín zájezdu: říjen - listopad 2017

THAJSKO Okružní cesta ČÍNA s plavbou po řece Yangtze

• 7 ubytování v dobrých 3 a 4* hotelech
• 7 x snídaně - formou bufetu
• 6 výletů V CENĚ!

• 11 x ubytování ve 4 a 5* hotelech!
• 10 x snídaně - formou bufetu
• 5 výletů V CENĚ!

10 dní

13 dní

od

13990 Kč

Možnost přikoupení Balíčku transportů včetně letenky!

Termín zájezdu: červen, září, říjen 2017

od

17990 Kč

Možnost přikoupení Balíčku transportů včetně letenky!

Termín zájezdu: září - říjen 2017

• 6 ubytování ve 4* hotelech!
• 4x přenocování na 4* lodi při plavbě
po řece Yangtze
• Plná penze na lodi...

14 dní

od

26990 Kč

Možnost přikoupení Balíčku transportů včetně letenky!

Termín zájezdu: září - listopad 2017

Jen u NIKALU
dostanete:

ZDARMA
linka k nám!

ZDARMA

Kvalitní dárky
v hodnotě cca 1920 Kč!

DUBAJ Okružní cesta PORTUGALSKO & Algarve OSTROV MAURICIUS MEXIKO POZNÁVACÍ ZÁJEZD

• 7 x ubytování ve 4 a 5* hotelech!
• 7 x snídaně - formou bufetu
• 2 výlety V CENĚ!

• 7 x ubytování ve 4* hotelech!
• 7 x snídaně - formou bufetu
• 3 výlety V CENĚ!

8 dní

8 dní

od

5990 Kč

Možnost přikoupení Balíčku transportů včetně letenky!

Termín zájezdu: červenec - září 2017

ŠPANĚLSKO

od

14990 Kč

Možnost přikoupení Balíčku transportů včetně letenky!

Termín zájezdu: říjen - listopad 2017

ČÍNA Okružní cesta

• 10 ubytování ve vybraných 4* hotelech
• 10x polopenze v hotelu Ravenala nebo
• 10x ALL INCLUSIVE v RIU Hotel Creole
• 2 výlety V CENĚ!

13 dní

od

23990 Kč

Možnost přikoupení Balíčku transportů včetně letenky!

10 dní

14 dní

Termín zájezdu: září - říjen 2017

od

14990 Kč

Termín zájezdu: září, listop., prosin. 2017

od

25990 Kč

Možnost přikoupení Balíčku transportů včetně letenky!

Termín zájezdu: červenec, září 2017

• 13 ubytování v hotelech střední třídy
• 13 x kontinentální snídaně
• Kompletní okružní program

15 dní

od

Naše kancelář v Česku:

…Spolu
poznáme svet!

průvodce!

ZDARMA

Parkování na letišti
v hodnotě cca 1000 Kč!

44990 Kč

Možnost přikoupení Balíčku transportů včetně letenky!

Termín zájezdu: září - říjen 2017

Zavolejte - bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz
Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná • provozovna: Kotkova 710/3
66902 Znojmo • IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu
na dvojlůžkovém pokoji/lodní kabině

ZDARMA

Možnost přikoupení Balíčku transportů včetně letenky!

KANADA & USA

8 dní

Možnost přikoupení Balíčku transportů včetně letenky!

29990 Kč

DUBAJ & MALEDIVY

• Osobně vybrané TOP hotely
• 6x snídaně formou bufetu v Dubaji
• 6x plná penze na Maledivách

11990 Kč

od

Termín zájezdu: září - říjen 2017

• 6 x ubytování ve 4* hotelech!
• 6 x snídaně - formou bufetu
• 4 výlety V CENĚ!

od

13 dní

Termín zájezdu: červenec, září, prosinec 2017

& Francie & Andorra
• 7 x ubytování ve 4* hotelech!
• 7 x snídaně - formou bufetu
• 4 výlety V CENĚ!

Možnost přikoupení Balíčku transportů včetně letenky!

• 5x ubytování v hotelu střední třídy
• 6x ubytování ve vámi zvoleném
5* hotelu s All inclusive!
• 3 výlety V CENĚ!

ZDARMA

výlety – hodnota
1 výletu cca. 900 Kč!

Dárky

Váš akční kód

mohou být
v hodnotě až

CZ 17 5PL 225

Pro Vás ZDARMA!

telefonicky + internet:

4700 Kč

^
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Snažím se být dobrý člověk,
ale občas udělám kopanec

Když zpěvák Michal Hrůza v mládí odmítl studovat
na vysoké vojenské škole, soudruzi mu do kádrového
posudku napsali, že nemá kladný vztah k socialismu.
„Předtím jsem přitom chodil na vojenský gympl.
V patnácti letech jsem ale nemohl třeba dva měsíce
opustit kasárna, to pro mě bylo šílené,“ vzpomíná
zpěvák, který se minulosti dotýká i při aktuálním
turné. Koncertuje totiž v zámeckých areálech.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Do politiky se odmítá plést, klasické protestsongy nepíše. Přesto si Michal
Hrůza malé politické popíchnutí, nebo
spíš vyznání, ve svých písních sem tam
neodpustí. „Ale nikomu nechci nic podsouvat, to není moje parketa,“ ujišťuje
zpěvák, jehož nový song – duet s Olgou
Königovou Na rozcestí – právě zní z rádií a televizí.
Svou novou desku jste pojmenoval
Sám se sebou. V jakých situacích cítíte, že potřebujete být sám?
Člověk potřebuje mít někdy chvilku jen
sám pro sebe, protože se potřebuje zastavit
a popřemýšlet o tom, co je správně – jestli
tak, či onak. Jestli bílá, nebo černá, doprava, nebo doleva… Sám se sebou je název
vyjadřující, že je důležité najít si někdy
čas sám pro sebe, abychom dokázali rozpoznat kudy dál. Je to také reakce na to, že
jsme v neustálém kolotoči, spěcháme, pracujeme od rána do večera, stresujeme se,
a z tohohle důvodu je důležité se někdy zastavit. Mnohdy nám uniká správné rozhodnutí, protože nemáme čas se zamyslet.
Můžu spěchat, ale musím vědět kam.
V písni Optimista, která je právě na
nové desce, zpíváte, že „pravda a láska
optimisty zvítězí nad lží s nenávistí“.
Co vás vedlo k tomu, odkázat v písničce tímto způsobem na Václava Havla?
Patřím ke generaci, které se stávalo, že někteří nesměli studovat na vysoké škole, byť
měli po maturitě. Stalo se to i mně, protože
jsem měl v kádrovém posudku, že nemám
kladný vztah k socialismu. Bylo to proto, že
jsem odmítl studovat vysokou vojenskou
školu. Pro mě je optimismus, v tom směru,
který přinesl Václav Havel, velmi vítaný element. Vypíchl jsem v písni právě tu jeho veličinu, že byl optimista. Optimismus předpokládá štastný konec a já se cítím být optimistou. Jestli někdo má, nebo nemá rád Václava Havla, je jen jeho věc. Nechci lidem
říkat, co si mají myslet.

Přesto tato skladba může leckoho překvapit, protože nepatříte k umělcům,
kteří by byli známí tím, že veřejně - třeba i prostřednictvím své tvorby, nějak
deklamují svůj politický názor. Ačkoli
určitě nějaký máte.
Ano, mám ho, ale nikomu ho nevnucuju
a nehodlám se v politice vůbec angažovat.
Nechci a ani to neumím. Není to zkrátka
moje parketa. Napsal jsem už dříve také
písničku, která se jmenuje JP.
Většina lidí o ní vůbec
neví, byť vyšla na desce, a netuší, o kom
to je. Sám jsem to
otevřeně nikdy neřekl. Když se podívám na počet zhlédnutí písně Zakáza-

né uvolnění, to číslo se pohybuje kolem
osmi milionů. Písnička JP má něco přes
dvacet tisíc. I to je pro mě krásné, protože
ji nechci nikomu cpát. Nechci nikomu nic
podsouvat, a to ani písní Optimista. Pouze
konstatuju, že optimismus je myšlenka,
která mě baví.
To se nikdo více nepozastavil nad tím,
že jste napsal píseň o Janu Palachovi?
Ano, ale jen hodně vzácně. I tak je to ale
skvělé, protože o čísla sledovanosti na internetu nejde.
Zmínil jste, že jste odmítl studovat na
vojenské vysoké škole. Kdo to po vás
chtěl?
Systém. Zažil jsem totiž dobu, kdy chodili
takzvaní náboráři do základních škol. Tehdy přesvědčili mou mámu, že by mi bylo
dobře na vojenském gymplu. Původně
jsem chtěl jít na umělecko-průmyslovou
školu, ale měl jsem také rád knížky o našich pilotech, kteří bojovali v Anglii ve
druhé světové válce, a tak jsem si
řekl, že armáda je vlastně v pohodě. Tehdy byla ale úplně
jiná, než je dnes. Vydržel
jsem tam čtyři roky. Stalo
se, že jsem třeba dva měsíce nemohl opustit kasárna. Bylo mi nějakých pat-

náct let, takže to pro mě bylo něco šíleného. Kdybych ale odešel během studia, nenechali by mě nikde ani odmaturovat. Pak
přišel Gorbačov a takzvaná přestavba, takže se to trochu uvolnilo. Když jsem ale odmítl pokračovat na vysoké škole, dostal
jsem do posudku ono vyjádření, které znamenalo konec studia. Jakéhokoli. Byl jsem
pak šťastný, že jsem vůbec sehnal práci
a dělal jsem výhybkáře u dráhy.
Takže ty čtyři roky drilu vám ve výsledku k ničemu nepomohly.
Absolutně ne. Navíc jsem tehdy sportoval,
takže mě nepouštěli ani na závody. Pak
jsem šel ještě na klasickou vojnu, takže jsem
byl v armádě dohromady pět a půl roku.
Jaký máte k armádě vztah dnes?
Byl jsem jednou hrát v Bosně klukům
v modrých přilbách – vojákům OSN, a byl
jsem strašně hrdý, že takhle skvělí lidé
tam jsou. Tím chci říct, že můj dnešní pohled na armádu je úplně jiný, než byl tenkrát. Tehdy to pro mě byla forma nesvobody a já jsem člověk, který svobodu maximálně uctívá. Je to v životě strašně důležitá věc ke štěstí.
Vraťme se ještě k vaší desce. Celkem
tři písně na ní zazněly ve třech českých filmech. V minulosti jste také stál
za celou instrumentální složkou velkofilmu Lidice. Jaké je to psát na zadání?
Je těžké usměrnit autorské ego?
Spíš jde o to, jestli konkrétní projekt koresponduje s mým viděním světa. Také důvěřuju tvůrcům filmu, že oslovují někoho, kdo je svou prací nějak naplňuje. Zároveň si uvědomuju, že jsem jenom malá
součást celého toho díla. Daleko důležitější jsou krom scenáristy a režiséra herci,
a hlavně kameraman, který vše dává do
obrazu. Až někde v pozadí zní písnička. Nesmí narušovat děj, ale
musí ho doprovázet. To znamená,
když jde hrdina polní cestou, tak

Michal Hrůza

Narodil se 31. srpna 1971
v Turnově.
■ V kapelách hrál už od střední
školy. V roce 1996 založil
skupinu Ready Kirken, se kterou
se v začátcích kariéry proslavil
nejvíce. Po 10 letech odešel
a založil si vlastní formaci
Kapela Hrůzy.
■ Píše skladby i pro další interprety
(Aneta Langerová), skládá
filmovou a televizní hudbu.
■ V roce 2014 utrpěl vážný úraz
hlavy při potyčce v ostravské
Stodolní ulici, několik dní byl
v umělém spánku.

■

FOTO | JIŘÍ HRONÍK

Česká republika
se ozývá hudba, která evokuje cestu po poli.
Nemůžu k tomu zpívat: „Já jdu po poli, trošku na mě mrholí. Pa pa pa, pa pa pa, to je ale
paráda!“ Tím bych celý film zničil, a ani by
to tam nemohlo zaznít, protože žádný normální režisér by o nic takového nestál.
V tom je hlavní rozdíl oproti tomu, když dělám běžně své písničky. Tady jen doplňuju
úmysl tvůrce a nesmím ho zničit. Většinou
mi dotyčný řekne, jak si to představuje a já
se jeho představu snažím naplnit.
V těchto dnech startuje také vaše turné Hrůza na zámku. Kde se tenhle nápad vzal?
Vychází to vlastně z našeho předchozího
turné Hrůza v divadle. Bylo to skvělé, protože lidé se úžasně bavili. Celé jsme to
ozvláštnili tím, že koncert jsme z velké části doprovázeli i slovem. Když lidé chtěli,
mohli se nás po každé písničce na cokoli
ptát. Jedna paní se nás pak v kavárně ptala,
zda bychom nechtěli udělat něco na zámku. Nejdřív jsme to zavrhli jako nesmysl,
ale později jsme se k tomu nápadu vrátili
a přišlo nám to hrozně zajímavé. Zkusili
jsme tedy oslovit zámky s tím, že propojíme tradiční prohlídku konkrétních památek s koncertem v zámeckém parku. Pozvali jsme si navíc i naše kamarády hudebníky, takže s námi vystoupí Anna K, Mňága
a Žďorp, Tata Bojs či Thom Artway a celé
to bude provázet náš kamarád Marek Taclík, který bude dělat zámeckého pána.
INZERCE

Zmínil jste, že během předchozího turné vám diváci přímo při koncertu mohli pokládat otázky. Stalo se, že vás někdo odzbrojil nebo dostal do rozpaků?
Vybavuju si jednu takovou situaci. Asi
dvanáctiletý kluk se mě zeptal na úplně triviální jednoduchou, ale krásnou otázku:
Jste dobrý člověk? Zjistil jsem, že je strašně těžké tvrdit o sobě v narvaném divadle,
jestli jsem, nebo nejsem dobrý člověk. Odpověděl jsem mu, že se jím snažím být, ale
zároveň přiznávám, že občas udělám kopanec. Jako každý.
Vzpomenete si někdy na dotaz toho
chlapce, když stojíte na nějakém pomyslném rozcestí a rozhodujete se,
jak se zachováte?
Na tom rozcestí stojíme všichni neustále.
Mám v téhle souvislosti krásnou příhodu.
Jel jsem takhle autem v místech se samými
zatáčkami a řidič za mnou zřejmě spěchal
a natvrdo mě předjel na plné čáře. Pořádně
ani neviděl do protisměru, mohla se stát
tragédie. Položil jsem si otázku: Mám ho
vyblikat, vytroubit, rozčilovat se, aby viděl, co dělá za podivnosti? Nebo to nemám
řešit? To jsou ta rozcestí, kdy nevíte. A jak
to dopadlo? Přemýšlel jsem o tom a po pěti
kilometrech jsem dojel na křižovatku, kde
stál přede mnou, takže si vůbec nepomohl.
To je krásné podobenství k tomu, že není
dobré pořád něco řešit. Někdy zasáhnou
vyšší hodnoty, které to vyřeší za nás.
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Rockeři, ale i úspěšní tvůrci filmových melodií
Novou deskou Michal Hrůza potvrdil pověst úspěšného
autora filmové muziky. Hned tři písně totiž zazněly i na
stříbrném plátně, a to ve snímcích Padesátka – režijního
debutu Vojty Kotka, v romantické komedii Pohádky pro
Emu a v letním rodinném filmu Špunti na vodě.
V minulosti se jeho písně objevily také v retro seriálu
Vyprávěj nebo také v komediích Martin a Venuše
a Zakázané uvolnění. V historickém velkofilmu Lidice
stál za celou hudební složkou díla, tedy i za scénickou
hudbou. Filmové písně nebudou aktuálně chybět na
zpěvákově turné Hrůza na zámku, které odstartovalo
o uplynulém víkendu na Sychrově. Příští zastávky jsou:
27. 5. Zbiroh, 3. 6. Valtice a 17. 6. Telč.
Dalším osvědčeným autorem hudby pro film je skladatel a někdejší
člen legendárního Pražského výběru Ondřej Soukup. Podepsaný je
pod pěknou řádkou snímků. Jeden z nich je i kultovní Bony a klid.
„Šílel jsem radostí. To byl tehdy výjimečný film, týkal se veksláků,
bonů, valut, o nichž se mlčelo, ač to každý věděl,“ vzpomínal před lety
Soukup, který je nositelem Českých lvů za snímky Nejasná zpráva o
konci světa a Tmavomodrý svět. Jeho hudba zazněla také ve filmech
Kolja, Akumulátor 1 nebo Vratné lahve. Naposledy se skladatelsky
podepsal pod snímek Lída Baarová režiséra Filipa Renče.
Kytarista a skladatel Michal Pavlíček má ještě o něco širší pole
působnosti. Kromě filmové a televizní hudby je podepsaný také pod
divadelními inscenacemi, muzikály, ale také počítačovými hrami. Za
hudbu k režijnímu debutu Václava Havla Odcházení byl nominovaný
na Českého lva. Úspěšná byla také jeho spolupráce se stanicí BBC.
Za hudbu k historickému televiznímu seriálu Červený Bedrník byl
před lety nominovaný na ocenění festivalu v Birminghamu.
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DÍLNý VELKý ZAHRADNÍ SEt

Výběr barev

VÝBAVA

SHImANO

Černá
Stříbrná

Ě
VČEtN NÍKU!
Č
E
N
SLU

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

6 rychlostí

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

BATERIE

36 V
ELEKTRO
MOTOR

PŘEDNÍ
ODPRUŽENÁ

250 W

VIDLICE

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

ELEKtROKOLO
EmERSON/SHImANO

Odpružená přední vidlice

původně 7.999,-

původně 19.999,-

3.999,-

-50%

BAHAmA

-60%

RELAXAČNÍ LEHÁtKO
PRO 2 OSOBY

LKÉ
+2 VE KY
Ř
Á
POLŠt ÁStÍ
Č
U
O
S
Výběr barev
Béžová

Šedá

původně 4.999,-

1.999,-

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

CALIFORNIA

ZAHRADNÍ PÁRtY StAN
BLAUmARt
Ocelová kontrukce
- šestiúhleník,
Odnímatelné
bočnice s okénky

OLNÉ
Y
tA Z OD
PLACH EROVÉ LÁtK
t
S
POLYE

původně 2.999,-

PRO ZAHRADNÍ
PÁRtY A POSEZENÍ
OCHRANA PŘED
SLUNCEm

Ocelový gril
typu LOKOMOTIVA,
Možnost grilování i uzení,
2 grilovací mřížky,
Vestavěný teploměr,
sklopné police, pojezdová
kola, vyjímatelný popelník,
Velikost: 125x70x118 cm

Ideální na balkón,
terasu nebo zahradu,
Ocelová konstrukce,
Průměr ohniště 76 cm,
Průměr grilovací
mřížky 61 cm,
Odnímatelné víko
s výpletem

BENZÍNOVý KŘOVINOŘEZ
a výkonný
FABER silný
motor!
Výkon motoru: 1,2 kW/1,6 HP
Objem motoru: 43 ccm
Ergonomická Bike řidítka, Pouzdro z oceli,
Popruh na ramena, EASY start, PRIMER,
Pevná hřídel + robustní převodovka
ŽACÍ NŮŽ/TROJZUBEC

AUTOMAT.
STRUNOVÁ HLAVA

původně 3.999,-

-50%
původně 3.999,-

VýKONNý BENZÍNOVý mOtOR
Objem motoru: 45 ccm, Výkon: 1,8 kW,
k
Kvalitní lišta + řetěz OREGON, Autom
matické
mazání řetězu, PRIMER, EASY Startt pro
snadné startování motoru

1.999,-

lišta

dodání: konec května

původně 3.999,-

původně 3.999,-

2.999,-

Ocelová konstrukce,
Velikost: 225x200x207 cm, Ochranná síť proti hmyzu pro nerušený
odpočinek s praktickým zapínáním
na zip, Šedo-černé provedení

Výkon: 12,6 kW, 3 hlavní
+ boční hořák, Robustní
nerezové víko s vestavěným teploměrem, Praktická
odkládací skříň + boční
plochy, Pojezdová kola,
PIEZZO elektrické zapalování

+

ZDARmA v hodnotě 1.000 Kč
ELEKtRICKÁ GRILOVACÍ JEHLA

-34%

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

+

FUNKCE: ŠTAFLE,
LEŠENÍ, ŽEBŘÍK

STRUNOVÁ
SEKAčKA PLANET

v hodnotě

999 Kč

CELKOVÁ VÝŠKA

ZDARMA

+

ŠÍŘKA ZÁBĚRU 40 CM

OREGON

původně 6.999,-

mULtIFUNKČNÍ KLOUBOVý
ŽEBŘÍK 4,7m

ZDARMA

Funkce 3v1: sběrný koš,
zadní výhoz, pojezd

lišta + řetěz

45 cm

-25%

NNÁ
OCHRA ROtI
SÍŤ P ZU
HmY

BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJEZD
XR-422

1.999,- 3.9999,-

BENZÍNOVÁ
Á PILA HENRIK
IK

RELAXAČNÍ LEHÁtKO
PARADISO PRO 1-2 OSOBY

1.999,- 4.999,-

3v1

dodání: 2. polovina května

1.599,-

12.999,-

GRIL S UDÍRNOU WELLINGtON BBQ PLYNOVý GRIL
+ BOČNÍ HOŘÁK
DIABLO LUXUSNÍ
NEREZOVÉ PROVEDENÍ

SOUčÁSTÍ
gRILOVACÍ ROŠT

999,-

-46%

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

-50%

tERASOVý KRB
+OHNIŠtĚ
+ GRIL

+ Přední koš
+ Praktický kufr

ZAHRADNÍ VOZÍK WAGNER 75
Dvě nápravy se sklápecím mechanismem,
Velmi snadná manipulace! Robusní a pevná
konstrukce, 4 kola
- nafukovací pneu

999,-

SKLÁPĚCÍ KORBA

UNIVEZÁLNÍ
VOZÍK METEOR
v hodnotě

999 Kč

4,7 m

NOSNOST

150 kg

11.999,999
-41%

NOSNOST: 120 kg

KLOUBOVÁ MARKÝZA
CELESTE

MARKÝZA / BOČNÍ ZÁSTĚNA AKU NŮŽKY HANSON
NA TRÁVU A ŽIVÉ PLOTY
ROXANE Jednoduše
vyměnitelné 2
SAMONAVÍJECÍ ROLETOVÝ
MECHANISMUS

Výběr barev

ní
ideál
vu
á
r
na t
keře
o
b
e
n

Šedo-stříbrná

Výběr barev

Zelená

Tm. šedá

dodání: 2.polovina června

Velikost: 3 x 2,5 metru

původně 4.999,-

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

2.999,-

SET NÁBYTKU MILANO

Sestava 2 křesel + stůl 60x70 cm

-67%

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

O
KŘESL

999,-

původně 2.999,-

Kovová konstrukce
Černá barva, Ratanový výplet
Tvrzené mléčné temperované sklo

-32%

6-dÍLNÝ SET NÁBYTKU MONZA

SOLÁRNÍ SPRCHA

SLUNEČNÍK SUNNY
KŘÍŽOVÝ STOJAN

Možnost nastavení polohy,
Praktická střešní ventilace,
lze ukotvit např.
betonovými dlaždicemi,
ovládání kličkou

-35%

L
POd H

1.699
1.699,-

původně 1.999,-

PRAKTICKÉ SLOŽENÍ
+ POLOHOVÁNÍ

Tm. zelená

u
á vod
ohřív rma!
a
zd
A
SPRCH
NOŽNÍ

posuvné dveře, 1x výklopné ventilační
okno, polykarbonátové sklo s UV filtrem: tl.
4 mm, výborné tepelně izolační vlastnosti

+ ZDARMA!
Sud na vodu 200 l
v hodnotě 999 Kč

Obsahuje: kompletní tělo vysavače,
5 m hadice, ALU bazénová tyč 1,42 m,
univerzální připojující adaptéry k filtraci

rŮ
5 met
e
hadiC

vÝ
vakuo Č
a
vySav

1.699,-

VČETNĚ VÍKA A KOHOUTU

Průměr: 73 cm
Výška: 80 cm
Barva: zelená

ZDARMA

OBJEM

200 l
dodání: polovina června

původně 2.999,-

Sud na vodu 200 l
v hodnotě 999 Kč

5.999,- AKCE!

BAZÉNOVÝ VYSAVAČ POOLVA
AC

599,-

délka: 3 m
výška: 2 m
šířka: 2 m

+ ZDARMA!

PP solární dutinkový panel
stabilizovaný proti UV záření,
Jednoduché připojení-montáž,
Připojení k bazénové filtraci,
Rozměry: 300x80 cm,Průměr
připojovací trubky 32 mm

SUd NA dEšŤOVOU VOdU

délka 3,13 m, výška 1,83 m, šířka 1,9 m

posuvné dveře, 2x výklopné ventilační
okno, polykarbonátové sklo s UV filtrem: tl.
dodání: počátek června
4 mm, výborné tepelně izolační vlastnosti
Kvalitní zahradní polykarbonátový skleník pro HOBBY použití. Výplň z polykarbonátových plastových desek s UV filtrem. Kontrukce z eloxovaných hliníkových profilů. Jednokřídlé posuvné
dveře, ventilační okna. Skleník lze postavit např. na betonovou, dřevěnou nebo jinou podezdívku.
Doporučujeme montáž např. na betonovou nebo dlážděnou terasu nebo předem připravený povrch,
dřevěná podlaha, deska apod.

1.999,-

SOLÁRNÍ OHŘEV BAZÉNU
EKO L3000

u
panel
délka etry!
3m
u
á vod
ohřív rma!
zda

POLYKARBONÁTOVÉ ZAHRAdNÍ SKLENÍKY VELKÝ ZAHRAdNÍ
délka 2,52 m, výška 1,83 m, šířka 1,9 m
FÓLIOVNÍK XXL

4.999,- AKCE!

původně 5.999,-

Bazénový deskový
solární kolektor

1.299,- 2.999,-

Výběr barev
Béžová

40 l

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

-43%

Páková baterie, Elegantní
stříbrný dekorační panel
Připojení na zahradní hadici
Nožní sprcha s kohoutem
na oplach nohou
ZVÝšENÁ
KAPACITA

-66%

Velikost stolu: 87x70 cm
Průměr slunečníku: 175 cm

ÁŘEK
POLšTAVU

původně 2.499,-

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

599,
599,-

né
vÝmĚn e!
C
v
náSta

Sestava 4 křesel + stůl + slunečník

EXCLUSIVE
3 Ům
mĚr !
se zásobníkem
pr

99,1.599

Sestava: stůl + 2 polohovatelné křesla

LNÉ
OVATE
TKO
POLOH
/LEHÁ

Béžová

původně 2.999,-

SESTAVA NÁBYTKU ATLANTIC

BATERIE

nástavce
- Lišta na trávu 80 mm
- Lišta na živé
ivé plot
ploty 120 mm
Nabíje
Nabíjecíí Li-ion baterie

NASTAVITELNÁ dÉLKA

Béžová

Li-ION

Ocelová pozinkovaná konstrukce, Trubky o průměru
25 mm, Odolná PE fólie s UV
filtrem, 4x ventilační okna
Uzavíratelný vstupní otvor

1.999,-

+

400 W KALOVÉ
ČERPADLO
v hodnotě

999 Kč

999,-

objednávejte: internetový obchod

www.avenberg.cz
tel.: 495 855 555

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

původně 1.299,-

Za tiskové chyby neručíme, platnost od 20.5. do 4.6. nebo do vyprodání zásob. Použita ilustrační fota, ceny jsou uvedeny včetně DPH a neobsahují expediční náklady. CATINI EUROPE s.r.o., IČ 28116542. Akce „DÁREK ZDARMA” platí pouze na vybrané označené zboží.
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Souboj nad šálkem: Káva vybízí
Jen málokdo si bez jednoho z nich umí představit
své ráno. Káva a čaj nás umí „nakopnout“ i zklidnit.
Jaké jsou výhody těchto nápojů a co je naopak
odlišuje, to pro týdeník 5plus2 komentují zkušený
kavárník a zakladatel první moderní čajovny.
A víte, že je módní pít kávu s tonikem?
JOSEF HORA

65 let, a možná trochu překvapivě
o něco více ženy než muži. Průměrně
vypijeme tři až čtyři šálky denně, nejčastěji při hektičtějších chvílích brzy ráno
nebo v brzkém odpoledni.
To milovníci čaje jsou spíše tradicionalisté, kteří neradi spěchají a svůj
šálek si vychutnají raději v pohodlí domova, podle statistik průměrně pětkrát
týdně. „Nad konvičkou kvalitního
taiwanského čaje, který je možné zalít
opakovaně až desetkrát, se dá přečíst třeba celá sbírka poezie,“ pochvaluje si
svůj oblíbený nápoj Jiří Šimsa, spoluzakladatel první porevoluční „Dobré čajovny“ v Československu.
Zatímco látka thein v čaji povzbuzuje
nervovou soustavu, kofein v kávě působí na srdce, což bývá předmětem debat

ČR | Říká se, že čaj je pro milovníky
kvalitních nápojů láskou a káva vášní.
Ať tak či tak, s oběma je spojená mnohaletá a bohatá kultura i miliony zarytých
fanoušků. Zatímco účinky čaje se po
jeho vypití projevují pomaleji, ale dlouhodoběji, káva povzbudí člověka rychle, ovšem jen na krátko. „Oba nápoje by
se měly pít v klidu a v pohodě pro potěchu těla i ducha a ne jimi zapíjet stres.
Osobně mám zkušenost s předávkováním z pití kávy i čaje,“ líčí Daniel Kolský, znalec kávy a zakladatel české sítě
kaváren mamacoffee.
Právě kávě dávají Češi přednost častěji. Podle průzkumů si ji nejvíc dopřávají
lidé ve věkovém rozmezí od 40 do

Daniel Kolský (vlevo) je znalec kávové kultury, která má v českých zemích
tradici už přes 300 let. To Jiří Šimsa (vpravo) nedá dopustit na kvalitní čaj.
a sporů o možné škodlivosti kávy.
„Káva, ale i čaj obsahují mnohem složitější látky než jen thein nebo kofein.
V čaji je kofein v jiném množství, jinak
navázaný, než je tomu u kávy. A mimochodem, činnost kofeinu na srdce není
až tak přímá, jak se říkávalo,“ tvrdí Daniel Kolský. I lékařské studie totiž potvrzují, že běžné „společenské“ konzuma-

ce kávy se nemusejí bát ani pacienti
s vysokým krevním tlakem nebo se srdečním onemocněním. O tom, že káva
umí stimulovat a takzvaně „nakopnout“
organismus, sporu ale není. A zatímco
„čajař“ Jiří Šimsa se zmiňoval o chvílích klidu nad knížkou poezie, Daniel
Kolský připomíná, že právě nad šálkem
kávy literatura většinou vzniká.

INZERCE

LAST MINUT letní pobyt

774 833 725

- Léto ve Františkových Lázních
termíny od 2. června
do 31. srpna
p 2017

5 530 K

za 1 os

obu č

Týdenní lázeňská léčba s léčebnými
a luxusními wellness proceduraami
s koupáním ve venkovním vyhřívaném bazénu
❖ ubytování ve dvoulůžkovém pokoji Standart
se snídaní formou bufetového stolu – teplý
a studený bufet, salámové a sýrové mísy,
müsli koutek, ovoce, zelenina
❖ 1 večeře formou rautu a sklenka sektu (v pátek)
❖ 9 procedur
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 x klasická masáž zad
1 x masáž horkými kameny částečná
1 x reflexní masáž zad
1 x hydromasážní vana
2 x rašelinový zábal
1 x parafínový zábal rukou
1 x Kneippův chodník
1 x solná jeskyně

CeNA:

CNC

CCTV

cnc.inshop.cz
sales@4isp.cz

Pořiďte si svůj
vlastní stroj
Hobby lasery a frézky
pro školy, kutily a malovýrobu
Ideální pro řezání a značení
textil, překližka, ebalta, papír

✓ 1 x návštěva vodního světa Aquaforum
– 5 minut chůzí
✓ volné využívání venkovního vyhřívaného
bazénu a vnitřního bazénu
✓ udržovaná prostorná zahrada s lehátky
✓ posezení u jezírka s kapry koi
✓ WiFi v zimní zahradě a na pokojích LUX zdarma

5 530 Kč pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji Standart s balkonem, 19 m2, balkon
7 000 Kč pro 1 osobu v jednolůžkovém pokoji Standart s balkonem, 19 m2, balkon
7 280 Kč pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji LUX, 31 m2, 2 místnosti , WiFi
7 280 Kč pro 1 osobu v apartmánu 38 m2, 2 místnosti, balkon
Lázeňské sanatorium Dr. Peták
Lesní 13, 35101 Františkovy Lázně
Tel.: 354 508 100 e-mail: hotelpetak@email.cz

www.sanatoriumpetak.cz

Frézka 200x300
od 39.900 Kč bez DPH

CO2 laser 40W

od 38.900

Kč bez DPH

Předvádění a prodej strojů v Úvalech u Prahy
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k revoltě, čaj ke klidu nad poezií
„Proto se celé slavné generace literátů
setkávaly a setkávají v kavárnách. Zdá se
tedy, že u kávy se lépe tvoří literatura, která se pak u čaje lépe čte. Třeba pražské kavárny to dotáhly tak daleko, že jsou označovány za hlavní hybatele intelektuální
politické revolty,“ míní kavárník.

„

Experimenty s klasikou
Stejně jako slavné pokrmy, i tradiční nápoje podléhají aktuálním trendům a experimentům. Ovšem ne vždy je to ku
prospěchu výsledného produktu. Příkla-

U kávy se lépe
literatura tvoří,
u čaje se čte.

dem mohou být některé čaje, které se
pěstují mimo zemi svého původu.
„Jde o napodobeniny čajů tradičních,
ovšem vyprodukovaných v jiných regionech či dokonce zemích, což ovlivňuje jejich chuť. A mnohdy negativně,
protože se nedodržují osvědčené postupy pěstování,“ přibližuje Šimsa.
Ovšem i v kavárnách se experimentuje a výsledkem jsou také nové módní
vlny. Příklad? Káva s tonikem. „Do
sklenice studeného toniku se pomalu
přes lžičku lije horké presso, to zůstane
na povrchu toniku. Je to takový letní nápoj, my to brzy začneme prodávat
také,“ vysvětluje Leona Ježková z třebíčské kavárny Zelený drak.

FOTO | SHUTTERSTOCK

První kavárna vznikla v Brně. Čajovnou se pyšnila Praha, než se z ní stala pivnice

V českých zemích se první prodejny čajů objevují koncem 18. století. Existuje neověřený záznam, že čínský čaj nabízel kupec, který měl
své hokynářství v Praze v Rytířské ulici. První čajovna v českých zemích byla zbudována v roce 1908, když měl v rámci Jubilejní výstavy
na Výstavišti obrovský úspěch tamní velký japonský pavilon. Kamenná čajovna vznikla v podzemí pražského paláce Lucerna a jmenovala
se Jokohama. Obsluhovaly tam dokonce Japonky a Číňanky. Na začátku 1. světové války začal ale v čajovně nový živnostník pěstovat pivní
kulturu a čajovna zanikla. Bylo to prý dosti bizarní, protože v těch japonských interiérech fungovala deset let česká pivnice.
■ Popíjení kávy je objev muslimského světa a historicky první kavárna vznikla roku 1530 v syrském Damašku. Na přelomu 16. a 17. století se
povzbuzující nápoj dostal zásluhou benátských kupců do Evropy. Z počátku byla káva kněžími i papeži označována za „ďáblův nápoj“, nakonec
ale byla pokřtěna a v roce 1629 začala v Benátkách fungovat první evropská kavárna. Následovaly první kavárny v Anglii, Francii a v USA.
Do Německa vstupovala káva váhavě, protože Němcům zpočátku nechutnala. Do střední Evropy se pak černá pochutina dostala zásluhou
Turků, kteří obléhali Vídeň. Když byli odraženi a prchli, dostal polský důstojník a špión za zásluhy Osmany před Vídní zanechané pytle plné kávy
a s nimi i pozemky, kde pytle ležely. A tak vznikla první vídeňská kavárna Zur Blaue Flasche (U Modré lahve). Do Čech a na Moravu už to měl
tehdy podivný nápoj jen kousek. Prvenství ovšem nepatří Praze, ale Brnu, kde vznikla roku 1702 první kavárna, otevřená Turkem Ahmedem.
■

INZERCE

Přestaňte snít, leťte!

Evropa z Prahy od 1

205 Kč

*

Rezervujte na csa.cz
* Cena za jednosměrnou letenku, počet míst je omezen.
Více informací na csa.cz nebo u vašeho prodejce letenek.

Právník - MČ Praha 7 přijme do pracovního
poměru právníka odboru právního Veškeré
požadavky pro výkon funkce a poptávkové
řízení jsou zveřejněny na úřední desce ÚMČ
Praha 7 a na www.praha7.cz v rubrice
volná místa. Poptávkové řízení končí
31.05.2017
Více na www.jobdnes.cz/detail/26MJLY

LDN Vršovice hledá fyzioterapeuty
(muže i ženy). Nabízíme
nadstandardní platové ohodnocení. Možnost ind. úpravy prac. doby. Přednostní
přiděl. bytu Praha 10. web: ldnvrsovice.cz,
telefon: 775018522
Více na www.jobdnes.cz/detail/ZPHWTQ

Měs ts ká čás t
Praha 7

Léčebna
dlouhodobě
nemocných…

ARMEX ENERGY, a.s. hledá
Konzultanty/tky na pobočky - Rychnov,
Tábor, Vysoké Mýto, Kutná Hora Vyhledávání obch. příležitostí, prezentace
produktů, servis zákazníkům v zázemí
pobočky. Nabízíme Fix + provize a další
benefity. Tel: 601 551 251

ARMEX
ENERGY, a.s .

Více na www.jobdnes.cz/detail/P8V0CR

Konzultant zákaznického centra
(Pardubice, Ústí nad Labem, Ostrava) Pož.: min. výuční list, komunikační
dovednosti, týmový duch, spolehlivost,
znalost práce na PC. Nab.: fixní mzdu +
odměny, 5 týdnů dovolené + další benefity.
Kontaktní e-mail: chcidoo2@o2.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/0U8R2F

O2 Czech
Republic a.s .
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Učím se být větší flegmatik
Muzikant David Stypka
patří k největším českým
hudebním objevům
poslední doby. „Konečně
pořádně dělám to, co
jsem vždycky chtěl,“
tvrdí bývalý novinář.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Hudební fajnšmekři jsou z muzikanta
jménem David Stypka v posledních měsících u vytržení a vyjadřují se o něm jako
o talentu desetiletí. Otec tří dětí, který byl
ve svých 37 letech mezi nominovanými na
ocenění Anděl coby objev roku, se ale úspěchem ošálit nenechá. A ani svou milovanou vesničku za světla velkoměsta měnit
nehodlá. „Žiju v domě, který jsem si vysnil
jako kluk, takže nechcu nikam!“ má jasno.
Ačkoli k muzice ho to táhlo už odmala,
když si při poskakování na gauči představoval, že řádí na rockovém koncertě ve
Wembley, jako první se coby náctiletý
mladík vydal na dráhu okresního novináře. Bavily ho místní kauzy a pocit, že svou
prací může na lokální úrovni opravdu něco
ovlivnit. Když se po čase dostal výš než
k okresním tématům, ztratil podle svých
slov pro novinařinu nadšení. „Bavilo mě
to, dokud jsem nezjistil, že to nemá žádný
smysl. Mohl jsem si upsat ruce, abych zpochybnil výstavbu Kauflandu v historickém centru Frýdku-Místku, odhalili jsme
v souvislosti s tím lži na radnici a nebylo to
k ničemu. Byl to tehdy sice ohromný tlak
veřejnosti i médií, ale ten obchod tam dnes
stojí,“ vzpomíná na svou novinářskou éru

muzikant, který se nakonec rozhodl zůstat
v médiích v pozici grafika.
A to až dodnes. Alespoň částečně si své
civilní povolání drží vedle stále se rozvíjející muzikantské kariéry. „Jednak musím
a jednak i chci, protože se u toho trošku
uklidňuju. Je to sice hektické, ale zároveň
skvělé,“ říká Stypka, který už má to nejnáročnější období, kdy kvůli turné téměř nebyl doma, zatímco jeho těhotná žena byla
povětšinou sama na další dvě děti, za sebou. „Prosil jsem ji, ať to ještě chvilku vydrží. Bylo to docela nepříjemné, protože
jsem přijel po týdnu ze šňůry domů,
pozdravil jsem se s nimi a šel hned do
kanclu pracovat, protože jsem měl skluz,“
vzpomíná. Nyní už je na tom s časem
o něco lépe, takže má možnost si své děti
skutečně užívat. „Teď jsem s nimi byl týden prakticky pořád a stihl jsem za tu dobu
naučit svého pětiletého syna číst. Vehnalo
mi to slzy do očí,“ vypráví zpěvák.
Nejmladšímu z potomků je jen několik měsíců a na svět přišel v průběhu turné.

nost představuje účinnou terapii. „Dnes se
bojím tak poloviny věcí, kterých jsem se
bál před třemi lety, kdy jsme začali desku
dávat dohromady,“ říká. Který z jeho strachů mu tedy pořád zůstal? „Bojím se toho,
že neudělám to, co bych mohl. Že nevyužiju možností, a teď nemám na mysli kariéru, ale možností v životě jako takovém,“
říká Stypka, který přiznává, že je mnohdy
možná až příliš hloubavý a házet věci za
hlavu se mu zrovna nedaří. „Učím se být
větší flegmatik, a něco se stalo, protože poslední dobou mi to jde lépe. Možná je to
tím, že konečně pořádně dělám to, co jsem
vždycky chtěl,“ dodává optimisticky.

Stypka není umělec, který se v běžném
životě vyžívá v situacích, kdy je středem
pozornosti a už vůbec nepotřebuje ke štěstí
přeplněné ulice měst. Na cestě k velkým
pódiím se ale do jisté míry snaží překročit
svůj stín, a tak se sžil i s naší metropolí, která v něm vždy vyvolávala spíš úzkost.
„Měl jsem doslova tíseň, protože celý život žiju v nevelké vesnici a navíc nejsem
úplně extrovert. Když pak vystoupíte v Praze na Andělu a prodíráte se těmi davy lidí,
je toho na vás hodně. Myslím tím množství lidí. Pak jsem to ale začal postupně filtrovat a dneska pro mě už Praha není strašák,“ říká Stypka.

„Nechcu jít jinam!“
A protože je o něm stále více slyšet, logicky i logisticky se celkem jasně nabízí varianta přestěhování do Prahy. Tomu se ale
Stypka brání. „Myslím, že to zvládneme.
Chci, abychom mohli s našimi třemi dětmi vyjít na zahradu v trenýrkách a blbnout tam. V Praze si tohle neumím
představit, a přitom právě tohle je pro
mě důležité,“ říká písničkář.
„Teď bydlíme v domě, který jsem si
vysnil snad už v šesti letech. Mám na
mysli ten konkrétní dům. Stojí padesát metrů od řeky, která v mém životě byla hodně zásadní, takže opravdu nechcu a nepůjdu nikam jinam,“ říká naoko zarputile.

Účtování se strachem
Ačkoli David Stypka a skupina Bandjeez,
se kterou vystupuje, nejsou na hudební scéně žádnými nováčky, až nyní se jim podařilo prorazit i mimo rodné Frýdecko-Místecko. „Řekli jsme si s klukama, že jestli to
opravdu má mít smysl a nechceme oscilovat jen na lokální úrovni, tak musíme
makat. To jsme udělali a výsledek je ten,
že to začalo někoho zajímat,“ říká Stypka,
jehož novinkové album „Neboj“ nadchlo
hudební kritiky.
Je prý jakýmsi rozborem všech
strachů zpěváka a autora v jedné
osobě. A nejen to. Pro Stypku jeho muzikantská zkuše-

FOTO | ARCHIV MAFRA
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S dějinami si nevíme rady,
říká historik a jde do politiky
V novém seriálu
představujeme úspěšné
české osobnosti, které
chtějí udělat kariéru
v politice. Co vede
ke kandidatuře do
letošních parlamentních
voleb historika Vojtěcha
Kyncla, mimo jiné autora
publikací o vypálených
obcích Lidice a Ležáky?
OSOBNOSTI
& VOLBY
ČR | Život zasvětil zkoumání dějin 20. století, ale jen minulostí žít nehodlá. Ovlivňovat
chce i budoucnost, a proto se historik Vojtěch Kyncl rozhodl ucházet o přízeň voličů
jako lídr kandidátky ODS v Pardubickém
kraji. Podobně jako jeho konkurenti napříč
ostatními partajemi i on tvrdí, že mu v politice nejde o funkce. Jeho další slova se ale od
zaběhnutých předvolebních frází podstatně
liší. A své povolání v sobě nezapře.
„Pokud máte možnost poukázat na to, že
spoustu negativních věcí jsme si už několikrát zažili a že máme možnost je ovlivnit
tím, že ve správnou chvíli zazní správná slova, měli byste ji využít,“ vysvětluje, proč se
vůbec rozhodl do politiky jít.
Zaměřit se chce především na oblast vzdělání a podporovat mladé lidi ve studiu v cizině. Právě v zahraniční zkušenosti vidí obrovský přínos. „Bohužel stále zůstává padesát
procent stipendií nevyužitých a propadají.
To je nesmírná škoda,“ uvádí s tím, že Češi
se stále ještě zdráhají naplno využívat své
možnosti vycestovat a raději zůstávají doma.

FOTO | ARCHIV VOJTĚCHA KYNCLA

Vojtěch Kyncl
Studoval a pracoval v řadě států, například
v Německu, Rakousku, Izraeli či v Irsku.
Napsal několik publikací, které se věnují
vypálení českých obcí Lidice a Ležáky.
Je též autorem knížek o holokaustu (Stroje na
smrt) či oceňovaného díla o genocidě Čechů
po atentátu na Heydricha (Bez výčitek...).

Jako historik moc dobře ví, že dějiny
mají tendenci se opakovat. „Je potřeba upozorňovat na to, že to a to už jsme zažili za nacistů, za komunistů nebo třeba v době divokých 90. let. Bez toho se přeci společnost nemůže rozvinout a ponaučit,“ vysvětluje
Kyncl. S interpretací věcí minulých má
podle historika společnost mnohdy problém. „Nemáme například chuť vidět, jak
jsme se chovali k našim společenským hrdinům. V 50. letech jsme například řadu lidí,
kteří položili svůj život nebo přišli o své nejbližší, naprosto brutálním způsobem likvidovali jenom proto, že byli pro tehdejší
nově nastoupivší režim morálně nebezpeční,“ uvádí konkrétněji. V dnešní společnosti
vidí v zásadě totožný problém. „Stejně relati-

vizovány a společensky dehonestovány mohou být osobnosti, které si to v žádném případě nezaslouží a na které musíme být naopak
pyšní,“ říká Kyncl a poukazuje tím například
na kauzu údajného článku Ferdinanda Peroutky, kterou rozpoutal prezident republiky. „Do politiky se vrátili lidé, kteří byli páteří nedemokratického komunistického režimu, naučili se techniky, jak spoutat a ovládnout společnost – a využívají je. Stačí na tyto
praktiky veřejně a nahlas upozornit a tím ztratí svoji účinnost a nebezpečnost. Potřebujeme vzdělané lidi po všech stránkách, aby
podporovali demokracii a její hodnoty,“ pokračuje Kyncl.
Na případnou kritiku své kandidatury je
podle svých slov připraven. „Samozřejmě, že
se objeví hlasy, které budou tvrdit, že teď už
nejsem ten nestranný historik. Na druhou stranu, to mám sedět se založenýma rukama a jen
tak se dívat? To přece nejde,“ uzavírá. (vrm)
První díl seriálu Osobnosti & volby byl
věnovaný Milanu Hniličkovi (ANO), druhý
díl představil Dominika Feriho (TOP 09).

Vondráčková: S Kubišovou jsme vypadaly jako dvojčata
HUDEBNÍ KALENDÁŘ |
Ukolébavku Oh, baby,
baby Helena Vondráčková
a Marta Kubišová nahrály
v květnu roku 1966. Paní
Helena si písničku dodnes
spojuje s bizarním zážitkem, kdy přímo na jevišti
mezi dámami došlo k roztomilému incidentu. „Obě
jsme na sobě měly korálkové šaty. V jednu chvíli
jsme se dostaly k sobě tak
blízko, že jsme se těmi korálky chytly k sobě,“ vzpomněla
Vondráčková se smíchem na rádiu Český Impuls AM 981. Pre-

kérní situace pokračovala – zpěvačky se totiž od sebe nemohly odpoutat. „Snažily jsme se o to mírnými cukavými pohyby.
Vypadaly jsme jak siamská dvojčata!“ dodala Vondráčková.
Oh, baby, baby, přijel bílej vůz,
oslíček Joe s rolničkou, jeď s ním
do říše snů, kde hrajou bílý blues,
do říše snů jeď s ním...
(Hudba: Bohuslav Ondráček, text: Jan Schneider)
Jak vznikala písnička Josefa Zímy Zelené pláně? 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)

PORADNA
INZERCE
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Velké procento populace má problémy s vypadáváním vlasů. V zahraničí se skvěle uvedly přípravky
THERMAL, ke kterým mnoho lidí
nahlíží jako k poslední naději zbavit se těchto problémů. V České
republice je výhradním dovozcem
těchto velmi kvalitních výrobků firma SENS. Proto jsme její zástupce požádali o krátký rozhovor.
Mohli byste naše čtenáře seznámit s tím, co si mají představit pod pojmem vlasová kúra
THERMAL?
Nejmodernější technologie výroby THERMALU kombinuje známé
účinky termální vody se speciální
patentovanou recepturou. Účinné
látky přípravku THERMAL jsou
biosyntetické metalproteiny, které
mají v buňkách důležitou regenerační úlohu. Vlasové přípravky
THERMAL svými vynikajícími
hydratačními vlastnostmi dosahují rozsáhlých pozitivních účinků
a mají široké uplatnění.
Víme, že vlasová kúra THERMAL se vlastně skládá z krému
a z šamponu. Můžete nám blíže
popsat jednotlivé výrobky?
THERMAL krém je speciálně vyroben jako stimulátor vlasového
růstu. Jeho účinné látky pronikají
hluboko ke kořínkům vlasů, regenerují vlasové cibulky a vyživují
vlas po celé jeho délce. Je vynikající pro zastavení nadměrného
vypadávání vlasů a zastavení
tvorby koutů. V mnoha případech
aktivuje vlasové cibulky a obnovuje růst vlasů na místech, kde
jsme se s pleší již smířili. THERMAL šampon doporučují lékaři
na základě klinických zkoušek při
nadměrném vypadávání a lámání
vlasů, při tvorbě koutů a pleše, při
opakované tvorbě lupů i na silně
poškozené vlasy. Podporuje růst
vlasů a má optimální PH.
Jak správně se mají tyto přípravky používat?
Před umytím vlasů krém pečlivě
vetřete do pokožky hlavy a do
vlhkých vlasů. Nechte krém 20
– 30 minut působit. Poté, co se
účinné látky krému vstřebají, vlasy umyjte THERMAL šamponem,
který obsahuje stejné bioaktivní
látky. Jedna kúra se skládá ze
dvou částí – a to ze 2 ks TH krému a jednoho kusu TH šamponu.
Jelikož předpokládáme, že
o výrobky THERMAL je velký
zájem, jak zabezpečujete, aby
se co nejrychleji dostaly k zájemcům.
Jelikož v současné době nejsou
běžně k dostání v lékárnách,
může si je zákazník přímo v místě firmy zakoupit nebo objednat
a velmi rychle mu budou zaslány
na dobírku.
A poslední otázka. Kde vaše
firma sídlí a kolik THERMAL přípravky stojí?
Adresa firmy je SENS – Komenského 606, 697 01 Kyjov. Tel.:
518 615 091. THERMAL krém lze
pořídit za 330,- Kč a THERMAL
šampón také za 330,- Kč. Za celou vlasovou kúru, která se skládá
ze 2 krémů a 1 šamponu zákazník tedy zaplatí 990,- Kč.
Děkujeme za rozhovor.
připravil M. K.

www.thermal-sens.cz

SIRUPY

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Skvělý domácí sirup za pár korun
Doma vyrobené ovocné
nebo bylinkové sirupy
jsou zdravé, levné
a hlavně zcela přesně
víte, co jste do nich dali.
Jak si je připravit?
ČR | Čistě přírodní sirupy dodají našemu
tělu řadu prospěšných látek, pročišťují organismus a dokážou takzvaně zahřát. A to
nejen v zimě. Pít se je vyplatí jak v době,
kdy už cítíte, že si na vás zasedl nějaký bacil, tak i čistě preventivně.
„Nedám dopustit na maliníkové, jahodníkové či ostružiníkové listy. Je to dobrá volba pro osvěžení studenými nápoji, ale i ve
formě čajové pro posílení imunitního systému. Sirup z domácího černého bezu taky jinak chutná než kupovaný,“ konstatuje ostravská lékařka Alexandra Fiedlerová.
„A máme-li možnost si nasbírat na louce třezalku či jitrocel nebo si udělat domácí mazáINZERCE

ní z konopí, můžeme jen děkovat, kolik přírodních léčiv kolem sebe máme,“ dodává.
Ideální období je nyní na přípravu pampeliškového sirupu. Vždycky platí, že by
pampelišky měly pocházet z co nejčistějšího prostředí, ideálně z nějaké venkovské
louky. Pro pětilitrovou zavařovací sklenici
je potřeba nasbírat alespoň 350 plně rozkvetlých pampeliškových květů.
Pak si ještě připravíme po hrsti mladých
čerstvých snítek meduňky, kopřiv, rozkvetlého kontryhele a smrkových výhonků. Potřebovat budeme také 20 g kyseliny citronové (tu ale můžete vynechat), čtyři chemicky neošetřené bio citrony, tři a půl litru
vody a 3,5 kg cukru – buď sáhneme po bílém, nebo můžeme použít hnědý, nerafinovaný, který je zdravější.
Někdo květy pampelišky před použitím
propírá ve studené vodě; s případnými
broučky ale spláchnete i pyl, takže o něj
svůj „med“ ochudíte. Vše včetně pokrájených citronů dáme do zavařovačky, zalijeme vařící vodou a necháme 24 hodin stát.
Možné je také směs zhruba 15 minut pova-

Zázvorový sirup
Potřebujeme: 0,75 kg zázvoru,
asi 5 l vody, 2 větší citrony, 2 kg cukru.

FOTO | MARTINA ČERMÁKOVÁ

řit a pak teprve nechat louhovat. Během celodenního louhování obsah sklenice občas
promícháme a druhý den vše přecedíme
do velkého hrnce přes plátýnko. Přidáme
cukr a dáme na plotnu. Přivedeme k varu
a ideálně za stálého míchání na malém
ohni vaříme, dokud nezačne směs houstnout. Během mírného varu občas promícháme a podle potřeby odstraňujeme
pěnu, která se může na povrchu tvořit. Než
docílíme směsi o hustoty medu, zabere to
minimálně hodinu a půl. Pak sirup ještě
horký nalijeme do čistých sklenic, které
můžeme vypláchnout alkoholem. Po vychladnutí tento zdravím překypující sirup
skladujte v chladu a temnu. (re, iDNES.cz)

Postup: Zázvor oloupeme a nakrájíme
na tenké plátky do hrnce. Zalijeme vodou
tak, aby byl zázvor ponořený, přidáme na
tenko nakrájený citron a dáme vařit asi
20 minut. Přidáme 750 g cukru, necháme
rozpustit a povaříme dalších 20 minut.
V ideálním případě necháme po uvaření
zázvor louhovat 24 hodin. Druhý den
směs opět 20 minut povaříme.
Vymačkáme šťávu z jednoho citronu,
zamícháme a přecedíme přes plátýnko
do jiného hrnce. Přidáme 1 kg cukru
a dáme znovu vařit (raději mírně), dokud
se část vody neodpaří a směs nezačne
získávat konzistenci sirupu. Ještě horké
plníme do čistých skleněných lahví,
uzavřeme a uchováme na chladnějším
místě.
Zdroj: iDNES.cz (Sabina Kmecová)
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Květák čili karfiol:
česky i exoticky
5plus2
■ V KUCHYNI

ČR | Proslulý učitel Michal Karfík,
žáky řečený Karfiol, v podání Miroslava Vladyky býval populární postavou
normalizačního televizního seriálu My
všichni školou povinní. Karfiol je ale lidovým označením pro květák, který obsahuje spoustu vody, vitaminů (A, B, C,
E), minerálů (draslík, sodík, vápník, hořčík, železo) i potřebnou vlákninu.
Květák je oblíbenou, chutnou a stravitelnou zeleninou,
třebaže některé z nás opravdu hodně nadýmá. Čím častěji ho zapojíme do jídelníčku, tím menší problémy s ním budeme
mít. Pozor, květák není vhodný pro osoby trpící dnou.
Než začneme s přípravou této zeleniny, musíme květák důkladně omýt. Lze
ho na krátkou dobu namočit i do stude-

né octové vody, ta vyplaví všechny nečistoty. Dá se tak předejít nepříjemnému zápachu, který hrozí při nedostatečném omytí. Měli bychom také vyříznout košťál, i když někteří kuchaři se ho
nezbavují a zužitkují také listy.
Květák můžeme vařit ve vodě, péct,
smažit, dusit či zapékat. Nejzdravějším
způsobem úpravy je však jeho ohřívání
v páře.
(zr)

Květák smažený po italsku
Suroviny: 1 květák (asi kilový), 1 vejce + 1 bílek prošleháme, několik lžic krupičky
a strouhanka na obalení, olej na smažení ve vyšší vrstvě, hrubá mořská sůl a zelené
lístky k podávání.
Postup: Květák rozebereme na růžičky a nakrájíme na klínky. Jen lehce je
předvaříme v páře, aby zůstaly křupavé; opravdu čerstvý květák nemusíme
předvařovat vůbec. Protáhneme ho ve vejci s bílkem a obalíme v krupičce se
strouhankou. Osmažíme ve vrstvě horkého oleje. Necháme na kuchyňském papíru
odsát přebytečný tuk a podáváme se zelenými lístky a krystalky soli.

Květák s citronem a česnekem
Postup: Květák očistíme a rozdělíme na malé růžičky. Smažíme je v hluboké pánvi
naplněné rozpáleným olejem, dokud nezezlátnou. V misce smícháme čerstvou
citronovou šťávu, mořskou sůl, česnek a čerstvou petržel. Podáváme s jogurtem
nebo tahini.
Zdroj: ona.idnes.cz

Exotická květáková polévka podle coolinářky
Suroviny: 1/2 květáku, 1 větší mrkev, olej, 1 střední cibule, 1 stroužek česneku, asi 2 cm čerstvého
zázvoru, zelená kari pasta, 1/2 l kuřecího vývaru, malá plechovka kokosového krému, čerstvý
koriandr, chilli papričky, sůl. Postup: Polovinu většího květáku rozeberte na růžičky, rozložte je na
pekáč, pokapejte olivovým olejem a dejte péct na 180 stupňů asi na 20 až 30 minut, dokud květák
nezačne hnědnout a nezměkne. Mezitím na troše oleje v hrnci smažte nakrájenou mrkev a cibuli,
dokud mrkev nezačne pouštět šlem, spíše na mírném plameni. Dále do hrnce přidejte na drobno
nakrájený zázvor a česnek. Vše společně restujte ještě asi 1 minutu. Poté přidejte zelenou kari pastu,
množství podle toho, jak máte rádi pálivé. Vše zalijte vývarem a vařte pod pokličkou asi 20 minut.
Upečený květák přidejte do hrnce k polévce a vše rozmixujte ponorným mixérem v hladký krém.
Nakonec do polévky nalijte kokosové mléko nebo krém a dosolte ji. Podávejte s lístky čerstvého
Zdroj: www.coolinarka.cz
koriandru a chilli papričkou (nemusí být). Dobrou chuť!
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Jak rekonstruovat starou eternitovou střechu
Velké množství starých eternitových nebo plechových střech potřebuje nutně rekonstrukci. Pro rekonstrukci takových střech je nutné použít
lehkou střešní krytinu, která nezatíží krovy. Rekonstrukce střechy by
také neměla být zbytečně předražená. Jak zvládnout rekonstrukci pomocí lehké střešní krytiny IKO Cambridge Xtreme 9,5° s 30-ti letou se
dozvíte v tomto článku.
IKO Cambridge Xtreme 9,5° jsou asfaltové šindele nové generace, které jsou
vyráběny jako laminované – dvouvrstvé. Tento způsob výroby nabízí kromě
dlouhé životnosti a dlouhých záruk významné úspory při použití materiálů.
Při rekonstrukci staré eternitové střechy můžete využít stávající bednění staré střechy, plechování, okapy a případně i střešní okna. Rekonstrukci střechy
tak urychlíte a za tyto materiály nebudete muset zbytečně platit.
Kvůli nepravidelnému vzhledu dvouvrstvých šindelů ušetříte i za prořez, protože každý odřezek širší než 15 cm může být během instalace použit. Prořez
laminovaných šindelů je díky nepravidelnému tvaru minimalizován a u sedlových střech nevzniká vůbec. Neplatíte tak, na rozdíl od jiných lehkých
střešních krytin, za materiál, který následně vyhodíte. Nepravidelný vzhled
střešní krytiny udělá z každé střechy ojedinělý unikát.

3. Instalujte podkladní pás
Nainstalujete lehký pojistný hydroizolační pás IKO Armourbase Pro. Tento lehký bitumenový pás vyrovná případné nerovnosti záklopu a ochrání
střechu před případným zatečením.
4. Instalujte lehkou střešní krytinu IKO Cambridge Xtreme 9,5°
Šindele se instalují na startovací řadu, která se vytvoří z obdélníkových
šindelů, a nainstaluje na okapové plechování. Díky nepravidelnému tvaru
a 3D vzhledu šindelů Cambridge je instalace extrémně rychlá a není nutné
kontrolovat a přeměřovat, zda na sebe navazují jednotlivé šindele. Každý
odřezek širší než 15 cm může být během instalace ve střeše opět použit.
Pro uchycení šindelů používejte dostatečně dlouhé korozi odolné hřebíky, nejlépe kroužkované po celé délce dříku hřebíku, aby bylo zajištěno
dokonalé přichycení a zamezilo se vylézání hřebíků z bednění.
Takto instalovaná střecha odolá hurikánům, bouřkám, krupobití a všem
dalším extrémům už od sklonu 9,5°. Navíc na ni výrobce IKO poskytuje
záruku v délce 30 let.

Postup rekonstrukce eternitových střech asfaltovými šindeli:
1. Odstraňte starou střešní krytinu
Sundejte ze střechy staré eternitové šablony nebo plechy a obnažte střechu až na dřevěné bednění. Zkontrolujete stav prken, v případě nutnosti
poškozené vyměňte.
2. Zkontrolujte nebo vytvořte odvětranou mezeru pod bedněním
Vzduch musí proudit pod bedněním od okapů až do vrcholu střechy. Pokud nasávání, odvětraná mezera pod bedněním nebo odvětrání v hřebeni
chybí, dodělejte jej. To vše je nutné zajistit především u střech se zatepleným podkrovím.

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

HUDEBNÍ IMPULSY

Krajčo: 40 let na cestě
Víte, co má Richard
Krajčo společného
s Karlem Gottem? Oba
se vyučili elektrikářem
a mezi jejich příznivce
patří především ženy.
JOSEF VLČEK

P

řesně na Den dětí, 1. června, si letos Rádio Impuls připomene čtyřicáté narozeniny zpěváka skupiny Kryštof Richarda Krajča. Nechybělo
moc a havířovský kluk proslul jako fotbalista. Překážkou na cestě k vrcholovému sportu se ale stala kytara, kterou dostal, když mu bylo čtrnáct. O rok později už měl svou první skupinu, která si říkala The Kryštof. Byl to zárodek skupiny, která v červnu roku 2001 vydala album Magnetické pole, jeden z nejúspěšnějších polistopadových debutů.
Písnička Lolita, která na něm vyšla, se
hraje dodnes. Od té doby vydal Krajčo

s Kryštofem osm studiových alb, na kterých najdeme skoro dva tucty hitů, bez
nichž by se neobešla většina českých rádií. Rubikon, CyRáno, Atentát, Křídla
z mýdla, Cesta a další písničky patří do
zlatého fondu nejoblíbenějších skladeb.
Hned první hit Ženy představil Krajča
nejen jako zpěváka, ale také jako nadaného skladatele a básníka. A kapelu Kryštof jako moderní pop-rockovou kapelu s
originální dechovou sekcí. Zpočátku
byl Krajčo především mistrem poetických balad, ale v roce
2012 ukázal písní Inzerát, že dovede napsat
i svižnou a přitom
elegantní melodii.
Pro hudební popularitu se někdy zapomíná,
že Krajčo je vynikající herec.
Ještě před
tím, než vyšla Kryšt o fům

první deska, obdržel jako student JAMU
za skvělé provedení Hamleta Cenu
Alfreda Radoka v kategorii Objev roku.
Přes deset let vystupoval v Národním divadle, hrál také ve filmech Nuda v Brně,
Sametoví vrazi nebo Křídla Vánoc.
V poslední době měla ohlas jeho role
ochrnutého vyšetřovatele kapitána Rosti
Bora v televizním seriálu Vraždy v kruhu. Není
pochyb, že svůj herecký talent bohatě uplatňuje i při
koncertech Kryštofa. V posledních letech se jejich
živá vystoupení proměnila ve velkolepou vizuální
podívanou evropské
úrovně. Dva připravované koncerty 16. a
17. září tohoto roku
na strahovském stadionu Evžena Rošického budou
proto nepochybně velkým zážitkem. Na čerstvého čtyřicátníka
FOTO | MAFRA
úctyhodný výkon.

NOVÁ ČESKÁ MUZIKA
Hudební ceny Anděl 2016
ve znamení Lenny
Letošní ceny Akademie populární hudby Anděl slibovaly komorní ceremoniál
a neobvyklá hudební spojení. A obojí
jim slušelo. Marta Kubišová sice svou
nominaci neproměnila, ale zapívala si
duet s mladou zpěvačkou Lenny, která
naopak ceny Anděl doslova ovládla. Získala hned čtyři Anděly za album roku
Hearts, videoklip, zpěvačku i skladbu
Hell.O. Bodovala i skupina Jelen. Objevem i zpěvákem roku současně se stal
mladý písničkář Thom Artway. Anděla
si převzal také Karel Gott za nejprodávanější album 40 Slavíků. Do síně slávy
vstoupila in memoriam Věra Špinarová.
Vrcholem večera byla pocta Radimu
Hladíkovi a nádherná skladba Slunečný
hrob skvěle zapívaná Honzou Křížkem,
se kterým se na pódiu sešly takové hudební hvězdy jako David Koller, Petr
Malásek a Michal Pavlíček.
(luk)
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Vepřová plec

S KOSTÍ

69,

90
1 kg

BEZ KOSTI 89,90 kg

Mleté polotovar

Uzený bok
s kostí

84,90

79,90

1 kg

1 kg

SUPER CENA

SUPER CENA

Polosuchý salám

Špekáčky
výběrové

7,90

8,90

100 g

100 g

SUPER CENA

VÍKENDOVÁ
CENA:

ČT 1. 6. AŽ NE 4. 6. 2017

Krůtí
prsa

SUPER CENA

169,-

1 kg

Vepřová
játra

39,90
1 kg

CESTOVÁNÍ
KOMERČNÍ PŘÍLOHA

KB: All inclusive servis, ještě
než vyjedete na dovolenou
S kontem Komerční
banky MůjÚčet Gold
můžete vypustit starosti
o pojištění či výměnu
peněz. Vaše all inclusive
dovolená začíná už před
odjezdem.

hmot), odtah nepojízdného vozidla zdarma do 50 km nebo zajištění náhradního.

Počítat se vyplatí

M

áme to v krvi. Rádi necháváme
věci na poslední chvíli. V případě cestování to ale nemusí vadit, protože cestovky nás stále více rozmazlují all inclusive službami. Ale před
tím, než nastoupíme do letadla nebo nastartujeme auto, je potřeba zařídit řadu
věcí, například cestovní pojištění nebo
výměnu peněz.

„Mám pocit, že jsme doma
nechali něco důležitého“
Všichni si asi pamatujete scénu z kultovní komedie Sám doma, kdy Kevinova rodina spěchá na letiště a netuší, že jim chybí jeden člen. Nemusíte zapomenout jenom milované dítě, ale například cestovní pojištění, eura či dolary nebo sjednat
výhodnou asistenční službu pro motoristy. Na nic takového s kontem MůjÚčet
Gold již nebudete muset myslet. Automatickou součástí účtu je díky zlaté kartě
i nadstandardní cestovní pojištění. To

vám zjednoduší život celoročně, protože
před svými cestami do zahraničí (ať už pojedete na den, dva, nebo na celý měsíc) se
nemusíte již o nic starat. Pojištěni jste
nejen vy, ale i vaše rodina, a to po celý
rok. Získáte pojištění léčebných výloh až
do 2,5 milionu Kč, odškodnění v případě
zpoždění nebo zrušení letu či při zpoždění zavazadel, pojištění odpovědnosti až
do 1,4 milionu Kč a také navíc pojištění
storna zájezdu (dosud nabízely za poplatek převážně cestovní kanceláře) až do

výše 100 000 Kč. Navíc vybíráte zdarma
z jakéhokoli bankomatu ve světě, nepotřebujete tedy vyměňovat české koruny za
cizí měnu už v ČR. V zahraničí si vyberete tolik, kolik budete potřebovat. Motoristé určitě ocení i atraktivní a bezplatné asistenční služby, které zahrnují mimo jiné
příjezd a odjezd mechanika zdarma (což
ocení zejména ženy, ale i muži mohou
být klidnější), příjezd odtahového vozidla, opravu poruchy vozidla mechanikem
na místě do 60 minut (dovoz pohonných

MůjÚčet Gold od Komerční banky je za
169 Kč měsíčně. Při uvážení, co všechno
cena zahrnuje, se jedná o velmi lákavou
nabídku. Cena je konečná a skutečně neplatíte již nic navíc. Dnes je pro klienty
bank hitem mít účet zcela zdarma. Přitom ale většina lidí stále nějaké poplatky
platí, i když si myslí, že mají „účet zdarma“. Platí totiž například za to, že nesplní některou z podmínek pro bezplatné vedení účtu, platí za zlatou kartu, platí za
cestovní pojištění, platí za výběry z bankomatů a tak dále. Pokud k tomu
vezmeme v úvahu, že rodinné cestovní
pojištění na dva týdny u moře stojí v průměru 1300 Kč a pojištění na týden lyžování v Itálii nebo Rakousku 700 Kč, tak
už jen úspora na pojištění vám zaplatí roční vedení konta MůjÚčet Gold. A to ještě
nezapočítáváme řadu dalších služeb, které oceníte i při jednodenním výletu (například výběry ze všech bankomatů v ČR
i v zahraničí), které vám tento účet přináší, a přitom za ně již nic neplatíte.
Přijďte si do KB pro lepší účet. Změna se skutečně vyplatí, není na co čekat.
Více informací o kontu MůjÚčet Gold
získáte na jakékoli pobočce Komerční
banky, bezplatné infolince 800 521 521
nebo webových stránkách www.kb.cz.
KOMERČNÍ PREZENTACE

Nejlákavější destinace už hlásí vyprodáno
T
en, kdo se chce letos v létě opalovat v Řecku nebo Španělsku, udělal nejlíp, když si pobyt objednal
už v zimě. U těch nejžádanějších zájezdů
teď již cestovky hlásí vyprodáno.
Podle údajů Asociace cestovních kanceláří České republiky vzrostly letos ve
srovnání s rokem 2016 předprodeje zájezdů o celých 80 procent. „V některých
destinacích, jako je Řecko a Španělsko,
jsou už kapacity zejména v nejoblíbeněj-

INZERCE

ších hotelech na pláži s all inclusive z velké části vyprodané,“ přibližuje Stanislav
Zíma, člen představenstva Asociace cestovních kanceláří ČR.
V Řecku je letos podle něj kromě pevninských pláží zájem hlavně o dovolenou
na Krétě, Rhodosu, Kosu a Korfu. Španělsko pak láká nejen na letoviska Pyrenejského poloostrova, ale v kurzu jsou znova také Baleáry. Stabilní zájem je rovněž
o Bulharsko a Maroko.

Skokany roku v předprodejích jsou letos podle Asociace cestovních kanceláří
Egypt, který se zase vrací na výsluní, a jižní Itálie, konkrétně Sardinie, Sicílie, Kalábrie nebo Ischia. Naopak velmi vlažně
to zatím vypadá s nákupem zájezdů do
Turecka. To je přitom podle Stanislava
Zímy známé velmi kvalitními službami
za příjemné peníze. Je tedy pravděpodobné, že na poslední chvíli se mnozí pro tuto
destinaci rozhodnou. Už proto, že Řecko

prostě nebude ani pod pultem. Co je také
velmi zajímavé, je nárůst obliby dříve
exotických destinací, jež byly doménou
spíše movitější klientely, která zde hledala povyražení v zimních měsících. Takové Kapverdy, Kanárské ostrovy nebo třeba Spojené arabské emiráty, konkrétně
Dubaj, se stále častěji stávají letním cílem
pro dovolenkáře s průměrným příjmem.
Může za to mimo jiné i klesající trend
v cenách letenek.
(re, iDNES.cz)
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Jihomoravský kraj

Chorvatsko. Země, která neomrzí
Akvaparky, vodní varhany, parky, ale i kouzelná města.
To je Chorvatsko, které je pro Čechy dovolenkovým
magnetem číslo jedna. Co všechno nabízí?

při cestě tam nebo domů, protože leží
ve vnitrozemí.

Národní park Krka
Největší atrakcí parku je sedm vodopádů. Nejširší je Roški slap a největší
a nejznámější Skradinski buk. Park zahrnuje větší část toku řeky Krka. Zastavte
se u františkánského kláštera na ostrůvku Visovac. V jeho areálu lze navštívit
galerii obrazů a klášterní kostel, jehož
vznik spadá do 14. století. Uprostřed kaňonu na horním toku řeky stojí také zajímavý pravoslavný monastýr Krka a na
kopcích nad řekou se tyčí několik pevností. Návštěvníci si mohou projít staré
vodní mlýny přebudované na malá etnografická muzea, v nichž vám ukážou,
jak se kdysi mlelo obilí. Nechybí ani
ukázky tradičních krojů, což vždy
rozveselí děti.

Aquacolors. V Istralandii se pyšní dvanácti skluzavkami a tobogany, bazénem
s umělými vlnami a relaxačním bazénem s tryskami. Aquacolors se otevírá
2. června.

Zadar
Pokud dáváte přednost městské turistice, zastavte se v Zadaru, který má kromě kaváren dvě unikátní atrakce. Na pobřeží v nejzápadnější části města najdete Mořské varhany (Morské orgule)
a Pozdrav Slunci (Pozdrav Suncu).
Mořské varhany vydávají specifické
zvuky a Pozdrav Slunci vytváří světelné efekty.
(METRO)

Dubrovník

Dubrovník

FOTO | ARCHIV MAFRA

I

kdybyste už byli v Chorvatsku asi
stokrát, pořád má co nabídnout. Podívejte se na místa, která byste na
své dovolené neměli minout.

Plitvická jezera
Šestnáct jezer propojených vodopády
jsou další místo, které stojí za to navštívit. Není divu, že jsou Plitivická jezera

na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Národní
park krášlí několik jeskyní, pramenů,
květnatých luk a řada živočišných druhů, mezi nimiž vyniká hnědý medvěd.
Malé návštěvníky nebudou bolet nohy,
když si národní park prohlédnete z paluby lodičky na elektrický pohon nebo
z panoramatického vláčku. Výlet k Plitvickým jezerům je nejlepší naplánovat

Největší rozmach zažila „Perla Jadranu“ na konci 13. století. Bloudění
romantickými uličkami Dubrovníku
má své kouzlo obzvláště večer, kdy
už kamenné uličky nejsou tolik rozpálené. Přestože město bylo hodně
poničeno zemětřesením v roce 1667,
podařilo se v Dubrovníku zachovat
gotické, renesanční a barokní kostely, kláštery, paláce a také fontány.

Akvaparky
Dětem budou svítit oči na vodních
atrakcích. Vybrat si můžete hned
z několika akvaparků. Pokud budete
ubytovaní v okolí Poreče, můžete vyrazit do akvaparku Istralandia nebo

Vzhůru na Jadran! Jak se vyhnout pokutám?

Č

MůjÚčet Gold

Kde bude problém

Co získá klient, který má u Komerční
banky tento účet:
■ Cestovní pojištění s nadstandardním
krytím pro držitele karty a jeho rodinné
příslušníky.
■ Pojištění zavazadel, zpoždění letu,
pojištění odpovědnosti, pojištění
právní pomoci.
■ Nonstop asistenční služba pro
motoristy na území ČR a Evropy.
■ Navíc vybíráte zdarma z jakéhokoli
bankomatu ve světě, nepotřebujete
tedy vyměňovat české koruny za cizí
měnu už v ČR. V zahraničí si vyberete
tolik, kolik budete potřebovat.
■ Samozřejmostí je ovládání účtu přes
internet, telefon nebo mobil.

echy cestující do Chorvatska
k moři letos čekají dražší dálnice
i dopravní omezení. Dálniční poplatky v Chorvatsku vzrostly už v březnu
o pět procent a o dalších deset procent se
zvýší u obou velkých dálničních firem
HAC a ARZ na dobu prázdnin v červenci
až v září. O 0,8 procenta vzrostly ceny
dálničních známek také v Rakousku. Novinářům to řekl mluvčí ÚAMK Petr Vomáčka.

Problematickými úseky pro cesty na jih
budou podle ÚAMK celá dálnice D1
z Prahy do Brna, rozestavěná rakouská
dálnice A5 na Mikulov, dálniční průtah
Vídní a jeho jižní část A23. Komplikovaná bude také část trasy na slovinské dálnici A4 Ptuj Macelj, která je ve výstavbě,
a tradičně bývají zácpy okolo hlavního

města Záhřebu. Kritické pro cesty budou
hlavně soboty v červenci i srpnu. Vůbec
nejhorší dobou pro odjezdy má být období od 28. do 30. července, kdy začínají
prázdniny ve velké části Německa.

Každá ves, jiný pes
Motoristé by měli podle Vomáčky pamatovat na odlišné místní požadavky ohledně povinné výbavy vozidla nebo jiné spotřebitelské chování. Například v Chorvatsku hrozí za nevyplnění formuláře o dopravní nehodě sankce 5000 kun, za neodebrání účtenky v obchodě 200 až
2000 kun. Za jízdu pod vlivem léků nebo
v únavě policie může na několik dní zakázat jízdu. V Rakousku mohou policisté
kvůli špatnému technickému stavu odebrat registrační značky a vyměřit pokutu
až 5000 eur. Za neplatnou nebo chybějící
dálniční nálepku hrozí v Rakousku poku-

ta 120 eur za auto a 65 eur za motocykl,
ve Slovinsku 300 až 800 eur a ve Švýcarsku 200 franků. Od roku 2015 některé
země vymáhají pokuty po řidičích v zemi
jejich původu. Vymáhají sankce za nepovolenou rychlost, jízdu na červenou, bez
pásů, za alkohol nebo drogy za volantem,
telefonování za jízdy, řízení motocyklu
bez helmy nebo jízdu v odstavném pruhu.
Pokuty vymáhá Rakousko, Německo, Itálie, Švýcarsko, Slovinsko, Chorvatsko,
Slovensko, Nizozemsko nebo severské státy.

Když je třeba pomoc
A co dělat, když se porouchá auto? Jednoduché. Stačí využít asistenci pro motoristy, kterou poskytuje Komerční banka k šikovnému účtu MůjÚčet Gold. Motoristé
ocení tyto atraktivní a bezplatné asistenční služby.
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Nové módní cíle Čechů:
Omán i znovuobjevený Balaton
Češi stále raději objevují turisticky méně známé kouty planety. Ať už jde o exotický
Zanzibar, Omán či tajemnou, ale pro nás dostupnější Albánii. A pozor, lákadlem
je i Balaton, který se mění před očima a není už jen pouhou retro vzpomínkou.
Arabská perla jen
s minimem Čechů
Sultanát Omán čeští turisté stále teprve
objevují. Nabídnout může bělostné pláže, fotogenické písečné duny, ztracená
pouštní města i stylové nákupy na
tržištích. To vše na poza-

Poslední šance zažít
pravou Kubu

dí stabilní země, kde již od 70. let vládne absolutní mocí sultán Kábús bin
Saíd. Ten díky nemalým ziskům z prodeje ropy a zemního plynu zemi viditelně
modernizuje. Omán si však stále uchovává své tradiční kouzlo a autenticitu,

která pomalu mizí ze sousedních Spojených arabských emirátů, z nichž se stává spíše nákupní destinace a výkladní
skříň pro běžného smrtelníka nedostupného bohatství. Omán je navíc jedna
z nejbezpečnějších zemí. Jednak díky
vysoké životní úrovni jejích obyvatel,
jednak díky extrémně přísným trestům
například i za krádež. Letenky do Ománu lze pořídit od zhruba 10 tisíc korun
za osobu.

Dříve izolovaná Kuba se otevírá
světu, a zatímco turisté z USA
mohou jásat, pro Evropany nové
směřování země znamená jediné
- zdraží, a to hodně. Dá se říci, že
už se tak děje, neboť země si především díky Američanům zvyká
na intenzivnější příliv turistů. Kromě cen se ale změní i tvář ostrova
coby karibského ráje, kde se zastavil čas. Kubu nevyhnutelně čeká
modernizace, budou zde růst
nové obří resorty, a tak mají turisté jednu z posledních příležitostí
poznat starou fotogenickou Kubu
s oprýskanými barevnými fasádami a všudypřítomnými veterány.
Od května zde začíná vedlejší sezona, kdy je třeba počítat s občasnými dešti, ale teploty se i tak pohybují
okolo třiceti stupňů. Zájezdy jsou navíc levnější. Do hlavního města Havany
se létá za zhruba 12 tisíc korun.

Za otrockou historií
i přepychovými resorty
Kouzlo Zanzibaru turisté objevili podstatně později než například u Malediv,
Srí Lanky nebo Seychel. A dá se říci, že
je stále objevují, neboť má podstatně větší turistický potenciál, než na kolik jej
cestovatelé a dovolenkáři v současnosti
využívají. Krom bělostných pláží s azurovou vodou a přepychovými resorty
může Zanzibar zaujmout také svou pohnutou historií. „Po staletí patřil sultá-

nům z Ománu a sloužil jako brána do
černé Afriky, kterou proudilo na Střední východ koření a také tisíce otroků.
V dobách největší slávy zdejšího otrokářství v polovině 18. století se zde ročně prodalo až 15 tisíc otroků,“ uvedl novinář a cestovatel Libor Budinský. Pokud vás historie nechává chladnými
a toužíte po pohodě na pláži, počítejte
s tím, že vám ji může narušit zdejší
masivní odliv. Ceny letenek ale většinou převyšují 20 tisíc korun.

Věčné léto na Kapverdách
za přijatelnou cenu

s necelými třemi miliony obyvatel je stále oblíbenější pro tuzemské i zahraniční
cestovatele. Ti zde najdou jak písčité
pláže, tak antické památky či zapomenutá horská údolí. Nejznámější je údolí
Thethi, kam desítky let jezdily pouze
nejvyšší politické špičky bývalé komunistické vlády. Nejnavštěvovanější je
jih země, kam lidé míří za zachovanými
antickými památkami bez davů turistů,
nejproslulejší je celé zachované antické
město Butrint. Důkazem zájmu turistů
je například nová řada průvodců po Albánii, která vyšla v češtině a němčině.

Novotou zavánějící
retro na Balatonu
Exotický svět mezi Evropou a žhnoucí
Afrikou, to jsou Kapverdy. Přestože
zdejší ubytovací zázemí a turistické
služby odpovídají moderním evropským standardům, jde o exotickou destinaci. Ostatně nejbližší pevnina je několik stovek kilometrů vzdálený Senegal.
Dovolenkáři nedají na Kapverdy dopustit především kvůli počasí, které je zde
mimořádně stabilní a spolehlivé. Místní
obyvatelé prakticky neznají déšť a celoročně zde teploty neklesají pod 20 stupňů Celsia. V neposlední řadě je obrovskou výhodou souostroví jeho cenová
dostupnost. Exotiku si totiž turisté mohou dopřát za neexotickou cenu. Týdenní dovolenou ve tříhvězdičkovém hotelu lze sehnat i za šestnáct tisíc korun,
což je částka srovnatelná s tradičními
evropskými destinacemi.

Izolovaná Albánie
se otevírá světu
Léta před světem uzavřená a izolovaná
Albánie se postupně otvírá světu. Důkazem toho je i to, že od 15. června začne
létat první přímý letecký spoj na trase
Praha – Tirana. „Letenka vyjde na
5043 korun, zpáteční pak na 9403 korun. Linku provozuje společnost
SmartWings. Její provoz končí
28. září,“ informoval operátor informační linky Letiště Václava Havla. Albánie

Jestli Češi po revoluci o něco nestáli,
byla to dovolená u maďarské náhražky
moře zvané Balaton. A tak dlouhé roky
mířily jejich cesty opačným směrem než
na východ. I to se ale pozvolna začíná
měnit. Maďarsko je v posledních letech
zvláště pro mladší cestovatele nová a neprobádaná země. Ti starší zase mohou
ocenit, jak výrazně se změnila po turistické stránce. Vyrostly zde nové hotely a infrastruktura. Do Maďarska lákají lázeňské služby, historií opředená města, ale

i dobře známé koupání v pověstně teplé
vodě Balatonu, která je podstatně čistší
než v devadesátých letech, kdy mělo jezero problémy s její kvalitou. Dnes sem
míří i lidé vyznávající aktivní dovolenou, v okolí jezera mají skvělé podmínky milovníci cykloturistiky.
(5plus2)
A nezapomeňte se připojistit! Pokud ovšem máte MůjÚčet Gold od
Komerčky, tak máte vše zajištěné.

Česká republika

KDO UVAŘÍ
Pondělí: Danuše Zakopalová (48)

Pracuje v prádelně. Je
vdaná, má tři dospělé
syny. Ráda jezdí na koloběžce, s chutí si přečte pěknou knihu.
Mezi její oblíbená jídla patří bramborové
knedlíky se zelím a výpečky. Nikdy by
neochutnala hmyz. Těší se na nové lidi,
které během natáčení pozná, a na zákulisí přípravy celého pořadu.
Úterý: Jan Čoček (25)

Pracuje jako barman.
Je bezdětný, žije spolu
s rodiči ve dvojdomku. Považuje se za hráče. Pokud zvítězí, část
peněz věnuje rodičům
a koupí si odpočinkový zájezd. Mezi jeho oblíbená jídla patří babiččin pajšl (srdce na smetaně). Nesnáší mrkvový salát s jablky. Těší se na
nové lidi, neznámá prostředí a ochutnávku nových jídel.
Středa: Lukáš Dubový (28)

Živí se jako mobilní
výkupčí vozů. Dva
roky žije s přítelkyní v
bytě, mají spolu osmiměsíční dceru. Rádi
podnikají výlety do
okolí a chodí na procházky. Pokud by vyhrál, peníze by investoval do bydlení. Mezi jeho oblíbená
jídla patří roláda z vepřové panenky se
šťouchaným bramborem. Nesnáší ryby.
Říká, že umí dobrou čočkovou polévku.
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Odér syrečků a hráč,
který miluje Lucii Bílou
ČR | Další Prostřeno! se od pondělí odehraje v Olomouckém kraji, kde jsou
muži v mírné převaze.
Nepřehlédnutelný je Honza, velký fanoušek Lucie Bílé. Přestože mu už táhne na třicítku, soupeřům připadá jeho
nadšené fandovství poněkud adolescentní. Ale i jako účastník soutěže se Jan
chová občas nedospěle. I když dospěle
přizná svoji nepokrytou touhu po výhře,
po svém večírku se chová uraženě, nesnese totiž vůbec kritiku, je ukřivděný
jako malý kluk. Je prostě přesvědčen,
že uvařil vítězné menu. Je to pravda?
Jeho favoritku Lucii Bílou mu připomíná černovlasá matka tří dětí Petra, která
naopak tvrdí, že v soutěži pro výhru
není, že si chce hlavně zpestřit život a
poznat zákulisí soutěže. Přesto právě
Petra se v pátek hodně snaží a o své hosty skoro vzorně pečuje. Karlovi dokonce běží pro pivo! Ten přišel na zajímavý
trest pro hostitele, který se s jídlem moc
loudá – návštěva mu mezitím vypije
bar… Petra je pro někoho moc upovída-

Pátek: Petra Turková (40)

Sedmým rokem pracuje jako vedoucí pobočky pneuservisu a autoservisu. Je vdaná, má
dva syny a dceru. Po
práci ji čeká starost o
rodinu, která žije v šestipokojovém domě. Do pořadu maminku přihlásil syn, protože doma sledují
Prostřeno!. Pokud by uspěla, odjela by i
s rodinou na dovolenou nebo si pořídila
něco pěkného domů. Nejraději připravuje palačinky pro děti podle babiččina receptu. Mezi její oblíbená jídla patří grilovaná masa, zelenina a sýry, poslední
dobou se snaží jíst zdravě. Nikdy by nesnědla mořské plody, šneky a hmyz.

ná a pro někoho i moc dobrá hostitelka
– a tomu odpovídá i poslední bodování,
místy velmi překvapivé!
Jaký úkol týdne čeká milovníky syrečků z Hané? Je to balkánský sýr a
mezi recepty nebude jen oblíbený „šopák“. Odér olomouckých syrečků se do
jídelníčků však také dvakrát vloudí.

FOTO | FTV PRIMA

Meníčka jsou pestrá, nálady proměnlivé, otevřenost, ale i mimikry některých soupeřů zajímavé, pokusy o zábavu místy ambiciózní. Kdo to nakonec
vyhraje? Vyplatí se Moravákům tentokrát taktika? Sledujte premiérové olomoucké Prostřeno! od pondělí do pátku
v 17.35 hodin na Primě.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z OLOMOUCKÉHO KRAJE
Fazolovo-celerový salátek a lososový
závitek

Čtvrtek: Karel Šutera (39)

Pracuje jako obchodní
zástupce a manažer. Je
rozvedený, má dva
syny. Žije s přítelkyní.
Do pořadu se přihlásil
sám, protože ho baví
vaření a jeho rodina
chválí vše, co jim připraví. Kdyby zvítězil, uspořádal by pořádnou oslavu
svých čtyřicetin. Má rád maso a masité
pokrmy, chutná mu vepřové koleno. Nesnáší štrúdl a nudle s mákem.

Petra (vzadu uprostřed) je silná soupeřka, umí vařit.

Ingredience – fazolovo-celerový salátek: 400 g sterilovaných červených fazolí, 1 sklenička domácího sterilovaného celeru, 125 g mozzarelly, jarní cibulka, čerstvá bazalka, sůl, pepř. Lososový
závitek: 100 g uzeného lososa, 500 g
selského jogurtu, 6 lžic smetany ke šlehání (33 % tuku), 60 g zakysané smetany, 3 stroužky česneku, sůl. Postup – fazolovo-celerový salátek: Fazole propláchneme studenou vodou a scedíme,
přidáme celer, nadrobno nakrájenou
mozzarellu a jarní cibulku, dochutíme
solí, pepřem a bazalkou. Dobře promícháme a necháme odležet v chladnu. Lososový závitek: Smícháme selský jogurt, šlehačku, zakysanou smetanu a dochutíme solí. Tuto směs vložíme do cedníku vyloženého plátnem, přikryjeme a
necháme při pokojové teplotě odkapat
do mísy cca 24 hodin. Poté sýr vyjmeme z plátna do misky a dochutíme česnekem. Plátky z uzeného lososa naplníme sýrovou směsí a zavineme.

Maso dvou barev na grilované zelenině s bylinkovými brambůrkami, dipy
Ingredience: 10 kuřecích paliček,
500 g vepřové panenky, sweet chilli
omáčka, med, směs bylinek, olej, 1 lilek, 1 cuketa, 2 červené cibulky, 3 papričky, česnek podle chuti, 800 g baby
brambůrků, sůl. Dipy: 100 g zakysané
smetany + pažitka, sůl, citron; 100 g bílého jogurtu + okurka, kopr, sůl, pepř;
80 g majonézy, 40 g kečupu + chilli, ste-

rilované feferonky. Postup: Kuřecí paličky dáme péct do trouby vyhřáté na
180 stupňů, vepřovou panenku si připravíme na špízy a také upečeme. Zeleninu
nakrájíme na kousky a ugrilujeme. Upečeme baby brambůrky a připravíme si
dipy smícháním uvedených ingrediencí, které k jídlu podáváme.
Zelené maso s rýží basmati
Ingredience: 1 kg kuřecích prsou, 1 kg
cibule. Na marinádu: 6 lžic worcesteru, 6 lžic maggi koření, 6 lžic oleje,
4 lžíce solamylu, 6 žloutků, 3 lžičky

soli, 2 lžičky kari, feferonky podle chuti, 4 lžičky cukru, 1/2 kg rýže basmati,
1 cibule, olej, sůl. Postup: Kuřecí prsa
nakrájíme na nudličky, vložíme do marinády a necháme 24 hodin uležet v chladu. Cibuli nakrájíme nadrobno a těsně
před tepelnou úpravou ji smícháme s marinovaným masem. Za stálého míchání
dusíme pod pokličkou doměkka. Rýži
propereme, osolíme, přidáme opraženou
cibulku a vodu. Vaříme doměkka.
Panna cotta – známý italský dezert
Ingredience: 2 smetany ke šlehání,
1 vanilkový cukr, 3 plátky želatiny,
kompotované broskve na přeliv, šlehačka na dozdobení. Postup: Želatinu namočíme do vody a necháme nabobtnat.
Smetanu zahřejeme, přidáme vanilkový
cukr a želatinu, ze které slijeme vodu.
Za stálého míchání metličkou prohřejeme až k varu – nesmí se ale vařit! Naservírujeme do skleniček, vložíme do ledničky, aby dezert ztuhnul, a před podáváním dozdobíme rozmixovaným ovocem a šlehačkou.

internetový obchod se spodním prádlem a plavkami

SLEVA 20 %
na nákup na www.astratex.cz
KUPÓN: PP517B

NÁKUP ONLINE SE VYPLATÍ!




Veškeré zboží skladem v ČR
Odeslání do druhého dne
8% z nákupu vám vrátíme

nakupujte

online

Kód vložte v prvním kroku košíku, sleva bude automaticky odečtena.
Kupón je platný do 9. 7. 2017 při online nákupu na www.astratex.cz.
Sleva neplatí na již zlevněné zboží.

Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘID I Č E

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

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

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

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 27. května 2017
Nova

Prima

Joj Family

5.55 Jake a piráti ze Země Nezemě (27) 6.25
Senzační Spiderman (8) 6.50 Kačer Kabrňák II
(7) 7.15 Příběhy Toma a Jerryho II (2) 7.40
Tučňáci z Madagaskaru II (9) 8.05 Princezna
husopaska 9.15 Tanec s vášní: Rozbal to!
Drama (USA, 2008) 11.05 Koření 12.00 Volejte
Novu 12.35 Rady ptáka Loskutáka 13.50
Výměna manželek III 15.00 Španglicky snadno a rychle. Komedie (USA, 2004) 17.35
Ochránce. Komedie (Kan./USA, 2005) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.30 Max Steel (12) 6.55 Tlapková patrola (18)
7.25 Tlapková patrola (19) 7.55 Jen počkej,
zajíci! 8.15 M.A.S.H (188) 8.55 Autosalon 10.10
Ohnivý kuře II (21) 11.25 Přístav II (21) 12.50
davinci 13.45 Česko Slovensko má talent
15.05 Kamarád do deště. Krimikomedie (ČR,
1988). Hrají S. Tofi, L. Vaculík, B. Andraszewiczová, K. Augusta, A. Hryc, K. Strasburger,
A. Vránová a další 16.50 Vraždy v Midsomeru
XIV 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.35 Krimi 5.55 Noviny 6.40 Krimi

ZÁBAVA

FANTASY

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
6.00 Kouzelné bylinky 6.25 Polopatě 7.20
Lesní ženka 7.40 Usmívej se, lásko má 8.35
Otec Brown III 9.20 Gejzír 9.50 Columbo
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Panenka
z vltavské tůně 14.00 O ptáku Ohniváku 14.50
Past 16.25 Hercule Poirot XII 18.00
Ferdinandovy zahrady 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

7.15 Krimi 7.45 Noviny 8.35 Soudní síň – cz 9.25
Soudní síň 10.30 Klenot TV 11.30 Zoo 12.25 Synové
a dcery Jakuba Skláře (8) 13.50 Dostih 15.35 Česko
Slovensko má talent 17.05 Na chalupě 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém
nebi 22.30 Hra života, romantická komedie
(N, 2006) 0.25 Zoo, dramatický seriál (SR, 2016)

ÚTERÝ 9.15 Medicopter 117 (3/82) 10.15 Klenot

ÚTERÝ 30. 5. | 20:15

20.20 Čarodějův učeň
Fantasy film (USA, 2010).
Hrají N. Cage, J. Baruchel,
M. Bellucciová, T. Palmerová
22.20 Nic nás nerozdělí
Drama (USA/Šp., 2012). Hrají
E. McGregor, N. Wattsová a další
0.30 Vražda v Presidiu
Krimifilm (USA, 2005). Hrají
L. D. Phillips, V. Prattová a další
2.05 Kriminálka Miami VI (6)
2.45 Prásk!
3.40 DO-RE-MI

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Dnes zemřeš
Akční film (USA, 2005). Hrají
S. Seagal, A. Criss, M. Morrowová, S. Buxtonová a další
23.55 Carrie
Horor (USA, 1976). Hrají S. Spaceková, P. Laurieová, J. Travolta
2.05 Vraždy v Midsomeru XIV
Smrt na začátku máje.
Krimiseriál (VB, 2011)
4.00 Utta Danellová: Svatba na venkově
Romantický film (N, 2002)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

6.35 Profesionál (2) 7.45 Poslední loď II (7) 8.40
Top Gear II (2) 9.50 Applikace 10.25 Re-play 10.55
FREEzone 11.30 Pevnost Boyard (8) 13.55
Simpsonovi XIII (6) 14.25 Simpsonovi XIII (7) 14.55
Simpsonovi XIII (8) 15.25 Simpsonovi XIII (9) 15.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (15, 16) 17.55
Simpsonovi XIII (10, 11) 18.55 Simpsonovi XIII (12, 13)
20.00 Asterix a Obelix ve službách Jejího
Veličenstva 22.20 Prometheus 0.50 Re-play

5.30 Muž, který dopadl Eichmanna 7.00 Babylon 5:
Hlasy v temnotě 8.15 Odložené případy V (7, 8)
9.55 Superman 4 12.00 Mrtvý bod II (16, 17), seriál
(USA, 2016-2017) 13.40 Dostaňte agenta Smarta,
akční film (USA, 2008) 15.45 Zachraňte Willyho,
dobrodružný film (USA/Fr., 1993) 17.50 Rafťáci,
komedie (ČR, 2006) 20.00 Matrix, sci-fi thriller
(USA, 1999) 22.35 Královna Alžběta, drama (VB,
1998) 0.55 Na dotek, romantické drama (USA, 2004)

9.10 Tlapková patrola (19) 9.40 Max Steel (12)
10.05 Pekelná kuchyně XV (8) 10.55 Spravedlnost
v krvi V (15) 11.50 Doktor z hor: Nové příběhy VII
(9) 12.50 Když vaří táta 13.40 Spravedlnost v krvi
V (16) 14.35 Doktor z hor: Nové příběhy VII (10)
15.35 Afričan 17.40 Když vaří táta 18.25 Pekelná
kuchyně XV (9) 19.20 Rozpal to, šéfe! 20.15 Ďábel
nosí Pradu 22.30 Breakheartský průsmyk 0.30
Mutant: Probuzení, sci-fi thriller (USA, 2007)

SÉRUM PRAVDY

NEDĚLE 5.20 Soudní síň 6.05 Krimi 6.30 Noviny

PONDĚLÍ 9.15 Medicopter 117 (2/82) 10.15
Klenot TV 11.15 Ochránci 12.10 Nákupní maniačky
13.15 Kdyby bylo kdyby 2 14.10 Ochránci 15.05
Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz 16.55 Medicopter
117 (3/82) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Dostih 22.05 Smrtící hora,
thriller (Kan., 2005) 0.00 Rodinné záležitosti

MATKY
NA TAHU
Zapař jako matka
20.00 Zázraky přírody
21.15 Fantomas se zlobí
Komedie (Fr./It., 1965)
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Wallander
0.20 Banánové rybičky
1.00 Po stopách hvězd
1.30 Žiješ jenom 2x
1.55 Legendy záchranářství: Unikátní
záchrany
2.30 Sama doma
4.00 Bydlení je hra

7.05 Noviny 7.55 Soudní síň – cz 8.45 Soudní síň
9.45 Klenot TV 10.45 Druhý dech (10) 12.00 Ve
znamení Merkura (4) 13.40 Rodinné záležitosti
14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň – cz 16.45
V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Smrtící hora 22.05 Dědictví 23.15 Česko Slovensko
má talent – To nej... 0.40 Soudní síň – cz

TV 11.15 Ochránci 12.05 Nákupní maniačky 13.10
Kdyby bylo kdyby 2 14.10 Ochránci 15.05 Soudní síň
16.05 Soudní síň – cz 16.55 Medicopter 117 (4/82)
17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Česko Slovensko má talent 21.55 Puma (5, 6)
23.50 Kdyby bylo kdyby 2 0.50 Ochránci

STŘEDA 10.00 Klenot TV 11.00 Ochránci 12.00

Nákupní maniačky 13.05 Kdyby bylo kdyby 2 (9/10)
14.10 Ochránci 15.05 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
16.55 Medicopter 117 (5/82) 17.50 Nákupní maniačky
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Druhý dech (11)
21.40 Česko Slovensko má talent – To nej... 23.05
Rodinné záležitosti 0.25 Kdyby bylo kdyby 2 (9/10)

ČTVRTEK 10.15 Klenot TV 11.15 Ochránci 12.05

Nákupní maniačky 13.10 Kdyby bylo kdyby 2 (10/10)
14.10 Ochránci 15.05 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
16.55 Medicopter 117 (6/82) 17.50 Nákupní maniačky
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Synové a dcery
Jakuba Skláře (9) 21.25 Ve znamení Merkura (5)
22.55 Hotel Herbich (5) 23.55 Kdyby bylo kdyby 2

PÁTEK 9.20 Medicopter 117 (6/82) 10.15 Klenot
TV 11.15 Ochránci 12.10 Nákupní maniačky 13.15
Nevinní (1/32) 14.10 Ochránci 15.05 Soudní síň
16.05 Soudní síň – cz 16.55 Medicopter 117 (7/82)
17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Muž po mém boku 22.05 Česko Slovensko
má talent 23.35 Nevinní (1/32) 0.30 Ochránci
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neděle 28. května 2017
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.40 Past.
Drama (ČR, 1950) 8.15 Úsměvy
Martina Zounara 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Světýlka z blat
Pohádka (ČR, 1992)
14.00 Nevyjasněná úmrtí
15.00 Konec básníků v Čechách
Komedie (ČR, 1993)
16.50 Zabil jsem Einsteina, pánové
Sci-fi komedie (ČR, 1969)
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 GEN – Galerie elity národa
20.15 Monstrum
TV film (ČR, 2017)
21.55 168 hodin
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Pumpaři od Zlaté podkovy
Krimifilm (ČR, 1978)
0.00 Místo činu – Schimanski
1.25 Legendy záchranářství

NOVA
6.10
6.25
6.50
7.20
7.45
8.10
8.35
9.35
11.40
12.50
14.15
16.20
18.05
19.30
20.20
22.20
22.55
0.45
2.20

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě (28)
Senzační Spiderman (9)
Kačer Kabrňák II (8)
Příběhy Toma a Jerryho II (3)
Tučňáci z Madagaskaru II (10)
Víkend
Donšajni
Komedie (ČR, 2013)
Rodinka (1, 2)
Myšák Stuart Little 2
Animovaná komedie (USA, 2002)
Krotitelé duchů 2
Komedie (USA, 1989)
Příště budeme chytřejší, staroušku!
Komedie (ČR, 1982)
Císařův pekař
Komedie (ČR, 1951)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Vratné lahve
Komedie (ČR, 2007)
Střepiny
Když se setmí
Akční film (USA, 2004)
Krotitelé duchů 2
Komedie (USA, 1989)
Volejte Novu

Prima
6.15
6.40
7.10
7.40
8.05
8.40
9.10
9.45
11.00
11.45
12.40
13.15
13.40
14.15
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.20
23.35
1.35
3.30
3.55

Max Steel (13)
Tlapková patrola (19)
Tlapková patrola (20)
Jen počkej, zajíci!
M.A.S.H (189)
M.A.S.H (190)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře II (22)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Božské dorty od Markéty
Máme rádi Česko
Vraždy v Midsomeru XIV
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Mordparta II (8)
Očima Josefa Klímy
Show Jana Krause
Podnájemník
Thriller (USA, 2009)
Vraždy podle Agathy (1)
Prima ZOOM Svět
Vraždy v Midsomeru XIV

Nova Cinema
5.20 Milionová pojistka 6.50 Babylon 5: Hlasy
v temnotě 8.05 Batman a Robin 10.20 Tanec
s vášní: Rozbal to! 12.25 Dostaňte agenta Smarta
14.25 Ochránce 16.15 Lovci zločinců III (14, 15)
18.00 Čarodějův učeň 20.00 Superman se vrací,
dobrodružný film (USA, 2006) 22.50 Nebezpečné
hry 3 0.25 Terminator Salvation

Prima cool
6.30 Applikace 7.05 Re-play 7.35 FREEzone 8.10
Profesionál (3) 9.20 Poslední loď II (8) 10.15 Top
Gear II (3) 11.20 Pevnost Boyard (9) 13.50
Simpsonovi XIII (10-13) 15.45 Asterix a Obelix ve
službách Jejího Veličenstva 17.55 Simpsonovi XIII
(14, 15) 18.55 Simpsonovi XIII (16, 17) 20.00 Hellboy
2: Zlatá armáda 22.40 Živí mrtví VII (6) 23.45
Těžká dřina 0.15 Autosalon

Prima Max
9.25 Max Steel (13) 9.55 Pekelná kuchyně XV (9)
10.50 Spravedlnost v krvi V (16) 11.45 Doktor z hor:
Nové příběhy VII (10) 12.45 Když vaří táta 13.30
Spravedlnost v krvi V (17) 14.25 Doktor z hor: Nové
příběhy VII (11) 15.25 Ďábel nosí Pradu 17.45 Když
vaří táta 18.30 Pekelná kuchyně XV (10) 19.30
Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Tristan a Isolda
22.50 Dnes zemřeš 0.50 Carrie, horor (USA, 1976)

pondělí 29. května 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown III 9.45
168 hodin 10.20 Zabil jsem Einsteina,
pánové. Sci-fi komedie (ČR, 1969)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Beruška
15.00 Televarieté
16.25 Kojak IV
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Labyrint (5/7)
21.00 Reportéři ČT
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Kriminalista
22.40 Na stopě
23.05 Taggart
0.00 Případy detektiva Murdocha IX
0.45 AZ-kvíz
1.10 Kalendárium
1.25 Z metropole, Týden v regionech

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.45
23.35
0.30
1.20
2.00
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3260)
Kriminálka Anděl (3)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa III (9)
Ordinace v růžové zahradě (162)
Odložené případy V (9)
Odložené případy V (10)
Kriminálka Miami VI (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3261)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (12)
Kriminálka Anděl (4)
Kriminálka Las Vegas XIV (14)
Lovci zločinců IV (3)
Odložené případy V (9)
Odložené případy V (10)
Kriminálka Miami VI (7)
Střepiny

Prima
6.10
6.35
7.05
7.50
8.45
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.30
2.30

Max Steel II (1)
Tlapková patrola (20)
Tlapková patrola (21)
M.A.S.H (190)
M.A.S.H (191)
Jake a Tlusťoch V (5)
Rosamunde Pilcherová: Růže
z Kerrymoru
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (6)
Komisař Rex IV (14)
Komisař Rex IV (15)
Policie Hamburk III (15)
Odpolední zprávy
A je to naše!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (21)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
A je to naše!
Rosamunde Pilcherová: Růže
z Kerrymoru
Komisař Rex IV (14)

Nova Cinema
5.30 Milionová pojistka 7.10 Donšajni 9.05 Myšák
Stuart Little 2 10.45 Španglicky snadno a rychle
13.25 Superman se vrací 16.10 Příště budeme chytřejší, staroušku! 17.55 Vratné lahve 20.00 Říjnové
nebe, drama (USA, 1999) 22.15 Schůzka s cizincem,
thriller (USA/N/Kan., 1995) 23.50 Nebezpečné hry
3, akční film (USA, 2005)

Prima cool
8.25 Futurama III (8) 8.55 Hvězdná brána VI (19)
9.50 Bylo nebylo IV (16) 10.45 Top Gear II 11.55
Simpsonovi XIII (14-17) 13.50 Applikace 14.25 Re-play 14.55 Futurama III (9) 15.25 Hvězdná brána VI
(20) 16.25 Kdo přežije: Cagayan (15) 18.15
Simpsonovi XIII (18-21) 20.15 Grimm VI (4) 21.20
Teorie velkého třesku VI (4, 5) 22.15 Městečko
Fortitude (8) 23.20 Ztracená archa (4) 0.15 Grimm

Prima Max
9.25 Pekelná kuchyně XV (10) 10.20 Spravedlnost
v krvi V (17) 11.15 Doktor z hor: Nové příběhy VII (11)
12.15 Když vaří táta 12.55 Spravedlnost v krvi V (18)
13.55 Doktor z hor: Nové příběhy VII (12) 14.55
Hellboy 2: Zlatá armáda 17.25 Když vaří táta 18.20
Pekelná kuchyně XV (11) 19.15 Vítejte doma! III (16)
20.15 Zamilovaný profesor 2 – Klumpovi 22.25
Beowulf a Grendel 0.20 Tristan a Isolda

úterý 30. května 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak IV 9.55 Hovory
H ještě po dvaceti letech 10.50
Hitparáda televizní zábavy 11.45
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Kino
15.00 Televarieté
16.25 Kojak IV
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Panoptikum města pražského
21.00 Hercule Poirot XII
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Legendy záchranářství: Vlaková
neštěstí
23.05 Motiv III
23.50 Otec Brown III
0.40 AZ-kvíz

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.35
23.30
0.20
1.10
1.50
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3261)
Policie Modrava (12)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa III (10)
Ordinace v růžové zahradě (163)
Odložené případy V (11)
Odložené případy V (12)
Kriminálka Miami VI (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3262)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (741)
Víkend
Kriminálka Las Vegas XIV (15)
Lovci zločinců IV (4)
Odložené případy V (11)
Odložené případy V (12)
Kriminálka Miami VI (8)
Dva a půl chlapa III (9)

Prima
6.10
6.40
7.10
7.55
8.45
9.20
10.20
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.25
0.15
2.15

Max Steel II (2)
Tlapková patrola (21)
Tlapková patrola (22)
M.A.S.H (191)
M.A.S.H (192)
Jake a Tlusťoch V (6)
Rosamunde Pilcherová: Ve svitu
ohně
Romantický film (N, 2000)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (7)
Komisař Rex IV (16)
Komisař Rex IV (17)
Policie Hamburk III (16)
Odpolední zprávy
A je to naše!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (23)
TOP STAR magazín
Castle na zabití V (11)
A je to naše!
Rosamunde Pilcherová: Ve svitu
ohně
Komisař Rex IV (16)

Nova Cinema
5.50 Tanec s vášní: Rozbal to! 7.30 Odložené
případy V (9, 10) 9.10 Zachraňte Willyho 11.35
Superman se vrací 14.40 Říjnové nebe 16.45
Krotitelé duchů 2 18.40 Císařův pekař, komedie
(ČR, 1951) 20.00 Katastrofa letu č. 19, drama (USA,
1997) 21.45 Oběti války, válečný film (USA, 1989)
23.55 Když se setmí, akční film (USA, 2004)

Prima cool
9.50 Hvězdná brána VI (20) 10.50 Bylo nebylo IV
(17) 11.45 Top Gear II 12.50 Simpsonovi XIII (18-21)
14.45 Teorie velkého třesku VI (4, 5) 15.45
Futurama III (10) 16.15 Hvězdná brána VI (21) 17.10
Top Gear II 18.15 Simpsonovi XIII (22) 18.45
Simpsonovi XIV (1-3) 20.15 Moto cestou necestou
21.20 Teorie velkého třesku VI (6, 7) 22.15 davinci
23.15 Americká odysea (7) 0.10 Ztracená archa (4)

Prima Max
9.15 Max Steel II (2) 9.45 Pekelná kuchyně XV (11)
10.40 Spravedlnost v krvi V (18) 11.35 Doktor z hor:
Nové příběhy VII (12) 12.35 Když vaří táta 13.20
Spravedlnost v krvi V (19) 14.15 Doktor z hor: Nové
příběhy VII (13) 15.15 Zamilovaný profesor 2 –
Klumpovi 17.25 Když vaří táta 18.20 Pekelná kuchyně
XV (12) 19.15 Vítejte doma! III (17) 20.15 Lara Croft –
Tomb Raider: Kolébka života 22.45 Denní světlo

středa 31. května 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak IV 9.55 Hovory
H ještě po dvaceti letech 10.40
Panoptikum města pražského 11.45
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Stokoruna
14.55 Televarieté
16.25 Kojak IV
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00 Anděl s ďáblem v těle
Komedie (ČR, 1983)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Columbo
23.55 Kriminalista
1.00 AZ-kvíz
1.25 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.25
0.15
1.50
2.30
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3262)
Ordinace v růžové zahradě 2 (741)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa III (11)
Ordinace v růžové zahradě (164)
Odložené případy V (13)
Odložené případy V (14)
Kriminálka Miami VI (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3263)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Holky pod zámkem II
Kriminálka Las Vegas XIV (16)
Lovci zločinců IV (5)
Odložené případy V (13, 14)
Kriminálka Miami VI (9)
Dva a půl chlapa III (10)
Co na to Češi

Prima
6.10
6.40
7.10
7.55
8.50
9.20
10.20
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.45
0.30
2.25

Max Steel II (3)
Tlapková patrola (22)
Tlapková patrola (23)
M.A.S.H (192)
M.A.S.H (193)
Jake a Tlusťoch V (7)
Rosamunde Pilcherová: Pobřeží
snů
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (8)
Komisař Rex IV (18)
Komisař Rex V (1)
Policie Hamburk III (17)
Odpolední zprávy
A je to naše!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (22)
Show Jana Krause
Telebazar
A je to naše!
Rosamunde Pilcherová: Pobřeží
snů
Komisař Rex IV (18)

Nova Cinema
5.40 Španglicky snadno a rychle 8.00 Odložené
případy V (11, 12) 9.40 Lovci zločinců III (14, 15)
11.45 Ochránce 13.50 Čarodějův učeň 15.55
Katastrofa letu č. 19 17.45 Snila jsem o Africe 20.00
Něco nového, romantická komedie (USA, 2006)
21.55 Austin Powers: Goldmember, akční film (USA,
2002) 23.40 Oběti války, válečný film (USA, 1989)

Prima cool
9.55 Hvězdná brána VI (21) 10.55 Bylo nebylo IV (18)
11.50 Moto cestou necestou 12.45 Simpsonovi XIII
(22) 13.15 Simpsonovi XIV (1-3) 14.45 Teorie velkého
třesku VI (6, 7) 15.40 Futurama III (11) 16.10 Hvězdná
brána VI (22) 17.10 Top Gear II 18.15 Simpsonovi XIV
(4-7) 20.15 Extant (12) 21.20 Teorie velkého třesku VI
(8, 9) 22.15 Partička 23.05 Americká odysea (8)
23.55 Partička 0.40 24 hodin: Dnes neumírej (7)

Prima Max
9.25 Pekelná kuchyně XV (12) 10.20 Spravedlnost
v krvi V (19) 11.15 Doktor z hor: Nové příběhy VII (13)
12.15 Když vaří táta 13.05 Spravedlnost v krvi V (20)
13.55 Doktor z hor: Nové příběhy VII (14) 14.55 Lara
Croft – Tomb Raider: Kolébka života 17.25 Když vaří
táta 18.20 Pekelná kuchyně XV (13) 19.15 Vítejte
doma! III (18) 20.15 Policajtka 22.20 Kód smrti 0.25
Denní světlo, katastrofický film (USA, 1996)

čtvrtek 1. června 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak IV 9.50 Hovory
H ještě po dvaceti letech 10.40 Pošta
pro tebe 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Daniela Hůlky
14.30 Televarieté
15.50 Kojak IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Poklad byzantského kupce
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.35 Gejzír
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Na stopě
23.30 Anděl s ďáblem v těle
Komedie (ČR, 1983)
1.10 AZ-kvíz
1.40 Toulavá kamera
2.30 Dobré ráno

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.40
13.05
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
23.50
1.20
2.00
2.45
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3263)
Výměna manželek IX
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa III (12)
Ordinace v růžové zahradě (165)
Odložené případy V (15, 16)
Kriminálka Miami VI (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3264)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (742)
Prásk!
Náhradníci
Akční sci-fi film (USA, 2009)
Odložené případy V (15, 16)
Kriminálka Miami VI (10)
Dva a půl chlapa III (11)
Áčko
Co na to Češi

Prima
6.20
6.50
7.35
8.25
9.00
10.05
12.05
12.15
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.20
0.25
1.25
3.15

Max Steel II (4)
Tlapková patrola (24)
M.A.S.H (193)
M.A.S.H (194)
Jake a Tlusťoch V (8)
Rosamunde Pilcherová: Vítr nad
řekou
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (9)
Komisař Rex V (2)
Komisař Rex V (3)
Policie Hamburk III (18)
Odpolední zprávy
A je to naše!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (24)
davinci
Castle na zabití V (12)
Komisař Rex V (2)
Komisař Rex V (3)
Rosamunde Pilcherová: Vítr nad
řekou
Policie Hamburk III (18)

Nova Cinema
5.10 Říjnové nebe 6.50 Myšák Stuart Little 2 8.05
Odložené případy V (13, 14) 9.45 Snila jsem o Africe
12.15 Katastrofa letu č. 19 14.15 Podtrh 16.05 Něco
nového, romantická komedie (USA, 2006) 17.55
Město šílenců, thriller (USA, 1997) 20.00 Mrtvý bod
II (18, 19) 21.40 Bojové nasazení, akční film (USA,
1986) 0.05 Austin Powers: Goldmember

Prima cool
9.30 Futurama III (11) 9.55 Hvězdná brána VI (22)
10.55 Bylo nebylo IV (19) 11.55 Extant (12) 12.50
Simpsonovi XIV (4-7) 14.45 Teorie velkého třesku
VI (8, 9) 15.40 Futurama III (12) 16.10 Hvězdná
brána VII (1) 17.10 Top Gear II 18.15 Simpsonovi XIV
(8-11) 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku
VI (10) 21.50 Teorie velkého třesku VI (11) 22.20
Bastardi 0.10 Poslední chlap na Zemi II (1)

Prima Max
9.50 Pekelná kuchyně XV (13) 10.45 Spravedlnost
v krvi V (20) 11.40 Doktor z hor: Nové příběhy VII
(14) 12.40 Když vaří táta 13.25 Spravedlnost v krvi
V (21) 14.20 Doktor z hor: Nové příběhy VII (15)
15.20 Policajtka 17.25 Když vaří táta 18.20 Pekelná
kuchyně XV (14) 19.15 Vítejte doma! III (19) 20.15 Jak
utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách
22.20 Herkules a ohnivý kruh 0.15 Kód smrti

pátek 2. června 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak IV 9.50 Hovory
H ještě po dvaceti letech 10.40
Nevyjasněná úmrtí 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Nadi Konvalinkové
14.25 Televarieté
15.45 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Princezna ze mlejna
Pohádka (ČR, 1994)
21.45 Všechnopárty
22.40 Hitparáda televizní zábavy
23.34 Výsledky losování Šťastných 10
23.35 Případy detektiva Murdocha IX
0.20 AZ-kvíz
0.45 Objektiv
1.15
Bolkoviny
1.55 Legendy záchranářství: Vlaková
neštěstí

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.40
13.05
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.00
0.35
2.00
2.30
2.50
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3264)
Ordinace v růžové zahradě 2 (742)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa III (13)
Ordinace v růžové zahradě (166)
Odložené případy V (17, 18)
Kriminálka Miami VI (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3265)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Šíleně smutná princezna
Pohádková romance (ČR, 1968)
Hunger Games
Sci-fi thriller (USA, 2012)
Odložené případy V (17, 18)
Prásk!
Dva a půl chlapa III (12)
Áčko
Co na to Češi

Prima
6.20
6.45
7.30
8.25
8.55
10.00
12.05
12.15
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
23.10
0.10
1.10
2.10
4.05

Max Steel II (5)
Tlapková patrola (25)
M.A.S.H (194)
M.A.S.H (195)
Jake a Tlusťoch V (9)
Rosamunde Pilcherová: Děti
štěstěny
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (10)
Komisař Rex V (4)
Komisař Rex V (5)
Policie Hamburk III (19)
Odpolední zprávy
A je to naše!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (22)
Česko Slovensko má talent
Castle na zabití V (13)
Komisař Rex V (4)
Komisař Rex V (5)
Rosamunde Pilcherová: Děti
štěstěny
A je to naše!

Nova Cinema
5.10 Lovci zločinců III (15) 5.50 Princezna
husopaska 6.50 Město šílenců 8.45 Odložené případy V (15, 16) 10.25 Škola zlodějů 12.35 Něco nového 14.45 Země dinosaurů 15.55 Mrtvý bod II (18, 19)
17.35 Ostrov, akční sci-fi film (USA, 2005) 20.00
Štěstí ve hře, komedie (Austr./USA, 2007) 22.25
Krvavá sklizeň, horor (USA, 2007) 0.10 Náhradníci

Prima cool
6.35 Bylo nebylo IV (19) 7.45 Top Gear II 9.20
Futurama III (12) 9.50 Hvězdná brána VII (1) 10.45
Bylo nebylo IV (20) 11.40 Autosalon 12.50
Simpsonovi XIV (8-11) 14.45 Teorie velkého třesku VI
(10, 11) 15.40 Futurama III (13) 16.10 Hvězdná brána VII
(2) 17.10 Top Gear II 18.15 Simpsonovi XIV (12-15)
20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (17, 18) 22.10
Lochnesský teror 0.10 Poslední chlap na Zemi II (2)

Prima Max
9.50 Pekelná kuchyně XV (14) 10.45 Spravedlnost
v krvi V (21) 11.40 Doktor z hor: Nové příběhy VII (15)
12.40 Když vaří táta 13.25 Spravedlnost v krvi V (22)
14.20 Doktor z hor: Nové příběhy VII (16) 15.20 Jak
utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách
17.25 Když vaří táta 18.20 Pekelná kuchyně XV (15)
19.15 Vítejte doma! III (20) 20.15 Jak ukrást Venuši
22.50 Bastardi 0.40 Herkules a ohnivý kruh

„
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Mezi vrstevníky nemusí
patřit mezi baviče, ale
slova, která svěří papíru,
dokážou pohltit i starší
čtenáře. U psaní ale řada
dětských talentů nevydrží.
ČR | Když dnes 18letá spisovatelka Marcela Remeňová křtila svou první knihu, bylo
jí pouhých 14 let. Svůj thriller „Osm světů:
Seznámení“ ovšem začala psát už ve 12 letech. Na její prvotinu
navázala další pokračování a dnes je na
světě celá knižní série. Úspěšných dětských autorů jako je,
respektive byla v
době vydání Remeňová (na snímku),
ovšem není mnoho.
Podle spisovatele a lektora tvůrčího psaní René Nekudy je důvod prostý. Děti
u psaní nevydrží. „Psaní je, bohužel, časově velice náročná věc. A v pozdějším vývo-

Česká republika

ji to není jen o tom něco ze sebe vyplivnout, ale také se v textu později přehrabovat a spoustu věcí přepisovat. To jsou věci,
které na začátku mladí autoři vůbec neřeší.
Jsou rádi, že napsali dvě stě stránek a jdou
od toho,“ vysvětluje s tím, že právě v tom
tkví zásadní rozdíl od profesionálního psaní. Právě v něm hrají velkou roli rozbory,
úpravy a spousta přepisování, aby měl výsledný celek hlavu a patu.
V jeho hodinách tvůrčího psaní se celkem běžně objevují 15letí teenageři s autorskými ambicemi. Občas zavítají na
kurz i mladší ročníky, u kterých jejich
tvůrčí sklony podporují rodiče a chtějí,
aby se um jejich ratolestí nadále rozvíjel.

Utíkají na internetová fóra
„Nikdy jsem neměl na hodinách někoho, kdo by nezapadl do skupiny dospělých. Naopak je až s podivem, jak skvěle funguje komunikace mezi nejstaršími
účastníky kurzů – tedy šedesáti až sedmdesátiletými lidmi na jedné straně a jedenáctiletými malými autory na straně druhé,“
říká Nekuda. Děti oproti dospělým podle
něj nepodávají ani výrazně horší výkony,

neboť jejich velkou výhodou je, že dokážou velmi rychle reagovat na zadané úkoly. Problémy v komunikaci se naopak mohou objevovat v kolektivu vrstevníků.
Děti, které se rády obklopují knížkami,
mnohdy postrádají společná témata například se spolužáky. „Pak utíkají spíš na internet, kde se potkávají na různých fórech
a komunikují mezi sebou tímto způsobem,“ vysvětluje Nekuda.

Ocenění i filmový hit
Díla dětských autorů mohou upoutat i dospělé čtenáře. Je to ale spíše výjimečný
jev. Velkou roli totiž hraje přístup nakladatele a to, jak dobře dovede dílo mladých tvůrců prodat, i to, na koho marketingově cílit.
A kdo se kromě již zmiňované Marcely
Remeňové z českých autorů dokázal prosadit? Tak například Karolína Ticháčková –
dnes 25letá autorka, vydala svou prvotinu
„Proč kouzelník nečaruje“ v 16 letech. Příběh inspirovaný legendou o králi Artušovi
a kouzelníkovi Merlinovi začala sepisovat
už jako 13letá. To Agáta Kestřánková napsala svou oficiálně první povídku už v 11

Mladí autoři
jsou rádi za
dvě stě stránek, které
napsali, a jdou od toho.
Neřeší, že je potřeba se
v textu přehrabovat a
spoustu věcí přepisovat.
letech a hned s ní zvítězila v soutěži Zlatá
Ema 2008. Její první kniha „Rytíři a jiná
havěť“ zase uspěla v soutěži Zlatý oříšek v
roce 2010. Rok později přidala zatím svou
poslední povídkovou knihu Tam za velkou louží hejno supů krouží z prostředí Divokého západu.
V zahraničí dokázal svět dospělých výrazně ovlivnit svým fantasy bestsellerem
Eragon tehdy teprve
15letý Christopher
Paolini (na snímku).
Kniha má po celém
světě miliony čtenářů a vznikl podle ní
i komerčně úspěšný
film. Úspěch zaznamenala také Francouzka rumunského původu Flavia Bujor se svým fantasy příběhem „Kameny osudu“. Knihu vydala v
(vrm)
pouhých 14 letech.
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Aktuální číslo čAsopisu

právě v prodeji

ZEMĚDĚLSTVÍ
KOMERČNÍ TÉMA

Českým farmám chybí lidi na práci
Zemědělci stárnou
a mladší na pracovním
trhu chybí. Ministerstvo
zemědělství proto chce
zjednodušit pravidla
pro přijímání pracovníků
z ciziny. Z Ukrajiny by
jich mělo přijít 1500.

P

okud si projdete webové portály
s nabídkami volných pracovních
míst, možná vás překvapí, kolik
z nich je v zemědělství a navazujících
oborech. Zaměstnanci zemědělských
podniků, ovocnáři, vinaři stárnou a mladí, kteří by chtěli a uměli v jejich práci
pokračovat, v současné době nejsou. Přitom zemědělství je perspektivním oborem: Za třicet let bude na světě devět miliard lidí a všichni budou potřebovat jíst.
Čtyřiceti procentům lidí působícím
v našem zemědělství je více než 50 let.

rian Jurečka proto začal jednat s představiteli Ministerstva vnitra, aby pravidla
pro jejich přijímání zjednodušili. Výsledkem je projekt, který stanovuje roční limit na příchod 1500 pracovníků
z Ukrajiny.
Návrh počítá s tím, že víza dostanou
kvůli vydání zaměstnanecké karty. Budou to sezonní pracovníci pro práci na
více než šest měsíců, ale ne více než
rok. A nepůjde jen čistě o zemědělství,
ale i o pracovníky pro potravinářství
a další agrární oblasti.
Podle návrhu podnikatel nahlásí volné místo na úřadu práce a dá souhlas, že
ho může obsadit pracovník se zaměstnaneckou kartou. Vyplní také žádost o zařazení do projektu. Pokud splní podmínky, Ministerstvo zahraničních věcí odešle jeho žádost zastupitelskému úřadu
na Ukrajině. Podobné projekty zaměřené na zaměstnávání Ukrajinců už existují. Tento navazuje na projekt Ministerstva průmyslu a obchodu, není však zaměřený na pracovníky vyloženě pro
agrární oblast.
(ks)

ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA

I proto Ministerstvo zemědělství v souvislosti s generační obměnou loni mimořádně vstoupilo do oblasti školství a vytipovalo 30 škol v agrární oblasti. Na jejich podporu, především vybavení moderními technologiemi a zařízeními na
špičkové úrovni, vyčlenilo 50 milionů
korun. Je důležité, aby mladí lidé vnímali zemědělství jako perspektivní i v kon-

kurenci takových oborů, jako je například IT.
Než však ke generační obměně dojde, je nutné pomoci českým zemědělcům nyní, tedy v době, kdy nejsou
schopní vzhledem k situaci na trhu práce potřebu po pracovnících pokrýt. Jedním z řešení je více těchto pracovníků
ze zahraničí. Ministr zemědělství Ma-
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www.poznejsvehofarmare.cz

Vstup
zdarm
a

www.poznejsvehofarmare.cz

3. 6. 2017
Program na celý den
10:00 Kapela ROSE BAND
10:15 Slavnostní zahájení
10:30 Představení
hostitelské farmy
10:45 Kapela ROSE BAND
11:15 Představení farmářů
11:30 Ukázka a vyzkoušení
dojení koz
12:00 Divadlo dětí
Karlovy Vary
12:40 Kapela ROSE BAND

3. 6. 2017

Kozí farma Nikáda

• Prohlídka farmy • Ochutnávka místní produkce
• Bohatý farmářský trh regionálních farmářů
• Hanácký folklórní soubor Kosíř • Ukázka dojení koz a výroby sýrů
• Doprovodný program pro děti: jízda na koních, skákací kombajn,
výtvarné dílničky, malování na obličej a mnohem víc…

www.kozifarmanikada.cz

13:00 Představení značky
Regionální potravina
13:15 Představení řemesel
13:30 Vystoupení
Hanáckého folklórního
souboru Kosíř
13:50 Ryba na talíř
14:10 Ukázka výroby sýrů
14:20 Divadlo dětí
Karlovy Vary
14:40 Rozloučení s farmou
14:50 Kapela ROSE BAND
15:00 Ukončení programu

Koválovice u Tištína 75
798 29 Koválovice-Osíčany

Již před šesti lety v malebné obci Koválovice u Tištína začala svou činnost Kozí farma Nikáda. Jedná se
o rodinnou farmu hospodařící v režimu ekologického
zemědělství. V současnosti mají na farmě 60 dojících koz
a nadojené mléko si zpracovávají přímo na farmě ve vlastní sýrárně. Mistrovské umění paní Kubíkové umí z mléka
vykouzlit ty nejlahodnější kozí sýry, tvarohy a jogurty.

www.kozifarmanikada.cz
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Účetní z Kanady pěstuje jabloně
Po návratu z ciziny se
rozhodl sadařit na
rodinných pozemcích
v Adršpachu. Zemědělce
Jana Kozderku trápí
sucha posledních let.
ČR | Od práce účetního na univerzitě
v Kanadě přešel k sadaření v Dolním
Adršpachu i na dalších místech Broumovska. Taková byla cesta Jana Kozderky k zemědělství a zájmu o změny klimatu. Dvaačtyřicetiletý muž nepečuje
jen o stromy nedaleko od hranic s Polskem, jeho snaha dobrat se vědeckých
faktů o globálním oteplování dala vzniknout i rozhlasovému seriálu.
„Jako zemědělce se mě dotýkala sucha posledních dvou let. Stromky, které
jsem vysadil na jaře, měly problém se
vůbec uchytit. Hlavně kolegové z Moravy byli zděšeni, protože jim vůbec nepršelo, nám tady zapršelo alespoň trochu.
Velké obavy však mám o budoucnost.
Když jako zemědělec pozoruji tyto výkyvy, myslím, že už je změna klimatu

tady,“ upozornil Jan
Kozderka (na snímku),
který se vrátil k sadaření také kvůli tradici po
dědečkovi. „Měl obchůdek ve Skutči, pro který
pěstoval zeleninu a sklízel ovoce okolo cest. Inspiroval mě také
rakouský farmář Sepp Holzer, který
v Alpách pěstuje citrusy v 1300 metrech nad mořem. Vytváří si vlastní mikroklima třeba tak, že má na kopci sérii
rybníčků, ve kterých má naházené kameny. Ty zachytí sluneční energii, předají ji vodě a voda ji rozvede po pozemku,“ přiblížil Jan Kozderka.
Svůj první větší sad vysadil v Dědově
a hospodaří i na dalších několika hektarech na Broumovsku včetně Adršpachu. Sad má na kopci a pěstuje tam české rezistentní odrůdy jablek, například
Rubinolu, Otavu nebo Lipno. „Výnosy
byly prozatím skromné, proto jsme přidali včelky a zlepšilo se to. Snažím se
vytvořit ekosystém, jakousi jedlou krajinu,“ vypráví muž, který se před časem
vrátil z Ameriky. „V Kanadě jsem dostal příležitost dělat účetnictví na Univerzitě Simona Frasera. Pracoval jsem

také pro jednoho kolegu z Čech, který
měl velkoobchod. Neměl distribuci na
internetu, tak jsem si založil vlastní firmu, která jeho výrobky prodávala v
USA a v Kanadě,“ vylíčil zemědělec,
jenž za Atlantikem strávil devět let. „Kanada je sice krásná země a mám slzy na
krajíčku, když náhodou zahlédnu nějaký pořad o kanadské přírodě. Ale člověk nemůže žít na dvou kontinentech najednou. Rozhodl jsem se pro návrat do
Česka, protože tu mám rodinu, kořeny a
je zde spousta dobrých věcí, kterých
jsem si začal vážit,“ popsal Kozderka.
O změně klimatu dlouho nechtěl příliš přemýšlet. „Je lákavější doufat, že
všechno vyřeší volný trh nebo nějaká
nová technologie, věřit systému. Když
přišla ekonomická krize v roce 2008, začal jsem se na ekonomiku dívat z hlediska energetických jednotek, jako jsou
watty nebo jouly, a uvědomil si, jaký zázrak fosilní paliva jsou, za co všechno
jim vděčíme. Zároveň jsem ale nemohl
nevidět vedlejší důsledky jejich spalování,“ přiblížil Jan Kozderka a zamyslel
se nad odpovědí týkající se „popíračů“
změn klimatu. „Vzhledem k tomu, co je
všechno v sázce, je postoj ‚popíračů‘ na-

prosto pochopitelný. Kéž by měli pravdu, oddechl bych si. Jenže pokud pravdu nemají, ztrácíme drahocenný čas a
energii, které bychom mohli věnovat
přípravě na nevyhnutelné změny a nalezení cest, jak se bez fosilií obejít. Země,
které berou změnu klimatu vážně, mají
náskok a konkurenční výhodu. Prakticky všechny akademie věd na světě potvrzují, že za změnou klimatu stojí lidská činnost. Popírat, že ke změně klimatu dochází, že za ni může člověk nebo
že může mít dalekosáhlé dopady na naši
civilizaci, je podobné jako popírat evoluci,“ uzavřel Jan Kozderka.
(tů)

Kozderkův sad na Broumovsku.

INZERCE

Elektrický skútr vám pomůže dostat se dál,
než vás nohy donesou!
Prodej a servis elektrických skútrů nejen pro seniory
Provádíme servis a kompletní renovace
i pro skútry zakoupené u jiných prodejců.
Dále nabízíme mechanické vozíky, polohovací postele,
chodítka a další zdravotnické pomůcky.
telefon: 577 001 314
mobil: 792 304 293

adresa: K Pasekám 273/5680, Zlín
web:
www.martoni.info

Do našich řad hledáme šikovné zaměstnance na pozici:
Dělník/dělnice v kovovýrobě
Soustružník
Svářeč
Skladník
Seřizovač
Pracovník na kontrolní oddělení
Nabízíme:
L odpovídající mzdové ohodnocení
L čtvrtletní prémie
L příspěvek na stravování
L možnost osobních bonusů
L možnost zaučení9školení

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

Požadujeme:
L spolehlivost
L zodpovědnost
L pracovitost
L minimální vzdělání základní9vyučen

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

Kontakt:
buzrla@elasteflexPcomE 7420 605 212 50297420 516 472 704
Elasteflex Lysice sPrPoPE Průmyslová 591E Lysice 679 71

s.r.o. Rožmitálová 14, Blansko

T/F: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz
www.stourblansko.cz
www.dovolenalast.cz

Centrum zájezdů dovolená
Nabízíme pracovní pozici

lASt mInute –nejnIŽŠÍ CenY od 304 CK

řidiČ dodávKy 3,5 t.
Jedná se o jízdy po celé Č
ČR, s vykládkou zboží na pracovišti v Boskovicích.
•
•
•
•

odpovídající mzdové ohodnocení
možnost DPP i PS ve stále se rozvíjející společnosti
jezdí se až 7 dnů v týdnu (dle dohody)
dodávka vlastní nebo možno firemní
(v tomto případě nutno projít zkušební jízdou)

Bližší info: Jana Konečná, 604 101 355, mail: janakonecna@textileco.as

AleXAndrIA*Blue StYle*ČedoK*eXIm*FIro*FISCHer*neCKermAnn*vtt
A
t

BULHARSKO – MALLORKA – ŘECKO – TURECKO
poslední místa se slevou, dětské ceny!
+ 55 SENIOŘI výhodně * POBYTY V ČR, SR, TERMÁLY
Cesty za poznáním v pohodě i s adrenalinem

PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM
* Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu ...*
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností

do SvĚtA od náS = 26 let GArAnCe Pro váS !

AQUAPARK VYŠKOV
POJĎ
PRACOVAT
SE DŘEVEM
7 DŮVODŮ PROČ BÝT S NÁMI
/
/
/
/
/
/
/

zázemí stabilní společnosti
příjemné pracovní prostředí
pravidelný měsíční příjem
zvýšené příplatky za směny
příspěvek na penzijní připojištění
stravenky
nákup briket za zvýhodněné ceny

HLEDÁME MUŽE I ŽENY
DO SMĚNNÉHO PROVOZU

Operátor lakovací linky
obsluha linky povrchových úprav dřevěných podlah
Kontrola kvality
průběžná kontrola kvality vyráběných parket
Údržbář – elektrikář
opravy a údržba strojů a zařízení

Personální oddělení
tel.: 517 318 128, 517 318 121
email: prace@unilin.com

www.unilin.com/cs

TA
STABILI
TA
A JISTO
U
VÝDĚLK
VYUŽÍV
EJ
VŠECH
BENEFIT
Ů

AQUAPARK VYŠKOV
Sportovní 5, Vyškov

Informace:
tel. 517 348 745
e-mail: bazen@vyskov.cz
Otevírací doba letního plaveckého areálu:
červen po-pá 10.00–19.00
so-ne 09.00–20.00
červenec – srpen 08.00–20.00

www.bazenvyskov.cz
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Pivních etiket už má 418 tisíc
Jiří Kozel má jednu
z největších sbírek
pivních nálepek na
světě. Sbírá 50 let.

MARTIN JIROUŠEK
ČR | Třetí největší sbírkou pivních etiket na světě se může pochlubit ostravský sběratel Jiří Kozel. Nevejde se mu
do bytu. Na sbírání není sám, spolu s kamarády se pravidelně scházejí dvakrát

do měsíce v rámci Klubu sběratelů pivních suvenýrů, jehož je předsedou.
Kdy jste získal první pivní etiketu?
Někdy ve čtrnácti, to je to období, kdy
každý člověk má v povaze, že začne
něco sbírat. Bylo to někdy kolem roku

INZERCE

Fritzmeier s.r.o.
Tovární 592/3
682 01 Vyškov - Předměstí
www.fritzmeier.cz

Jsme německá společnost s ryze českým managementem, která patří mezi
přední výrobce komponentů pro zemědělské, stavební a manipulační stroje
(kabiny, karoserie, bezpečnostní rámy).

Pro náš výrobní závod hledáme do trvalého pracovního
poměru vhodné kandidáty a kandidátky na tyto pozice:

• LAKÝRNÍK
• SVÁŘEČ (CO2)
• BRUSIČ
• OPERÁTOR CNC
• SKLADNÍK
NABÍZÍME MNOHO BENEFITŮ:
• nadprůměrné mzdové ohodnocení • týden dovolené navíc • ﬁnanční motivaci pro dojíždějící
• příspěvek na stravenky (hodnota stravenky 100 Kč) • stravování v areálu • příplatky za
směny 20 - 25 Kč/hod • příspěvek na životní či penzijní pojištění 700 Kč/měs. • beneﬁt za
dodržení systémových pravidel 800 Kč/měs. • čištění a údržba pracovních oděvů • příspěvek
zaměstnavatele při narození dítěte a při svatbě zaměstnance • vánoční odměny • placené
hodiny v Aquaparku Vyškov • sociální program pro zaměstnance předdůchodového
věku 500-1500 Kč/měs. • služební telefony pro zaměstnance včetně dělnických profesí
• zastávku autobusů před ﬁrmou, parkoviště uvnitř areálu

1967, v době, kdy byla tehdejší Československá republika kvůli politickým
událostem hodně světově populární.
Začal jste skutečně od té první etikety? Pamatujete si na ni?
To už si nevzpomenu, ale vím, že mi někdo do začátku donesl pár amerických
etiket, pak k tomu přibyl dánský pivovar, který měl krásné obrázkové etikety. Tím se velmi lišily od těch našich socialistických, kde se vyjímalo jenom číslo, třeba 12, a jinak to byla fádní záležitost. Ve sbírání mi pomáhal brácha. Jenže od 16 do 20 let jsme se věnovali jiným věcem, oba jsme sportovali. Pak
jsme se ale ke sbírání etiket vrátili.
V roce 1980 jsem skončil vysokou školu a nastoupil na vojnu. Pár měsíců před
nastoupením do služby jsem se poprvé
v životě dostal na sběratelskou burzu
v Domě kultury Nové huti v Zábřehu.
Už tehdy v něm fungoval Klub sběratelů pivních suvenýrů a já se mohl seznámit s jeho členy. Dnes se sbírá jiným stylem, všechno si vygooglujete.
Jaké je vaše postavení mezi sběrateli pivních etiket?
U nás jsem největší, ve světě třetí. Je to
na základě přehledů sbírek, vždy na jaře
obešlu sběratele celého světa, kteří mi
pošlou stav své sbírky. Jeden kolega
z Ústí měl více etiket, ale zemřel a nevím, co se s jeho sbírkou stalo. Umístění se stanovuje podle počtu kusů, nejprve absolutní pořadí a pak top ten podle
jednotlivých států. Záleží na poctivosti
jednotlivců, co uvedou. My sbíráme napůl s bráchou, protože do jednoho bytu
by se nám vše nevešlo. Naše sbírka je řazena podle katalogů a podle zemí. Třeba české etikety se řadí i podle různých
odstínů. Ale na ty se už nezaměřujeme.
Aktuální stav je kolem 418 tisíc kusů.
Není to jen o typu piva. Jedná se o tiskové změny značek, různé přetisky, změny cen, změny právní subjektivity pivovarů. Třeba dvanáctka stála 1,70, pak
4,70. Pak se neuváděly ceny vůbec, měnily se národní podniky na koncernové,
akciové, teď jsou soukromé.

Nevybrali jste si z výše uvedené nabídky? Nemáte kvaliﬁkaci, jste absolvent
nebo naopak máte již před důchodem? Nevadí! Pošlete nám váš životopis na
a.dobrovolny@fritzmeier.com nebo zavolejte na telefon: 517 578 775
a domluvte si schůzku. U vybraných profesí vás rádi zaškolíme.

Jiří Kozel.

FOTO | A. SATINSKÝ
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Německému snajprovi koluje
v žilách česká hokejová krev

Dominik Kahun začínal s pukem a bruslemi v Česku. Jeho první trenér tehdy tvrdil, že to dotáhne daleko
IVO VYMĚTALÍK
ČR | Když na hokejovém mistrovství
světa rozhodl duel se Slovenskem povedeným trestným střílením jednadvacetiletý útočník Německa Dominik Kahun,
nebyla z toho radost jen u našich západních sousedů, ale i na Chebsku.
„Škoda, že nehraje za nás, ale vždy
jsem tvrdil: Ještě o něm uslyšíme,“ říká
hokejový trenér Petr Neč o útočníkovi
německé reprezentace Kahunovi.
Dominik pochází z Plané u Mariánských Lázní a v Mariánkách se hokej
učil hrát. Právě pod Petrem Nečem.
„Dostal jsem se vlastně já k němu,“ vysvětluje Neč. Původně trenér Sokolova
totiž v roce 2001 dostal nabídku z Mariánských Lázní a tam jej hned upoutal
šikovný Dominik Kahun. „Byl to talent,
měl to od boha,“ chválí nynější oporu

německé reprezentace, jež s
hokejem začínala ve čtyřech
letech. „Byl pozorný, dělal
vše, co jsem
učil, a postupně zjišťoval, že
to funguje.“ A
tak Neč po
dvou letech
společného tréninku stavěl
Dominik Kahun, ně- Dominika o kamecký hokejový re- tegorii výš a za
prezentant.
další rok už o
FOTO | ARCHIV KLUBU dvě. Společně
to v Mariánkách táhli pět let.
Dominik Kahun se narodil v Plané u

Mariánských Lázní před jednadvaceti
lety. Do Německa se dostal po rozchodu svých rodičů. Máma se následně provdala do Německa a syn šel s ní.
Dostal nabídku z týmu Adler Mannheim, kde byl čtyři roky. Za tu dobu pokaždé vyhráli německý titul ve své mládežnické kategorii.
Nyní nastupuje v profesionální soutěži Deutsche Eishockey Liga za EHC
München. První hokejové kroky Dominika komentoval i Kahunův otec. „Vedl
ho pan trenér Petr Neč. Ten má asi největší zásluhu na tom, jak syn hraje,“ nechal se slyšet jeho otec.
„Nebyl jsem překvapen jeho výkony.
Byl totiž podobný jako já v jeho věku,
to jsem hrál extraligu v Kladně a později v Sokolově. Vždy jsem tvrdil, že o
něm ještě uslyšíme, to může potvrdit
jeho táta,“ ujišťuje Petr Neč.

Dominik Kahun reprezentoval Německo na dvou juniorských mistrovstvích světa, v týmu byl kapitánem.
Loni pak debutoval na seniorském mistrovství světa v Rusku. Letos byl znovu
v reprezentaci dospělých na šampionátu, který právě skončil ve Francii a Německu. Věkově mohl startovat už v
roce 2015 na šampionátu v Praze a Ostravě, což bylo jeho velkým snem. „Mrzelo mě to, ale to se stává,“ lituje, že nebyl nominován na mistrovství do České
republiky. Chuť si nejprve spravil loni v
Rusku, při premiéře v Petrohradu se
blýskl čtyřmi body ve čtyřech bojích.
„Těší mě to, ale důležitější jsou vítězství týmu,“ zdůrazňuje Kahun. Letos na
domácím šampionátu už posbíral sedm
bodů za dva góly a pět přihrávek. Tým
Německa vyřadili až Kanaďané ve čtvrtfinále těsným výsledkem 2:1.
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ROZHODNĚTE SE
A BUDE TO VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

Eden hledá posily

Staňte se součástí zkušeného týmu ve stabilní
a dynamicky se rozvíjející mezinárodní
společnosti se sídlem v Adamově. Společnost
Eden Europe hledá kandidáty na tyto pozice:

www.eden-eu.com

Obsluha CNC vysekávacího lisu
Obsluha CNC ohraňovacího lisu
Pro obsluhu strojů značky Trumpf přijme oddělení výroby speciálních prvků kolegy
na pozice obsluha CNC vysekávacího lisu a obsluha CNC ohraňovacího lisu
ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

již od

274 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů FABIA COMBI TRUMF:
4,4l – 4,9l/100 km, 101-111 g/km

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.
Model ŠKODA FABIA COMBI v provedení TRUMF vás potěší skvělou výbavou, která
zahrnuje například klimatizaci, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, rádio, přední
mlhové světlomety, malý kožený paket a další. ŠKODA FABIA COMBI TRUMF je nabízena
včetně prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, s možností 50%
cenového zvýhodnění na ŠKODA Předplacený servis, a navíc s bonusem za výkup vašeho
stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným
partnerům ŠKODA nebo si objednejte testovací jízdu na Infolince ŠKODA,
tel. 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever
www.skoda-trumf.cz

Požadujeme:

Praxe v oboru vítána, příp. zaučíme Aktivní přístup k práci
Práce v třísměnném provozu

Zodpovědnost

Svářeč (metoda CO2 nebo TIG)
Oddělení výroby speciálních prvků hledá kolegy na pozice svářečů metodou CO2 nebo TIG.

Požadujeme:

Platný svářečský průkaz

Aktivní přístup k práci

Práce v třísměnném provozu

Zodpovědnost

Operátor výrobní a lakovací linky
Oddělení standadní výroby hledá posilu pro pozici operátor/operátorka výrobní a lakovací linky.

Požadujeme:

Práce v třísměnném provozu

Aktivní přístup k práci

Nabízíme
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

Jistotu práce ve stabilní společnosti

Odpovídající finanční ohodnocení

Možnost dalšího profesního rozvoje

Motivující odměny za výkon

Firemní stravování

Další zaměstnanecké benefity

Zaujala vás některá z nabízených pozic?
Navštivte nás nebo zašlete svůj životopis na hana.strnadova@eden-eu.com
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„Cimbál nejsou jenom lidovky,“
Gabriela Jílková už hrála
s hudebníky ze všech
koutů světa: Japonska,
Islandu, Chile či Izraele.
MARTIN PJENTAK
ČR | Cimbál si většina lidí spojuje
s folklorní hudbou, málokdo si jej ale
dokáže představit jako nástroj, na který
se hraje i vážná hudba. Že je to možné,
se slyšeli posluchači v Kroměříži, Ostravě, Opavě či Štramberku, kam se svými
koncerty zavítala dvojice mladých hudebnic, klarinetistka Audur Edda Erlendsdóttir z Islandu a cimbalistka Gabriela Jílková z Hukvald.
Není to poprvé, co k nám Jílková pozvala hudebníky z různých koutů světa.
Letos koncertovala s chilsko-estonsko-izraelským seskupením Danube
trio, v minulosti stála na pódiu s maďarskými či japonskými muzikanty. „Chtěla bych, aby se cimbál posunul ve vnímání lidí jako plnohodnotný koncertní
nástroj, který má obrovské možnosti,“
říká Gabriela Jílková, která má blízký

vztah i k hudbě lidové. Od dětství hraje
v kopřivnické cimbálové muzice Pramínky. Studovat hru na cimbál začala
už v pěti letech. „Tehdy jsem jezdila do
Valašského Meziříčí k profesorce Růženě Děcké. V sedmi letech jsem nastoupila v Kopřivnici do cimbálovky. Deset
let jsem jezdila tam i tam. Pak jsem udělala přijímací zkoušky na Janáčkovu
konzervatoř v Ostravě, kde jsem studovala u profesora Daniela Skály. S ním
dodnes vystupuji na koncertech jako
cimbálové duo,“ vyprávěla.
Dnes studuje prestižní Akademii Ference Liszta v Budapešti, na kterou jezdí kvůli slavnému jménu nejen studenti
z celé Evropy, ale i Asie. „Jsem v historii teprve pátý člověk z Česka, který
tam studuje cimbál. Přijímací zkoušky
byly obtížné. Maďaři mají náročný systém intonace, který vyžadují také od studentů odjinud. Přitom u nich se to učí
už děti na základních uměleckých školách a konzervatořích, takže jsou v tomto ohledu na vysoké úrovni, já jsem to
musela dohnat,“ vysvětlila Jílková. Během studia zvládá i časté koncertování.
Kromě lidové muziky, kterou hraje
s Pramínky, se věnuje i klasické hudbě.

Islandská klarinetistka Audur Edda Erlendsdóttir (vlevo) doprovází cimbalistku Gabrielu Jílkovou při současných koncertech.
FOTO | A. HORSINKA
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PRODEJNÍ TRHY
4. 6. 2017

v neděli
na letišti ve Vyškově.
Další termíny: 18. 6. 2017 a 2. 7. 2017
Těšíme se na Vás každou sudou neděli
od 8.00 do 12.00 hod.
Informace:
www.aeroklubvyskov.cz | tel.: 775 557 811

Akční slevy až 2.500 Kč

ČAS NA TO, CO VÁS BAVÍ.
Křovinořezy a další stroje
v prodejní akci od 18. 4. do 30. 6. 2017.

PETR DOLEŽEL
PÍSTOVICE 29
TEL. 723 053 467

dolezel@stihlservis.cz
www.stihlservis.cz

NÁKUP NA SPLÁTKY ESSOX
18. 4. – 2. 5. 2017 BEZ NAVÝŠENÍ
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říká talentovaná hudebnice
„Existuje ohromné pole možností, co
jde s cimbálem dělat. Například Daniel
Skála jezdí koncertovat po světě, hrál
i ve slavné Carnegie Hall v New Yorku.
Dnes už jsou i skladatelé, kteří píšou
skladby přímo pro cimbál, takže není
nutné jen přepisovat houslové či klavírní věci,“ řekla Jílková.

Hrály i světovou premiéru
V průběhu současného turné s islandskou klarinetistkou Eddou Erlendsdóttir se proto zaměřily na skladby napsané
přímo pro cimbál a klarinet.
„Nejčerstvější skladba vznikla v letošním roce, napsala ji islandská skladatelka Ingibjörg Ýr Skarphédinsdóttir přímo pro nás. Takže jsme ji hráli jako světovou premiéru,“ informovala Jílková,
která má skladby psané přímo pro cimbál raději než transkripce skladeb psané
pro jiné nástroje.
Koncertování s Eddou není jejím prvním mezinárodním projektem. Úplně
první byl už v roce 2011 česko-japonský hudební projekt Jablúčko a sakura.
„Ten se uskutečnil díky panu Josefu
Melnarovi, s nímž se známe a který má

„

hudební agenturu. Dělá každoročně projekty s Japonkou Yukiko Sawa a dvakrát nabídl spolupráci i nám, abychom
hráli s Yukiko a jejím triem na koncertech,“ vyprávěla cimbalistka.

Jablúčko
a sakura se
jmenoval hudební
projekt, při němž
jsme koncertovali
s triem Japonky
Yukiko Sawa.
Loni následovala spolupráce s maďarským klavíristou Tamásem Bácsim, který je stejně jako Edda Erlendsdóttir jejím spolužákem z Budapešti. „Přišli
jsme se společným projektem, kde jsme
představili hudbu českých a maďarských skladatelů,“ přiblížila.
Letos to pokračovalo koncerty
s Danube triem z Budapešti. Jeho zakladatelem je jediný chilský cimbalista Rodrigo Contreras, který si k sobě vzal flét-

nistku Katariinu Tirmaste z Estonska
a izraelského akordeonistu Yanushe
Hurwitze. „A protože jsou to taky kamarádi, domluvili jsme se na společném
koncertování s Pramínky,“ doplnila Jílková. A jak takové mezinárodní spolupráce probíhají? „Když jsme hráli s Japonkami, tak každé těleso mělo svůj
vlastní vstup a potom jsme hráli nějaké
věci společně, přičemž se vycházelo z lidové hudby daných kultur, takže ony
nás obohatily o své japonské cítění, my
je o naše. Podobně vypadala i spolupráce s Danube triem,“ objasnila Jílková.
Za sebou má i řadu vystoupení v televizi, na různých prestižních festivalech
či po boku slavných umělců, jako je Jarmila Šuláková či Naďa Urbánková.
A na které ze svých vystoupení vzpomíná nejraději?
„Asi na koncert, který se uskutečnil
před dvěma lety v rámci mezinárodního
hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy. Byl to můj sólový koncert, na kterém mě doprovázel Daniel Skála, bylo
to v zaplněném rychaltickém kostele,
dodnes mi běhá mráz po zádech, když si
na to vzpomenu. Dalším velkým zážitkem byly dva koncerty s Janáčkovou

filharmonií, kde jsem hrála sólový cimbál,“ uzavřela své vyprávění Gabriela
Jílková.

Cimbalistka Gabriela Jílková má
za sebou koncerty i s Janáčkovou
filharmonií. FOTO | ARCHIV G. JÍLKOVÉ
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Dospělí
Mládež do 18 let, senioři
Děti předškolního věku
škola – organizovaně
Děti do 2 let zdarma

80 Kč
45 Kč
20 Kč
30 Kč

po 15.00 hod.
50 Kč
40 Kč
5 Kč

17

řidič a obsluha
speciálního
kanalizačního Vozidla

letní Koupaliště
Slavkov u Brna

20

přijme do pracovního poměru
zaměstnance s výkonem práce
ve funkci

K
Ro

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

po 19.00 hod.
30 Kč
20 Kč
0 Kč

pro středisko ve slavkově u brna
Požadujeme:

• řidičský průkaz skupiny C, s praxí alespoň 1 rok,
• profesní průkaz řidiče,
• pracovní flexibilitu,
• ochotu učit se novým věcem.

Uvítáme:

• praxi na obdobné pozici.

Nabízíme:

• stabilní zaměstnání,
• 27 dní dovolené,
• příspěvek na penzijní spoření,
• příspěvek na stravenky,
• příspěvek na sportovní a kulturní aktivity.
Nástup do zaměstnání 2.1.2018.
Písemné žádosti spolu s profesním životopisem zasílejte
do 16.6.2017 na adresu:
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., personální oddělení,
brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
nebo elektronicky na e-mail: lefnerova@vakvyskov.cz

novinky roku 2017:

Slevy na volně přenosné permanentky

Bazénové atrakce:
minitobogán
do středního bazénu
a skluzavka v brouzdališti

Koupaliště otevřeno od 2. června do 13. srpna od 9 do 21 hod.
od 14. srpna od 9 do 20 hod.
V případě nepříznivého počasí zaVřeno!
tel. koupaliště: 604 128 035 • www.koupalisteslavkov.cz
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Lepek. Prevít, nebo nevinná Bizarní trend: sčesat obočí
obět? Čtěte v časopise Téma tak, aby mělo pěšinku
ČR | Módní trend, který z jídelníčku vykázal lepek, rozděluje veřejnost. Jak je
to ale ve skutečnosti s alergií na lepek?
„Lidí, kteří mají alergii na lepek, je
v populaci kolem jednoho procenta. Ale
je to složitější… Lepek totiž neexistuje
sám o sobě. Je vždy součástí lepkových
mouk a jeho podíl v té které mouce se
může lišit. V průměru tvoří lepek 10 až
12 % mouky a je složeninou dvou bílkovin, gliadinu a gluteninu. Navíc ale mouka obsahuje dalších zhruba 30 druhů ji-

bezlepkové potraviny? Více čtěte v pátečním vydání časopisu Téma.
(lc)

„

Alergii na lepek
má asi jedno
procento populace.
ných bílkovin, které mohou vyvolat alergii. Když se tedy řekne alergie na lepek,
může jít medicínsky o nesmysl, ve skutečnosti jde často jen o blíže neurčenou
alergii na mouku. Ta popletená imunitní reakce pacienta totiž může souviset
se kteroukoliv jinou bílkovinou,“ míní
alergolog a imunolog Martin Fuchs.
Co je celiakie zač a co prodražuje

Nové vydání časopisu Téma pořídíte na pultech novinových stánků za
cenu 29 korun. Nebo zkuste zvýhodněné měsíční digitální předplatné. Veškeré informace najdete
na adrese: www.etema.cz.

FINSKO | Oči jsou nejvýraznější částí
obličeje. Ať už jsou velké, malé, úzké
či posazeny moc daleko od sebe, vždy
spolehlivě upoutají pozornost. První
dojem ale ovlivňuje i obočí. Jeho tvar
a hustota může výrazně zasáhnout do
celkového vzhledu naší tváře.
Léta bylo moderní mít pečlivě upravené obočí v symetrické a výrazné lince. Jenže to beauty blogerky a vizážisty nudilo. Nejnovější úprava vsází na
touhu po originalitě a extravaganci.
Stačí chloupky na obočí sčesat na
stranu tak, aby uprostřed vznikla pěšinka. Pro zvýraznění efektu ptačího
peří přidejte bezbarvou řasenku a nezapomeňte na make-up. Můžete použít třeba modrou řasenku a pastelově
růžové oční stíny, stejně jako finská vizážistka Stella Sironenová, která s tímto nevšedním ptačím rozcuchem přišla. Na svém Instagramu vystavila fotografie netradiční úpravy obočí a okamžitě i získala značnou pozornost. A
nejen proto, že se svěřila, že místo bezbarvé řasenky používá lepidlo.
Blogerky si chloupky na obočí upra-

vují různě přes sebe a dokonce i barví.
Nikoliv však celou linku, ale vytváří
pouze jakýsi melír. Kreativitě se meze
rozhodně nekladou. Ačkoliv to řadě
lidí může připadat nevkusné či přinejmenším směšné, tento styl úpravy obočí si získal řadu fanoušků. A když už
nic jiného, tak na párty vás rozhodně
nikdo nepřehlédne.
(sok, iDNES.cz)
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Rompa CZ s. r. o.
Cukrovarská 494/39
Vyškov

Abychom si kvalitu udrželi, potřebujeme kvalitní lidi.
Myslíte, že máte pro nás formu?

INŽENÝR KVALITY
Naše očekávání:
• Výborná komunikace v rámci vlastní společnosti
i směrem k zákazníkům a dodavatelům
• Znalost systému řízení jakosti a norem ISO/TS 16949 a ISO 9001
• Praxe s nástroji pro řízení kvality – PPAP, FMEA, SPC, Six Sigma,
8D, MAS, apod.
• Dobrá angličtina slovem i písmem
• Zkušenosti s výrobním procesem vstřikovaných plastových dílů
• Orientaci ve výkresové dokumentaci, znalost MS Office,
řidičský průkaz sk. B
• Odpovědný osobní přístup a týmová spolupráce

TECHNIK MĚŘENÍ

Rompa CZ je ve formě
Pro ty, kteří neznají Rompu, se v krátkosti představíme. Jsme výrobní firma z Vyškova a vyrábíme plastové díly. Naše pobočky můžete ale najít po celém světě.
A pokud naše jméno slyšíte poprvé, tak vězte, že s komponenty, které u nás vyrábíme, se setkáváte dennodenně. Pracujeme totiž např. pro Bosch, Philips, Siemens,
Procter & Gamble, Comm-Scope, TomTom nebo TE Connectivity.
Pro tolik velkých zákazníků potřebujeme zaměstnávat čím dál tím více lidí. Momentálně je nás už přes 350, to už je pořádné číslo. S novými zakázkami vyvíjíme pořád nové a nové výrobní programy se specializací na technologii vstřikování
plastů a designově náročné plastové výlisky. Ruku v ruce s tím rozšiřujeme každý
rok náš kolektiv, a to i v době krize. Plastový průmysl je totiž hodně v kurzu. A my
máme formu!
Všech zákazníků si vážíme, ale kdo taky ne, že? My se ovšem chceme chlubit
skvělým zákaznickým servisem s osobním přístupem. Na každém novém projektu
nebo procesu aktivně spolupracují odborníci na řízení jakosti, aby už v počátcích
projektů minimalizovali vady budoucí výroby. Jakmile se rozjede sériová produkce,
tak zase se svým týmem bdí nad kvalitou výrobků a stavem výrobního procesu.

Naše očekávání:
• Zkušenosti s tvorbou měřících programů (výhodou Mitutoyo a OGP)
• SŠ vzdělání technického směru a znalost výkresové dokumentace
• Anglický jazyk na komunikativní úrovni výhodou
• Chuť do práce s 3D měřícím přístrojem …
• Pečlivost a důslednost

INSPEKTOR KVALITY
Naše očekávání:
• Měření dílů na základě kontrolních postupů
• Odpovědnost za průběh výroby z hlediska kvality
• Práce v nepřetržitém režimu
• Odpovědný přístup k práci
Noví lidé nám pomohou být v ještě větší formě.
Těšíme se na vás, naše nové posily.
Pro detailnější informace
navštivte naše webové stránky
www.rompagroup.cz

prace@rompa.cz

778 536 432

Jihomoravský kraj
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Výluka vyžene 300 vlaků denně
Na hlavním vlakovém nádraží v Brně začnou za týden opravy. Lidé musí počítat se změnami v dopravě
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
BRNO | Tři měsíce v provizoriu čekají
na desetitisíce cestujících, kteří by normálně zamířili na hlavní vlakové nádraží v Brně. Už první červnovou sobotu
začne Správa železniční dopravní cesty
(SŽDC) s opravami čtvrtého nástupiště
i blízkého mostu. Jen letos investuje do
prací na druhém nejvytíženějším nádraží v Česku více než 170 milionů korun.
A tím to teprve začíná. Další obří modernizace jsou naplánované do dalších let.
Opravy plánuje SŽDC na letní měsíce z jednoduchého důvodu – kvůli úbytku cestujících. Až do 10. září totiž přes
hlavní nádraží nepojede 300 spojů denně, což je zhruba sedmdesát procent
všech vlaků, jež nádražím projíždí.
„Nutnou podmínkou pro zahájení letošních oprav je zajištění náhradního výstupu a nástupu cestujících v prostorách
takzvaného Dolního nádraží, kudy povedou objízdné trasy především dálkové
dopravy. Vedle již existujícího nástupiště u první koleje v současnosti budujeme další u druhé,“ přiblížil ředitel obINZERCE

lastního ředitelství SŽDC v Brně Miroslav Konečný.
Na Dolním nádraží za Zvonařkou
vzniká také náhradní zázemí pro cestující v podobě výdejních oken, staničního
rozhlasu či toalet. Jen zajištění náhradních prostor a dalšího nástupiště vyjde
přibližně na 12 milionů korun.

Miliony do mostu
A co vlastně letošní opravy obnáší?
Jako první to bude rekonstrukce Pražského viaduktu, u něhož SŽDC už loni
zajišťovala statiku. „Most není v dobré
technické kondici. Bohužel se potýkáme
se stavem, kdy se posledních patnáct let
dělaly jen nejnutnější opravy, protože
v roce 2002 vláda rozhodla o modernizaci železničního uzlu. Teď už to ale nejde
odkládat, aby se přes Brno dalo vůbec
jezdit,“ poznamenal Konečný s tím, že
spolu s rekonstrukcí viaduktu začne také
oprava čtvrtého nástupiště, přilehlé
šesté koleje a služebního přejezdu.
Stodenní výluka se dotkne především
vlaků, které přijíždějí do Brna od seve-

ru, tedy od České Třebové a Havlíčkova Brodu, a od Veselí nad Moravou.
Například dálkové spoje Českých
drah i RegioJetu od České Třebové zastaví v Židenicích a na Dolním nádraží.
„Do centra Brna budou posílené tramvajové linky 2 a 3 a mezi Dolním a hlavním nádražím pojedou autobusy,“ podotkl ředitel Regionálního obchodního
centra Českých drah Jiří Sysel.
Osobní vlaky od Blanska skončí v Židenicích a do Křenovic budou vyjíždět
z hlavního nádraží. Z jedné linky se tak
stanou dvě. Rychlíky od Havlíčkova
Brodu budou končit v Králově Poli, odkud pojede navíc posilová tramvajová
linka P6. O letních prázdninách kvůli výluce mezi Tišnovem a Vlkovem budou
rychlíky končit už v Křižanově a do
Brna cestující doveze autobus. Osobní
vlaky z Tišnova vyrazí do Židenic, projedou Dolní nádraží a skončí v Modřicích.
Mimo letní prázdniny zde naváže osobní vlak do Břeclavi, v létě přípoj fungovat nebude. Kvůli nadcházející výluce
funguje na hlavním nádraží informační
kancelář pro cestující.

Výluka na hlavním
nádraží
- Vlaková výluka v Brně potrvá od
3. června do 10. září.
- Dálkové vlaky a rychlíky Českých
drah i RegioJetu ve směru od
České Třebové zastaví
v Židenicích a na Dolním nádraží.
- Osobní vlaky od Blanska skončí
v Židenicích a do Křenovic budou
vyjíždět z hlavního nádraží.
- Rychlíky od Havlíčkova Brodu
skončí v Králově Poli, odkud pojede
posilová tramvajová linka P6.
- Osobní vlaky pojedou z Tišnova
do Židenic, projedou Dolním
nádražím a skončí v Modřicích.
- Do Veselí nad Moravou některé
vlaky nepojedou přes Židenice,
nebo tam právě naopak budou
začínat, proto budou jezdit
náhradní autobusy mezi
Židenicemi a Slatinou, případně
mezi hlavním nádražím a Slatinou.
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Tajenka: pro ptáky křídla.
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24. 5.–6. 6.
2017

TO PRAVÉ MÍSTO PRO VÁŠ NÁKUP®
Speciální nabídka jen pro členy COOP Clubu.
Jak se stát členem COOP Clubu najdete na stránkách www.jednota.cz.

Pendreky duhové,
jablkové,
jahodové 85 g
(100 g/14 Kč)

16,90
19,90

do vyprodání zásob

Lentilky 2 + 1, 84 g
(100 g/20,12 Kč)
Cena pro držitele
karty COOP Club

11,90
19,

90

Deli čokoládová,
oříšková, pistáciová 35 g
(100 g/16,86 Kč)

5,90

Max Twinni
72 ml
(100 ml/16,53 Kč)

14,90

24,90

10,90

69,90
103,00

Chio PomBär
originál,
kečup 50 g
(100 g/39,80 Kč)

Aviváž
Fresh Sky,
Sensitive
Milk 2 l
(1 l/34,95 Kč)

11,90
19,90

Blanensko a Vyškovsko

26. května 2017 39

Blansko zvedají asijské posily
Už nejsou jen do počtu. Baseballisté Olympie
Blansko při otrkávání v extralize začali také sbírat
vítězství. Nováčkovi pomáhají vpřed i asijské posily.
ROBIN KRUTIL
BLANSKO | Když je vedení týmu vzalo na výlet do Punkevních jeskyní, ocitli se v úžasu. Pokud však vezmou do
ruky pálku nebo míček, sálá nadšení
pro změnu z jejich spoluhráčů.
Japonské posily Miharu Amada
a Shota Torigoe mají velký podíl na
tom, že ze sebe baseballisté Olympie
Blansko strhli nálepku extraligových
otloukánků. Nováček v minulém týdnu
ztrojnásobil svůj počet vítězství v sezoně, když doma porazil pražské celky
Kotlářka a Tempo.
„Na týmu je to samozřejmě znát. Ne
že bychom předtím měli depku, ale
když prohrajete patnáct z šestnácti zápasů, tak to kluci vnímají, a jakmile se
něco nepovede, hned jsou dole. Snad si
teď budou víc věřit a budou v pohodě,“
doufá blanenský trenér Ivo Kučera.
Zejména úspěch proti Tempu proběhl

v japonské režii. Nadhazovač Torigoe
dominoval po devět směn, v nichž si připsal pozoruhodných 10 strikeoutů. „Nebýt našich hloupých chyb, skončilo to
5:0. Nakonec jsme vyhráli až v extra inningu, v němž jsme byli šťastnější,
a s vypětím všech sil jsme dostrkali
domů vítězný bod,“ podotkl Kučera
k vydřené výhře 4:3.
Mladík Torigoe přitom dorazil do
Blanska jen na záskok místo nadhazovače Kennetha Chiua z Hongkongu, který
na tři týdny odjel na akci národního
týmu. I on je platnou posilou, stejně
jako polař Amada. „Samozřejmě náš
tým zvedají. I když mají naši nadhazovači slušnou úroveň, těžko by bez pomoci odházeli celou porci zápasů. A japonský polař má vynikající čtení míče a obrovský rozsah pohybu, takže zastavuje
balony, které by naši kluci nezastavili.
Navíc všichni skvěle zapadli do týmu,“
chválí Kučera.

INZERCE

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

PERSONALISTA/KA

Co Vás na pracovní pozici očekává:
 vedení HR administrativy – nástupy, výstupy,
změny pracovních smluv
 zajištění a evidence vstupních školení, školení
BOZP atd.
 přihlášky/odhlášky na OSSZ, ZP
 evidence dočasně přidělených zaměstnanců
a komunikace s personálními agenturami
 asistentské a administrativní práce dle potřeby
HR oddělení
 správa personálního softwaru a zodpovědnost
za správnost dat
 zástup za personalistu a asistentku vedoucí
závodu v době jejich nepřítomnosti
 spolupráce se mzdovým, personálním
a výrobním oddělením
 personální reporting

MZDOVÁ ÚČETNÍ

Co Vás na pracovní pozici očekává:
 zpracování mzdového účetnictví včetně výpočtu
exekucí, insolvenčních řízení
 kontrola a evidence fondu pracovní doby
 zpracování dovolenek, náhrad mezd v době
pracovní neschopnosti
 vedení mzdové agendy zaměstnanců – mzdové
listy, ELDP, daňová prohlášení
 roční zúčtování daně
 komunikace s příslušnými úřady
 spolupráce s finančním a personálním
oddělením
 mzdový reporting
Co Vám nabízíme:
 zázemí prosperující mezinárodní společnosti
 pracovní poměr na dobu neurčitou
 zajímavou a perspektivní práci
 možnost osobního rozvoje v rámci L&R Academy

Co by Vám nemělo chybět:
 min. SŠ – ekonomického směru výhodou
 znalost Zákoníku práce
 znalost personálního programu NUGGET
výhodou
 znalost MS Office
 samostatnost a schopnost rozlišovat priority
 schopnost týmové spolupráce
 komunikativnost, pečlivost

Co by Vám nemělo chybět:
 min. SŠ vzdělání
 znalost Zákoníku práce a mzdové agendy
 znalost mzdového programu Nugget výhodou
 znalost MS Office
 samostatnost a schopnost rozlišovat priority
 schopnost týmové práce
 komunikativnost, pečlivost

 nástup možný ihned nebo dohodou
 3 dny dovolené navíc
 dotované stravování
 firemní akce a benefity

Máte-li zájem o nabízenou pozici, neváhejte a kontakujte nás na emailu:
Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle +420 544 425 632,
na mobilu +420 739 529 558, ale také na adrese
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

www.Lohmann-Rauscher.cz

Nadhazovač Kenneth Chiu z Hongkongu (vpravo) spolu se dvěma Japonci
pomáhá Blansku zabydlet se v baseballové extralize. FOTO | OLYMPIA BLANSKO
S oběma Japonci přitom byla zpočátku těžká domluva, protože anglicky hovoří málo. „Ale jsou to bezproblémoví
kluci, navíc jsou strašně uctiví. Když odchází ze hřiště, tak se mu ukloní, čímž
mu prokazují úctu,“ přibližuje Kučera.
Poté, co se student Torigoe vrátil do
vlasti, bude Blansko pokračovat s dvoji-

cí Chiu, Amada. Doma se představí v sobotu, kdy od 19 hodin přivítá ostravské
Arrows. „Opakuju to jako kolovrátek,
mým cílem je udržet soutěž. Je jasné, že
nejsme silní pálkaři, ale je vidět určitý
posun. A co se naučíme proti silným
soupeřům, pak zúročíme v barážové
skupině,“ oznamuje Kučera.

Rozdáváme

*

*více o soutěži na www.alza.cz/tisicevyher

Partneři
soutěže:

At the heart of your home

