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propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE PROPERTY
DLUHOPISY PRO OBČANY A FIRMY

5,6 %

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

ROČNÍ
ÚROK

Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun. Investiční
strategií e-Finance je investovat prostředky získané z dluhopisů do nákupu a výstavby rezidenčních a komerčních nemovitostí
v atraktivních lokalitách České republiky. Portfolio investic najdete na www.e-finance.eu.

Multifunkční budova, Brno

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET
Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení
(EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení
vhodnosti investování do těchto cenných papírů. • Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální
rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

UBYTOVÁNÍ A PROHLÍDKY NA ZÁMKU RAČICE
UBYTUJTE SE V NETRADIČNÍM ZÁMECKÉM PROSTŘEDÍ OD 330 KČ/NOC
+420 515 555 549 • www.zamekracice.cz • info@zamekracice.cz
Užijte si dovolenou na zámku v malebném prostředí mezi Drahanskou vrchovinou a Moravským krasem.
– turistické ubytování od 330 Kč/os/noc
– nové RETRO-LUX apartmány s vlastní
terasou od 1 000 Kč/os/noc
Prohlídky zámku jsme rozšířili na dva
atraktivní prohlídkové okruhy a unikátní
panelovou výstavu s vizualizacemi zámku.
Jako dárek máme pro návštěvníky publikaci Zámek Račice – Ilustrované dějiny.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
standardní vydání týdeníku 5plus2 s regionálními články a televizním programem na celý týden najdete na obvyklých místech v pátek 30. července. Vydání, které právě držíte v ruce, je letním bonusem pro vás – naše věrné čtenáře. A nezapomeňte – pokud se
vám během dovolené nepodaří některé z vydání týdeníku sehnat, přečíst si
jej můžete také na stránkách
www.5plus2.cz.
Redakce 5plus2
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Život se zvířaty je bohatší, přírodu
nemůžeme vyčerpávat nekonečně
Psi i další zvířata provázejí Hanu Holišovou celý život.
O to víc jí sedla role v novém snímku o toulavém psu
Gumpovi, který jde právě do kin. „Dojme, pobaví,
ukáže, jakou sílu může mít pouto mezi člověkem
a psem,“ charakterizuje snímek herečka a zpěvačka,
kterou proslavil i seriál Ulice nebo dvojnásobné
vítězství v show Tvoje tvář má známý hlas.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Kdyby jí neučaroval svět divadelních prken a kulis, dost možná by Hana
Holišová stála za učitelskou katedrou. Pedagogiku totiž vystudovala na střední škole. „Nejsem si jistá, jestli bych jako učitelka byla dost trpělivá. Doba, kdy byl kantor nejvyšší autoritou, je bohužel pryč
a učitelé dnes, tuším, čelí velkému tlaku
ze strany dětí i rodičů. Mají rozhodně můj
obdiv,“ zdůrazňuje herečka, kterou nyní
můžete vidět v kinech v novém rodinném
filmu Gump – pes, který naučil lidi žít. Odloženou premiéru si snímek o světě viděném pohledem toulavého psa Gumpa odbyl ve středu.
Film o toulavém psu vychází z knižní
předlohy, při jejímž čtení byl prý režisér snímku F. A. Brabec dojatý. Dostalo
tohle psí dobrodružství emočně i vás?
Četla jsem scénář, který z knihy vychází
a jehož autorem je stejně jako v případě
knihy Filip Rožek. Začetla jsem se a přečetla scénář na jeden zátah. Dojalo mě to,
je to silný krásný příběh a moc se mi líbilo, že je to vyprávěno z pohledu psa, přinutilo mě to zamýšlet se víc nad tím, jak asi
vnímá různé situace můj pes, jak by je komentoval, kdyby mohl promluvit. Bylo to
silné, dojemné, ale nebyl to patos.

Co myslíte, s jakými pocity budou lidé
z kina odcházet? Zatlačí stejně jako režisér slzu?
Z toho, co jsem zažila při čtení i při natáčení, tu lásku, se kterou všichni v čele s Filipem Rožkem k našim psím hrdinům přistupovali, myslím, že půjde o něco výjimečného. Film, který dojme, pobaví, ukáže, jakou sílu může mít pouto mezi člověkem a psem, a především připomene lidem, že by neměli podceňovat své psí přátele a zodpovědně zvážit, než do svého života přizvou nového čtyřnohého člena.
Psí hrdinové neříkám jen tak, jsou to
opravdu hrdinové, žádní profíci cvičení
pro film, ale pejsci, kteří skutečně zažili
na vlastní kůži podobné příběhy jako
Gump a jeho parťáci.

nálezy moderní doby, ale vše musí mít
své meze, čerpat se nedá donekonečna.
Prý máte velmi ráda Beskydy. Jezdíte
tam načerpat energii?
Ano, Beskydy jsou rodným krajem mého
tatínka. Jezdili jsme tam za tatínkovou maminkou, tedy mojí stařenkou, jak se na Va-

lašsku říká babičkám. Dodnes tam jezdíme na chalupu, podle mé zkušenosti je to
krásný kraj vlídných lidí, je mi tam dobře.
Studovala jste pedagogiku. Zvítězilo
herectví i proto, že jste už coby dítě
účinkovala s Bolkem Polívkou?
V Divadle Bolka Polívky jsem účinkovala poprvé, když jsem byla po JAMU a dělala jsem záskok za Helenku Dvořákovou
v představení Variace na chlast. Tím, že
jsem z divadelní rodiny, byla jsem v divadle vždycky jako doma a zákulisí pro mě
bylo samozřejmostí, kterou jsem milovala a která mě fascinovala. Ale neměla
jsem úmysly se divadlu věnovat, ani
rodiče mě k tomu nevedli.

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA

A co váš vztah ke psům?
Většinu života jsem žila v domácnosti se
psem i s různými jinými zvířaty v blízkém
okolí. Je to zodpovědnost, ale je to také radost, myslím, že je život se zvířaty bohatší.
Ráda se věnujete i květinám. Jste
tedy víc milovnice flóry, nebo fauny?
Mám ráda přírodu, flóru i faunu, klid,
zpěv ptáků, moře, slunce, lesy… čím
jsem starší, tím víc. Líbí se mi, když lidé
umí žít v symbióze s přírodou a když o ní
přemýšlejí a neberou ji jako samozřejmost. Nejsem aktivistka, ale myslím, že
dokument od Davida Attenborougha Život na naší planetě by měl být povinný.
Také jezdím autem a používám mnohé vy-

Hana Holišová

Narodila se 6. srpna 1980 v Brně. Pochází z muzikantské rodiny působící v brněnském
Národním divadle - otec Evžen jako dirigent, matka Hana sólistkou zpěvohry. A také
sestra Michaela Horká je zpěvačkou a herečkou.
■ Vystudovala Střední pedagogickou školu, poté činoherní herectví na JAMU.
■ Nejprve byla známá hlavně z muzikálů (v roce 2012 získala Cenu Thálie v kategorii
Opereta/muzikál), posléze i ze seriálů jako Velmi křehké vztahy či Ulice a show Tvoje
tvář má známý hlas.
■ Je svobodná a bezdětná.
■
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kou dobu poskytovala pocit větší anonymity a klidu, že se tam víc ztratím v davu,
a to mi vyhovovalo.

Show Tvoje tvář má známý hlas, kterou Hana
Holišová vyhrála dokonce dvakrát, mnohdy ukáže skutečně bizarní proměny. V tomto případě
se Hana přeměnila na zpěváka Michala Tučného, aby zazpívala písničku Poslední kovboj.
Na divadelních prknech zaznamenala Hana
Holišová řadu úspěchů, včetně udělení Ceny
Thálie. Na snímku z roku 2010 je ve hře Dokonalá svatba.
Nyní Hana žije filmem Gump - pes, který naučil
lidi žít, jenž vznikl podle knížky Filipa Rožka.
FOTO | TV NOVA, ARCHIV MAFRA, ARCHIV H. HOLIŠOVÉ

Pravda je, že když mi bylo dvanáct let,
v jednom představení v ND v Brně, kde
hrála maminka, potřebovali děti a já si prosadila bez vědomí rodičů, že tam budu
účinkovat a rodičům nezbylo než kývnout, nebo mi to prostě nezatrhli. Ale vůbec nevím, kde se ta touha tenkrát ve mně
probudila. Žádné divadelní ambice jsem
v té době neměla.
Co myslíte, jaká byste byla kantorka?
Tak to vůbec netuším. Nedokážu si to představit. Nejsem si jistá, jestli bych byla dost
trpělivá, doba, kdy byl učitel nejvyšší autoritou, je bohužel pryč a kantoři dnes, tuším, čelí velkému tlaku ze strany dětí i rodičů. Mají rozhodně můj obdiv. Nerada někomu diktuji, co by měl dělat, a tomu bych
se jako pedagog asi nevyhnula, takže by to
byl spíš boj, a to bych nerada.
Slavné české herečky Jiřina Bohdalová nebo Věra Galatíková působily
na začátku kariéry také jako kantorky,
první v Ostravě, druhá ve Vracově
u Kyjova. Vidíte v něčem spojitost herectví a učitelství?
Kantor, který stojí před třídou žáků, také
podává svým způsobem herecký výkon,
musí zaujmout posluchače, nemůže při výuce řešit to, v jakém je sám momentálně
rozpoložení a jakou má náladu, to je asi
podobné s herectvím, člověk musí občas
potlačit sám sebe. Možná má učitel blíž
k režisérovi než k herci.
Občas slýchávám, jak si někteří lidé
stěžují na učitele nebo jejich povolání
zlehčují. Přitom učitelé dávají základy
celým generacím. Jak vnímáte učitelské povolání vy?
Ve všech oborech jsou lidé různí, všechna
povolání se dají dělat s láskou, s odporem,
ze setrvačnosti, z musu. Považuji za obrovské štěstí, když člověk může dělat práci,
která ho baví, která mu dává smysl. A myslím, že učitelství je zrovna povolání, které
je i poselstvím, musíte dát něco ze sebe,

něco navíc, ovlivňujete mladé lidi, můžete
výrazně ovlivnit jejich budoucnost, jejich
směřování, takže je to zodpovědnost.
Sama dodnes vzpomínám na některé profesorky ze školy, které byly báječné, a pořád
si pamatuju životní moudra, která se mi od
nich vryla. Stejně tak si pamatuju několik
těch, které mě svým přístupem od daného
předmětu spíš odradily.
Nebudete třeba někdy herectví učit?
To by se váš osobní profesní kruh takzvaně uzavřel…
To si momentálně představit nedovedu,
necítím se na to, abych mohla své zkušenosti předávat někomu dalšímu, stále se
sama mám co učit. Nicméně člověk nikdy
neví, kam se posune.
Lidé vás znají také coby dvojnásobnou vítězku pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Měla jste dobrý trénink z muzikálů, že?
Za poslední rok, kdy jsme na jevišti téměř
nestáli, se veškerá kondice dost vytratila.
Naopak jsem do Tváře nastupovala s tím,
že kondice není, a doufala v to, že mi
účast na tomto pořadu vnese zpět do mého
života řád i tu kondici. Po účasti v první
řadě Tváře jsem řekla, že bych do toho znovu nešla. Letos přišla nabídka ve chvíli,
kdy jsem vnímala, že to pro mě má význam, že to udělat chci, musím. A jsem za
to rozhodnutí ráda, potkala jsem při práci
nové kolegy, parta byla výborná, i celý
tým, bavilo mě to moc, byť jsem pociťovala
zvláštní a nepříjemný pocit zodpovědnosti,
abychom dokázali naplnit očekávání diváků, což je s každou další řadou těžší.
Už šestým rokem máte v seriálu Ulice
roli Veroniky Maléřové. Jak se dlouhodobá role promítá herci do každodenního života?
Role v denním seriálu se samozřejmě do života promítne už tím, že musíte vše plánovat s ohledem na tak časově náročné natá-

čení. Mám štěstí, že jak v Městském divadle Brno, tak i jinde, kde pracuji, mám
vstřícné vedení a vše se dá domluvit. Někteří pravidelní diváci seriálu samozřejmě
podléhají dojmu, že to, co žiju v seriálu,
jsem i v civilu, takže někdy je obtížnější vysvětlit třeba někde na benzince, že Veronika je opravu jen role, kterou napsal scenárista. Když mě lidé oslovují slušně, ať se
vyfotíme, nebo mi říkají, že sledují mou
práci, těší mě to, nemám s tím problém, ale
jakmile někdo začne pokřikovat nebo tajně
fotit, mám vztek a tendenci vychovávat.
Takže si pak asi někdo myslí, že jsem dost
protivná ženská, ale prostě mi to nedá.
Veronika Maléřová pochází z venkova a po příjezdu do Prahy se musí vyrovnávat s nástrahami velkoměsta.
Byl to i váš případ, když jste z Brna
odešla do Prahy?
Jaké nástrahy máte na mysli? Jestli jsem
zvládla nastoupit do metra, nebo že bych
se ptala, kterou šalinou se dostanu na Václavské náměstí? Naopak Praha mi něja-

Dosud jste zářila hlavně v divadle, muzikálech či v televizních seriálech.
Je možné čekat vaše intenzivní „filmové období“?
Na tuhle otázku odpověď nemám. Měla
jsem období, kdy jsem toužila točit film, ne
za každou cenu, chtěla jsem točit dobrý
film, s dobrými lidmi, dobrým scénářem,
proto jsem některé nabídky odmítla. Až nedávno mi došlo, že chtít nestačí, nebyla
jsem na to připravená, dobře, že to nepřišlo. Jsem tak trochu fatalista. Necpu se nikam, kde o mě nestojí, a věřím, že pokud to
přijít má, tak to přijde. Potěšilo mě moc, že
jsem si zahrála po boku Ondry Sokola
ve slovenském filmu Hlavně vela lásky.
Jsou to menší role, ale o to víc jsme si to užívali, necítíte pak takový tlak, jako když
máte roli hlavní. Celé natáčení proběhlo
v neskutečně příjemné atmosféře, víc než
jsem si uměla představit. Film bude mít premiéru v kinech příští rok a mělo by následovat i pokračování v podobě TV cyklu, kde
naše postavy dostanou větší prostor.
O vás se ví, že toho stíháte opravdu
hodně. Odpočinula jste si aspoň během covidových opatření?
Léta jsem pracovala velmi intenzivně,
zkoušela divadlo, hrála v Brně, Praze, točila, zpívala, jezdila Brno-Praha tam a zpět.
Bavilo mě to, naplňovalo, nebyl to kalkul
ani honba za slávou, byla jsem ráda, že
můžu dělat to, co mi dává smysl a radost.
Už několik měsíců před tím, než přišel
první covid, jsem se rozhodla, že chci zpomalit, cítila jsem, že to potřebuju a myslím, že je to po těch letech vcelku logické.
Do toho pak přišlo ještě větší zpomalení,
které jsme si nikdo neuměli představit,
a tak to pro mou hlavu i tělo, které bylo
zvyklé na velké tempo, byl šok a zastavení poměrně prudké. Pochopila jsem, stejně jako mnoho lidí, že i když řád nemám
ráda, potřebuji ho. Takže se teď víc snažím nevystavovat se extrémům, hledám
lepší balanc mezi prací a volnem. Čas ukáže, jestli je to možné, nebo jestli jsem založená tak, že to jinak než z nuly na sto ani
neumím.

INZERCE

www.galeriekodl.cz

PŘIJÍMÁME OBRAZY
DO AUKCE
Národní 7, Praha 1
Tel. +420 602 117 440

JAN ZRZAVÝ: VESELÉ LODI, vyvolávací cena: 5 000 000 Kč, dosažená cena: 6 700 000 Kč
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Letní seriálové retro

1

2
1) Taková normální
rodinka
2) Nováci
3) Comeback
FOTO | ARCHIV MAFRA, ČSFD.cz

Nuda až trapno. Vyjma
„rodinky“ a Comebacku
Češi sitcomy neumí
Exkurze po českých
pokusech o sitcom jsou
tak trochu návštěvou
strašidelného hradu.
S přehlídkou bizarní
podívané však kontrastují
dva povedené seriály Taková normální rodinka
z roku 1971 a Comeback.
MARTIN BRABEC
ČR | Rychlý sled vtipných hlášek, gagů,
bizarních situací odehrávajících se v minimu lokací s omezeným počtem herců. Pravidla sitcomu jsou jasná. Přidejte k nim
i připitomělý americký zvyk přimíchávání „smíchu“, aby snad i ten nejtupější divák věděl, kdy se má za břicho popadat;
a máte základní mantinely toho, jak má
tento žánr vypadat. Od 90. let se o něj pokoušelo hned několik českých tvůrců. Výsledkem byl ale vesměs zmar. Nejlepším
počinem je tak paradoxně ten, který je nejstarší a vznikl hluboko v éře „socialistické“ televize. A bez vnucovaného smíchu.
Aniž by to režisér Jaroslav Dudek a scenáristka Fan Vavřincová věděli, seriálem
Taková normální rodinka z roku 1971 na-

točili první český sitcom. Humorné až
bláznivé příběhy potrhlých členů čtyř generací rodiny Hanákových žijících spolu
v jednom domě v podstatě naplňují definici sitcomu. Naštěstí samozřejmě bez přimíchávaného chichotání. První příběh byl
původně natočen jako samostatná televizní komedie, ovšem skvělé výkony Dany
Medřické, Marie Rosůlkové, Daniely Kolářové či Jaromíra Hanzlíka vyvolaly takovou odezvu, že vznikl seriál o osmi epizodách. Mimochodem, ve dvou dílech si zahrál i Oldřich Nový, jemuž roli účetního
Koníčka napsala Fan Vavřincová na tělo
a k účinkování jej přemluvila, ačkoliv už
na tom nebyl zdravotně dobře.

Tápání s Novákovými
Na původní seriál navázala i s některými
původními (Štěpánková, Kolářová, Hanzlík) herci nová série v roce 2011 s názvem
Rodinka. „Současná Rodinka působí starší než Taková normální rodinka ze 70. let,
ač do kuchyně přibyla myčka a ke stolu
vnučka ze Států. Nucené předstírání dávné jiskřivosti pramení z unaveného textu:
namísto situací přišly besedy, místo bláznivých absurdit doslovné pointy. (...) Naštěstí své neochvějné noblesy se i tady
drží Jana Štěpánková, s níž pěkně ladí Lenka Vlasáková,“ glosovala pokus režiséra
Dušana Kleina kritička Mirka Spáčilová.
Přenést do českých podmínek sitcom se

v začátcích vysílání TV Nova pokusili režiséři Vladimír Drha a Jiří Adamec více
než 130dílným počinem Nováci. Půlhodinové epizody s ústřední dvojicí v podání
Oty Jiráka a Jany Janěkové a v další sérii
Pavla Zedníčka a Jany Paulové „konečně“ přinesly i onen umělý smích.
Na natáčení později vzpomínala Jana
Janěková takto: „Jsem vlastně první česká
sitcomová herečka, která tehdy prošla
i řádným konkurzem. Úmysl nebyl špatný, scénáře psali kvalitní scenáristé jako
Ondřej Neff nebo třeba Jan Vedral. Šla

Předchozí díly
2. července: Bláhovy vysílala televize
živě, dochoval se pouze jediný díl
9. července: Blažej, Mázl a spol.
aneb Fenomén bílých plášťů
16. července: České televizní fantasy?
Návštěvníci, ale i Křeček v noční košili
Přečíst si je můžete na www.5plus2.cz.

jsem do toho s vírou, že to bude dobré.
Také diváci na to reagovali pozitivně. Leč
po dvou letech přišel jiný tým a byli jsme
s Otou Jirákem odejiti.“
Blízko sitcomovému stylu měl i novácký seriál Hospoda. Dvaapadesát epizod
z let 1996 a 1997 se úspěšně reprízuje
takřka každé léto a nutno dodat, že na rozdíl od Nováků má stále své kouzlo, a to

3
hlavně díky skvělým hereckým výkonům
Petra Nárožného či Ladislava Potměšila.

Ozzák versus Premiér
Konečně pořádný český sitcom! hlásily titulky recenzí, když se v roce 2008 začal vysílat Comeback z pera Tomáše Baldýnského. Rychlé, vtipné slovní přestřelky, absurdní a nekorektní humor nadchl kritiky
i diváky. Více než padesátka dílů se opakuje každý rok a někteří publicisté dokonce
míní, že Ozzák je životní role Martina Dejdara. „Comeback nepěstuje krkání a kopání do zadku, ale černý humor a absurditu,“
vystihl Dejdar silnou stránku seriálu. Víc
asi netřeba dodávat, Comeback někdy viděl snad každý, kdo si v létě zapnul Novu.
Pokusy o sitcom však přinesly i řadu naprosto bizarních počinů. Například Cyranův ostrov z pera Ivana Mládka. Televize
Barrandov odvysílala v premiéře v letech
2009 a 2010 46 dílů a ani jinak mnohým
sympatický svérázný Mládkův humor neutáhl seriálovou formu. Ve stejné době
vznikla také česká verze slovenského sitcomu o přihlouplých policistech Profesionálové. I přes dobré herecké obsazení (Pavel Liška či Petr Čtvrtníček) šlo o nepovedenou záležitost. Pořád to bylo ovšem dílo hodné Oscara, pokud bychom jej srovnali se sitcomem ze zákulisí politiky Premiér. Ano, jde
o onu (ne)slavnou one man show ředitele televize Barrandov Jaromíra Soukupa.

Ochrana před sluncem i perfektní vidění.
Můžete mít obojí.
S jarem a létem přichází energie, teplo a slunce. A s ním i škodlivé UV
záření, na které jsou naše oči velmi citlivé. Chránit si je slunečními brýlemi
je samozřejmost, ale jak postupovat, když k tomu potřebujete i korekci
zraku? Nemusíte dělat kompromisy nebo vybírat mezi stylem, kvalitní
ochranou očí a perfektním viděním. Tím správným řešením jsou totiž
dioptrické sluneční brýle.
sluneč dioptrické
Když se rozhodnete pro sluneční
brýle, budete mít spoustu možn
ností, z nichž
vybírat. Třeba v GrandOptical, ccož je největší síť optik v ČR, si kromě stylu obrub a skla
můžete zvolit i barvu, míru zatm
mavení, polarizaci či zrcadlovou úpravu. Bud
dou to zkrátka perfektní brýle na míru vašim
m potřebám
a vašemu stylu.

Kompromisy nemusíte dělat ani tehdy, pokud jste zvyklí na multifokální brýle, tedy
brýle s čočkou s mnoha ohnisky. Ty umožňují vidět perfektně na blízko, na střední
vzdálenost i na dálku. I multifokální skla lze
ve slunečních brýlích mít.

Pro oči je nebezpečná část světelného spektra pod 400 nm, proto by sluneční brýle měly
vždy mít parametr UV400 nebo číslovku „4“.
V GrandOptical toto splňují všechna nabízená skla. Samotná tmavost skel už je spíš
o designu a komfortu, pozor si jen dejte na
ty nejtmavší, protože s nimi se nesmí řídit.
Stejně jako při koupi „standardních“ brýlí,
i u slunečních dioptrických je dobré nechat
si nejprve změřit zrak, protože u něj dochází v čase ke změnám. Zkušení optometristé
vám pak rádi s výběrem poradí tak, abyste
odcházeli maximálně spokojeni s brýlemi,
které ochrání vaše oči a dají vám perfektní
vidění, ale také vám budou skvěle slušet.

Samotný výběr je jednoduchýý. Z velkého
množství obrub, které to umožňují, si vyberete ty, které se vám líbí. Mohou být sluneční,
D nich vám
ale klidně i klasické dioptrické. Do
pak dají taková skla, která si bud
dete přát.

LETNÍ
V ÝPRODEJ
Slevy až 50 %

na sluneční a dioptrické brýle

Pomáháme Vám vidět lépe
Sleva se vztahuje na vybrané obruby, brýlové čočky a sluneční brýle. Slevy na obruby a brýlové čočky lze v rámci této akce při koupi brýlí vzájemně kombinovat. Akci nelze kombinovat
ani sčítat s jinými akčními nabídkami nebo poukazy. Akce platí do odvolání. Obrázky jsou pouze ilustrační. Více informací v prodejnách nebo na www.grandoptical.cz.
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Je libo maso ze „zkumavky“?
Do výzkumu výroby kvalitního a přitom pokud
možno co nejlevnějšího umělého masa jsou
ve světě investovány stovky milionů dolarů. Uspět
se snaží i česká firma Bene Meat Technologies.
JOSEF HORA
ČR | Snaha o udržitelný život na Zemi
vede odborníky k hledání cest, jak zajistit
dostatek masa a přitom omezit porážku stovek tisíc kusů dobytka denně. Vedou
k tomu dvě cesty. Buď vyrábět maso „rostlinné“, což je ovšem jen neho náhražka;
nebo maso „umělé“. „Hlavní rozdíl je
v tom, že rostlinné maso není maso, ale
jeho náhražka jinými, podobně chutnajícími složkami. Umělé, respektive kultivované maso je maso, které vzniká stejně jako
ve zvířeti, jen mimo něj,“ popisuje Roman
Kříž, vývojář umělého masa z české laboratoře Bene Meat Technologies.
Jak si tedy takovou tvorbu umělého
masa představit? „Vyvíjíme způsob, jak
zvířeti odebrat maličký kus svalu, vybrat
z něj buňky tvořící svalovou tkáň, ty následně namnožit a zformovat z nich zase zpátky svalovou tkáň. Hodně svalové tkáně,“

popisuje zkráceně mechanismus výroby.
Umělé maso dnes mnoho firem po celém
světě již vyrábí, ovšem celý proces je velmi drahý. Vítězem v pomyslném závodě
bude ten, kdo najde způsob, jak vyrobit
umělé maso co nejlevněji. „Na samotnou
výrobu se ještě nesoustředíme. Pokud bychom se teď pustili do výroby ve velkém,
neměli bychom šanci se dostat pod pět tisíc korun za kilo ‚mletého‘ hovězího. To
nechceme,“ popisuje Kříž současný stav.
„Představte si, že z buněk, které se vejdou
na plošku 1 krát 1 milimetr, budeme mít
po nějakých třech měsících maso jako
z dvou set býků. Rádi bychom se dostali
na cenu kolem stovky korun za kilo ‚mletého‘ kultivovaného masa. Jen tak se stane
skutečnou alternativou pro lidstvo, nikoliv
jen zajímavostí pro bohaté,“ vysvětluje.
První hamburger z umělého hovězího
masa na světě vyrobil už v roce 2013 nizozemský vědec Mark Post, spoluzakladatel
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společnosti Mosa Meats. A byla to velmi
drahá záležitost. „Vychovat“ v laboratoři
20 tisíc vláken burgeru o váze 450 gramů
trvalo tři měsíce a stálo 1,2 milionu dolarů.
V následujících letech však cena prudce
klesla. V březnu 2017 se společnost Memphis Meats dostala na cenu 9 tisíc dolarů
za 450 gramů laboratorně vypěstovaného
kuřecího masa, rok poté její generální ředitel oznámil, že cena klesla pod tisíc dolarů.
Ještě v roce 2019 se mluvilo o 250 dolarech, dnes už firmy slibují hamburger
o 450 gramech za 50 dolarů. Celý proces
zlevňuje fakt, že výroba se přesouvá z laboratoří k automatizovaným systémům.

Po hovězím další druhy
Bene Meat Technologies byli založeni
v lednu 2020. Zatím se soustředí na kultivaci hovězího masa, co ale drůbeží, vepřové či krevety nebo třeba ryby? „Až zvlád-

Péče
nad zlato
Češi si cení v životě nejvíc zdraví. Stále více svého
volného času ale věnují práci a na péči o zdraví
zapomínají nejen časově, ale i v oblasti pojištění.
Zdraví, rodina a domov jsou pro
Čechy nejdůležitější věci v životě.
Z průzkumu NN Životní pojišťovny ale také vyplynulo, že zatímco rodině lidé svůj čas a péči
opravdu věnují, u zdraví spíše jen
doufají, že si jeho pevnost udrží. Zároveň přiznávají, že pracují mnohdy příliš a na jejich zdraví
se to citelně podepisuje.

Kvalitní jištění

„Češi si čím dál více uvědomují potřebu ochrany před nečeka-

Nechte si dobře poradit
Spojte se s jedním z našich
nejlepších poradců ve vašem
regionu, který pomohl už stovkám
lidí udělat si život bezstarostnější.

nými zákrutami života. Díky novému pojištění NN Orange Risk
lidem nabízíme opravu kvalitní
krytí a podmínky,“ říká Michal
Korejs, produktový ředitel NN
Životní pojišťovny.
Radí myslet především na zajištění velkých rizik, jako je invalidita nebo závažné onemocnění, protože pak je kvalitní péče
k nezaplacení stejně jako garance sjednaných podmínek po celou dobu trvání pojištění.

Jihomoravský
kraj:
Jiří Hlavoň
773 797 101
jiri.hlavon@poradce.nn.cz

K vytvoření finálního kusu masa pomáhá i 3D tiskárna. „3D tisk, respektive tvorba svaloviny řízeným skládáním buněk, pomáhá vytvořit kousky
kultivovaného masa, nicméně podle
nás to není technologie, která by šla
u buněk používat ve velkém tak, aby
to dávalo ekonomický smysl,“ vysvětluje ředitel Bene Meat Technologies Roman Kříž.
FOTO | BMT
neme hovězí, pustíme se i do dalších druhů masa. Nicméně hodně věcí funguje
u různých živočichů různě. Já třeba nevěděl, že nejbližším ‚příbuzným‘ krávy je geneticky velryba – není to prostě tak jednoduché,“ dodává Roman Kříž, který přiznává, že své kultivované maso zatím neochutnal. „Ještě nemáme finální produkt. Ale
bude ze stejných buněk jako maso ze zvířete, takže by mělo chutnat stejně,“ uzavírá.

Postup výroby laboratorního
masa podle Romana Kříže
„Pokud to zjednoduším, pak z odebraného
vzorku svaloviny vyizolujeme svalové buňky,
tukové buňky a fibroblasty. Ty tvoří základ
svalu. Každý typ buněk
dáme zvlášť a snažíme
se ho (pro každou buňku ve specifických podmínkách) co nejvíce namnožit. Pak buňky dáme
dohromady a působíme na ně tak, aby vznikla svalová vlákna, konkrétní postupy jsou naším
know-how. Onen vyrobený ‚kus masa‘ je něco
jako svatý grál pro všechny firmy, které kultivované maso vyvíjejí. Buňky totiž k přežití potřebují
kyslík a živiny, které jsou jim v těle přirozeně dodávány z krevních vlásečnic, kterými je tkáň hustě
protkaná. My máme teoretický koncept, jak takovou síť kapilár vytvořit, na kterém také pracujeme.
Máme imortalizované linie potřebných buněk,
umíme buňky kultivovat v médiu bez fetálního bovinního séra, pracujeme na vývoji našeho kultivačního média a systému jeho recyklace, vyvíjíme
vlastní bioreaktory. Věříme, že s levným kultivačním médiem je levná výroba dosažitelná.“

Slovníček pojmů
Fetální bovinní sérum =
Součást živného média,
iniciuje buňky k dělení, a tedy
i růst celé kultury. Získává se ze
zvířecích embryí. Je však velmi
drahé.
Bioreaktor = Umělé zařízení
sloužící ke kultivaci
živočišných buněk.
Kultivované maso = Termín
označující maso (zahrnující
svalové buňky, tukové buňky,
pojivové tkáně, krev a další
složky) produkované kultivací
zvířecích buněk, nikoli
porážkou živého zvířete.
Imortalizace = Proces
nekonečného dělení.
Kultivační médium = Roztok
s živinami, ve kterém se
kultivují svalové buňky.
Fibroblast = Základní buňka
vazivové tkáně.
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KAŽDÝ DEN
BOMBA
SLEVY

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
22. 7. – 28. 7. 2021

MÁSLO
JIHOČESKÉ
250 g

100 g 15,96 Kč

TRVANLIVÉ
MLÉKO
plnotučné,
3,5 % tuku
1l

39,90

12,90

27%

54,90

14,90

16,50
CENA BEZ PENNY KARTY

32,90

PIVO
EXCELENT 11
světlý ležák
0,5 l

1 l 21,80 Kč
záloha na lahev 3,- Kč

10,90
16,90

35%

49%

%

ČOKOLÁDA MILKA
různé druhy
87,5/100 g

100 g za 18,86/16,50 Kč
(běžně za 37,60/32,90 Kč)
v limitované nabídce také
milka Oreo sandwich 92 g
za 16,50 Kč

PIVO
VELKOPOPOVICKÝ
KOZEL
světlé výčepní
0,5 l

1 l 21,80 Kč
záloha na lahev 3,- Kč

10,90
14,90

7,90
14,90

MELOUN VODNÍ
1 kg

26%

46%

**Doporučená prodejní cena výrobce.
Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Největší turistickou atrakci
Jižní Ameriky, incké město
Machu Picchu, navštíví
denně až pět tisíc lidí. Pro
moderní svět ho přitom
v džungli objevil teprve
před 110 lety americký
profesor Hiram Bingham.
ZÁBLESK
HISTORIE
PERU | Když 24. července 1911 amatérský archeolog Hiram Bingham ve vedru
stoupal do jednoho z vysokých horských
sedel peruánských And, ovládalo ho silné
vzrušení. Věřil, že zde, ve výšce
2430 m n. m., najde bájné město Inků, místo posledního odporu slavné kultury proti
španělským konkvistadorům.
Výpravu, kterou financovala americká
Yaleova univerzita, kde Bingham vyučoval jihoamerickou historii, vedl zarostlými kopci teprve 11letý indiánský chlapec
Pablo Alvarez – jeden z mála lidí z nedalekého údolí, kteří o existenci místa věděli
a expedici cestu prozradili. Hoch vedl propoceného a zadýchaného Binghama stovky let starými zarostlými stezkami. V mo-
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Jak „Indiana Jones“
našel ztracené město
mentě, kdy profesor spatřil jednu z prvních teras postavenou bájnou civilizací
pro pěstování plodin, věděl, že se nemýlil.
Když ale za pár chvil vstoupil do středu
bájného města, úžasem oněměl.
Bingham byl jedním z prvních lidí na
světě, kteří stanuli před dominantou starého inckého města – Slunečním chrámem.
Jakmile na pár vteřin zavřel oči, staré sídlo v jeho mysli ožilo a ve fantazii se vrátil
do času jeho zrodu. Město, kde žilo jen asi
tisíc obyvatel, bylo postaveno kolem roku
1450. Teorií jeho vzniku je několik.
Mohlo to být místo, kam incká vrchnost utíkala odpočívat před ruchem větších sídel, mohlo sloužit také jako vězení
nebo například coby výzkumná zemědělská stanice, kde indiáni zkoušeli pěstovat
plodiny ve vyšších polohách.

Dochované obětiště
Ať to bylo jakkoliv, vysokohorské Machu
Picchu, v překladu „Starý vrch“, opustili

Pohled na ruiny
Machu Picchu
z roku 1912. Takto bájné město
vypadalo, když
jej léto předtím
objevil amatérský archeolog
Hiram Bingham.
FOTO | WIKIPEDIA

jeho obyvatelé po asi 100 letech. Prázdné
bylo už kolem roku 1570, lidé mohli zemřít na neštovice nebo došlo ke sváru
mezi jednotlivými kmeny. Zánik přišel
v době dobyvačných nájezdů Španělů, kteří Inky systematicky likvidovali. Jenže
Machu Picchu pravděpodobně Španělé
vůbec nedobyli a nejspíš o jeho existenci
ani nevěděli a nebylo tak místem posledního odporu. Důkazem je uprostřed města
zachovalý kamenný sloup Intihuatan, posvátné obětiště, kterých bylo po incké říši

mnoho. Takové sloupy Španělé hned po
dobytí ničili, zde ale zůstalo neporušené.
Bingham Machu Picchu pro moderní
lidstvo objevil, z města ale na naléhání peruánské vlády musel odejít, porušoval prý
archeologické zákony země. Dodnes se
Peru s Yaleskou univerzitou soudí o vydání asi 40 tisíc předmětů, které prý Američané odvezli a nevrátili. Machu Picchu je
dnes pod patronátem UNESCO, o Binghamovi se zase mluví jako o předobrazu filmového hrdiny Indiana Jonese.
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138 Kč
Jen za

+

65 Kč
měsíčně

NAVÍC: Sedm prémiových kanálů
s přímým přenosem všech sportů
z největší sportovní události z Japonska!
Více na www.idnes.cz/premium

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

SVÉ POTÍŽE

VYŘEŠÍTE V LÉKÁRNĚ
ZALIJ VLASY,
AŤ HUSTĚ ROSTOU!
Jsou vaše vlasy slabé, řídké, bez objemu a nadměrně vypadávají? Dopřejte jim vydatnou
zálivku sérem Vlasové hnojivo.
Sérum Vlasové hnojivo představuje koncentrovanou péči o slabé a řídké vlasy s tendencí vypadávat. Jeho složení spojuje účinky kofeinu a komplexu HustoplexTM do mimořádně koncentrované
bezoplachové péče. Díky tomu sérum zajišťuje
rychlý a výrazný nástup účinku i při problémech
s intenzivním vypadáváním, řídnutím a oslabením
vlasů. Vyzkoušejte také Vlasové hnojivo v podobě
šamponu či tablet.

HUSTÉ SLOŽENÍ,
HUSTÝ VÝSLEDEK

NOHY BEZ
KŘEČOVÝCH
ŽIL, OTOKŮ
A BOLESTI!
ZASTAVTE CHOLESTEROL
KONOPÍM!

Vysoká hladina cholesterolu a špatný stav kardiovaskulárního systému mohou mít fatální následky.
Přesto tyto obtíže často zanedbáváme. Zastavte
cholesterol včas. Pomoc přináší dlouho tabuizované konopí!

AKTIVNÍ
KO N O P Í

Revoluční,
maximálně
účinné přípravky
CannamediQ
využívají aktivní
konopný extrakt.

Hladinu cholesterolu, triglyceridů i celkový stav
kardiovaskulárního systému lze řešit přírodní cestou
bez vedlejších účinků. Revoluční doplněk stravy Cholestmizin spojuje sílu konopí s osvědčeným účinkem monakolinu a zeleného čaje,
který napomáhá snížit zvýšenou hladinu cholesterolu i triglyceridů a poskytuje
potřebnou ochranu pro srdce a cévy. Složení přípravku je navíc obohaceno o silymarin zajišťující ochranu a regeneraci jaterních buněk.

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

SÍLA HOŘČÍKU Z MRTVÉHO MOŘE
ZBAVÍ ÚNAVY A STRESU!
Se stresovými
stressovými situacemi se potkáváme dennodenně.
dennodenně Často s sebou
seb přináší
únavu, nervozitu, a dokonce i ztrátu koncentrace. Nedovolte, aby vás stres
a vyčerpání dále ničily. Spolehněte se na sílu hořčíku z Mrtvého moře.

HOŘČÍK
z MRTVÉHO
MOŘE

Vyzkoušejte Magnezum Dead Sea, z prémiové řady Da Vinci Academia. Tento
jedinečný doplněk stravy se vyznačuje unikátní kombinací přírodního hořčíku
z Mrtvého moře (Dead Sea) a vitaminů B6 a B12, díky které budete lépe zvládat únavu a vyčerpání. Hořčík rovněž přispívá k normální nervové a psychické
činnosti. Jeho pravidelný přísun vám proto pomůže dokonaleji zvládat stres, nervozitu a navíc podpoří vaši koncentraci. Přispívá také ke správné činnosti svalů,
takže se již nebudete muset bát křečí při náročnější fyzické aktivitě.
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Česká republika

Brambory s tymiánem či jako tortilla
Sklizeň českých raných
brambor se letos sice
kvůli chladnějšímu jaru
o něco zpozdila, avšak
pokud vám už dochází
inspirace na jejich
nápadité zpracování,
zkuste připravit třeba
dort, tortillu nebo je
lze zapéct s tymiánem.

Bramborový
koláč s cibulí
Potřebujeme: 700 g brambor, 3 vejce,
100 g polohrubé mouky, 100 g
nastrouhaného čedaru, sůl, drcený
černý pepř, 2 větší červené cibule,
50 g rozpuštěného másla, 6 snítek oregana.
Postup: Brambory omyjeme, nastrouháme
na hrubém struhadle a propláchneme
studenou vodou. Necháme je okapat a pak
opatrně vymačkáme v utěrce. Dáme je do
mísy, přidáme vejce, mouku a nastrouhaný sýr. Podle chuti osolíme, opepříme a promícháme.
Cibule oloupeme a každou nakrájíme na asi čtyři silnější kolečka. Formu na koláč vyložíme
pečicím papírem, lehce ho potřeme máslem a naplníme těstem. Navrch těsta rozložíme kolečka
cibule, pokapeme je zbylým máslem a pečeme v troubě předehřáté na 170 °C asi 40 minut
dozlatova. Koláč dozdobíme čerstvými lístky oregana a podáváme například se zakysanou
smetanou ochucenou mátou, oreganem a hladkolistou petrželí.

5plus2
■ V KUCHYNI

Potřebujeme: 1,5 kg středně velkých
brambor určených k pečení, 50 g soleného
másla, 4 lžíce extra panenského olivového
oleje, 3 menší šalotky, mořskou sůl, čerstvě
namletý barevný pepř, svazeček čerstvého
tymiánu, 3 plátky anglické libové slaniny.
Postup: Brambory oloupeme a osušíme.
Ostrým nožem nebo na ostrém struhadle
nakrájíme brambory asi na 3 mm stejné plátky.
Pokud možno dodržíme přesnou tloušťku, když
budou moc tenké, slepí se a budou se také více
připékat. Každý připravený brambor ponecháme, jak byl nakrájený. Oloupeme si banánovou
šalotku, rozpůlíme ji a nakrájíme na tenké plátky. Rozehřejeme si troubu na 190 °C. Do menší
keramické misky odvážíme máslo a dáme ho do trouby roztát. Opatrně misku i s utěrkou
vyndáme a dáme stranou. Do rozpuštěného másla přidáme 4 lžíce olivového oleje a
mašlovačkou vymažeme zapékací misku, nespotřebujeme všechno máslo, budeme s ním ještě
potírat brambory. Nyní klademe nakrájené brambory do zapékací misky tak, jak jsme je
nakrájeli, a asi do každého čtvrtého plátku zasuneme šalotku. Osolíme a opepříme. Takto
pokračujeme dokud nebude miska plná. Brambory potřeme mašlovačkou máslem a olejem,
ale ještě si trochu ponecháme na potírání během pečení, pokud by se zdálo, že brambory mají
tendenci vysychat. Z větvičky otrháme lístky tymiánu, jednu celou větvičku dáme i na brambory
a dáme do trouby zapéct asi na 1 hodinu a čtvrt. Brambory kontrolujeme, případně ještě
potřeme máslem a olejem, ale jen kdyby vysychaly. Pokud trouba peče rovnoměrně, není
zapotřebí použít alobal na přikrytí, pak by se spíše brambory dusily, než aby získaly křupavou
chuť. Plátky slaniny nakrájíme na malé kostičky a na sucho osmažíme na pánvi. Přidáme na
brambory a ještě dopékáme asi 35 minut. Vyzkoušíme, zda jsou propečené, a podáváme.
Hojně ozdobíme čerstvým tymiánem.
Zdroj: Dagmar Heřtová, foodblogerka

Věda a výzkum

Technika, elektrotechnika
26 000 - 30 000 Kč / měsíc

Elektromontér - hledáme i šikovné absolventy!

Specialisté v oblasti statistiky

54 000 Kč / měsíc

Inženýr testování

Vedoucí technologie

36 000 Kč / měsíc

Maintenance Engineer

Vzorkař/ka

25 000 - 40 000 Kč / měsíc

S
i li té
bl ti t ti tik
Více na www.jobdnes.cz

23 000 Kč /

ě í

Státní, veřejná správa

Vývojový inženýr kvality v Plzni
I ž ý
ý b í ří
í
Více na www.jobdnes.cz

Automobilový průmysl

Referent - odbor rozvoje a péče o veřejný prostor

Operátor logistiky
Strojní údržbář (35000 Kč)

24 000 - 35 000 Kč / měsíc

Vedoucí odboru správního a školství

Strojní údržbář (až 35000 Kč)

24 000 - 35 000 Kč / měsíc

Pracovník/ce stavebního oddělení odboru výstavby

Údržba strojů (35000 Kč)

24 000 - 35 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Ú
ů
Více na www.jobdnes.cz

Kontrolor(ka)/auditor(ka) – doba určitá,…

Pro 4 osoby potřebujeme: 1 cibuli,
5 středních brambor, olej, 5 vajec,
sůl, pepř.
Postup: Cibuli nakrájíme na kolečka.
Brambory omyjeme, oloupeme
a nakrájíme na tenčí plátky. Troubu
předehřejeme na 220 °C. Na rozpáleném
oleji orestujeme dozlatova cibuli,
vyjmeme ji na talíř a ve stejném oleji
opékáme plátky brambor 12 až 15 minut.
V misce prošleháme vejce se solí
a pepřem, v zapékací pánvi rozehřejeme
olej, promícháme v něm brambory
a cibuli a zalijeme rozšlehaným vejcem.
Zvolna propékáme dalších 10 minut.
Tortillu necháme dopéct ve vyhřáté
troubě asi 5 minut.
Zdroj: 2x iDNES.cz

Zapečené křupavé brambory s tymiánem

INZERCE

Geodet

Bramborová tortilla

22 980 - 33 790 Kč / měsíc

O2 rozjelo nejvìtší
modernizaci sítì ve své historii

INZERCE

Operátor O2 odstartoval v bøeznu
spoleènì se svým technologickým
partnerem, spoleèností CETIN, dosud nejrozsáhlejší obmìnu radiové
technologie a modernizaci své mobilní sítì. Pro realizaci byl vybrán
evropský dodavatel, spoleènost
Ericsson. Pilotní projekt již úspìšnì
probìhl v nìkolika lokalitách, další mají pøibýt v následujících mìsících. S výmìnou technologií souvisí i postupné zapínání 5G vysílaèù.
Nejrychlejší sítì jsou nyní dostupné
témìø v 60 mìstech ÈR.

me antény Massive MiMo, které fungují na frekvenci 3700 MHz.“
Samotná výměna vysílacích zařízení je přitom
velmi náročný proces a předchází mu složité
plánování a koordinace mnoha profesí včetně logistiky a řízení skladových zásob. „Na
jednom vysílači stráví čtyři technici přibližně
čtyři až pět dní,“ říká Jan Hruška s tím, že jejich úkolem je navézt na základnovou stanici,
která se může nacházet na panelovém domě,
ale i komíně nebo věži kostela, veškeré technologie. „Nepotřebné zařízení se odmontuje, část
starých se ale ponechá jako záložní pro případ,
že by se při výměně něco pokazilo. Pokud se
nové komponenty podaří správně zapojit a vše

Historicky nejrozsáhlejší modernizaci své
mobilní sítě zahájil operátor O2 na jaře letošního roku ve dvou oblastech
(tzv. clusterech), a to v Praze 5
– Stodůlkách a Říčanech. V každém z clusterů se přitom nachází
přibližně 30 základnových stanic.
Cílem bylo nejen otestovat síť

ně tři měsíce. Operátor má nyní
v plánu obměnit technologii v dalších clusterech v oblasti Prahy, na
podzim by měl následovat swap
v šesti clusterech na Moravě. Prahu se
chystá O2 dokončit do konce března 2022.

5G v 60 mìstech Èeska

Nejrychlejší 5G od O2 je nyní dostupné
v témìø 60 mìstech Èeska

funguje, jak má, záložní zařízení se demontuje a odváží. Teprve nyní začíná proces měření
a optimalizace sítě,“ popisuje Hruška.
Kompletní výměna (tzv. swap) radiové techniky na jednom vysílači zabere od prvotní fáze
plánování až po konečné vyladění sítě přibližv různých formách zástavby, ale i umožnit
technikům vyzkoušet si instalaci nových antén
na různých typech budov.
Nejedná se ale o pouhou obměnu zařízení, která se nyní dostávají na konec svého životního
cyklu. Modernizace sítě s sebou přináší i celou
řadu vylepšení. Nové antény umožní současně
využívat všechna frekvenční pásma, která má
O2 k dispozici, a flexibilně s nimi pracovat pro
4G i 5G. Díky vypnutí sítí třetí generace se zároveň uvolní frekvence pro vysokorychlostní
datové služby, což nabídne možnost nasadit
technologie pro 5G v celoplošné vrstvě 1800
MHz a vysokokapacitní vrstvě 3,7 GHz.
„Mít na střeše či vysílači velké množství antén
je dlouhodobě neúnosné a bez náročnějších stavebních úprav ani nelze další zařízení přidávat.
Místo samostatných zařízení pro každou frekvenci budeme nově využívat tzv. multibandové
antény, které zvládnou obsloužit více frekvenčních pásem najednou,“ vysvětluje Jan Hruška,
technický ředitel O2, a dodává: „Pro zajištění
vyšší kapacity sítě a zlepšení pokrytí instaluje-

S technologickým swapem a postupnou obměnou radiové sítě souvisí i průběžné zapínání
5G vysílačů napříč celou Českou republikou.
„Aktuálně je 5G dostupné v téměř 60 městech
v Česku. Pro spuštění jsme vybírali takové lokality, kde se koncentruje větší množství lidí. Kromě Prahy, Brna a dalších krajských měst budou
moct 5G využívat i obyvatelé a návštěvníci Děčína, Špindlerova Mlýnu nebo třeba Poděbrad,“
doplnil na závěr Hruška.

ÚRAZY PŘI SPORTU
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Odvrácená strana léta. Úrazy
ztrpčí život i na dlouhé týdny
V letních měsích lékaři
nejčastěji ošetřují tržné
rány, odřeniny, ale také
zlomeniny, podvrtnutí
nebo úrazy hlavy a páteře
po pádu z kola nebo
po skoku do mělké vody.
ČR | Velni oblíbená je v Česku jízda na
kole nebo kolečkových bruslích. S ní
ale přicházejí i úrazy, především končetin. U malých dětí se lékaři nejčastěji setkávají se zlomeninami paží v oblasti
lokte, ve starším věku pak se zlomeninami zápěstí a ramen. Myslete proto
na prevenci a noste při jízdě na kole
i bruslích ochrannou helmu. Sice pro do-

spělé není povinná, ale dokáže vám zachránit nejen zdraví, ale i život.
Drtivou většinu vážných poranění
na kole totiž představují úrazy hlavy.
Cyklistická přilba dokáže snížit toto riziko až o 80 procent.
Ale pozor – helma nechrání před úrazy krční páteře, které vznikají při prudkém nárazu. Proto je vždy potřeba dbát
maximální opatrnosti.
Zvýšené riziko úrazů hrozí i při kolektivních sportech, jako je fotbal nebo plážový volejbal. Kontaktní sporty, přecenění sil, únava a nedostatečné protažení
před výkonem pak bývají hlavními důvody typicky letních úrazů. „Láme se téměř vše, co člověk při pádu nastaví. Velmi často řešíme zlomeniny zápěstních
kůstek nebo výrony kotníků, vznikají
ale i sportovní úrazy z trvalého přetěžování měkkých tkání. Zlomenina zápěstí
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FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA

při dopadu přes řídítka je klasickým zraněním cyklistů, naopak zlomený loket,
noha a poškozené kolenní klouby ukazují na jezdce na kolečkových bruslích.
Přes veškerá varování se bohužel mezi
nejčastější letní zranění řadí i úrazy hlavy a páteře po skocích do neznámé
vody. V letních měsících přibývá také
ošklivých odřenin a řezných, špatně se
hojících a hnisajících ran,“ vyjmenovává fyzioterapeutka Iva Bílková
z FYZIOkliniky.

Zranění i kvůli únavě
Na túrách po nerovném terénu můžete
lehce uklouznout nebo upadnout, a zlomenina či vymknutí váš výlet ukončí.
Proto je velmi důležitá kvalitní obuv, která zajistí stabilitu kotníků i celého těla.
Pokud přece jenom dojde ke zranění, je
třeba mít na paměti zásady první pomoci
a po ruce dobře vybavenou lékárničku.

ÚRAZY?
BOLESTI?
MODŘINY?

Typická letní zranění

úrazy hlavy a krční páteře, obecně
páteře (skákání do neznámé vody)
■ zlomeniny lokte, nohy, poškození
kolenních kloubů (kolečkové brusle)
■ zlomeniny zápěstí, dlouhých kostí
rukou a nohou (cyklistika)
■ odřeniny, hnisající rány
■

Specifickou skupinou jsou děti, které
v létě plní ordinace lékařů asi nejvíce. Značné procento sportovních úrazů vzniká důsledkem toho, že děti nepoužívají ochranné pomůcky – přilby, rukavice, návleky na klouby či chrániče
zápěstí.
Také je při provozování jakéhokoliv
sportu důležité nepřeceňovat své síly
a respektovat projevy únavy, nesportovat v případě nemoci či v období rekonvalescence. V tu chvíli totiž riziko úrazu značně roste. KAMILA HUDEČKOVÁ

Pojištění na dovolenou. Které se vyplatí?
Homeopatický léčivý přípravek k vnějšímu použití.
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

Podvrtnutí a vykloubení
Modřiny
Natažené šlachy a vazy
Otoky měkkých tkání
Poúrazové, pooperační stavy
Traumeel® mast se užívá ke zmírnění bolesti při lehkých
a středně těžkých poraněních pohybového aparátu.
Schwabe Czech s.r.o., Pod Klikovkou 1917/4, 150 00 Praha 5
tel.: 241 740 540, Email: info@schwabe.cz, www.traumeel.cz

P

okud se vydáte na cesty a budete uzavírat cestovní pojištění, trh nabízí desítky možností. Narazíte většinou na tři druhy základního cestovního pojištění. Mívají různé
anglické názvy, pro zjednodušení použijeme „levné“, „střední“ a „nejdražší“.
Nejlepší je příklad. Pokud rodina vyrazí na týden po Česku či Evropě, výše pojištění se
mění podle počtu členů. Zvolme tedy dva dospělé a dvě děti. Pokud zadáme „levné“,
cena na týden se bude pohybovat kolem 300 korun pro celou rodinu a tato varianta kryje zejména akutní úrazy a nemoci a vše s nimi spojené – od příjezdu záchranky, léčby, pobytu v nemocnici, transport domů nebo výjezd člena rodiny za raněným. Varianta „střední“ (vyjde asi 700 Kč na týden) a „nejdražší“ (asi 1400 Kč na týden) zahrnují mnohem
víc rizik – například odpovědnost za škodu, právní ochranu nebo pojistí zavazadla. Liší
se jen výše vyplacených peněz – tedy za ztrátu zavazadel dostanete buď 20 nebo v případě dražší pojistky až 40 tisíc a tak dále. Dejte si pozor, zda vysoké cestovní pojištění zaplatí zlomenou ruku a další úrazy, často se totiž pojištění vztahuje jen na trvalé následky a smrt, aby byl proplacen úraz, je třeba mít sjednané speciální úrazové pojištění.
Nejdražší varianta u cestovního pojištění přidává ještě třeba zpoždění letadla nebo pojištění domácích mazlíčků. Zajímavou alternativou jsou banky, u kterých má člověk kartu a účet. U nich
je možné pojistit celou rodinu na všechny cesty během roku i za 120 korun měsíčně.
(jos)

HUDEBNÍ IMPULSY

Kabát pod šapitó zahraje
hity. Překvapí i novým songem?
JOSEF VLČEK
FOTO | T. BLAŽEK, MAFRA

S

kupina Kabát prý už léta touží
po klubovém turné. Je to celkem
pochopitelné, megakoncerty mají
sice své kouzlo, ale kontakt kapely s publikem v nich trpí. Místo propojení atmosféry mezi fanoušky a muzikanty vzniká
distanční vztah „oni a my“. S kluby je to
ale v dnešní době těžké, a proto odjakživa kreativní Kabáti přišli s originálním
řešením - naplánovali turné po sedmadvaceti městech, které se bude konat napůl venku, napůl uvnitř pod cirkusovým
šapitó mezi 24. červencem a 23. zářím.
Je víc než pravděpodobné, že inspirací
k takovému turné byla úvodní píseň z jejich slavného alba Banditi di Praga z roku
2010, jíž v refrénu dominuje slogan:
„V našem šapitó je pořád nabito.“ Nabité
šapitó nebude v případě nejpopulárnější
české skupiny žádným problémem.

statek hitů, že to bohatě stačí na hodně
dlouhý koncert i s přídavky. Kolují dohady, že zazní i jedna nová píseň. Kabát už
totiž šest let nevydal žádnou novou desku, i když se spekuluje o tom, že při nejmenším její část je už dávno hotova.

Splátka za odložená turné

Ve dvou sektorech je místo jen pro tisícovku diváků, rozdělených na dvě části.
Kabát nezvolil obyčejný uzavřený cirkusový stan, ale šapitó bez bočních plachet, takže kdo chce, může se na koncert
dívat zvenku nebo sledovat koncert

uvnitř. První koncert neobvyklého turné
se bude konat 24. července v Nymburku
a přímým přenosem ho odvysílá Rádio
Impuls.
O obsahu koncertu není zatím příliš
mnoho známo. Kapela má ale takový do-

Atmosféra koncertů původně teplické, už
32 let bez jediné personální změny existující kapely, má neobyčejnou sílu. Posluchači Rádia Impuls se o tom přesvědčili
už jednou, když 7. května 2019 pro ně
soubor vystoupil na střeše jedné z nejvyšších pražských budov na Těšnově.
Koncerty uváděné pod hlavičkou Cirkus Kabát jsou zajímavou náhradou
za – vinou koronaviru – neuskutečněné
turné Kabát 2021, které zase mělo „splatit“ dluh ze stejného důvodu odvolaného
podzimního turné Kabát 2020.
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Hry začínají. Smutně, bez diváků
Letní olympijské hry
v Tokiu budou zřejmě
nejpodivnější v historii.
Bez diváků na tribunách
a se sportovci žijícími
v uzavřených „bublinách“.
Kde olympiádu sledovat
alespoň v televizi?
JAPONSKO/ČR | Po ročním odkladu,
a přesto smutně. Letní olympijské hry,
které se po takřka šesti desetiletích konají v Japonsku, začínají dnes – tedy v pátek 23. července – slavnostním ceremoniálem. Ovšem před prázdnými tribunami.
Byla to tak trochu salámová metoda.
Nejprve pořadatelé oznámili, že do země
nebudou moci kvůli celosvětové pandemii koronaviru dorazit návštěvníci z jiných zemí. Poté byly zrušeny avizované
fanouškovské zóny a předminulý týden
organizátoři oznámili, že se hry pod vlajkou s pěti kruhy v Tokiu definitivně
uskuteční zcela bez diváků. Stalo se tak
poté, co byl v Tokiu obnoven nouzový

stav, který by měl platit do 22. srpna.
Olympijské hry skončí 8. srpna, ty paralympijské pak navážou od 24. srpna. „Neměli jsme jinou možnost,“ řekla předsedkyně organizačního výboru Seiko Hašimotová k rozhodnutí pořádat olympijské hry před prázdnými tribunami.
Poté to vypadalo, že se domácí diváci
dostanou na sportoviště aspoň v jiných
prefekturách, ale 11. července organizátoři tuto možnost zrušili i v případě Fukušimy, která měla hostit turnaj v baseballu a softballu. Stejně tak bez fanoušků budou zápasy fotbalového turnaje konaného na ostrově Hokkaidó. Je tak možné,
že po uzávěrce tohoto vydání 5plus2 padne verdikt, že diváci se nedostanou vůbec nikam, tedy ani na sportoviště v prefekturách Mijagi, Šizuoka a Ibaraki.
Pro sportovce budou japonské hry extrémně náročné. Nejen, co se týče toho,
že se budou muset vybičovat k životním
výkonům bez podpory fanoušků na tribunách, ale také kvůli nutnosti vyrovnat se
se životem v takzvaných „bublinách“.
Tedy že kvůli opatřením proti šíření koronaviru nebudou moci kromě cest na
závod či trénink opouštět olympijskou
vesnici. V jídelně je budou oddělovat ple-

O další olympijskou medaili bude
v Japonsku usilovat oštěpařka Barbora Špotáková. V Pekingu v roce
2008 získala zlato stejně jako o čtyři roky později v Londýně. V Riu
v roce 2016 brala bronz. FOTO | MAFRA
xisklové přepážky, roušky jsou zde povinné i na čerstvém vzduchu, stejně jako
neustálé měření teploty a odběry slin pro
antigenní testy.

Stovky hodin TV přenosů
Sportovním nadšencům po celém světě tak
zbyde pouze možnost sledovat olympijská
klání v televizi nebo na internetu. V případě Česka má kompletní televizní vysílací
práva Eurosport, takzvanou sublicenci má
Česká televize, díky které může z her vysílat 300 hodin, ovšem jen na jednom kaná-

le. Už vloni v lednu ČT oznámila, že se jí
podařilo díky nové dohodě s vlastníkem
práv, společností Discovery, získat práva
i na zimní olympijské hry z Pekingu v roce
2022 a letní z Paříže v roce 2024.
Také týmy novinářů z celého světa dostaly méně akreditací a budou se muset
vyrovnat s velmi omezeným pohybem
mezi sportovišti a takřka nulovým mimo
„olympijskou bublinu“. Tak například
vydavatelství MAFRA, které vydává i týdeník 5plus2, posílá do Tokia čtyři reportéry, před pěti lety v Riu de Janeiro jich
mělo sedm.
(mb)
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V Třinci odlévali
Krista pro Guty
Ze slitiny hliníku je
vyrobena socha Ježíše
Krista, která nahradí
původní boží muka
stojící před dřevěným
kostelem v Gutech.
DAREK ŠTALMACH
ČR | Dvoudenní práce čekala třinecké
slévače při přípravách odlévání sochy
Krista určené k umístění před obnovený dřevěný kostel v Gutech.
Dřevěný model sochy, vytvořený
řezbářem Jiřím Cieslarem, první den
vložili do formy, aby z ní následující
den novou sochu odlili.
Socha je o dvacet procent větší než
originál. Ten visel na kříži před gutským dřevěným kostelíkem v době
úmyslně založeného požáru, který

vzácnou památku 1. srpna 2017 zničil.
„Je to má první práce takového druhu, nic podobného jsem ještě nedělal,“
komentoval přípravy Jiří Cieslar, autor
modelu sochy. „Výroba byla celkem
náročná, pracuji pod přístřeškem nebo
venku a povětrnostní podmínky nebyly právě nejlepší. Socha vznikala podle
původního odlitku, ten jsem podle požadavku zvětšil o zhruba dvacet procent,“ popsal umělec.
„Po vychladnutí jsme odlitek očistili
od formovací směsi, poté zamířil k odborníkovi na dokončení,“ přiblížil postup výroby Zdeněk Vladár, ředitel Sléváren Třinec, dceřiné společnosti Třineckých železáren, kde socha vznikla.
Před gutským kostelíkem by se odlitá socha mohla objevit v srpnu. Kříž,
na němž bude socha upevněna, bude
postaven z trámů zachovaných z původního kostela. Kříž, který stál před
kostelem před požárem, je nyní umístěný uvnitř.

Slévači z Třince při přípravě formy pro odlití sochy Krista před gutský kostel.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ
„Dřevěný kostel se podařilo do krajiny vrátit na stejné místo a je zcela totožný s tím, který zde stával od 16. století.
Interiér kostela však již musí být nový.
Z původního vybavení po požáru totiž
nic nezbylo,“ připomněl obnovu kostela mluvčí Biskupství ostravsko-opavského Pavel Siuda.
Na obnově kostela se podílela jak církev, tak kraj, město Třinec i věřící, kte-

ří posílali peníze prostřednictvím sbírek. Ta, kterou pořádal třinecký magistrát, v současné době končí.
„Rada rozhodla o ukončení veřejné
sbírky na obnovu dřevěného kostela
v Gutech k 31. 7. 2021. Nevyčerpané
peníze budou odeslány na účet farnosti. Sbírka vynesla celkově téměř čtyři
miliony korun,“ sdělila mluvčí třineckého magistrátu Šárka Szlaurová.
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Nová ŠKODA ENYAQ iV je naše první plně elektrické SUV,
reprezentující zcela novou koncepci interiéru. Je vybaveno
moderním head-up displejem s rozšířenou realitou i vzdáleným
přístupem k ovládání klimatizace či vyhřívání vozu.
Díky stálému připojení k internetu jsou navíc jeho funkce
průběžně aktualizovány. Připojení k rychlodobíjecí stanici
umožňuje dobíjení baterie z 5 na 80 % její kapacity v ideálním
případě za 38 minut.* Více informací naleznete na webových

NOVÁ,

PLNĚ ELEKTRICKÁ

ŠKODA

ENYAQ iV

stránkách našeho dealerství nebo na www.skoda-auto.cz.
V případě zájmu o testovací jízdu nás neváhejte kontaktovat
online či telefonicky.
* Jedná se o předběžné hodnoty.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AGROTEC a. s.
Brněnská 74, Hustopeče 693 01, tel.: 519 402 111
Chrlická 1153, Modřice 664 42, tel.: 548 133 810
Lidická 123, Břeclav 690 02, tel.: 519 326 500
www.agrotecauto.cz

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km
spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.
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„Kavárenský
povaleč“
„Dozpíval, uklonil se a sesul
se k zemi,“ popsali diváci
představení skupiny
Bratislava Hot Serenaders.
Přímo na pódiu ve Studiu L+S
zkolaboval Milan Lasica.
Zemřel ve svých 81 letech.

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ,
MAFRA
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ŠKODA

KAMIQ

Rozjeďte se
s akčními modely ŠKODA
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KAMIQ:
5,4–6,3 l (5,6–5,7 m3 CNG) / 100 km - 100,3–143,3 g/km
ilustrativní foto

Česká republika
JOSEF HORA
MIRKA SPÁČILOVÁ
ČR | Uměl si představit, že by už nic nedělal, jen při klidných večerech sledoval
své milované filmy. Přesto slovenský herec Milan Lasica dál předstupoval před
diváky. A tam také v neděli večer zemřel. Proslavil se zejména vystupováním v tandemu s Júliem Satinským.
Milan Lasica hrál ve snímcích Sladké
hry minulého léta, Hodinářova svatební
cesta korálovým mořem, Buldoci a třešně, Srdečný pozdrav ze zeměkoule, Tři
veteráni, Saturnin, Výchova dívek v Čechách, Pasti, pasti, pastičky či Hanele.
Lasicovou druhou manželkou byla herečka Magda Vášáryová, se kterou měl
dvě dcery. V roce 2003 v Bratislavě dostal od tehdejšího prezidenta Václava
Havla medaili Za zásluhy.
V půli července roku 2015 odpovídali Milan Lasica a jeho žena Magda
Vášáryová na dotazy týdeníku 5plus2.
Položili jsme jim stejné otázky, aniž by
věděli, že se ptáme i toho druhého. Co
na sebe tehdy „práskli“?
Co vás drží pohromadě i poté, co
vaše děti opustily rodné hnízdo?
Vášáryová: Jsme ještě pořád hnízdo,
do kterého se létá pro pohodu a radu. A
kromě toho máme v bytě dvě oddělené
pracovny a každý svou televizi a knihov-

23. července 2021 21
nu. Výrazně tím ubývá prostoru pro konflikt a nedostatek soukromého prostoru.
Někdy si dokonce zavoláme mobilem.
Lasica: Spolu nás drží porozumění.
Máte dcery Hanu a Žofii. Je něco,
čím vás už dospělé děti rozčilují?
Vášáryová: Své dcery jsme vychovali
– ony říkají, že dobře, čímž naše role
mravokárců nadobro skončila. Jsou dospělé a my se kocháme jejich úspěchy,
toť vše. Nebudeme přece vychovávat dospělé lidi! Lasica: Dělají nám jen samou radost, jsou to skvělá děvčata.
Máte i vnoučata. Předháníte se v jejich rozmazlování?
Vášáryová: V rozhovoru v nějakém časopisu s mojí dcerou Hanou jsem se dozvěděla, že jsme byli velice přísní rodiče. Takže když trochu zněžníme, snad to
bude v pořádku. Lasica: Moje žena je
nerozmazluje, ale vychovává. Čte jim,
zpívá, vypráví pohádky. Já je rozmazluji
sladkostmi, šatečkami a hračkami.
Stále pracujete. Dokážete si představit, že byste odešli do důchodu a
jen si užívali volna?
Lasica: Já si umím představit, že bych
nedělal nic, moje žena si to představit
nedokáže. Má stálé plány a je pořád aktivní. Vášáryová: Občas nás to napadne, možná ve chvíli, kdy se Milan vrátí

ze zájezdu divadla do Humenného či
Košic a já přijedu z Krakova ve sněhové vánici. Ale jinak jsme lidé činorodí,
a dokonce ani neplánujeme dovolené.
Neumím si představit, že bychom chodili denně na tu samou pláž s tím samým
slunečníkem.

Máte zkušenost s herectvím i politikou. Byl by Milan Lasica dobrým politikem?
Vášáryová: Když jsem někdy prohrála
volby, Milana to potěšilo. Podle toho
soudím, že dává přednost filmům v klidu své pracovny a teplé večeři ode mne.

Kdo z vás přestane pracovat dřív?
Lasica: My už vlastně oficiálně v důchodu jsme, ale nevšímáme si toho.
Vášáryová: Nemáme dům ani lavičku
před ním, kam bychom si sedli s rukama složenýma v klíně. Takže důchod,
rozumějte nedocházení do práce, se nekoná. Někdy mám dokonce dojem, že
pracujeme víc než dřív.

„Pan Lasica skloubil modrost, vzdělanost a humor, je to skoro zázrak,“
napsala jedna z jeho fanynek na
Facebooku. Na Slovensku i u nás je
populární a vážený. Udělal ale v poslední době nějakou „blbost“?
Vášáryová: Internetem krouží dva články, pod kterými je podepsán. Je to typické lkaní a naříkání na dnešní „hrozné“
poměry, tak typické pro střední Evropu.
Lidé mu vyjadřují podporu a lkají dál.
Ale na nesprávném hrobě, protože takovou skutečnou blbost bez kousku humoru by Milan nikdy nenapsal. Lasica: Určitě. Ale nebudu to na sebe prozrazovat.

Má váš partner nějaký koníček, který vás vyloženě nebaví?
Vášáryová: Můj muž miluje filmy.
Když má večer volno, stihne si pustit i
tři po sobě. To bych neunesla. Mým koníčkem je klavír, což zas nemusí on.
Ale já si dávám sluchátka. Lasica: Luští sudoku. To není nic pro mne. Já chodím do kaváren, jsem kavárenský povaleč, a to ona není.
Kdo jako herec vás ve filmu víc pobaví, Satinský nebo Lasica?
Vášáryová: Julo Satinský, bohužel,
leží kousek od naší ulice na hřbitově.
Zůstal mi už jenom Lasica.
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Největší aquapark
na Vysočině

Milan Lasica
Narodil se 3. února 1940 ve
Zvolenu. Zemřel 18. července 2021.
Vystudoval dramaturgii se
zaměřením na divadla malých
forem. Proslavil se jako humorista
a herec, byl textařem, režisérem,
moderátorem i zpěvákem.
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Nové Téma:
Na stopě jedům
v potravinách

K

onzervanty, antioxidanty,
barviva, sladidla, emulgátory, zahušťovadla, protispékavé látky… K vylepšení vzhledu,
chuti, vůně, struktury i prodloužení
trvanlivosti potravin existují přes
dva tisíce převážně chemických látek. Jejich používání je pod kontrolou, nové vědecké studie však občas odhalí určitá zdravotní rizika a
dojde k zákazu přídatné látky. „Novinkou jsou poznatky o oxidu titaničitém, titanové bělobě (E 171), používané nejen v zubních pastách, ale
i v řadě pekárenských výrobků (polevy), cukrovinkách, práškových
omáčkách či polévkách. V květnu
Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal stanovisko, z něhož vyplývá, že látku nelze považovat za
bezpečnou kvůli podezření z genotoxicit,“ říká prof. Ing. Jana Hajšlová z Ústavu analýzy potravin a výživy na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Na co si dát pozor nejvíce? Čtěte v novém vydání týdeníku Téma již v pátek. (lč)
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Popel Hany Hegerové vysypali
k Dunaji, oznámil Fero Fenič
SLOVENSKO | Režisér Fero Fenič na
sociálních sítích před několika dny
oznámil, kde se rodina Hany Hegerové
rozhodla vysypat popel zesnulé zpěvačky. První dáma českého šansonu zemřela 23. března ve věku 89 let. „Hanu Hegerovou dne 11. 7. v 11:00 hod. odnesly
vlny Dunaje z jedné vesničky za Komárnem,“ napsal na Facebooku k fotce s nápisem Děkujeme v písku Fero Fenič.
Režisér, který patřil k nejbližším přátelům zpěvačky Hany Hegerové, později zveřejnil i fotografii rodiny a blízkých
přátel z posledního rozloučení, jak stojí
u břehu Dunaje.
Hana Hegerová zemřela v březnu obklopena rodinou v Nemocnici Na Homolce, kde byla měsíc předtím hospitalizována po zlomenině krčku. Informoval o tom vydavatel Tomáš Padevět.
Fero Fenič naznačil, že už nechtěla pokračovat v náročné léčbě a o svém konci
rozhodla sama. „V posledním telefonátu
už nedokázala mluvit, ale přesto volání
přijala, abych slyšel alespoň její dech,“
řekl a dodal, že Hegerové a jejím písním

na rozdíl od jiných nehrozí zapomnění.
„Její neuvěřitelný životní příběh, který
si přála zveřejnit až po své smrti, vyjde
knižně koncem roku. Napsal jej Tomáš
Padevět, a ukazuje, jak silnou osobností
byla a jak svůj osud dokázala udržet ve
vlastních rukou. Přes dramatické momenty až do úplného konce, o kterém
také sama rozhodla. Byli s ní u toho oba
(zar)
její vnuci,“ prozradil.
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OBI Brno Sokolova 622/1, Brno

www.obi.cz

Zpěvačka, herečka a šansoniérka
Hana Hegerová převzala od
vydavatelství Supraphon
diamantovou desku za 1 500 800
prodaných nosičů v letech 1964
až 2011. Urna s popelem u Dunaje,
na malém snímku Hana Hegerová
v roce 2005. FOTO | HERBERT SLAVÍK

CHRÁNĚNÁ DÍLNA hledá zaměstnance pro pracoviště v Josefově (Olomučany) na tyto pozice:
OPERÁTOR DŘEVOVÝROBY, JEDNODUCHÉ KOMPLETAČNÍ PRÁCE, TRUHLÁŘ, FAKTURANTKA NA PC,
ŠITÍ, BALENÍ, ÚKLID, JEDNODUCHÁ OBSLUHA STROJŮ, VÝDEJ OBĚDŮ

Trend
Trend

Pozice jsou pro osoby se sníženou pracovní schopností – (INVALIDITA 1., 2. nebo 3. stupně)
Doprava z Blanska zajištěna,
Plánování směn dle potřeby
Přestávky během práce
Příjemný kolektiv mužů i žen
z Adamova a Křtin dostupné autobusem
Možnost ubytování
Stravování v místě pracoviště
Zkrácený/plný úvazek

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

pohřebNí služby měsTa jihlavy
jihlava – žižkova 32

☎ 567 302 888

provoZNí doba:
po – Čt: 6.30 – 16.00 hod.
pá:
6.30 – 15.00 hod.

Zastoupení Třešť, Nádražní 851/30,
☎ 567 224 309, mobil: 775 760 334

provoZNí doba:
po – pá:7.00 – 15.30 hod.

☎ 567 309 672

NoNsTop služba pro převoz zesnulých

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

Komenského 23

603 243 232-3

ZREPASUJEME VÁM STAROU…

akumulátorovou baterii

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

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

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

www.shopgsm.cz

Pavel MAKOVÝ

POHŘEBNÍ SLUŽBA

Opustili nás:

Marie Kolaříková – 1920 – Sněhotice

Miroslava Jančíková – 1952 – Prostějov

Stanislav Augustin – 1965 – Olšany u Prostějova

Bohumil Dostál – 1943 – Kostelec na Hané

Miloslava Vysloužilová – 1927 – Prostějov

Ing. František Doležel – 1958 – Prostějov

Rozloučíme se:
Ing. Věra Matějková – 1964 – Prostějov

pátek 23.7.2021 v 10.00 hod.

OS Brněnská 104 + krem.

Ludmila Králová – 1939 – Prostějov

pátek 23.7.2021 v 11.00 hod.

OS PV + krem.

Jaroslav Šustr – 1942 – Prostějov

pátek 23.7.2021 v 11.45 hod.

OS PV + krem.

Marie Pavlíčková – 1932 – Tvorovice

pátek 23.7.2021 ve 13.00 hod.

OS Brněnská 104 + hrob Tvorovice

Jiřina Nováková – 1936 – Smržice

pátek 23.7.2021 ve 14.30 hod.

OS Brněnská 104 + krem.

Vladimír Koudelka – 1940 – Prostějov

úterý 27.7.2021 v 11.30 hod.

OS Brněnská 104 + krem.

Oleg Navrátil – 1950 – Prostějov

úterý 27.7.2021 ve 14.00 hod.

OS Brněnská 104 + krem.

Drozdovice 79, 796 01 Prostějov, tel./fax: 582 341 368, mob.: 603 814 572

www.makovy.cz • e-mail: makovy@makovy.cz

Seneca: Ze země ke hvězdám nevede…

Tajenka: … vyšlapaná cesta.
INZERCE

NOVÝ ŽIVOT BEZ DLUHŮ

Dostali jste se
do bezvýchodné situace?

ChcuPomoct

My víme jak se zbavit dluhů
a ještě na tom vydělat!

Cashback pro každého až 50.000 Kč.
730 168 116, 725 444 558

info@chcupomoct.cz

www.chcupomoct.cz

INZERCE

Vstupte do
exkluzivního světa
článků a zábavy
Prémiové
články

Knihy
zdarma

Filmy
zdarma

Skvělé
soutěže

Vstupte již

1 Kč

za měsíc

www.idnes.cz/premium

od

Digitální
předplatné

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

•
•
•
•
•
•

dělnice ve zdravotnické výrobě
operátor sterilizace
skladník/skladnice
laborant/ka ve fyzikální laboratoři
specialista/ka hygieny
účetní SSC

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost osobního rozvoje, jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku práce
• příplatky nad zákonnou výši
• kooperativní prémie
• prémie na letní dovolenou a Vánoce
• věrnostní odměny
• dotované stravování
• vitamínové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• ﬁremní akce a beneﬁty

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com;
tel.: +420 544 425 879; + 420 731 141 123
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

 Stěhujeme
pečlivě a och
otně veškeré
 Špičkový se
domácnosti
rvis za přízn
i firmy.
ivé ceny.
 Nejsme plá
tci DPH.
 Do 30 km
přeprava zd
arma a stěh
jen s novým
ujeme
i vozy.
 Prohlídka
domácností
a firem s násl
konzultací i
ednou
kalkulací zce
la zdarma.
 Zdarma vá
m dovezem
e a zapůjčím
k přestěhov
e krabice
ání.
 Veškeré st
ěhované vě
ci pojištěny
do výše 1 00
0 000 Kč.

26 23. července 2021

Česká republika

Friedrich von Bodenstedt: Je těžké vyhnout se žárlivosti, jestli toho druhého milujeme…

Tajenka: … více než sebe.

INZERCE

NABÍDKA

VOLEJTE
ZDARMA

ČERVEN / ČERVENEC 2021

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

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

JUPÍ sirup
malina 0,7 l

1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ
ŽENÍ platnost
platnosti kreditu o 7 DNÍ
VP KOZEL 11
medium 0,5
5l

PILSNER
URQ
QUELL
ležák 0,5 l

BIRELL
Pomelo &
Grep 0,5 l
JUPÍ sirup
pomeranč 0,7 l

BIRELL
Citronáda
0,5
5l

BIRELL
Cola 0,5 l

BIRELL
Červený
pomeranč 0,5 l

JUPÍ sirup
lesní směs 0,7 l

OPAV
VIA
Bochánkyy
klasik 28 g

KOFOLA
originál 2 l

VP KOZEL 10
světlý 0,5 l

GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
světlé výčepní 0,5 l

OPAVIA
Ko
oka 180 g

OPAVIA
Bochánky
čokoládové
28 g

KLÁ
ÁŠTORNÁ
Á KALCIA
syycená 1,,5 l

KLÁŠTO
ORNÁ
KALC
CIA
jemně
sycenáá 1,5 l

SEMTEX
Orig
ginál 0,,5 l

OPAVIA
Esíčka 220 g
OPAVIA
A
Derby 220 g

S

P MOBIL A NA

KU

ZDARMA

LE VNĚ JI

OS
PŘENOS
ČÍSLA

JTE

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max.
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 6. 2021 do 31. 7. 2021 ve vybraných prodejnách
sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

OO
IC

PU

OP Mobil.
Platí pro zákazníky COO
í ká í volných
l ý h minut
i t použijte
žijt věrnostní
ě
Pro registraci nákupu a získání
kartu
COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP mezera
DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 01062021 12345)

SEMTEX
High 0,5 l

POŘI Ď
TE

OPAV
VIA
Club 140 g

Česká republika
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Co bude s naší civilizací?
K létu nemusí patřit jen oddychová literatura, ale i ta, které nutí k zamyšlení
Anna ze Zeleného domu

Terst

Sedm zákonů

Lucy Maud Montgomeryová
Farmář Matěj
Cuthbert a jeho
poněkud strohá
sestra Marila se
rozhodli,
že
k sobě vezmou
dítě ze sirotčince
– chlapce, aby
jim později byl
oporou v hospodářství. To ovšem netušili,
že Matěj od vlaku přiveze upovídanou rusovlasou holčičku – drobnou, hubenou
a bledou Annu, radostnou, upřímnou, prostořekou, temperamentní a nápaditou.
Anna má za sebou bezútěšné putování od
jedněch pěstounů k druhým i pobyt v sirotčinci. Je jí vlastní vyvinutý smysl pro
všechno krásné, pulzuje v ní život naplněný fantazijními představami. Ocitla se
u Cuthbertových sice omylem, ale přece ji
nepošlou zpátky! Autorka líčí Anniny sny
a dobrodružství v lesích a na loukách kolem Zeleného domu, její přátelství i spory.
320 stran, nakladatelství LEDA

Claudio Magris, Angelo Ara
Terst je, možná
více než jiná města, symbolizován
svou literaturou,
svou kulturou.
Angelo
Ara
a Claudio Magris
se rozhodli bádat
právě o zvláštnostech „terstského případu“, studovat jeho
historii a literární svědectví. Představují
nám tuto jedinečnou a často mytizovanou
křižovatku, která odráží evropské tendence a spojuje – mnohdy dramaticky – rozdílné kultury a etnika a na které mohou spolu
žít iredentismus i kult Františka Josefa,
kosmopolitismus i municipální uzavřenost. Na stránkách knihy ožívají významné terstské i mezinárodní osobnosti 20. století: Svevo, Saba, Slataper, bratři Stuparichové, Michelstaedter, Joyce a mnoho dalších. Jsou to představitelé modernosti, kterou můžeme lépe pochopit až dnes.
296 stran, nakladatelství ACADEMIA

Miroslav Bárta

INZERCE

Zlatá horečka v Olomouci!
Pobočka Sherri v Olomouci
Aktuální situace kolem pandemie Covid 19
řádně otřásla s investičními trhy a způsobila
nemalé výpadky v těžbách zlata a jiných
drahých kovů. To je jedním z hlavních důvodů, proč jejich ceny v současné době
neustále rostou.
„Pro běžné zákazníky je právě tato situace
ideální na prodej starých šperků a různých
předmětů, o kterých často ani netuší, že
doma mají. Dnes za ně totiž dostanou mnohem více, než třeba před rokem.“ vysvětluje
managerka zlatnictví Sherri. Počet klientů,
kteří chtějí svoje zlato prodat, vzrostl konkrétně v tomto zlatnictví v Olomouci oproti
loňskému roku zhruba o 35%.
„Jedním z důvodů, proč se na nás zákazníci
opakovaně a s důvěrou obracejí je i to, že
poradenství poskytujeme zdarma. Pokud si
nejste jistí, jakou hodnotu mají vaše staré
šperky, přineste je k nám. My vám zjistíme,
jaká je ryzost zlata a předměty oceníme.“
dodává managerka.
Paní Slováková, která navštívila zlatnictví
Sherri v Olomouci se s námi podělila o svou
zkušenost. „Přemýšlela jsem o prodeji už delší
dobu. Měli jsme na chatě po prababičce zašlé
staré šperky, které už nikdo z rodiny nechtěl
nosit, protože nebyly vůbec moderní. Tak
na ně dlouhá léta akorát ve šperkovnici se-

dal prach. Nakonec jsem ale ráda, že jsem
prodej tolik odkládala a prodala je až dnes.
Cena, kterou jsem za ně dostala, je o hodně
vyšší, než jaká mi byla nabídnuta před pár
lety, kdy jsem se byla pouze informativně poptat. Navíc veškerý servis a poradenství mi
tady poskytli zcela bezplatně, takže opravdu
nebyl důvod váhat.“
„Šperky a jiné zlaté předměty, i když jsou
ve špatném stavu, zašlé, nebo poškozené,
mají stále svou hodnotu. Aktuální ceny ryzího zlata se v současnosti pohybují kolem
42.000 Kč za trojskou unci, což znamená až
1.350.000 Kč za kg. A to je rozhodně pádný
důvod k tomu, zpeněžit je právě teď.“ vysvětluje situaci ohledně aktuálních cen managerka zlatnictví Sherri.
Zlatnictví Sherri najdete na adrese Horní
náměstí 409/26 v Olomouci.

SHERRI | Horní nám. 409/26, 779 00 Olomouc | v pasáži spojující Horní nám.
s tř. Svobody | +420 585 412 407 | olomouc@sherri.cz | www.sherri.cz

Žijeme v epoše,
která nemá obdoby? Je náš svět
tak unikátní, jak
si myslíme? A budeme první civilizací, která poroste věčně? Nebo
je vše prostě jinak a jsme jen dalším kamínkem do mozaiky příběhů člověka na tomto světě?
Správná odpověď je pravděpodobně ano
i ne. Naše civilizace, úroveň technologií či
lékařské péče i míra blahobytu mluví
samy za sebe. Stejně tak ovšem můžeme
pozorovat, že podobně jako v minulosti
i dnes čelíme dobře známým výzvám. Kniha Sedm zákonů nabízí možnost podívat
se na dnešní svět jako součást dlouhé časové řady dějin, procesů i dílčích událostí, jejichž charakteristiky prozrazují, že existuje sedm univerzálních zákonů, kterým
podléhají všechny civilizace. I my.
312 stran, nakladatelství JOTA

Nabízíme až 3000 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137
SIM s kreditem
200 Kč
a mobilními
daty zdarma!

To jako internet
zadarmo?
JJ SIM kup
v trafice ,
nebo online

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

