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Zatleskat po úspěšném
přistání pilotovi není jen
český zvyk. A víte, kolik
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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 12. července. Vydání, které právě držíte v ruce,
je letním bonusem pro vás – naše věrné čtenáře. A nezapomeňte – pokud
se vám během dovolené nepodaří některé z vydání týdeníku sehnat, přečíst si jej můžete také na internetových stránkách www.5plus2.cz.
Redakce 5plus2
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Tak létají Češi
Za letenku dáte v průměru devět tisíc, strach
z létání vám cestu nekomplikuje, jste ochotní
připlatit si za pohodlnější let a po přistání
pilotovi zatleskáte. Tak lze podle aktuálních
čísel charakterizovat průměrného Čecha, který
se na letní dovolenou chystá vypravit letadlem.
Text: Veronika Strejcová Foto: Shutterstock Zdroj: průzkum ING, iDNES.cz

9 122

korun je aktuální průměrná cena, kterou Češi vydávají
za letenku. Ta se podle portálu Letuška.cz po sedmi letech
zvýšila z původních 8 900 korun. Nárůst ceny dokládá skutečnost, že i tuzemští cestující jsou stále ochotnější sáhnout
hlouběji do kapsy, aby si dopřáli komfortnější podmínky
pro cestování. Populárnější jsou také lety první třídou,
které si dopřává stále více Čechů. Loňský cenový rekord
drží zpáteční letenka první třídou z Prahy do Singapuru
s přestupem ve Frankfurtu za 265 tisíc korun.

66 % 3 % 71 %

Čechů alespoň občas zatleská pilotům při přistání,
třetina z nich se tohoto zvyku drží pokaždé. Potlesk
cestujících bezprostředně po přistání bývá označován za výlučně českou specialitu. Není to ale zdaleka
pravda. Například v Portoriku se tleskání v letadle rovná
tradici, na jejímž dodržování si Portoričané zakládají.
Americká letecká nízkonákladová společnost BlueJet
toho loni využila a udělala z palubního potlesku ústřední
motiv svého reklamního spotu se sloganem: „Tradice se
mají oslavovat.“ Spot tvořil sestřih aplaudujících pasažérů, k němuž se dokonce přidává i posádka letadla.

INZERCE

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

Objednejte si týdeník
www.5plus2.cz/
schrankovne

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

Tel.: 724 286 137

českých cestujících otevřeně přiznávají,
že se bojí létat. Součástí fobie z létání bývají většinou i další druhy strachů
a úzkostí – především strach z výšek, z pohybu nad vodní hladinou, ze tmy, který se
projevuje při nočních letech, nebo obavy ze
ztráty kontroly nad situací. Optimističtějším faktem je, že naprostá většina Čechů,
konkrétně 90 %, uvádí, že s létáním nemá
problém. Více než čtvrtina cestujících
dokonce tvrdí, že létání si vysloveně užívá.
Častěji jde o mladší lidi do 29 let.

českých cestujících by nemělo zájem
využít možnost koupit si levnější letenky
na stání, což je v posledních letech často
probíraný způsob, jak by se dala letecká doprava zefektivnit. Dříve šlo pouze
o vzdálenou hudbu budoucnosti, ale už
na jaře představila italská firma Aveo
In-teriors novou verzi sedadel s vyšším
sklonem, která připomínají cosi mezi opěrkou a klasickou sedačkou. Letadla by díky
nim měla pojmout až o 20 procent více
lidí. Experti, kteří měli možnost vyzkoušet
si nový vylepšovák minulý měsíc v Paříži
v rámci každoroční letecké show, jej ale
přirovnali k mučícímu nástroji.

2 mil.
odbavených cestujících za měsíc tvoří
rekordní hranici, ke které se o letošních
prázdninách maximálně přiblíží Letiště
Václava Havla v Praze. V letošní letní
sezoně, která připadá na období od dubna
do října, se na letišti počítá s pětiprocentním nárůstem počtu cestujících. V praxi
to znamená o přibližně 1000 pohybů více
než v roce 2018. Pražské letiště ale zdaleka
nepatří k nejfrekventovanějším dopravním
tepnám na světě. Absolutní jedničkou je
americké letiště Hartsfield–Jackson v Atlantě, které za rok 2017 odbavilo
104 milionů cestujících. V rámci Evropy
drží první příčku letiště Heathrow v Londýně se 78 miliony cestujících.
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Jsem nadšený zahrádkář,

Léto s divadlem i na chalupě. Ostatně kde také
jinde, když Oldřich Navrátil pravidelně radí kutilům
v pořadu navazujícím na tradici Přemka Podlahy.
„Prací na zahradě se udržuji v kondici a mám moc
rád ten pohled na záhon - jak všechno vzklíčí
a roste a potom následuje radostná sklizeň,“ básní
o své vášni herec, který podobně jako jeho postava
ze seriálu Krejzovi má doma samé holky. „Doma
mám fakt pořádně přebabíno,“ pousměje se.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Zatímco zahrádka je jeho radost,
k drobným kutilským pracím se herec
Oldřich Navrátil příliš nežene a přenechává je spíš své manželce. „Použitelný
jsem na hrubé, silové práce, které žena
nezvládne,“ přiznává s tím, že ale právě
dřina na zahradě je pro něj lepší než chození do fitka.
Stává se, že od té doby, co provázíte Receptářem prima nápadů, po
vás lidé na potkání chtějí kutilské
rady?
Zatím po mně, kromě rodiny, nikdo žádnou radu nechtěl. Ale vzpomínám si, že se
mě kdosi ptal na to, jak pěstovat česnek.
Samozřejmě jsem mu řekl, jak to dělám já,
ale tedy bez záruky výsledku. (smích)
Inspirujete se některými tipy z pořadu vy sám?
Inspiruje se spíše má paní. Tedy co se kutilství týče, mne inspiroval ve starším
dílu kultivátor půdy. Zakoupil jsem ho,
a protože kvůli pracovnímu nasazení nemám letos na zahrádku moc času, vyzkoušela ho moje žena. A je pravda, že
takhle načechranou půdu na záhonech
jsme ještě neměli. U nás tedy konec dřiny s rýčem a hráběmi. Kultivátor vyhrál.
Občas od našich hodných respondentů

dostanu semínka či sazenice rostlin. Tak
už máme zasazené wasabi, vyklíčila
nám spousta slunečnic, jedlé kaštany
a teď se chystáme vyset afrikány.

Když jsem byl kluk, svítili jsme petrolejkou. Dnes máme žárovky. Když jsem
byl kluk, nosili jsme si studenou vodu
ze studánky. Dnes máme studnu a teplou vodu ve sprše. Ale „chatařské“ chování se u nás na osadě nezměnilo.
Už „jedeme“ čtvrtou generaci a ti mladí
nám dělají jen radost. Jsou slušní nejen
k nám a k sobě mezi sebou, ale přenáší i přes generace zvyky našich dědků
a i jejich přístup k přírodě.

Je něco, co vám na ostatních chatařích vadí?
Na chatařích tam u nás nic. Pokud
něco „neštymuje“, sedneme, probereme

Sám o sobě říkáte, že spíš než kutil jste nadšený zahrádkář. Baví
vás zkrátka víc práce na čerstvém vzduchu, nebo je to tím,
že trošku chybí manuální zručnost?
Práce venku je mnohem lepší než
dřina v uzavřeném fitku. Takže se
prací na zahradě udržuji v kondici
a moc rád mám ten pohled na
záhon, jak všechno vzklíčí a roste
a roste a potom následuje radostná
sklizeň. To ve fitness centru nezažijete. Co se týká manuální zručnosti,
do kutilství se neženu. Použitelný
jsem na hrubé, silové práce, které
žena nezvládne. Ale zlepšováky
a kutění s radostí přenechávám
své paní. Tu to baví a má větší
úspěchy.

V seriálu Krejzovi hrajete hlavu rodiny – otce čtyř dcer. Umíte si představit, že byste měl doma tolik ženské
energie pohromadě?
V Krejzových mám čtyři dcery a k nim
ještě Jarynku, tedy v seriálu Helenku,
mou ženu. A všechny jsou rezaté.
(úsměv) Ženská energie mi nevadí,
s přehledem ji zvládám i v občanském
životě. Mám kolem sebe také, zatím,
víc žen a holčiček než kluků. Mám
ženu, dceru, tři vnučky. Takže také „přebabíno“. Teď v létě se nám narodí další
vnouče, a bude to kluk. Takže k vnoučkovi Viktorovi přibude další kumpán
a skóre se zlepší. (smích)
Postavu v Krejzových, stejně tak
jako úlohu průvodce Receptářem
prima nápadů, jste převzal po zesnulém Václavu Postráneckém. Měl jste
hodně možností se s ním herecky potkat?
Na divadle jsme se nepotkali, před
kamerou ale ano. Naposledy
jsme spolu točili Vinaře na
jeho milované Moravě.
Vzpomínám na něj
jako na slušného člověka.

Často říkáte, že ideálně
strávený čas je pro vás
na chatě. Vnímáte, že
se chatařství jako
český
fenomén
v průběhu let nějak proměnilo?

Oldřich Navrátil

Narodil se 21. října 1952 v Třebíči.
Vystudoval brněnskou JAMU a hned
poté začal hrát v Divadle na provázku.
■ Po přestěhování do Prahy působil
například v experimentálním souboru
Dílna 24, hostoval v řadě divadel
(Ta Fantastika, Minor, Činoherní klub atd.).
■ Hrál v mnoha filmech či televizních
seriálech, ale zřejmě nejvíce divákům
utkvěl v roli Emila Nádeníčka
v legendární sérii o „básnících“.
■ Nyní je hlavně tváří pořadu Receptář
prima nápadů a seriálu Krejzovi,
v obou případech převzal role
po tehdy už vážně nemocném
Václavu Postráneckém.

a s úsměvem se domluvíme. Když
o tom s vámi mluvím, uvědomuji si, jak
samozřejmé mi připadá to naše slušné
vícegenerační soužití u nás v lese. Ale
je to asi tím, že já jsem v tom vyrostl,
naše děti také a teď už nasávají „osadnictví“ i vnoučata. Mám z toho radost.

■
■

FOTO | FTV PRIMA
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„

ale kutění nechávám na ženě
Aby na mě
křičel režisér?
To se mi stalo jen
jednou kdysi v mládí
a okamžitě jsem
z toho divadla odešel.

V jednom z rozhovorů jste řekl, že herec dokáže zahrát i slabikář. Stalo se
někdy, že jste hrál roli, která se vám
natolik nelíbila, že to bylo jako přeříkávat právě zmiňovaný slabikář?
To jsem myslel s nadsázkou. Že se
prostě herec text naučí, postavu nějakým způsobem uchopí a předá to divákovi. A slabikář jsem nikdy nehrál.
Mám to štěstí, že hraji role, které mi
vždy jakýmsi způsobem sednou.
Prý bytostně nesnášíte, když režiséři na herce křičí. Jak často se tohle
dnes stává?
O křičení na herce jsem se zmínil jen
v jednom rozhovoru a koukám, že se
toho všichni chytají. (úsměv) To, o čem
jsem tenkrát mluvil, bylo křičení na herce „jen tak“, bez zjevného důvodu. A to
opravdu nemám rád. Já mám štěstí na
lidi kolem sebe. Práci se snažím odvádět co nejlépe a nikdo na mne nekřičí.
Ani jsem nezažil křik na kolegy, to by
se mi opravdu nelíbilo. Tenkrát, ještě za
mladých časů, se to stalo jednou, a okamžitě jsem z divadla odešel. Křikem se
přece ničeho nedosáhne, ani v životě.
Máte na kontě opravdu dlouhou
řadu televizních a filmových rolí.

Už od června mohou diváci vidět Oldřicha Navrátila
na Letní scéně Vyšehrad nebo také Letní scéně Tvrz Divice
v představení Starci na chmelu. Legendární lovestory pro divadlo Studio Dva zrežíroval syn Jana Krause Adam Kraus.
Oldřich Navrátil se v představení objevuje po boku Bereniky
Kohoutové, Ivana Luptáka nebo také Zlaty Adamovské.
FOTO | DIVADLO STUDIO DVA/VÁCLAV BERAN

Stává se vám někdy, že zapnete televizi a jste až překvapený, v čem
všem se vidíte hrát?
Na televizi nemám moc čas, sleduji spíše staré filmy a dokumenty. Když se stane, že přepínám a juknu z obrazovky
sám na sebe, rychle přepnu a je to. Spíš
mne mrzí, že se někdy stane, že nemám
na vnoučata tolik času, kolik bych si
přál. A s tím si naše holky díky televizi
poradí. Pustí děckám pohádku s dědou
a ony ho mají doma v obýváku.
Vraťme se o něco zpátky v čase.
Když jste jako mladý, neznámý, začínající herec přišel z Brna do Prahy,
prý vám pomáhal prosadit se zde
váš kamarád Jiří Krampol. Jak ta pomoc v praxi vypadala?
Vysmál se mému argumentu, že nebudu
jezdit do Libně přes půl Prahy. Nejblíže

našemu bytu bylo Národní a ABC. Jirka
naznal, že nejprve zkusíme ABC. Domluvil mi tam schůzku, já se dostavil
a oni řekli, že se ozvou. Ozvali se s tím,
že mají plný stav. A tak jsem šel „na volnou nohu“. A trvalo to 34 let.

lu konzultujeme. Nechci se zabývat těmito praktickými věcmi a ona je zvládá
s přehledem. A vyhovuje nám to oběma.
Já rozdávám radost a ona to jistí. (smích)

Dal vám známý žižkovský drsňák nějakou radu, která vám utkvěla?
Já ho tedy jako drsňáka neznám, vůbec
téhle charakteristice nevěřím. Celé ty
roky ho znám jako veleslušného, pozorného a obětavého člověka. Jsme přátelé, takže mi určitě nějaké rady dal. Ale
konkrétně si nevzpomenu.

Koho vlastně napadlo jako prvního,
že se bude starat o vaše aktivity?
Napadlo to před lety mou bývalou agentku, zlatou Hanku Kučerovou. Jednou
mi povídá: „Oldo, já toho mám fakt
moc, co kdyby ti dělala agentku Monika? Se vším jí poradím a pomohu. Mně
se uleví a ty budeš mít dobrou péči.“
A tak se stalo. Praktikujeme to tak již
dlouho k oboustranné spokojenosti.

Vaše žena je v současnosti zároveň
vaší manažerkou. Jak moc má volnou ruku nad vaším diářem?
Neřekl bych, že má volnou ruku. Hlídá
mi termíny, domlouvá je a všechno spo-

Už máte nějaké plány na léto?
Pracovní. V létě budu točit a hrát v divadle. Ale i čas na odpočinek mi zbyde – a to budu na chatě ležet v lehátku
a sklízet četnou úrodu.

INZERCE

Senioři si užívají. Žijí naplno díky Rentě z nemovitosti
Senioři v České republice si umějí užívat! S Rentou z nemovitosti se před nimi otevírají nečekané
možnosti. Vedou důstojný život, cestují, navštěvují přátele a dopřávají si radosti, o kterých se jim
ani nesnilo.
Celý život pracovali a po šedesátce s hořkostí zjišťují, že jim
důchod stačí jen na to nejnutnější. Bydlí ve svém domě nebo
bytě, který má hodnotu několika milionů korun, ale přesto
živoří. Není to paradox?
Ano, je. A proto vznikla Renta z nemovitosti. Senior si vezme
půjčku, kterou nesplácí on, ale jeho dědicové. Podmínkou je,
že vlastní nemovitost. Ta mu ale i po poskytnutí Renty pořád
zůstává. Důchodce dál zůstává ve svém domě či bytě, ale
jeho život se rázem mění. Může si koupit, po čem touží, nešetřit na jídle, užívat si. Nebo zrekonstruovat kuchyň, pořídit
si nový nábytek, cestovat a věnovat se naplno koníčkům, což
by se starobním důchodem prostě nešlo.
Senioři s chutí investují do svého zdraví, dopřávají si nadstandardní péči, dražší léky, jezdí do lázní, sportují. Dalším
zase dělá radost, když mohou rozmazlovat svoje vnoučata.
Díky Rentě z nemovitosti je podporují během studií nebo
jim dají peníze na cestování, aby mladí poznávali svět. Vnou-

čata se seniory zažívají oboustranně krásné chvíle plné vděčnosti a lásky.
Nenechte svoji nemovitost zahálet, když díky ní můžete
získat půjčku, kterou za života nesplácíte! Peníze dostanete
buď všechny najednou, v podobě měsíčních plateb nebo
jako kombinaci obojího. Je jen na vás, jak se rozhodnete. Tak
se rozhodněte dobře, rychle a žijte naplno!

Výhody Renty z nemovitosti:
• Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).
• Za života nemusíte nic splácet.
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
• Můžete žít důstojněji a život si více užívat

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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CHUTĚ českých regionů
Maso z divočáka
pečené s voňavým
senem nebo
okurková omáčka
známá už po
staletí. České
regiony nabízejí
pozoruhodné
chutě a kombinace. Nechte se
inspirovat i vy.
Začínáme na
Znojemsku
a v severních
a východních
Čechách.
TEXT: Josef Hora a regiony 5plus2
FOTO: Shutterstock, archiv MAFRA

JIŽNÍ MORAVA

OKURKOVÁ TRADICE
DLOUHÁ PŮL TISÍCILETÍ

T

rojmezí jižní Moravy, Vysočiny a jižních Čech vévodí
starobylé Znojmo. Vyhlášenou regionální pochoutkou
je stovky let stará specialita známá jako znojemská pečeně. Hlavní součástí „okurkové omáčky“ jsou nakladačky,
jejichž historie se začala v kraji psát téměř před
450 lety. Když si roku 1572 nechal opat Sebastian Freytag
do kláštera v Louce ve Znojmě poprvé přivézt z Maďarska
okurková semena, brzy slavil úspěch. Do té doby Moravanům neznámé plodině se dařilo. Nedlouho poté bylo
okurek víc, než místní obyvatelé stačili sníst. Okurky se
začaly nakládat do soli a octa, postupně vznikl nezaměnitelný nálev, který přetrval až do současnosti.
TIP NA VÝLET: Rájem
vodáků jsou romantické
zákruty Dyje. Půjčovna
lodí je přímo ve Znojmě,
hned pod přehradou. Takže
pokud už jste navštívili
vyhlášené znojemské katakomby či areál československého opevnění v nedalekém Šatově, můžete
vyrazit na lodi. Jednodenní
výlet končí v Krhovicích,
pětidenní v Pasohlávkách.

ÚSTECKÝ KRAJ

MASO PROVONĚNÉ
KRUŠNOHORSKÝM SENEM

S

ymbolem českého léta je seno, to dobře věděli už naši předkové.
Voňavým senem nejen krmili dobytek, ale sami na něm rádi lehávali
a kdo ví, kolik jich bylo právě na seně počato. Seno se hojně užívalo
také v kuchyni, což je dnes poměrně zapomenutá dovednost. Bylo základem masových pokrmů, v teplém seně se třeba několik dní dovařovala šunka. Zvlášť oblíbené bylo seno z krušnohorských luk, obsahovalo sedmikrásky, dobromysl, konvalinky a mnoho dalších bylinek, které
se přidávaly k dobrému zdraví nejen domácím zvířatům, ale též lidem.
TIP NA VÝLET: Nejkvalitnější kulinářské seno prý pocházelo z okolí
hory Klínovce. Zde si ho můžete natrhat i dnes. Krásu, prázdné
silnice, ale i houby a klid najdete u vodní nádrže Přísečnice, kde je
koupání zakázáno, jde o zdroj pitné vody. Kraj je plný romantických
zřícenin, vydejte se na Šumburk, Perštejn, Hasištejn či na hrad Loket.

HWEIN IN HEU)
„SVINĚ V SENĚ“ (HEI-SAU, WILDSC
z oleje, trochy medu, rozmačkaného
Potřebujeme: • kýtu z divočáka •
jalovce, tymiánu, rozmarýnu, bobko100g špeku • 2 až 3 cibule • 2 lžíce
vého listu, pepře a soli. Železný kastrol
nou
ačka
oleje • lžíci medu • rozm
nebo římský hrnec vyložíme čerssměs jalovce, tymiánu, rozmarýnu,
tvým, omytým senem (vlhkým, nikoliv
•
)
gonu
bobkového listu (nebo estra
mokrým) z krušnohorských luk. Vložíčerný chléb • trochu jeřabinové marme maso, zakryjeme senem, zalijeme
melády • půl litru černého piva nebo
dostatkem červeného vína (nebo
červeného vína • pepř • sůl
černým pivem). Po asi tříhodinovém
Postup: Kýtu z divočáka opečeme
vaření přecedíme vývar, zahustíme
ze všech stran na špeku a cibuli,
nastrouhaným černým chlebem a doještě vlažné důkladně potřeme směsí chutíme jeřabinovou marmeládou.

BRAMBOROVÉ
JABKANCE MAJÍ
I SVOU POUŤ

V

ýchodní Čechy nebyly nikdy tak úrodné jako třeba Polabí, kuchyně obyčejných lidí se
proto točila hlavně kolem brambor, jablek (dle
Jana Wericha „stromových brambor“), medu,
mrkve či jahel. K raritám
kraje patří jabkance,
obyčejné bramborové
placky, plněné tvarohem a pocukrované.
„Domovem“ pochutiny
je druhé největší město
Pardubického kraje –
Česká Třebová, kde se
koná na sv. Kateřinu
Jabkancová pouť. Ta se
neobejde bez další stov-ky let staré krajské laskominy – perníku, který
do Čech nechal dovézt
Karel IV., ale třeba Jan
Žižka ho nesnášel.

NĚ
ZNOJEMSKÁ PEČE
0 g hovězí
Potřebujeme: • 60
nakrájené
y
nin
plece • 50 g sla
př
pe
•
l
sů
•
y
žk
na prou
ce sádla
• 1 cibuli • 1 až 2 lží
ho oleje
nebo slunečnicové
vývaru
o
zíh
vě
ho
ml
0
50
•
é mouky
dk
hla
• 2 až 3 lžíce
okurek
ch
ný
da
klá
na
g
• 100
ikujeme
Postup: Maso prošp
uli zpěníCib
y.
nin
sla
proužky
vložíme
a
u
me v hrnci na tuk
eme ze
eč
op
jej
e
maso. Krátc
e asi
jem
dli
po
a
an
str
h
všec
dusíme
é
en
op
ikl
Př
150 ml vody.
hodiny.
1,5
asi
v troubě doměkka
hováme
uc
a
e
ám
Poté maso vynd
ilijepř
ci
hrn
v
vy
šťá
horké. Do
ru.
va
k
me
me vývar a přivede
nou
ha
šle
roz
u
uk
mo
Vmícháme
říme
Va
.
dy
vo
ve 100 ml studené
e.
dím
ce
pře
k
pa
a
asi 20 minut
opepříme.
a
me
olí
os
uti
ch
Podle
okurky a už
Vložíme do omáčky
e.
jem
jen prohře

PARDUBICKÝ KRAJ
TIP NA VÝLET: Za přírodou láká CHKO Železné hory, kde najdete i zříceninu hradu Lichnice
nebo přehradu Seč a toulky v jejím okolí. Severně od Pardubic leží Všestary a jediný komplexní archeopark v Česku, který návštěvníky
provede životem pravěkých lidí.
JABKANCE
Potřebujeme:
• 1 kg brambor
• hladkou mouku
na vyválení • lžíci
sádla • trochu
cukru • sůl
Na náplň:
• 5 dkg másla
• 5 dkg cukru
• 2 žloutky • citronovou kůru • vanilkový cukr • 250 g
tvarohu
• trochu mléka • rozinky
Postup: Pomeleme a utlučeme uvař
ené
osolené brambory. Musí být horké, aby
těsto
bylo hladké. Do těsta nepřidáváme žádn
ou
mouku, hladkou použijeme pouze na
vyválení. Těsto by mělo mít konzistenci gum
y – vyválíme jej a pravidelné nařezané kusy
plníme
sladkou náplní z tvarohu a ostatních
surovin.
Jabkance se pečou v rozpálené troub
ě nasucho. Po upečení se pomastí a pocukrují
.

Česká republika
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Křišťálový glóbus
Oscarová hvězda bez hvězdných manýrů a s překvapivým
přehledem, populární matka s dcerou na jednom
přehlídkovém molu i fotbal v barvách Argentiny. To také
přinesl 54. ročník karlovarského filmového festivalu.
VERONIKA STREJCOVÁ

Tropickými vedry poznamenanou atmosféru festivalu
osvěžila skupinka fotbalových fanoušků, jejichž přítomnost by nepřekvapila na stadionu, ovšem ve filmových Varech by ji čekal jen málokdo. V modrobílých
argentinských dresech se ale v lázeňském městě neocitli náhodou. Šlo o fanklub DIEGA MARADONY, který zde k příležitosti předpremiéry stejnojmenného dokumentu o legendárním sportovci uspořádal happening. Ten se neobešel bez skandování a dokonce i malého Maradony,
do nějž se vžil místní talentovaný chlapec, který předvedl něco ze svého fotbalového umu.

Módní přehlídka BEATY RAJSKÉ v Karlových Varech byla rodinným
setkáním přímo na mole. Po něm se totiž prošla nejen krásná Iva Kubelková, ale v roli modelky se představila také její čtrnáctiletá dcera Natálie. „Najednou jsem ji viděla trochu z jiného pohledu, než jsem zvyklá na
ni koukat doma. To myslím zažívá každý rodič, když se děti začínají pomalu, ale jistě někam vkrádat,“ podělila se o své pocity hrdá maminka, která je připravena svou dceru v případné budoucí kariéře modelky podpořit.
INZERCE

Julianne
Americká herečka
Julianne Moore dostala
v Karlových Varech
Křišťálový glóbus
za mimořádný umělecký
přínos světové
kinematografii.
FOTO | DAN MATERNA,
HERMINAPRESS

Největší hvězda
letošního ročníku
JULIANNE MOORE
si už před slavnostním
zahájením získala české
fanoušky, když jim dala
jasně přednost před
promenádováním po červeném koberci. Překvapila také
svou znalostí evropské historie spjaté s totalitou.
„Na střední školu jsem chodila ve Frankfurtu, můj otec pracoval
v armádě, takže na rozdíl od většiny Američanů,
pro které studená válka a železná opona představovaly
příliš vzdálené pojmy, jsem to znala zblízka. Berlínskou
zeď jsem poprvé viděla ve svých osmnácti, takže zažít pak její
pád a nástup svobody bylo pro mne ohromné,“ zavzpomínala.

Firma TextilEco a.s.
Rozšiřujeme náš tým v Boskovicích

Třídič/ka vstupního materiálu

(textil, hračky, módní doplňky)

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

130 Kč/hod

včetně prémií

Více informací na tel.: 604 101 355, 516 411 765
email: alenamaresova@textileco.as
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Místo v kempu si turisté
kupují i dva roky předem
JIŽNÍ MORAVA | Do kempu naslepo?
Letos maximálně se stanem v podpaží.
Lůžka v chatkách nebo bungalovech
jsou v jihomoravských kempech na
prázdniny už obsazená. „Úplně plno,“
vydechne Michaela Kolínková z Turistického informačního centra Pasohlávky, když se jí někdo zeptá na volná lůžka ve zdejším autokempu Merkur. Na
pět stovek míst v bungalovech, chatkách, buňkách a apartmánech je na
prázdniny rezervovaných dlouho dopředu. „Většinou si místa lidé zamlouvají
rok, ale i dva předem,“ potvrzuje Kolínková obrovský zájem o kempování na
jihu Moravy. Když se někdo pro dovolenou v Pasohlávkách rozhodne třeba v
květnu, na prázdniny už podle ní nemá
šanci pevné lůžko sehnat. Plné jsou i takzvané boxy – místa ohraničená živým
plotem, kde nejčastěji parkují karavany
nebo obytné vozy. Zůstává už jen možnost postavit si stan na volné ploše.
Podobně jako v Merkuru jsou na tom
i na druhé straně novomlýnských nádrží
– v kempu Mars v Šakvicích, kde mají
na léto vyprodáno přes 90 procent míst.
A obrovský zájem turistů hlásí i ubyto-

vací zařízení okolo Vranovské přehrady. Oblíbený kemp Vranovská pláž má
pár posledních míst volných na první
dny prázdnin, pak už je v podstatě až do
září úplně plno. Stejně tak v kempu Bítov. „Poslední roky je kempování na
vzestupu. Už rok dopředu si objednávají místa stálí hosté, kteří k nám jezdí každý rok. Je potřeba na rezervaci myslet
včas, pak už lůžka nejsou,“ říká Jaroslava Jelínková z bítovského kempu s tím,
že nejvíc rezervací přichází už přes
zimu. Kempy tak podle všeho čeká
skvělá sezona. Podle hlavního ekonoma
Czech Fund Lukáše Kovandy jejich obliba opět znatelně roste. „Pomáhá tomu
období ekonomické prosperity, ale také
fakt, že kempy zkvalitňují své služby,“
podotýká. Předchozí vlna zájmu o kempy podle něj kulminovala v roce 2004,
pak následovala léta slabší návštěvnosti
a nyní se kempům znovu vracejí zlaté
časy. „Zájem o ubytování v nich je letos
na řadě míst České republiky doslova
enormní. Získat v žádaném letním termínu místo v chatce, apartmánu či bungalovu je nyní až nesplnitelný úkol,“ míní
Kovanda.
(sol)

INZERCE

Personalistika, HR

Technika, elektrotechnika

Práce a rodina – JDE TO skloubit?

Projektant Měření a regulace - (MaR)

People-oriented manager

Projektant elektro slaboproud

IT talent sourcer

Projektant elektro silnoproud

HR Generalist

Project manager stavebních projektů elektro

HR b i
t
ý b í fi
Více na www.jobdnes.cz

P j kt t ěř í
l
Více na www.jobdnes.cz

Administrativa

IT - prodej a služby

Asistentka produktového manažera, fix 35.000Kč 35 000 - 35 000 Kč / měsíc

Zlepši SI své znalosti a dovednosti sapu!

Studuješ a chceš získat praxi v personalistice?!

Produktový manažer IT – Embedded Boards

Stáž na poloviční úvazek v Praze

13 000 - 15 000 Kč / měsíc

Project Manager (ERP systémy) - 6995

Recepční, sekretářka, administrativní podpora firmy - part time

Project Manager (pro vývoj SW) - 6899

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.
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Mechanický šachista? Podvod
Před 165 lety shořel
v Americe „zázračný“
Turek. Celým světem
obdivovaný šachový
automat byl mystifikací.

hrál, při garde pokýval hlavou dvakrát,
při šachu třikrát, když soupeř táhl na
špatné pole proti pravidlům, kroutil hlavou. Vše ovládal šachista z útrob stroje,
kde si svítil svíčkou.

Turka zradil Francouz

ZÁBLESK
HISTORIE
BRATISLAVA | Jeden z prvních šachových strojů v dějinách vznikl v roce
1771 v Bratislavě. Říkalo se mu Turek,
obehrál Napoleona nebo Marii Terezii a
fascinoval panovníky Evropy. Strašlivé
tajemství jeho „ďábelské“ inteligence
nebylo desetiletí prozrazeno. Stroj shořel před 165 lety v Americe, po požáru
muzea ve Filadelfii 5. července 1854.
Šachový stroj zkonstruoval v Prešpurku, tedy Bratislavě, Johann Wolfgang
von Kempelen, státní úředník, umělec a
vynálezce působící na dvoře císařovny
Marie Terezie. Respekt si vydobyl například tlakovým vodovodem pro Bratislavský hrad, později byl jmenován ředitelem všech uherských solných dolů,
INZERCE

Vlevo rekonstrukce mechanického Turka z roku 1980. Vpravo Racknitzův
průřez strojem s ukrytým hráčem drobného vzrůstu.
FOTO | WIKIPEDIE
největší slávu mu ale přinesl právě šachový stroj. Turek se mu říkalo podle
mechanické postavy v turbanu a s dlouhou dýmkou, který robotickou rukou posunoval po poli šachové figurky.
Celé tajemství spočívalo v důmyslně
ukrytém šachistovi v útrobách stroje,
který figurkami táhl. Kempelen vždy
před představením stroj otevřel na obou
stranách, vytáhl všechny zásuvky, uká-

zal páky, táhla a točící se kolečka a vyvolal dojem, že nikdo uvnitř nemůže
být. Právě tehdy se ale šachista schoval
v mechanické soše. Nakonec byl stroj
uzavřen a pro diváky otevřena socha mechanického Turka, také plná soukolí –
to už se šachista, který musel být drobný, přesunul zpět do stroje. Část soukolí
bylo totiž jen naoko a dalo se uvnitř stroje důmyslně složit. Během hry Turek

Po smrti Kempelena koupil šachový
stroj Johann Nepomuk Mälzl a cestoval
s atrakcí po Evropě. Turek porazil Napoleona Bonaparta, hrál s Benjaminem
Franklinem a řadou dalších lidí.
Jak je ale možné, že se tajemství neprozradilo? Dobrých šachistů bylo tehdy velmi málo, těch s malou postavou
ještě méně. Šachoví mistři tak tajemství
nejspíš znali, nikdo však nepromluvil.
Jedním z posledních hráčů ukrytých v
Turkovi se stal Francouz Jacques Mouret, šachový génius, ale také alkoholik.
V opilosti výměnou za skleničku tajemství vyzradil novinářům a sláva stroje
tím v Evropě skončila. Mälzl se poté přesunul do Ameriky a na Kubu, kde dalších 10 let oslňoval a vyhrával velké
sumy peněz. Po smrti majitele stroj skončil v muzeu ve Filadelfii, kde po více
než 80 letech své existence shořel. (jos)
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VSAĎ SI
A SLEDUJ
N
WIMBLEDO
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000 Kč
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Sport

Skandální Wimbledon:
plivanec i simulování
Klání na travnatých dvorcích All England Clubu je
symbolem sportovní tradice a elegance. Někdy se
však vyhrocenné zápasy nevyhnou pořádné ostudě.
LONDÝN | Tenisté mají k tradicím nejslavnějšího turnaje světa, londýnského
Wimbledonu, někdy až posvátnou úctu.
Pro mnohé je start na zdejších travnatých
kurtech vrcholem sezony. Ovšem negativní emoce po vlastním neúspěchu někdy převáží nad sebekontrolou a výsledkem je pořádná ostuda.
Tak třeba před dvěma lety nezkrotil
svou naštvanost po prohraném duelu ruský mladík Daniil Medveděv. Na turnaji
se mu v létě 2017 dařilo, v prvním kole
dokonce senzačně vyřadil jednoho z favoritů Stana Wawrinku, ovšem později podlehl v pěti setech Belgičanovi Rubenu Bemelmansovi. Tehdy 21letý rodák z Moskvy během utkání viditelně nesouhlasil
s výroky portugalské rozhodčí Alvesové
a naznačoval, že Belgičanovi nadržuje.
Při zápase byl pětkrát napomínán, sám
dokonce žádal výměnu hlavní rozhodčí.
Po pohraném duelu emoce naplno vyplavaly a Medveděv při odchodu z kurtu
vytáhl z peněženky mince a hodil je směrem k rozhodčí. Dal tím jasně najevo, že
utkání podle něj bylo zmanipulované. Netrvalo dlouho a Medveděv pochopil, že
výrazně přestřelil. Hned na pozápasové
tiskové konferenci se omluvil. „Měl jsem
horkou hlavu a udělal špatnou věc,
omlouvám se,“ prohlásil. Pokuta asi
350 tisíc korun jej ale stejně neminula.

„Trochu jsem se nudil“
V tomtéž ročníku se jako „fiflena“ projevil
Australan Bernard Tomic. Zápas s Němcem Zverevem jej evidentně nebavil. Jeho
nechuť hrát byla tak evidentní, že tenisová

HŘÍŠNÍCI

Rumun Victor Hanescu nezvládl
v roce 2010 hlasité fandění příznivců
soupeře a počastoval je plivancem.

Australan Bernard Tomic si simulováním zranění v roce 2017 vykoledoval pokutu.
FOTO | WIKIPEDIA
federace jeho ošetřování a následnou hladkou prohru označila za simulování a udělila mu pokutu v přepočtu taktéž zhruba
350 tisíc korun. Není se co divit, korunu
svému vystoupení dal sám Tomic. Po utkání totiž přiznal, že se na kurtu „trochu nudil“. „Byl to můj osmý nebo devátý Wimbledon. Je mi jen 24 let, ale těžko se mi hle-

Jak to viděli bookmakeři?
Tenis umí být nevyzpytatelný, ovšem
jen málokdo věří, že by na letošním
Wimbledonu mezi muži triumfoval
kdokoliv jiný než někdo z trojice
Djokovič, Federer, Nadal. Krátce před
pondělním zahájením turnaje (tedy
v době uzávěrky tohoto vydání 5plus2)
byl na celkové Djokovičovo vítězství
v sázkové kanceláři Fortuna vypsán kurz
2,4, v případě Federera 3,9 a u Nadala
7,5. Na triumf Berdycha byl kurz 1:150.
V ženské části londýnského turnajového
pavouka byl okruh favoritek širší Bartyová měla kurz 6,6, Karolína
Plíšková 7, Serena Williamsová 8,8,
Kerberová 10, Kvitová 13, Ósakaová 15.

dá motivace,“ prokázal, že úcta k fanouškům i turnaji mu v těch chvílích byla cizí.
Ještě horší projev frustrace předvedl
v roce 2010 Rumun Victor Hanescu. Ten
v pětisetové bitvě s Němcem Brandesem
předvedl nevídané scény. V rozhodujícím
setu za stavu 2:0 pro soupeře zamířil k diváckému sektoru, který hlasitě podporoval
Brandese. Cosi křikl a pak směrem k fanouškům plivl. Po napomenutí rozhodčí
při svém podání úmyslně zahrál dvojchyby a následně zápas skrečoval. Pořadatelé
za tuto scénku strhli Hanescuovi v přepočtu milion korun z jeho výdělku na turnaji.
Skandálem úplně jiného ražení proslul
wimbledonský ročník 1973. Skoro polovina startujících se tehdy rozhodla protestovat proti autoritativnímu jednání Mezinárodní tenisové federace ITF a klání bojkotovala. Vítězem „okleštěného“ turnaje
se pak stal Jan Kodeš. Protest ale nakonec změny přinesl, IFT a ATP se dohodly, jak sporným krokům předcházet
společným vyjednáváním.
(mb)

STÁHNI SI APLIKACI
A ZŮSTAŇ VE HŘE

18+

Ministerstvo ﬁnancí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Více na ifortuna.cz
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Colours of
Ostrava už za
za pár dní

Ležák není jenom
„dvanáctka“

Největšími hvězdami festivalu jsou The Cure,
Florence + The Machine, MO, Rag’n’Bone Man,
Years & Years, Zaz, Tom Walker nebo Lewis Capaldi.
Aleš Dvořák,
obchodní sládek národního
pivovaru Budějovický Budvar

Ležák je to, čemu v Čechách říkáme „pivo“. I přesto že, jak už
jsem mnohokrát zmiňoval, existuje i mnoho jiných piv, která
někteří naši méně pivně osvícení spoluobčané vyprskávají, se
slovy „fuj, to není pivo“.

Jak je to tedy s ležákem doopravdy?

Francouzka Zaz má v Česku spoustu fanoušků.
OSTRAVA | Zas přijede Zaz. Populární
francouzská zpěvačka Zaz (občanským
jménem Isabelle Geffroyová, pozn.
red.) je jednou z hvězd čtyřdenní obří
party na severu Moravy.
Ve středu 17. července začne v Dolní
oblasti Vítkovice tradiční hudební festival Colours of Ostrava. Podle organizátorů ale zahraniční interpreti nejsou tím
hlavním, co návštěvníci nejvíc vyhledávají. „Program je obrovský. Mám velkou radost, festival by klidně mohl trvat
celý rok, jmenoval by se Svět Colours
of Ostrava,“ říká Zlata Holušová, ředitelka festivalu. Čerstvou novinkou jsou
workshopy s choreografy a tanečníky
Yemim A.D. a Angeé Svobodovou či
scény s parahokejisty, ale také součást
diskuzního fóra Meltingpot, které avizuje spolupráci s vědci z organizace

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA

CERN. „Meltingpot je absolutně největší diskuzní fórum v České republice. Nesmírně nám roste pod rukama, přivítáme na něm ne sto padesát, ale dvě stě
hostů,“ uvádí Holušová. Na své si přijdou taneční nadšenci. „Čeká nás i natáčení Street Fusion Videa, na které bych
rád pozval nejen tanečníky, ale všechny
návštěvníky Colours, kteří chtějí být
součástí naší tvorby,“ láká Yemi A.D.
Brány areálu v Dolní oblasti Vítkovice se otevřou ve středu 17. července
přesně ve 12 hodin, slavnostní zahájení
proběhne na Česká spořitelna stage v
17.30 a hned poté festival odstartuje
„domácí“ ostravská kapela Buty, na ArcelorMittal stage ještě předtím výbušná
holandská formace Jungle By Night.
Festival Colours of Ostrava potrvá do
soboty 20. července.
(mao, kor, sed)

České a Moravské hrady.CZ
ČR | 15. ročník hudebního festivalu
Hrady CZ začíná 12. července a „šňůra“ putovních koncertů vyvrcholí až
na konci prázdnin 24. srpna, když muzikanti postupně vystoupí na Točníku,
Kunětické hoře, Švihově, Bezdězu,
Rožmberku nad Vltavou, Veveří,
Hradci nad Moravicí a Bouzově. Putovní festival navštíví během letních
prázdnin pět českých a tři moravské
hrady. V programu vystoupí Anna K.,

Arakain s Lucií Bílou, kapely Kryštof,
Wohnout, No Name, Mirai, Jelen, Sto
zvířat, Kamil Střihavka & The Leaders!, Aneta Langerová, Michal
Hrůza, Visací zámek, Rybičky 48,
Marpo & Troublegang, Michal Ambrož a Hudba Praha, Dymytry, Harlej
a spousta dalších interpretů.
Řadu užitečných informací, ale také
vstupenky pořídíte na webové adrese
www.hradycz.cz/vstupenky.
(r)

Je třeba se trochu podívat do historie. Ležák byl, ve středoevropském prostoru již odnepaměti. Bylo to oblíbené pivo pro
svou vyzrálou, jemnou a stabilní chuť a pro svou „pitelnost“.
Bylo to však drahé pivo a nebylo k mání po celý rok. Jeho výroba byla vázána na zimní měsíce kvůli chladomilnému druhu
kvasinek. Kromě toho, na ležák se používá výhradně ječný slad,
a ječmen je nejnáročnější a nejdražší běžnou obilovinou.
Shrnuto: Ležák je pivo vyrobené z ječného sladu, kvašené při
nízkých teplotách tzv. spodními, neboli sedimentujícími kvasinkami. Ležák má střední až silnější, avšak jemnou hořkost. Jeho
stupňovitost (EPM) bývá kolem 12%. Velmi důležité je dlouhé,
několikatýdenní zrání (ležení, lagerung, odtud ležák, či lager)
při teplotách blízkých nule.

Jak se tedy stalo, že 90% vypitého piva
na celém světě je typu ležák?

Můžeme být hrdi na to, že je za tím česká stopa. Jelikož země
koruny české byly průmyslové srdce C&K monarchie, začaly u nás vznikat už v 19. století parostrojní pivovary. Ty uměly
vyrobit ležák po celý rok. Ležákový boom odstartoval famózní
úspěch Plzeňského Prazdroje, který byl poprvé uvařen bavorským sládkem Grollem v roce 1842. Po něm rychle následovaly dodnes známé značky českých piv jako např. Staropramen,
V. Kozel, Budvar, Krušovice atd. Ležáky si získaly oblibu doma
i v zahraničí a začaly být napodobovány. Piva typu Pils, Pilsener,
Bohemian Lager, Lager dobyla svět a zcela převálcovala ostatní
pivní styly.
Zajímavost na závěr. Ležák je definován surovinami a stylem
výroby. Nikoli striktně stupňovitostí jak udává náš zákon. Proto například česká popiska na anglickém ejlu „ležák anglického
typu“ je naprostý protimluv.

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

• disponent/ka
• laborant/ka
v mikrobiologické
laboratoři
• odborná poradkyně
pro hojení ran
• specialista hygieny

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

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

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.
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Za půl hodiny do knihy rekordů
Postavit vejce na špičku?
Pro Jarmilu Čajkovskou
žádný problém.
MONIKA GORDÍKOVÁ
ČR | „Jsem hodně nervózní. Na takovou
pozornost nejsem zvyklá. Snad se mi nebudou až příliš klepat ruce,“ pronesla
trochu nejistě v jedné z děčínských restaurací Jarmila Čajkovská. Před sebou
měla velký stůl, na kterém ležela desítka k sobě nijak pasujících předmětů.
Třeba kámen, lístek z lípy, kousek látky, lžíce, mušle nebo paví pero.
Všechny se chystala využít ke stejnému účelu – postavit na ně vejce. Ovšem
tak, aby stálo na špičce! Zdá se to jako
naprostý nesmysl? Přesto se to podařilo. Čajkovská na to potřebovala zhruba
půl hodiny. A dostala se tak do České
knihy rekordů.
„Přijde mi to strašně zajímavé,“ zhodnotil její výkon Miroslav Marek z agentury Dobrý den, která spravuje Českou
databanku rekordů. Na místě všechno
pečlivě sledoval a stopoval. Úkol byl

Jarmila Čajkovská umí postavit vejce na špičku téměř na každém povrchu.
Se svým uměním se dostala i do české databáze rekordů.
FOTO | I. LHOTSKÁ
jasný: postavit vejce na špičku na deseti
různých předmětech a nechat ho na nich
nejméně deset vteřin stát. „Mám radost.
Uvidíme, co se teď bude dít dál,“ usmála se po splnění všech deseti pokusů de-

INZERCE

KOUPALIŠTĚ, VSTUPNÉ 60 KČ

12. 7. 21:15 - LÉTO S GENTLEMANEM
9. 8. 20:45 - ANIMOVANÉ POHÁDKY,
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Š
VŽDY OD 15:00 DO 17:00, VSTUP VOLNÝ

21. 7. - ROCK FÓR
25. 8. - RENÉ Z MOŠTÁRNY

PARČÍK U BUSTY VÁCLAVA HAVLA,
SPOLUORGANIZÁTOR PALETA LETOVICE

18. 8. 16:00 - HOVADUO

větatřicetiletá Čajkovská. Chtěla by totiž, aby se celou věcí, tedy způsobem,
jak vejce postavit, začaly zabývat odborné mozky badatelů. Stejnou vizi má i
Marek. „Byli bychom rádi, kdyby se

tím začal někdo zabývat,“ podotkl.
„Víte, tohle dokáže každý, ale tím myslím toho, kdo zná princip. Tato paní podle mě objevila právě ten princip. Že
podkladem musí být přírodní materiál,
který má v sobě tzv. zlatý řez považovaný za ideální poměr mezi dvěma úsečkami. Třeba by ta teorie pak byla i dál využitelná,“ podotkl Marek.
Čajkovská operovala s vejci, která přivezl on, aby nečelila podezření, že si ta
svá nějak upravila. Když začala s agenturou komunikovat, sám prý pokus
zkoušel. Úspěšně. „Třeba na listu papíru stát určitě nebude. Potřeba je přírodní neopracovaný materiál, protože právě ten má zlatý řez,“ uvedla Čajkovská,
podle níž při pokusu dochází ke komunikaci mezi organickými předměty. Poprvé se jí prý vajíčka takto podařilo postavit v listopadu.
I sama Čajkovská už podle svých
slov zkoušela kontaktovat vědeckou
obec. Zatím prý bez odezvy. Nadšení
pro věc z ní ale i tak podle všeho hned
tak nevyprchá. Zápis do české knihy rekordů jí naopak přidal na motivaci.
„Mám teď nový plán. Chci postavit vejce na vejce,“ plánuje Čajkovská.
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AKCE platí

Váš dobrý soused

od 3.7. do 14.7.2019
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Drak 0,5 l

1 l = 25,80 Kč
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Barmská premiérka
a nositelka Nobelovy
ceny míru Aun Schan Su
Ťij dostala jabloneckou
bižuterii: páva a hvězdu.
MILOSLAV LUBAS
ČR | Šperk z Jablonce nad Nisou nechybí mezi ozdobami jedné z nejslavnějších žen světa, vůdkyně Barmy a někdejší známé disidentky Aun Schan Su Ťij.
Barmská ministryně zahraničí a speciální státní kancléřka, což odpovídá funkci
předsedkyně vlády, nedávno navštívila
Českou republiku, aby v Praze otevřela
barmskou ambasádu.

Dvě originální brože
se silnými symboly

100 ml = 6,77 Kč

100% jablko
o
1l

Světová žena
má český šperk

Příjezd tak velké osobnosti vnukl nápad
Olze Kopalové Rynešové, majitelce jablonecké firmy Šenýr Bijoux. Rozhodla
se předat barmské političce osobní dar.
„Přemýšlela jsem, co by takové ženě
mohlo udělat radost v době, kdy vyvíjí
snahy o navázání přátelství a hospodářské spolupráce mezi našimi zeměmi,“
říká Rynešová. „Zvolila jsem zpodobnění pro ni tak silného symbolu, jakým

je vlajka její strany Národní liga pro demokracii. Ztvárnila jsem proto dvě brože s motivy, které se na vlajce objevují:
s pávem a hvězdou.“
Přátelství obou zemí, Česka a Myanmaru, jak zní druhý název Barmy, má
na co navázat. Su Ťij si totiž nesmírně
vážila Václava Havla a jeho odkazu.
Právě bývalý československý a český
prezident ji navrhl na Nobelovu cenu za
mír. Získala ji v roce 1991.

„

I my v Barmě
jsme byli
s bývalým prezidentem
Václavem Havlem
hladoví po demokracii a
lidských právech, a tak
jsme se stali přáteli
napříč oceány
a kontinenty,“ řekla
premiérka Su Ťij.
„Není lepších přátel než těch, se kterými sdílíme stejné hodnoty. I my v Barmě jsme byli s bývalým prezidentem
Václavem Havlem hladoví po demokracii a lidských právech, a tak jsme se stali přáteli napříč oceány a kontinenty,“
uvedla Su Ťij při své poslední návštěvě
Česka při zahájení konference Forum
2000 v roce 2013. Podobně se Su Ťij vyjádřila také při slavnostním ceremoniálu při nedávném otevření barmského
velvyslanectví v Praze.

Čeští skláři pomáhají
barmským sirotčincům

90

1190

Chlebíčky pšeničné
š ič é 100 g,
Chlebíčky rýžové 100 g

990

Bezvaječné
B
j č těstoviny 400 g:
– kolena
– špagety

100 g = 2,48 Kč

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

Jablonecká bižuterní firma Šenýr
vytvořila dva šperky pro barmskou nositelku Nobelovy ceny
míru. Originální brože mají tvar
hvězdy a páva. Jde o motivy, které
se objevují na vlajce barmské Národní ligy pro demokracii.
FOTO
| ARCHIV ŠENÝRU

„Bylo mi nesmírnou ctí se setkat a dokonce promluvit pár slov se ženou, která ctí opravdu silné lidské hodnoty a již
mnohokrát prokázala neskutečnou odvahu,“ dodala Kopalová. Šenýr Bijoux je
součástí projektu českých sklářských firem v barmském Rangúnu. Zasazují se
o vzájemný obchod a také podporují
místní sirotčince a vyvíjejí další charitativní projekty v Myanmaru.
Rodinná firma Šenýr Bijoux má kořeny již v roce 1900. Její výrobky se objevují na světových veletrzích v Evropě
i Asii. Korunkami ze Šenýru se pyšní vítězky České Miss z let 2011 až 2015.
Právě partnerstvím s Českou Miss získala firma popularitu nejen v tuzemsku,
ale i na světových soutěžích krásy. Od
roku 2010 do roku 2015 měly putovní
korunku od Šenýru například královny
krásy Miss Réunion.

ZLATNICTVÍ
V LETOVICÍCH
Fritzmeier s.r.o.
Tovární 592/3
682 01 Vyškov - Pøedmìstí
www.fritzmeier.cz

Hledáte v Letovicích
profesionální zlatnictví
s letitou tradicí? Potřebujete
vyměnit baterii v hodinkách či
kvalitně opravit šperk?
Zlatnictví Opál na Masarykově
náměstí 26 Vám nabízí od
1.4.2019 své zlatnické služby.
Provádíme zdarma úpravy
šperků a rytí do snubních
prstenů u nás zakoupených
nebo vyrobených.
• VÝROBA SNUBNÍCH
A ZÁSNUBNÍCH PRSTENŮ
• ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ŠPERKŮ
• RYTECTVÍ (prsteny, destičky,
nože, zapalovače…)
• VÝMĚNA BATERIÍ NA POČKÁNÍ
(zkouška vodotěsnosti)
• HODINÁŘSKÝ SERVIS
• OPRAVY ŠPERKŮ
• PRODEJ ŠPERKŮ
(zlato, stříbro, chirurgická ocel
• PRODEJ HODINEK
– HODIN – BUDÍKŮ
„DŮRAZ NA KRÁSU, ELEGANCI
A ŘEMESLNOU POCTIVOST,
TO VŠE VYJADŘUJE NAŠE
KOLEKCE VÝROBKŮ“
Zlatnictví Opál
608 880 700
Jaroslav Bárta
opalbosk@seznam.cz
www.zlatnictviopal.cz

Mobilní data
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

Německý spisovatel Friedrich Von Bodenstedt: Kapka lásky je víc než...

Tajenka: ... vodopád zlata.
INZERCE

STANICE TECHNICKÉ
KONTROLY A MĚŘENÍ EMISÍ
JINDŘICHŮV HRADEC
AR PARTNER s.r.o.

Jarošovská 869/II, 377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: stk@arpartnerjh.cz
Tel.: +420 384 321 006, 733 137 837

www.arpartnerjh.cz

čas,
objednání na
středí
moderní pro

