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KOLO SLEV
VYTOČ SI SLEVU
NA ELEKTRO A NÁBYTEK

Více na okay.cz/kolo-slev

OKAY.CZ

DLUHOPISY PRO OBČANY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Celé portfolio našich nemovitostí najdete na www.e-ﬁnance.eu.

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

5,6%
ROČNÍ VÝNOS

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

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.

HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ
K USKLADNĚNÍ V LEDNICI, VAKUOVĚ BALENÁ
PŘIVEZEME ZDARMA V BRNĚ A OKOLÍ

Jídlo lze objednávat 24 hodin denně prostřednictvím e-shopu www.eFiShop.cz,
telefonicky: +420 515 555 565 nebo e-mailem: jidlo@e-ﬁnance.eu
Rozvoz
Brno a okolí do 25 km
ZDARMA, pondělí–neděle

Volejte
24 hodin denně
+420 515 555 565

E-shop
www.eFiShop.cz
nabídka jídel s možností
objednávky 24 hod. denně

Vakuované hotové jídlo až domů s trvanlivostí 7 dní si
můžete objednat od kuchařů restaurací a hotelů skupiny
e-Finance, a.s. s dovozem až domů v Brně a okolí do
25 km (Blansko, Rousínov, Slavkov, Židlochovice, Ivančice,
Oslavany, Tišnov) nebo k osobnímu vyzvednutí v Brně
v eFi Hotelu, Bratislavská 52 (parkování ve dvoře)
a restaurantu Teﬁti, Zelný trh 4.
Jídlo je baleno po dvou porcích, připraveno ke skladování
v lednici a ohřátí v mikrovlnné troubě nebo na plotně.
V nabídce jsou polévky, klasická jídla české kuchyně a italské těstoviny. Každý týden nabídku jídel obměňujeme.
V eFiShopu nabízíme také teplá jídla určená k okamžité
spotřebě rozvážená v menu boxech, delikatesy
a základní potraviny.

Čtvrtka pečené kačeny se zelím

160 Kč / za 2 porce

Šéfkuchař
Petr Kunc
Nesmíte se spokojit
s tím, co umíte,
jinak z vás bude
jen cvičená opice
VYDÁNÍ: D, ROČNÍK IX

7. 8. 2020
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ALICE
BENDOVÁ
S umělým
vylepšováním
to nepřeháním.
Nechci mít rty
jako kačer
Čtěte uvnitř

Letní 5plus2 jako
bonus pro vás

MATKA NACISTICKÉHO ĎÁBLA

BOJOVNICE EVA PILAROVÁ

Klára Hitlerová po smrti
několika svých dětí zahrnula
syna Adolfa láskou a péčí.
Ten ji ale spíš využíval ...str. 8

Mohla se stát operní divou,
byla nadmíru sebekritická
a s rakovinou se statečně
rvala celá desetiletí
...str. 12

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
standardní vydání týdeníku 5plus2 s regionálními články a televizním programem na celý týden najdete na obvyklých místech v pátek 14. srpna. 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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Doufám, že ve Slunečné ze mě
S umělým vylepšováním těla Alice Bendová problém
nikdy neměla. Teď se jí zkušenosti hodí při natáčení
seriálu Slunečná, do kterého během léta naskočila
v roli odbornice na plastickou chirurgii. „S umělým
vylepšováním to nepřeháním, nechci mít rty jak kačer,“
ujišťuje. Příklad si bere z herečky Demi Mooreové. „Umí
stárnout, ačkoli má za sebou plastické operace i botox.
Když jsou dobře udělané, prakticky to nepoznáte,“ míní.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Když dospívala, uměla být Alice
Bendová pořádně divoká. „Dřív jsem
byla mimoň, teď už ale neriskuju,“ přiznává půvabná herečka. A jak dodává, stala
se z ní prý „matka, která se šíleně bojí“.
Alice, jak vypadá vaše léto, které je
tento rok pro mnohé komplikovanější minimálně co se cestování týče?
Ano, letošní léto je trošku jiné než ta
ostatní. Touhle dobou jsme měli být na
Kanárských ostrovech na nějakých šest
týdnů, což se bohužel nestalo. Místo
toho ale poznáváme Českou republiku,
což je dobře, protože jsme zjistili, že
tím, jak jsme pořád věčně pryč, tak to
tady doma vlastně moc neznáme. Pokud bude možnost, rádi alespoň na dva
týdny ještě vyrazíme na naše milované
Tenerife, ale zatím si užíváme tady.
Nově jste se stala posilou seriálu Slunečná, kde hrajete doktorku plastické chirurgie. V bílém plášti ale prý
chodit nemusíte a lékařské termíny
se zatím také neučíte.
Bohužel ne, přitom by mě to bavilo, kdyby se točilo například v prostředí operačního sálu. Klidně bych si do někoho řízla! (smích) Ve scénáři ale nic takového
není a asi ani nebude. Popravdě zatím
ještě nevím, jakým směrem se má posta-

va bude ubírat. Doufám, že se tam objeví nějaká zápletka, abych mohla být
aspoň trochu negativní. Dokonce jsem
o to už žádala i tvůrce – aby z mé postavy udělali pořádnou potvoru. Zatím totiž ještě není úplně jasné, co bude zač.
Uvidíme, čím mě scenáristé překvapí.
Vy máte celkem benevolentní postoj, pokud jde o estetické úpravy zevnějšku. Pro spoustu žen je ale problém nepřekročit hranici, kdy se snaha vypadat dobře zvrhne v marný
boj s věkem. Jak tuhle hranici podle
vás nejlépe vybalancovat?
Za sebe mám tohle, myslím si, celkem
srovnané. Samozřejmě nechci vypadat
v šestačtyřiceti na šedesát, to ostatně nechceme nikdo. Ale mám za to, že musíme přírodě zároveň povolit, aby nám
ukázala, co jsou to vrásky. Mimochodem, ty já tedy mám, a i když je čas
od času řeším pomocí botoxu, tak je
hrozně důležité přistupovat k tomu
s citem a opatrně. Když najdete
paní doktorku, která vám jako
člověku rozumí, je to naprosto
zásadní. Je jasné, že když přijdete k odbornici, která sama
vypadá jako vosková figurína, tak nemůžete věřit, že z
vás nebude chtít udělat něco
podobného. Já jsem naštěstí
našla člověka, kterému můžu důvěřovat. Nechci nic, co by mi nafouklo
tváře, rty… Nechci mít nepřirozeně vypnutý obličej a v ordinaci, kam chodím,
to dobře vědí. Je to ale i o vkusu. Někte-

ří lidé ho mají hozený trochu jinam.
Líbí se jim přeplácané, tak trochu cirkusové věci, dům si postaví v moderním
baroku, a tak potom na balkoně u barokního zábradlí bude stát třeba paní, která
má rty jako kačer. Všechno to k sobě
vlastně bude ladit.
Máte nějaký vzor, inspiraci?
Hrozně se mi líbí například
Demi Mooreová, která umí
stárnout, ačkoli má za sebou plastické operace i
botox. Když je to dobře
udělané, na člověku to
prakticky nepoznáte.
V jejím případě je
pravda, že vypadá
skvěle sama o sobě,
ale rozhodně se o ni
také starají lidé na
svém
místě.
U sebe to tolik neprožívám. Vráskám se úplně nevyhnu a celu-

litidu zkrátka mám. Nehroutím se z toho.
Nebudu dvě hodiny denně dřít, aby se
pak stalo, že týden vypustím a všechna
snaha vyjde naprázdno. To bych se zbláznila. Prostě raději už nebudu nosit před
kamerou tanga. Hotovo! (smích)
Když jste zmiňovala to zdobené zábradlí a kačeří rty, tak si
říkám, že s vaším políčkem brambor a slepicemi, které chováte, by
takový styl ani moc
nekorespondoval.
Kdepak, to prostě nejde.
Na druhou stranu, když
někam vyjedu a všimnu si, že mám ještě pořád trochu nehty od hlíny, tak si říkám, že už
je to taky trochu moc
a že to vypadá, že na
sebe už úplně kašlu.
Občas bych asi
měla malinko přidat.

Alice Bendová

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

FOTO | PROFIMEDIA
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udělají pořádnou potvoru
V jednom starším rozhovoru jste
o sobě řekla, že v životě neriskujete.
Měla jste tenhle opatrnější přístup
vždycky, nebo přišel až s dětmi?
Myslím, že to tehdy bylo v souvislosti
s narozením mého syna Vašíka. Rozhodně to přišlo až s dětmi, protože do té
doby jsem riskovala, myslím si, až dost.
Byla jsem trošku blázen, a když si představím, že to, co jsem dělala já, budou
jednou dělat moje děti, tak to potěš pánbůh. Ale to zkrátka k mladému věku patří, dokud si člověk trošku nenamele, tak
si neuvědomí, že by si mohl ublížit.
A nemusí zrovna lézt na střechu. Situací, kdy si vůbec nepřipustíte míru nějakého nebezpečí, je nespočet. Já už dnes
neriskuju, to je pravda. Dnes je ze mě
matka, která se šíleně bojí.
Takže jste úzkostlivá maminka?
Strašně. Někdy si říkám, že jsem měla
rodit v patnácti, abych si neuvědomovala všechna ta rizika. To by bylo tak
ideální, protože v patnácti jsem byla
úplný mimoň.
Pojďme se vrátit k vaší profesi.
U herců je běžné, že občas zabrousí
i do jiných uměleckých sfér.
Vy o sobě ale říkáte, že vás nikdo nepřinutí zpívat ani tančit.
Je to tak, zpívání ani tanec mi nejde.
Před lety jsem byla oslovena do první
řady StarDance, strašně jsem si té nabídky vážila a říkala si, jak to bude krásné.
Když jsem si ale uvědomila, co mě to
vlastně s mým antitalentem čeká, usoudila jsem, že to nemám zapotřebí.
(smích) Na jednu stranu mě to dodnes
mrzí, ale na druhou stranu jsem udělala
moc dobře, protože krátce nato jsem

skvěle, zatímco já jsem se v mladším
věku neskutečně trápila. Týkalo se to nejen těhotenství a nevolností, ale i období po porodu, kdy se objevily psychické
výkyvy. Měla jsem poporodní deprese,
což bylo hodně nepříjemné.
Takže ta pravá zatěžkávací zkouška
přišla po porodu?
Po psychické stránce ano. Dopředu neodhadnete, co vše dokážou hormony
– a v mém případě mě naprosto smetly.
O syna jsem se například bála tak strašně moc, že jsem ho měla neustále
u sebe. Nikomu jsem ho nepůjčovala,
dokonce ani moje maminka nemohla jít
s kočárkem ven, protože jsem se bála,
že ho vyklopí. To už bylo opravdu na
hlavu. Člověk nedokáže vysvětlit, co se
to děje, proč se to děje a vůbec si netroufám odhadnout, co by to se mnou udělalo dnes. Když jste ale jmenovala konkrétně Vendulu, tak to je člověk, kterému hrozně fandím a strašně jí to přeju.
V seriálu Slunečná si Alice Bendová musí zvyknout i na zvířecí „kompars“.
FOTO | HERMINAPRESS

zjistila, že jsem těhotná s Vašíkem, takže bylo jasné, že bych nemohla soutěžit.
Bylo mi pořád neskutečně zle, nemohla
jsem pořádně ani mezi lidi. Dokonce
jsem v té době i rušila natáčení, protože
jsem nedokázala vstát z postele.
Když zmiňujete těhotenství, nenapadlo vás ještě teď v poslední době,
že byste si mateřství zopakovala podobně jako například Vendula Pizingerová?
V posledních letech mě to párkrát napadlo, samozřejmě. Jenže co si budeme

povídat, je to riziková záležitost. Zároveň to může – nemusí, ale může, být nezodpovědné vůči tomu tvorečkovi, kterému pak bude deset a mně šedesát.
Chci ale zdůraznit, že to neodsuzuju,
protože kdyby se to stalo, tak si miminko rozhodně nechám. Nikoho bych si za
to netroufla kritizovat. Jen si to neumím
plánovaně představit u sebe. Je to náročné i v pětadvaceti nebo ve třiceti, natož
téměř v padesáti letech. Na druhou stranu to neprobíhá u každého stejně. Moje
kamarádka rodila v pětačtyřiceti a prošla těhotenstvím i porodem naprosto

Do padesátky, kterou jste zmínila,
máte ještě dost času, ale máte třeba
ještě nějaký sen nebo plán, který
byste do kulatin chtěla uskutečnit?
Do padesátky už žádný, dávám si to
spíš do osmdesátky. Jinak by to byly
moc krátké plány. (smích) Jedno přání,
které bychom si chtěli splnit a které je
dané spíše věkem dětí než mým, je cesta do Spojených států. Vašík i Alička po
takové cestě hrozně touží a já jsem pro.
Jen teď v současné situaci budeme muset počkat. Myslím, že to může být klidně i otázka dvou let. Procestovat celou
Ameriku teď zkrátka není na pořadu
dne. Budeme muset ještě vydržet, ale
o to víc si to pak užijeme.

INZERCE

Útulnější domov díky Rentě z nemovitosti od FINEMO.CZ
Společně s manželem již léta žijeme v našem panelákovém bytě a říkali jsme si, že
jednou, až bude víc času, tak ho zrekonstruujeme. Roky letěly a my jsme se najednou
octli v důchodu.
Měli jsme sice spoustu času, ale na rekonstrukci nám chyběly peníze. Z toho, co
jsme si během posledních let naspořili,
bychom to nepokryli. Nelíbilo se nám,
jak náš byt působí neútulně a vybydleně,
zejména stará koupelna, kde bylo potřeba
vyměnit obklady a předělat umakartové
jádro.
Půjčku jsme si vzít nemohli, protože bychom ji neměli z čeho splácet a naše dvě
dcery, které obě platily hypotéky, jsme
s tím obtěžovat nechtěli. Vždyť se nejednalo zas o tak nic důležitého.
Potom jsme v novinách objevili článek
o Rentě z nemovitosti neboli zpětné hypotéce, která pomáhá seniorům plnit si sny.
Jako první nás napadlo, že je to jen nějaká

laciná hláška lákající na půjčku. Ony řádky
v novinách nám však nedaly spát, a tak
jsme si k produktu vyhledali další informace. Myšlenka zpětné hypotéky se nám
postupně zamlouvala čím dál víc.
Zavolali jsme tedy na informační linku
společnosti FINEMO.CZ, která Rentu
z nemovitosti nabízí a nechali si zaslat
předběžnou kalkulaci. Následně jsme se
sešli s milou obchodní zástupkyní společnosti a probrali vše osobně. Velmi se
zajímala o naši konkrétní situaci a do ničeho nás nenutila. Vše jsme probrali ještě
s dcerami, protože jedinou nevýhodou
bylo, že se o výši úvěru později sníží
hodnota dědictví. Naše dcery si s tím nedělaly těžkou hlavu a podpořily nás, ať si
splníme náš letitý sen.

Díky výplatě jednorázové částky Renty
z nemovitosti jsme proměnili naši koupelnu v malou wellness místnost s nádhernými blankytně modrými obklady
a tímto i zhodnotili náš byt. Člověk nikdy
není starý na to, aby si splnil své sny, ať
už jsou jakékoliv.

VÝHODY RENTY Z NEMOVITOSTI:

CHCETE VĚDĚT VÍC?

z Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

z Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy na
www.rentaznemovitosti.cz.

z Za života nemusíte nic splácet.

z Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.

z Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.

z Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.

z Můžete žít důstojněji
a život si více užívat

z Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Kuchařský majstrštyk?
„Z mrkve za 12 korun
vykouzlit lahůdku“
Metou zcestovalého šéfkuchaře Petra Kunce je
michelinská hvězda. Pomáhal už chystat narozeniny
muzikanta Eltona Johna i vánoční party královny
Alžběty II. Nikdy ale nechtěl dělat guláš, svíčkovou
a knedlíky, aby se nestal jen cvičenou opicí.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Pod jeho rukama vznikaly lahůdky
pro anglickou královnu a další VIP
osobnosti. Prošel několika michelinskými restauracemi a zažil intenzivní dril
provázený křikem ze strany respektovaných britských šéfkuchařů. V kuchyni,
kde dnes vládne, si ale na gastro snobismus nepotrpí. „Vařit z luxusních věcí je
snadné. Povýšit obyčejnou surovinu na
luxus, to je umění,“ říká Petr Kunc, šéfkuchař pražské restaurace Salabka.

Stres k profesi patří
Ve své profesi je perfekcionista. V kuchyni se pod jeho vedením musí všichni
stoprocentně soustředit. Každý člen
týmu musí přesně vědět, co má dělat a
kde je jeho místo. Stoprocentní příprava
a precizní kontrola, to jsou základní pilíře. V kuchyni Petra Kunce se zkrátka
improvizace nekonají. „Pokud chybí
byť jediná součástka, tak stroj nefunguje. Pořád také bojujeme s časem. To je
náš největší nepřítel,“ říká šéfkuchař

Petr Kunc
Většinu zkušeností nasbíral ve
Spojeném království po boku
michelinských šéfkuchařů. Pracoval
i pro londýnskou VIP cateringovou
společnost Rhubarb, kde vařil na
Wimbledonu, olympijských hrách
2012, připravoval soukromé večeře
pro Buckinghamský palác,
Kensingtonský palác či pro osobnosti
jako sir Elton John, návrháři
Valentino, Louis Vuitton, Donna Karan
a mnoho dalších. Je ženatý
s Gabrielou Kunc Lacherovou, která
pracuje po jeho boku jako generální
manažerka restaurace Salabka.

a potvrzuje, že všudypřítomný stres, který v různých kuchařských show působí
z televizních obrazovek až přehnaně
vyhroceně, k téhle profesi
zkrátka patří. Bez něj to prý
nejde. „Zrovna teď tady
máme na stáži mladého
kluka, který se učí v Rakousku. Před pár dny
jsem se ho ptal, jestli si
uvědomuje, že jako kuchař bude celý život
ve stresu. Tvářil se poněkud vyděšeně, snad
jsem ho neodradil,“
směje se Kunc. On sám
však svou prací žije a
jak říká, nedokázal by dělat nic jiného.

O tom, že se jednou stane šéfkuchařem, měl jasno už od jedenácti let. Tehdy
jako malý kluk začal jezdit na prázdniny
za sestrou, která se odstěhovala do Rakouska. „Jezdil jsem za ní každé léto a
ona mě často brávala na obědy a večeře
do výborných restaurací. Potrpěli si tam
na dobré jídlo a pití, zatímco my jsme
tady v jednadevadesátém roce znali hlavně smažák a řízky. Zalíbilo se mi to,“
vzpomíná. Když pak ve čtrnácti oznámil
doma, že si vybral kuchařinu,
jeho maminka se na něj jen
nevěřícně dívala. „Nechtěl jsem ale dělat guláš, svíčkovou a knedlíky. Toužil jsem vařit
v top třídě. Nechápala to, protože to nikdy nezažila,“ vrací
se do teenagerovských let.

„

Myslím, že po
letech v Anglii
můžu s klidem říct, že
mě v kuchyni nedokáže
už nic překvapit.
Jeho cílevědomost a nemalé ambice
se projevily hned na škole. S krájením
cibule se zdaleka nespokojil. „Přišel
jsem za mistrovou a řekl jí, že bych
chtěl jít do pekárny, do cukrárny, na jatka… Nebyla zvyklá, že někdo jeví
takhle velký zájem prakticky o všechno. Dost jsem se tehdy najezdil. Kromě
praxí jsem si po škole chodil přivydělávat ještě do hospody. Byla to klasická
čtyřka bez větráku, ale hodně jsem se
tam naučil, protože jsem byl na spoustu
věcí sám,“ vzpomíná na své začátky.

Letělo i hráškové pyré
Ta nejtvrdší škola však přišla až o něco
později s jeho působením v michelinských podnicích v Anglii. „Je to neuvěřitelný tlak. Sice je vás v kuchyni dvacet, ale pořád běháte. Doslova. Nemáte čas se najíst, nemáte
čas si dojít na záchod, zkrátka běháte. To je něco, co tady neznají,“ líčí dobu, kdy měl jeho běžný pracovní týden 90 hodin. O
harmonickém profesním prostředí se rozhodně nedalo mluvit. Když například pracoval
pro věhlasného šéfkuchaře a
žáka Gordona Ramseyho
Toma Aikense, slavný šéf
po členech svého týmu běžně házel věcmi i jídlem – třeba i hráškovým pyré. To vše
za plat, který měl k vysněnému daleko. Největší hodnotou byla totiž prestiž a zkušenosti, které člověk v kuchařském světě získá. „Myslím,
že po letech v Anglii můžu s
klidem říct, že mě v kuchyni
nedokáže už nic překvapit,“
směje se při vzpomínce na horké chvilky Kunc.
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Zvířátka
z českého lesa…

Za osm let, které strávil v Anglii, pracoval mimo jiné také pro cateringovou
firmu, v sekci vývojových a inovativních kuchařů, která se zaměřovala na
VIP klientelu. Připravoval tak například pohoštění na vánoční party pro Alžbětu II. či narozeninovou oslavu Eltona
Johna. Následovala asijská mise v Bangkoku, kde v sedmadvaceti letech dostal
na povel vedení vyhlášené italské restaurace.

Zpracovat úplně všechno
Právě ze svého působení ve světě, a především na Britských ostrovech, si
mimo jiné osvojil zásadu, které se pevně drží dodnes a která mu velí vážit si
surovin a neplýtvat jimi.
„V Anglii je zvykem zpracovat úplně
všechno, téměř neexistuje, že by se
něco vyhodilo,“ říká. Ne všichni kuchaři však mají stejný přístup. Jistý druh
snobismu s pochybným puncem exkluzivity stále přežívá, i když moderní trendy velí opak. „Někteří šéfkuchaři si objednají drahé potraviny z Francie, použijí kousek a bum, zbytek vyhodí. Není to
nic jiného než nerespekt. Jsou také restaurace, kde musí být ryba ukrojená
přesně tip top a zbytek se opět vyhodí.
Já dávám přednost tomu udělat ze zbylého masa třeba tatarák. Nebo surovinu

schováme a uděláme si z ní fishcake pro
personál,“ vysvětluje Kunc.
V mnohých kuchyních se podle něj
ukázkově plýtvá na zelenině, ze které se
odkrojí nejlepší část a zbytek putuje do
koše. Přitom je to škoda materiálu, který může udělat parádu v polévce či v
omáčkách k těstovinám.
Důraz klade také na využívání lokálních produktů. Rád kombinuje běžné s
exkluzivním. Objednat si luxusní věc a
z ní uvařit, je podle Kunce strašně jednoduché. „Daleko těžší je vzít obyčejnou
surovinu a proměnit ji v luxusní záležitost. Například udělat z farmářské mrkve za dvanáct korun, která není zrovna
krásná na pohled, maximálně vychucené pyré, které bude dokonale fungovat
například s jeseterem,“ je přesvědčený
profesionál, který v drtivé většině pracuje s českými surovinami té nejvyšší kvality. S nimi pak tvoří kuchyni světové
úrovně. Neustále sleduje nové trendy,
neustále vymýšlí nové recepty.
Jak sám říká, kdyby točil dokola stovku stejných receptů, nikam by se profesně neposouval. „Být kuchařem je neuvěřitelně kreativní povolání. Když se ale
přestanete snažit a spokojíte se s tím, co
už umíte, stane se z vás po čase cvičená
opice,“ má jasno muž, pro kterého je
další pomyslnou metou michelinská
hvězda pro Salabku.

OD ČTVRTKA DO STŘEDY

6. 8. – 12. 8. 2020

JÍŠKA KNORR
tmavá, světlá
250 g

MLÉKO
TRVANLIVÉ
plnotučné,
3,5 % tuku
1l

100 g 15,96 Kč

Květákové pyré
Suroviny: 20 g květáku, 100 ml mléka, 20 g másla, šalotkový a česnekový konfit, sůl.
Postup: Květák nakrájíme na malé kousky a orestujeme na másle se šalotkovým a
česnekovým konfitem. Zalijeme mlékem a ochutíme solí. Vaříme doměkka. Následně
scedíme a rozmixujeme na hladké pyré. Podle potřeby přiléváme odcezené mléko.
Květákový kuskus
Suroviny: 30 g květáku, extra panenský olivový olej, sůl.
Postup: Květák nastrouháme na malé kousky a orestujeme na oleji doměkka.
Ochutíme solí.

CUKR
KRYSTAL
1 kg

12,90
39,90

14,90�

33%

TERMIX*
smetana / čokooříšek,
kakao / vanilka
90 g | 100 g 5,44 Kč

19,80
CENA BEZ PENNY KARTY

9,90

18%

15,90�

50%

4,90

HELLO*
100% jablko,
multivitamín
nektar
1l

LEDOVÁ KÁVA
EISKAFFEE
500 ml
100 ml 2,58 Kč

18,90

12,90
24,90�

Jak povýšit květák na lahůdku podle Petra Kunce
Květák sladko-kyselý
Suroviny: 10 g květáku, 20 ml bílého vinného octu, 2 g cukru, 10 ml šťávy z červené řepy,
10 ml vody, špetka kurkumy.
Postup: Květák nakrájíme na malé kousky, oblanšírujeme ve vařicí vodě a zchladíme
v ledové lázni. Připravíme si 2 sladkokyselé rozvary. První z 10 ml octa, 1 g cukru, 10 ml
vody a kurkumy. Druhý z 10 ml octa, 1 g cukru, 10 ml šťávy z červené řepy. Oblanšírovaný
květák rozdělíme na dvě části a namarinujeme v rozvarech.

ilustrační foto

Petr Kunc rád kombinuje běžné věci s exkluzivními. Sleduje, jak se vaří ve
světě a neustále vymýšlí nové recepty.
FOTO 3 x | SALABKA

48%

CUKETA
cena za 1 kg

AKCE PLATÍ DO 9.8.2020

PIVO
VELKOPOPOVICKÝ
KOZEL NA DOMA
světlé, PET | 2 l

19,90
29,90�

1 l 17,45 Kč

33%

BRAMBORY
KONZUMNÍ RANÉ
volné
1 kg

8,90
17,90�

34,90
49,90�

30%

50%

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn. Množství zboží je omezené.
*Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být dodány na prodejny v menším množství, proto
nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Další podmínky nabídky na www.penny.cz. ** Body za
své nákupy můžete získat od 16. 7. do 7. 10. 2020. Získané body lze uplatnit od 16. 7. do 14. 10. 2020. Akce platí do vyprodání a
vydání zásob v jednotlivých prodejnách Penny Market. Podrobná pravidla na www.penny.cz.
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Příběh matky Adolfa Hitlera

Podivínský
syn Kláry H.
Dobrotivou a tichou
Kláru Hitlerovou v životě
pronásledovaly tragédie.
Čtyři ze šesti dětí jí
v útlém věku zemřely
a z jediného syna, který
se dožil dospělosti, se stal
největší zločinec dějin.
ZÁBLESK
HISTORIE
RAKOUSKO | Pro 27letou Kláru to byly
nejhorší chvíle života. Tehdy na přelomu
let 1887 a 1888 jí během několika týdnů zemřely tři děti. Otto žil po porodu jen pár
dní, roční Gustav nepřežil záškrt a nedlouho poté zřejmě na stejnou infekční chorobu
zemřela také malá Ida. Klára byla zdrcená,
ovšem půl roku poté znovu otěhotněla
a 20. dubna 1889 v půl sedmé večer se jí narodil další syn – Adolf. Adolf Hitler.
Klára Pölzlová, později Hitlerová – matka budoucího nacistického diktátora, se narodila před 160 lety 12. srpna 1860 v malé
rakouské vesnici v oblasti Waldviertel blízko jižních Čech. Byla pevně věřící katoličkou, sousedé na ni vzpomínali jako na vysokou, přátelskou, ovšem tichou dívku. Sňatek s o více než dvě desetiletí starším celním úředníkem Aloisem Hitlerem musel
povolit Vatikán. Vztah měl totiž háček,
Alois byl s Klárou příbuzný. V té době byl
vdovec, žil v Braunau am Inn a měl dvě
děti – Aloise mladšího a Angelu. Společně
s dalšími rodinnými známými žili středostavovským životem, který však stále silněji

narušovaly Aloisovy agresivní
verbální i fyzické útoky vyvolané alkoholismem. Autoritativnímu, nevlídnému a popudlivému muži
Klára nevzdorovala, neměla na to povahu. Kromě Adolfa a tří již zmiňovaných bohužel brzy zemřelých dětí spolu pár měl
ještě další dvě děti. Edmund
však v pěti letech také zemřel
a z šesti společných dětí se tak dospělosti dožil jen Adolf a o sedm let mladší Paula.

Rozmazlovaný synek Adolf
Trauma ze tří nedávno pochovaných dětí
nutilo Kláru starat se o malého Adolfa až
přehnaně úzkostně. Obava o jeho zdraví
vedla k rozmazlování, hýčkání a tolerování všech možných prohřešků. Adolf toho
brzy začal zneužívat, kašlal na školu a uzavíral se do svého poněkud podivínského
a samotářského světa kreslení. Zároveň se
mu ale matčiny něžnosti čím dál víc protivily. „Nebyl-li v blízkosti nikdo cizí, směla
ho matka přivinout k ňadrům. Když jsem
se ho ale já dotkla rukou, odstrčil mě. Nikdy nechtěl, aby ho ženy líbaly,“ vzpomínala později sestra Adolfa Hitlera Paula,
která se ani v době bratrova největšího politického rozmachu nestala členkou nacistické strany a po válce nebyla stíhána.
Otec Alois byl sice přísný a často sahal
po fyzických trestech, ovšem jinak nějakou velkou starostlivost zrovna nepředváděl. Když zemřel, Adolfovi bylo čtrnáct,
ale místo, aby řešil, zda půjde pracovat,
nebo studovat, dál využíval dobroty své
matky a nechal se „vydržovat“. Kláru pře-

Klára Hitlerová. Jediná žena, kterou podle poznatků historiků nacistický vůdce Adolf Hitler (na snímku vlevo)
skutečně miloval, ač jí své city coby podivínský a často
bezohledný syn příliš najevo nedával. FOTO | WIKIPEDIA.ORG
svědčoval o správnosti své touhy po umělecké kariéře. Ta mu tak dál platila různé
kurzy, včetně pobytu ve Vídni. Na přelomu let 1906 a 1907 se unavená Klára Hitlerová léčila s rakovinou, podstoupila operaci nádoru. V dospívajícím synovi ale oporu
dlouho nenacházela. Teprve když se od rodinného židovského (!) lékaře Eduarda
Blocha dozvěděl, že matčin stav je beznadějný, přerušil pobyt ve Vídni a vrátil se
domů. Prý tehdy poprvé projevil o mámu
navenek viditelnou starost, snahu o ni pečovat, a podle svědectví lékaře Blocha také

silné emocionální výstupy plné žalu. Nemoc postupovala rychle, Klára zemřela
21. prosince 1907. Když o 18 let později
Adolf Hitler dával dohromady knihu Mein
Kampf, o rodičích napsal, že „otce ctil, ale
matku miloval“. Historici, kteří bádali v rodinné minulosti nacistického zločince, se
domnívají, že matka byla zřejmě jedinou
osobou, kterou kdy Hitler skutečně miloval. Navzdory tomu, že se vůči ní často choval sobecky. Její fotku prý měl až do svých
posledních chvil v berlínském bunkru, kde
(mb)
v roce 1945 spáchal sebevraždu.

Heil Schicklgruber!
Kdyby nešlo o hrůzy nacismu, je to představa téměř k pousmání. Místo neblaze proslulého
nacistického pozdravu „Heil Hitler!“ se totiž klidně mohlo provolávat „Heil Schicklgruber!“.
Právě tak totiž původně znělo příjmení Hitlerova otce Aloise (7. 6. 1837 - 3. 1. 1903), jenž se narodil
jako nemanželské dítě. Matka se jmenovala Marie Anna Schicklgruberová a v jejím životě je příliš
mnoho bílých míst na to, aby bylo jasné, kdo byl biologickým otcem jejího syna. Mluvilo se o Johannu
Georgu Hiedlerovi, kterého si vzala pět let po Aloisově narození, nebo o jeho bratru Johannu
Nepomuku Hiedlerovi. Ten se o Aloise staral poté, co mu postupně oba rodiče zemřeli. V takřka
40 letech se pak Alois nechal přejmenovat ze Schicklgrubera nikoliv na Hiedlera, ale na Hitlera. Proč?
Je to zmatená historie. Své příjmení totiž jak Johann Georg, tak Johann Nepomuk četli i psali různě kromě Hiedlera užívali i verzi Hűttler nebo Huettler. A Hitler tak je zřejmě fonetickou verzí právě
těchto zkomolenin. Do rodného listu Aloise byl pak současně místo poznámky „nemanželský“
dopsán jako otec Johann Georg. Zřejmě proto, aby mohl po Johannu Nepomukovi dědit.

Válku ukončili „Chlapeček“ a „Tlouštík“
JAPONSKO | Hirošima. Až do 6. srpna 1945 bylo toto japonské město s 350 tisíci obyvateli poklidným středostavovským sídlem, u něhož turistický průvodce z roku 1941 vyzdvihoval zajímavá muzea i produkci vynikajících mořských řas a ústřic. Před 75 lety jej z velké většiny přeměnil
na prach a popel „Chlapeček“. Little Boy bylo totiž označení čtyřtunové atomové bomby, kterou na město svrhl krátce
po osmé hodině ranní americký bombardér B-29 pojmenovaný Enola Gay. Přímo po výbuchu či v důsledku radiace a
popálenin zahynulo asi 140 tisíc lidí, ale údaje se značně liší.
O tom, že jedna ze dvou připravených atomových
bomb bude shozena právě na Hirošimu, rozhodl fakt, že
ve městě fungovaly rozsáhlé průmyslové závody podporující zbrojní mašinérii japonského císařství a také zde sídli-

lo jedno z důležitých vojenských
velitelství. Právě skutečnost, že
město má vojenský význam, bylo
pro Američany jedno z klíčových
kritérií, podle kterých vybírali cíl
prvního atomového útoku. Stalo se
tak poté, co Japonci odmítli americké podmínky kapitulace.
Mezi další města zvažovaná
coby cíl atomového úderu patřilo hlavně Kjóto, Kókura,
Jokohama a Niigata. Kjóto bylo nakonec ze seznamu vyškrtnuto, protože šlo o město plné mimořádně cenných historických památek a Američané se obávali reakcí veřejného mínění. Na seznam proto přibyl náhradní cíl – Nagasa-

ki. Čtvrtmilionové sídlo s mohutným zbrojním koncernem Mitsubishi a s velkými vojenskými loděnicemi.
Po zničení Hirošimy začali Američané shazovat nad desítkami dalších japonských měst letáky s varováním, že pokud císařství nekapituluje, budou následovat další útoky
touto novou zbraní. Hrozbu hned 9. srpna dopoledne podpořilo svržení atomové (plutoniové, v případě Hirošimy
šlo o takzvanou uranovou, o polovinu „slabší“, pumu)
bomby „Tlouštík“ – Fat Man na Nagasaki. Původním cílem však byla Kókura, ale provedení útoku zabránily husté mraky. Bombardéry se proto stočily k náhradnímu cíli –
Nagasaki. Okamžitě po výbuchu zemřelo na 40 tisíc lidí,
další desítky tisíc pak na následky ozáření. Den po útoku
japonský císař rozhodl o bezpodmínečné kapitulaci. (mb)

TVÁŘE CNN PRIMA NEWS
METEOROLOGOVÉ IVETA KODÁDKOVÁ A MILOŠ DVOŘÁK

T

elevizní „rosničky“, jak se někdy
moderátorům počasí říká, jsou
často oblíbenými tvářemi na obrazovkách po celém světě. CNN Prima
NEWS šla trochu proti hlavnímu proudu. Místo tváří z módních mol uzavřela
spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) a divákům
dopřává předpověď od zkušených a vystudovaných meteorologů. Mezi nimi je
i sympatický pár Iveta Kodádková a Miloš Dvořák.
„Na meteorologii je pěkné to, že
můžu domů odejít s čistou hlavou,“ říká
Miloš, který se svému řemeslu věnuje
od roku 1993, kdy nastoupil do ČHMÚ.
Jako jeden z nejzkušenějších meteorologů z týmu CNN Prima NEWS ví o počasí opravdu hodně. Nevyhne se mu ani
doma při rozhovorech s přítelkyní Ivetou. „V soukromí se o práci nebavíme,

ale denně si povídáme o počasí,“ usmívá se Iveta, která je profesionální meteoroložkou od roku 2014. Společně sdílejí
nejen lásku jednoho k druhému, ale také
ke svému řemeslu. „V určitém období
byla práce na meteoprognóze můj sen,“
přiznává Iveta.
Osud pak svedl oba pracovně ještě
jednou, tentokrát v televizi, když se oba
po pečlivém tréninku dostali do týmu televizních meteorologů. Pro lidi, kteří
předtím často nestáli před kamerou, to
byla výzva. „Taková příležitost v našem oboru přichází jednou za život,
a proto je potřeba ji využít. Vždy jsem
tvrdila, že před kameru by mě nikdo nedostal. A teď jsem tady,“ směje se Iveta.
Nejtěžší na práci nemusí být vstávání
před pátou hodinou ráno, nebo se správně podívat a usmát do kamery, ale zjednodušit složité pojmy tak, aby je divák

pochopil. „Kdybychom to měli
říct celé, tak bychom mnohdy potřebovali celou knihu, protože ty
situace jsou velmi složité a počasí velice rozmanité. Používáme proto zkratky
a kompromisy,“ popisuje Miloš. I proto
se podle něj někdy může stát, že v nějakém místě republiky dobře udělaná
předpověď nevyjde.
S Ivetou mají syna Metoděje, který je
vášnivým fanouškem předpovědí.
„Když je Iveta na CNN, díváme se na ni
s Metodějem vždycky ráno a odpoledne. Už když zazní znělka, běží hned sledovat televizi,“ směje se Miloš. A komu
z meteorologů jde předpovídání lépe?
„V ČHMÚ samozřejmě Milošovi, který
má mnohem více zkušeností!“ říká rázně Iveta. A v televizi? Miloš tvrdí: „Ivetě!“ Iveta zase: „Milošovi!“ Rozhodnutí v tomhle patu bude tedy na divácích.

Předpověď
počasí sledujte
na CNN Prima
NEWS od ranních
vstupů
v NOVÉM DNI
až do večera.
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Hledáte
větší dům nebo byt?

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

Nejlevnější

2 663 nemovitostí

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejnovější

Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2
Jana Vaita, Kladno - Modrava

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

Hospodyňka, SŠ vzdělání, znalost češtiny,
znalost angličtiny na komunikativní úrovni,
reprezentativní vzhled a chování. Extra
milá, příjemná a usměvavá osoba, kterou si
každý zamiluje, Kontakt: lenkam@allstar.cz

Marketing, reklama, public relations
Copywriter s němčinou
Specialista online marketingu s němčinou
Marketingový analytik Praha-východ

Více na www.jobdnes.cz/detail/A8DO2A

Allstar Group
s.r.o.

Energetika
Elektrikář Praha
Vrtmistr

35 000 Kč / měsíc
40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Marketingový specialista v oboru stavebnictví.
Více na www.jobdnes.cz

Média, polygrafie
30 000 - 40 000 Kč / měsíc
30 000 Kč / měsíc

Zkušený tiskař

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Tiskař junior

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Vrtači při stavebních činnostech

19 500 - 19 500 Kč / měsíc

Seřizovač / seřizovačka - operátor /…

17 800 - 20 000 Kč / měsíc

Ostatní vrtači a příbuzní pracovníci

19 500 - 19 500 Kč / měsíc

Grafici a výtvarníci v multimédiích

15 000 - 25 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

FOTO | CNN PRIMA NEWS

Láska mezi kapkami deště
i slunečními paprsky

CESTOVÁNÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Proti nevolnosti pauzami i zázvorem
Několikahodinová jízda
na zadním sedadle bývá
u menších dětí zároveň
zkouškou odolnosti jejich
žaludku. Jak předejít
nevolnosti v autě?
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Nejen malé děti, ale také dospělé
na cestách vozem často postihuje takzvaná kinetóza. Nevolnost. závrať, vyčerpání, studený pot, ospalost a v neposlední řadě zvracení. To vše jsou nechvalně známé komplikace, které mohou na zadním sedadle sice postihnout
kohokoli nehledě na věk, ale ti nejmenší jimi přirozeně trpí nejvíc.

Nepodceňujte zastávky
Jestliže razíte strategii zdolat náročnou
cestu co nejrychleji – to znamená bez
zbytečného zdržování zastávkami, vaše

děti vám nejspíš nepoděkují. Malým pasažérům je potřeba dopřát oddych alespoň každé dvě hodiny. Protáhnout se,
provětrat a opustit stísněný prostor
vozu pomáhá nejen s kinetózou bojovat, ale také jí předcházet.

Zbavte se vůní do auta
Citlivějším nosům mohou vadit silné
vůně, které nahrávají pocitu žaludku na
vodě a nutkání zvracet. Pokud převážíte
aromatické jídlo, zvolte pevně uzavíratelné obaly a neprosto se vyhněte jakýmkoli osvěžovačům vzduchu včetně převoněných stromečků do auta. Než nastoupíte, také zvažte použití silných parfémů, které mohou
provonět celý vůz.

ale posloužit může také pohádka na
tabletu. Ovšem pozor, obrazovka, kterou dítě sleduje, by měla být větších rozměrů. Displej mobilního telefonu je příliš malý, jeho použití by na nevolnost
mohlo mít opačný efekt. Ostatně i efekt
tabletu je třeba nejdříve vyzkoušet. Některým dětem totiž rovněž nevyhovuje.

Alternativa kinedrylu
Od nevolnosti mohou pomoci bonbóny
s obsahem zázvoru, který zklidňuje žaludek. Ovšem pozor, obvykle jsou vhodné až pro děti od věku tří let.

Mobil situaci
jen zhorší
Jedním z efektivních řešení může být snaha dítě
zabavit. Ideální je například poslech pohádek,

INZERCE

KRAJINOU

SKUPINY
ČEZ

ZVEME VÁS K PROHLÍDCE
NAŠICH INFOCENTER
A ELEKTRÁREN

#byljsemvelektrarne
#pomahejpohybem
#letoscez
www.letoscez.cz

FOTO | SHUTTERSTOCK

HUDEBNÍ IMPULSY

Hold Evě FitzPilarové
JOSEF VLČEK

T

ečka za kariérou Evy Pilarové se
příliš nevydařila. Zemřela letos
14. března, zrovna v době, kdy
byla česká společnost na vrcholu strachu
z covidové nákazy. Pořádné rozloučení v
podobě zádušní mše tak proběhlo 3. června. Při příležitosti jejích nedožitých 81.

narozenin, které by oslavila 9. srpna, je
příležitost připomenout si technicky nejlepší českou zpěvačku 20. století.
Z Evy Pilarové mohla být operní diva.
Studovala operní zpěv na JAMU, ale
brzy školy nechala. Jak sama říkala, bohatě jí na zbytek života stačilo, co se tam
pro svou techniku zpěvu naučila. Srdce
ji táhlo k jazzu. V roce 1960 proto ode-

šla z Brna do Prahy a uchytila se v divadle Semafor. Za pouhé dva roky působení v Semaforu vyrostla v největší ženskou pěveckou osobnost své doby. Stačí
si připomenout, jak skvěle zpívala například jazzový standard Teach Me Tonight (Vím už, co to znamená) nebo brilantní dueto s Karlem Gottem Je nebezpečné dotýkat se hvězd. Však jí také v té
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Elektrické vozíky
a skútry

SLEVA 38 %

Dojezd 48 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
2 nezávislé brzdy
Výkon i pro extrémní kopce
2 úložné prostory
Držák holí za příplatek
Automatické brzdy za příplatek
Bez řidičáku
Nový výrobek
Testovací jízda ZDARMA
Nemusíte do obchodu
- objednejte si předvedení

50 kamenných
prodejen
a servisů v ČR
a 3 ve SR
s možností dopravy
zboží k Vám

SELVO 3500

58 290 Kč

35 990 Kč

ČR: PRAHA 5, VELKÁ CHUCHLE, 606 756 599 | ČECHTICE, 317 853 111 | KOLÍN 5, 608 265 749 | LIBICE
NAD CIDLINOU, 325 607 336 | VLAŠIM, 317 844 116 | VRBOVÁ LHOTA (PODĚBRADY), 724 162 212 | ZAJEČOV,
737 945 871 | ČESKÉ BUDĚJOVICE 4, 389 012 230 | ČESKÉ BUDĚJOVICE 7, 733 626 379 | DRHOVLE U PÍSKU
- PAMĚTICE, 608 100 717 | PÍSEK, 603 837 153 | SOBĚSLAV, 603 836 119 | STRAKONICE, 383 324 405
PLZEŇ 2-SLOVANY, 605 506 159 | PLZEŇ 4-DOUBRAVKA, 377 462 108-9 | CHEB, 608 481 885
CHOMUTOV, 474 629 469 | LITOMĚŘICE, 416 733 051 | LOUNY - HUSOVA, 777 753 536 | LOUNY
- ZEMĚŠSKÁ, 732 500 962 | TEPLICE, 777 746 457 | LIBEREC, 485 113 070 | JILEMNICE, 603 169 333
TURNOV, 731 174 078 | JIČÍN, 602 303 359 | POLICE NAD METUJÍ, 608 111 830 | TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ,
731 443 979 | KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, 465 637 381 | LÁZNĚ BOHDANEČ - KŘIČEŇ, 774 661 307
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 777 808 131 | VYSOKÉ MÝTO, 739 670 712 | BRTNICE, 567 216 388 | HAVLÍČKŮV
BROD, 730 517 388 | JIHLAVA, 776 458 817 | TŘEBÍČ, 568 823 537 | BOSKOVICE, 777 064 455 | BRNO
- ČERNOVICE, 548 531 294 | ZNOJMO, 515 244 224 | HODONÍN, 723 315 779 | OLOMOUC - BUKOVANY,
585 351 730 | OLOMOUC - H O L I C E , 5 8 5 15 4 6 3 2 | H R A N I C E , 5 81 6 0 4 9 6 2 | KO N I C E , 72 2 74 4 2 67
| P Ř E R O V, 5 81 737 0 28 Š U M P E R K - V I K Ý Ř O V I C E , 5 8 3 212 419 | B A Š K A ( U F RÝ D K U
M Í S T K U ), 5 5 8 6 4 9 0 4 9 | O S T R AVA - V Í T KOV I C E , 5 9 6 781 718 | N OV Ý J I Č Í N , 7 74 8 6 4 2 0 6
Z L Í N - K PA S E K Á M , 79 2 3 0 4 2 9 3 | Z L Í N - V R Š AVA , 57 7 101 6 0 6 S R: L I P T O V S K Ý M I K U L Á Š,
+ 4 21 4 4 5 52 2 6 0 4 | R U Ž O M B E R O K , + 4 21 4 4 4 3 21 24 8 | ŽIAR NAD HRONOM, +421 456 724 103

Další informace a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

době jazzoví fanoušci v čele se spisovatelem Josefem Škvoreckým říkali, inspirováni slavnou jazzovou vokalistkou Ellou Fitzgeraldovou, Eva FitzPilarová.
Principálové Semaforu Jiří Suchý
a Jiří Šlitr v ní ale objevili univerzální
typ interpretky. Pilarová pro ně s chutí zazpívala dětsky roztomilé Malé kotě, zasáhla do rodící se české country se skladbou Co ve městě se povídá a natočila jeden z prvních česky zpívaných rokenrolů, Presleyho hit Don’t Be Cruel s textem
Co je to láska. Stejně vynikající byla
také v muzikálových melodiích. Písně
jako Tam za tou duhou nebo U nás doma
z Divotvorného hrnce zní v jejím provedení dokonale i téměř po šedesáti letech.

Hrom aby do tě lásko má!
V šedesátých letech bylo zvykem, že zpěvák musel umět nazpívat vše. A protože
vlna jazzu opadala, musela Pilarová změnit repertoár. Ještě v Semaforu se jí povedla dvě nezapomenutelná dueta, která
zpívala s Waldemarem Matuškou – Ach,
ta láska nebeská a Tam za vodou v rákosí. Po nich následovala celá řada dalších
klasických pop hitů. Karel Svoboda nikdy nezapomněl připomenout, že Eva Pilarová patřila mezi ty, kdo mu pomohli
nastartovat kariéru. Jeho píseň Hrom aby
do tě lásko má patřila do kategorie „festivalovek“, jak se říkalo písním s mohutným refrénem, které vyhrávaly většinu
festivalových soutěží po celém světě. Museli je ovšem zpívat zpěváci s pořádně
průrazným hlasem. S rozsahem tří oktáv
to nebylo pro Evu Pilarovou nic těžkého.
Na začátku sedmdesátých let se československá populární hudba zásadně změnila. Velké orchestry se rozpadly na
malá zájezdová komba, která objížděla
kulturní domy po republice nebo vyjížděla do zemí socialistického tábora. Skvělá
zpěvačka byla dobrým vývozním artiklem a zvláště na Kubě se málem stala
symbolem naší země. Při jednom z návratů skoro celá její doprovodná skupina zahynula, stalo se to 19. března 1973 v
troskách letounu Aeroflotu při havárii na
ruzyňském letišti. Pilarová se shodou náhod zdržela a letěla jiným letadlem.
Jako kdyby se ale havárie podepsala
na její další dráze. Už se nespojila s žádným z hitmakerů, nepřidala se k žádné
vlivové partě a přestala lovit hity za každou cenu. Přesto byly koncerty trojnásobné Zlaté slavice vždy velkým zážitkem.
O Evě Pilarové by se dalo psát také
jako o autorce kuchařských knih nebo
o statečné bojovnici s rakovinou, s níž
se vítězně rvala už od padesátky. Nebo
zalitovat, že se nikdy nedostala do Síně
slávy cen Anděl. Anebo si připomenout,
jak nekompromisní a sebekritická dokázala být sama k sobě. Však také zpívala
ještě při oslavě svých osmdesátin se stejnou energií jako šedesát let předtím.

DIGITALIZACE TV VYSÍLÁNÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Praděd přepne na nový
typ vysílání už v srpnu
Přechod na nový vysílací standard DVB-T2
v České republice přibrzdila koronavirová pandemie.
Vypnutí starého vysílání se ale zase blíží.
Vysílač Jeseník - Praděd pro Olomoucký kraj
přejde na moderní verzi už 27. srpna.

Jesenický vysílač Praděd přejde
na vysílací formát DVB-T2 přesně
27. srpna 2020.
FOTO | MAFRA

OLOMOUCKÝ KRAJ | Bydlíte v Olomouckém kraji a váš televizor přijímá
pozemní vysílání DVB-T z vysílače Jeseník - Praděd? Pak byste měli zbystřit,
protože už na konci srpna dojde ke změně, která zasáhne desetitisíce lidí.
27. srpna 2020 vysílač přeladí na moderní standard DVB-T2. Proces, který
odstartovaly už loni v listopadu středočeské vysílače, zasáhne v průběhu letoška postupně všechny ostatní regiony.
Pokud by diváci novému systému nepřizpůsobili své televizní přijímače, neměli by za čas k dispozici žádné televizní
kanály.
Aby o programy nepřišli, musí si naladit přechodovou síť, která vysílá všechny programy včetně vyjmenovaných v
novém standardu DVB-T2. Lidé, kteří
mají vhodné televizní přijímače, naladí
přechodovou síť pomocí funkce automatického ladění. V domech se společnou
televizní anténou, kde dosud nepřijímají DVB-T2 vysílání, je nutný zásah servisní firmy, poté diváci také naladí své
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NALAĎTE SE
NA DVB-T2!
S pozemním TV vysíláním „přes anténu“
máte možnost přijímat všechny hlavní
české TV programy zdarma!
Už 27. 8. čeká Jeseník-Praděd, Ostrava (Hladnov
a Hošťálkovice) a Frýdek-Místek-Lysá hora
přechod na DVB-T2. Potom se 30. 9. k přechodu
připojí Zlín-Tlustá hora a Valašské Klobouky-Ploštiny.
Připravte se včas! Zkontrolujte svou televizi,
nechte naladit společné televizní antény
v bytových domech (STA).

Více informací se dozvíte
na www.dvbt2overeno.cz

přijímače. Všechny důležité a praktické
informace lidé najdou na webové adrese www.dvbt2overeno.cz.
Přechod na nové televizní pozemní
vysílání po celé České republice se zastavil v podstatě uprostřed svého časového plánu kvůli koronavirové pandemii. Od poloviny března se téměř žádný
DVB-T vysílač neodmlčel a žádný
nový DVB-T2 vysílač nezačal šířit signál. Nyní se proces znovu rozjíždí.
„Cílem bylo vytvořit časový prostor,
aby se obyvatelé, kteří ještě nepřešli na
nový vysílací standard DVB-T2, nemuseli tímto procesem zabývat a zároveň
zůstala zachována jejich informovanost
o přijímaných opatřeních,“ uvedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Novinkou pro majitele DVB-T2 přijímačů je příchod prvního programu v ultravysokém rozlišení (UHD) – půjde o
stanici NASA TV nabízející záběry z
vesmíru. Bude to poprvé, co pozemní
vysílání využije ve finálním multiplexu
obraz s tak vysokým rozlišením.

Digitalizace vysílání
v České republice
■

O přechodu na nový vysílací
standard rozhodla vláda na základě
mezinárodních dohod. Česká
televize a všechny ostatní tuzemské
televize musí proto postupně
přeladit své stávající pozemní
vysílání ve standardu DVB-T a dále
vysílat jen v novém standardu
DVB-T2.

■

Tato změna se tedy týká
všech uživatelů, kteří přijímají
televizní signál pomocí klasické
pokojové nebo venkovní antény,
případně společné televizní antény,
a dosud na modernější formát
nepřeladili.

■

V Česku přijímá pozemní televizní
vysílání téměř 60 procent lidí, toto
vysílání pokrývá svým signálem
více než 99 % domácností.

■

Televizní přijímač či set-top box s
podporou formátu DVB-T2 nejsou
nákladnou investicí. Nejlevnější
televize stojí kolem tří tisíc, set-top
boxy kolem 600 korun.

14 7. srpna 2020

Hudební skladatel
a světový kytarista
Štěpán Rak oslaví své
pětasedmdesátiny
8. srpna. Jeho narození
ale obestíraly záhady.
ČR | Před dvaceti lety jmenoval prezident Václav Havel virtuosa Štěpána
Raka prvním vysokoškolským profesorem kytary v Česku. Jenže Rak původně začínal jako houslista a student výtvarné školy, kde s kamarády založili
band. A právě v něm pro sebe objevil
kytaru. Podobně zamotaný život má od
samého narození.
Oficiálně to bylo 8. srpna 1945. A rodiče? Marie a Josef Rakovi. Takový je
zápis v dokumentech. Sám hudebník
však Radiožurnálu kdysi řekl: „Byl
jsem těžce podvyživený, protože když
mě přivezla moje fyzická máma, tankistka Rudé armády, tak já jsem dostal v
Praze záškrt a byl jsem dlouhodobě hospitalizován.“ Jeho skutečnou matku mezitím odveleli zpět na Zakarpatskou
Rus, navíc došlo k uzavření hranice na
východ. Opuštěné dítě skončilo v útulku ve Zbraslavi. Až v květnu 1946 se ho
ujali Rakovi. „Štěpánek zůstal pro adopci. Takže já jsem byl adoptován a rodiče

Česká republika

„

Adoptovaný virtuos
Byl jsem
podvyživený,
protože když mě
přivezla moje máma,
tankistka Rudé armády,
dostal jsem záškrt.

Kytarový virtuos Štěpán Rak (uprostřed) se svým mladším bratrem Volodymyrem Slyvkou a jeho ženou Olgou z Ukrajiny.
FOTO | ARCHIV ŠTĚPÁNA RAKA
Marie a Josef Rakovi, jak už jsem řekl
fantastičtí lidé, se mě ujali způsobem,
který bych přál opravdu všem dětem tohoto světa,“ dodává uznávaný umělec.
Jméno Štěpán nedostal od adoptivních
rodičů, už v nemocnici věděli, že mu
Stěpka říkala i jeho maminka Vasylyna
Slyvková, pozdější držitelka nejvyššího

vyznamenání Hrdina Sovětského svazu. Jak se hudebník postupem času dopátral, jeho otcem byl Štefan Zákolanskyj, důstojník Svobodovy armády.
Se svou ukrajinskou rodinou se famózní český kytarista potkal až před deseti lety. Štěpán Rak totiž koncertoval
v kyjevské Katedrále svaté Sofie, v ka-

menném pravoslavném chrámu z poloviny 11. století. Po závěrečné skladbě a
obrovském aplausu jako poslední přišel
vyšší šedivý muž, byl naměkko, Štěpána Raka objal a prohlásil: „Sťopka, ja
tvoj brat Voloďa.“ Při nečekaném setkání se oba prý rozbrečeli.
Po druhé světové válce usilovala
o svého Sťopku i ukrajinská maminka
Vasylyna, ale to mu byly už čtyři roky a
Marie Raková se svého syna rozhodně
nechtěla vzdát.
Pětasedmdesátiny oslaví kytarový profesor Štěpán Rak 8. srpna v kostele Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže ve Cvilíně. Narozeninový
(kor, vd)
koncert začne od 18 hodin.

INZERCE

Díky programu ŠKoDa plus
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.
Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů,
které mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc
prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo
sáhněte po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů
s garancí prověřené historie a technického stavu.
skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
pp autocentRuM s.r.o.
tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice I - Město
Tel.: 581 622 111
skodaplus@ppautocentrum.cz
www.ppautocentrum.cz

Škoda Plus
MěníMe Mınusy
ojetých vozů
na plusy
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Krasobruslař Tomáš Verner se
v tichosti oženil, bude tatínkem
ČR | Tomáš Verner (34 let) se před pár
měsíci v tichosti oženil se svou thajskou
partnerkou Tammy Sutanovou. Svatba
byla v březnu a nyní manželé očekávají
přírůstek do rodiny. Krasobruslař s manželkou prozradili, že budou mít syna.
„Bude to v polovině září. Nechtěli
jsme dělat žádná tajemství. Už asi po
druhém ultrazvuku jsme věděli, že to
bude kluk. Jelikož máme až trojjazyčné
manželství, potřebujeme trefit jméno,
které se dobře vyslovuje v češtině, angličtině, a pokud by to bylo možné, tak i
v thajštině,“ řekl Blesku nastávající tatínek. Verner a Sutanová, která je bývalou thajskou krasobruslařkou, se zasnoubili 10. ledna na Staroměstském náměstí a krasobruslař se za šest dní dozvěděl,
že je jeho partnerka těhotná. Veselku
stihli ještě před pandemií koronaviru.
„Svatba proběhla podle plánu
14. března, což tedy bylo hraniční se
všemi celostátními bezpečnostními
opatřeními, nicméně se odehrála za přítomnosti nás dvou, rodičů z obou stran
a dvou svědků,“ prozradil krasobruslař.

Tomáš Verner loni na Rádiu Impuls
prohlásil, že i když založení rodiny kvůli práci odkládal, změnil názor a chtěl
by být tatínkem. Je totiž rodinný typ.

Vztah na dálku nefunguje

Tomáš Verner a Tammy Sutanová.
FOTO | HERMINAPRESS

„Ano, jsem. Upřímně jsem doufal, že
už ve svém věku budu táta od rodiny. Je
to komplikované, když máte neustále
vztah na dálku. To se rodina těžko zakládá,“ řekl Verner, který sportovní kariéru už ukončil a nyní působí v pražských
Strašnicích v Akademii Tomáše Vernera a jezdí po republice s muzikálem Sněhurka na ledě.
Tomáš Verner v minulosti chodil se
zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Dohromady se dali v roce 2008, kvůli vztahu
na dálku se ale brzy rozešli. Sportovec
se pak v roce 2015 ve společnosti ukazoval s bývalou reprezentantkou v badmintonu Martinou Hobzíkovou. S tanečnicí
Sárou Naivertovou se dali dohromady v
roce 2016, bydleli spolu a také uvažovali o založení rodiny.
(zar)

Čtěte nové
Téma: Jak na
poruchy spánku

D

nešní populace obecně
málo spí. O hodinu a půl
méně než naši předkové.
Vlivem nedostatku spánku se častěji objevují deprese, obezita a různé somatické obtíže.
Nespavcům se navíc zhoršuje paměť i rychlost reakcí. „Nedostatek
spánku vadí hlavně mozku, ale svalům a srdečně-cévní soustavě bezprostředně ne,“ tvrdí profesor
MUDr. Karel Šonka, přední český
neurolog a vedoucí Centra pro poruchy spánku a bdění 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Jenže co když spánek nepřichází? Nebo naopak potřebujete spát
14 hodin denně? Dá se usnout i za
chůze? A jaká spánková porucha je
předzvěstí Parkinsonovy nemoci?
Čtěte v novém vydání týdeníku
Téma již tento pátek.
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Zahraniční firma hledá z důvodu
rozšíření vý
v roby pro svoji pobočku
v Břeclavi tyto pracovní pozice:

 Řidič VZV
 operátor – kovodělník
 100% kontrola dílů
Nabízíme:
* zajímavé ﬁnanční ohodnocení
* měsíční prémie, prémie na dovolenou, roční prémie,
* příplatek za noční směny, placené přesčasy
* příspěvek na stravenky
* až 25 dnů dovolené
* jistota pracovního místa, školení, profesní růst
Své životopisy zasílejte na adresu
Lidická 3453/141, 690 03 Břeclav 3, tel.: 519 301 544,
nebo e-mail: b.hromkova@arens-oberflaechenfullservice.com

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

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU
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Když se natáčel Signál, Roden
Vesnická hospoda, která
si zahrála v komedii
s Vojtou Dykem
a Kryštofem Hádkem,
je na prodej.

domku jeden z tamních obyvatel. A
vzpomíná, jak se místní rádi družili s
Bolkem Polívkou a dalšími herci. Někteří lidé ze vsi dělali v Signálu i komparz.
Přivydělali si tak několik stokorun.
Cedule s názvem U Atomu byla na
hospodě původně rekvizitou, už tam ale
visí devět let. Místní pak říkali, že jdou
na jedno k „Atomům“. Teď se tam už
pivo nečepuje.

RADEK LAUDIN
ČR | Devět let po natáčení filmu Signál
už je zavřená a má rozbitá okna. Hospoda na vesnici v Broumově Lhotě na
Havlíčkobrodsku ale stále nese název
U Atomu, který jí dali tvůrci tragikomedie. Před kamerou byl výčepním Bolek
Polívka. Do lokálu k němu chodili Karel Roden, Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek
či Jiří Menzel. A také Norbert Lichý,
který si zahrál starostu.
„Vlastník bude tu hospodu prodávat,“ říká tamní skutečný starosta Václav Kadlec. Broumova Lhota spadá pod
Krásnou Horu na Havlíčkobrodsku. Natáčení tehdy přineslo menší finanční příspěvek do obecní pokladny.
A nejen fanoušci filmu Signál vísku
nedaleko Lipnice nad Sázavou rádi na-

S filmem a vesnicí je
spojený hit Dykovy kapely

Cedule s názvem U Atomu byla na hospodě v Broumově Lhotě původně rekvizitou, už tam ale visí devět let. Místní tak restauraci začali i nazývat. Na
malém snímku Karel Roden v komedii Signál.
FOTO | RADEK LAUDIN
vštěvují. „Ale když ještě byla otevřená
ta hospoda, tak to bylo o něčem jiném.
Teď je takovou vzpomínkou na natáče-

ní,“ dodal starosta Kadlec.Ve vsi nemají žádnou hospodu. „Je to škoda teď v
létě,“ mávl rukou na zahradě svého

Broumova Lhota leží dva a půl kilometru od mnohem známější Lipnice nad Sázavou, kde už režiséři točili několik filmů. Ostatně tamní hrad se objevuje
i v Signálu, ale jen na chvíli. Hlavní místo děje je v Broumově Lhotě, jež se ve
filmu jmenuje Zálesí. Před kamerou působí jako vesnice tak trochu odříznutá
od světa. Dvojice sympatických mladíků v podání herců Dyka a Hádka tam
podle scénáře mystifikovala místní
obyvatele výmyslem, že chystají stavbu vysílače pro mobilního operátora.
A hledají pro něj vhodný pozemek, který štědře zaplatí.

INZERCE

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

•
•
•
•
•
•

hlavní mechanik
laborant/ka v mikrobiologické laboratoři
účetní
dělnice ve zdravotnické výrobě
manipulační dělník – balič
švadlena ve zdravotnické výrobě

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
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.
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zkoušel rvačku
S filmem a Broumovou Lhotou je
spojený i hit skupiny Nightwork Čekám
na signál, který složili Jakub Prachař
a František Soukup. A zpívá ho právě
Vojtěch Dyk, představitel jedné z hlavních rolí. V klipu je kulisou tato vesnice
poblíž Lipnice.
Místní vycházeli filmařům vstříc skoro celý měsíc, třeba když potřebovali pokropit vodou suchou silnici. Na pobyt
štábu a herců jim mnohdy zůstaly neobyčejné vzpomínky. „Jednou jsem si
všiml herce Karla Rodena, jak se s někým pere. Tak jsem je šel roztrhnout,
aby toho nechali. Oni se zasmáli a řekli
mi, že to nacvičují do záběru,“ přidal
vzpomínku z natáčení další obyvatel.V
Broumově Lhotě stojí dodnes před hospodou i pomník, který si Jiří Menzel
před kamerou pletl podle scénáře s toaletou. Připomíná 700. výročí první písemné zmínky o obci z roku 1307.
Film natočil režisér Tomáš Řehořek
podle scénáře Marka Epsteina. Producentem byl Tomáš Hoffman. S místem
natáčení projevili spokojenost. „Broumova Lhota je dokonalé místo, hledali
jsme ho po celé republice, a kdybychom ho nenašli, postavili bychom ho v

ateliéru,“ řekl po natáčení Hoffman.
Herci Vojtěch Dyk a Kryštof Hádek se
znali už před natáčením Signálu, v Broumově Lhotě se z nich stali kamarádi. A
to navzdory tomu, že Hádek v místě natáčení zůstával i přes noc a Dyk se často
vracel ze vsi do Prahy. Oba herci za nejsložitější považovali scény v hospodě,
kde před kamerou vysvětlovali, co ve
vsi chystají. Ve skutečnosti to vyprávěli
už zcela prázdnému sálu.
Broumova Lhota má zhruba padesátku domů a přes sto obyvatel. Jejím významným rodákem byl tankista Antonín Knot, jehož si místní připomínají pomníkem na návsi. Zahynul v boji proti
nacistům v přístavu Dunkerque. V den
jeho smrti 5. listopadu 1944 dopoledne
byl zahájen tankový útok, rota s Antonínem Knotem byla však zastavena před
nově položeným minovým polem. Tanky byly těžce ostřelovány, padlo při
tom pět vojáků a devět se těžce zranilo.
Antonín Knot vyjel do útoku jako řidič
tanku. Život ztratil v okamžiku, kdy
stroj zasáhl dělostřelecký granát z těžkého kanonu. Po dvou dnech byl pochován spolu s ostatními padlými na hřbitově v Adinkerke. Bylo mu třiatřicet let.

Pro hlavní role ve filmu Signál si režisér vybral Vojtěcha Dyka (vlevo) a Kryštofa Hádka.
FOTO | ARCHIV MAFRA
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Mobilní data
zadarmo?
JJ SIM kup
v trafice ,
nebo online

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

Tel.: 724 286 137
Internet zdarma platí 30 dnů od aktivace SIM nebo
dobití. Více o předplacené kartě na www.mobil.cz

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. hledá

farmaceuta/farmaceutku
Nabízíme:
• zaměstnání ve stabilní společnosti
• zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
• moderní pracovní prostředí
Požadujeme:

• VŠ vzdělání v oboru farmacie, atestace
výhodou, vhodné i pro absolventy

KontaKt:

• podporu odborného rozvoje
• zaměstnanecké výhody nemocnice
• v případě potřeby zajistíme nabídku bytu
• zdravotní způsobilost a bezúhonnost
• spolehlivost a smysl pro kolektiv

PharmDr. o. Mladá, vedoucí lékárny, tel: 384 376 447, 601 565 547, mlada@nemjh.cz
PharmDr. Jitka nedělková, zástupce vedoucí, tel. 776 639 083

dle dohody
Nástup: ihned nebo

Životopisy zasílejte e-mailem nebo kontaktním osobám na adresu: nemocnice J. Hradec, a.s., U nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec 377 01
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Americký dramatik Tennessee Williams: Žena je schopna milovat muže jen proto, ...

Tajenka: .. že ho nepřeje jiné.
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VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

SRPEN / ZÁŘÍ 2020

1. NÁKUP produktů V AKCI

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

SEMTEX
Krvavý pomeranč
0,5 l

SEMTEX
Originál 0,5 l

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

BIREL
Citronáda 0,5 l
BIRELL
Cola 0,5 l

BIRELL
Červený
pomeranč
0,5 l

BIRELL
Ledový čaj 0,5 l
SEMTEX
Forte 0,5 l
BIRELL
BIR
Bez
Bezovka
0,5
0 l

BIRELL
BI
Limetka &
Lime
Malin 0,5 l
Malina

VELKO
POPOVICKÝ
OPO
KOZEL
světlý 0,5 l
svě
PILSNER
URQUELL
ležák 0,5 l

BIRELL
světlý 0,5
,5 l

KLÁŠT
KLÁŠTORNÁ
K ALCIA
sycená
1,5 l

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LE VNĚ JI

Více na: www.coopmobil.cz

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max.
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 8. 2020 do 30. 9. 2020 ve vybraných prodejnách
sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

OO
IC

JTE

AKCE
ČASOVĚ
OMEZENA!

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní kartu
COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP mezera
DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 01082020 12345)

BIRELL
Pomelo & Grep
p 0,5 l

PU

Pořiďte si COOP Mobil
Mobil, vyberte
až 5 čísel kamarádů, rodiny, známých
a volejte mezi nimi zcela ZDARMA!

KLÁŠTORNÁ
ORNÁ
KALCIA
A
jemně sycená
ycená 1,5 l

S

SEMTEX
High 0,5 l

POŘI Ď
TE

KOFOLA originál 2 l

BIRELL
polotmavý
vý 0,5 l

BIRELL
polotmavý
Citrón 0,5 l
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Jágr zamíří do Špindlu. Bez lyží
Legendy se chystají
na Winter Classic,
velkolepou hokejovou
akci pod širým nebem.
Kladno vyzve Vrchlabí,
Sparta pak Hradec. Síly
změří i Češi se Slováky.
PETR PROCHÁZKA
ČR | Třikrát během své velké kariéry
odehrál Jaromír Jágr hokejový zápas
pod širým nebem. Teď se chystá na čtvrtý, který vybojuje v dresu mateřského
Kladna. Jeho Rytíři budou součástí velkolepé akce, která se od 10. do 12. prosince uskuteční přímo pod sjezdovkou
ve Špindlerově Mlýně.
Dojde tam hned k několika utkáním,
od střetnutí juniorů přes prvoligový souboj Kladna s Vrchlabím, extraligovou
bitvu Sparty s Hradcem Králové až po
utkání veteránských reprezentací Česka
a Slovenska.
Jágr by rád naskočil nejen za Rytíře,

Jaromír Jágr se chystá zasáhnout i do utkání legend. Za slovenskou stranu
je tváří projektu Ľubomír Višňovský.
FOTO | WINTERCLASSIC.CZ
ale i do hvězdného zápasu legend.
„Všechno bude záležet na tom, v jakém
se bude hrát tempu,“ pousmál se Jágr
při představování projektu, jehož je
hlavní tváří. „Uvidíme, jak se to bude

vyvíjet, ale rozhodně nastoupím za
Kladno a určitě dám pár střídání i v tom
druhém utkání,“ upřesnil. Své dosavadní zápasy mimo kryté haly odehrál majitel kladenského klubu bez výjimky v za-
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Největší aquapark
na Vysočině

hraničí. „Jeden duel byl exhibice v
Moskvě, byla tam strašná zima, tak to
nebylo moc příjemné. Další dva zápasy
jsem zažil v NHL. Musím říct, že to
byly jedinečné zážitky. Bylo to něco neskutečného. Atmosféra, kdy přijde na
hokej 80 tisíc diváků, se nedá popsat,“
řekl Jágr. Na takovou návštěvu bude
muset nyní zapomenout. Pokud koronavir nestanoví jinak, zůstane kapacita
montovaných tribun pod sjezdovkou na
počtu 7500 diváků. Vstupenky na hokejovou show už jsou v prodeji.
„Každý Winter Classic se dělá pro diváky, aby měli jedinečný zážitek. Osloví to kohokoliv. Bude to v místě, kde je
dojezd sjezdovek. Podle mě už tam potom nikdy nic takového nebude. Už to
je jedinečné. A i celý program – Chance
liga, legendy, para hokej, extraliga, do
toho koncert a další doplňkové akce,“
láká Jaromír Jágr. „Bylo pro mě důležité, aby to nebyl jen hokejový zápas.
Chci, aby si lidé přišli na své, šli se podívat na legendy a měli tam za tu relativně
drahou vstupenku společenský program
i ti, co mají rádi koncerty. I když si myslím, že za ty tři akce je ta cena dobrá,“
podotkl Jágr.

SRPEN
2020

LETNÍ
J
E
D
O
R
P
VÝPOSLEDNÍ
ŠANCE!

máme

největší výběr

koberců, PVC a vinylu

5m

KUPON NA SLEVU

-15
při nákupu

%

Platí pouze do 31. 8. 2020!

Nevztahuje se na akční či zlevněné zboží,
na služby, na zboží na objednávku.
Nelze uplatnit zpětně. Slevy se nesčítají.

Kupón platí na prodejně i v e-shopu.

Kód kupónu: 5plus208

bytové PVC

nabízíme také v šířích

Inspirujte se
ve Vaší nejbližší
prodejně BRENO
s nejširším sortimentem
podlahových krytin

59x v ČR

facebook.com/koberce.breno
instagram.com/koberce_breno
Akce platí do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby neručíme.
Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

BRENO.cz

Poradenství
a individuální přístup

Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí

Řezání podlahové
krytiny na míru

Obšívání
koberců

Vaše zboží Vám
dovezeme po celé ČR

Koberec i PVC Vám
profesionálně položíme

