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NAVŠTIVTE ZÁMEK RAČICE
30 KM OD BRNA
IDEÁLNÍ VÝLETNÍ CÍL NA BRNĚNSKU

www.zamekracice.cz, +420 515 555 549, info@zamekracice.cz
V ROCE 2020 NOVĚ:
• Komentované prohlídky zámku
• Ubytování přímo na zámku
• Občerﬆvení pro cykliﬆy a turiﬆy na III. nádvoří

PŘIJEĎTE SI K NÁM PRO ZÁŽITEK!

Prohlídkový okruh nabízí návštěvníkům nahlédnutí do zámeckých zákoutí.

Ubytujte se v netradičním zámeckém prostředí, v malebném kraji mezi Drahanskou vrchovinou a Moravským
krasem. Přijeďte si vychutnat výhled do lesoparku či na
zámecké nádvoří. Turisté, cyklisté a sportovně založené
rodiny jsou vítáni.
• 30 km z Brna autem, na motorce, 29 km z Brna na kole
• Vhodné i pro skupiny turiﬆů, kapacita 103 osob
• Stravování je možné v reﬆauraci vzdálené 5 minut chůze
• Bydlení v předzámčí – apartmány s vlaﬆními kuchyněmi
• Bydlení v zámku – 2–5lůžkové pokoje, společné kuchyně
• Jednoduché levné ubytování v překrásném proﬆředí
• Možnoﬆ posezení a grilování v zámecké zahradě
• Rychlé občerﬆvení – v létě točené pivo a limo
• Travnaté hřiště 4 000 m2
• Parkování motocyklů možné v areálu zámku
• Množﬆví turiﬆických a cykliﬆických tras a výletních cílů
• Certiﬁkace Cykliﬆé vítáni

Všechny pokoje jsou vybaveny novými postelemi a komfortními matracemi.

Nádvoří s výhledem do lesoparku.

POPRVÉ V HISTORII ZPŘÍSTUPNĚNO VEŘEJNOSTI

Zámek Račice u Vyškova, Račice 1, 683 05 Račice-Pístovice

TIPY NA
NEOBVYKLÉ
VÝLETY

Za největším
modelem mamuta
na světě i nejkratším
tunelem v Česku
VYDÁNÍ D, ROČNÍK IX
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MIROSLAV
ETZLER
Pokud vás denně
alespoň pět věcí
nepřekvapí,
tak život stojí
za starou belu
Čtěte uvnitř

Letní 5plus2 jako
bonus pro vás

80 LET OD BITVY O BRITÁNII

ZÁLUDNOSTI PLAVÁNÍ

Příběh takřka zapomenutého
„dělníka války“ Josefa Pípy
inspiroval tvůrce filmu
Tmavomodrý svět
...str. 6

I jeden z nejzdravějších
sportů má svá rizika.
Jak správně dýchat a který
styl nejvíc namáhá? ...str. 10

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
standardní vydání týdeníku 5plus2 s regionálními články a televizním programem na celý týden najdete na obvyklých místech v pátek 17. července. Vydání, které právě držíte v ruce, je letním bonusem pro vás – naše věrné čtenáře. A nezapomeňte – pokud se vám
během dovolené nepodaří některé z vydání týdeníku sehnat, přečíst si jej můžete také na stránkách www.5plus2.cz.
Redakce 5plus2

4 10. července 2020

Česká republika

Mám v plánu honit svůj
život i na smrtelné posteli
Nebojí se skákat z letadla nebo se po padesátce
starat o miminko. „Pokud vás denně alespoň pět věcí
nepřekvapí, tak život stojí za starou belu,“ shrnuje
svůj životní postoj herec Miroslav Etzler. V mládí se
musel vyrovnat s brzkou smrtí otce i s řadou
problémů ve škole. „Aspoň se tak ze mě nestal
namyšlený blb,“ říká hvězda filmu Ženská pomsta.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Hořce pykat za zradu není zrovna hezká vidina, ale pokud se to týká nevěrných
manželů, leckteré ženy to poťouchle uvítají.
V novém filmu Ženská pomsta je jedním
z trojice „pykajících nevěrníků“ Miroslav
Etzler. „Scénář je dominantně napsaný pro
tři holky, které celým filmem provázejí. My
chlapi jsme tam v menších rolích a máme
být takové objekty temného světa žen, kterým když se zatmí před očima, tak vyvádějí
někdy věci téměř k neskousnutí,“ líčí herec,
jenž je v reálu otcem tří dospělých dětí
a nyní už téměř dvouletého synka Samuela.
Stal jste se vy sám někdy terčem ženské pomsty?
Myslím si, že ne. Já jsem de facto životem
proplul docela dobře. To, co vidíme na
plátně, je komedie, takže by to měly být
věci, které jsou vyhrocené, aby diváka zaujaly a mohly být komické. V reálném životě je to všechno trošku jinak. Věci se řeší
například za pomoci psychologů a jsou to
spíš dramata než komedie.
Na place se drama nekonalo?
Prý vás z placu odvážela sanitka.
To bylo naštěstí v rámci role, kdy jsem byl
strašným způsobem ponížen a zraněn na
takovém nevhodném místě Evou Vejmělkovou, která hraje mou manželku.

Ta sanitka mě ve vašem případě až tolik nepřekvapila, protože patříte k hercům, kteří se riziku před kamerou nevyhýbají. Pár zranění jste si už z placu
odnesl. Například z natáčení seriálu
Rapl máte památku dodnes.
Ano, tam šlo o zranění kolene, které už nebude úplně dobré nikdy, má to trvalé následky. Já byl ale vždycky zvyklý dělat si všechny věci sám. Když jsem například točil
s Viktorem Polesným Boží pole a moje postava měla vyskočit z letadla, zeptal jsem
se, kdo to bude dělat. Odpověděl mi, že kaskadér. Sice jsem nic takového nikdy předtím nezkusil, ale řekl jsem mu, že to skočím. Nikdy jsem se nebál výšek, takže mi
to nedělalo problém. Přijel za mnou instruktor, aby mi vysvětlil některé věci, pak jsem
odjel na rychlé vyšetření a ještě ten den se
šlo na věc. Řekli mi, že mě vyhodí ze tří kilometrů, abych měl na všechno dost času.
Je to paradox, ale s čím větší výšky skáčete,
tím je to pro vás lepší. Přeci jen z osmi set
metrů jste na zemi dřív než ze tří kilometrů.
Když jsme pak byli nahoře ve vzduchu, instruktor mi otevřel letadlo a ukázal na tu maličkou zápalku se slovy: „To je letiště, tam
musíš dopadnout,“ byl jsem sice mírně nervózní, ale řekl jsem si: „Ať se děje vůle
boží!“ A skočil jsem. Všechno se podařilo
a později jsem skákal ještě mockrát. S podobnými věcmi problém nemám. Párkrát
se stalo, že jsem si něco vyvrátil nebo naštípnul, ale to jsou takové prkotiny.

Je strašně zvláštní, že když jste na jevišti
a něco se vám stane, tak to nevnímáte.
I když máte třeba zánět hlasivek a nemůžete
mluvit, tak tam před publikem zkrátka mluvíte a bolest jakoby vymizí. Pak to ale samozřejmě přijde k sobě, jakmile k sobě přijdete
vy. Opravdu jsou to ale spíš prkotiny.

Natáčení Ženské pomsty bylo ale
nejspíš pohodovější záležitost, že?
To rozhodně. I když je tam také jedna situace, kdy mě Eva Vejmělková doma po
nějaké hádce opravdu pořádně zmastí.
To bylo divoké! (smích)
Tady vlastně narážíte na humorně pojatou věc, o které se ale
v posledních letech ve vážném duchu mluví stále
více. Tou věcí je domácí
násilí na mužích.
Víte, co mě překvapilo? Kdysi
jsem točil s Petrem Slavíkem televizní film, který měl poměrně
dost velký úspěch (epizoda Tatínkova holčička z cyklu Soukro-

mé pasti získala cenu pro nejlepší snímek
v evropské sekci festivalu televizní tvorby
ve francouzském La Rochelle, pozn. red.)
a dostal jsem se díky tomu do kontaktu s
Bílým kruhem bezpečí. Všichni už jsme
někdy slyšeli o případech, kdy otec sexuálně zneužil vlastní či nevlastní dceru, ale netušil jsem, že jsou matky, které zneužívají
své vlastní či nevlastní syny. Stejně tak
jsem netušil, že domácí násilí páchané na
ženách tvoří nějakých sedmdesát procent
a třicet procent jsou případy domácího násilí na mužích. To vlastně není až tak propastný rozdíl. Samozřejmě, že
když chlap udeří ženu, je
to prasárna největšího
kalibru, a pokud jde o
fyzické
násilí,
bude to něco trochu jiného, ale
psychický teror,
který mohou úplně stejně pociťovat i muži, to je
také dost nechutná záležitost.

Stejně jako natržená achilovka na jevišti show Tvoje tvář má známý hlas?

Miroslav Etzler

Narodil se 22. prosince 1964 v Ostravě.
Vystudoval JAMU v Brně, začínal v amatérském divadelním souboru Depeše.
■ Později působil v brněnském Státním divadle a poté v letech 1992 až 2000
v Národním divadle. Patří k často obsazovaným herců, v posledních letech
měl velké role v seriálech Ordinace v růžové zahradě, Rapl či Labyrint
a ve filmech Léto s gentlemanem, Tenkrát v ráji nebo Gangster Ka.
■ Má čtyři děti, tři dospělé, nejmladší Samuel se narodil v roce 2018.
■
■
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Pokud se sejdou dva dominantní jedinci, také to nemusí být pohádka.
To je pravda, pak to může skončit Válkou
Roseových.
Jak se podařilo v tomhle ohledu najít
partnerskou rovnováhu vám?
Čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, že
to je snad ta nejtěžší věc v životě – najít
harmonii v tom slova smyslu, že člověk
připustí, že jakékoli partnerství je odvislé
od toho, že respektujete svobodu toho druhého. Ani prstýnek, ani psí knížka vám nedává právo někoho omezovat. Nikdy, protože čím víc se stáváte uzurpátorem toho
druhého, čím víc ho kontrolujete a nalíváte mu do hlavy nějaká podezření, tím
k němu máte dál a tím víc ho ztrácíte. Je to
strašně těžké. Myslím, že proto jsou daleko bližší přátelství mezi dvěma muži nebo
dvěma ženami. I když i mezi přáteli se stává, že jeden chce toho druhého vlastnit.
Jste hodně ostražitý, pokud jde
o otázku osobní svobody?
Stoprocentně. Mám pocit, že svět je opravdu giganticky barevný. Když postavíte sto
lidí pod rozkvetlou lípu plnou včel, ptáků
a vůní, pak těm sto lidem dáte papír a řeknete, ať napíšou jednu větu, která vystihne, co cítili, nenajdete dvě totožné odpovědi. Implantovat druhému svůj názor, svůj
postoj k určité věci, implantovat mu své vidění světa, to prostě nejde. Toho člověka
tím zmrzačíte, prostě mu vezmete jeho
osobnost. To jsou začátky konce. Já už
jsem starší chlap, takže se na spousty věcí
již dnes dívám jinak. Obezřetněji.
Na co třeba?
Například na řešení různých ústupků. Příklad. Muž potká ženu, zamilují se do sebe.
On má zlozvyk, že při řeči neustále popotahuje. Žena si říká, že je to sice nesnesitelné, ale má ho tak ráda, že se to snaží ignorovat. Za patnáct let je mu ale schopná
říct: „Ty hajzle, zničils mi život!“ I takové
zdánlivě neškodné věci se musí řešit hned.
Když vám něco vadí, musíte to říct hned
a snažit se najít společné řešení. A pokud
nenajdeme společnou cestu, skončí to tak,
jako končí drtivá většina vztahů. Vezměte
si, že manželství je čím dál tím méně. Lidé
chtějí žít single, protože je to pohodlnější.
Byla vaše potřeba svobody důvodem, proč jste už v šestnácti letech
odešel z domova? Bylo to ještě
v době gymnaziálních studií, kdy jste
si pak musel přivydělávat mimo jiné

i v koksovně. Co vás vedlo k opuštění
hnízda tak brzy?
Smrt otce. Když v rodině funguje něco dominantního a najednou to zmizí, buď se rodina semkne ještě víc, nebo se stane opačný
extrém a rozpadne se. U nás doma to bylo,
jako by Eiffelově věži někdo utrhnul jednu
nohu. Rovnováha už se tam nikdy neobjevila a já zjistil, že to není místo, kde bych
chtěl žít. Nebylo to tak složité, jak by si
spousta lidí mohla myslet. Já jsem byl vždycky dost soběstačný člověk. Byl jsem schopný se o sebe postarat a pracovat i při gymnaziálních studiích. Pravdou je, že moje studijní výsledky podle toho také vypadaly.
Když jsem odmaturoval za 16, uvědomil
jsem si, že tam bylo několik velmi shovívavých kantorů, kteří mě asi museli mít rádi.
Kde se v té době našel prostor snít
o kariéře herce?
Velmi často přemýšlím nad tím, že jsou
lidé, kteří to mají v životě moc těžké už
proto, do jaké rodiny přišli na svět. Myslím, že je to strašně dominantní záležitost,
která kompletně ovlivní váš život. Já jsem
se narodil do rodiny dvou skvělých lidí.
Moje maminka byla ve sboru operní zpěvačkou a tatínek byl vysokoškolský profesor, který ovšem mohl jenom přednášet nesměl zkoušet, protože měl politický
škraloup. S mým bratrem jsme už od dětství chodili do divadel, a to nejenom jako
diváci, ale i jako stafáž. Hráli jsme děti
v Prodané nevěstě a tak dále. Poznal jsem
už jako dítě divadlo a věděl jsem, že tohle
chci dělat. Táta byl navíc mimo jiné respektovaný divadelní kritik, takže jsem
záhy začal na představení chodit s ním.
Zjistil jsem, že tenhle svět je naprosto mystický. Toužil jsem po něm, i když mě pak
třikrát nevzali na DAMU. Napočtvrté to
vyšlo na poslední chvíli na JAMU. Za ten
trojitý neúspěch jsem dnes ale rád. S mou
náturou netuším, co by se stalo, kdyby mě
hned přijali do Prahy.
Jak to myslíte?
Dost možná by se ze mě stal namyšlený
blb. Tak to velmi často bývá. Spousta talentů se utopí v tom, že ti lidé ztratí sami sebe.
Osmnáct let je dost choulostivý věk. Natočíte první filmy, začnou za vámi pálit holky… Jsou lidé, kteří to ustojí bez mrknutí
oka. Ale je jich málo a jsou to velmi silné
osobnosti. Spousta lidí tomu propadne i daleko později než v osmnácti. Představa, že
děláte něco mimořádného, je neuvěřitelně
sebelživá. Přitom celá naše profese je jen o
absenci studu a míře nějakého talentu, který
ale může mít prakticky kdokoli. Vezměte si
Formanovy filmy, ve kterých pracoval s neherci. Ti byli mnohdy zajímavější než studovaní profesionálové. Marná sláva, tak to je.
Máte spokojený vztah, maličkého synka, který vám dělá radost. Je tohle to,
k čemu jste vždy směřoval?
Mám moc rád Eugéna Ionesca, který ve
svém deníku napsal jednu skvělou větu:
„Celý život jsem honil život, až jsem ho
předběhl.“ Já mám v plánu honit svůj život
i na smrtelné posteli. Víte, věřím, že v okamžiku, kdy se uzavřete údivu, nemáte proč
žít dál. Pokud vás denně alespoň pět věcí
nepřekvapí, tak stojí život za starou belu.

OD ČTVRTKA DO STŘEDY

MLÉKO
TRVANLIVÉ
plnotučné,
3,5 % tuku
1l

9. 7. – 15. 7. 2020

KUŘE DUO*
chlazené
cena za 1 kg

5

MAX.

Setkal jste se ve svém okolí s něčím takovým?
Znám chlapy, o kterých se žoviálně říká, že
jsou pod pantoflem, ale přitom je možné,
že řada z nich reálně strádá. Myslím, že je
to dané povahou. Jsou například submisivní muži, kteří mají dominantní maminku
a nikdy nebyli zvyklí se vůči něčemu vyhranit. Bývají nešťastní třeba i v práci, protože
když vnímají nějakou křivdu, nejsou schopni na ni upozornit, nějak ji pojmenovat…
Pak jsou ze stejných příčin pravděpodobně
nešťastní i doma. Je to asi běžné, pokud takový člověk kápne na dominantní ženu,
která má libost v tom, když ho může trápit.

BALENÍ

osoba/den

12,90

44,90

15,90�

PIVO PILSNER URQUELL*
6x 0,5 l

18%

1 l 47,97 Kč

JOGURT FLORIAN
různé druhy
150 g
100 g 4,60 Kč

6,90
12,90�

143,90

46%
SALÁM
VYSOČINA
ŘEZNÍKŮV
TALÍŘ
700 g

PARA OŘECHY
natural
200 g
100 g 39,95 Kč

79,90
89,90�

100 g 17,- Kč

INSTANTNÍ
KÁVA NESCAFE
Classic, Crema
200 g

84,90

100 g 42,45 Kč

CENA BEZ PENNY KARTY

119,-

84,90

%

189,-�

28%

55%
DŘEVĚNÉ UHLÍ,
GRILOVACÍ
BRIKETY*
2,5 kg
1 balení

19,90
29,90

BANÁNY
1 kg

33%

59,90
69,90�

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.

%
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„Dělníci války“
Josef Pípa. Nenápadný
hrdina nebeských bojů
Když před 80 lety vypukla
Bitva o Británii, čeští letci
v ní začali psát nejslavnější
kapitolu svého boje proti
nacismu. Některé příběhy
ale na dlouho upadly
v zapomnění. Třeba ten
Josefa Pípy, který posléze
inspiroval i tvůrce filmu
Tmavomodrý svět.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Léto 1940. Hitlerova vojenská mašinérie kráčí v Evropě od vítězství k vítězství. Říšský vůdce se ukájí nad pocitem
vlastní velitelské geniality, byť za dosavadními úspěchy stojí hlavně progresivní taktika jeho generálů a také slabost soupeřů.
K absolutnímu triumfu na starém kontinentu ale chybí důležitý krok, srazit na kolena
Británii. „Na výsledku bitvy, která právě
začíná, závisí přežití křesťanské civilizace,“ prohlásil britský ministerský předseda
Winston Churchill. Ona Bitva o Británii začala před 80 lety. Podle britské historiografie oficiálně 10. července 1940, byť Němci
uvádějí jiná data. A Češi v této klíčové fázi
světové války hráli důležitou roli.
Do bojů, které probíhaly s různou mírou intenzity do konce října, se zapojilo
89 letců z někdejšího Československa.
Z celkového poštu asi tří tisíc pilotů bylo
kromě Britů z Evropanů víc jen Poláků.

Jak uvádí historik Jiří Rajlich ve své knize
Na nebi hrdého Albionu, čs. stíhači zařazení do RAF zaznamenali do oficiálního konce bitvy 31. října 1940 56 sestřelů jistých,
15 pravděpodobných a 10 poškozených letounů. Vlastní ztráty činily 26 letounů, dalších 31 bylo poškozeno. Bitva si vyžádala
život devíti stíhacích pilotů a deset pilotů
bylo zraněno, ovšem do tohoto výčtu nejsou započteny ztráty bombardovací peruti.
„Do bojů se vrhali s nepopsatelným entuziasmem. Inspirovala je jejich horoucí nenávist k Němcům, která z nich činila smrtelně nebezpečné protivníky,“ napsal do hodnocení českých a polských pilotů Sir Hugh
C. T. Dowding, velitel Fighter Command.
Jenže zatímco osudy našich nejúspěšnějších letců jako Josef František, Alois Vašátko či František Fajtl jsou dodnes dobře
známé, na příběhy a dokonce i na jména
mnoha dalších pilotů se zapomnělo. Nestali se sice esy s řadou vítězných soubojů,
ale jejich úloha po celou dobu druhé světové války byla taktéž nezastupitelná. Byli
„dělníky“ letecké války nad Evropou.

Člun poslední naděje
Jedním z takových „dělníků“ byl Josef
Pípa, rodák z Lukova u Holešova. V době
mobilizace v září 1938 byl jako stíhač zařazen k olomouckému Leteckému pluku 2.
Po začátku okupace odešel přes Polsko do
Francie, kde se konečně mohl vrhnout do
boje s nacisty. V kokpitu stíhačky Marcel
Bloch MB-152 se podílel na sestřelení
dvou německých bombardérů. Po porážce
země galského kohouta se přesunul do Anglie, kde byl přijat do RAF. Do slavné
Bitvy o Británii zasáhl až po půlročním zaškolení, začátkem října 1940. Zřejmě nej-

Scéna z filmu Tmavomodrý svět, kdy se
pilot Vojtíšek snaží shodit záchranný
člun svému sestřelenému kamarádovi, je
na chlup stejná jako reálný případ stíhače Josefa Pípy, který bojoval proti nacistům po celých šest let druhé světové války a posléze zůstal kvůli komunistům
v exilu.
FOTO | REPRO YOUTUBE, BBM.ORG.UK
pozoruhodnější čin své kariéry si ale připsal až o rok později. A ačkoliv nešlo o nějakou spektakulární bojovou akci, musel
při ní prokázat nemenší odvahu.
Pípa coby příslušník britské 43. stíhací
perutě operující ze základny Acklington
18. listopadu 1941 odstartoval jako vedoucí dvoučlenného roje Hurricanů Mk.IIB do
akce spolu s Australanem Williamsem.
Tomu ale během letu vypověděl motor, těžko ovladatelný stroj „škrtl“ o vodní hladinu
a zlomil si křídlo. Letoun divoce dosedl na
vodní hladinu a po chvíli šel ke dnu, ovšem
jeho australský pilot se z něj i přes utrpěné
zranění dokázal dostat ven.
Asi 16 kilometrů od pobřeží jej nad hladinou ledové vody držela jen plovací vesta.
Josef Pípa vše viděl, nahlásil velitelství žádost o vyslání záchranářů, avšak sám se rozhodl svému parťákovi okamžitě pomoci
tím, že mu shodí svůj záchranný člun.
Šlo o mimořádně nebezpečnou akci,
protože složený člun byl připevněný k padáku, na němž pilot v těsné kabině Hurricanu seděl. Pípa se proto nejprve musel

INZERCE

Prodáváte byt či dům?
Najděte si prověřeného makléře ve
vašem okrese na www.realitakroku.cz.
Hlavní partneři projektu Realiťák roku:

Mediální partner:

„odkurtovat“, rozepnout padákový postroj, člun vytáhnout mezi nohama a ještě
jej v kabině alespoň částečně napustit
vzduchem, aby se po dopadu na vodní hladinu nepotopil. To vše při řízení letadla ve
výšce sotva 70 metrů nad mořem a ještě
navíc v dostatečné vzdálenosti od zraněného kamaráda svádějícího osudový souboj
s ledovými vlnami. Podařilo se, ale vítr
člun odvál a Pípa tak další desítky minut
kroužil nad parťákem ve vodě, aby
k němu mohl nanavigovat záchrannou loď,
což se nakonec povedlo. To vše trvalo téměř hodinu(!), českému pilotovi proto jen
tak tak zbylo palivo nutné pro návrat.
A zřejmě právě tato nenápadně hrdinská
akce se stala díky povídání si Zdeňka Svěráka s válečnými veterány předobrazem
známé scény z filmu Tmavomodrý svět,
kdy mladý pilot Karel Vojtíšek v podání
Kryštofa Hádka zachraňuje život Ondřeji
Vetchému v roli zkušeného letce Františka
Slámy tím, že mu do ledové vody za letu
shodí svůj záchranný člun. Ve skutečnosti
byl oním „Vojtíškem“ Josef Pípa. (mb)
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Čechy i Morava plné podivností
Nastal čas dovolených,
za neobvyklostmi
a raritami nemusíme za
hranice Česka. V mnoha
ohledech jsme doslova
světoví i doma.

svou velikostí skutečného pravěkého
mamuta srstnatého převyšuje více než
trojnásobně. Je zhotovený ze smrkového dřeva, ocelových spojů a co je důležité – nechybí mu srst. Díky speciálním
dlouhým syntetickým vláknům působí
velice realisticky.

Největší mamut na světě
Opravdovou raritou
se mohou pochlubit pod
Králickým
Sněžníkem v resortu a zábavním
parku Dolní Morava. Je jí největší
model mamuta na
světě. Přes třináct
metrů vysoký kolos s
tobogánem ukrytým
ve čtyřiadvacet metrů
dlouhém chobotu ve
svých útrobách skrývá
dětské atrakce, ale také naučnou expozici. Model
INZERCE

Obří mamut
na Dolní Moravě je
„prošpikovaný“ prolézačkou se skluzavkou.

Do všech koutů planety
trefíte z Mladoňova
Pokud se při prázdninovém putování
Českem zatouláte do nenápadné osady
Mladoňov na Šumpersku, nemusíte se
bát, že bez mapy či navigace ztratíte
směr. Naopak můžete odtud spolehlivě
vykročit doslova do celého světa.
Mají zde totiž ten největší rozcestník
v celé České republice. Místní osmimetrový směrový ukazatel pokrývá celkem
196 šipek, které směřují do hlavních
měst států, jež uznává OSN. Při pohledu na Mladoňovský rozcestník tak snadno podlehnete dojmu, že jste se ocitli na
křižovatce světa.

Tunel bez tmy? Jasně,
Pekařova brána

Tunel v obci Vyskeř měří asi dva a
půl metru.
FOTO | JAN KOZÁK
Nejen nejkratším, ale dost možná také
nekrásnějším českým tunelem můžete projet na svých cestách Českým rájem. Zážitek to bude sice tak rychlý,
že ho možná sotva postřehnete, ale
zato bude jedinečný. Oblouk vytesaný ve skále na silnici mezi obcemi Vyskeř a Libošovice měří totiž pouhých
2,5 metru. A pokud byste snad pochybovali, že přibližně sto let starý průjezd je skutečně tunelem, tak vězte, že
tento status mu uznalo před několika
lety dokonce i Ministerstvo dopravy.
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a kuriozit. Pojďte na „jiný výlet“
Les duchů a utrpení
Nedaleko Českých Budějovic leží prý
nejstrašidelnější les v České republice.
Říká se mu Branišovský nebo také Bor.
Centrem je místo zvané „černý
sloup“, v jehož blízkosti se v bažinách
utopilo v minulosti mnoho lidí, ve 20. letech se tu podle pověstí oběsili dva milenci a pak několik dalších nebožáků, v
70. letech se v lese zase postříleli vojáci, jeden z nich údajně zešílel. Dodnes
tu lidé páchají sebevraždy a návštěvníci
popisují nenadálé změny teplot nebo časové posuny.
Kdo se moc bojí, ať raději vezme děti
do hodinu autem vzdálené Kamenice
nad Lipou, kde mají snad největší dámu
nebo Člověče, nezlob se v republice. Zábavní park Fábula znovuotevřel teprve
před pár dny a pro děti tu mají i tajemná
sklepení, střelnici, bludiště nebo hru,
jak utéct ze žaláře.

Tajemný mokřad v Branišovském lese.

FOTO | JITKA ERBENOVÁ, WIKIPEDIE
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Elektrické vozíky
a skútry

SLEVA 38 %

Tajemno i s kočárkem

Dojezd 48 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
2 nezávislé brzdy
Výkon i pro extrémní kopce
Jedna z nejtajemnějších lokalit v Česku se nazývá Kounovské kamenné
řady (na snímku). Rovnoběžně položené kameny v několika řadách v délce stovek metrů, jejichž význam dodnes nikdo přesně neobjasnil, jsou
skvělým lesním výletem, dokonce i s
kočárkem. Neopracované menhiry
mohou být pravěkou observatoří, posvátným místem prastarých kultur
nebo i obyčejným značením pozemků či polností. Najdete je severně od
Rakovníka, z nádraží v Mutějovicích
vede k památce naučná stezka.
Další zajímavost se nachází v nedalekých Blšanech, je to nejmenší
obec, jejíž fotbalový klub (založený
1946) hrál po osm sezon v nejvyšší
české fotbalové soutěži. To byla
doba bosse Františka Chvalovského.
Britský list The Guardian tenkrát
označil FC Chmel Blšany za „nejdivnější vesnický klub v Evropě“. Jenže
Chvalovskému pak přišili úvěrový
podvod za jeden a půl miliardy a fotbal měl utrum. A to tak, že úplně.
Klub zanikl před čtyřmi lety.
TEXT | VERONIKA STREJCOVÁ,
JOSEF HORA
FOTO | MAFRA, AGENTURA
DOBRÝ DEN, RESORT DOLNÍ MORAVA

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 4 267
| 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
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Víte, jak správně plavat?
5plus2
■ RÁDCE
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Spousta lidí považuje plavání za
ten nejzdravější sport, který je vhodný
doslova pro každého, a to i navzdory případným zdravotním hendikepům. A
mají pravdu. Jenže i v tomhle ideálním
sportu mohou začátečnické chyby přivodit bolestné chvilky. Jak se jim vyvarovat a na co si dát pozor, radí česká znakařská jednička Simona Kubová.

Zvolte správný styl
pro sebe

krční páteř ve velké extenzi. Mohou si
tak přivodit bolesti v krční páteři a může
se přidávat i bolest v ramenních kloubech, protože svaly v oblasti ramenního
kloubu jsou spojeny nervovými vlákny
právě z krční páteře,“ vysvětluje.
Při většině plaveckých stylů je důležité, aby osa těla včetně hlavy byla souběžná s hladinou vody. Tím se zajišťuje optimální pozice krční páteře. Výjimku tvoří plavecký styl prsa, kde to není možné.
Ale ani zde při správné technice není hlava neustále nad hladinou. Při tomto stylu je nutné se naučit výdech do vody.

Přestože se pohyb odehrává v odlehčeném prostředí, neznamená to, že vaše
klouby nedostávají zabrat. „U stylu prsa
nejvíce trpí kolena, u ostatních způsobů
jsou hodně namáhané ramenní klouby.
Často profesionální plavce bolí i záda.
Proto musíme trénink kompenzovat cvičením,“ říká Kubová, podle které je pro
rekreační plavce nejlepší styl znak.
„Krční páteř trpí nejméně, bederní páteř
je také ve fyziologickém postavení.
Motýl je hodně náročný, u kraula by

Kraul s polovičním dechem

Zapomeňte na styl „paní
radová“ a ponořte hlavu
„Myslím, že žádný sport není ideální,
ale plavání patří k těm šetrnějším. Je to
symetrický sport v odlehčeném vodním
prostředí,“ říká šestinásobná česká plavkyně roku a poukazuje na nejčastější a
zároveň největší chybu, která je vidět
jak v bazénech, tak na otevřené vodě.
„Lidé plavou s hlavou nad vodou, kdy je

Plavkyně Simona Kubová je letos
ambasadorkou závodu Prague
City Swim, který má za cíl přispět
na pomoc pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou. FOTO | MAFRA
měli lidé umět správně dýchat a prsa
jsou hodně technicky náročným plaveckým způsobem.“

Rady začátečníkům

„Další častou chybou je, když lidé plavou
kraula a nenadechují se na obě strany. Následkem může být opět bolest v krční páteři s možným rozšířením se do oblasti ramenních kloubů,“ upozorňuje Kubová a
přidává tip, jak tomuto stylu přijít na
kloub s jednoduchou pomůckou. „Je lepší
učit se plavat kraula s plaveckou deskou
pod horními končetinami, kdy se učí správná technika plaveckého způsobu.“

Nejprve dejte přednost kratším vzdálenostem. Zpravidla stačí plavat v pomalém
tempu jen po jednom bazénu s vydýcháním se mezi jednotlivými délkami.
■ Nezapomínejte na pitný režim. „Hodně lidí se zapomíná napít, ale když si jdete na
hodinu zaplavat, bylo by dobré alespoň po skončení plavání doplnit tekutiny. I ve
vodě se potíme. Já za dvouhodinový trénink vypiji skoro litr vody,“ říká plavkyně
Simona Kubová, kterou příští rok v Tokiu čeká už třetí olympiáda.
■ Při plavání na otevřené vodě si musíte hlídat směr. „Například při stylu kraul se
musíte dívat před sebe, abyste plavali správně. To je fyzicky náročnější. Plavání
v moři je ještě specifičtější,“ dodává Kubová.
■
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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

Hledáte
větší dům nebo byt?

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

SPECIALISTA/KA FINANČNÍCH SLUŽEB LIBEREC Na novou libereckou pobočku AAA
Auto přijmeme Specialistu/ku finančních
služeb. Budete jednat se zákazníky, kteří si
u nás s prodejcem vybrali automobil, řešit
administrativu a nabízet doplňkové služby.
Směny K/D týden, nadprůměrné fin.
ohodnocení.
Více na www.jobdnes.cz/detail/I000IA

AURES
Holdings a.s.

Zemědělství, lesnictví
Obchodník pro živočišnou výrobu

PRODEJCE AUTOMOBILŮ – LIBEREC Na
naši novou pobočku přijmeme nového
Prodejce automobilů. Budete jednat se
zákazníky, kteří k nám sami přijdou,
prezentovat vozy, dotahovat obchody do
konce. Směny K/D týden, průměrná mzda
40 000 Kč.
Více na www.jobdnes.cz/detail/G57OF2

Gastronomie, pohostinství, cest. ruch, ubytování
30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Hotelový číšník/servírka

Specialista odběru vzorků

35 000 Kč / měsíc

Pomocná síla v kuchyní

Zootechnik junior

30 000 Kč / měsíc

Vedoucí kuchyně

Zootechnik (možnost ubytování)
Více na www.jobdnes.cz

AURES
Holdings a.s.

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Pokojská - výpomoc na úklid pokojů
Více na www.jobdnes.cz

17 000 - 22 000 Kč / měsíc
20 000 Kč / měsíc
20 000 - 40 000 Kč / měsíc
120 Kč / hodinu

Finance – Komerční prezentace
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Komerční banka odjistila granát u kreditních karet,
4U má úrokovou sazbu 13,9 % p. a. a další výhody
Kreditní karty nemají v České
republice zrovna ustláno na
růžích. To by se ale mohlo hodně
rychle změnit. Komerční banka
totiž představila novou kreditní
kartu, u které revolučně snížila
úrokovou sazbu, zrušila veškeré
poplatky a podmínky, a to vše
doplnila bezplatným pojištěním.
Navíc přidala zajímavé asistenční služby. Nic takového v Česku
zatím nebylo.
Není asi od věci si krátce připomenout, jak vlastně kreditní karta funguje a jak ji správně používat. Při platbě
kreditní kartou nevyužíváte vlastních
našetřených peněz, ale opakovaně
si od banky půjčujete. „Kreditní kartu
klidně můžeme přirovnat ke krátkodobé půjčce mezi sourozenci, kdy brácha
na konci měsíce přijde za ségrou a požádá jí o peníze s tím, že hned při další výplatě jí peníze vrátí. Ségra si také
neúčtuje žádný úrok, pokud peníze
včas vrátí, nechce žádné poplatky ani
splnění nějakých podmínek pro odpuštění poplatku. Přesně takhle výhodné je

to i s kreditkou 4U,“ uvedl Ondřej Šafra,
produktový manažer Komerční banky.
Teď ale přichází to nejzásadnější. Pokud jste včas půjčené peníze z kredit-

ní karty nezaplatili (zpravidla uvedených 45 dnů), naskočil vám úrok, ze
kterého se vám protočily panenky,
nejčastěji mezi 20 % a 24 % ročně.

Kreditní karta 4U od Komerční banky
ale nabízí dramaticky nižší úrok.
Pro představu, pokud zaplatíte kreditní
kartou 4U mobilní telefon za deset tisíc korun, bance za rok zaplatíte 10.754

Kč. Tedy přeplatíte jen o 754 Kč. To není
o moc více, než kolik byste přeplatili
v případě splátkového prodeje (o ten
ale musíte pokaždé žádat, kreditní kar-

tou zaplatíte okamžitě a nesete si nový
telefon domů bez čekání). Zajímavé je
také to, že úvěrový rámec u karty 4U je
od 5000 až do čtvrt milionu korun.
Nízký úrok není jedinou výhodou
4U
Kreditní karta navíc přináší další výhody (kromě toho, že je zcela zdarma),
kvůli kterým se vyplatí mít ji v peněžence. Už jsme zmínili velmi nízký
úrok, ale neméně důležité je pojištění
schopnosti splácet, které je bezplatnou volitelnou součástí karty 4U. Už
nemusíte řešit, jak zajistit splátky, pokud přijdete o práci, onemocníte, budete mít úraz apod.
Součástí karty 4U je i asistenční služba Domácnost – pozáruční servis vybraných spotřebičů, zdarma opravy
v případě havárie vody nebo elektřiny v domácnosti a IT asistence. Navíc
máte zdarma měsíčně jeden výběr hotovosti z bankomatu v Evropě (vč. ČR)
a můžete si vybrat, jak bude vaše 4U
karta vypadat, buď v galerii obrázků
mojekarta.cz nebo tak, že si na ni dáte
vlastní fotografii.

POJIŠTĚNÍ
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Kryjte si záda i „pod stanem“
Dovolená v tuzemsku je
toto léto jasnou volbou
pro většinu Čechů. Mnozí
ale nemyslí na pojištění,
i když se může vyplatit
podobně jako v cizině.
ČR | Téměř 80 procent Čechů zůstane
podle agentury CzechTourism letos
v létě v tuzemsku. Volno si užijí na kolech či v přírodě, nejčastěji zmiňují Šumavu, jižní Čechy, jižní Moravu a Krkonoše. Ve své domovině ale často neřeší
pojištění, které by si jinak do zahraničí
zajistili.
Důvodem je, že v Česku mají hrazenou zdravotní péči. Jenže podle České
asociace pojišťoven je pojistka důležitá
i na tuzemské dovolené, zejména cestovní pojištění, které zahrnuje například
úrazy. „V létě jsou nejčastější řezné
a tržné rány, podvrtnutí či zlomeniny
končetin,“ vyjmenovává mluvčí asocia-

ce Veronika Nová. Cestovní pojištění
tak člověku zaplatí například denní odškodné při hospitalizaci nebo trvalé následky po úrazu. „Pokud plánujete pobyt blízko hranic s možností, že je překročíte, je potřeba si na ty konkrétní dny
sjednat zahraniční cestovní pojistku do
konkrétní země. Předejdete tak nepříjemnostem s krytím hospitalizace, léčebných výloh a dalších nákladů,“ dodává.
Výhodnou variantou může být i samostatné úrazové pojištění, a to zvláště pro
děti, které jsou při letním skotačení k nějakému tomu poranění náchylné.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Jak na koronavirus?
Lidé se pojišťoven v těchto týdnech často ptají, jak je to s pojištěním rizika onemocnění covid-19. Na to se logicky úrazové pojištění nevztahuje. „Ošetření
v nemocnici, ať už se jedná o onemocnění covid-19 nebo jiné, hradí veřejná
zdravotní pojišťovna. Pokud ale bude
nutný nástup do karantény, v tomto případě nehovoříme o cestovním pojištění,

ale o životním pojištění, kde se klient
může pojistit i na plnění denních dávek
v pracovní neschopnosti či během hospitalizace nebo karantény s diagnózou,“
vysvětluje Veronika Nová s tím, že přesné podmínky je důležité si u každé pojišťovny nastudovat.
(jos)

MOHLO BY
SE VYPLATIT
Pojištění storna
Vzhledem ke stále vyšším cenám je dobré
zvážit pojištění zaplacené cesty také
u domácích pobytů. „Dopředu zaplacené
rezervační poplatky se běžně pohybují
v řádu tisíců korun a jejich zrušení může
rodinný rozpočet nepříjemně zasáhnout.
Odjezd přitom snadno může znemožnit
nečekané onemocnění,“ říká mluvčí
České asociace pojišťoven Veronika Nová.
Týdenní pojištění storna pro jednu osobu
stojí na týden obvykle ani ne dvě stovky.
Pojištění bicyklu
Na cestách je možné nechat si pojistit také
kolo. „A to buď jako připojištění
k cestovnímu pojištění, nebo ho již lidé mají
v rámci pojištění domácnosti,“ uvádí Nová.
Někde si lze pojistit i asistenční službu
pro cyklisty. V případě, že se kolo
porouchá, tak přijede odtahová služba
a pomůže kolo odvézt do servisu.

INZERCE

Letní blbnutí s sebou nese i zdravotní rizika

Mami, jdu ven! Tuhle větu znají
rodiče důvěrně. Hlavně během
léta musí být každý zodpovědný
rodič neustále ve střehu. Děti totiž
dobrodružství jednoduše milují.
Ukočírovat rychlou jízdu na skateboardu nebo skákání na trampolíně leckdo nezvládne a z banality
se rázem může stát vážný úraz.
V Česku se každoročně zraní zhruba 300 tisíc dětí.
Statistiky z různých zdrojů se shodují: sportovní a volnočasové aktivity patří k těm,
u kterých si děti a dospívající pořídí nejvíc
úrazů. A právě prázdninové měsíce jsou na
ně nejnáchylnější. „V létě sledujeme u dětí
a dospívajících nárůst úrazů všeho druhu.
Často jsou spojené právě se sportovními
aktivitami,“ potvrzuje Ivana Buriánková
z Generali České pojišťovny. Většinou jsou
újmy na zdraví naštěstí malé, často jde
o různé pohmožděniny a zvrtnutí, výjimkou nejsou ale ani zlomeniny. K častějším
úrazům přispívají i nová populární vozítka,
u kterých je ale těžké odhadnout, pro jak
velké děti se hodí.
„Z našich zkušeností můžeme říct, že
prázdniny přesvědčivě patří k době, kdy
počet úrazů u dětí skutečně roste o 20-30
%. Je to dané zejména tím, že děti jsou během letních měsíců samozřejmě více aktivní a jsou vystavené různým pokušením – ať
už jde o sport, hry, atrakce ale i pohyb v přírodě. Mimochodem úrazy častěji potkávají
chlapce než dívky. Vůbec nejnáchylnější

jsou pak kluci mezi 15 a 19 lety, u dívek je
tato hranice 10-14 let,“ upozorňuje Ivana
Buriánková.
Peníze za úraz obratem
O tom, že úrazové pojištění by mělo být
u dětí naprostou samozřejmostí – ať už
v celoroční variantě, nebo jen na dobu
prázdnin či dovolené, dnes pochybuje
málokdo. Málokdo přitom ví, že úrazové
pojištění je možné pořídit také v rámci domácího cestovního pojištění, které platí jen
na území České republiky.
Co však rodiče málokdy ví, je skutečnost,
že dnes je možné pojistné plnění za úraz
poslat v podstatě obratem. „Této službě říkáme dopředná likvidace a neznamená nic
jiného, než že peníze z úrazového pojištění
zasíláme na účet už po předložení první
lékařské zprávy,“ vysvětluje Ivana Buriánková z Generali České. V praxi tak není nutné
čekat na dokončení léčby, ale pojišťovna
posílá peníze v době, kdy je rodiče pro své
dítě potřebují nejvíce. Tedy již na začátku
léčby.
Vše funguje jednoduše – pokud dojde
k úrazu, stačí do pojišťovny zaslat lékařskou
zprávu, kde je jasně uvedená diagnóza. Na
jejím základě pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Pokud by došlo ke zdravotním
komplikacím a prodloužení léčby, celý proces s tím počítá. „V takovém případě je samozřejmě možné zaslat další podklady od
lékaře a následně pojišťovna dopošle pojistné plnění,“ upřesňuje Ivana Buriánková.
Do pojišťovny je přitom možné zaslat informace od lékaře obvykle poštou, e-mailem

nebo je přiložit přes webové stránky pojišťovny. V ideálním případě může být pojistné plnění na bankovním účtu v řádech
hodin.
Skateboard se dá naučit i ve škole
Prohánět se po parku na„prkně“ patří k touhám už i menších dětí. Skateboarding se dá
zvládnout i s nimi. Mějte ale na paměti, že
to je disciplína, která má svoje pravidla a rizika. Základem je helma a chrániče, kromě
toho je potřeba věnovat čas tomu, aby se
dítě naučilo na skateboardu jezdit správně.
Existují i skateboardingové kroužky už pro
děti od čtyř let, kde se kromě základů jízdy učí i to, jak zvládat překážky nebo pády.
Pořád jde ale o rizikový sport, pro který je
třeba speciální pojištění.
Koloběžky nesvádějí k trikům
O něco méně náročné jsou klasické koloběžky bez motoru. Ty mají oproti skateboardům zásadní výhodu: nesvádějí tolik
k různým trikům, často se na nich prostě
jezdí. I zde je ovšem nezbytnou součástí
výbavy helma a ochrana nohou i rukou,
u menších dětí je ideální i dospělý doprovod. Pokud chcete míru bezpečí ještě
zvýšit, při výběru dětské koloběžky dávejte pozor na správnou výšku řídítek,
celkovou stabilitu a především velikost
koleček. „V létě je u dětí citelně víc úrazů
na koloběžkách, zvláště na těch s menšími
kolečky. U nich je nejen horší stabilita při
jízdě, ale velmi špatně překonávají různé
drobné překážky nebo nečistoty v cestě.
Následkem jsou pády a s tím související
úrazy jako například pohmožděniny, tržné
rány a zlomeniny horních či dolních kon-

četin,“ upozorňuje Ivana Buriánková z Generali České.
Hoverboard není „na blbnutí“
Hitem posledních dvou sezón je mezi
mladými takzvaný hoverboard, tedy kolonožka. U té bohužel pády, které vedou
k vážnějším zraněním či zlomeninám, nejsou výjimkou. Díky přidanému motoru
dosahuje v jízdě vyšší rychlosti, kolečka má
navíc dost citlivá na povrch cesty. Nehodí
se proto do deště ani do členitého terénu,
dítě ale nemusí překážky správně vyhodnotit. „Hoverboardy jsou populární hlavně
mezi teenagery. Bohužel se to projevuje
ve statistikách dětských úrazů, kde se hoverboardy objevují stále častěji,“ dokládá
oblibu malých segwayů Ivana Buriánková.
Kolonožka tedy rozhodně není hračka, kterou by měly dostat „na blbnutí“ malé děti
bez dozoru.
Nečekaný potížista: trampolíny
Riziko úrazu ale na děti nečíhá jen mezi
různými „prkny na kolečkách“. Podle dat
Národního centra prevence úrazů pro děti
z Fakultní nemocnice Motol přibylo v posledních letech úrazů při pádu z obyčejné
trampolíny. Trendem posledních let jsou
domácí trampolíny, na nichž si děti způsobují velmi komplikované zlomeniny. Při
nákupu je proto vhodné hledat modely
s ochrannými prvky, například s pevnou
sítí. Na vině je často i špatná instalace trampolíny nebo chybné zacházení. Typickými
situacemi, které vedou k úrazům, je skákání
více dětí najednou nebo kombinace dítěte
s dospělým. I u trampolín proto platí, že rodičovský dozor je k nezaplacení.
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VERONIKA GAJEROVÁ:
DÍKY FLEXISEQU MĚ
UŽ KOLENA NEBOLÍ
Herečka Veronika Gajerová je v jednom kole. Divadlo, dabing, natáčení, ale
také dvě děti a několikapatrový domek ji spolehlivě zaměstnávají. Pokud
někoho takového potrápí kolena, je to malér. Sympatická herečka a dabérka našla svůj recept, jak proti tomuto neduhu bojovat. A to úspěšně.
Veroniku Gajerovou můžeme vidět ve
velkých rolích v Městských divadlech
pražských v takových kusech, jako například Kdo se bojí Virginie Woolfové,
Holky z kalendáře, Otec, nebo Smetana
the Greatest Hits. „Po spoustě času na
jevišti, ať tančím nebo jen hraji v představení, pochopitelně začínám cítit
bolesti v kloubech. Jedná se zejména
o klouby kolen či kotníků.“ Herečka je
také oddaná maminka dvou dětí, což
pro ni znamená ještě aktivnější život
a také zátěž pro tělo a na klouby.
Naštěstí Veronika našla spojence, který jí dokáže v náročném životě ulevit:
„Vyzkoušela jsem gel Flexiseq poté, co
jsem měla v důsledku bolestí kloubů
úplně ztuhlá kolena, a musím říct, že
po důkladném mazání dvakrát denně

mě ta ztuhlost přešla a kolena přestala bolet,“ pochvaluje si Veronika Gajerová. Dobře ví, že pro co nejlepší výsledek je důležité dodržování zdravého
životního stylu: „Omezit maso, sůl, přidat ovoce, zeleninu, pitný režim a samozřejmě rozumný pohyb. Já ho mám
na jevišti dost, ale také ráda plavu,
jezdím na kole a chodím na procházky
se svým psem,“ dodává. „U Flexisequ
si cením velmi rychlého působení na
místech, která bolí, a to bez vedlejších
účinků. Po použití gelu jsem do tří dnů
cítila zlepšení funkce mých kolenou.
Opět jsem chodila a tančila jako dříve.
Klidně bych tento výrobek doporučila
přátelům nebo členům své rodiny,“
uzavírá Veronika Gajerová.

Oceňovaný bezpečný gel pro osoby
trpící bolestí kloubů
Když předepisování tradičních léků proti
bolesti nemusí být tou nejlepší možností
pro vaše zdraví, zkuste použít nefarmakologický gel Flexiseq s přirozeným lubrikačním účinkem.
Flexiseq působí přesně tam, kde je
zapotřebí, a lubrikuje opotřebované
klouby. Přináší účinnou úlevu od každodenní bolesti a ztuhlosti. A protože se

nejedná o lék, gel Flexiseq nevyvolává
srdeční a žaludeční potíže a je možné
ho bezpečně používat dlouhodobě. Gel
je možné aplikovat spolu s léky,
dokonce, i pokud užíváte protizánětlivé přípravky. Díky svým
efektivním a jedinečným účinkům
získal Flexiseq ocenění NEJLEPŠÍ
NOVÝ PRODUKT v Irsku a CENU
ZA INOVACE v Německu.
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Přirozeně snižuje tření u postižených kloubů
Gel je bezpečný, nezpůsobuje riziko srdečních a žaludečních poruch
Může se používat s léky
Účinnost byla prokázána v klinických studiích
Vhodný ve všech stádiích osteoartrózy

VERONIKA GAJEROVÁ

NOVINKA V LÉČBĚ BOLESTI KLOUBŮ
Flexiseq představuje jedinečnou alternativu,
která je stejně účinná jako tableta na předpis.
Na rozdíl od tradičnější léčby, která jen blokuje signály bolesti, Flexiseq působí jinak. Přímo
lubrikuje postižený kloub a přináší tak úlevu od
bolesti bez potřeby léků. Patentovaná technologie Seq obsahuje nanostruktury – vezikuly
„Sequessome™“ – skládající se z částic, které
jsou lidskému tělu přirozené. Vezikuly pronikají
přes kůži a spojí se přímo s povrchem kloubní
chrupavky. Snižují tak tření mezi kloubními povrchy, mírní bolest a zlepšují kvalitu kloubního
mazu.
Je vhodný pro všechny klouby, ať už trpíte malou, nebo rozsáhlou bolestí kloubů.
Po 2–4 dnech používání gelu se výrazně snižuje bolest a zatuhlost kloubů. I když bolesti
ustoupí, neměli byste přestat gel používat.

Stále vás sužuje bolest kloubů?
Tento gel se nesnaží bolest jen
zamaskovat, ale proniká přímo
k jejímu zdroji.
Zeptejte se na Flexiseq ve vaší lékárně nebo
nakupte online na www.mojelekarna.cz.

JIŽ NYNÍ V LÉKÁRNÁCH
MOJE LÉKÁRNA

Více informací na: www.flexiseq.cz

Před použitím si přečtěte příbalový leták a v případě zdravotních potíží se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

HUDEBNÍ IMPULSY

Karlovo účtování se životem
Místo velkých oslav mistrových 81. narozenin můžeme
v úterý 14. července tentokrát Karlu Gottovi věnovat
jen vzpomínku. Třeba při poslechu kompilací jeho hitů.
JOSEF VLČEK

V

ždy kolem 14. července se média
předháněla s články inspirovanými
narozeninami Karla Gotta. Ty loňské osmdesáté byly bohužel poslední. Jak
to ale po smrti velkých osobností bývá, po
velkých mediálních orgiích v době jeho
pohřbu následovalo ticho, čas od času přerušované nějakou drobnou zmínkou. Nebýt krásné vzpomínky na Karla Gotta při
televizním předávání letošních Andělů
a bulvárního propírání osudů jeho dcery,
jako kdyby největší pěvecká osobnost posledního půlstoletí skoro neexistovala.
To je ovšem jen zdání na povrchu. Od
začátku letošního roku vydal Supraphon
11 kompilací různých hitů, v nichž nechyběly alespoň jedna nebo dvě Gottovy písně. V prodeji jsou stále i dva výběry největších Gottových hitů: čtyřalbum 80/80 a

patnáctideskový komplet Singly – 300 písní z let 1962-2019, které vyšly k jeho loňským 80. narozeninám.
Karel je při svém posledním veřejném
vystoupení tehdy pokřtil v Rádiu Impuls
a nechyběl při tom ani jeho pověstný humor. Také pohled na YouTube ukazuje,
že Gottovy skladby jsou mezi veřejností
stále v oblibě. Skladba Srdce nehasnou,
efektní tečka za zpěvákovou kariérou, má
už 45 milionů zhlédnutí, což ji staví mezi
desítku nejúspěšnějších videoklipů v historii české populární hudby.
Ohlas této písně vyprovokoval na sociálních sítích teorii, že Gott svůj odchod cílevědomě a efektně inscenoval. Už v roce
2014, rok před tím, než mu byla diagnostikována poprvé vážná nemoc, s Ondřejem
Gregorem Brzobohatým natočil skladbu
Testament. Následovala společná nahrávka Kto dokáže se slovenskými No Name,

pak countryový hit Možná zítřky nepřijdou, pro nějž český text napsala písničkářka Radůza, a série rozlučkových písní vyvrcholila skladbou
Marka Ztraceného Ta pravá a
Krajčovým hitem Srdce nehasnou. Všechny písně mají
charakter účto-

vání s životem a dohromady vytvářejí
sladkobolné poselství o tom, co jsou největší hodnoty v lidském životě.

Sázka na mladší autory
Možná Gott opravdu cílevědomě pracoval
na efektním závěru své skoro šedesátileté
hudební kariéry, ale výčet jeho posledních
písní ukazuje ještě na další zvláštnost – v posledních letech své kariéry se přiklonil ke
spolupráci se skladateli a textaři mnohem
mladší generace. Ondřej Brzobohatý, Radůza, Marek Ztracený, Richard Krajčo,
ale i vedoucí dívčí skupiny Vesna Patricie Fuxová, která pro Gotta napsala text
k písni Na křídlech slavíků, představují
úplně jiný hudební svět, než byl ten, jenž
byl s Gottem do té doby spojován. Karel
se ale takové proměny nebál. Navíc
může ještě svými písněmi překvapit.
Komplet Gottova pěveckého díla skončil u 37. dílu v roce 1992. Bude tedy potřeba zmapovat ještě 27 let jeho kariéry.
Z hlediska vydavatele to nebude snadný
úkol, protože v té době vydával Gott i jinde než u Supraphonu.
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r látových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček
s více jak 25 letou historií
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Pracovní náplň:
• zajištění plynulého chodu strojů
a zařízení – úzká spolupráce
s výrobou
• pravidelná údržba a péče o stroje
a zařízení
• opravy, řešení závad
• návrhy a výroba pomocných
přípravků pro výrobu
• plnění zadaných úkolů
V případě, že Vás tato nabídka
zaujala, zašlete prosím svůj profesní
životopis v českém jazyce na mail:
vecorek@riho.cz. V případě dotazů
prosím kontaktujte naše personální
oddělení v době od 9-15h na
545 351 111 ekonomický úsek.
Vaše osobní a profesionální údaje
budou považovány za důvěrné.

Požadujeme:
• SOU/SŠ technického směru
• pečlivost, aktivní přístup k práci
• odpovědnost, důslednost
• manuální zručnost
• schopnost hledat řešení problémů
r chle se učit
• ochotu a schopnost ry
• ŘP sk. B (není podmínkou)
• svářečský průkaz + vyhl.50 – ideální
kandidát
• dobrý
r zdravotní stav
Nabízíme:
• zázemí úspěšné stabilní zahraniční
společnosti
• odpovídající ﬁnanční ohodnocení
• 13. plat vyplácený ve dvou částech
• příspěvek na stravování
• nápoje zdarma
• příspěvek na dopravu
• místo pracoviště – Suchý u Boskovic
• nástup – ihned
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Pracovní náplň:
• výroba akry
r látových van,
montáž masážních systémů
• obsluha strojů na pracovišti
i manuální práce
• dodržování technologických
postupů
• kontrola kvality výrobků
• plnění zadaných úkolů
a stanovených norem
V případě, že Vás tato nabídka
zaujala, zašlete prosím svůj profesní
životopis v českém jazyce na mail:
vecorek@riho.cz. V případě dotazů
prosím kontaktujte naše personální
oddělení v době od 9-15h na
545 351 111 ekonomický úsek.
Vaše osobní a profesionální údaje
budou považovány za důvěrné.

Požadujeme:
• SOU/SŠ technického směru
• pečlivost
• odpovědnost
• manuální zručnost
• ochotu a schopnost ry
r chle se učit
• ŘP sk. B (není podmínkou)
• dobrý
r zdravotní stav
Nabízíme:
• zázemí úspěšné stabilní zahraniční
společnosti
• práci v jedno nebo dvousměnném
provozu
• odpovídající ﬁnanční ohodnocení
• 13. plat vyplácený ve dvou částech
• příspěvek na stravování
• nápoje zdarma
• příspěvek na dopravu
• místo pracoviště – Suchý u Boskovic
• nástup – ihned

Česká republika
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Starověké kláty
na divoké včely
Tradiční dřevěné včelí úly neboli kláty mají samy
přilákat své „osazenstvo“. Pokud se tak nestane,
zasáhne odborník a včely do nich vysadí.
MIROSLAVA STRNADOVÁ
ČR | Podpořit populaci divokých včel v
krajině chce obec Blatno na Chomutovsku. Na pozemku, který před časem koupila, zakládá ovocný sad. Mezi stromy
budou umístěny starověké úly neboli
kláty, které pro obec vyrobili řezbáři v
rámci sochařského sympozia, jež se tam
před časem uskutečnilo.
Obec nebude zpočátku do jejich „zabydlování“ nijak zasahovat. Pokud si
do nich ale divoké včely cestu nenajdou, pomůže včelař, který je vysadí.
„My se o včely případně postaráme po
zdravotní stránce, vše ostatní ale bude
na přírodě. Produkce medu zůstane včelám, nebudeme nic odebírat,“ uvedla

starostka Iveta Rabasová Houfová. Aby
byly úly skutečně funkční, rozměry
vnitřku řezbáři konzultovali s odborníkem-včelařem. Z venkovní strany vydlabaného prostoru je vletový otvor, ze druhé pak dvířka, aby do něj včelař mohl.
Samotný úl má podobu vyřezávaných
obličejů, postav či zvířat. Nahoře je šindelová stříška. „Prolíná se tu sochařina
s truhlařinou, kdy úly musejí být nejen
estetické, ale hlavně i funkční, aby se v
nich včely zabydlely,“ popsal Josef
Šporgy, jeden z osmi umělců, kteří se
na výrobě úlů podíleli.
Obec tak chce pomoci vrátit včely do
krajiny. V poslední době jich ubývá vinou intenzivního zemědělství či používání pesticidů.

Sochař Josef Šporgy je jedním z osmi řezbářů, kteří vyráběli pro Blatno tradiční včelí úly – kláty.
FOTO | M. STRNADOVÁ
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Zlatnictví Sherri vykupuje
zlato za výhodné ceny
Pobočka Sherri v Olomouci
Pobočka Sherri v Olomouci poskytuje
bezplatné odborné poradenství týkající se výkupu zlata a zejména individuální přístup ke každému zákazníkovi.
Prodávat můžete používané, nepoužívané či dokonce poškozené zlaté šperky, ale i stříbrné šperky. Dále je možné
zpeněžit i jiné předměty, např. stříbrné
příbory, zlaté korunky, brože, investiční zlato v podobě slitků a cihel, mincí
apod. Pokud si nejste jisti, přijďte se
bezplatně informovat.
Zlato opět zažívá růst cen. Než se však
rozhodnete pro prodej, dobře zvažte,
kde své zlato prodáte. Je známo, že se
poslední dobou vyskytlo mnoho nepoctivých praktik v oblasti výkupu zlata. Máme pro Vás tip, kde se zaručeně
nemusíte žádných nekalých praktik
obávat a navíc získáte garanci nejvýhodnější ceny za výkup. Do Sherri se

Životní pojištění musí
krýt hlavně vážná rizika
Moderní produkty životního pojištění nabízí také velkou výhodu
v tom, že parametry smlouvy můžete v průběhu času měnit
podle aktuální životní situace, uvádí ředitel Agentury severní
Morava pojišťovny Kooperativa Daniel Pražan.
Jak ovlivňuje zájem o pojištění současná pandemie?
O životní pojištění je trvalý zájem. Už
před touto pandemií se zvyšovala poptávka po pojištění závažnějších onemocnění, drobné úrazy a poškození již
dnes nejsou stěžejní součástí smluv životního pojištění, a to je určitě správně.

můžete o skvělých výkupních cenách
přijít nezávazně přesvědčit.
Manager Sherri nám sdělil, že„v současné době cena za 1kg ryzího zlata
šplhá k částce až 1 400 000 Kč, což
je 1 400 Kč za 1 gram. Zákazníkům
garantujeme nejlepší výkupní ceny
a profesionální jednání.“ Prodej zlata
je opět při současných cenách poměrně snadný způsob znovuzhodnocení peněž, tak neváhejte ani Vy.
Sherri můžete najít v pasáži spojující
Horní nám. s tř. Svobody.

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

Jak by tedy měl klient své pojištění
nastavit, aby splnilo účel?
Nedávno jsme upravili a aktualizovali
našeho interaktivního PRŮVODCE,
ve kterém naši poradci podrobně
analyzují potřeby klienta. Na základě
detailní analýzy navrhujeme pojistnou
ochranu, rozsah pojistného krytí, tedy
rizika i částky, na které doporučujeme
klientům pojištění uzavřít. Postupujeme-li podle těchto parametrů a doporučení, získáváme společně jistotu
kvalitního a odpovídajícího rozsahu pojištění. Budu-li konkrétní, pro ty, kterým
vyhovuje život single, neplánují rodinu,
je pojištění pro případ smrti nejspíš zbytečné. Jste-li ale čerstvým rodičem novorozence? Pak by naopak takový typ
pojištění měl dokázat zajistit nezbytné
ﬁnance až do doby jeho prvního výdělku. Úpravy limitů, změny v rozsahu

pojistné ochrany nebo sjednání nových
připojištění lze provést kdykoliv.
Motivujete nějak zájem o životní pojištění?
Ano, pravidelně u některých připojištění
nejzávažnějších rizik nabízíme zvýhodnění, díky kterému chceme lépe a efektivněji ovlivnit celkovou rekonvalescenci a léčbu. Aktuálně všem, kteří si do
31. července 2020 nově sjednají pojištění vážných nemocí a úrazů v rámci
kteréhokoliv pojištění typu FLEXI,
nabízíme potenciální výhodu výplaty
dvojnásobku pojistné částky až do výše
1 milionu Kč v případě vzniku infarktu
myokardu. Naše nabídka platí u nových
pojistných smluv i u dodatků ke stávajícím smlouvám.
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Česká republika
Archivní fotografie ukazuje matku Elisabeth Morcheovou se svými syny. Nejmladší Werner v té
době ještě nebyl
na světě. FOTO |
ARCHIV M. KRSKA

Rodina ze Sudet proti Hitlerovi
Sudetoněmecká rodina Morcheových ze Stvolínek
na Českolipsku nejprve bojuje proti nacistům
v Německu, pak v Československu a posléze i na
dvou válečných frontách. Historie je objevila nedávno.

TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČESKOLIPSKO | Karel Čapek napsal
divadelní hru Matka v roce 1938. Líčí v
ní osudy ženy, jejíž synové umírají a
ona nakonec i toho posledního posílá do
boje s nepřítelem a vkládá mu do rukou

zbraň. Téměř totožný příběh se ale ve
stejný čas odehrál doopravdy a hlavní
roli v něm sehráli skuteční lidé z masa
a kostí. Matka a jejích šest synů byli sudetští Němci, přesto bojovali proti Hitlerovi. Snad proto, že se jeden z největších příběhů druhé světové války začal
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ZREPASUJEME VÁM STAROU…
Mobil: 602 583 607 • Telefon: 516 453 083
E-mail: kovosrot.hensl@seznam.cz • www.kovosrothensl.cz

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

akumulátorovou baterii

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

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

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

www.shopgsm.cz

Internet v mobilu zdarma?
JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

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

Česká republika
psát v zapadlém koutě Českolipska, se o
něm ale donedávna takřka nevědělo. Teprve teď, díky zásluze historika Martina
Krska a člena legionářské obce Josefa
Doškáře, má rodina Morcheových ve
Stvolínkách svoji pamětní desku.
„Dokládá málo známý fakt, že ne
všichni německy mluvící lidé ze Sudet
automaticky byli s Hitlerem,“ zdůrazňuje starostka Stvolínek Pavlína Ištoková.
Jmenovali se Morcheovi. Matka Elisabeth a jejích šest synů – Gottfried, Friedrich, Oskar, Helmut, Herbert a Werner.
Rodina bydlela ve Stvolínkách, německojazyčné části pohraničí. Elisabeth
však byla vdova a těžký životní úděl samoživitelky v ní vzbudil výrazně levicový světonázor. V tom duchu vychovávala i své chlapce. Brzy se z nich stali zarytí antifašisté. Odstěhovali se do německého města Pirna.

V odboji od roku 1933
Když v roce 1933 uzmul v Německu
všechnu moc Hitler, stali se cílem teroru.
Chlapci emigrovali do Československa,
kde se připojili k odbojové skupině antifašistů Tyssa-Teplitz. V prvních měsících roku 1933 budovali v prostoru Tisé
a Jílového podél česko-německé hranice
síť opěrných bodů – skladů tiskovin, výstroje a mrtvých schránek.
„Připravovali se na plnění základních
úkolů: budovat spojení s komunistickou
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stranou ve fašistickém Německu, převádět pronásledované soudruhy do ČSR,
pašovat levicové noviny a letáky do Německa a sbírat informace o útlaku v Německu, zvlášť v koncentračních táborech
a věznicích,“ popisuje historik Muzea
města Ústí nad Labem Martin Krsek.
Bratři se dostávali do přestřelek a jiných
nebezpečných situací.
V Sudetech se k moci dostávali henleinovci, a tak Morcheovým hrozilo nebezpečí z obou stran. Bratři proto vstoupili
do československých oddílů Stráže obrany státu (SOS), včetně tehdy teprve sedmnáctiletého Wernera. Po Mnichovu už ale
pro ně nebylo bezpečno, gestapo na ně
sbíralo uplynulých pět let materiály. Helmut odešel do Sovětského svazu, ostatní
prchli do Anglie. Matka Elisabeth si však
nestihla vyřídit vízum, a tak se pokusila
ukrýt v německé Pirně, kde ji však gestapo vystopovalo, věznilo a po celou válku
podrobovalo výslechům a šikaně. Bratři s
výjimkou Helmuta mezitím vstoupili do
československých oddílů formovaných
exilovou vládou v Anglii. „Neznám obdobný případ, kdy by se celá rodina, tedy
šest bratrů, zapojila do války proti nacistům. Navíc z německy mluvící části Československa,“ připomíná Josef Doškář,
člen Svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské.
V Anglii nastoupili bratři ihned k výcviku. „První den jsme už vyfasovali pytel jako angličtí vojáci. Obsahuje cvičeb-
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Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•
•
•
•
•

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.

ní úbor, 2 košile, dva nátělníky, dvoje
spodky, tři páry ponožek, holení, kartáček na zuby, utěrku, švýcarský nožík
a mimo to čtyři pokrývky. Dnes dopoledne jsme už přísahali, a odpoledne jsme
byli očkováni proti tyfu,“ popisuje v dopise začátek vojenské kariéry Fritz. Výcvik pro ně ale byl mezi mužstvem těžký
– byli sice Čechoslováci, ale mluvili německy. Oskar Morche získal první válečné zkušenosti už zde: při ostrém leteckém poplachu pohotově zasedl za svůj
kulomet a sestřelil útočící nacistický
střemhlavý bombardér.

Německá kulka
Tři měsíce po vylodění spojenců v Normandii byla Československá samostatná
obrněná brigáda přepravena na francouzské území. Dostala úkol držet v obklíčení velkou německou posádku silně opevněnou v přístavu Dunkerque.
„Při podlézání ostnatého drátu se mi
do závěru pušky dostal písek a zasekl se.
Tedy jsem nemohl střílet, střelec beze
zbraně šel zajímat nepřátele a způsobil
ve velkolepé německé armádě rezignovaně čekající v zákopech velké haló,“ popsal Fritz zážitky z první větší bojové
československé brigády uskutečněné
symbolicky 28. října v den výročí vzniku
republiky. Sběr zajatců, v němž byl Fritz
tak dobrý, ho však nakonec stál život.
Když převáděl devět odzbrojených Něm-

ců do zajetí, našla jej jedna z kulek vyslaných nacisty směrem ke skupince. Bratři
Fritzovo tělo vyzvedli z bojové linie a
později pohřbili.
Část bratrů dál bojovala u Dunkerque,
část se připojila k americké armádě
a 1. května překročila u Chebu předválečné státní hranice. Do Československa dorazili hrdinové z Dunkerque až 18. května 1945. Ihned si sehnali povolení odjet
do sovětské okupační zóny a vydali se
hledat matku, která válku přetrpěla v Pirně. Byli však jen čtyři. Fritz zemřel
u Dunkerque, Helmut se nevrátil ze
SSSR. Všeobecná protiněmecká nenávist
ovšem pohodlnému životu rodiny Morcheových nijak neprospěla. Pochopili, že
v poválečném Československu jsou občany druhé kategorie, bez možnosti většího
uplatnění v politickém a veřejném životě,
jejich životní cesty se tedy rozešly. Gottfried se vrátil do Anglie, kde se usadil.
Zbytek rodiny odešel do Německa.
O osudu svého syna Helmuta se Elisabeth dozvěděla pravdu až v roce 1965,
kdy jí bylo 82 let. V lednu 1945 byl vysazen jako člen parašutistů nedaleko Brna
spolu se šesti sovětskými vojáky a čtyřmi
německojazyčnými Čechoslováky. Až
na jednoho všechny zastřelili nacisté.
Místní lidé po válce na místě vztyčili pomník. Historie však nezná slovo spravedlnost. Na pomníku je totiž nápis: „Zde odpočívá 7 hrdinů, ruských partyzánů, kteří
padli v boji proti německým vrahům.“
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VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

ČERVEN / ČERVENEC 2020
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KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

OPLATKY čokoládové
146 g

ESÍČKA
220 g

OPLATKY citrónové

KOKA

DERBY

180 g

220 g

146 g

OPLATKY nugátové
146 g

VĚNEČKY kakaové

VĚNEČKY žloutkové

OPLATKY lískooříškové
146 g

150 g

150 g

FLORENTA čokoládová
CLUB
140 g

PM

OBIL A NAK

UP

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

Ě JI

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat
max. 1 odměnu denně.
Akce platí od 1. 6. 2020 do 31. 7. 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

LE VN

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 01062020 12345)

TE

Více na: www.coopmobil.cz

150 g

UJ

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

OPLATKY s vanilk. příchutí

C

112 g

SI

FLORENTA mandlonugátová

POŘIĎTE

112 g

Česká republika
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Miniaturní koně u malých zámků
V Mariánských Lázních mají vzácný přírůstek. American Miniature Horse je nejmenší plemeno na světě

Sofie. Při malé slavnosti se jejími kmotry stali moderátor Honza Musil a jeho
partner Jakub. Klisnička plemene American Miniature Horse, která pobíhá v sousedství modelů hradů a zámků, si ale na
oslavy moc nepotrpí. Prohání se po louce, významnou část dne pak prospí ve-

dle své matky Fany, která se mezitím pilně pase. Malá Sofie pravděpodobně
není posledním přírůstkem miniaturparku. Dvanáctiletá Fany, která se ukázala
jako vynikající matka, by mohla v budoucnu opět dostat příležitost. „Jsou to
bezprostřední parťáci, klidní pohodáři,“
říká o nich ošetřovatelka Daniela Jánská, která se koním věnuje už řadu let.
Apeluje na návštěvníky, aby zvířata, která se pohybují uvnitř parku na pastvině
obehnané elektrickým ohradníkem, ničím nekrmili. A to ani trávou. „Naši
koně nejsou zvyklí dostávat cokoli přes
ohradu. Jsou tak naučení. Nám to usnadnilo práci a pro ně je to dobré kvůli
ochraně a bezpečí,“ zmínila.
„Plemeno Miniature Horse je vzácné a
není jednoduché tyto koně opatřit. Nám
se to podařilo a myslím, že náš park je
zřejmě jediné místo v České republice,
kde jsou tito koně volně k vidění. To je
však pouze začátek inovací. Chtěli bychom v budoucnu propojit malé modely
s nejmenšími plemeny typicky českých
hospodářských zvířat,“ dodává spolumajitel parku Tomáš Slifka.

Objednejte si
týdeník 5plus2

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!

JITKA DOLANSKÁ
ČR | Žhavou novinku přichystal pro návštěvníky park miniatur Boheminium v
Mariánských Lázních. Letos poprvé
zde lidé mohou vidět zástupce nejmenšího plemena koní na světě, American Miniature Horse. Park, který nabízí pohled
na zmenšeniny nejkrásnějších českých
památek a největších zajímavostí, tak
nově doplňují i živé miniatury.
„Po mnoha měsících příprav se nám
podařilo přivézt do Mariánských Lázní
tři koně tohoto plemene. Nejstarší je
dvanáctiletá klisna Fany s hříbětem, do
stáda patří i roční Kačenka. Všechny
klisny jsou zařazeny do výškové třídy
A, což znamená, že jejich kohoutková
výška nepřesahuje 86 centimetrů,“ říká
Tomáš Slifka, spolumajitel parku.
Podle jeho slov klisna Fany dokonce
měří ještě o jedenáct centimetrů méně,
než je horní hranice standardu. „Její atypické zbarvení, které obsahuje barvy černou, hnědou a bílou, je oblíbené především u mladších návštěvníků. Fanynka
nyní věnuje téměř všechen svůj čas hří-

Ošetřovatelka Daniela Jánská a klisnička Sofie plemene American Miniature
Horse v parku Boheminium v Mariánských Lázních.
FOTO | MARTIN STOLAŘ
běti. Roční Kačenku si zase rychle oblíbili starší návštěvníci. Její stříbřité zbarvení je velice atraktivní a se svou pohodovou povahou dokáže téměř okamžitě
každého okouzlit,“ představuje koně Tomáš Slifka. Hříbě, malá klisnička, už
nese od minulého týdne hrdě své jméno

INZERCE

Bartoň a Partner s.r.o., Olomouc,
Chválkovice 580, IČ: 26810093

přijme zaměstnance na pozici

Kontrolor/Ka úKlidu s místem výkonu práce Brno.
HPP, 40 hodin/týden, nástup možný ihned. Mzda: 25.000,- Kč
Náplň práce:
• zodpovědnost za zajištění provozní činnosti
• odpovědnost za kvalitu služeb, jednání s představiteli klientských firem
• vedení zaměstnanců, plánování práce podřízených
• sledování nákladů a efektivnosti nápravných opatření
Požadavky:
• SŠ/VŠ vzdělání
• zkušenost na obdobné pozici
• zkušenost s vedením týmu lidí
• samostatnost, zodpovědnost
• časová flexibilita
• velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
• MS Office, Internet, e-mail
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní
• trestní bezúhonnost
Nabízíme:
• dlouhodobou pracovní perspektivu v prosperující společnosti
• finanční ohodnocení odpovídající individuálnímu pracovnímu výkonu,
znalostem a dovednostem
• mobilní telefon, osobní PC

Podmínkou k zařazení do výběrového řízení je zaslání motivačního dopisu, strukturovaného životopisu v elektronické podobě na e-mail: petr.turek@bartonapartner.cz

www.5plus2.cz/schrankovne

Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137
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... velký výběr vzorů, rozměrů
a barevných kombinací
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Platí pouze do 31. 7. 2020!

Nevztahuje
zboží,
uje 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.
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Poradenství
a individuální přístup

Řezání podlahové
krytiny na míru

Obšívání
koberců

Vaše zboží Vám
dovezeme po celé ČR

Koberec i PVC Vám
profesionálně položíme

