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Měsíc mě zajímal od dětství
Rozhovor s astronomem Pavlem Gabzdylem



Co vás čeká?

→  Letecká show Martina 
Šonky, pilota závodní série 
Red Bull Air Race

→  Tovární piloti celé Evropy 
a jejich ukázky leteckých 
dovedností

→  Rekonstrukce boje na nebi  
„1. Světová válka“

→  Oficiální otevření dráhy 
pro velká letadla

→  Přehlídka letadel, seskoky 
parašutistů 

… a spousta dalších 
zajímavostí!

CHAMPIONS  
over Czech Heaven

sobota 16. června 2018 od 10.00 h
Modelářské letiště Czech Heaven, Budkovice-Ivančice

Více informací  
(včetně programu) na

www.czechheaven.cz

Tak trochu jiný letecký den!



S hlavou v oblacích

Vzpomenete si ještě, jak je to dlouho, co jste 
byli v planetáriu? Já naposledy ještě jako dítě, 
na povinné školní exkurzi. Že je to vlastně ško-
da a že by člověk měl občas obrátit oči k nebi, 
o tom mě přesvědčil rozhovor s astronomem 
Pavlem Gabzdylem, najdete jej na straně 2.

Pokud nejste typ snílka s hlavou v oblacích 
a raději než duši potěšíte svoje tělo, třeba 
dobrým jídlem, zveme vás na Židlochovické 
meruňkobraní. Kdo si troufne, může se zúčast-
nit soutěže v pojídání knedlíků na čas. Méně 
odvážní si na jarmarku mohou alespoň zakou-
pit meruňky na všechny způsoby – od marme-
lád po pivo.

Kdo si po dni stráveném na výletě rád sed-
ne večer k televizi, tomu by neměl uniknout 
článek na straně 8. Přehledně v něm přinášíme 
informace o blížícím se přechodu na novou 
generaci pozemního vysílání DVB-T2.

Přeji vám příjemné počtení!

Kateřina Rufer,
prokuristka 
společnosti itself, s. r. o.
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Rozhovor

Pavel Gabzdyl:
Letět do vesmíru? 
V tomto jsem trochu 
antihrdina
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Život na Zemi je jedinečný a rozhodně ne samozřejmý. 
S tímto vědomím bychom k našemu životu na Zemi měli 
přistupovat. To tvrdí astronom a fotograf Pavel Gabzdyl.
Co obnáší jeho práce pro Hvězdárnu a planetárium 
Brno? A proč tak rád upíná zrak k našemu 
zemskému souputníkovi?  
Dozvíte se v našem rozhovoru.
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Už jako malého kluka vás 
to táhlo k přírodním vědám 
a astronomii?
Vzpomínám si na televizní 
pořad Okna vesmíru doko-
řán, který uváděl pan Grygar, 
český astronom a astrofyzik. 
Díky tomu pořadu jsem si 
uvědomil, že něco takového 
jako vesmír vůbec existuje. 
No a v období puberty jsem 
pozorování noční oblohy 
naprosto propadl. Zde začala 
cesta k mému současnému 
zaměstnání.

Ke kterému jste se dostal 
přes studium geologie…
V astronomii jsem se vypro-
filoval na studium Měsíce 
a planet sluneční soustavy. 
Když se zabýváte Měsícem, 
tak to není astronomie, ale 
spíše geologie. Zkoumáte 
vzorky měsíčních hornin, 
popisujete útvary na Měsíci 
i procesy, které zde probíha-
jí. To už je opravdu blíže té 
geologii. Studium na vysoké 
škole ale přišlo až po nástu-
pu na brněnskou hvězdárnu 
v roce 2000 a geologie byla 
jasnou volbou.

V brněnské hvězdárně 
pracujete jako zástupce 
ředitele. Co je náplní vaší 
práce?
Mám na starost výběr pořa-
dů, které tady v planetáriu 
pouštíme, a podílím se i na 
celkové dramaturgii hvězdár-
ny – od grafických výstupů až 
po odborné texty. S kolegy 
tvoříme i vlastní pořady, těch 
ale bohužel již není tolik, jak 
tomu bylo v minulosti, pro-
tože jejich produkce je kvůli 

nové technologii digitálního 
promítání časově i finančně 
velmi náročná.

Rok 2013 znamenal pro 
brněnskou hvězdárnu vý-
razný krok kupředu – přešli 
jste z klasického analogo-
vého promítání na digitální 
projekci. Jak probíhaly 
přípravy na tento krok?
Bylo to náročné, ale zároveň 
to byla velká výzva. Fulldo-
me technologie, kterou nyní 
využíváme, si žádá opravdu 
velmi kvalitní vstupní data. 
S novou digitální technologií 
máme k dispozici i inter-
aktivní 3D model vesmíru, 
který nám umožňuje zobrazit 
jakýkoliv vesmírný objekt v ja-
kémkoliv čase. Vše si v systé-
mu dokážeme připravit.

Což tedy přináší i velkou 
náročnost na tvorbu tako-
vých pořadů…
V digitáriu, což je sál, kde 
tyto pořady promítáme, kou-
káte 180 stupňů kolem sebe. 
Pokud třeba natáčíte pořad 
určený pro takový sál, musíte 
z okolí kamery vše podstatné 
poschovávat, aby to v záběru 
nebylo vidět. Vše navíc musí-
te připravit v opravdu velkém 
rozlišení, aby diváka nerušila 
nízká kvalita obrazu.

Pochopil jsem, že vaším 
nejoblíbenějším vesmír-
ným objektem je Měsíc. 
Proč zrovna on?
Měsíc je krásně vidět ze 
Země. Pokud opomenu 
Zemi, není tu jiné kosmic-
ké těleso, na kterém byste 
pouhým okem spatřili tolik 

podrobností. Když jsem jako 
kluk vzal do ruky můj první, 
velmi primitivní dalekohled, 
tak už díky němu jsem na 
povrchu Měsíce krásně roze-
znal krátery. Fascinovalo mě, 
že takhle mohu pozorovat 
úplně jiný svět.

Na hvězdárně tvoříte pro-
gram pro veřejnost, vydal 
jste již několik knih o Mě-
síci, přednášíte na vysoké 
škole. Je ještě nějaká meta 
v oblasti popularizace ast-
ronomie, které byste chtěl 
dosáhnout?
Ještě jsem nenapsal knížku 
pro děti! Ale zrovna letos to 
vypadá, že by jedna tako-
vá mohla vyjít, právě na ní 
pracuji.

Chtěl byste se někdy podí-
vat do vesmíru?
Přiznám se, že v tomto jsem 
trochu antihrdina. Stačí mi 
zažít větší turbulence a už 
to je pro mě na hranici 
únosnosti. A taky si nedo-
kážu představit, že bych 
se posadil do malé kabiny 
a měl pod sebou spousty tun 
paliva. Ale pokud třeba Elon 
Musk začne prodávat letenky 
na Měsíc, tak možná začnu 
šetřit!

Co v současné době budí 
zájem světových astrono-
mů?
Určitě je to objev gravi-
tačních vln. A pak je to 
samozřejmě hledání „druhé 
Země“, planety, která svými 
parametry bude co nejvíce 
podobná naší Zemi. Zatím se 
to nepodařilo, ale ukazuje se, 
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Každá fotografie 
dokáže odhalit 
ještě zajímavější 
věci, detaily se 
kterými primárně 
nepočítáte.

pracovišti je v našem oboru 
naprosto zásadní.

Sledování noční oblohy 
vás přivedlo k vaší další 
profesi – fotografování. 
Předpokládám, že tedy 
fotíte raději v noci…
Ani ne. Ze začátku jsem fotil 
raději v noci, ale teď fotím 
brzy ráno nebo večer, kdy 
se mi zdá, že je světlo pro 
fotografování ideální.

Na Facebooku jste zalo-
žil skupinu Neuvěřitelné 
Brno, kde publikujete své 
fotografie, nyní máte přes 
16 000 fanoušků. Posílají 
vám tipy na místa, která 

že planet, které jsou schopné 
mít na svém povrchu jakž 
takž příznivé podmínky pro 
život, je více, než jsme si 
mysleli.

V čem spočívá v současnos-
ti největší role telekomuni-
kačních prostředků?
Mohlo by se zdát, že ta úloha 
je hlavně při objevování 
třeba těch planet podobných 
Zemi. Ta hlavní role je ale 
v předávání informací. V rám-
ci astronomie, astrofyziky 
a dalších oborů generujeme 
obrovské množství dat, které 
je potřeba rychle distribu-
ovat po celém světě. Ta 
komunikace mezi vědeckými 
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byste měl navštívit a vy-
fotit?
Ano, je tomu tak. Mám 
radost, když se lidé dívají ko-
lem sebe a hledají zajímavá 
místa, odkud je Brno pěkně 
vidět. Seznam takových míst 
si píšu, ale bohužel nemám 
dostatek času, abych všech-
ny ty tipy zrealizoval.

Jste trpělivější při pozo-
rování oblohy, nebo při 
fotografování?
Při fotografování, zde se totiž 
vždycky trpělivost vyplatí. 
U té astronomie tomu tak 
často není. U fotografování 
se mi nikdy nestalo, že bych 
byl výsledkem zklamaný. Kaž-
dá fotografie dokáže odhalit 
ještě zajímavější věci, detaily, 
cokoliv, s čím třeba primárně 
nepočítáte, že na fotografii 
chcete zachytit.

Zbývá vám nějaký volný 
čas na sledování televize?
S manželkou se samozřej-
mě na televizi díváme, ale 
ne v reálném čase. Spíše 
si vybíráme z televizního 
archivu, kde si vždycky něco 
najdeme.

Jak se díváte na filmy, 
jejichž děj se odehrává ve 
vesmíru? Nezvednete ob-
čas obočí nad záběry, které 
zobrazují to, co ve vesmíru 
zkrátka nastat nemůže?
Filmy jako Gravitace, Kontakt 
nebo Interstellar patří k těm 
lepším. Samozřejmě jsou tam 
nějaké věci trošku přitažené 
za vlasy, ale základ je věro-
hodný. Pak existují dokumen-
tární filmy, u jejichž sledování 
mi bývá nevolno. Žongluje 
se v nich s fakty a lidé potom 
mají velmi zkreslené předsta-

vy o tom, jak to ve skutečnos-
ti je. Pak je těžké jim vysvětlit, 
že to co viděli v televizi, není 
pravda.

Máte ještě nějaké další 
koníčky?
Velmi rád poslouchám hud-
bu, hlavně rock a art-rock. 
A rád cestuju. Na jakoukoliv 
cestu si vždycky beru foťák. 
A někdy si destinace vybírá-
me i podle toho, že je tam 
pěkná noční obloha. Takže se 
to všechno tak nějak krásně 
prolíná.

/ Radek Tegel / 
/  Foto: Archiv Pavla Gabzdyla, 

Radek Tegel /
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Televize

DVB-T2
Vše, co potřebujete vědět 
o nové generaci  
pozemního vysílání
Pokud patříte mezi většinu českých domácností, které 
přijímají jedinou bezplatnou formu televizního vysílání, 
tedy pozemní digitální vysílání DVB-T, čekají vás 
v několika následujících letech zásadní změny.

Nejpozději na konci led-
na 2021 bude ukončeno 
vysílání ve standardu DVB-T 
a bude k dispozici pouze 
nová generace pozemního 
vysílání DVB-T2. Ano, teprve 
v září 2010 proběhla trans-
formace analogového vysílá-

ní na digitální vysílání DVB-T, 
a už se zase něco mění.

Je ale třeba říci, že aktuální 
přechod na DVB-T2 není 
politickým či obchodním 
rozhodnutím. Radiofre-
kvenční prostor je omezený 

a v současné době v podsta-
tě zaplněný. Kvůli požadavku 
na uvolnění části spektra 
pro vysokorychlostní datové 
přenosy, který přišel ze stra-
ny mobilních operátorů, již 
zachování standardu DVB-T 
není možné. Do zúženého 
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Full HD rozlišení a podobné 
technologie, platí, že pokud 
výslovně není v návodu 
uvedena podpora DVB-T2 
a zároveň HEVC, tak zařízení 
nebude schopno signál DVB-
-T2 dekódovat.

Ale koupě nového televi-
zoru není naštěstí jediným 
východiskem. Od pozemního 
vysílání doporučujeme přejít 
k některé modernější formě 
přenosu televizního signálu. 
Ať už to bude satelitní vysílání, 
digitální televize (tzv. kabelov-
ka), anebo televize vysílaná 
přes internet neboli IPTV.

Se Selfnetem máte 
vystaráno

U obou našich služeb Digitál-
ní televize i Selfnet TV (IPTV) 
máte jistotu, že s přechodem 
na DVB-T2 nebudete muset 
kupovat nový televizor.

U Digitální televize, kterou 
můžete mít už od 150 Kč 
měsíčně, bude záležet, jaký 

tuner vaše stávající zařízení 
podporuje (Analog, DVB-T, 
DVB-C), a od toho se bude 
odvíjet, kolik programů 
budete mít k dispozici (12 
kanálů, 41 kanálů, 62 kanálů).

Selfnet TV je televize s chytrý-
mi funkcemi, díky kterým 
můžete pozastavit právě 
sledovaný pořad, vrátit ho 
na začátek anebo sledovat 
všechny odvysílané pořady 
až 7 dní zpětně. V balíčku 
od 550 Kč měsíčně získáte 
internetový tarif, základní 
programovou nabídku s 52 
kanály (24 HD + 28 SD) 
a IPTV set-top-box.

Pokud se přece jen rozhod-
nete investovat do nové 
televize, dbejte na nákup 
certifikovaných zařízení, 
tzn. těch, která jsou označeny 
logem „DVB-T2 ověřeno“.

Více informací najdete 
na www.selfnet.cz  
a www.selfnet.cz/dvbt2.

/ Barbora Havlátová /

Se Selfnet TV 
máte jistotu, že 
s přechodem na 
DVB-T2 nebudete 
muset kupovat 
nový televizor.

Zařízení, která přijímají současný standard vysílání,  
nebudou po přechodu na sítě nové generace fungovat

spektra by se současná pro-
gramová nabídka jednoduše 
nevešla. Některé stanice by 
musely vysílání úplně opustit, 
nebo by to vedlo k výrazné-
mu snížení kvality obrazu.

A proto se nevyhneme 
přechodu na DVB-T2 
s efektivnějším kódováním 
HEVC (bývá též označeno 
jako H.265), které umožňuje 
v menším frekvenčním pro-
storu přenést stejné množství 
programů, navíc ve vyšší 
obrazové kvalitě.

Znamená to investice 
do dalšího zařízení?

Je pravda, že zařízení (tele-
vize nebo set-top-box), která 
přijímají současný standard 
vysílání, nebudou po pře-
chodu na sítě nové generace 
fungovat. To platí vždy. Signál 
DVB-T2 se od současného 
DVB-T natolik technicky liší, 
že starší televizory jej ne-
dokáží přehrát. Ačkoli třeba 
máte novější zařízení, které 
podporuje kódování MPEG4, 
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Internet

Čas na změnu

Změnit dodavatele interne-
tu je mnohem snazší, než 
se na první pohled může 
zdát. Podle aktuálního znění 
zákona o elektronických 
komunikacích může spo-
třebitel (v našem případě 
uživatel internetu) kdykoliv 
ukončit smlouvu o poskyto-
vání internetových služeb. 
Tato skutečnost se týká nejen 
smluv na dobu neurčitou, 
ale i předčasného ukončení 
smlouvy na dobu určitou.

Smlouva na dobu 
neurčitou

Smlouvu na dobu neurčitou 
můžete ukončit na základě 
zaslání výpovědi svému 
poskytovateli internetu, a to 
i bez udání důvodu. Mnoho 
poskytovatelů má na svých 

webových stránkách uložen 
formulář výpovědi, který si 
můžete vytisknout, doplnit 
požadované údaje, podepsat 
a zaslat na uvedený kontakt. 
Poskytovatel internetu by 
měl mimo svého vlastní-
ho formuláře akceptovat 
i vámi sepsanou výpověď, 
pokud obsahuje všechny 
zákonem dané náležitosti 
(jako např. jméno, rodné 
číslo, číslo smlouvy atd.). 
Konkrétní údaje, které musí 
písemná výpověď obsahovat, 
doporučujeme ověřit přímo 
u vašeho současného posky-
tovatele.

Výpovědní lhůta u smlouvy 
na dobu neurčitou činí 1 ka-
lendářní měsíc a začíná běžet 
prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž 
byla výpověď doručena 
poskytovateli.

Jak změnit  
poskytovatele internetu
Funkční internetové připojení přispívá ke 
spokojenosti členů naší domácnosti. Již jsme 
si zvykli na to, že internet je součástí našeho 
života, a tudíž od poskytovatele internetu 
očekáváme kombinaci spolehlivého připojení, 
výhodné ceny a špičkové zákaznické podpory. 
Co když tomu tak není? Můžeme přejít 
k jinému poskytovateli, aniž bychom platili 
velké pokuty?

Smlouva na dobu 
určitou

Stejně budete postupovat 
i v případě ukončení smlouvy 
na dobu určitou. Smlouvu 
lze ukončit kdykoli, doplace-
ním 20 % z ceny zbývajícího 
závazku.

Příklad

Pan Novák má se společnos-
tí 12345 Net, s. r. o. uzavře-
nou smlouvu na poskytování 
internetových služeb, a to na 
dobu určitou do 31. pro-
since 2018. Dle smlouvy 
platí za všechny poskytnuté 
služby 500 Kč měsíčně.

Dne 25. června doručí pan 
Novák společnosti výpověď 
smlouvy. Výpovědní lhůta 
začne běžet 1. července 
a smluvní vztah mezi p. No-
vákem a společností tedy 
skončí 31. července. Od 
1. srpna již tedy p. Novák 
nebude zákazníkem dané 
společnosti.

Výše zbylých závazků tak 
činí 2 500 Kč (500 Kč × 
5 měsíců – platby za srpen 
až prosinec). Společnost 
ale může po p. Novákovi 
požadovat pouze 20 % této 
částky, tj. 500 Kč.

/ Radek Tegel /



PŘEJDĚTE  K  SELFNET!
Nejste spokojeni se současným  
poskytovatelem internetu? 
Chcete stabilní internetové připojení? 
Přejděte k Selfnet!

Jak začít?

Co bude následovat?

Navštivte stránku 
nebo

www.selfnet.cz/zmena

Ověříme  
dostupnost našich 

služeb na vaší 
adrese.

1.

Náklady spojené 
s výpovědí přechozí 

smlouvy vám 
vykompenzujeme.

5.

Připravíme  
výpověď smlouvy 

u vašeho stávajícího 
poskytovatele 

internetu.

2.

Internetové 
připojení 

vám zdarma 
zprovozníme.

6.

Postaráme se 
o doručení výpovědi 

stávajícímu 
poskytovateli.

S celým procesem 
přechodu k Selfnet  

vám rádi pomůžeme.



PŘEJDĚTE  K  SELFNET!
Jak začít?

Co bude následovat?

Zavolejte na tel. číslo 
nebo

733 599 238

Internetové 
připojení 

vám zdarma 
zprovozníme.

Postaráme se 
o doručení výpovědi 

stávajícímu 
poskytovateli.

3.

Nabídneme vám 
vhodný internetový 

tarif dle vašich 
požadavků.

4.

V čem jsme jiní?
Rychlost internetu  
po optickém/metalickém 
kabelu neslibujeme,  
ale garantujeme.

Máme zákaznickou linku 
dostupnou 24 h denně,  
7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Disponujeme širokým  
týmem servisních techniků.
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Grilovaná kachní 
prsa, ragú z meruněk 
a meruňkové čatní

Ingredience na 4 porce:

• 600 g kachní prsa s kůží
• sůl a pepř na ochucení

Ingredience na ragú:

• 100 g meruněk
• 100 g sezonní zeleniny – 

mrkev, celer, dýně,  
fava fazole, šalotka

• 1 lžíce nasekaných 
neloupaných mandlí

• 1 lžíce másla
• 1 lžička nasekaného 

koriandru
• sůl, pepř na ochucení

Tip na doma

Kachna a meruňky. Jak báječně to zní! Nebude to dlouho 
trvat a stromy se začnou barvit do oranžova. Blíží se čas 
meruněk a šéfkuchař školy vaření Kuliner Jan Rimpler 
pro vás připravil meruňkový recept (nejen) na sváteční 
oběd. Určitě jej zkuste doma!

Kachna s meruňkami
podle Jana Rimplera

Ingredience na čatní:

• 1 velká šalotka
• 2 cm oloupaného 

nakrájeného zázvoru
• 1 chilli paprička
• 300 g meruněk 

nakrájených na kostky
• 1 lžíce oleje
• 1 lžíce třtinového cukru
• 200 ml bílého vína
• sůl a pepř  

na ochucení
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Uvařítesami!

Postup:
Vytáhneme kachní prsa z led-
nice a necháme je odpočívat 
při pokojové teplotě. Nejpr-
ve si připravíme čatní.

Na oleji lehce orestujeme 
nakrájenou šalotku, přidáme 
zázvor a meruňky. Zasypeme 
cukrem a necháme zkarame-
lizovat. Zalijeme vínem, ochu-
tíme a na mírném plamenu 
vaříme. Přidáme chilli dle 
chuti a necháme vychladnout.

Kachní prsa vložíme na 
rozpálenou pánev, nejprve 
kůží dolů. Opečeme ze všech 

stran cca 3 minuty. Osolíme, 
opepříme a zabalíme do alo-
balu. Necháme odpočinout 
na teplém místě.

Přebytečný tuk z pánve slije-
me a připravíme ragú. Na kos-
tičky nakrájenou zeleninu na 
ragú orestujeme na výpeku, 
poté přidáme meruňky 
a mandle. Ochutíme, přidáme 
máslo a nasekaný koriandr.

/ Barbora Havlátová / 
/  Foto: Marie Čadová,  

Petra Kouřilová /
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Recenze a filmové tipy

Americký Chopper
Reality show, 2017

Skutečná hra o trůny 
Dokumentární, historický, 2017 

Fanoušci motocyklů, držte se pevně! Paul a Paul, otec 
a syn, konstruktéři motocyklů světové extra třídy, se vrací 
na Discovery Channel. A opět vyráží křížem krážem po 
Spojených státech amerických za významnými zakázkami 
na výrobu populárních chopperů, motocyklů jako stvoře-
ných pro vyjížďky po Route 66.

Chcete vědět, co vše obnáší jejich výroba a prodej? Na-
hlédněte do jejich dílny Orange County Choppers a buď-
te u zrodu exkluzivních motorek, které si na míru nechávají 
konstruovat američtí zbohatlíci. Jejich požadavky na stroje 
jsou různé, chvílemi až absurdní, a proto je každá zakázka 
pro konstruktéry nejen zkouškou zručnosti, ale především 
trpělivosti.

Premiérové díly této americké reality show, vysílané již 
od roku 2003, opět slibují náhled do výroby luxusních 
chopperů, ale i vyostřené emoce mezi otcem a synem. 
Ty způsobuje rozdílný přístup k práci i odlišné představy 
o tom, jak by správný „cool“ chopper měl vypadat.

Discovery Channel 
červen 2018

V bouřlivých stoletích vzniku 
rané Evropy spolu bojovaly 
rodinné dynastie o její nad-
vládu. Střetávaly se se zbraně-
mi v krvi na bojištích. Skuteč-
né války však byly mnohem 
složitější a osobní boj o moc 
probíhal za zavřenými dveřmi.

Za hradními stěnami existoval 
svět strategických spojenec-
tví, cizoložství, spiknutí, zrady 
a vražd. Kruté intriky zničily 
mnohé legendární rodiny 
a ovlivnily způsob vlády nad 
jejich říší. V této hře o moc 
a územní zisky neexistovala 
žádná pravidla, neboť ti, kdo 
nebyli se slávou korunováni, 
brzy zašli v ústraní. K těmto 
impozantním bitvám dochá-
zelo v průběhu staletí a otřá-

70
%

hodnocení 
selfnet
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Skutečná hra o trůny 
Dokumentární, historický, 2017 

Největší okamžiky  
fotbalové historie
Dokumentární, sportovní, 2018 – premiéra

Jaké góly otřásly fotbalovým světem? Kteří hráči jsou 
nazýváni „fotbalovými mušketýry“? Jak ovlivnili Pelé 
a Maradona pohled veřejnosti na fotbal? To vše se dozvíte 
v unikátním dokumentárním seriálu, mapujícím historii 
fotbalového mistrovství světa, především pak jeho stěžejní 
zápasy a momenty, které změnily vývoj světového fotbalu.

Nejen s fotbalovými odborníky, ale především se samot-
nými hráči a trenéry nejúspěšnějších mužstev nahlédnete 
do zákulisí nejvýznamnější fotbalové události v roce, jejíž 
historie sahá až do roku 1930. Z hráčů se na tvorbě tohoto 
dokumentárního cyklu podílel především španělský fotba-
lista David Villa, který se stal i tváří celého projektu.

Seriál je součástí čtrnáctidenního tematického cyklu His-
torie fotbalu a všichni milovníci sportu jej mohou brát jako 
„předkrm“ před blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale, 
které se bude konat od 14. června v Rusku.

History, 
28.–31. 5. 2018, 21.00

? hodnocení 
selfnet

80
%

hodnocení 
selfnet

saly budoucími generacemi 
Evropy. I v současnosti rezo-
nují v nesčetných oblíbených 
filmech a seriálech: Prokletí 
králové, Tudorovci a samo-
zřejmě televizní senzace Hra 
o trůny.

Podíváte se, jak zásadní 
byly touha po moci a lidské 
vášně při utváření evropských 
národů.

Viasat History, 
květen 2018



16 Magazín Selfnet

Tip na výlet

Židlochovické 
meruňkobraní
Blížící se léto již otevírá dveře nejen dlouhodobému odpočinku 
od školních či pracovních starostí, ale třeba i jednodenním výletům 
za krásami a netradičními akcemi na jižní Moravě. Pokud takový výlet 
plánujete a chcete vyrazit ať už sami či s rodinou, určitě si do kalendáře 
poznačte sobotu 14. července. V tento den se totiž v Židlochovicích 
koná unikátní akce všech milovníků meruněk – Meruňkobraní.

Proč letí zrovna 
meruňky

Co se týče obliby u českých 
pěstitelů, meruňky patří 
společně s jablkem a višní 
k nejvýznamnějším ovocným 
druhům v České republice. 
Není divu. Komu z nás by 
se nevybavily meruňko-
vé kynuté knedlíky nebo 
koláče? O věhlasu tohoto 
ovoce a jeho důležitém 
místu v našem jídelníčku 

je přesvědčeno i Městské 
kulturní středisko Židlocho-
vice, které v létě uspořádá již 
čtvrtý ročník židlochovického 
Meruňkobraní.

Pořadatelé mají za sebou již 
tři úspěšné ročníky, kte-
ré byly spojeny nejen se 

zajímavým gastronomickým 
programem, ale i netradič-
ními soutěžemi a hudebním 
nebo divadelním doprovo-
dem. Hlavní program probí-
há přímo na náměstí Míru.
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Minulé ročníky se těšily hoj-
nému zájmu účastníků nejen 
díky svému netradičnímu 
zaměření, ale i díky osobnos-
tem z oblasti gastronomie, 
které na akci vystoupily 
a přímo na pódiu předvedly 
svůj kuchařský um.

Vaření v přímém 
přenosu

Lákadlem prvních dvou roč-
níků byli Filip Sajler a Ondřej 
Slanina, které můžete znát 
z televizních obrazovek. 
„Kluci v akci“ provedli ve-
řejnost přípravou některých 
netradičních jídel – meruň-

kové polévky s medem nebo 
meruňkového ragú.

Na Meruňkobraní zavítal i Jan 
Rimpler, šéfkuchař a lektor 
gastronomického centra Ku-
liner, který bývá pravidelným 
hostem v Dobrém ránu Čes-
ké televize. Ten si připravil 
i speciální vstup pro děti, se 
kterými na pódiu připravoval 
meruňkové sushi v barevném 
sezamu s čokoládou.

Velkou radost návštěvníkům 
minulého ročníku i samot-
ným pořadatelům udělal 
Martin Škoda, český Jamie 
Oliver a autor dvou kucha-
řek, které získaly mnohá oce-

Minulé ročníky 
se těšily hojnému 
zájmu účastníků 
i díky osobnostem 
z oblasti gastronomie, 
které předvedly svůj 
kuchařský um.
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Meruňkobraní
Kde: Židlochovice

Kdy: v sobotu14. července

Více informací o programu 
Meruňkobraní naleznete na 
webových stránkách města 
www.zidlochovice.cz.

nění v ČR i ve světě. Mimo 
svůj hlavní program na pódiu 
si Martin připravil i workshop 
pro veřejnost. Několik 
šťastlivců tak mohlo po jeho 
boku připravovat grilované 
marinované vepřové a salát 
z grilované zeleniny.

Díky kameramanům a vel-
koplošné obrazovce měli 
návštěvníci možnost koukat 
kuchařům přímo pod ruce 
a tím se přiučit novým ku-
chařským dovednostem.

Vězte však, že ne všechno ku-
chařské snažení bývá během 
akce zaměřeno jen na me-
ruňky. Příkladem z minulých 
ročníků byla ukázka přípravy 
hmyzích specialit, kterou vedl 

Velkému zájmu publika se každoročně těší soutěž v pojídání meruňkových knedlíků

Petr Ocknecht, jeden z nej-
zkušenějších kuchařů jedlého 
hmyzu v republice.

Kdo sní nejvíce 
knedlíků

Velkému zájmu publika se 
každoročně těší soutěž v po-
jídání meruňkových knedlíků. 
Vítězí ten, kdo jich během 
časového limitu 15 minut 
sní nejvíce. Vítězi minulého 
ročníku se podařilo sníst 30 
knedlíků a právem si odnesl 
nejen dárkový koš od partne-
rů akce, ale i titul „Knedlíkový 
král slunečného města“.

Speciální soutěžní kategorie 
bývají připraveny i pro děti, 
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které soupeří v pojídání 5 
až 10 rozpůlených meruněk 
(dle věkové kategorie) v co 
nejkratším čase. Drobným 
dárkem bývají odměněni 
všichni účastníci, vítězové 
jednotlivých kategorií získají 
navíc věcný dar.

Co nabídne 
doprovodný program

Součástí programu na ná-
městí bývá i jarmark, kde si 
můžete zakoupit nejen různé 
druhy meruněk, ale i tradič-
ní výrobky z nich – džemy 
a marmelády. Ochutnat 
můžete samozřejmě i meruň-
kové pálenky, meruňkovou 
zmrzlinu, nebo dokonce 
i meruňkové pivo.

Během Meruňkobraní se 
nevaří jen na pódiu na ná-
městí. Do akce se pravidelně 
zapojují i některé místní re-
staurace, které v den konání 
akce servírují jak tradiční, 
tak i méně obvyklé pokrmy. 

V minulosti tak hosté mohli 
ochutnat meruňkovou pizzu 
nebo vepřové řízky s meruň-
kovou omáčkou.

Milovníky historie potěší 
i možnost navštívit židlocho-
vický zámek, který je běžně 
veřejnosti nepřístupný. 
Vstupenky na odpolední ko-
mentované prohlídky bývají 
v prodeji v den konání akce 
na náměstí.

Co nás čeká letos?

Motto letošního ročníku 
Meruňkobraní zní „Návrat 
k tradicím“. I pro tento rok 
pořadatelé garantují zajíma-
vé hosty, kulinářské vaření 
i pestré doprovodné aktivity. 
Nezapomeňte tedy na so-
botu 14. července a prožijte 
v Židlochovicích den s me-
ruňkami.

Milovníky 
historie potěší 
i možnost navštívit 
Židlochovický 
zámek, který je 
běžně veřejnosti 
nepřístupný. 

Návštěvníci měli možnost 
koukat kuchařům přímo 
pod ruce

/ Radek Tegel / 
/  Foto: Archiv města Židlochovice,  

Martin Mžíček /
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Křížovka
Odhalte, kdy a na jakém kanálu bude uveden oblíbený seriál Mladý papež.  
Tajenku se svou poštovní adresou nám pošlete na magazinelfnet@selfnet.cz do 30. 6. 2018.  
Z odpovědí vylosujeme 4 výherce, které odměníme dárkovým balíčkem.



Kabel 1 Kabel 2 Kabel 3

30/2 Mbps 100/3 Mbps 200/4 Mbps

30/3 Mbps 100/5 Mbps

Rebešovice
(ulice V Sadě, Zámecká, 
Sportovní, Na Dědině 

a Nová)

Žatčany

Letonice

200/7 Mbps

www.selfnet.cz

Máme pro vás dobré zprávy

Od 1. dubna jsme navýšili rychlost 
odesílání dat na metalické síti:

Do naší sítě jsme připojili další místa:

INTERNET



Poradíme vám na stranách 9–11 tohoto magazínu.

Kosmická rychlost nás baví
Neustále pracujeme na tom,  

abychom vám poskytovali skutečně rychlé  
a spolehlivé spojení s vesmírem internetu.

Připojte se k naší síti.


