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Za tiskové chyby neručíme

Pokud byste doručování našeho týdeníku považovali 
za nevyžádané a pokud by to vedlo k Vašim 
výdajům, nebo pokud by Vás doručování našeho 
týdeníku obtěžovalo, kontaktujte nás prosím laskavě 
na bezplatné telefonní lince 800 165 894.
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Knihu můžete zakoupit ve vybraných 
OD Kau� and, které mají v nabídce sortiment knih.

Ve čtvrtek 22. září v 21:00 hod na ČT1 
můžeme sledovat další pokračo-

vání pořadu Suma sumárum aneb Kde 
jsou mé peníze na téma úspor v rodin-
ném rozpočtu. První příběh společných 
vlastníků bytů autory pořadu zavedl 
do Lokte u Karlových Varů a ukázal, že 
možností, jak ušetřit na bydlení a služ-
bách, je dost.

K problematice šetření a sousedských vzta-
hů se vyjádří také hudební skladatel Petr 
Malásek (na snímku). Bývaly to domy pro 
družstevníky, které se koncem padesátých 
let minulého století stavěly jako houby po 
dešti. Vždyť bytovky slibovaly pohodlné 
rodinné bydlení na mnoho let a byly tak 
trochu za zásluhy. Lidé se v nich většinou 
znali, spojovala je práce v JZD a taky děti, 
které se v nich narodily. Soužití fungovalo 
jako větší rodina. Zajímavé téma i pro náš 
pořad Suma sumárum aneb Kde jsou mé 
peníze.

Široká Niva, tam kde lišky dávají dobrou noc
V malebném kraji, v podhůří Jeseníků, je 
obec, která má velmi pohnutou nedávnou 
historii. Voda, která se vylila z koryta dříve 
klidné říčky, nejen že zničila mnoho domů, 
ale o život zde přišlo i sedm lidí. „Vzala je 
voda, když se snažili zachránit svůj maje-
tek, své blízké,“ říká starostka obce Alena 
Matéová. „  mají ti, co bydlí v bytov-
kách, nebo na kopci nad kostelem, tam už 
řeka nedosáhne, jsme tady tak trochu na 
konci světa, nezaměstnanost v obci je dva-
cet pět procent.“ V Široké Nivě na Bruntál-
sku se lidé naučili spoléhat sami na sebe. 
Většinou jim nikdo  nepomohl. Útulná ves-
nice, která má obchod s potravinami, smí-
šené zboží, maličkou poštu a hospůdku .

Dveře, co mají kliky zvenčí
Jak se žije lidem, kteří už dávno nemají jis-
totu v ničem? Léta žijí na podporách, ještě-
že mají zahrádky a lásku k místu, které mi-

lují. Musí se spoléhat sami na sebe, protože 
politiků všech politických barev se na návsi 
za dvacet let, s pusou plnou předvolebních 
slibů, vystřídala celá řada. A jak to tak bývá, 
u slibů zůstalo. Kraj, který má největší ne-
zaměstnanost v zemi. Přicházíme k bytov-
ce pod kostelem, u které si hrají na krátce 
posekaném trávníku malé děti a jejich 
hlásky se překřikují, aby nám ukázaly, kde 
bydlí rodina Šulkovských. „Pojďte dál, dáte 
si kafe?“ říká ochotně paní Marie Šulkovská 
a zve nás přes práh svého bytu ve druhém 
patře bytovky. Všímáme si, že byty nemají 
zvenčí onu pověstnou kouli nedobytnosti, 
ale ve vchodových dveřích do bytů jsou 
prostě kliky. Nevídaný úkaz společného 
soužití. „Víte, my jsme tady taková velká ro-
dina, jak můžeme, tak si pomáháme,“ říká 
čerstvá důchodkyně, která svým elánem 
a energií starší dámu rozhodně nepřipomí-
ná. „ Když byly povodně, my nahoře v obci 
jsme byli v suchu, tak jsme se skládali na ty 
potřebnější. To víte, každý dal, co mohl, je 

tady vážně bída. Lidi nemají práci..“. Útulný 
byt Šulkovských má tři pokoje, kuchyňku 
a k bytu patří i zahrádka nedaleko, která je 
chloubou paní Šulkovské. Sama se stará už 
řadu let společně s manželem o chod celé 
bytovky, tak, aby když se něco pokazí, bylo 
na to ve fondu oprav dost peněz. Před ča-
sem si byty všechny partaje domu odkou-
pily, a tak je stále co řešit. „Naše bytovka už 
potřebovala řadu oprav, třeba střecha, ta 
už by nám spadla na hlavu, tak se vždy se-
jdeme, uděláme si nějaké občerstvení a se 
zbylými nájemníky, sousedy se na všem 
domluvíme. Je tu řada šikovných manželů, 
leccos si umíme udělat svépomocí.

Vypadá to jako pohádka
„Děti nám utekly do Prahy, necítily tady 
žádnou perspektivu, ale copak můžeme 
opustit domov, ve kterém vyrůstaly? Ra-
ději se uskromníme a postupně byt opra-
víme, podívejte se z okna. Taková nádhe-
ra. V zimě je v kraji mráz, jako když praští, 

v létě lesy plné hub. Máme to tady rádi. 
S manželem máme měsíčně dohromady 
necelých dvacet tisíc a víte, zaplatíme čtyři 
tisíce za energie, nájem, léky taky něco sto-
jí, jídlo, ale na tom se snažíme šetřit a víte, 
že pět ještě ušetříme? Za to si postupně 
opravujeme starý domeček, který jsme 
tady v obci pořídili. Je to práce na léta, co 
můžete udělat za pět tisíc měsíčně? Ale 
je to radost, která bude jednou pro děti 
a vnoučata, něco po nás zbude. Lidé by se 
měli naučit šetřit,“ říká posmutněle paní 
Marie Šulkovská. „Víte, že se nám podařilo 
ušetřit i z rozpočtu naší bytovky, je to tady 
černé na bílém, já vám to ukážu,“ a listuje 
v dokumentech které se týkají společen-
ství vlastníků jejich bytovky.

Ani koruna dluhu
„Podívejte, tím, že jsme opravili střechu, 
něco zateplili, tak se nám to už trochu 
vrací. Je to sice málo, ale naděje, že dobře 
hospodaříme, bez dluhů, je v této době 
velmi povzbuzující. Je to svatá pravda, ni-
kdo nic nedluží, vše řešíme s předstihem, 
mluvíme spolu.“ Při pohledu na rozzářené 
oči paní, která překročila šedesátku a děti, 
které nám zvědavě nakukovaly do kamer, 
při pohledu na voňavé prádlo vlající před 
bytovkou, jsme získali pocit, že tady je 
svět ještě v pořádku. Lidé se spolu na spo-
lečném soužití domluví a co víc, mají se 
tam daleko od Prahy chuť bavit i v době 
ekonomické krize o něčem jiném, než jen 
o penězích. Třeba o soudržnosti a rodině, 
co spolu vychází. „A soused, no to je tako-
vá rozšířená rodina, vždyť se známe přes 
čtyřicet let,“ dodává paní Šulkovská, před-
sedkyně společenství vlastníků v bytovce 
v Široké Nivě.
Více informací se dozvíte na 
 www.sumasumarum.cz

Pořad Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze pokračuje

Na kterých položkách týkajících se 
bydlení nejvíce utrácíme zbytečně?

Největšími položkami spojenými s byd-
lením jsou náklady na energie, zejména 
teplo pro vytápění a ohřev vody i nákla-
dy na vodu samotnou. Přitom právě na 
těchto nákladech lze změnou „chování“ 
ušetřit nemalé částky. Např. průměrná 
teplota vnitřního vzduchu ve vytápě-
ných místnostech v otopném období 
se má u bytových objektů pohybovat v 
rozsahu 20–22°C a každý stupeň Celsia 
navíc může představovat zvýšení roč-
ních nákladů až o 6 %. Taktéž zajištěním 
rovnoměrného vytápění všech místnos-
tí a odstraněním překážek volného pře-
dání tepla z otopného tělesa do okolí 
lze dosáhnou nemalých úspor nákladů.
Více informací se dozvíte
na www.sumasumarum.cz 
a www.kau� and.cz

Odpovídá 
Jan Vozárik, 
SONSON

Oslavy 8. narozenin Divadla kouzel Oscary bude poprvé
  moderovat Eddie Murphy

Nicholas Einhorn: 
Malá kouzla,
zábavné triky 
 a optické iluze

O víkendu 10.–11. září se v Líbeznicích 
u Prahy slavili 8. narozeniny Divadla 

kouzel a 41. narozeniny jeho principála 
Pavla Kožíška. A byla to oslava ve vel-
kém stylu, kterou si nenechalo ujít takřka 
3000 lidí. Pro návštěvníky líbeznického 
posvícení byly připraveny atrakce, spous-
ta dobrot a soutěží pro děti. Pouťové 
atrakce si vyzkoušely i modelky Hana 
Mašlíková a Martina Dvořáková, které 
společně s Pavlem Kožíškem v jeho show 
vystupují.

Mezi gratulanty na pódiu se svým koncer-
tem vystoupil zpěvák Janek Ledecký, který 
prozradil, že je velký milovník kouzel. Jestli 
si v Divadle kouzel sáhnul na kouzelnickou 
hůlku, která plní tajné přání, ale neprozradil. 
Asi aby se mu to tajné přání opravdu spl-
nilo. Na oslavách nechyběla ani manželka 

Lucie Kožíšková a oba synové Matyáš a Ja-
kub, kteří si s ostatními dětmi pochutnali na 
narozeninovém dortu. „Mám obrovskou ra-
dost. Když jsem před 8 lety otevíral v Líbez-
nicích divadlo, tak si všichni ťukali na čelo, 

že jsem se zbláznil, 
kdo mi sem bude 
jezdit apod. A vidíte, 
funguje to! Diváci si 
k nám našli cestu do-
slova z celé republiky 
a máme pravidelně 
vyprodáno,“ řekl 
spokojený principál 

magického divadla Pavel Kožíšek. Iluzio-
nista o letošních divadelních prázdninách 
nezahálel a připravil pro všechny milovníky 
magie kouzelnickou sadu s názvem Kouzel-
ný klobouk. „Všech 75 kouzel je vybráno tak, 
aby byla lehká na nácvik a aby každý mohl 
snadno překvapit a pobavit přátele. Naučíte 
se krok za krokem jednoduché, ale při tom 
velice efektní kouzelnické triky, které na 
začátku své kariéry používali i nejslavnější 
kouzelníci světa, počínaje Harrym Houdinim 
a konče Davidem Copper� eldem,“ slibuje 
principál jediného Divadla kouzel u nás.

Foto: Archiv Pavla Kožíška

Hudební formace Tata Bojs vyjede po 
čtyřech letech na samostatné kon-

certní turné k propagaci nové desky s ná-
zvem Ležatá osmička. Turné odstartuje 6. 
října v Brně, sdělil Michal Máka ze společ-
nosti Supraphon.

Koncerty budou ve znamení hned několika 
zajímavých hostů, které si vybrali sami Tata 
Bojs. Na turné se tak střídavě představí Re-
public Of Two, Sun� ower Caravan, Longital, 
Dva a Lus3. „Při výběru hostů jsme samozřej-
mě dávali přednost souborům, které mají 
v názvu číslovky. Nicméně protlačilo se nám 
tam i pár čistě písmenkových. Každopádně 
jsou to všechno kapely, které se nám líbí 

a těšíme se, že s nimi budeme 
moci sdílet pódia,“ uvedl bas-
kytarista kapely Marek Huňát, 
alias Mardoša. Pražský koncert, 
který je plánovaný na 25. října 
v Hale Letná na Praze 7, nabíd-
ne podle kapely nejnákladnější 
a nejvýpravnější show v historii 
Tata Bojs. Rozšíří se sestava hos-
tů, dojde i na křest Ležaté osmičky a nebude 
chybět scéna dle návrhu Milana Caise. „Jsou 
to už dlouhé čtyři roky, co jsme naposledy 
hráli v téhle hale v programu nazvaném Ba-
revná hudba Tata Bojs. A tak bylo dost času 
se rozmyslet co dál. Nad scénou už přemýš-
lím skoro dva roky. Máme nachystáno tolik 

překvapení, že se to sem ani nevejde. Někte-
ré písně z Ležaté osmičky zazní koncertně 
poprvé a zřejmě naposled díky přítomnosti 
speciálních hostů alba, kteří do ostatních 
destinací turné bohužel nezavítají,“ upřesnil 
Milan Cais (na snímku). Pramen: MEDIAFAX

Foto: MEDIAFAX/Jakub Deml

Slavnostní předávání cen americ-
ké Akademie � lmových umění 

a věd bude příští rok v únoru poprvé 
moderovat komediální herec Eddie 
Murphy. Informovala o tom agentura 
Reuters.

„Eddie je komediální génius, jeden z nej-
větších a nejvlivnějších umělců, kteří 
kdy žili,“ sdělil koproducent slavnostní 
ceremonie Brett Ratner. „S jeho láskou 
k � lmům, ztvárněním nezapomenutel-
ných postav a jeho věhlasnými výkony 
především na jevišti jsem si jistý, že do 
této show přinese vzrušení, spontán-
nost a srdečnost,“ dodal. Již 84. ceremo-
niál předávání Oscarů se bude konat 26. 
února příštího roku v divadle Kodak The-
ater v kalifornském Hollywoodu. Mur-
phy jej bude moderovat vůbec poprvé. 
Padesátiletý herec, režisér a producent 
v jedné osobě se proslavil snímky jako 
Cesta do Ameriky, Zamilovaný profesor 
nebo Policajt v Beverly Hills.

Pramen: MEDIAFAX
Foto: TASR/AP

Více než 100 zajímavých a originál-
ních mikromagických triků, zábav-

ných žertů a optických iluzí krok za 
krokem. Vše potřebné k tomu, abyste 
zvládli udivující kousky jako protáh-
nout minci prstýnkem, nechat karty 
vznášet nebo propíchnout špejlemi 
balonek tak, že nepraskne. Více než 
650 fotogra� í ukazuje, jak jednotlivé 
triky provádět. Přehled historie magie 
a mikromagie, inspirující příběhy kou-
zelníků, mistrů svého oboru. Staňte se 
kouzelnickou hvězdou každé party!

Skupina Tata Bojs chystá po čtyřech 
letech samostatné turné

www.kaufl and.cz
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