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Střední Čechy

„Kroužit s ptáky je povznášející
pocit,“ říká nebeský fotograf

Čekání na gól
pokračuje. Také
na čtvrtý pokus
Příbram mlčela

Vedoucí redakce: Ivana Faryová
Manažer distribuce: Jaroslav Vokurka
Regionální obchodní manažer:
Jan Vašků

Přes 20 let létá na padáku a 15 let pořizuje
z výšky fotografie.
„Nejraději mám Brdy a
Vltavu. To je bezkonkurenční řeka,“ říká Jirka
Jiroušek.
Jaroslav Pešice
redaktor MF DNES
DOBŘÍŠ Jak vypadají známá i méně
známá místa z ptačí perspektivy mohou posoudit návštěvníci Kulturního domu Dobříš na výstavě fotografa Jirky Jirouška, který žije v Kotenčicích u Příbrami. K cestě do oblak používá motorový padák. Zavěšený na
šňůrách s motorem v zádech proletěl celé Česko a zavítal i do ciziny. Z
těch nejzajímavějších míst zmiňuje
Saharu.
„Byli tam velbloudi na písku,
duny, oázy a palmy. Mohl bych z
toho mít výstavu leteckých fotek,
ale neudělám ji, přestože jsem tam
během dvanácti dnů nalítal desítky
hodin a asi tisíc kilometrů. Bylo to
nádherné, ale velbloudi jsou tam
běžní, a když si půjčíte balon, tak to
nafotíte taky. Ale tohle jsem viděl
jednou v životě, v roce 2008. To je
důvod, proč miluju Čechy,“ říká a
ukazuje na snímek špiček brdských

kopců vystupujících z mlhy vyfocený u Čenkova. Právě střední Čechy
mu imponují nejvíce. „Mám je rád,
protože se na ně umím lépe soustředit, zaostřit a najít hezký motiv, protože tady žiju dlouho. Dokážu tak
lépe vybírat místa a počasí, dávat
tomu přidanou hodnotu. V zahraničí jste krátce a nemáte čas to tam poznat,“ vysvětluje jedenačtyřicetiletý rodák z Příbrami, který žil třicet
let pod Svatou Horou.
Před deseti lety se přestěhoval do
malé vesničky Kotenčice. „To,
abych měl prostor pro létání. Z vesnice se totiž dá rychleji vyjet.
Říkám, že tam mám základní tábor
jako horolezci,“ vypravuje Jiroušek,
který se živí správou počítačových
sítí. Vzhledem k tomu, že při každém startu nese na zádech zhruba
padesát kilogramů, se musí udržovat v patřičné kondici.
S motorovým padákem startuje
na loukách. „Lepší samozřejmě je,
pokud jsou z kopce, ale mohou být
i rovné. Při startu vás motor žene,
takže potřebujete někdy jen pět, ale
jindy i padesát metrů. Většinou
vám 15 metrů stačí,“ líčí s tím, že
kdyby se nerozeběhl na tuto vzdálenost, raději zruší start. „To, abych
nemusel běžet třeba sto metrů se zátěží. S motorem, který už mám pod
plynem, se totiž nezastavím na místě, ale musím dobíhat. Taky hrozí,
že se třeba šňůry zamotají do vrtule. A navíc já létám v extrémním po-

vinné ručení. Minimální výška je určená proto, abych nikomu neběhal
po střechách, a maximální, abych
nepřekážel třeba boeingům, které
letí s lidmi na dovolenou,“ upřesňuje fotograf, jehož snímky si lze prohlédnout na www.nebeske.cz. Z
toho důvodu na jeho fotkách neuvidíte Prahu nebo města, kde jsou mezinárodní letiště. Pro příklad, nad
Dobříší je maximální letová hranice
1 200 metrů nad mořem. U Karlštejna je to zase 300 metrů, ale měřeno
nad zemí.

Svět pode mnou Fotograf Jirka Jiroušek létá na motorovém padáku a fotí
krajinu. Toto je jeho pohled na zámek Konopiště. Foto: Jirka Jiroušek
časí, takže jsem hodně oblečený,“
vysvětluje. Extrémní je i doba, v níž
se na své výpravy vydává. Když jede
třeba na Šumavu, vstává už ve dvě
hodiny, aby stačil v klidu nanosit
věci do auta a na místě byl před východem slunce.
Ve vzduchu zažil i pár nepříjemných chvil. „Benzin mi došel několikrát, to se mezi krizové okamžiky
nepočítá. Ale když vane vítr mým
směrem, tak letím rychlostí i 100 kilometrů v hodině. A je důležité, aby
to člověka nepřefouklo přes horu,

KOMERČNÍ PREZENTACE

Stále více Čechů volí nákup drogerie
za hranicemi i na internetu

Nákupy zboží za hranicemi se už pro spoustu Čechů staly synonymem pro úsporu peněz i nákup
kvalitních výrobků. Třeba v Německu mohou za velký nákup ušetřit i tisíce korun. Nejvíce se vyplácí
v zahraničí kupovat drogerii nebo potraviny.
„Jezdíme do Německa nakupovat tak dvakrát měsíčně, někdy i častěji. Kupujeme jídlo i drogerii,“ potvrzuje
Jan Bartoš z Chomutova a odhaduje, že měsíčně utratí za hranicemi zhruba 200 eur, v přepočtu přes
pět tisíc korun.
Stejně jako pan Bartoš jezdí za hranice na nákup pravidelně desítky tisíc Čechů. Podle dat Průmyslové
a obchodní komory Dolního Bavorska (IHK) tam Češi ročně utratí přes 95 milionů eur. „Hlavním
důvodem, proč Češi jezdí za nákupy k nám, je podle naší studie vyšší kvalita zboží, větší výběr a často
i výhodnější ceny,“ upřesnil Matthias Segerer, zástupce bavorské hospodářské komory. Češi si často
pochvalují i ochotu tamního personálu.
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Nejžádanější zboží v Německu

• Potraviny: 83,9 %
• Oblečení: 75,5 %
• Drogerie: 55,5 %
• Elektronika: 29,0 %
Zdroj: IHK Regensburg
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Kvalita a cena srovnatelná se zahraničím

Nákup v sousedních zemích se však nemusí vyplatit úplně každému. Zejména když se k ceně nákupu
připočítají náklady na dopravu, nebo vyšší cena za služby v zahraničí. Jak jinak nakoupit drogerii
levně a se zárukou zachování kvality? Je dobré vědět, že všechno zboží, které najdete v prodejnách
v Německu, již výrobci vašich oblíbených značek začali distribuovat i na český trh a vy ho můžete
nakoupit přímo od autorizovaných prodejců v ČR. Kvalitní výrobky tak můžete nakupovat třeba z obýváku
na největším autorizovaném e-shopu s drogerií a kosmetikou www.ageo.cz.

AGEO.cz:

• První a největší obchod s drogerií, kosmetikou, parfémy a zbožím pro děti, domácí mazlíčky
a domácnost.
• Nakoupíte zde stejné zboží za ceny až o 60 % nižší než v českých kamenných obchodech.
• Nemusíte obětovat rodinné plány na víkend výletům za hranice, protože vám nákup bude doručen až
ke dveřím do druhého pracovního dne kamkoli v ČR nebo již ten samý den 7 dní v týdnu značkovou
kurýrní přepravou v Praze.
• Najdete zde skladem přes 20.000 produktů od certifikovaných výrobců za bezkonkurenční ceny.
• Každý den nové zboží ve velké slevě. Na black friday nemusíte čekat celý rok, akční nabídku zde
najdete denně.
• Ušetříte čas i náklady a nakoupíte stejně kvalitní výrobky v pohodlí domova.

Příklady výhodných nákupů

• Nivea Sensitive (250 ml):
1) Německo: 2,15 eur (58 Kč)
2) kamenný obchod v ČR: 79 Kč
3) AGEO.cz: 49 Kč
• Šampon Syoss (500 ml):
1) Německo: 3,25 eur (88 Kč)
2) kamenný obchod v ČR: 115 Kč
3) AGEO.cz: 79 Kč

protože za ní je takzvaný rotor a
vzduch se tam stáčí stejně jako voda
za kamenem. Padák se pak nejspíš
zabalí a vy spadnete. Zažil jsem to
na Králickém Sněžníku, tam jsem
měl co dělat, abych z podobné situace unikl,“ popisuje.
Na nebi pro něj platí stejná pravidla jako pro letadla. Má pilotní licenci a musí dodržovat výškové a rychlostní limity. „Je to podobné jako
pro cyklisty na silnici, také mají stejné předpisy jako auta. My na padácích zase jako motoristé platíme po-

„Kroužím s ptáky“
Ve výškách zažívá převážně klidné
okamžiky. Zajímavá jsou setkání
s ptáky. „Oni ani nemusí rozeznávat, že my na padácích nejsme taky
ptáci. Nebojí se nás, i když letíme s
motorem. Často se stane, že kroužíme v termickém proudu spolu s
dravci. To je povznášející pocit. Někdy přiletí oni k nám, ale spíše je napodobujeme my, když chceme takové proudy využít, přidáme se k nim.
A někdy je i popleteme. Třeba kroužím, protože hledám motiv či vhodnou polohu k pořízení fotek, a přiletí ke mně sokol. Chce taky udělat
pár otoček za pomoci teplého vzduchu a je překvapený, že mu to nejde. Netuší, že mně pomáhá motor,“ říká fotograf, jehož expozice je
momentálně kromě Dobříše k vidění také v rektorátu Akademie ve
francouzském Dijonu.

PLZEŇ Čtyři kola jsou na jaře pryč
a Příbram ve fotbalové lize zatím
ani jednou neskórovala. Nepodařilo se jí to v Teplicích, doma se Slováckem a Bohemians 1905, ani včera večer v Plzni.
Vedoucímu týmu tabulky podlehla 0:4 a musí si bez okolků přiznat,
že je namočená do bojů o záchranu. Na sestupovou příčku má Příbram stále náskok pouhých pěti
bodů, plus k tomu bonus v podobě
lepších vzájemných zápasů s Olomoucí, která právě na předposlední příčce figuruje.
„Tady v Plzni nám dnes v uvozovkách o nic nešlo,“ řekl příbramský
záložník Jan Rezek v narážce na
fakt, že se od jeho týmu tentokrát
nic moc nečekalo. „První poločas
jsme odehráli dobře. Měli jsme i náznaky šancí. Ale druhá půle, to už
byl velký propadák, ustrašený dětský výkon. Z něj mám špatný pocit,“ přiznal Rezek.
Omluvenkou může být, že Příbram postrádala pět hráčů základního kádru a měla obrovské potíže
se slepením základní sestavy.
Nasadila tak ještě více mladíků,
než bývá v jejím podání obvyklé.
„Musí se fotbal učit. Třeba při druhém gólu se stoper Chaluš měl zachovat líp,“ řekl příbramský trenér
Pavel Tobiáš o „juniorech“. „První
poločas od nás byl dobrý, poctivě
jsme bránili a měli i šance. Ve druhé půli rozhodly dva rychlé góly,
hlavně ten druhý byl hodně laciný,“ dodal kouč. (prp)

