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STANISLAV FIŠER 
(1931 – 2022)
Český herec začínal ako 
ochotník, po druhej svetovej 
vojne hral najprv v Divadle 
pre mládež, potom vystriedal 
angažmán vo Vinohrad- 
skom divadle, v Divadle Jiřího Wolkera a v Divadle 
E. F. Buriana. Od roku 1959 pôsobil u Jana Wericha 
v Divadle ABC, kde zostal v neskorších Mestských 
divadlách pražských až do svojho odchodu do 
hereckého dôchodku v roku 1993. Zahral si množst-
vo výrazných rolí, hoci neboli hlavné – v kultových 
filmoch Smrt černého krále, Pěnička a Paraplíčko, 
Hvězda padá nahor, Drahé tety a já, Nesmrtelná teta 
či Anjelská tvář. Hral aj v seriáloch 30 prípadov ma-
jora Zemana, Pán Tau, Cirkus Náhrdelník alebo Ach, 
ty vraždy. Možno najviac si však spomeniete na jeho 
hlas – daboval Vinnetoua, ale aj komisára Clouseaua 
v Ružovom panterovi. Od roku 2004, keď prekonal 
rakovinu hrtana, hovoril už len s pomocou prístroja. 
Napriek početným zdravotným problémom zomrel 
v úctyhodnom veku ako 90-ročný.
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 ZDRAVOTNÉ OKIENKO 

Vajce bude

Ceny vajec v obchodoch sa 
v najbližšom období zvýšia 
asi až na 30 centov za 
jedno vajce, informo- 
vali hydinári. Reťazcom  
ich ponúknu asi za   
15 centov oproti pre-
došlým 10 centom a tie si 
prihodia ďalších 60 % ceny. 

Chovatelia si totiž priplá-
cajú za krmivo aj energie, 
pričom krmivá zhltnú až 
polovicu ich nákladov. 
Volajú aj po zastropovaní 
cien elektriny a plynu pre 
poľnohospodárov.

Unavená a šťastná 
mama

Spomíname na Braňa HRONCA
Uplynulý týždeň zomrel hudobník, skladateľ a klavirista 

Branislav Hronec (†81). Už počas štúdií účinkoval v hudob-

ných produkciách v bratislavskej kaviarni Reduta. Preslávil 

sa od 60. rokov formáciou Orchester Braňa Hronca, s ktorým 

spievali napríklad Jana Beláková, Vlasta Čeplíková, Eva 

Kostolányiová či Eva Máziková. Hronec bol aj dirigentom 
Tanečného orchestra Čs. televízie  
v Bratislave či vysokoškolským pe-
dagógom kompozície. V roku 2013 mu 
vyšla autobiografia s názvom Život na 
klávesách.

Herečka a speváčka Zuzana 
Schowanetz Haasová (41) 
sa po dlhých rokoch trápenia 
a odhodlania stala konečne 
opäť mamou. Po 18-ročnej 
Romane sa jej narodila dcérka 
Marína, ktorú má s manželom, 
huslistom Viliamom Scho- 
wanetzom. Maličká prišla na 
svet o mesiac a pol skôr  

a umelkyňa jej nedávno,  
v pôvodnom termíne  
pôrodu, venovala krásne 
vyznanie s fotografiou. Ako 
píše, je na nej unavená, ale 
šťastná. Napriek tomu, že 
s bábätkom je to náročné, 
Zuzka vyzerá skvele a šťastie 
jej srší z očí. Želáme jej všet-
ko dobré! 

Ženská prevencia
JE VŽDY DÔLEŽITÁ
Pravidelnú gynekologickú prehliadku by ženy staršie ako 
15 rokov mali absolvovať raz ročne. Tento časový rozstup 
u drvivej väčšiny žien zaručuje, že prípadný problém sa 
odhalí ešte v zárodku a šance na jeho (vy)riešenie sú  
o to vyššie. Platí to aj u žien po pôrode, ktorých prevencia 
výrazne klesá. Osobitnú kategóriu tvoria seniorky, ktoré 
ukončili pohlavný život a majú pocit, že sa ich mnohé 
časté gynekologické choroby viac netýkajú, čo je omyl, 
tvrdia odborníci z kliniky reprodukčnej medicíny GYN - FIV.
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