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ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
INZERCE

ČÍSLO 40, ROČNÍK VII

JURIS REAL, spol. s r.o.

Tel.: 777 133 130

www.vykupzahotove.cz

Elvis žije! V Příboře
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Turisté se mohou na mnoha
místech kraje povozit na
elektrokolech
...str. 28 a 29

ČESKÁ DIVOČINA

Vláďa Lichnovský si na připodobnění vzhledu k Elvisu Presleymu dává záležet.

Vláďa Lichnovský z Příbora se živí jako dvojník
zpěváka Elvise Presleyho. Znají ho i v Americe.
MARTIN PJENTAK
PŘÍBOR | Obleče si parádní oblek s rozšířenými nohavicemi, cvočky a širokým zdobeným opaskem, upraví účes,
k němuž patří nezbytné výrazné kotlety,
nasadí tmavé brýle, vezme kytaru a promění se tak v nehynoucí legendu. Už
dvacet let se Vláďa Lichnovský z Příbora živí jako zpívající dvojník Elvise
Presleyho. A to tak úspěšně, že se stal

dokonce „druhým nejlepším Elvisem
Evropy“.
Už dvacet let jste úspěšným imitátorem Elvise Presleyho. Jak jste se
k tomu dostal?
Byla to taková jedna velká shoda náhod. Byl jsem s kamarádem na měsíčním putování po USA a jednou ze zastávek byl i Graceland, kde jsem si v krámku se suvenýry koupil kopii jeho brýlí.

FOTO | ARCHIV V. LICHNOVSKÉHO

Po návratu jsem s kapelou, se kterou
jsem v té době hrával po kavárnách a barech, udělal takové malé představení
v místní hospůdce pro přátele. Půjčil
jsem si paruku z divadla, oblékl kostým
vzdáleně připomínající ten Elvisův, nasadil brýle a první „show“ byla na světě. Shodou okolností se v pražském Elvis Presley fan clubu dozvěděli, že je na
Moravě nějaký „Elvis“, a oslovili nás,
zda bychom nechtěli vystoupit na jejich
akci. Akce byla tehdy mediálně sledována a po vystoupení přišly další a další nabídky, televize, spousta koncertů u nás
i v zahraničí...
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

Unikátní přírodu skrývají
bývalé vojenské prostory
a také české pralesy
...str. 6

UDAVAČI ZA PROTEKTORÁTU

Češi „práskali“ okupantům
i vlastní rodiče, po válce
udavače čekal soud ...str. 8 až 10
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Elvis žije!
V Příboře
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Co pro vás osobně Elvis Presley znamená? Jaký máte vztah k této osobnosti? A proměnil se nějak váš vztah
k němu během těch dvaceti let, co
část života „žijete v jeho kůži“?
Elvis Presley je pro mne určitě nejvýraznější hudební osobnost dvacátého století, která za svůj v podstatě krátký život
udělala opravdu spoustu dobré muziky.
Měl úžasně charizmatický sametový
hlas a taky, co si budeme povídat, vypadal skvěle. Je mi ctí, že mohu k jeho odkazu alespoň trošku přispět a šířit jeho
hudbu dál. Věřte, že i po těch dvaceti letech a více než dvou tisících vystoupení
mne ta hudba neomrzela a pořád ji rád
poslouchám.
Co je třeba k tomu, abyste mohl Elvise Presleyho imitovat? Co je na tom
nejtěžší?
V prvé řadě bych vynechal slovo „imitovat“. Imitace je pro mne výraz, kdy někdo dělá něčí karikaturu, paroduje ho a je
to tedy více méně k smíchu. Ve Státech
na to mají výraz „tribute artist“, tedy
umělec, který vzdává hold určité osobě.
A to je v podstatě ta druhá část otázky.
Nejtěžší je udělat to tak, aby si lidé
z koncertu odnášeli zážitek z kvalitní
muziky a profesionálního vystoupení,
a ne z nějaké parodie. Proto je také někdy lepší udělat věci raději přirozeně,
po svém, než bezhlavě napodobovat
každý Elvisův pohyb, pohled a gesto.
Důležité je vytvořit v lidech iluzi, že
jsou na koncertě „krále rokenrolu“. Pro
mne je asi největší priorita zpěv.
Je těžké zpívat jako Elvis?
Elvis měl poměrně velký rozsah od barytonu až po vysoké tenorové tóny a zazpívat některé věci, zvlášť ze sedmdesátých let, není žádná sranda. Ale když to
všechno vyjde, je to paráda a publikum
to vždy ocení.
Jak to dnes vypadá s fanoušky Elvise Presleyho – 41 let po jeho smrti?
Chodí na vaše vystoupení spíše zapálení fandové nebo lidé, pro jejichž generaci je Presley velkým jménem?
Myslím, že i dnes má Elvisova hudba
co říci, a to napříč všemi generacemi.
Na našich koncertech je běžné, že pod
pódiem řádí čtrnáctileté holky a vedle

nich jejich sedmdesátiletá babička.
Prostě kvalita potvrzená více než šedesáti lety...
Jezdíte nejen po Česku, ale i do zahraničí. Kde je o Presleyho největší
zájem? A jak se liší přijetí?
Kromě Česka, Slovenska a okolních
zemí jsme již byli i čtyřikrát koncertovat v USA, také v Anglii, Švýcarsku...
Někde jsou lidé více posluchači, zase
o to více bouřlivější je potom potlesk,
jinde jdou lidé hned po několika prvních tónech tancovat a řádí celý koncert, ale přesně škatulkovat se to nedá.

„

Měl jsem
z toho velký
strach, že to bude
takové to „tahání dříví
do lesa“, jako kdyby
k nám přijela americká
cimbálovka zpívat naše
moravské písničky.
Máte za sebou i turné po USA. Jaké
to bylo tam?
Amerika byla pro nás obrovskou výzvou. Měl jsem z toho velký strach, že to
bude takové to „tahání dříví do lesa“,
jako kdyby k nám přijela americká cimbálovka zpívat naše moravské písničky.
Naštěstí se moje obavy nepotvrdily
a koncerty byly hojně navštěvovány. Jednak Čechoameričany, kteří nás pozvali,
ale i místními, kteří přišli, možná ze zvědavosti, kouknout na svého „krále“.
Před 14 lety jste získal titul „druhý
nejlepší Elvis Evropy 2004“. Jak
jste se k němu dostal a co to pro vás
znamenalo?
V roce 2004 jsem se z mladické nerozvážnosti přihlásil do amatérského klání
jinak největší profesionální soutěže
v Evropě v Anglickém Blackpoolu. Nikdy jsem neviděl žádného „Elvise“ naživo, a tak jsem se rozhodl vyrazit právě
tam, podívat se, jak to dělají profíci.
Když jsem tam doletěl a nemohl jsem
se najít v seznamech účastníků v amatérském kole, sdělili mi, že pravidla říkají,
když má někdo webové stránky, a já už
je tehdy měl, je to bráno, jako že již pro-

Vláďa Lichnovský vystupuje jako CZ Elvis v doprovodu kapely Elvis Presley
Revival Band.
FOTO | ARCHIV V. LICHNOVSKÉHO
fesionálně vystupuji, a tudíž mne přeřadili do soutěže profesionálů.
Bylo to tedy pro vás mnohem těžší?
Pamatuji si, že jsem to tehdy bral jako
velkou křivdu a podraz a chtěl jsem jet
domů. Nakonec jsem to ale přece jen
zkusil a bylo z toho druhé místo. Porazil
mne tehdy jen Mat King z Anglie. Pro
mne to znamenalo kromě šeku na tisíc liber také prestižní ušití Elvisova obleku
v hodnotě dvou tisíc liber firmou a návrháři, kteří přímo šili pro Elvise a byli
i sponzory této soutěže. Získal jsem tedy
repliku Elvisova „Red Lion“ bílého obleku ušitého přímo na míru pro mne.
Elvisem jste už dvacet let. Ovlivnilo
to i váš soukromý život?
Můj život je takový „doktor Jekyll
a Mr. Hyde“. Na vystoupení jsem Elvis
a vše, co k tomu patří. V civilu jsem Vláďa Lichnovský a žiji jako každý spořádaný občan normální život ve svém rodném městě se svojí rodinou a tento život
je na míle vzdálený tomu Elvisovu.
I když můj dům v podstatě zaplatil „Elvis“, cadillac před ním nestojí a kromě
několika fotek a LP desek v mé pracovně byste marně hledali něco a la Elvis.
Je to pro mne jeden z nejúžasnějších
umělců na světě, ale ne modla...

Král rock'n'rollu
Elvis Presley

Hudební kariéra Elvise Presleyho
trvala pouhých 24 let, přesto se
stal jednou z legend hudby 20.
století. Začínal ve svých 18 letech
v roce 1953 ve studiu Sun Records,
jehož majitel hledal „bělocha
s černošským hlasem“ a správně
rozpoznal Elvisův potenciál. Už
o tři roky později natáčí u další
společnosti RCA singl Heartbreak
Hotel, jehož prodeje rychle
přesáhly milionovou hodnotu.
Presleyho kariéře hodně pomohla
i jeho televizní vystoupení
a účinkování ve filmech. V šedesátých letech zažívá ústup ze
slávy, kdy se na výsluní derou The
Beatles, podaří se mu ale úspěšný
comeback. V roce 1977 umírá.
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Potlučený zachraňoval ostatní
David Černák a Josef
Knebl i přes nebezpečí
vyprošťovali lidi
uvězněné v autech při
hromadné nehodě, která
se odehrála v březnu
u Kujav. Nyní dostali titul
Gentleman silnic.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

JOSEF GABZDYL
KUJAVY | Hořel kamion, auta do sebe
narážela jako při kulečníkovém karambolu, ale David Černák s Josefem
Kneblem neviděli jinou možnost, než
že musí pomoci.
Nejprve pomohli jedné ženě z automobilu, na který pak přeskočily plameny z kamionu, a poté dostali do bezpečí těžce zraněného muže, který byl zaklíněný ve voze v příkopě. Za svou sta-

David Černák s Josefem Kneblem (zcela vlevo) přebírají ocenění za statečnost po březnové dopravní nehodě.
FOTO | ADOLF HORSINKA
tečnost oba získali titul Gentleman silnic.
Osudné pondělí 19. března vládlo
podle krajského policejního ředitele Tomáše Kužela zřejmě nejhorší počasí
uplynulé zimy. Kilometry dálnice na
Novojičínsku pokryla ledovka. Nehod

přibývalo velmi rychle, ta poslední,
v katastru obce Kujavy, byla nejhorší.
Srazily se dva polské kamiony a dalších
pět automobilů. Nikdo naštěstí nepřišel
o život, možná také díky dvojici oceněných mužů.
„Tohle by měl udělat každý. Byl

jsem trochu v šoku, ale neváhal jsem
ani chvíli,“ vysvětloval své počínání
Knebl. Sám jel jako spolujezdec v jednom z havarovaných vozidel. A byl zraněný. „Co mi bylo? Prostě jako při nehodě, trochu potlučený,“ reagoval na dotaz novinářů.
Podobně hovořil i Černák. „Já se nehodě vyhnul, s autem jsem doklouzal
asi metr a půl za posledním autem. Nebyl čas uvažovat nad tím, jestli se mi
něco stane, chtěl jsem pomoci těm, co
to potřebovali,“ líčil.
Na nehodu nezapomene ani krajský
policejní ředitel. Zrovna totiž jel na služební cestu směrem na Olomouc a k nehodě přijel několik minut poté, co se stala. „Bylo to velmi náročné. Čtyřicet minut jsem totiž byl na místě jediný policista. Jako druhý pak na místo dorazil vedoucí krajské dopravní policie Jiří Zlý.
Všechny hlídky totiž zasahovaly u jiných nehod a ke Kujavám se nedostaly.
Tato zkušenost vedla Kužela k systémovým změnám. „Nebyla správně nastavena komunikace mezi okresními ředitelstvími a oddělením dálniční policie. Vzájemně se neslyšeli ve vysílačkách,“ vysvětlil. To se už změnilo.

INZERCE

Ekologická
likvidace vozidel
Jeremenkova 3
Šenov
u Nového Jičína
Tel.: 602 494 398
602 187 995

www.partr.cz

Zaplatíme MINIMÁLNĚ 1000,- Kč
za kompletní autovrak
Zajišťujeme odtah autovraků
•

• Výkup kovů a papíru •

(nejvýhodnější podmínky)

• Digitální váhy •

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
RADA MĚSTA
vyhlašuje konkursní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/lky
příspěvkové organizace

Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín
Máchova 62, příspěvková organizace
IČO 62330101

Bližší informace: www.novyjicin.cz
nebo tel. 556 768 218
Termín podání přihlášek: 28. listopadu 2018

Nemocnice Nový Jičín Vás zve na

DEN PREVENCE
Kdy: čtvrtek 8. 11. 2018 od 13:00 do 16:30 hod.
Kde: v prostorách Interního pavilonu (5a) a ORL ambulance (3)
PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS BEZPLATNÉ VYŠETŘENÍ
A KONZULTACE S ODBORNÍKY:
VYŠETŘENÍ Z KAPKY KRVE: hodnota cukru,
cholesterolu, určení krevní skupiny
MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU
5a
VYHODNOCENÍ RIZIK PŘI CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ
VYŠETŘENÍ ZNAMÉNEK DERMATOSKOPEM
SPIROMETRIE: vyšetření dechové kapacity
ORL VYŠETŘENÍ PŘI DLOUHOTRVAJÍCÍCH
POTÍŽÍCH: chrapot, bolest v krku, polykání
PORADNA INKONTINENCE A PREVENCE RAKOVINY PROSTATY
PREVENCE RAKOVINY DĚLOŽNÍHO ČÍPKU
SPRÁVNÁ TECHNIKA SAMOVYŠETŘENÍ PRSOU
UKÁZKA CANISTERAPIE - NEMOCNICE VÍTKOV
PREVENCE POHYBOVÝCH OBTÍŽÍ: správné sezení u PC,
kineziotejpy, Nordic Walking
SPORTOVNÍ VÁHA TANITA: zhodnocení metabolismu
a měření tuku v těle
MAX PULSE: měření hladiny stresu a stavu cév

3

vjezd
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Česká republika

Lajdák na place mě dokáže

Koketovat s nadpřirozenem někdy nemusí být
dobrý nápad. „Dřív mě bavilo vyvolávat duchy. Ale
staly se tak zvláštní věci, že už to raději
nevyhledávám,“ vypráví Soňa Norisová, které
„ducha“ coby hereckého parťáka přisoudil režisér
v novém snímku Ten, kdo tě miloval. „Ale tohle je
velice vtipný duch,“ dodává Norisová.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | V reálném životě by herečka Soňa
Norisová s patologickým žárlivcem prý
žít nemohla. V nové detektivní komedii
podle knihy Marie Poledňákové Ten, kdo
tě miloval si ale zahrála ženu, kterou žárlivost a nedůvěra vůči zesnulému manželovi doslova sžírá.
Přiznejte, jak jste na tom se žárlivostí vy sama?
Žárlivost vnímám jako zakomplexovanost a jako nedostatek
úcty k tomu druhému. Ačkoli
taková ta lehká žárlivost, která dokáže vztah trošku okořenit, o té se ani nemusíme
bavit, to může být naopak

velmi milé. Ale vysloveně patologickou
žárlivost si v našem případě ani neumím
představit. Sama bych s takovým člověkem nemohla žít.
Váš filmový manžel Pavel Řezníček se
povětšinou zjevuje na plátně jako
duch.

Ano, a dokonce je to velice vtipný duch,
takového by se člověk ani nemusel bát.

Zajímá vás oblast duchovna?
Nemůžu říct, že na duchy nevěřím. Vzpomínám si, že když jsem byla mladší, měla
jsem takovou fázi, kdy nás bavilo je vyvolávat.
A podařilo se?
Měla jsem nějaké mystické zážitky, o kterých se těžko povídá. Bylo to ale spíš na
bázi nějakého velmi silného pocitu, dejme
tomu i spojeného s pohybem věcí. Stalo
se něco zvláštního, co nebylo úplně normální, ale nebála jsem se toho. Jen jsem si
uvědomila, že mám vůči těmhle věcem
velký respekt a už je nevyhledávám.
Pojďme tedy od duchů zpět k filmu.
Vaši tchyni si zahrála rázná Eva Holubová. Umíte si představit, že byste takovou tchyni měla i ve skutečnosti?
Eva byla náhodou úplně skvělá! Její
i moje postava mají společné to, že jsou
velmi tvrdé vůči sobě samým, přitom jsou
ale křehké.
Maminky mívají vůči svým synům
hodně ochranitelské tendence, což
je vlastně i případ postavy Evy
Holubové. Jakou máte zkušenost vy?
Můj muž naštěstí není žádný mazánek a mám výbornou tchyni.
Nevím ale, jaká budu já. Nechci
být taková ta klasická čarodějnice. Mému synovi je teď třináct
a prochází pubertou, která je zatím velmi milá. Přicházejí ale
už ty první momenty, kdy si
uvědomuju, že ho nebudu

mít tak úplně stále při sobě. Občas mě to
až trochu tísní u srdce, ale postupně se na
to připravuju. On tvrdí, že bude pořád se
mnou. Já mu na to ale odpovídám: Vím,
že tu pro mě budeš, když tě budu potřebovat, ale jinak budeš mít svoji vlastní rodinu. Zatím o tom ale nechce slyšet. Prý
budu žít s nimi. (smích)
To vás musí hřát u srdce. U puberťáků
takové postoje nejsou úplně typické.
On je hodně rodinný typ, chce mít neustále všechny při sobě. V tomhle je opravdu
ještě velké dítě.

V komedii jste měla jako filmová maminka hned dvojitou nálož synů. Doslechla jsem se, že to nebylo úplně
snadné je na place zvládnout.
Na jejich věk je to normální. Bylo super,
že byli tak spontánní – někdy až příliš.
Sice občas rošťačili, ale pravda je, že toho
na ně bylo hodně a museli už být z natáčení unavení. Ve výsledku jsme byli rádi, že
tam nemáme nějaké chcípáky (smích), ze
kterých bychom museli všechno lámat.
Oni opravdu perfektně hráli. Až jsem byla
překvapená, že takhle malí kluci dokážou
tak dobře pochopit situaci a vycítit, jak ji
zahrát. A hlavně režisér Honza Pachl to
s nimi uměl a výborně je vedl.
Kromě dětí vám prý horké chvilky přichystalo i vaše filmové auto.
No, auto… Mělo spíš rozměry menšího obrněného transportéru.
Byla to doslova loď! A to jsem řidič, který
má sice řidičák dávno, ale intenzivněji
řídím asi jenom dva roky. Teď už jezdím
v pohodě, přešla jsem do fáze, kdy se z obrovského strachu stal respekt. Když jsem
ale viděla toto auto, řekla jsem: Ne ne, to
nemůže být ono! Byl to navíc automat, na
což vůbec nejsem zvyklá. Nemluvě o tom,
že na kapotě toho kolosu byla připevněná
kamera a ještě světlo, takže jsem neviděla
skoro vůbec na cestu. A vzadu byly děti.
Raději jsem si trasy projížděla dopředu,
aby mě pak nic nepřekvapilo. Ale to je celkem běžné. Ještě, že cesty byly dobře upravené, protože jsme natáčeli v zimě.

Soňa Norisová

Narodila se 27. srpna 1973 v Malackách
na Slovensku.
■ Pochází z rodiny lékaře a učitelky. Má o šest let
mladší sestru Zuzanu, která je rovněž herečkou.
Před 17 lety spolu poprvé hrály v Česku, a to
ve filmu Rebelové.
■ V Bratislavě vystudovala konzervatoř.
■ Patří k nejoblíbenějším slovenským herečkám
v Česku. Kromě velmi sledovaných seriálů
(V.I.P. vraždy, Policie Modrava, Přešlapy) si
zahrála v ceněných filmech Ve stínu či Václav.
■ Působí také na divadelních prknech, dabuje
a zpívá ve skupině Fragile.
■ Má syna s muzikologem a producentem
Adrianem Rajterem.

■
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při natáčení pěkně vytočit

Autoři komedie Ten, kdo tě miloval přisoudili Soně Norisové
hned dva filmové syny. „Při hraní občas rošťačili, ale byli jsme
rádi, že tam nemáme nějaké chcípáky, ze kterých bychom museli všechno lámat,“ glosovala své mladé herecké parťáky.
Jejího manžela v novém snímku ztvárnil Pavel Řezníček.
Proč jste vlastně dlouho neřídila?
Dělala jsem si řidičák v době, kdy jsem neměla auto. Později mě většinou vždycky
někdo někam svezl a řídila jsem spíš jen
při natáčení. Šlo mi to dobře, ovšem se zastavenou dopravou. To, že jsem po letech
pořádně usedla za volant, vycházelo z denní potřeby. Řekla jsem si, že to prostě
dám. A musím říct, že jsem za to na sebe
hrdá, protože začínat znovu jezdit po čtyřicítce je opravdu o hodně jiné než řídit ve
dvaceti. Člověk to úplně jinak vnímá.
Ze začátku mi bylo fyzicky zle od strachu,
a proto jsem jezdila každý den. Teď už je
to dobré, ale trvalo, než jsem se jako řidič
uklidnila.

Je pro vás tahle vlastnost typická?
Že když se něčeho bojíte, o to víc se
do toho zakousnete?
Asi ano, nechci mít v sobě žádné strachy.
Jako malá jsem měla strach z výšek. Ten
jsem překonala také. Pokaždé, když jsem
byla někde výš, začala se mi třást kolena.
A tak jsem tím spíš začala lézt na stromy
stále výš a výš. Nakonec strach odezněl.
Respekt mám pořád, ale už mě to nesvazuje. I s hady, ze kterých mám přímo hrůzu,
bych se ráda skamarádila. Ale to se mi zatím nepodařilo.
Někteří herci mívají problém, že se nedokážou zcela odpoutat od svých rolí

a přenášejí si je občas do běžného života. Jak jste na tom vy?
Myslím, že jsem dosud neměla tak výrazně
emočně vypjatou roli, která by mě natolik
pohltila. Samozřejmě v procesu natáčení si
práci tak trochu nosím s sebou domů a přemýšlím o té postavě, ale snažím se to v pravý čas odstřihnout, a to i pokud jde o divadlo. Nebo lépe řečeno se to učím. Napadají
mě teď slova jednoho psychologa, který
řekl, že hraní je sice jenom „jako“, ale pokud herci chtějí, aby to bylo opravdovější
a uvěřitelné, musí zajít až do útrob a v tu danou chvíli skutečně prožívají hodně silné
emoce své postavy. Vlastně se uměle dostáváme do velice zvláštních duševních poloh.
Proto si myslím, že je strašně důležité umět
se v pravý čas odstřihnout, abychom měli
co nejvíc prostoru být sami sebou a zrelaxovat se. Není divu, že někteří herci končí tak,
že jsou na tom velice zle psychicky.
Máte svůj způsob, jak si udržet ten
správný odstup a včas se odstřihnout? Nějaký druh psychohygieny?
Mně pomáhá spíš nějaká fyzická aktivita,
při které mohu vypnout mozek. Jít ven do
přírody je také super. Když jsme teď natáčeli novou řadu Policie Modrava na Šumavě, stačilo vyjít na chvíli do těch krásných
lesů a vnímat energii té nádherné přírody.
V zásadě jde ale o to udělat si chvilku jen
sám se sebou. Je to pro mě takový druh
meditace. Nic jiného vlastně nepotřebuju.
Jste typ herečky, která přípravu nepodceňuje a je dokonale naučená?
Snažím se vyhnout slovu šprt, ale nic
jiného mě popravdě nenapadá.
Ano, to jsem. Ale mě to baví. Zvláště v divadle se snažím vždycky texty naučit co
nejdřív, protože pak se můžu cítit svobodně

a neomezuje mě, že se pořád musím dívat na
nápovědu nebo mít scénář v ruce. Není to
tím, že bych chtěla někoho ohromit, je to
o tom, že mám ráda svůj klid. Proto se také
snažím chodit do divadla a na natáčení dříve.
Chci se tím jen vyhnout stresu, že něco nestíhám, pak přijdu a rychle nevím, co mám
vlastně dělat. Je to pro mě příjemnější způsob práce – být v klidu a připravená. A přijde
mi to normální. A vlastně mě celkem udivuje a někdy i štve, když to tak někdo nemá.

Zrovna jsem se vás na to chtěla zeptat, jestli tak trochu nepěníte, když
dorazí na plac nebo do divadla rozevlátý kolega, který se nestihl ani podívat do scénáře.
Přijde mi hrozně nefér vůči všem, když se
někdo například nenaučí texty, podívá se
do papírů a plus minus to nějak řekne.
A ještě víc mě naštve, když svoji nepřipravenost zastírá argumenty typu: Dejme
tomu volnost, ať je to živé. To mě dokáže
opravdu vytočit.
Setkáváte se často s tímhle…
Diletantstvím? Naštěstí ne. Jsou samozřejmě typy i tvůrců, kteří tvoří přímo na natáčení a je to tak schválně. Je to takový koncept. To je v pořádku. Ale když je daný
scénář, cítím úctu vůči autorovi, který dílo
napsal. Říkám si, že nad tím asi neseděl
pět minut a asi věděl, proč tam chce mít
zrovna tahle slovíčka. Asi není až takový
problém trochu si text přizpůsobit, ale já
se snažím respektovat práci jiných lidí
a zkouším se s tím popasovat, i když
všechno nejde hned do pusy. Nejde přeci
o mě, ale o postavu, kterou takhle vidí a
slyší autor. Celkově mám ráda, když je
mezi kolegy vzájemný respekt. A vlastně to platí obecně na mezilidské vztahy.

INZERCE

Víc peněz v důchodu již není jen sen
Žena se před půl rokem nadchla pro Rentu z nemovitosti. Všechno to začalo jednou večer,
kdy mi místo obvyklé kávy, předhodila brožuru s rozesmátými seniory, kterým se podařilo vyřešit jejich finanční nesnáze.
Konečně se prý objevil někdo, kdo se nebojí investovat
do seniorů a kdo se snaží najít řešení v situaci, kdy se z důchodu žít nedá.
Celý život jsem si myslel, že budeme v důchodu za vodou,
když se nám podařilo našetřit na dům a ten ještě před důchodem splatit. Ale netušil jsem, jak jsem se mýlil.

Děsil jsem se nečekaných výdajů

V důchodu jsme rychle zjistili, že náš dosavadní životní styl
je trvale neudržitelný. Vydávali jsme o dost víc, než činili
naše důchody. Žádná dovolená ani výlety a nejhorší bylo, že
jsme už i při nákupech běžných potravin, začali řešit hlavně
cenu.
Začal jsem promýšlet alternativy, jak bychom jako sedmdesátiletí senioři mohli přijít k penězům, aniž bychom museli
začít opět pracovat.
Prodáme byt, dostaneme peníze a odstěhujeme se anebo
si ujednáme právo dožití. Ale tento nápad jsem rychle zavrhnul. Na stará kolena se mi do cizího stěhovat nechtělo
a o právu dožití jsem slyšel nejednu smutnou příhodu, jak

seniora nový majitel z bytu vystrnadil.
Pak mě napadly naše děti. Dům jednou zdědí, tak by nám
mohli finančně pomoci... Ale jak jim to říct a hlavně mají své
rodiny a peněz nazbyt taky nemají. Klasickou půjčku nám
díky věku jen tak někdo nedá, a když tak za vysoký úrok
a hlavně s povinností splácet nemilosrdné měsíční splátky.
Tuto myšlenku jsem raději opustil.
Musel jsem uznat, že varianta využít náš dům, k tomu, abychom z něj získali nějaké peníze bez nutnosti ho prodat, mi
začala připadat docela sympatická.
Renta z nemovitosti je totiž sice hypoteční úvěr zajištěný
nemovitostí – ale za života se nesplácí. Takže když si takto
půjčíme peníze, které budou zaručené naším domem, tak
jejich splacení budou řešit až děti, jakmile oba zemřeme.
Oni zkrátka náš dům zdědí včetně toho dluhu.

Důstojný život je zpět

Ve firmu FINEMO.CZ, která Rentu nabízí, jsem po několika
jednáních získal také důvěru. Jednali s námi vždy otevřeně
a nijak na uzavření smlouvy netlačili. Navíc jsem se dozvě-

děl, že firmu bude kontrolovat Česká národní banka, tak to
mou důvěru ještě posílilo.

Chcete vědět víc?
• Další informace o Rentě z nemovitosti najdete
na webu: www.rentaznemovitosti.cz.
• Můžete zde požádat o vlastní orientační kalkulaci
a seznámit se s příběhy klientů.
• Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.
• Máme licenci ČnB.
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Nespoutaná divočina v Česku
Nejstarší přírodní rezervace v České republice, ale i v pevninské Evropě, byla založena před
180 lety. Žofínský prales v Novohradských horách na Českokrumlovsku se ale bez zásahu člověka
vyvíjí asi od roku 1750. Divočina v Česku tak stále existuje a třeba na Šumavě se do nejhlubších
a nejvzácnějších lesů ročně podívá jen pár desítek turistů. Za poplatek a s průvodcem.
AUTOR: JOSEF HORA FOTO: DAVID PELTÁN, MICHAL SVÁČEK, iDNES.cz, WIKIPEDIE

40 LET TAM NEBYLA ŽIVÁ DUŠE
Žofínský prales je už přes 200 let lidem
a zejména turistům zapovězen. Díky tomu, že
za komunismu ležel v zakázaném příhraničním
pásmu, v něm prakticky 40 let nebyla živá duše.
Od roku 1991 chrání ryzí českou divočinu plot.
Přesto starý les v Novohradských horách láká
zvědavce, jeho správci ale varují, že žádné turistické cesty zde nejsou a nejednou se stalo, že se
zvědavci ztratili a našli cestu ven až po mnoha
hodinách bloudění. Kromě toho je návštěva pralesa nebezpečná. Důvodem jsou tisíce starých
stromů, které mohou bez varování padnout,
do tamní přírody se totiž staletí nezasahuje.
TIP: Kdo chce zažít divočinu, může vyrazit
do okolí pralesa, kde jsou jak pěší, tak cyklistické
trasy. Oproti Šumavě je zde mnohem méně turistů a člověk si užije místa nedotčená člověkem.

ŠUMAVA PRO PÁR VYVOLENÝCH
Největší národní park v Česku skrývá místa, do kterých byl dlouhá léta zákaz
vstupu a dodnes se sem podíváte pouze s průvodcem po zaplacení poplatku.
Takovým místem je třeba kaňon řeky Křemelné, kam strážci národního parku
dělají výpravy jen několikrát ročně. Jsou fyzicky náročné, často vedou divočinou
bez cest, odměnou jsou horská údolí a nádherná nedotčená příroda. 200 let
starý les se rozkládá například v šumavské rezervaci Bílá strž, která je nedaleko
pramene říčky Křemelné. Toto nejhlubší šumavské údolí s nejvyšším vodopádem
Bílá strž a Bílým potokem je přísně chráněná lokalita.
TIP: Turisté se k vyhlídce na vodopád dostanou „po žluté“, ale přímo k němu
a do dalších míst je vstup zakázán. Právě sem vede jedna z túr pouze v doprovodu lesní stráže.

ZAKÁZANÉ ČESKO A MORAVA

Vůznice

V české přírodě je možné narazit na mnoho
rezervací, kam je dnes přísný zákaz vstupu.
Jsou to například národní parky a jejich první
pásma ochrany, kde je občas možné se pohybovat po vyznačených turistických stezkách,
pokud není např. zaveden režim klidu zvěře.
V posledních letech se ale lidem uzavřelo
mnoho menších chráněných lokalit. Mimo
turistické trasy se nesmí třeba v národní
rezervaci Rolavská vrchoviště na Karlovarsku, úplný zákaz vstupu, na který
turisty upozorňují nové velké cedule, platí
u středočeského Nižbora do národní přírodní památky Vůznice.. Ta byla založena
v roce 1984 a jedná se o krásný pás lesa,
ze kterého se postupně stává prales. Stejně
tak se dnes nesmí na vrchol třetí nejvyšší
hory Beskyd Kněhyně, kde žije kriticky ohrožený tetřev hlušec. Turisté zákazy sice často
porušují, ovšem stejně často si pak zvědavci
vyslouží tučnou pokutu od strážců lesa.
TIP: Část zakázané rezervace Vůznice je
možné navštívit ze severu. Na zříceninu hradu
Jenčov vede červená turistická značka.

OTEVÍRÁ SE I „LIBOVÁ“ LIBAVÁ
Zrušení vojenského újezdu a otevření
Brdských lesů veřejnosti byl pro milovníky
přírody opravdový svátek a nová CHKO je už
poměrně známá. Jenže postupně se turistům
otvírá i jiný velký vojenský újezd – Libavá
na severní Moravě kousek od Olomouce.
Celý prostor je přístupný jednou do roka,
1. května při speciální akci s názvem Bílý
kámen, kdy do srdce nedotčené přírody
Oderských vrchů vyrazí tisíce pěších i cyklistů. Ovšem za poměrně přísných podmínek,
třeba cyklisté jen s přilbou, všichni návštěvníci pak nesmí fotografovat. Bezprostřední
okolí vojenského újezdu se ale, stejně jako
dříve Brdy, otevírá o víkendech a svátcích.
Právě v Libavé se v roce 2013 vylíhla mláďata velmi vzácného orla skalního, největšího
dravce na území Česka. Stalo se tak po více
než 100 letech od posledního potvrzeného
hnízdění na Moravě.

Kněhyně

TIP: Na okraji vojenského prostoru jsou nové
turistické trasy, lavičky a odpočívadla, například z Kozlova lze dojít k léta zapovězenému
prameni řeky Odry.

Česká republika

Ještě před třemi lety
sloužil armádě, dnes
bývalý Vojenský újezd
Brdy láká milovníky
české přírody na
unikátní, civilizací
nedotčenou krajinu.
Zkoumat ji mohou na
250 km značených
turistických tras.
ČR | Na začátku léta dokončil Klub českých turistů značení tras pro pěší v Chráněné krajinné oblasti Brdy, a tak po
dlouhých desetiletích zažil bývalý vojenský újezd první řádnou turistickou sezonu. Dlouhá desetiletí byla brdská krajina návštěvníkům zapovězena kvůli vojenskému využití. Ostatně první dělostřelecká střelnice zde vznikla už v roce
1927. Plošný zákaz vstupu do oblasti
však jako první vydala až německá armáda v dobách okupace.
Teprve počátkem roku 2016 přestal
Vojenský újezd Brdy existovat. A návštěvníci tak zde mají co objevovat.
Mezi oblíbené výletní cíle patří zřícenina hradu Valdek ze 13. století,
Padrťské rybníky nebo například bunkr
přiléhající na dopadovou plochu Jor-
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Orel hlídá louky i bunkr

V brdském újezdu zůstala místa, kam je vstup zakázán.
dán, kterou využívalo dělostřelectvo a
letecké bombardéry. Stopy desítek let
vojenské historie jsou citelné dodnes.
Proto by se turisté v chráněné krajinné
oblasti měli pohybovat pouze po vyznačených trasách. Pyrotechnická očista celého bývalého vojenského újezdu totiž
není stoprocentní na všech místech.
„Existuje takzvané opatření obecné
povahy, které uvádí, jaké plochy zůstávají trvale nebo dočasně nepřístupné. Z

FOTO | FRANTIŠEK VLČEK

tohoto opatření vyplývá, že na daných
územích je pohyb mimo vyznačené trasy zakázaný,“ vysvětluje Bohumil Fišer, šéf CHKO Brdy s tím, že dlouhodobá pyrotechnická zátěž zůstane s největší pravděpodobností na území dřívějších dopadových ploch. „Je prakticky
nemožné na těchto plochách očistu provést, nehledě na to, že likvidací munice
by se zničil předmět ochrany přírody,
což jsou vzácná vřesoviště,“ dodává.

Tamní krajina je podle Fišera v Česku unikátní. „Nic podobného u nás nemáme. Jde o území, kde nejsou v podstatě téměř žádné stavby a kromě jedné jediné komunikace, která vede na trase
Rožmitál – Spálené Poříčí, zde slouží
pouze účelové lesní cesty, po nichž jezdí obslužný personál," líčí.
Brdy jsou například domovem vyder nebo také orla mořského. Kvůli
tomu, že tento dravec potřebuje poměrně velký areál biotopu, zde hnízdí pouze jediný pár.
Pro zoologické nadšence, a zejména
milovníky hmyzu, bude ale daleko zajímavější přítomnost vzácného mola
Acleris hyemana. „Je to zvířátko, které
potřebuje vřesoviště. V podstatě bylo
považováno za vyhynulé, pak se ale objevilo na Šumavě a pak v posledních letech právě v Brdech,“ říká Fišer.
Další významné rozšiřování turistických tras se zatím neplánuje, protože ty
stávající oblast pokrývají dostatečně.
„Postupně však budou vznikat naučné
stezky, které se připravují, a v letošním
roce byla otevřena první z nich,“ uvádí
Fišer. V budoucnu by se mělo také dostat na zbudování sítě cyklotras. (vrm)

INZERCE

Zimní servisní prohlídka za 249 Kč včetně
zátěžového testu autobaterie
Připravili jsme pro vás důkladnou zimní servisní prohlídku vašeho vozu.
Provedeme test autobaterie, diagnostiku, zkontrolujeme podvozek
a mnoho dalšího. Do konce listopadu můžete navíc využít až 20%
zvýhodnění na vybraný sortiment ŠKODA Originálního příslušenství
zahrnující například gumové koberce či vany do zavazadlového
prostoru. ŠKODA Originální autobaterie pořídíte do konce prosince
se slevou až 10 %. Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních
kompletních kol nebo samostatných zimních pneumatik a možnost
přezutí a uskladnění kol za skvělé ceny.
Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000
nebo na www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTOKLEVER spol. s r.o.
Hřbitovní 996/5, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 414 285
servis@autoklever.cz
www.autoklever.cz

TAKÉ UŽ
SLYŠÍTE
PŘICHÁZET
ZIMU?
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Práskání po česku. Nacistům Češi

Německá okupační vojska projíždějí
v březnu 1939 Brnem. FOTO | PROFIMEDIA

Čeští udavači svým „práskáním“ poslali za protektorátu na smrt
nebo do koncentračních táborů tisíce lidí. Nacistické úřady byly
více či méně závažnými udáními mnohdy zavaleny. Sousedka
udávala sousedku, syn nevlastního otce. Po příbězích „českého
bonzování“ týdeník 5plus2 pátral v Archivu bezpečnostních složek.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Na začátku byla obyčejná sousedská hádka. Následovalo udání, zatčení
gestapem, bití a transport do koncentráku.
To je v kostce příběh jistého Jana Myšáka,
který v olomoucké Lazecké ulici ve 30. letech vlastnil rodinný dům. Udání a pomluvy ze strany jeho českých nájemníků ho
málem stály život hned dvakrát, za války
a paradoxně i po ní.
Příběh Jana Myšáka můžeme rekonstruovat díky dokumentům dochovaným
v Archivu bezpečnostních složek. Podobných osudů byly stovky.
Pro život Jana Myšáka byl klíčový rok
1938, kdy se do jeho domu jako nájemníci
nastěhovala rodina Petrova. „Pan domácí“ si s ní rozuměl, dokonce k sousedům
chodil v prvních letech německé okupace
poslouchat londýnské rozhlasové vysílání. V domě kromě Petrových žila v nájmu
ještě rodina bývalého legionáře Opravila,
který měl za manželku Němku.
Z počátku panovala mezi Myšákem
a oběma nájemci pohoda, jednoho dne se
ale Petrovi a Opravilovi na dvoře pohádali. „Když jsem do toho zasáhl a odkázal je

řešit spory do bytu, aby o tom nevěděla
celá ulice, tak jsem proti sobě oba nájemníky poštval,“ vypověděl Myšák po válce
do protokolu, který je v originále
uchovaný v Archivu bezpečnostních složek. Rodiny, které sympatizovaly s Němci,
ho začaly pronásledovat a nakonec ho udaly na gestapu.

Vyřizování účtů
Co vedlo lidi k něčemu tak nízkému, jako bylo udání? „Vesměs to byly naprosto obyčejné emoce jako závist, zášť,
žárlivost, opovržení, strach či hněv. Nejčastěji ale nenávist. Řada lidí, kteří někoho
udali, také nebyla schopná dohlédnout
všech důsledků svého často nepromyšleného jednání,“ míní Jaromír Mrňka (na snímku), vědec z Ústavu totalitních režimů, který se tématem udavačství zabývá.
„V mnoha případech lidé využili nacistické úřady k vyřizování vlastních osobních sporů, a to dokonce i mezi manželi
nebo v rodinách. Typická byla udání vzešlá z hospodských opileckých sporů,“ podotýká a přidává jeden případ ze svého bádání: „Jedna mladá vzdělaná česká dívka
ovládající dobře němčinu navázala blízký
vztah s důstojníkem gestapa, od něhož si
slibovala vysvobození z omezených po-

„Jsou momenty, kdy se archivář při práci setkává s projevy lidské nenávisti, netolerance a zloby. Jeden z podobných příkladů rasové nenávisti z období druhé světové války je dnes uložen
v baťovských fondech. Úředník, který dostal dopis k vyřízení, se rozhodl na něj nereagovat,“ komentuje „práskačský“ dopis Státní okresní archiv Zlín.
FOTO | SOKA ZLÍN

měrů zapadlé vísky. Důstojník ji výměnou za informace skutečně bral s sebou na výlety do města. To
je jedna z ilustrací, jak obyčejné mohly být motivace udavačů.
Většinou se jednalo o pouhou omezenost a krátkozrakost,“ líčí Mrňka.

Jízdenka na smrt
Ale zpět k Janu Myšákovi, kterého si
v roce 1943 předvolalo gestapo. Když se
na úřadovnu dostavil, byla už zde Julie
Opravilová, která hlásila, že jí Myšák nadával do „německých sviní“.
„Vyslýchal mě gestapák Josef Hikade.
Ten pak Opravilovou poslal pryč a dorazili manželé Petrovi. Petr vyndal z kapsy fotografie dvou německých vojáků, kterým
jsem prý také nadával, byť to nebyla pravda. Petrova manželka následně uvedla, že
se chtěla učit německy, aby mohla nastoupiti pracovně do Říše, a tak poslouchala
německý rozhlas. Já jí pak měl výuku zne-

možnit a vypínal jí na chodbě pojistky, zatímco sám jsem poslouchal zakázaný rozhlas zahraniční a taktické zprávy rozšiřoval mezi lidmi,“ pokračuje v poválečné výpovědi Myšák. Gestapáci ho spoutali a zbili, v cele zůstal několik dní. Stejně dopadla posléze i jeho manželka, nacisté ji
také tloukli. „Nakonec jsem se přiznal,
abych nebyl dál týrán.“
Poslední květnový den roku 1943 poslalo gestapo Myšáka do vazby. Za čtyři měsíce, přesně 29. září, za ním dorazil vyšetřovatel Hikade s malým růžovým papírkem v ruce. Byl to úřední příkaz odeslat
Myšáka do koncentračního tábora Dachau. Z pohledu na malý papírek dochovaný v archivu doslova mrazí. K jeho vyplnění stačilo několik vteřin, přitom se
v podstatě jednalo o rozsudek smrti.
„Hikade mi tenkrát do očí řekl, že už se
z koncentráku nevrátím,“ stojí v protokolu. Jenže nacisté válku prohráli a Myšák
do té doby dokázal v Dachau přežít. Vrátil
se po dvou letech 26. května 1945, a to „se
zcela podlomeným zdravím“, jak uvádí.
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udávali sousedy i vlastní ženy
Místo odpočinku po prožitých útrapách
ale Myšáka čekal šok. Do jeho života znovu vstoupil Petr, který začal Jana Myšáka
pomlouvat. „Říkal, že jsem fašista a antikomunista. Nato jsem byl nějakými samozvanými partyzány zatčen a odvezen k výslechu. Tam mě zase zbili,“ líčí Myšák, který
věděl, že se musí pomluvám začít bránit.
Sám tedy zašel na policii, kde podal na Petrovy a Opravilovy trestní oznámení za to,
co mu udělali v době války.
Začalo vyšetřování, následoval soud,
kde se obě udavačské rodiny vymlouvaly,
že udání nepodaly ony, nýbrž němečtí vojáci. Petr se nakonec odstěhoval do města
Libavá, „převlékl kabát“ a stal se komisařem. Ne na dlouho. K mnoha letům vězení byl odsouzen za krádeže. Je pravděpodobné, že mu soud připsal i trest za udavačství, tento údaj ale v archivu není. Ani
to, co se stalo s rodinou Opravilů.

Češi, národ kolaborantů?
Proč se vlastně udavačství během nacistické okupace tak rozmohlo? „Nacistický režim vytvářel pro udavače obzvláště vhodné podmínky tím, že otevřeně vyzýval
k podávání informací o nepřátelském jed-

nání,“ vysvětluje historik Mrňka. Nacisté
vytvářeli atmosféru strachu i populismu,
vyvolávali v lidech ty nejnižší pudy a emoce. „Obzvláště v době teroru šlo o velmi
sugestivní nátlak. Například po atentátu
na Reinharda Heydricha se rozběhla rozsáhlá kampaň, která měla pomoci v pátrání po pachatelích. Zatajování informací se
rovnalo spolupachatelství a řada jedinců
šla udávat ze strachu o rodinu a vlastní život,“ popisuje badatel. Známý je případ
obyvatelky pražských Holešovic, která na
oznámení „Zastřelili Heydricha“, odpověděla „Zapať pánbůh“. Jenže sousedka ji
šla udat a nebohá žena skončila i s rodinou
na popravišti v Kobylisích.
Od října 1938 do května 1945 přišla na
českou policii, a zejména později na okupační úřady a gestapo, desetitisíce udání.
„Například redakce českého antisemitského týdeníku Arijský boj obdržela denně
desítky udání na Židy, ‚židomily‘ a ‚benešovce‘,“ podotýká Mrňka s tím, že na české straně se stali rezervoárem konfidentů
například členové nacionalistické organizace Vlajka nebo Češi, kteří se po roce
1939 prohlásili za Němce.
Zaznívají teze, že Němci byli množstvím Čechů, hlásících se jako konfidenti

Jeden z dekretů prezidenta Beneše po válce
umožnil zřízení mimořádných soudů
pro stíhání nacistů či domácích
kolaborantů (na snímku záběry z popravy
K. H. Franka). V platnost vstoupil 19. června
1945. Tehdejší ministerstvo spravedlnosti
vedené Prokopem Drtinou posléze
zveřejnilo následující čísla: Veřejní žalobci
všech 24 mimořádných lidových soudů
museli prověřit celkem 132 549 trestních
oznámení a spisů. Vyřídili 130 114 případů,
takže po 4. květnu 1947 zůstalo pouze
2 435 nevyřízených případů. Ve 31 793
případech došlo k přerušení trestního řízení,
neboť byl pachatel neznámého pobytu
nebo zemřel. Z celkového počtu
odsouzených bylo 713 osob odsouzeno
k trestu smrti (475 Němců, 234 Čechů),
741 osob k doživotnímu těžkému žaláři.
K trestu odnětí svobody bylo odsouzeno
19 888 osob na celkem 206 334 let, tedy
průměrný trest odnětí svobody trval 10 let.

gestapa, udiveni. Udavačství ale samozřejmě nebylo vlastním jen Čechům, v každém národě se našla sorta lidí tohoto typu.
„Během války se udavačství rozšířilo do
všech zemí pod nacistickým vlivem a protektorát v tomto nepředstavoval žádnou
výjimku,“ říká Mrňka. Naopak, protinacistický odboj zde měl velmi silnou roli.

Mimořádné lidové soudy
Udavačství bylo v poválečném období považováno za obzvláště odporný čin. Mimořádné lidové soudy, které vznikly jedním
z dekretů prezidenta Beneše, poslali do vězení či na šibenici přes 20 tisíc zejména českých, ale i německých udavačů. „Češi byli
daleko častěji souzeni pouze pro udavačství, u českých Němců byla tato obvinění
často upozaděna závažnějšími činy – například funkcemi v nacistických organizacích,“ přibližuje Mrňka. Soudci udělovali
vysoké tresty a v řadě případů záměrně ignorovali polehčující okolnosti. „Přestože
politické intriky a touha po pomstě všem nacistům, kolaborantům či udavačům v řadě
případů vstupovaly do jejich rozhodování,
dokázala si většina soudců zachovat velkou
míru nezávislosti,“ uzavírá historik.

INZERCE

Hello bank! slaví
rok na trhu
Banka slaví v České republice
1. narozeniny, přitom ale těží
z 22letých zkušeností lídra ve
spotřebitelském ﬁnancování.
Hello bank! by Cetelem završila v říjnu 2018
své roční působení na českém trhu pod
novou značkou. Je to přesně rok, co se úspěšně
přeměnila z Cetelemu na Hello bank! by Cetelem.
Během této doby dostála slibu, který dala
svým 400 tisícům klientů a přinesla jim moderní
bankovní produkty, služby a technologie, které
doplnily původní úvěrovou nabídku Cetelemu.
Měsíčně tak Hello bank! zaznamenává přes
100 tisíc unikátních přihlášení do internetového
bankovnictví a její mobilní aplikaci již využilo
přes 30 tisíc klientů.
„Před rokem se Cetelem změnil na Hello bank!
a začal vedle své původní úvěrové nabídky

poskytovat také bankovní produkty a digitální
řešení. Česká republika se tak stala již šestou
evropskou zemí, kde skupina BNP Paribas
realizuje svůj bankovní byznys pod značkou
moderního bankovnictví Hello bank! Společně
se všemi našimi zaměstnanci chceme pokračovat
v naplňování naší mise a pomáhat dál klientům plnit své sny a potřeby skrze jednoduchá
a dostupná řešení. To vše samozřejmě tak, abychom
náš byznys dělali i nadále zodpovědně,” říká
Emmanuel Bourg, CEO Hello bank! by Cetelem.
První narozeniny jsou dalším momentem, ve
kterém banka myslí na své klienty a odměňuje je
za jejich věrnost. V říjnu byly součástí narozeninové nabídky úvěry zdarma v síti obchodních
partnerů, ale oslavy pokračují dále. Od 1. listopadu
na stávající klienty Hello bank! čekají speciální
odměny, které si mohou vyzvednout zábavnou
formou na www.hellonarozeniny.cz. Chytit dárek
si mohou ale všichni, kdo se rozhodnou vyzkoušet
jakýkoliv produkt od Hello bank! a to až do
konce listopadu.

Udělejte si
radost spolu
s námi
Slavíme 1. narozeniny, ale dárky
jsme přichystali hlavně pro vás.
Chyťte si ten svůj
na www.hellonarozeniny.cz

Hello bank! je obchodní
značkou banky BNP
Paribas Personal Finance.
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Archivy promlouvají: zbabělci
udávali gestapu i vlastní rodiče
Šanony plné protokolů s výpověďmi souzených udavačů
i jejich obětí jsou dodnes uchovány v českých archivech.
Přinášíme dva z řady smutných i bizarních příběhů.
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Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.
tel.: 773 191 811

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE přijme Českomoravská reklamní agentura Kompakt spol. s r.o.
z celé ČR pro prodej inzertních ploch ve svých tiskových produktech.

„Mám tam vola, který
chce furt něco řešit“

P

řípad Josefa Petra a Františky Olejníčkové z vesnice Újezdec u Přerova působí až groteskně a poukazuje
na bizarnost, jak někteří Češi až
fanaticky donášeli každý nesmysl Němcům.
Františka Olejníčková, manželka průvodčího, pracovala jednoho jarního dne roku 1941 na
poli sedláka Leopolda Písaříka,
když kolem projela kolona německých vojenských aut. „Kdybych věděla, že bude brzo po válce, všem bych bachor rozpárala,“ pronesla ve skupince dalších dělníků směrem k projíždějícím Němcům.
Druhého dnes se potkala s dělníkem Josefem Petrem, o kterém se vědělo, že odebíral časopis Vlajka. Ve stejnojmenné československé fašistické organizaci ale prý snad členem nebyl.
Petr se rozezlil, že mu prý Olejníčková vyhrožuje rozpáráním
břicha a řekl jí, že ji udá gestapu.
Nato potkala Olejníčková jistého Šramotu a na Petra si postěžovala. Nevěděla však, že Šramota
také sympatizuje s nacisty. Ten

hned běžel za Petrem a přesvědčoval ho, ať Olejníčkovou udá.
Anonymní dopis později na
gestapo skutečně přišel. Nacisté
si tedy Olejníčkovou předvolali
a při výslechu ji zbili. Žena ale
nic nepřiznala a proto ji pustili.
Následně si gestapo předvolalo
Petra i Šramotu, měli vypovědět, kdo z nich napsal anonymní
udání. Jenže oba Češi otočili
a zapírali, že by dopis napsali.
Před ukončením výslechu Petra
přišel do místnosti jiný gestapák
a prvnímu gestapákovi německy
řekl: „Dělej, ať už jsi hotov,
mám tam takového vola (Šramotu, pozn. red.), který neumí ani
slov německy a chce pořád něco
řešit,“ stojí v archivních dokumentech.
Petr se poté dožadoval proplacení cestovného do Olomouce,
což gestapáci odmítli. Byl ale neoblomný, takže nakonec vyfasoval lístek na dvacetikorunu. Šramota byl po válce odsouzen
k trestu 15 let, ovšem za zcela
jiné případy udavačství, Petra
v září 1946 okresní národní výbor z obvinění osvobodil.

Práce v místě bydliště, nadstandardní provize 25-27,5% z obratu (obvyklý výdělek 40 – 80 tis. Kč/měsíc), služební auto
a další benefity. Životopisy zasílejte na e-mail: manager@kompakt-cr.cz nebo volejte na tel.: 325 613 594.

Audiovizuální instalace

zblízka a nahlas
Trojhalí Karolina, Ostrava

25. 10. – 20. 11. 2018
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„Husita“ z Tábora velel Čechům 311. perutě
Byl jedním z nejlepších
československých
pilotů, vyhrával závody,
ale jeho osudové poslání
došlo naplnění až
v Anglii. Karel Mareš
velel v RAF legendární
311. peruti. Komunistický
režim se jej poté pokusil
vymazat z dějin.
ČR | Z hrdiny nepřítelem státu. Když se
Karel Mareš na začátku 50. let přestěhoval i s rodinou do Kosovy Hory na Sedlčansku, komunisté mu umožnili práci jen
v továrně na autodíly a s voly na státním
statku. Prahu? Tu měl zakázanou. A jen
zhoršující se zdravotní stav zabránil tomu,
aby skončil v táboře nucených prací.
Na jeho minulost se mělo zapomenout.
Karel Mareš totiž nebyl „jen“ Karlem Ma-

Brigádní generál Karel Mareš po návratu do ČSR a povýšení v roce 1946.
FOTO | ARMY.CZ (Z knihy Josefa Velfla
Causa generál Karel Mareš)

rešem, ale také Karlem Tomanem. To
bylo jeho krycí jméno při útěku z protektorátu, aby se později stal prvním velitelem
slavné 311. čs. bombardovací peruti.
Karel Mareš se narodil před 120 roky –
3. listopadu 1898 – v Táboře. Jako legionář bojoval na italské frontě a posléze
se stal jedním z našich nejlepších pilotů,
úspěšně absolvoval řadu prestižních leteckých závodů. Po nacistické okupaci českých zemí vstoupil do odbojové organizace Obrana národa, ale gestapo se mu dostalo na stopu a Karel Mareš s krycím jménem Karel Toman uprchl za hranice.
Přes Jugoslávii, Afriku a Francii se dostal až k našim letcům v Anglii. Díky své
šikovnosti a odvaze se v červenci 1940
stal prvním velitelem naší 311. bombardovací peruti. Na strojích Vickers Wellington absolvoval řadu nočních náletů v nacisty okupované západní Evropě.
Posléze byl Mareš-Toman povolán
k českým vojákům v SSSR, kde spolu

s generálem Heliodorem Píkou budoval
tamní česko-slovenské jednotky. Právě
spolupráce s Píkou byla jednou z „přitěžujících okolností“, kvůli kterým byl později po komunistickém puči Mareš pronásledován. Rudý režim jej vazebně stíhal, degradoval a zakázal mu pobyt v Praze.
V Kosově Hoře poté válečný veterán
žil spolu s rodinou velmi chudě, navíc zápolil s vážnou nemocí. V nemocnici umírá 10. června 1960. Rehabilitován byl až
30 let po své smrti.
(mb)

311. československá bombardovací peruť
Ze čtyř československých perutí zformovaných v RAF byla 311. peruť
jedinou bombardovací. Složena byla především z Čechoslováků
evakuovaných z Francie a severní Afriky. Její první válečnou základnou
se stalo letiště Honington v hrabství Suffolk a prvním velitelem
(od 29. 7. 1940 do 19. 3. 1941) Karel Mareš. Ten byl také autorem
originálního znaku perutě, jenž okovaným cepem, řemdihem a heslem
„Na množství nehleďte“ odkazoval na husitskou minulost Čechů. Marešova peruť od září
1940 podnikala noční bombardovací akce v západní Evropě. Do dubna 1942 provedla útok
na 77 různých cílů, desítky čs. letců přitom zahynuly. Později byla peruť přeřazena
a přecvičena pro nové poslání – vyhledávání a ničení nepřátelských ponorek a lodí.

INZERCE

Život je jízda.
V každém věku
Elektrické seniorské a invalidní vozíky
pro pohodlí a mobilitu

SELVO 3500.6

NOVINKA

SELVO 4800 SLEVA 40 %

SLEVA 40 %

Elektrická tříkolka
pro seniory

Elektrický čtyřkolový
invalidní vozík

Do vozovky

Na chodník i do vozovky

Nevyžaduje řidičský průkaz ani přilbu • Kompletní
povinná výbava pro provoz na silnicích • Praktický
úložný prostor pod sedačkou • Elektrický motor
48 V/500 W • Dojezd 48 km • Max. rychlost 25 km/hod.
• Dobíjení 6–8 hodin • Nosnost 150 kg • Hmotnost
96 kg (vč. baterií)

Výkonný a snadno ovladatelný • Komfortní otočná
a sklopná sedačka • Sklopná řídítka • Převoz i v menším
kombíku • Elektrický motor 24 V/800 W • Rychlost
3–15 km/hod. • Dojezd 45 km • Elektromagnetická
brzda • Dobíjení 6–8 hodin • Nosnost 130 kg
• Hmotnost 107 kg (vč. baterií) • Technický průkaz
potvrzující zařazení do kategorie invalidních vozíků

58 290 34 990 Kč vč. DPH

73 290 43 990 Kč vč. DPH

Síť prodejců

Možnost vyzkoušení

Nové výrobky s 2letou zárukou

Jistota servisu

Nejbližší prodejce
Ostrava-Vítkovice
BG Technik cs, a. s., Výstavní 123/11, tel. 602 457 141
Seznam dalších prodejců najdete na našem webu.

www.selvo.cz
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Potopený Titanic kotví v Brně
Skutečné artefakty
vylovené z legendárního
ztroskotaného Titaniku
jsou k vidění na
brněnském výstavišti.
Procházka slavným
parníkem se rozkládá
na ploše 2500 metrů
čtverečních.
ČR | Tak slavná loď na Moravu ještě nepřiplula. Brno hostí unikátní výstavu Titanic, která už měla zastávku třeba
v Krakově nebo Budapešti. Před časem
kotvila i v Praze, přesto je její aktuální
podoba výjimečná. „Výstava už v Česku sice byla, ale protože získáváme od
soukromých sběratelů a vlastníků další
kousky z potopeného parníku, dokáže
nabídnout zcela nové věci,“ zdůrazňuje
její česká kurátorka Květa Havelková.
Titanic, který se potopil před
106 lety, byl symbolem luxusu a technického pokroku. Byl také nejrychlej-

ším spojením mezi Evropou a Severní
Amerikou. V obřím parníku cestovali
lidé toužící po novém životě a loď si jejich příběhy vtiskla do paměti.
„S Titanikem se pojí spousta příběhů.
Osobně mám velmi ráda třeba osudy
spojené s dochovaným porcelánem,“
říká Havelková. Právě několik porcelánových servisů přímo z paluby lodě
je na výstavě k vidění. „Celé rodiny se
loučily s Evropou a mířily k novému
světu. Vzaly si proto vzpomínky na domov i v podobě rodinného servisu,“ vysvětluje.

Pozoruhodný příběh skrývá i zachráněné pouzdro evropského parfuméra.
„Na Titaniku cestovala spousta obchodníků. Ze dna oceánu jsme zachránili kožené pouzdro s flakony parfému, které
ještě stále voní,“ řekla kurátorka. Obchodník srážku s ledovcem přežil a dožil svůj život na americkém kontinentu.
Své pouzdro plné vůně však už nikdy
neviděl.
Výstava obsahuje také originální modely kajut první a třetí třídy nebo přesnou rekonstrukci strojovny. „Na lodi
byl boj o místo. Přesto zámožní cestují-

cí měli v první třídě kajutu, která měla
i několik místností,“ popisuje Havelková přesnou repliku kajuty. Druhou třídu
ale návštěvníci neuvidí. Místo ní je zde
umyvadlo, které ilustruje důvtip tehdejších konstruktérů. „Umyvadlo má speciální zásobníky na teplou i studenou
vodu. Zásobník je také v odpadní části,
tu musela posádka vylívat do oceánu.
Cestujícím tekla dokonce sladká voda,“
upozorňuje kurátorka.
Celou výstavu, která se rozkládá na
2500 metrech čtverečních, přivezla více
než desítka kamionů.
(lav)

Slavný Titanic v Brně

Nádobí vylovené z Titaniku.

Interiér slavného parníku.

Kdy: do 31. března 2019, od 9 do 20 hodin
Kde: pavilon C, výstaviště Brno
Vstupné:
- děti do 5 let zdarma, děti do 15 let 200 korun,
- studenti/důchodci 250 korun (týden),
300 korun (víkend),
- dospělí 300 korun (týden), 350 korun
(víkend),
- rodinná vstupenka (2 dospělí a max. 3 děti)
800 korun (týden), 900 korun (víkend)

INZERCE

Kristýna 32 4+KK

6 765 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ
Objednávejte
+420 377 825 782

Z DA R M A
katalog 380 domů

www.ekonomicke-stavby.cz
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Významné osobnosti
cestující Titanikem
Benjamin Guggenheim
(26. 10. 1865 - 15. 4. 1912)
Americký obchodník a těžařský
magnát, který na palubu nastoupil
společně se svou manželkou Leontine
Aubart. Ta jediná srážku přežila.
Společně s komorníkem se vraceli
z cesty po Evropě. Při potápění pak
Guggenheim pronesl: „Žili jsme jako
gentlemani, zemřeme jako gentlemani.“

V celé své kráse
Titanic byl 269,1 metrů dlouhý
a 28,25 metrů široký. Byl větší
než jeho předchůdce Olympic
a ve své době jednoznačně největším námořním plavidlem.
Poprvé vyplul 10. dubna 1912.
Na dně
14. dubna 1912 v 23.40 hodin
se parník srazil s ledovcem.
Nnad ránem 15. dubna
v 02:20, klesl ke dnu.

John Jacob Astor IV
(13. 6. 1864 - 15. 4. 1912)
Americký obchodník a vynálezce, který
byl nejbohatším cestujícím na palubě
Titaniku. Jeho jmění bylo tehdy
odhadováno na zhruba půl miliardy
dolarů (v současném přepočtu zhruba
11 miliard korun - pozn. red.).
Jeho tělo se nikdy nenašlo.
Isidor a Ida Strausovi
(6. 2. 1845 - 15. 4. 1912,
6. 2. 1849 - 15. 4. 1912)
Manželé a vlastníci obchodního domu,
kteří se milovali natolik, že ani při
možné záchraně se navzájem
neopustili. Strausová přenechala své
místo v člunu služebné.

FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

INZERCE

kb.cz 800 521 521

KDYŽ VÁM PŮJČKY
NEHRAJÍ, SLAĎTE
SI JE DO JEDNÉ
UŠETŘÍTE AŽ NĚKOLIK TISÍC MĚSÍČNĚ

OPTIMÁLNÍ PŮJČKA
Pevná individuální sazba od začátku až do konce
Sloučení půjček až do výše 2 500 000 Kč bez zajištění
Vyřídíme za vás i sloučení kreditních karet a kontokorentu
Pro klienty KB možnost zřízení online do 24 hodin

#nastrojodkomercky
#znitodobre
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Orlík i Žito. 50 let
kejklí Dana Landy
Jedni ho uznávají jako autora chytlavých songů, jiní ho označují
za rasistu nebo blázna. Zpěvák Daniel Landa slaví 4. listopadu
50. narozeniny, z toho 30 let je na očích veřejnosti. Jaké jsou
jeho tváře? Od skinheada, herce, hitmakera až po kouzelníka
a bojovníka v ringu.
FOTO: archiv MAFRA, Herminapress, Česká televize
V RYTMU VALČÍKU
I PO STOPÁCH KRYSAŘE
Po rozpadu skinheadské kapely Orlík se Landa
vydal na sólovou dráhu, kterou v roce 1993 odstartoval deskou Valčík. Za tu získal Zlatou desku. Úspěšná byla i jeho další
alba, stejně tak jeho pro mnohé
rozporuplná interpretace písní
Karla Kryla na albu Večer
s písní Karla Kryla pro český
národ. Jak sám řekl, k desce ho
inspirovala jeho matka. „Milovala Kryla a lidi, kteří pomáhali
národu a snažili se pro něj něco
dělat. Byla neuvěřitelně citlivý
člověk a ve mně to vyvolalo
ten zásadní posun od hudebníka
k tomu aktivnímu snažičovi. Jenže
čím víc jste aktivní snažiči, tím
hůř,“ nechal se slyšet. Prosadil se
také jako autor muzikálů. Jeho
nejúspěšnějším počinem je bezesporu Krysař, který se loni dočkal
obnovené premiéry.

INZERCE

LÁSKA K RALLYE,
KTERÁ MÁLEM
PŘINESLA SMRT
Dan Landa miluje rallye. Slabost pro rychlou jízdu zdědil
po svém otci Stanislavu
Landovi, který byl autokrosovým závodníkem. „Tatínek mi ty geny předal. To
byl dravec. Je dvojnásobný
mistr republiky, vicemistr
Evropy,“ pochlubil se před
lety zpěvák. Jeho koníček
ho ale v roce 2008 dostal
do nemocnice s vážným
otřesem mozku a úrazem
břicha, když havaroval
na slavné Rallye Šumava.
Svou vášeň nakonec dostal
i na filmové plátno ve snímku ze závodního prostředí
Tacho.. Režie se chopila Landova manželka a Dan hlavní
role. U diváků film propadl.

STIGMA SKINHEADSKÉHO ORLÍKU
Dodnes vyvolává kontroverzi Landovo působení v kapele Orlík, jejíž tvorbu si na přelomu 80. a 90. let kvůli
rasisticky laděným textům oblíbili příznivci hnutí
skinheads. „Když nás publikum začalo brát vážně, tak
jsme s Orlíkem skončili. Veškerá tvorba vznikala za komunismu, snažili jsme se být nejradikálnější mládež
v boji proti režimu. V momentě, kdy přišla sametová
revoluce, jsme skončili,“ vyprávěl Landa před nedávnem. Kytaristou kapely byl tehdy mladičký herec David
Matásek. Zhruba ve stejné době, kdy Orlík koncertoval
po republice, prosadil se Landa také před kamerou.
Nejprve to bylo ve filmu o chuligánských fanoušcích
s názvem Proč? a v roce 1992 ve slavných Černých
baronech.
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PODIVNÝ ŘÁD
S HERCEM VETCHÝM

KOUZELNÍK V RINGU
A MEZI ŽRALOKY
V roce 2012 šokoval Dan Landa svým projevem na Českém
slavíku, kdy s kohoutem v ruce
prohlásil, že končí s hudbou a stává
se z něj kouzelník Žito. Následovat
měly kejkle, které otřesou Českem.
A plány to byly rozmanité. Potápění
se žraloky, dostat mužstvo Sigmy
Olomouc, kterému pomáhal s mentálním tréninkem, do finále Ligy
mistrů, uspořádání koncertu pro 100 tisíc lidí nebo profesionální zápas v thajském boxu. To byla jen část z ambiciózních projektů, kterým propadnul. Později celou „akci Žito“ označil za marketingový tah. „Myšlenka Žita byla zaujmout
investory a s velkým budgetem za zády vtrhnout jako filmová figura do světa sportu tak, abychom mohli propagovat
značku. Místo filmového plátna bychom měli Eurosport a s filmovou figurou bychom vpadli do světového rallye, do světových oceánů a tak,“ obhajoval tehdejší krok. Faktem je, že se žraloky se nakonec skutečně potápěl a absolvoval
i zápas v thajském boxu v profesionálním ringu.

S jednou z kontroverzí, kvůli
kterým mnozí Landu vnímají jako
podivína, přišel zpěvák Landa před
14 lety. Zpěvák oděný do bílého
roucha tehdy založil při zpěvu písní
Karla Kryla na pražském Vyšehradě
řád s názvem Ordo Lumen templi
(Řád Světla chrámu). Mezi jeho
proklamované cíle patřila pomoc
sociálně potřebným a protidrogová
prevence, výsledkem bylo postavení hřiště na Vyšehradě. Mezi členy
spolku byl mimo jiných také herec Ondřej Vetchý či bývalý elitní
policista Jiří Komorous. Landa ale
po čtyřech letech z řádu vystoupil.
„Vydal jsem se jinou cestou, ale klukům z Ordo strašně držím palce,“
komentoval tehdy stručně. Dnes už
je řád minulostí.
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REGENERACE TĚLA I DUCHA
v jizerských horách
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA – UŠETŘETE 20%
Nabídka je platná pro rezervace provedené od 10. 10. do 31. 10. 2018 a realizované do 30. 11. 2018

KC

A

SENIORSKÝ POBYT 60+
6 dní / 5 nocí, od 3.810 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, vstupní lékařská prohlídka, 10 procedur za pobyt.

E

POHYBOVKY – ŠKOLA ZAD
4 dny / 3 noci, od 3.130 Kč / osoba

Ubytování, polopenze, káva a zákusek, individuální instruktáž školy zad, masáž, bazén se saunou a 30% sleva
na další wellness procedury.

WELLNESS À LA CARTE
3 dny / 2 noci, od 2.185 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, 2 wellness procedury dle vašeho výběru.

SINGL POBYT
5 dní / 4 noci, od 4.915 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, 6 wellness procedur.


Libverda

Praha
Ostrava

Kompletní nabídku naleznete na www.lazne-libverda.cz
DOMÁCÍ MAZLÍČCI JSOU V NAŠEM RESORTU VÍTÁNI.

SPECIÁLNÍ AKCE – JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ BEZ PŘÍPLATKU

Klientům, kteří mají od zdravotní pojišťovny návrh na Komplexní lázeňskou péči nebo na Příspěvkovou lázeňskou péči nabízíme jednolůžkový pokoj bez příplatku a to v termínu realizace
pobytu od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019. Neváhejte a rezervujte si svůj lázeňský pobyt v Lázních
Libverda v Jizerských horách.

Brno

S Resort
R
L
Spa
Libverda
Lázně Libverda 82, 463 62
Tel.: +420 482 368 102
E-mail: info@lazne-libverda.cz
WWW.LAZNE-LIBVERDA.CZ
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Ořechová pokušení

Dozrály, opadaly a teď je
načase z nich vytvořit
něco nezapomenutelného.
Řeč je o ořeších, z nichž
připravíte chutné dezerty,
ale ladí jim to i s masem
nebo jako pomazánka.

Kuřecí proužky obalované v arašídech
Potřebujeme: 4 kuřecí prsa, 3 plátky bílého toastového chleba, 200 g pražených
nesolených arašídů, 1 lžíci oleje, sůl, pepř, 2 velká vejce. Postup: Troubu předehřejeme
na 220 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Omytá a osušená kuřecí prsa nakrájíme
na proužky. Z toastového chleba odkrojíme kůrku a natrháme jej na menší kousky. Tyto
kousky chleba a arašídy vložíme do robotu a několika pulzy rozmixujeme. Směs přesypeme
do misky a promícháme s olejem, solí a pepřem. V jiné misce rozšleháme vejce,
ochutíme solí a pepřem. Kousky masa namáčíme v rozšlehaných vejcích a obalujeme
ve směsi toastového chleba a arašídů. Obalené proužky rozložíme na plech a pečeme
ve vyhřáté troubě osm minut, pak je otočíme a pečeme dalších 4 až 7 minut dozlatova.

INZERCE

AKCE


ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY




malotraktor VARI GLOBAL
s vyklápěcím návěsem ANV-380
ZDARMA za akční cenu
39 990 Kč s DPH
zvládne všechny polní práce,
přepravu nákladu i sečení trávy
vystavení technického průkazu
pro provoz na veřejných
komunikacích

60 540 Kč

39 990 Kč
ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96

šíře záběru 83 - 96 cm

Obj. číslo: 4375
Cena

: 2 990 Kč

s DPH

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-125

s DPH

PLUH JEDNOSTRANNÝ
APJ-018 P / L PRAVÝ / LEVÝ

PLUH OBOUSTRANNÝ
APH-352

šíře záběru 125 cm

Obj. číslo: 4376
Cena

: 4 990 Kč

s DPH

Obj. číslo: 3612, 3635
Cena

: 2 490 Kč

s DPH

Obj. číslo: 3611
Cena s DPH: 4 990 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Hranice I - Město, GardenTechnik ŠOBORA, Tř. 1. máje 2074, T 605 332 063 • Olomouc, AGROCENTRUM DFG, Týnecká 826/55, T 585 154
632 • Ostrava, BG TECHNIK cs, a.s., Místecká-Rudná , T 596 781 718 • Šumperk-Vikýřovice, NAZET s.r.o., U kaple 339, T 583 212 419 •
Uherské Hradiště-Jarošov, ZEND, Pivovarská 256, T 572 545 071, 777 869 077 • Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758,
T 602 601 316 • Uherský Brod-Těšov, MIKRA ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028
Kompletní sortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna

www.vari.cz.

5plus2
■ V KUCHYNI
Arašídové máslo
Potřebujeme: 500 g pražených nesolených
arašídů, špetku soli, 1 až 2 lžíce medu,
špetku perníkového koření (nebo skořice,
vanilkový extrakt...). Postup: Arašídy
vsypeme do robotu nebo mixéru a dvě
minuty je mixujeme, stěrkou stáhneme
hmotu na dno nádoby a mixujeme další tři
minuty. Promixovaná hmota by měla být
hladká. Arašídové máslo dochutíme
a uložíme do skleněné uzavíratelné nádoby.
V ní vydrží v ledničce až měsíc.

Domácí chlebíček
s lískovými ořechy
Potřebujeme: 4 bílky, špetku soli,
140 g cukru krupice, 1 vanilkový cukr, 150 g
hladké mouky, 120 g lískových oříšků, tuk.
Postup: Troubu předehřejeme na 180 °C,
formu na chlebíček vymažeme tukem.
Z bílků a špetky soli vyšleháme sníh,
zašleháme oba cukry. Vmícháme mouku
a lískové oříšky a těsto přendáme do formy.
Pečeme ve vyhřáté troubě asi 25 až
30 minut. Upečený chlebíček necháme
zchladnout, zabalíme do alobalu
a necháme přes noc odležet. Troubu
rozehřejeme na 150 °C, plech vyložíme
pečicím papírem. Chlebíček nakrájíme
ostrým nožem na plátky, které rozložíme
na plech a pečeme asi 25 minut v troubě.
Vychladlé vydrží v nádobě asi měsíc.

Domácí nutella
Potřebujeme: 200 g lískových oříšků,
50 g mandlí, 150 g hořké a 150 g mléčné
čokolády, 4 lžíce medu, 1 plechovku
neslazeného kondenzovaného mléka,
1 lžíci neodtučněného kakaa, špetku soli.
Postup: Troubu předehřejeme na 180 °C,
na plech nasypeme lískové oříšky a mandle,
oddělíme je od sebe kouskem alobalu nebo
pečicího papíru. Za občasného promíchání
pečeme v troubě osm minut. Ve vodní lázni
rozehřejeme nalámanou čokoládu, med a
kondenzované mléko, kakao a promícháme.
Opražené lískové oříšky vsypeme do utěrky
a ještě horké je promneme, abychom je
zbavili slupek. Teplé oříšky a mandle
vsypeme do mixéru a rozmixujeme
dohladka. Přilijeme rozehřátou směs
mléka a čokolády, přidáme špetku soli
a rozmixujeme na hladkou hmotu. Ještě
horkou ji nalijeme do nahřátých čistých
sklenic, uzavřeme a vychladíme obrácené
víčky dolů. V lednici vydrží až měsíc.
Zdroj: Ilona Smetanová (ONA DNES)

Česká republika
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Uspávání zahrady
Babí léto je pryč, je proto
potřeba připravit vaši
zahradu na příchod zimy.
Zapomenout byste ale
neměli ani na rostliny,
které máte na balkoně.
5plus2
■ RÁDCE
Ukliďte listí, zakryjte záhony
Samozřejmostí je shrabání veškerého listí
a jeho odvoz na kompost. Výjimkou je listí z ořešáku, které tleje dlouho. Odstraňte
ze zahrady také všechny odkvetlé letničky. Opadavé trvalky seřízněte u země,
choulostivější záhony zakryjte chvojím.
Růžím nakopčete zeminu a rovněž zakryjte chvojím.
Pořádně prořezejte dřeviny
Opadavé dřeviny, které už jsou bez listí,
lze prosvětlit hlubokým řezem. Můžete
být radikální a napravit tak nevzhledný
tvar nebo vyholování odspodu. Vyhněte

se ale raději vilínu, magnólii, javoru dlanitolistému a kalině vonné. Těm byste naopak ublížili. Můžete rovněž prosvětlit
přehoustlé koruny starších stromů.

hou zůstat nechráněné venku po celou
zimu. Ostatní zeleninové záhony ukliďte
a zryjte rýčem. Půdu je také dobré obohatit o živiny uleželým kompostem.

Květníky na balkoně zateplete
Exotické i další rostliny v nádobách na balkoně přemístěte na bezmrazé místo. Nemáte-li takové k dispozici, omotejte květníky kokosovou rohoží, bublinkovou fólií
či obložte polystyrenem, můžete je rovněž zapustit do zeminy. Stálezelené druhy
obložte slámou a celé zakryjte fólií. Nezapomeňte je v zimě kontrolovat a zalévat.

Hlíznaté rostliny musí pryč ze země
Mečíky, hlíznaté begonie, jiřinky, dosny
a další hlíznaté rostliny, které nejsou
schopny přezimovat venku, musí z půdy
ven. Opatrně je ze země vyryjte rycími vidlemi (rýčem byste je mohli poškodit).
Oklepte z nich zeminu a nechte je pár týdnů na suchém místě v lísce uschnout. Pak
je založte do bedniček s pískem a uložte
do teploty mezi 8 až 10 °C.

Ochraňte choulostivé rostliny
Rostliny, které mají tendenci namrzat, je
potřeba chránit. Mohou to být různé popínavky, ale také stálezelené trvalky, které
se velkou listovou plochou odpařují. Ty
může poškodit i slunce či vítr. Zakryjte je
proto rákosovými či slaměnými rohožemi,
chvojím nebo omotejte jutou či tkaninou.
Pohnojte zeleninové záhony
Poslední hlávky zelí, brokolici, květák
a pekingské zelí v chladnějších dnech
ochrání pokrývka z netkané textilie. Růžičková i máslová kapusta jsou odolné, mo-

Dopřejte servis zahradní technice
Všechny stroje důkladně očistěte, včetně
žebrování na motoru. Motorové pily, křovinořezy a další dvoutaktní stroje musíte
uložit bez paliva, vylijte ho. Čtyřtaktům
uskladnění s benzinem nevadí. Vhodné
je dát stroj před novou sezonou seřídit odborníkům, kteří zkontrolují svíčky, filtry,
šroubové spoje, klouby, ložiska a podobně. Nože a nůžky naostřete, rezavé nářadí
očistěte smirkovým papírem a drátěným
kartáčem, pak naleštěte olejem na šicí
stroje.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Větve některých stromů svažte
U zakrslých jehličnanů a některých vzrostlejších stromů hrozí poškození větrem
a sněhem. Mají totiž křehké větve, které
se promrzlé pod tíhou sněhu často lámou.
Vhodné je proto větve svázat a v průběhu
zimy z rostlin sníh smetat. Před kolísavými teplotami, které ničí keře a menší
stromky, se osvědčila pletivová klec naplněná například slámou.
Z jezírka vytáhněte hadice
Vyberte z jezírka všechno napadané listí
a nečistoty a odstavte přívodní hadice a kohoutky. Vyjměte – hlavně z mělkých jezírek – choulostivé lekníny a další rostliny
a uložte je k přezimování.
Lucie Martínková (DOMA DNES)
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Internet zdarma?
JJ A k prvnímu dobití
až 500 Kč navíc!
Internet zdarma platí 30 dnů od aktivace SIM
nebo dobití. Více o předplacené kartě na
www.mobil.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

90. Rozsviťte lampiony!
Slavná píseň Zhasněte
lampiony zazněla poprvé
v roce 1961. Zpěvačka
Yvetta Simonová oslaví
4. listopadu devadesáté
narozeniny.
JOSEF VLČEK

Y

vetta Simonová nesleze z pódia
ani v devadesáti letech. Na počátku října si dopřála hned dva narozeninové koncerty a další vystoupení
má před sebou. Přitom je jednou z mála
českých zpěvaček, které během kariéry
vystřídaly šelakové desky, singly a elpíčka, CD nosiče i digitální nahrávky.
Simonová patřila na začátku šedesátých let mezi ty osobnosti, které byly ve
správný čas na správném místě. Přitom
v roce 1958, kdy vstoupila do světa velké populární hudby v Orchestru Karla
Vlacha, jí bylo už třicet let a měla za se-

Yvetta Simonová
bou účinkování na operetních scénách
v Bratislavě a v Praze, zpívání s tanečním orchestrem a manželství, díky němuž si na radu Jana Wericha nakonec
změnila jméno. Simonová určitě znělo
líp než Spurná.
Český pop na prahu šedesátých let začal hledat novou tvář, zbavenou ideologického nánosu, a Simonová se svým
pěveckým partnerem Milanem Chladilem patřili k prvním, kteří mu pomohli
dohánět svět. Soustředili se na cover verze zahraničních hitů předchozího desetiletí, ale vynikli především jako zpěváci
původních českých skladeb, které se po-

hybovaly na hranicích mezi klasickým
swingem a takzvaným středním proudem. Ve spolupráci se svým tehdejším
partnerem Jaromírem Vomáčkou se oblíbená zpěvačka stala interpretkou řady
nezapomenutelných písní z tehdejší
doby. Vomáčkovy písně Zhasněte lampiony (1961) a Já jsem zamilovaná
(1962) se v jejím provedení staly pro
dnešní posluchače symbolem měnícího
klimatu začátku šedesátých let.
Simonová, která pocházela z českobrodské úřednické rodiny, patřila do generace dokonalých zpěváků, kteří dokázali brilantně zazpívat kdejaký žánr. Publikum milovalo především její něžné a
romantické písně. Jen málokdo by dokázal dát českou duši jak šansonu Edith
Piaf, tak swingovému kousku od Franka Sinatry nebo slavnostně znějící latinské písni La Novia (Svatební). Není
divu, že v prvním ročníku Zlatého slavíka, kdy se udělovala jen jedna cena, kterou uzmul Waldemar Matuška, se umístila jako první ze zpěvaček. Slavíka pak
dostala dodatečně v roce 2010.

Eleganci a šarm si udržela i v sedmdesátých letech. Zatímco si nová generace
zpěváků stavěla vlastní doprovodné kapely, ona zůstala věrná Orchestru Karla
Vlacha a v soukromém životě i jeho dirigentovi. Nahrávala a vystupovala v televizi i na koncertech dokonce po celá
osmdesátá léta a příjemně stárla spolu
se svým publikem. Její poslední studiové nahrávky pocházejí z roku 1986.
Yvetta Simonová ale pokračovala
i potom. O její kondici se vyprávějí legendy. Ještě nedávno vyrazila spolu
s Josefem Zímou a dalšími zpěváky na
velkou Evergreen Tour po českých městech a byla vynikající.
Pokud historik hledá v dobovém tisku z šedesátých a sedmdesátých let rok
narození legendy českého popu, obvykle najde jen prázdnou kolonku. Zpěvačka si tehdy pečlivě hlídala, aby nedošlo
k indiskreci. Dnes už ale o nic nejde.
Yvetta Simonová je prostě nejstarší žijící českou pop hvězdou. To, co v uplynulých šedesáti letech vytvořila, si zaslouží hluboký obdiv a úctu.
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Tisíce nemovitostí ve vašem okolí
najdete na Reality.iDNES.cz.
Personalistika, HR

Management

HR Specialista

Projektmanager výbavy a moduly

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

HR specialista pro nábor – zkrácený úvazek - praha

Projektmanager PL Celý vůz Compact

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

HR Manager (H4315)

50 000 - 50 000 Kč / měsíc

Projektmanager Modelová řada BEV/NEV

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Vedoucí personalista

25 000 - 32 000 Kč / měsíc

Projektmanager modelové řady A0 - INDIE

35 000 - 70 000 Kč / měsíc
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Více na www.jobdnes.cz

P j kt
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Více na www.jobdnes.cz

Ostatní

Ostatní

Uvažuješ o změně práce ? Mzda cca 25.000 Kč kompletace…
Manipulant ve skladu

100 - 160 Kč / hodinu140 Kč / hodinu

Uvažujete o změně práce ? kompletace brožur

22 500 - 25 000 Kč / měsíc

d

k IN

Uvažuješ o změně práce ? Mzda cca 25.000 Kč kompletace…
Manipulant ve skladu

100 - 160 Kč / hodinu140 Kč / hodinu

Uvažujete o změně práce ? kompletace brožur

22 500 - 25 000 Kč / měsíc

Super brigáda - hosteska (11-17hod.), čtvrtek, pátek… 120 - 120 Kč / hodinu

Super brigáda - hosteska (11-17hod.), čtvrtek, pátek… 120 - 120 Kč / hodinu

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

ENERGIE
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Místo hrnců prodávají energii
Podomní obchodníci už
nenosí hrnce, teď se
snaží prodat elektřinu.
Pokud si nevíte rady,
zavolejte na ně policii.
ČR | Odpor k tzv. „šmejdům“, tedy lidem, kteří pomocí nátlaku nebo právních kliček, nevýhodných smluv či cen
bez DPH, v Česku roste. Přesto se snaží
stále přiživovat na nevědomosti či neinformovanosti mnoha Čechů. Když
„šmejdům“ nevyšly hrnce a reklamní
akce v kulturních domech, zaměřili se
na úplně jiný obor – energetiku. Podvodníci nabízejí ušetření za elektřinu, plyn
či vodu, pokud jim ale člověk něco podepíše, často zaplatí mnohem víc. Jeden
z nejnovějších případů nedávno zveřejnil server iDNES.cz.
„Provádíme dohled nad dodavateli
energií,“ tvrdí drobná blondýna. V jedné ruce třímá iPad s čísly a tabulkami,

ve druhé ruce ukazuje kartičku se svým
jménem, identifikačním číslem a názvem společnosti Centrální výběrová řízení. V Teplicích obchází dům od domu
a prohlašuje, že pracuje ve státním úřadu, který kontroluje, zda ČEZ a další
energetické firmy snížily cenu elektřiny
o 18 až 20 procent, jak prý nařídil stát.
Nechá si předložit vyúčtování a okamžitě má jasno: firmy to neudělaly. A hned
nabízí, že to napraví. Stačí cosi podepsat. Ve skutečnosti neexistuje žádné
vládní zlevňování, a tudíž ani úřad, který by to kontroloval a za jehož pracovnici se žena vydává. Dělá to proto, aby
vzbudila důvěru a lidé přistoupili na to,
co jim nabízí. Není sama, podobných
případů řeší úřady desítky.

Varování před „šmejdy“
Energetický regulační úřad (ERÚ) je
označuje za „energetické šmejdy“ po vzoru těch, kteří donedávna na předváděcích
akcích nutili seniorům předražené nádobí. „Jejich metody zavánějí stejnými ne-

kalými praktikami, jaké měli prodejci
hrnců,“ říká mluvčí ERÚ Michal Kebort.
„Nabízejí lidem přechod k levnějšímu dodavateli energie a tvrdí, že všechno je
zdarma. Jenže se to nakonec může hodně
prodražit a lidem hrozí několikatisícové
poplatky nebo pokuty za odstoupení od
smlouvy,“ varuje Kebort. Další podvodníci zase tvrdí, že jsou přímo z ČEZu. Jenže nejsou, ani nemohou být.

Prodejce u dveří? Volejte
„Podomní prodej jsme zrušili, domácnosti se u sebe doma nemohou setkávat
s obchodními zástupci společnosti
ČEZ,“ říká jeden z ředitelů firmy Tomáš Kadlec. „Při kontaktu s podomním
prodejcem, který zákazníka přemlouvá
k odběru či změně smlouvy jménem
společnosti ČEZ, nebo si jakýmkoli způsobem vynucuje osobní a platební údaje, doporučujeme obrátit se na bezplatnou zákaznickou linku 800 810 820,“
pokračuje Kadlec. „Podomním prodejcům energií hlavně nic nepodepisujte,“

Senioři, pozor! Podvodníci u dveří
bytu vám mohou lhát o ušetření za
elektřinu, plyn či vodu. Hlavně nic
nepodepisujte.
FOTO | MAFRA
varuje ČEZ. V mnoha českých obcích
je dokonce podomní prodej zakázán,
takže v případě návštěvy „šmejdů“ je
nejlepší zavolat policii.
(jos, re)
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Pozor na energetické šmejdy.
Sleva na elektřině bývá někdy pěkně drahá
Podvody
s elektřinou se
množí. Šmejdi
nejčastěji loví mezi
staršími občany.
Nabídka úspory výdajů
za energie zní lákavě,
může se ale velmi snadno změnit v noční můru,
pokud zákazník uzavře
smlouvu s podvodníky.
Podvodníci se zákazníky
snaží často nachytat při
podomním prodeji nebo
zavolají telefonem, že vás
přijde navštívit „energetický poradce“, který vám
spočítá možné úspory.
Tito takzvaní poradci
mají přitom na repertoáru několik osvědčených
triků, jak dostat lidi tam,
kam chtějí.
Pozor na podomní
prodej
Uvádění klamavých cen,
právní kličky ve smlouvách, falešná identita,

nabídky „zdarma“, dárky
navíc, nátlakové metody
a další triky; vynalézavost
podomních prodejců nezná mezí. Často se představují jménem tradičních dodavatelů energií,
např. ČEZ, či jako zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ), České
obchodní inspekce (ČOI)
a měst či obcí. Pod záminkou kontrol elektroměrů,

faktur a smluv či
vrácení přeplatků
se lehce dostávají
přes práh mnoha
domácností, zejména u starších
lidí. A s pomocí
různých manipulativních technik
začnou sypat své
triky z rukávů.
„Chcete levnější
elektřinu? Dejte
nám plnou moc
a my to za vás
zařídíme. Vysoutěžíme pro vás
nejlepšího dodavatele. A ještě
od nás dostanete LED žárovky zdarma. Stačí tady
jen jeden podpis.“
Jenom mi tady něco
podepište…
Tady už jde do tuhého.
Můžete totiž podepsat
smlouvu, která vás zaváže
odebírat drahou elektřinu od podvodníka po několik let. Když si to člověk
rozmyslí, dostane pokutu

několik tisíc korun. Lidé
si často myslí, že těmto
šmejdům podepisují protokol o provedení „kontroly“, protokol o „odečtu
elektroměru“ nebo jiný
nevinný papír. Takové
protokoly přitom neexistují. Pracovník energetické společnosti si odečte
elektroměr sám a nenutí
vás nic podepisovat. Seriózní dodavatel energií
vás nenutí podepisovat
nic, co byste si do detailu
nepřečetl.

Nabídka platí jen dnes,
zítra už je pozdě…
Seriózní dodavatel má nastavené ceníky, které budou platit i zítra. Nechá
vám čas na rozmyšlenou,
nechá vám čas poradit se
klidně i s rodinou nebo
kamarády a vše si promyslet. Spěch a nátlak jsou
naopak znakem podvodníků, kteří dobře vědí, že
smlouva není výhodná
a nechtějí, aby o tom zákazníci začali přemýšlet
a podpis si rozmysleli.

Nedejte se
Navštívili vás prodejci takzvaně od ČEZu? Ihned
to oznamte na naší bezplatné zákaznické lince
800 850 860, ČEZ totiž nemá podomní prodej.
Dostáváte nabídky k přepočtu cen za energie telefonicky či mailem? Zjistěte, zda prodejce disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního
sdělení. Pokud jste se dostali do rukou podvodníků, můžete se obrátit na naši internetovou
poradnu nebo zavolat na zákaznickou linku.

www.cez.cz/nedejtese
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Derby je tady! Sparta
hraje se Slavií o naději

BONUS
č
AŽ 3000 K
PRO NOVÉ

Fotbal

HRÁČE

Pražská Sparta o víkendu 14. kolo Fortuna ligy
potřetí v řadě prohrála
Pátek 2. listopadu
Bohemians – Teplice (18:00, ČT sport)
svůj venkovní zápas
Sobota 3. listopadu
a nedělní derby se Slavií Ostrava – Plzeň (15:00, O TV Sport)
Příbram – Slovácko (17:00, O TV Sport)
tak pro ni bude bojem
Dukla – Jablonec (17:00, O TV Sport)
o udržení reálné naděje
Olomouc – Opava (17:00, O TV Sport)
Zlín – Karviná (17:00, O TV Sport)
na stáhnutí už hrozivě
Neděle 4. listopadu
narůstající ztráty
Sparta – Slavia (17:00, O TV Sport)
Pondělí
5. listopadu
na čelo ligové tabulky.
Liberec – M. Boleslav (18:00, O TV Sport)
2

2

2

2

2

2

2

ČR | Pravda, zápasy pražských S proti plzeňské Viktorii sice bývají v posledních
letech přímým střetem o titul, ovšem ani
tyto vyhrocené duely nemají takový punc
výjimečnosti jako klasické ligové derby
Sparta versus Slavia. To nadcházející je
na programu v neděli od 17 hodin.
Domácí Sparta sice hraje na domácí
půdě výborně, ovšem venku prohrála už
tři zápasy v řadě, a proto na Letné musí
Slavii porazit, aby stáhla nyní sedmibodový náskok na svého sešívaného rivala.
V případě prohry by se ztráta 10 bodů doháněla ve zbytku sezony jen obtížně.
V historii samostatné české ligy půjde
v neděli už o 51. střet pražských rivalů, přičemž vzájemná bilance hovoří jasně pro
tým z Letné – Sparta z 50 derby vyhrála
24, kdežto Slavia pouze 9, 17 utkání skončilo remízou. To vše při skóre 73:45. V posledních pěti sezonách Sparta triumfovala
v pěti zápasech, Slavia pouze ve dvou
(v září 2015 a 2016). Ovšem v posledních
třech ročnících Letenští vyhráli jen jednou
(v březnu 2016 3:1), kdežto Slavia hned
třikrát. Zatím poslední derby, jež se hrálo
v březnu, se zapsalo mezi nejdivočejší –
Sparta v něm nedokázala udržet poločaso-

Vsaď si

vé vedení 3:0 a klání skončilo 3:3. V derby se střelecky nejlépe dařilo v dresu Sparty klubovým střeleckým legendám – Vratislav Lokvenc, Horst Siegl a David Lafata zaznamenali shodně po pěti gólech do
sítě sešívaných. Za tým z Edenu to proti
Spartě jde nejlépe Milanu Škodovi (5)
a Pavlu Kukovi, jenž tři ze čtyř svých
gólů proti Spartě nasázel v jednom z nejúžasnějších derby posledních dekád –
v březnu 2001,
kdy zápas na
Letné skončil
4:4. (mb)

Jak o pražském derby
mluvily legendy
Jan Berger, Sparta:
„Je to jediné
pořádné derby
u nás, vždy jsem se
na něj těšil. Pamatuji
si, že se v derby
někdy i lámaly ruce a nohy, ale nezažil
jsem žádný opravdu zákeřný zápas.“
Ivo Knoflíček, Slavia:
„Kdo derby nehrál, nedovede si ten náboj
vůbec představit. Šlo vždy o vrchol
sezony, bylo vyprodáno.“
David Lafata, Sparta:
„Derby pro nás byly
i v době, kdy se Slavii tolik nedařilo,
víc než zápasy s Plzní.“
Pavel Kuka, Slavia:
„Před derby cítíte
mnohem větší zájem
médií, obracejí se
na nás i fandové.
V utkání se
rozhoduje o tom,
v jaké atmosféře se ještě dlouho
po zápase budeme pohybovat po Praze.“
Václav Mašek, Sparta:
„Bylo to vždycky hrozně vyhrocené
utkání. Už týden dopředu se nemluvilo
o ničem jiném než o derby strašně lidí,
řekl bych, že víc než dnes. Stadion byl
pro 40 tisíc lidí, dnes je pro dvacet.“
František Veselý, Slavia:
„Při derby v roce
1965 přišlo na
Strahov přes 50 tisíc
lidí. Když jsme
nastupovali, mrazilo
mě. Ani na chvilenku
jsme si nedovolili hrát nepozorně.“

Více na www.ifortuna.cz

inisterst o nancí aru e
astí na azar ní e
e zni nout z
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INZERCE

TV program týdeníku 5plus2

sobota 3. listopadu 2018
Nova

Prima

Prima cool

7.00 Kačeří příběhy (29, 30) 7.55 Show Toma
a Jerryho II (4) 8.15 Tvoje tvář má známý hlas V
11.00 Koření 11.55 Volejte Novu 12.35 Rady
ptáka Loskutáka 13.30 Tipy ptáka Loskutáka
13.45 Víkend 14.50 Pan božský 16.55 Máme
rádi velryby 18.50 Helena IV (50) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.40 Ben 10 (38) 6.55 Transformers: Roboti
v utajení (15) 7.20 Bolek a Lolek si hrají 7.50
M.A.S.H (191) 8.20 M.A.S.H (192) 8.50
Autosalon 10.10 M.A.S.H (193) 10.40 Prima
Partička 11.40 Česko Slovensko má talent
13.15 Polda III (2) 14.25 Vraždy v Midsomeru
VII 16.40 Mezi supy. Western (Fr./N, 1964).
Hrají S. Granger, P. Brice, E. Sommerová,
R. Baldini, W. Barnes, G. George, T. Hill a další.
Režie A. Vohrer 18.55 Velké zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

7.30 Poslední loď II (8) 8.15 Extant II (5) 9.15 To
nejlepší z Top Gearu 10.25 Pevnost Boyard (4)
12.45 Re-play 13.15 Futurama X (7) 13.45
Simpsonovi XXV (13, 14) 14.35 COOLfeed 14.50
Simpsonovi XXV (15, 16) 15.45 Futurama X (8)
16.15 Gulliverovy cesty 17.55 Simpsonovi XXV
(17, 18) 18.55 Simpsonovi XXV (19) 19.30 Simpsonovi
XXV (20) 20.00 Star Wars: Epizoda V – Impérium
vrací úder 22.50 Bastardi 0.40 Grimm VI (13)

20.00 StarDance IX... když hvězdy tančí
21.35 StarDance IX... kolem dokola
21.40 StarDance IX... když hvězdy
tančí - rozhodnutí
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Královna
Životopisné drama (VB/Fr./It.,
2006). Hrají H. Mirrenová,
M. Sheen, J. Cromwell,
H. McCroryová, A. Jennings
a další. Režie S. Frears
23.35 Bod zlomu
Akční thriller (USA/Jap., 1991).
Hrají P. Swayze, K. Reeves,
G. Busey, L. Pettyová,
J. McGinley a další
1.35 Banánové rybičky
2.15 Žiješ jenom 2x
2.50 Sama doma
4.25 Chalupa je hra
5.00 Pod pokličkou
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.30 Krimi 5.50 Noviny 6.30 Krimi

6.55 Noviny 7.45 Soudní síň 8.45 Soudní síň 9.40
Policisté v akci 10.45 Projekt Cat City 12.35 Chlapci
a chlapi (8/11) 14.00 Kdyby bylo kdyby 2 (9/10)
15.05 Kdyby bylo kdyby 2 (10/10) 16.10 Soudní síň
17.20 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Rodáci (8/13), dramatický seriál (ČR, 1988)
22.30 Všechno, co mám rád 23.55 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.20 Krimi 5.40 Noviny 6.20 Krimi

6.45 Noviny 7.30 Soudní síň 8.30 Rodinné záležitosti 9.35 Soudní síň – cz 10.30 Soudní síň – cz
11.20 Jsem máma (9/20) 12.25 Rodáci (8/13)
14.30 Náš dědek Josef 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.00 Všechno, co mám rád 23.35
Všechno, co má Ander rád 0.00 Na chalupě

PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 10.20 Ochránci
11.25 Ve jménu zákona (77/131) 12.35 V sedmém
nebi 15.00 Soudní síň 17.05 Policisté v akci 18.05
Profesionálové VI (12/16) 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Náš dědek Josef 22.30 Soudní síň – cz
23.20 Profesionálové VI (12/16) 0.15 Ve jménu
zákona (77/131), krimiseriál (N, 1994-2008)

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

Jsem máma
KAŽDOU STŘEDU | 21:30
KOMEDIÁLNÍ SERIÁL INSPIROVANÝ ZNÁMOU
A ÚSPĚŠNOU KNIHOU KRISTÝNY FARKAŠOVÉ

20.15 Tvoje tvář má známý hlas V
22.55 Dilema
Komediální drama (USA, 2011)
1.05 Pan božský
Komedie (USA, 2005)
2.50 Krok za krokem IV (1)
Sitcom (USA, 1994)
3.20 Kriminálka Miami IV (8)
4.05 Kriminálka Anděl IV (13)

ÚTERÝ 10.35 Policisté v akci 11.35 Ve jménu

zákona (78/131) 12.40 V sedmém nebi 15.05
Soudní síň 16.05 Soudní síň – nové případy 17.05
Policisté v akci 18.05 Profesionálové VI (13/16)
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Klaun 22.25 První
oddělení II (7, 8) 23.25 Profesionálové VI (13/16)

STŘEDA 11.35 Ve jménu zákona (79/131) 12.40
V sedmém nebi 15.05 Soudní síň 16.05 Soudní síň –
nové případy 17.10 Policisté v akci 18.05 Profesionálové VI (14/16) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Prázdniny 2 (10/10) 21.25 Jsem máma (10/20) 22.25
První oddělení II (9, 10) 23.20 Profesionálové V (14)
ČTVRTEK 12.40 V sedmém nebi 15.00 Soudní

síň 16.00 Soudní síň – nové případy 17.05 Policisté
v akci 18.05 Profesionálové VI (15/16) 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rváči 22.25 První oddělení II (11)
22.50 První oddělení II (12) 23.20 Profesionálové VI
(15/16) 0.05 Ve jménu zákona (80/131)

PÁTEK 11.30 Ve jménu zákona (81/131) 12.40

V sedmém nebi 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň –
nové případy 17.05 Policisté v akci 18.05 Profesionálové VI (16/16) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Chlapci a chlapi (9/11) 21.40 Rodinné záležitosti
22.50 Ochránci 23.50 Profesionálové VI (16/16)

INZERCE

ČT1
6.00 O čarovné Laskonce 6.25 Polopatě 7.15
Ebenový kůň 7.40 O pasáčkovi a labutích princeznách 8.05 StarDance IX... kolem dokola
8.10 Gejzír 8.40 Otec Brown V 9.25 Columbo
11.00 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Paví král
13.50 Rozsudek (1) 14.35 Modrý závoj 16.20
Hercule Poirot 17.55 Bydlet jako... hygge 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

20.15 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Komedie (ČR, 2018). Hrají
K. Issová, A. Krejčíková, M. Ruml,
V. Vašák, A. Bendová a další.
Režie F. Renč
22.10 Zběsilý únos
Thriller (USA, 2017).
Hrají H. Berryová, S. Correa,
Ch. McGin, L. Temple, Ch. Berry
a další. Režie L. Prieto
0.05 Zlo nikdy nespí
Horor (USA, 2016). Hrají T. Jane,
K. Bosworthová, A. Gishová
a další. Režie M. Flanagan
2.05 Vraždy v Midsomeru VII
Král rybář. Krimiseriál (VB, 2003).
Hrají J. Nettles, J. Hopkins,
M. Tierney, L. Bellinghamová
a další. Režie R. Holthouse
4.00 Spravedlnost v krvi VIII (9)
Předávkování. Krimiseriál
(USA, 2017). Hrají T. Selleck,
D. Wahlberg, B. Moynahanová

Relax
SOBOTA 7.00 Fantastická příroda 7.45

Pohodové zprávy 8.00 To nej z regionu 8.25
Doktor z hor 9.25 Relax na špacíru 10.05 Zvěřinec
10.40 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy 11.40 To
nej z regionu 11.45 Luxus store 15.55 Esmeralda
18.40 Dámská jízda Heidi 19.35 Esmeralda 21.25
7 pádů Honzy Dědka 21.55 Sobotní zábava 23.30
Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store

NEDĚLE 8.00 To nej z regionu 8.25 Stefanie

9.25 Indian – pořad o hrách 10.05 Zvěřinec 10.40
Top Relax 11.25 Pohodové zprávy 11.40 To nej
z regionu 11.45 Luxus store 15.55 Labyrinty vášně
18.40 Dámská jízda Heidi 19.35 Labyrinty vášně
20.30 Labyrinty vášně 21.25 Vladimír Hron:
Poslední zhasne 23.00 7 pádů Honzy Dědka
23.30 Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 11.40 To nej z regionu 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.50 To nej z regionu 18.55 Doktor z hor 19.55
Esmeralda 20.50 Labyrinty vášně 21.45 Stefanie
22.55 Pohodové zprávy 23.10 To nej z regionu
23.15 Top Relax 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.45 Táta 8.50 Dr. House III (7, 8) 10.35 Námořní
vyšetřovací služba VII (1, 2) 12.45 Včera narozeni,
komedie (USA, 1993) 14.35 Lorax, animovaný film
(USA, 2012) 16.20 Vysloužilí lvi, rodinná komedie
(USA, 2003) 18.15 Ostravak Ostravski, komedie
(ČR, 2016) 20.00 Zimní příběh, drama (USA, 2014)
22.15 Mortal Instruments: Město z kostí, akční
fantasy film (Kan./N/USA, 2013) 0.35 Kontraband,
akční krimithriller (USA/VB, 2012)

Prima Max
6.10 Transformers: Roboti v utajení (14) 6.35 Ben
10 (37) 6.50 Velké zprávy 7.55 Pekelná kuchyně
XIV (4) 8.50 Vítejte doma VI (9) 9.45 Vítejte doma
VI (10) 10.45 Inspektor se vrací 12.40 Manžel na
hodinu 14.50 Motýl na rameni, drama (Fr., 1978)
16.55 Propast, sci-fi thriller (USA, 1989) 20.00
Škola ro(c)ku, hudební komedie (N/USA, 2003)
22.20 Hvězdná brána: Archa pravdy, sci-fi film
(USA/Kan., 2008) 0.30 Bastardi

ÚTERÝ 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická pří-

roda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická pří-

roda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store

ČTVRTEK 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická

příroda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně
18.35 Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store

PÁTEK 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická pří-

roda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 4. listopadu 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.00
16.00
17.05
17.45
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.05
20.25

Zajímavosti z regionů 6.25 Modrý
závoj 8.10 Úsměvy Yvetty Simonové
8.45 StarDance IX... kolem dokola
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
10.55 Slavné historky zbojnické (4)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Vápenička
Vodnická čertovina
Pohádka z větrného mlýna
My všichni školou povinní (9/13)
Sedm žen Alfonse Karáska
Alfons Karásek v lázních
Herbář VI
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance IX... kolem dokola
GEN – Galerie elity národa
Balada o pilotovi
Historické drama (ČR, 2018)
22.05 168 hodin
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Santiniho jazyk
0.10 To je vražda, napsala:
Konečně na svobodě

NOVA
6.05
6.30
6.55
7.45
8.05
9.20
11.05
13.15
15.05
16.30
18.50
19.30
20.15
21.20
21.50
0.30
2.00
2.40
3.25
3.55
4.55

Lví hlídka (20)
Looney Tunes: Úžasná show II (14)
Kačeří příběhy (31, 32)
Show Toma a Jerryho II (5)
Kocour v botách
Sněhová královna
Ladíme!
Hudební komedie (USA, 2012)
Policejní akademie 5:
Nasazení: Miami Beach
Komedie (USA, 1988)
Hop – a je tu lidoop
Komedie (ČR, 1977)
Jak básníci neztrácejí naději
Komedie (ČR, 2004)
Hospoda (52)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Profesor T. (2)
Střepiny
Uprchlík
Akční film (USA, 1993)
Hop – a je tu lidoop
Kriminálka Las Vegas VI (17)
Kriminálka Miami VIII (19)
Volejte Novu
Kocour v botách
Novashopping

6.20
6.35
7.05
7.35
8.00
9.10
9.45
10.15
11.00
11.55
12.50
13.40
14.20
16.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.15
0.20
1.20
3.25

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (39)
Transformers: Roboti v utajení (16)
M.A.S.H (193)
M.A.S.H (194)
Přírodní vesmír (6)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Teď vaří šéf!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Vraždy v Midsomeru VII
Strach
Krimifilm (ČR, 1963)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Tátové na tahu (9)
Komediální seriál (ČR, 2018)
Sport Star
Všichni jsou v pohodě
Dobrodružné drama
(USA/It., 2009)
Přírodní vesmír (6)
Vraždy v Midsomeru VII
Spravedlnost v krvi VIII (10)
Krimiseriál (USA, 2017)

5.10 Táta 7.00 Na rybách 8.40 Vysloužilí lvi 10.30
Lorax 12.45 Zimní příběh, drama (USA, 2014) 14.55
Sue Thomas: Agentka FBI II (9-11) 17.50 Máme rádi
velryby, rodinné drama (USA/VB, 2012) 20.00
Troja, akční dobrodružný film (USA/VB/Malty,
2004) 23.00 Nezvratný osud 3, horor (N/USA,
2006) 0.40 Dilema, komediální drama (USA, 2011)

Prima cool
9.30 Pevnost Boyard (5) 11.50 MotorSport 12.20
Futurama X (8) 12.45 Simpsonovi XXV (17, 18) 13.35
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXV (19, 20) 14.50
Futurama X (9) 15.15 Star Wars: Epizoda V –
Impérium vrací úder 17.55 Simpsonovi XXV (21, 22)
18.55 Simpsonovi XXVI (1, 2) 20.00 Percy Jackson:
Zloděj blesku 22.35 Vikingové IV (15) 23.35 Živí
mrtví VIII (7) 0.35 Killjoys: Vesmírní lovci IV (1)

Prima Max
6.35 Transformers: Roboti v utajení (15) 7.05 Ben
10 (38) 7.20 Velké zprávy 8.20 Pekelná kuchyně
XIV (5) 9.10 Vítejte doma VI (11) 10.15 Mezi supy
12.20 Propast 15.20 Škola ro(c)ku 17.40 Chuť
znovu žít 20.00 USS Indianapolis: Boj o přežití,
válečný film (USA, 2016) 22.35 Zběsilý únos,
thriller (USA, 2017) 0.35 Všichni jsou v pohodě,
dobrodružné drama (USA/It., 2009)

pondělí 5. listopadu 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.50
Všechno, co mám ráda 10.20 168
hodin 10.55 První republika III (9/13)
11.50 StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Věra – nevěra
14.35 Abeceda V plus CH
16.00 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.10 Lynč (3/8)
21.00 Manu a Matěj na cestě do Říma
21.25 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.10 Na stopě
23.35 Taggart

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.45
23.30
0.25
1.15
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3550)
Profesor T. (2)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (325)
Dr. House III (9)
Dr. House III (10)
Kriminálka Las Vegas VI (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3551)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Specialisté (56)
Zaostřeno. Krimiseriál (ČR, 2018)
Kriminálka Anděl IV
Námořní vyšetřovací služba XIV (11)
Beze stopy V (22)
Dr. House III (9)
Kriminálka Las Vegas VI (18)
Novashopping

6.15
6.35
7.15
8.05
8.40
9.15
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.30
23.25
0.20
1.20
2.20

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (40)
My Little Pony VI (14)
M.A.S.H (194)
M.A.S.H (195)
M.A.S.H (196)
Ohnivý kuře (25)
Láska, děti a ukradené štěstí
Romantický film (N, 2012).
Hrají M. Krachtová, M. Roll a další
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (6)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (3)
Návrat komisaře Rexe X (8)
Návrat komisaře Rexe X (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (132)
Zpívej, Slavíku! Seriál (ČR, 2018)
Poklad z půdy
Teď vaří šéf!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (8)
Návrat komisaře Rexe X (9)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (3)

5.25 Na rybách 7.05 Včera narozeni 8.50 Útěk do
pouště 10.30 Zimní příběh 12.40 Teleshopping
13.05 Sněhová královna 14.50 Teleshopping 15.10
Troja 18.10 Pan božský, komedie (USA, 2005)
20.00 Pokání, drama (VB/Fr., 2007) 22.15 Krevní
pouto, thriller (USA, 1998) 0.05 Nezvratný osud 3,
horor (N/USA, 2006)

Prima cool
12.15 Futurama X (9) 12.45 Simpsonovi XXV (21, 22)
13.35 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXVI (1, 2) 14.45
Těžká dřina 15.20 Re-play 15.55 Futurama X (10) 16.15
Špinavá práce III (17) 17.15 To nejlepší z Top Gearu
18.45 Simpsonovi XXVI (3-6) 20.35 COOLfeed 20.45
Těžká dřina 21.20 Teorie velkého třesku XI (3, 4) 22.15
Prima Partička 23.10 Cesty k úspěchu 23.15 COOLfeed 23.25 Špinavá práce III (17) 0.25 Prima Partička

Prima Max
6.20 Transformers: Roboti v utajení (16) 6.45 Ben
10 (39) 7.05 Velké zprávy 8.25 Pekelná kuchyně
XIV (6) 9.10 Vítejte doma VI (12) 10.10 Hvězdná
brána IV (11) 11.15 Chuť znovu žít 13.40 Zoufalé ženy
dělají zoufalé věci 15.30 Percy Jackson: Zloděj blesku
18.05 Veterinář vyšetřuje: Kapitán Hook 20.00
Prime, komedie (USA, 2005) 22.15 Poltergeist,
horor (USA, 2015) 0.15 USS Indianapolis: Boj o přežití

úterý 6. listopadu 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Neobyčejné životy 10.35 My
všichni školou povinní (9/13) 11.35
Černé ovce 11.50 StarDance IX...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Krádež
14.15 Hovory H ještě po dvaceti letech
15.15 Všechnopárty
16.00 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Doktor Martin 2
21.00 Já, Mattoni
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Mladý papež (1/10)
22.55 Kriminalista

5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.25
2.00
2.45
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3551)
Specialisté (56)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (326)
Dr. House III (11, 12)
Kriminálka Las Vegas VI (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3552)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (847)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba XIV (12)
Beze stopy V (23)
Dr. House III (10, 11)
Kriminálka Las Vegas VI (19)
Krok za krokem IV (2)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (325)

6.35
6.50
7.35
8.25
9.00
9.30

11.30
12.20
12.30
13.30
14.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.50
3.50

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (1)
My Little Pony VI (15)
M.A.S.H (196)
M.A.S.H (197)
M.A.S.H (198)
Naše farma v Irsku
Romantický seriál (N, 2007-2010).
Hrají E. Habermannová,
D. Morgenroth, L. Sonntagová
Jake a Tlusťoch III (7)
Polední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy VII (4)
Návrat komisaře Rexe X (10)
Návrat komisaře Rexe X (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (20)
Tajemství. Komediální seriál
(ČR, 2018)
Polda III (3)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (10, 11)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (4)

5.05 Útěk do pouště 6.25 Vysloužilí lvi 8.15 Dr.
House III (9, 10) 10.25 Troja 13.45 Ladíme! 16.00
Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach,
komedie (USA, 1988) 17.45 Jak básníci neztrácejí
naději, komedie (ČR, 2004) 20.00 Sprosťárny,
komedie (USA, 2013) 21.45 Příběh Jamese Browna,
životopisný film (USA, 2014) 0.20 Uprchlík

Prima cool
12.15 Futurama X (10) 12.45 Simpsonovi XXVI (3, 4)
13.35 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXVI (5, 6) 14.50
Teorie velkého třesku XI (3, 4) 15.45 Futurama X (11)
16.05 Špinavá práce III (18) 17.05 To nejlepší z Top
Gearu 18.15 Simpsonovi XXVI (7-10) 20.05 COOLfeed
20.15 Top Gear speciál: Nejlepší závody (4) 21.20
Teorie velkého třesku XI (5, 6) 22.20 Partička 22.55
COOLfeed 23.10 Špinavá práce III (18) 0.05 Partička

Prima Max
6.05 My Little Pony VI (14) 6.30 Ben 10 (40) 6.45
Velké zprávy 8.05 Pekelná kuchyně XIV (7) 8.55
Vítejte doma VI (13) 9.55 Hvězdná brána IV (12)
10.50 Frida 13.35 Veterinář vyšetřuje: Kapitán Hook
15.25 Prime, komedie (USA, 2005) 17.45 Cvokař,
komedie (USA, 2009) 20.00 A jitra jsou zde tichá,
válečný film (Rus., 2015) 22.25 Odstřelovač, akční
film (USA, 1998) 0.30 Poltergeist, horor (USA, 2015)

středa 7. listopadu 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.55 Rozsudek (1) 10.40 Doktor
Martin 2 11.40 Černé ovce 11.50
StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance IX... když hvězdy tančí
15.35 StarDance IX... když hvězdy tančí rozhodnutí
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.10 Rapl (10/13)
21.10 Dovolená v éře páry
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Mladý papež (2/10)
23.05 Columbo
0.15 AZ-kvíz
0.45 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.25
0.20
1.50
2.30
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3552)
Ordinace v růžové zahradě 2 (847)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (327)
Dr. House III (13, 14)
Kriminálka Las Vegas VI (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3553)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Mise nový domov II
O 10 let mladší
Námořní vyšetřovací služba XIV (13)
Beze stopy V (24)
Dr. House III (12, 13)
Kriminálka Las Vegas VI (20)
Krok za krokem IV (3)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (326)

6.15
6.30
7.15
8.05
8.40
9.10
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
23.55
0.55
1.55
2.55

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (2)
My Little Pony VI (16)
M.A.S.H (198)
M.A.S.H (199)
M.A.S.H (200)
Ohnivý kuře (26)
Naše farma v Irsku
Nové časy. Romantický
seriál (N, 2007-2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (8)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (5)
Návrat komisaře Rexe XI (1)
Návrat komisaře Rexe XI (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (133)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Tátové na tahu (9)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XI (1)
Návrat komisaře Rexe XI (2)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (5)

5.15 Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach
6.40 Dr. House III (11, 12) 8.20 Sue Thomas:
Agentka FBI II (9-11) 11.25 Baterie nejsou v ceně
13.45 Ostravak Ostravski 15.30 Máme rádi velryby
17.40 Vášnivý tanec 20.00 Green Lantern 22.05
Jednotka příliš rychlého nasazení, akční komedie
(VB, 2007) 0.25 Pokání, drama (VB/Fr., 2007)

Prima cool
12.25 Futurama X (11) 12.50 Simpsonovi XXVI (7, 8)
13.40 COOLfeed 13.55 Simpsonovi XXVI (9, 10) 14.50
Teorie velkého třesku XI (5, 6) 15.45 Futurama X (12)
16.05 Špinavá práce III (19) 17.05 To nejlepší z Top
Gearu 18.15 Simpsonovi XXVI (11-14) 20.05 COOLfeed
20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (10) 21.20
Teorie velkého třesku XI (7, 8) 22.15 Partička 22.55
COOLfeed 23.05 Špinavá práce III (19) 0.05 Partička

Prima Max
6.05 My Little Pony VI (15) 6.30 Powerpuff Girls (1)
6.40 Velké zprávy 8.05 Pekelná kuchyně XIV (8)
8.55 Vítejte doma VI (14) 9.50 Hvězdná brána IV
(13) 10.50 Thunderbolt a Lightfoot 13.15 Cvokař
15.35 Všichni jsou v pohodě 17.40 Kletba Růžového
pantera 20.00 Dobrý ročník, romantická komedie
(USA, 2006) 22.25 Námořní pěchota, akční film
(USA, 1990) 0.55 Odstřelovač

čtvrtek 8. listopadu 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Sedm žen Alfonse
Karáska 9.40 Slavné historky
zbojnické (4) 10.40 Dovolená v éře
páry 11.35 Černé ovce 11.50
StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy, Události v regionech
12.30 Sama doma
14.00 Hovory H ještě po dvaceti letech
15.00 Malý vodní had
15.55 To je vražda, napsala VIII
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Doktor Martin 2
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Případy detektiva Murdocha VIII
23.15 Mladý papež (1/10)
0.05 Mladý papež (2/10)

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.35
2.20
3.15
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3553)
Mise nový domov II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (328)
Dr. House III (15, 16)
Kriminálka Las Vegas VI (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3554)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (848)
Život ve hvězdách
Sedm
Krimifilm (USA, 1995)
Dr. House III (14, 15)
Kriminálka Las Vegas VI (21)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (327)
Novashopping

6.15
6.30
7.15
8.00
8.40
9.10
10.25

12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
1.55
2.55

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (3)
My Little Pony VI (17)
M.A.S.H (200)
M.A.S.H (201)
M.A.S.H (202)
Ohnivý kuře (27)
Naše farma v Irsku
Láska mého života. Romantický
seriál (N, 2007-2010). Hrají
E. Habermannová, D, Morgenroth
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (9)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (6)
Návrat komisaře Rexe XI (3)
Návrat komisaře Rexe XI (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (21)
Prima Partička
Já, Kajínek
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XI (3)
Návrat komisaře Rexe XI (4)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (6)

5.25 Sue Thomas: Agentka FBI II (11) 6.20 Dr.
House III (13, 14) 8.00 Sněhová královna 9.45
Ladíme! 12.20 Jak básníci neztrácejí naději 15.00
Green Lantern 17.05 Tucet špinavců, válečný film
(USA, 1967) 20.00 Námořní vyšetřovací služba VII
(3, 4) 21.50 Rudá Sonja, fantasy film (USA, 1985)
23.35 Sprosťárny, komedie (USA, 2013)

Prima cool
11.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (10) 12.20
Futurama X (12) 12.50 Simpsonovi XXVI (11, 12) 13.40
COOLfeed 13.55 Simpsonovi XXVI (13, 14) 14.50
Teorie velkého třesku XI (7, 8) 15.45 Futurama X (13)
16.05 Špinavá práce III (20) 17.05 Největší průšvihy
v Top Gearu 18.15 Simpsonovi XXVI (15-18) 20.05
COOLfeed 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku XI (9, 10) 22.20 Zákon mlčení 0.25 Špinavá práce

Prima Max
6.10 My Little Pony VI (16) 6.40 Powerpuff Girls (2)
6.50 Velké zprávy 8.10 Vítejte doma VI (15) 9.05
Hvězdná brána IV (14) 10.10 Kletba Růžového
pantera 12.35 Thunderbolt a Lightfoot 15.05 Dobrý
ročník, romantická komedie (USA, 2006) 17.35
Ukolébavka, drama (USA, 2014) 20.00 Vrah skrývá
tvář, krimifilm (ČR, 1966) 22.10 Alibi pro vraha 0.45
Námořní pěchota, akční film (USA, 1990)

pátek 9. listopadu 2018
NOVA

ČT1
10.05 Alfons Karásek v lázních 10.40
Doktor Martin 2 11.40 Černé ovce
11.50 StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy, Události v regionech
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Manu a Matěj na cestě do Říma
15.40 Miroslav Horníček: Humor není
žádná sranda
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.05 StarDance IX... kolem dokola
20.10 První republika III (10/13)
21.10 13. komnata Teny Elefteriadu
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Všechnopárty
22.35 Hercule Poirot
0.15 Případy detektiva Murdocha VIII

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.10
16.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.45
0.55
2.30
3.20
4.00
5.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3554)
Ordinace v růžové zahradě 2 (848)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (329)
Dr. House III (17, (18)
Kriminálka Las Vegas VI (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3555)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Milada
Životopisné drama (ČR, 2017)
Poslední skaut
Akční film (USA, 1991)
Dr. House III (16, 17)
Kriminálka Las Vegas VI (22)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (328)
Novashopping

6.15
6.30
7.15
8.00
8.40
9.10
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
23.45
0.45
1.45
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (4)
Transformers: Roboti v utajení (17)
M.A.S.H (202)
M.A.S.H (203)
M.A.S.H (204)
Ohnivý kuře (28)
Naše farma v Irsku
Žárlivost. Romantický seriál
(N, 2007-2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (10)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (7)
Návrat komisaře Rexe XI (5)
Návrat komisaře Rexe XI (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Smrtonosná hra 2
Thriller (USA, 2013)
Návrat komisaře Rexe XI (5)
Návrat komisaře Rexe XI (6)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (7)
Prostřeno!
Policie v akci

5.25 Tucet špinavců 7.45 Dr. House III (15, 16) 9.25
Vášnivý tanec 12.15 Green Lantern 14.35 Pan Magor
16.15 Námořní vyšetřovací služba VII (3, 4) 18.05
Brewsterovy miliony, komedie (USA, 1985) 20.00
Zataženo, občas trakaře, animovaný film (USA,
2009) 21.45 Živý terč, akční film (USA, 1993) 23.35
Sedm, krimifilm (USA, 1995)

Prima cool
9.05 Největší průšvihy v Top Gearu 10.05 Špinavá
práce III (20) 11.15 Autosalon 12.20 Futurama X (13)
12.50 Simpsonovi XXVI (15, 16) 13.40 COOLfeed
13.55 Simpsonovi XXVI (17, 18) 14.55 Teorie velkého
třesku XI (9, 10) 15.45 Futurama (1) 16.10 Špinavá
práce III (21) 17.10 Největší průšvihy v Top Gearu 18.15
Simpsonovi XXVI (19-22) 20.05 COOLfeed 20.15
Eragon 22.20 Vraždící opice 0.05 Špinavá práce III

Prima Max
6.15 My Little Pony VI (17) 6.45 Powerpuff Girls (3)
7.05 Velké zprávy 8.20 Pekelná kuchyně XIV (10)
9.10 Vítejte doma VI (16) 10.10 Hvězdná brána IV
(15) 11.15 Láska ze spermabanky 13.15 Ukolébavka
15.45 Mezi supy 17.50 Dávám tomu rok, romantická
komedie (VB, 2013) 20.00 Dobrodružství
Poseidonu, dobrodružný film (USA, 1972) 22.25
Mutant, horor (USA, 1995) 0.50 Alibi pro vraha
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Tomáš Šindelář (20)

Odmaturoval na gymnáziu v Mostě, nyní pokračuje ve studiu na
vysoké v Jihlavě. Maminka mu bohužel
před šesti lety zemřela, Tomáš žije v rodinném domě s otcem a příbuznými. Užívá
si svobodného studentského života, rád
cestuje. Pokud by vyhrál, peníze by investoval právě do cestování. K jeho nejoblíbenějším jídlům patří lasagne. Nesnáší uzené koleno, vnitřnosti a špek.

Úterý: Veronika Svatá (24)

Veronika je na mateřské. Studuje účetnictví
v Litoměřicích, kde si
dodělává maturitu. Dříve pracovala jako prodavačka v optice. Už
má dva syny a žije s
přítelem. Pokud vyhraje, peníze použije
na rekonstrukci nového bytu. Považuje
se za milou holku se smyslem pro humor. Mezi její oblíbená jídla patří hovězí steak a zelené fazolky. Nesnáší mořské plody a nikdy by nesnědla grilovaného pavouka nebo netopýra.

Středa: Vladislava Krajníková (37)

Vystudovala obor sociální péče a devět let
pracovala v personalistice. Nyní podniká v
oblasti vizáže a poradenství v péči o pleť.
Specializuje se na svatební klientelu. Je svobodná, bezdětná a
momentálně pár týdnů čerstvě zadaná.
Když vyhraje, peníze použije na podnikání nebo na zaslouženou dovolenou,
na které nebyla celých šest let. Má ráda
grilovaný kozí sýr se salátem. Nesnáší
špek, kopr a ústřice.

Česká republika

Tři ženy a dva muži vaří
v pořadu Prostřeno!
v Ústeckém kraji.
ČR | O 60 tisíc korun soutěží amatérští
kuchaři v pořadu Prostřeno! na Primě.
Tentokrát jsou ze severu Čech.
V pondělí se k plotně postaví Tomáš.
Rád by se stal hercem nebo moderátorem. A tak si svůj čas před kamerou náležitě užije. Prokáže komediantské vlohy
a svůj den pojme jako vlastní show. Ale
tréma mu trochu podrazí nohy. Lasagnové kapsičky, zapečené kuřecí cibulové řízečky i domácí zmrzlina jsou velmi náročným menu. A ne všechno se podaří.
Také Veronika se v úterý chce blýsknout. Hostům připraví třešničky mozzarelly v parmské šunce na salátu z polníčku s vlašskými ořechy a medovo-citronovou zálivkou, cuketovou polévku anebo třeba mrkvový hřbet. Veronika nemá
problém otevřeně mluvit o svém životě.
I o tom, že by ráda zvítězila. Jenomže
okolnosti jsou proti ní. Třeba bolest hlavy, ta jí bude velkou překážkou.
Středeční večeři chystá Vladislava.
Má ráda bytový design a zdravé stravování. Podávat bude pečené hrušky s ovčím sýrem a ořechy, chřestovou polévku s krevetami a parmazánem i steak z
tuňáka. Vlaďka má načančané bydlení i
jídlo. Jenže na hosty toho bude až moc.
Cítí se stísněně. Jakoby se v tak dokonaleném prostředí nedokázali uvolnit.
Čtvrteční večeři vaří invalidní dů-

Pátek: Vladislav Maloziec (42)

Pracuje v mexické restauraci jako číšník.
Vladislav je rozvedený a má dva syny. Tři
roky žije s přítelkyní.
Pokud vyhraje, pojedou všichni na dovolenou. Má rád české omáčky, maso, těstoviny, pizzu, zeleninu a polévky, ostrá
jídla. Kvůli alergii nesnáší rajčata.

Pod poklicemi je výhra 60 tisíc, tak se podívejme, čí bude.
chodkyně Pavla. Nemoc jí obrátila život naruby. A teď si z ničeho hlavu nedělá. Vsadí na domácí „babičkovskou“ kuchyni – čočkovou polévku s klobásou
na smetaně a řízek se šťouchanými
bramborami na cibulce a slanině.
Ovšem řízek přichystá nikoliv vídeňský, ale čínský! Že jste o něm nikdy
neslyšeli? Ostatní soutěžící také ne. Navíc dusno u stolu by se po středečním nepovedeném večeru dalo stále krájet.

FOTO | FTV PRIMA

O páteční finále se postará číšník Vladislav. Povede se mu mixem světových
kuchyní chystaných po česku uchvátit?
Třeba plněnými rajčátky a jalapeňos se
sýrem v těstíčku? Možná ho spolustolovníci spíš považují za někoho, kdo se
rád vytahuje a pro výhru udělá cokoliv.
Sledujte, jaké chyby se neodpouští,
jak se intrikaří v českých kuchyních i během hlasování. Prostřeno! na Primě je
každý všední den od 17.50.
(kub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z ÚSTECKÉHO KRAJE
Plněná rajčátka a jalapeňos se sýrem
v těstíčku, smetanový dip

Čtvrtek: Pavla Matějková (33)

Hned po škole nastoupila na mateřskou. V
roce 2011 jí našli nádor v hrudní části míchy, podstoupila operaci a od té doby je v invalidním důchodu. Má
dvě děti. Pokud vyhraje, vezme děti k
moři, ještě tam nikdy nebyla. Má ráda
koprovou omáčku a bramborovou kaši.
Nesnáší tučné a syrové maso. Prý od té
doby, co se podruhé narodila, si užívá
každý den a touží si vše vyzkoušet.

Víte, jak udělat
čínský řízek?

Ingredience: 5 rajčat, 5 papriček jalapeňos, 200 g sýru čedar, hladká mouka,
mléko. Dip: zakysaná smetana, sušený
česnek, sůl, pepř. Postup: Rajčata a papriky omyjeme a vydlabeme, naplníme
je sýrem čedar. Následně si připravíme
těstíčko z hladké mouky a mléka, ve kterém rajčata a papriky obalíme a osmažíme na oleji dozlatova. Hotové papriky a
rajčata podáváme s dipem. Ten si připravíme tak, že do smetany přidáme sušený česnek a dochutíme solí a pepřem.
Chřestová polévka s krevetami
Ingredience: 260 g bílého chřestu (čerstvý nebo nakládaný), 5 g másla, 70 g šalotky, 20 ml citronové šťávy, 1 l zeleninového vývaru, 100 ml smetany, 1 stroužek česneku, 140 g krevet, 5 g olivového oleje (nebo jiného), parmazán na ozdobu, celozrnný žitný chléb, sůl, pepř.

Postup: V hrnci rozpustíme máslo a necháme na něm zesklovatět oloupanou
šalotku nakrájenou na kostičky. Přidáme omytý chřest nakrájený na větší
kousky. Promícháme, lehce orestujeme,
zalijeme vývarem a vaříme asi 8 minut.
Poté rozmixujeme dohladka, přilijeme
smetanu, osolíme, opepříme podle chuti, zakapeme citronovou šťávou a necháme povařit. Na pánvi na oleji orestujeme rozmáčknutý stroužek česneku, přidáme malé loupané krevetky a orestujeme asi dvě minutky. Poté podáváme s polévkou, na ozdobu můžeme
přidat i plátek
parmazánu.
Čínský řízek se šťouchanými bramborami na cibulce a slanině
Ingredience – čínské řízky: 400 g kuřecích prsou, 2 lžíce solamylu, 2 lžíce
maggi, 2 lžíce worcesteru, 1/2 lžičky
červené papriky, 1 lžička kari, 4 cibule,
2 vejce, 2 lžíce oleje. Salát: 5 rajčat,
stroužek česneku, 1 okurka, 1 lžíce
octa, 2 lžíce cukru, sůl, pepř. Příloha:
1,5 kg brambor, 100 g slaniny, 1 cibule,
olej na smažení, sůl, pepř. Postup: Kuřecí maso si nakrájíme na nudličky a
dáme do větší mísy, přidáme cibuli na-

krájenou na tenká půlkolečka a smícháme se všemi ingrediencemi a vajíčky.
Tuto směs necháme alespoň dvě hodiny
v ledničce. Mezitím si dáme vařit oloupané brambory a osolíme. Na pánvi si
dozlatova osmažíme cibulku najemno
nakrájenou a slaninu. Uvařené brambory rozšťoucháme vidličkou a přimícháme cibulku se slaninou a podle chuti ještě osolíme. Do mísy na salát si na malé
kostičky nakrájíme rajčata a přidáme nahrubo nastrouhanou okurku, strouhaný
česnek, dvě lžíce cukru a lžíci octa. Promícháme, osolíme a opepříme a také necháme vychladnout v lednici asi 30 minut před podáváním. Nakonec si vyndáme směs na řízky a ještě promícháme,
na rozpáleném oleji na pánvi tvoříme
placky podle libosti a na malém ohni
osmažíme z obou stran. Podáváme se
šťouchanými bramborami.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Plísně dokážou vyvolat alergii
Plísňové spory se šíří
vzduchem podobně jako
pyly. Nejlépe se jim daří
v koupelně. Mají ovšem
i své dobré stránky.
Důkazem je penicilin.

FOTO | SHUTTERSTOCK

5plus2
■ ZDRAVÍ

K

oupelnu můžete mít krásnou a navoněnou, ale stejně mezi všemi
krémy, mokrými ručníky a vlhkým vzduchem mohou číhat plísňové alergeny. Nebo máte v domě tepelné mosty
a v některých místech se tvoří plísňové
mapy. Ani jeden případ není pro zdraví
zrovna příznivý.
Plísně mohou být člověku nebezpečné
z několika důvodů. Mohou napadat stejně
jako mikrobi a působit infekce. To hrozí
hlavně u jedinců s oslabenou imunitou.
INZERCE

Mnohé plísně tvoří toxiny. I ty poškozují
lidský organismus.
Spory plísní mohu vyvolávat také alergické reakce podobné například alergii pylové. Při inhalaci se může u vnímavých jedinců vyvinout i onemocnění plic, které je
vyvoláno imunitní reakcí jiného typu, než
je alergie. Pokud pacient spory inhaluje
opakovaně, mohou se plíce poškodit nená-

vratně. K nejagresivnějším plísním patří
aspergilly, které mohou vyvolat jak invazivní onemocnění, tak alergické reakce.
Alergii mohou způsobit především druhy takzvaných „vláknitých“ plísní, které
při růstu produkují spory, což jsou drobné
rozmnožovací částečky, pouhým okem
neviditelné, jež se šíří vzduchem podobně
jako pyl. Pro jejich tvorbu a rozptylování
do okolí je nutný dostatek vlhkosti. Proto
jsou velká množství spor uvolňována zejména při nebo po dešti, v noci a při ranní
rose. Spory některých plísní se však více
uvolňují za sucha a maximum jejich výskytu je v pozdním létě.
Pokud se alergie na plísně prokáže, je
nutné upravit prostředí, vysušit, prosvětlit
a větrat. Léčba je obdobná jako u jiných
typů alergie, ovšem astma spojené s alergií
na plísně je často těžké a obtížně se léčí.
Plísně mají i své pozitivní stránky. První
antibiotikum penicilin je rovněž produktem plísně. Od svého objevu v roce 1928
a prvního použití k léčbě pacienta v roce
1941 je s úspěchem používán dodnes k léčbě bakteriálních infekcí.
K. Hudečková

Co platí na plísně
• Plísně se zbavte některým
z fungicidních přípravků. Nesnažte se ji
odstranit hadrem na sucho, pouze
rozvíříte spory.
• Udržujte doma optimální teplotu
a vlhkost, případně za pomoci
odvlhčovačů a čističek vzduchu.
• Odstraňte tapety ze zdí a místo
koberců dejte podlahu s pevným
povrchem.
• Kontrolujte půdu v květináčích,
i tam se mohou objevit plísně.
• Nenechávejte zbytky potravin
v lednici či v kuchyni.
• Nedotýkejte se pytlů s odpadky, které
jsou několik dní staré.
• Větrejte co nejvíce v místnostech, kde
by mohly plísně růst, jako je koupelna,
kuchyň, spíž, prádelna či sklep.
• Pravidelně čistěte klimatizační
zařízení.
Zdroj: www.proalergiky.cz
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Zdraví

Ne ruce, ale ústa
vedou štětec
Milují malování, tvoří obrazy, mají výstavy. Dva
umělce z opačných konců republiky spojuje jedno
– malují ústy, protože ruce ani nohy jim neslouží.
ČR | Nejstarší jeskynní malbu v České
republice najdeme v Býčí skále v Moravském krasu. Je vytvořena uhlem, vypadá jako mřížka a zřejmě ji namalovaly ruce člověka před 5 200 lety, tedy v
mladší době kamenné. Nejstarší jeskynní malby jsou pak ve Španělsku a vznikly před asi 40 tisíci lety. Potřeba malovat to, co vidíme a cítíme, je tedy stará,
jako lidstvo samo.
Dnešní člověk maluje dřív, než se učí
psát i chodit. Pro děti se plátnem stává
celý svět, ať to jsou zdi či podlahy, stoly
nebo skříně, sourozenci, rodiče či pes
a tuto potřebu považujeme za samozřejmost. Jsou ale lidé, pro které to samozřejmostí není. Ne proto, že by neměli
talent, ne proto, že by neměli plátno, ne
snad proto, že by neměli barvy.
Ale třeba proto, že nemají ruce nebo
je nemohou používat. Přesto jejich duše
po malování touží stejně jako duše jiných lidí přečíst si knihu, sportovat
nebo milovat. Zde jsou příběhy dvou
mladých malířů, kteří v sobě našli obrovskou sílu překonat vlastní hendikep
a naučili se malovat ústy. Tím se jim podařilo ponořit se do světa barev, fantazie a umění, který se jim stal vnitřním
pokladem v těžkém životě.

Zalehne na břicho a tvoří
Jedním z nejznámějších bezrukých malířů na severní Moravě je Jakub Hříbek.
Narodil se v Šumperku, ovšem bez rukou. Ale i bez nohou, takže jediná tech-

nika, jak udržet štětec, se stalo malování
ústy. „Když jsem začal chodit do školy,
jedna paní učitelka
mě přivedla k malování,“ říká dnes 34letý
Jakub. Začal s pastelkami, to mu ale prý nešlo. „Tak jsem používal štětce a barvy, tempery a vodovky. Malování mě uklidňuje a je
to velká radost,“ podotýká Jakub. „Nejraději maluji zvířata, zejména kočky. Pak
také domy. Každý rok maluji kalendáře. Protože se jmenuji Hříbek, tak mi
sestřičky v ústavu, kde žiji s kamarády,
poradily, ať připravím kalendář houbový,“ popisuje výtvarník vlastní tvorbu.
Je radost pozorovat ho při práci. Používá osobitý styl. Zalehne na břicho, vezme do úst štětec a tvoří.

„

Barbora Sedláčková před časem při jedné z vernisáží. Kreslí ústy, protože ochrnula po nemoci. Díky tomu, že je členkou světové organizace UMÚN, znají její obrázky i lidé ve
světě. Kromě malování je Bářiným velkým koníčkem také
lyžování a potápění.
FOTO | PETR LUNDÁK
Na opačném konci republiky je podobný malíř. Tedy malířka. Šestnáctiletá Barbora Sedláčková onemocněla
před deseti lety neuropatií. „Barča ve
třech letech dostala plané neštovice a
mononukleózu. Když začala mít problémy se stabilitou, uklidňovali nás
doktoři, že to spraví cvičení. Jenže ne-

Já su jediný z Moravy, kdo takhle maluje,“
vykládá s úsměvem Jakub Hříbek.

Je krásné vidět jeho soustředění a to,
jak ho malování naplňuje. Dokonce vydal knihu pro děti, Kočičí omalovánky,
která má velký úspěch. „Mám vlastní
výstavy a vernisáže, chodí mi tam kamarádi, se kterými si rád povídám,“ vysvětluje. Jeho práce inspiruje i mnohé mateřské školky, kde se děti učí malovat pusou. „Já su jediný z Moravy, kdo takhle
maluje,“ uzavírá s úsměvem.

pomohlo. Ani léky, které dostávala,“
vzpomínala pro iDNES.cz maminka
Milada Sedláčková na počátky ochrnutí své dcery.
Lékaři si nevěděli rady, pomoc tak
přišla až s nápadem navštívit pražskou
doktorku Věru Dolejšovou, která se věnovala homeopatii.
„Najednou Barča přestala být apatická a pokrok byl vidět do týdne. Tehdy

jsem pochopila, že musíme cesty ke
zlepšení jejího stavu hledat sami,“ řekla
maminka. Barbora, upoutaná na vozík,
začala chodit do školy v rehabilitačním
centru Arpida, kde objevili i její malířský talent.

Proslula jako Pusopiska
Pro její techniku držení štětce ústy dostala přezdívku Pusopiska. Začala také
lyžovat na speciální lyži, následně zkoušela i potápění. Když viděla poprvé život pod hladinou, byla nadšená.
„Maluju teď ryby, které jsem viděla
pod vodou hodně zblízka. Fakt úžasné,“
raduje se Barbora, která už uspořádala
několik výstav a v roce 2016 se stala
nejmladší českou členkou světové organizace UMÚN, tedy Umělci malují ústy
a nohama. Před dvěma lety si její obrázek Kampy vybral pro novoročenku
pražský magistrát.
(jos, nez)

Připlácet 25 % na pomůcky? Zrušeno

Z

Jakub Hříbek nejraději maluje zvířata, především kočky. Vydal dokonce dětskou knížku Kočičí omalovánky, která je oblíbená a má
úspech.
ZDROJ | MODRYKOCOUR.cz

ačátkem října Poslanecká sněmovna
schválila novelu zákona č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
Novela byla iniciována rozhodnutím Ústavního soudu, který na popud skupiny senátorů
rozhodl o tom, že zdravotní pojišťovny nemohou samy stanovit ceny a výši doplatků zdravotnických prostředků. Ústavní soud stanovil lhůtu pro legislativní úpravu do 31. 12. 2018. Je to zásadní změna a pro
pacienty určitě příznivá, protože tak budou mít informace o
ceně zdravotnických prostředků a případně i o tom, kolik
musí doplácet. Národní rada osob se zdravotním postižením
ČR se aktivně zapojila do přípravy a připomínkování zákona a podařilo se prostřednictvím pozměňovacích návrhů pro-

sadit některé zásadní změny. Tou nejzávažnější je, že byl
schválen požadavek, aby od roku 2020 byl stanoven pro příjemce invalidních důchodů III. stupně limit na doplatky
léků, a to ve výši 500 Kč ročně. Je to stejný limit, jako je
nyní stanovený limit pro osoby starší 70 let. Poslanecká sněmovna také schválila pozměňovací návrh, aby při souběhu
elektrického a mechanického vozíku byl limit na úhradu ze
zdravotního pojištění 20 000 Kč na mechanický vozík. Nyní
bude návrh zákona projednávat Senát. V každém případě
zákon musí být účinný od 1. ledna 2019. „Pokud by se to nestalo, musel by každý občan doplácet 25 % z ceny zdravotnického prostředku, což by u lidí se zdravotním postižením,
ale i seniorů a rodičů s postiženými dětmi, bylo likvidační,“
(jos)
uvádí předseda Národní rady Václav Krása.

Česká republika
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Celá historie republiky na zdi
Masaryk, Kryl, Sáblíková
či Nagano. Posprejovaná
šedesátimetrová zeď
v Chýni u Prahy ukazuje,
na co mohou být Češi za
sto let republiky hrdí.
ČR | Po vzoru Berlínské zdi, jejíž trosky
ozdobily výtvory sprejerů, má podobnou uměleckou plochu obec na západě
Prahy. Šedesátimetrovou betonovou
zeď v chýňské ulici Ke Skále propůjčil
obci její majitel za korunu. Díky její rozloze mohli umělci téma výročí republiky rozvést do deseti částí.

„

Chtěli jsme se
zaměřit na
hrdost českého národa.
Obraz začíná českou hymnou a pokračuje dekádami od roku 1918 až do roku
2018. Obrazy se od sebe liší barevností,
která udává atmosféru jednotlivých motivů. Jiný odstín tak dominuje šedesátým létům a jiný devadesátým. Hlavní-

mi motivy jsou úspěchy českého národa, významné osobnosti a události.
„Měli jsme pocit, že oslavovaných sto
let se často vnímá jen z negativního
úhlu pohledu, proto jsme se chtěli zaměřit na hrdost českého národa,“ popsala
záměr radnice starostka obce Anna
Chvojková.
(rsr)

„Navrhl jsem, jestli nezpracujeme téma 100 let republiky. Myšlenku jsme rozvinuli a proces příprav trval od března,“ řekl o projektu jeho autor Nikola
Vavrous alias Khoma, streetartový umělec.
FOTO | 5x FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA

„Ke každé dekádě jsem s vedením obce vybral témata, která jsme poté rozpracovali s výtvarníkem Maxem Krchem do návrhů,“ uvedl Vavrous. Vedle
patřičného respektu k tématu chtěli udržet i hravost. Symboly a situace spojili tak, aby co nejzajímavěji vystihli danou dekádu. Nedílnou součástí jsou
tedy i úspěchy českých sportovců, ale také pohádkové postavičky.

CESTUJEME S 5plus2

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Shánět bydlení o dovolené lze
klidně až na letišti po přistání
Představy o dovolené
– ať už v zimě, nebo
v létě – mají lidé různé.
I proto roste obliba
cestování na vlastní pěst,
k čemuž napomáhají
služby na internetu.

USA. Ale platí to i pro Evropu, kde lze
o dovolené sehnat letenku třeba do sousední země za pár šupů. Při cestách po
Asii se Kiwi také velmi vyplatí.
Zindulka.cz Pro mořeplavce je zážitkem dovolená na jachtě. Na Zindulka.cz nabízejí asi 15 000 jachet či katamaránů v Evropě, v Karibiku, Africe či
v Asii. Na palubě lodi s kapitánem, který se o posádku postará, lze strávit celou dovolenou nebo jen týden. Služba
funguje stejně jako Booking.com, lze
objednávat i online a za pár hodin vyplout. Jachty nemusí být drahé, jejich
cena často vyjde jako ubytování.

DALIBOR MAŇAS

Č

asy, kdy si lidé objednávali dovolenou prostřednictvím cestovní
kanceláře nebo si rezervovali
apartmán u moře či svahu, jsou zdá se
pryč. „Čím dál více lidí díky dostupným letenkám a službám typu booking.com či airbnb.cz vyráží na dovolené či prodloužené víkendy po vlastní
ose a zařizují většinu podstatného na poslední chvíli,“ shodují se odborníci
v cestovním ruchu.
Dovoleným podle vlastních představ
pomáhá internet i aplikace v chytrých
mobilních telefonech. A právě z nich je
třeba dobře vybírat.
Booking.com Jde o aplikaci, která nechybí v telefonu téměř žádnému cestovateli. Umí zařídit prodloužený víkend
v Londýně či Paříži, exotickou dovolenou v Thajsku nebo na lyže v Jesení-

Internetové služby pomáhají rekreantům i dovolenkářům zajistit si snadné
a bezpečné cestování.
FOTO | MAFRA
kách, Beskydech, ale i v Rakousku.
Aplikace umí vyhledat stovky hotelů,
hostelů a apartmánů všech kategorií.
Vybírat lze před dovolenou, ale třeba až
na letišti v Bangkoku či Paříži a bydlet
lze už za hodinu. Výhodou jsou takzvané last minute ceny, za něž se dá bydlet
třeba v pětihvězdičkovém hotelu za
cenu tříhvězdičkového.
Airbnb.cz Je populární služba nabízející ubytování. Jako Booking.com je do-

stupná ve většině cestovatelských destinací napříč kontinenty. Vybírat lze od
luxusního apartmánu s výhledem na
moře přes nádherné byty v centru velkoměst, ale i skrovné bydlení, kdy si zájemce pronajme jeden pokoj v bytě.
Kiwi.com Levné letenky českého vyhledávače lze najít u spojů po celém světě.
Kiwi dokáže najít letenky za super cenu,
a kdo se chystá mimo Evropu, může vyrazit na levnou dovolenou do Asie či

INZERCE

ZVEME NA VÝLOV KRNOVSKÉHO RYBNÍKU
Petrova rybníka u Krnova (BALATON) (odbočka na průmyslovou zónu)
Kdy: 6. – 8. listopadu 2018 od 8 hodin
• Přijďte se podívat, uvidíte
rybářské řemeslo na vlastní oči.
• Výlovový prodej bude probíhat
na místních sádkách.
• Výběr různých druhů a velikostí
ryb za ceny od výrobce.

Kdo nestihne výlov, nevadí, může přijít k nám na
sádky na Petrově rybníce v Krnově
(za areálem čistírny odpadních vod), kde ryby
prodáváme celoročně – možnost bohatého výběru za solidní ceny. Přijímáme i objednávky
od obchodníků na Vánoce, zajišťujeme i dovoz.

„Jezte ryby častěji než jen na Vánoce, jsou zdravé a chutné,
neobsahují cholesterol a zpestří Vám jídelníček.“

Srdečně Vás zve POVODÍ ODRY

POZOR ZMĚNA Z provozních důvodů se v letošním roce neuskuteční tradiční výlov rybníka Výtažník v Krnově, který se konal v minulých
letech vždy 28.10. Pro zájemce o rybářskou tématiku nabízíme jako alternativu možnost shlédnout výlov velkého Petrova rybníka také v Krnově.
V případě nepřízně počasí se může termín výlovu posunout, děkujeme za pochopení.

www.pod.cz

Maps.me Tato aplikace umožní cestovatelům využívat mapy v offline režimu, takže jim nehrozí, že by se někde
ve světě ztratili.
iSKI Austria Statisíce Čechů na zimu
vyráží za lyžařskými zážitky do Rakouska. Příznivcům alpských ledovců stojí
za to, aby si do svého chytrého telefonu
stáhli aplikaci nazvanou iSKI Austria.
Najdou v ní informace o všech lyžařských střediscích v Rakousku včetně
map jednotlivých lyžařských areálů
a také aktuální stav sněhové pokrývky.
Pomocí webkamery se zájemci mohou
podívat i na aktuální počasí v lokalitě,
kam se chystají, stejně tak na provozní
dobu všech lanovek a vleků a další užitečné informace pro pobyt v Alpách.
Rome2Rio Velkou samostatnost nabízí
cestovatelům aplikace, která se nespoléhá jen na taxikáře. Rome2Rio zájemcům naplánuje trasy vlaků, autobusů,
městské hromadné dopravy, ale umí
spočítat i předpokládanou cenu za jízdu
v taxi nebo v Uber. Stačí zadat lokaci,
ze které turista vyráží, a pak cíle jeho
cesty – Rome2Rio již přehledně naplánuje cestu včetně přestupů, času, ceny
za jízdenku či taxi. Tato aplikace dobře
funguje i při plánování tras mezi městy
či napříč státy.
TripAdvisor Jde o skutečný poklad při
cestování na vlastní pěst. Nabízí více
než 500 milionů recenzí od cestovatelů
či poutníků na hotely, služby, výlety, památky či žebříčky nejoblíbenějších pláží nebo restaurací v dané lokalitě. Lze
v ní zjistit třeba nejvýhodnější cenu hotelů, letenek či jízdenek, protože TripAdvisor porovnává ceny z více než dvou
set rezervačních webů. Obsah je tvořen
pouze uživateli. Diskutuje na něm více
než 60 milionů lidí. Služba je dostupná
i v českém jazyce.

Kolo turisty
zaveze všude,
kam chtějí
Návštěvníci Moravskoslezského kraje se mohou při
toulkách po Moravě a Slezsku povozit na nových
elektrokolech. Na jaře kraj rozdělil 40 „strojů“.
DALIBOR MAŇAS

S

everní Morava a Slezsko jsou pro
turisty, zvědavce i návštěvníky
zase o něco atraktivnější. Představitelé hejtmanství totiž letos na jaře rozdělili čtyřicet nových elektrokol.
Jejich nabídku mohou využít i lidé
s pohybovým omezením nebo lidé se
slabší fyzičkou či senioři – díky kampani e-kola pro kraj bez obav zvládnou náročnější výlety po regionu.
Moderní bicykly pohání elektromotor a zájemci je mohli využívat hned
v několika oblíbených turistických lokalitách. „Jedním z cílů tohoto projektu je
propagace alternativních možností mobility. Chceme lidem nabídnout možnost šetřit přírodu i svoje zdraví. Elektrokola budeme věnovat do deseti oblastí, které jsou turisticky oblíbené, mají
zhoršenou dopravní dostupnost a je
v nich větší pravděpodobnost výskytu
turistů s pohybovým omezením,“ uvedl
v březnu náměstek hejtmana pro cestovní ruch Jan Krkoška.
Kola s elektrickým pohonem byla
k dispozici například návštěvníkům Pusteven, mikroregionu Slezská Harta
nebo Dolních Vítkovic.
Celý projekt přitom není výdělečný,
zdůrazňují jeho autoři. Zájemci o zapůjčení elektrických kol musí hradit pouze
servisní poplatek a za dvouhodinovou
projížďku zaplatí v případě crossového
kola 80 korun, ten, kdo si půjčí kolo horské, za dvě hodiny zaplatí 95 korun.
„V případě celodenní projížďky zaplatí 320 nebo 390 korun. S ohledem na výdrž baterie si cyklisté užijí až sedmdesátikilometrovou vyjížďku,“ uvedl náměstek hejtmana.
Ve vybraných lokalitách si zájemci
mohou vybrat ze čtyř druhů elektrokol
rozdělených do dvou kategorií, které lidem ulehčí výlety po okolí.
Pro méně náročný terén budou určená kola crossová, pro výlety v kopcovitých oblastech s větším převýšením
zase kola horská. Obě varianty bude
možné téměř v každé lokalitě zapůjčit
i v dámském provedení.

Seznam distribučních míst: Hostinec
u Feldů, Penzion Jurášek, Vrbno pod
Pradědem, Karlova Studánka, Krnov,
Dolní oblast Vítkovice, Slezská Harta,
horský hotel Sepetná, Ski areál Kopřivná a Pustevny.

Elektrokolo

FOTO | MAFRA
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TAKÉ UŽ SLYŠÍTE
PŘICHÁZET ZIMU?
Zimní servisní prohlídka
za 249 Kč včetně
zátěžového testu
autobaterie

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu
Připravili jsme pro vás důkladnou zimní servisní prohlídku vašeho vozu. Provedeme test autobaterie,
diagnostiku, zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Do konce listopadu můžete navíc využít
až 20% zvýhodnění na vybraný sortiment ŠKODA Originálního příslušenství zahrnující například
gumové koberce či vany do zavazadlového prostoru. ŠKODA Originální autobaterie pořídíte
do konce prosince se slevou až 10 %. Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních kompletních kol
nebo samostatných zimních pneumatik a možnost přezutí a uskladnění kol za skvělé ceny.
Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTOCENTRÁLA s.r.o., Ostravská 1946/12, Karviná
Tel.: 595 390 913, www.autocentrala.cz
AUTOCENTRÁLA s.r.o., Třebovická 5534, Ostrava
Tel.: 596 966 333, www.autocentrala.cz
AUTOCENTRÁLA s.r.o., Markvartovická 1906/7, Hlučín
Tel.: 595 042 784, www.autocentrala.cz
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Německý spisovatel Johann Wolfgang Goethe: Člověk neztrácí vždy když se ...

Tajenka: ...něčeho odříká.
INZERCE

Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu
na
tel. číslo

SMS
ve tvaru

MFD16

jen za

16 Kč

90211

ZA KOLIK SI LETOS
ZALYŽUJETE
Přehled největších českých středisek Strana 7
MLADÁ FRONTA

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA
Rozhovor dne Str. 4

středa 23. 9. 2015

18 Kč

VYSOČINA

Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

OBJEDNEJTE SI
TÝDENÍK 5PLUS2
www.5plus2.cz/schrankovne

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223
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ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8
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I ve školkách myslí na přírodu.
Děti si třeba pěstovaly bylinky
Školy ze severní Moravy
usilovaly o ocenění
„ekologická škola“, které
patří právě mateřinkám
a školám, jež se věnují
například ekologickému
pěstitelství, třídění
odpadu, pozorování
počasí či aktivitám, které
pomáhají ochraně
životního prostředí.
DALIBOR MAŇAS

U

ž i malé děti se učí respektovat
přírodu – a společně s těmi většími soutěží o titul šetrných a ohleduplných žáků.
„Cílem soutěže ekologická škola kraje je podpořit, ocenit a zviditelnit ekologické aktivity škol v regionu. Kromě vítězů jednotlivých kategorií a pěti oceněných škol udělila odborná komise letos
poprvé titul Skokan roku. Za výrazný
pokrok v oblasti nakládání s odpady jej
získala Základní škola a Mateřská škola
Velká Polom,“ uvedla tisková mluvčí
hejtmanství Nikola Birklenová.
Do 12. ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Moravskoslezský kraj, se přihlásilo jedenapadesát škol – z toho bylo 9
mateřských, 24 základních a 18 středních škol.
„Je skvělé, že má environmentální výchova na školách prostor. Zájem o životní prostředí je vhodné podporovat u dětí
co nejdříve. Kromě vzdělávacích aktivit školy usilují o ekologizaci provozu,

Další ocenění
Mateřská škola Čeladenská
beruška zabodovala akcí
nazvanou S Ekoškolou uklidíme
Čeladnou. Zúčastnili se jí nejen
děti, ale i rodiče a zaměstnanci
■ Masarykova základní škola
a mateřská škola Melč každý
den měří teplotu, vlhkost,
srážky, tlak a sílu větru v obci
pro webové stránky.
■ Základní škola Nádražní
v Ostravě připravila seminář pro
pedagogy a žáky
Moravskoslezského kraje.
Komise ocenila snížení spotřeby
energie a vody ve škole.
■ Masarykova střední škola
zemědělská a Vyšší odborná
škola Opava spolupracuje se
základními a mateřskými
školami v oblasti odpadového
hospodářství a přírodovědného
vzdělávání. Jedna z aktivit je
zaměřená na sběr a třídění
hliníku, ale i na pokusy
s hliníkem a výrobu hliníkových
přání.
■ Střední škola teleinformatiky
Ostrava připravila dvoudenní
celokrajskou konferenci
nazvanou „Využití ICT
v environmentální výchově
– profesionalizace
environmentálního vzdělávání
na školách“. Její účastníci se
dozvěděli zajímavosti
i o projektu Floreon+ a dále
absolvovali exkurze
a workshopy na různá témata.

■

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava získala
ocenění za spolupráci se školami a mateřinkami. FOTO | MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
monitorují spotřebu vody a energií, používají kompostéry nebo nádrže na zachycení dešťové vody,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.

Bublinková kampaň
Certifikát Ekologická škola v Moravskoslezském kraji v kategorii mateřské
školy získala školka Vratimov za ekologické pěstitelství. „Děti ve vratimovské
školce se samy starají o svá políčka, sázely sazenice, okopávaly, zalévaly i plely. Bylinky pak využily ve školní jídelně k dochucení pokrmů,“ popsala Uvírová.
Titul získala také Základní a Mateřská škola Janovice. „V Janovicích se
děti společně s pedagogy věnují badatelství díky vlastní ekostezce a přírodní zahradě, na které mají umístěnou zásobárnu dešťové vody. Zajímavý byl také pro-

jekt školy podporující výměnu čisticích
prostředků za ekologické. Za Bublinkovou kampaň škola získala první místo
na krajské konferenci,“ prozradila náměstkyně hejtmana.
Třetí ocenění získala Albrechtova
střední škola z Českého Těšína. Komise
tuto školu ocenila za ochranu životního
prostředí.
„Kromě certifikátu Ekologická škola
získala každá oceněná škola také poukaz v hodnotě 35 tisíc korun na nákup
pracovních pomůcek, vybavení na zahradu, knih nebo například nádob na třídění odpadu,“ uvedla Uvírová.
Vedle vítězů vybrala komise ještě pět
škol, které zaujaly svými ekologickými
aktivitami. „Kromě referenčního listu
získala každá dárkový poukaz na nákup
vybavení na podporu environmentálního vzdělávání v hodnotě 11 tisíc korun,“ doplnila mluvčí kraje.

Kapli nakonec nebourali. Už jim zas slouží
BÍLOVEC | Na křižovatce cest v místní
části Bílovce – Nových Dvorech – stojí
„znovuzrozená“ kaple sv. Martina.
Postavena byla před více než sto lety
a věk se na ní podepsal. Díky snaze místních, děkana Lumíra Tkáče, partnerského města Bad Neustadt či Česko-německého fondu budoucnosti prošla stavba
za poslední tři roky důkladnou renovací
včetně úprav okolí. V září se kaple dočkala svěcení a slavnostního otevření.
„Již před deseti lety jsme řešili špatný
stav kaple na Nových Dvorech. Její stav
neumožňoval využívání k bohoslužbám. Od původního záměru objekt shodit a znovu postavit jsme po odmítnutí

veřejnosti upustili. Zastala se jí jak Matice slezská v Opavě, tak i místní a zahraniční farníci,“ popsala na webu města
místostarostka Sylva Kováčiková.

Náklady na opravu objektu byly vysoké a představitelé města hledali pomoc s financováním. „Stavba byla zahájena v roce 2016. Samotná renovace byla rozložena do roku 2017
a 2018. Oprava kaple a úprava jejího okolí stály 1,5 milionu korun. Přispěl nám Česko-německý fond budoucnosti a pomohl také příspěvek ve výši
626 tisíc korun od partnerského města
Bad Neustadt,“ vyjmenovala Kováčiková.
Dělníci přitom měli s památkou hodně práce. Museli podřezat zdivo, staticky zajistit stěny a trhliny ve zdivu ocelovou výztuží, práci měli i se střechou

včetně krovu, stropu, podlahy a vnitřních i vnějších omítek.
„Postavili i novou, věrnou kopii věžičky. Hlavní kříž, který symbolizuje
sv. Martina, patrona kaple, ztvárnil akademický malíř Stanislav Lubojacký,“
prozradila místostarostka.
Kromě místních farníků se stavbou
pomáhal také děkan Lumír Tkáč i rodina Seligova.
„V poslední fázi jsme konzultovali
konečné úpravy s malířem Lubojackým. V roce 2018 byla provedena výměna oken, vstupních dveří, nové omítky a podlahy a nové osvětlení,“ popsala
poslední práce Kováčiková.
(dmk)

32 2. listopadu 2018

Novojičínsko

Duny by mohly tatře svědčit,
míní Loprais před Dakarem
Aleš Loprais se chystá
na další ročník Rally
Dakar. Letos se pojede
pouze v Peru, a sice
především v písčitých
dunách.
JAN SMEKAL
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM | Na
začátku ledna opět odstartuje v Jižní
Americe nejslavnější a nejnáročnější
etapový závod Rally Dakar. Mezi českými želízky v ohni bude také frenštátský
závodník Aleš Loprais, který už patří
mezi ostřílené matadory a pravidelné
účastníky tohoto podniku. Každoročně
jezdí za oceán s ambicemi konkurovat
nejrychlejším jezdcům v kategorii kamionů.
Stejně tak tomu bude i v nadcházejícím ročníku. „Do Jižní Ameriky odcestujeme se dvěma kamiony a jedním doprovodným autem,“ uvedl Aleš Loprais. „Závod může mít mnoho různých
scénářů, takže bych nechtěl nic předjímat. Každopádně naším cílem bude
v každé etapě zajet co nejrychlejší čas,“
vzkázal frenštátský pilot před odjezdem
do Jižní Ameriky.

„

Aleš Loprais úspěšně kráčí ve stopách slavného strýce, stejně jako on je věrný značce Tatra.

Auto dostalo
pořádně
zabrat. Vůbec jsme ho
nešetřili, takže po
vítězné rally jsme ho
museli takřka celé
repasovat.
Největším testem před Dakarem byl
už dubnový Morocco Desert Challenge.
Africký závod na deset etap, ve kterém
triumfovala právě tatra řízená Alešem
Lopraisem.
„Auto dostalo pořádně zabrat. Vůbec
jsme ho nešetřili, takže po vítězné rally
jsme ho museli takřka celé repasovat,“
upozornil Loprais. „Měnili jsme nápravy, převod, tlumení, repasoval se motor, kompletně jsme vyměnili brzdy,“
vypočítal závodník.
Ten se ještě před přemístěním za oceán zúčastní se svým autem dvou třídenních testů v Česku a dvou testů v Polsku. „Samotné řízení auta je tou nejlepší přípravou na závody. Je třeba si zvyknout na to, že sedíte v kabině celé hodiny. Na první pohled se to nemusí zdát,

Závod pojede Loprais tradičně se svým dakarským speciálem pojmenovaným Queen 69.
FOTO | INSTAFOREX LOPRAIS TEAM
ale býváme vystaveni přetížení, které
dosahuje až 6G,“ upozornil Loprais, který se na nejslavnější světový závod pokaždé připravuje průběžně celý rok.
„Kromě testování a závodění ještě
hodně jezdím na horském kole. Často
šlapu do kopců, které pak i sjíždím rychle dolů. Líbí se mi propojení fyzicky náročného tréninku s adrenalinem,“ poznamenal.
„Pravidelně také používám různá cvičení na páteř a záda. Celkově pak jde
o maratonskou kondici, kdy člověk

musí pravidelně trénovat, i když se mu
třeba dvakrát nechce. Důležité je vydržet. Bez toho se závodit nedá.“
Aleš Loprais je už pravidelným účastníkem Rally Dakar. A na co se na ní nejvíce těší? „Především na tamní lidi, kteří jsou velice pozitivní, byť mnozí žijí
ve složitých podmínkách. Ale také na
účastníky a pohled v dunách. Těším se
i na to, že se nám bude dařit,“ řekl. Rozhodně si ale nebude moct užívat pohledů do krajiny, kterou zrovna bude se
svou tatrou projíždět.

FOTO | A. SATINSKÝ

„Na to skutečně není čas ani prostor.
Auto je totiž hodně rychlé a stačí chvilinka nepozornosti a závod pro vás
může okamžitě skončit. Proto je třeba
být neustále maximálně soustředěný
a koncentrovaný,“ zdůraznil.
Navíc letošní ročník se bude hodně lišit od těch předešlých. „Francouzi se
s Jihoameričany domluvili tak, že letos
se pojede jen v Peru, nikoli v Chile a Argentině. Všechny nás tak čeká obrovský
extrém v písku. Bude to hodně o navigaci. Podstatnou úlohu tak budou hrát navigátoři,“ předeslal Loprais, který věří,
že pro tatru s konceptem nezávislého zavěšení by to mohla být výhoda. „Je třeba ale říct, že se nám kolikrát dařilo jak
v dunách, tak v klasických rallyových
etapách. Takže můžu teď něco říct a pak
to bude přesně naopak,“ zamyslel se závodník. „Každopádně jízda v dunách
bývá hodně vyčerpávající. Dvacetikilometrový úsek kolikrát jedete i hodinu,
takže je to frustrující.“
A jak tráví Aleš Loprais čas mezi jednotlivými etapami? „Záleží hlavně na
tom, jak se člověku daří. Pokud přijedete do bivaku ještě za světla, tak máte čas
na fyzioterapeuta, jídlo, hygienu i dostatek prostoru pracovat na autě, což zabírá nejvíce času. Pokud ale přijedete pozdě, tak takřka veškerý čas spolkne příprava auta a na nic jiného nemáte moc
prostoru.“

