INZERCE

…Spolu
poznáme svet!
^

Váš slevový kód

telefonicky + internet:

OSTROV KYPR

CZ 18 5PL 102 7 NOCÍ VE 4* HOTELECH • PESTRÝ OKRUŽNÍ PROGRAM

8 dní cena na osobu
od

5 990,ubytování ve
m pokoji
dvoulůžkové

z P VČE
ra TN
hy Ě L
/ V ETU
íd
ně
!

Zavolejte - bezplatná linka: ✆ 800 101 606 • www.nikal-zajezdy.cz Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 Šumná • provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo • IČO: 26276186

Kristina Kloubková

Společná realitní
a advokátní kancelář

Kvůli záchvatu
smíchu jsem
musela na
kobereček

5. 10. 2018

…str. 6 a 7

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

ČÍSLO 36, ROČNÍK VII

JURIS REAL, spol. s r.o.

Tel.: 777 133 130

www.vykupzahotove.cz

Svatého Václava vystřídá víno
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36. ročník závodu
motokrosařů v Chýnově
vyhrál Michek
...str. 32

O víkendu ovládly řadu měst v Jihočeském kraji včetně Českého Krumlova svatováclavské slavnosti. Ovšem Krumlov se
chystá na další akci - Krumlovský festival vína. Ten odstartuje 26. října a potrvá do konce listopadu.
FOTO | MAFRA

Vjezd do centra je těžší
Řidiči si v centru Krumlova zvykají na nový dopravní
režim. Od října tu platí přísnější pravidla pro vjezd
do pěší zóny, cílem je výrazné omezení provozu.
LUDMILA MLSOVÁ
ČESKÝ KRUMLOV | Omezit rušnou dopravu v centru Českého Krumlova chtěli městští zastupitelé už před začátkem
letní sezony. Kvůli silnému tlaku podnikatelů se k tomu ale neodvážili. Od června sice zvýšili poplatky za pohyb aut v
úzkých uličkách pěší zóny, nová pravidla pro vjezd do historického centra ale
začala platit až od začátku října.
„Město na doporučení veřejnosti při-

stoupilo na říjnový termín, aby měli
všichni uživatelé čas připravit se na
plánované změny a aby se v novém režimu dopravy v klidnějším podzimním období lépe zorientovali,“ uvedla
mluvčí krumlovské radnice Petra Nestávalová.
Pravidla město na základě připomínek občanů ještě doplnilo o zvýhodnění
trvale bydlících obyvatel. Rezidenti navíc nově mohou požádat o vydání čtyř
žlutých jednorázových povolenek za

rok, a to zdarma. Na tyto povolenky k
nim mohou přijet například řemeslníci
na opravy v domácnostech.
Městská policie je připravena start nového režimu v pěší zóně řidičům ulehčit. Strážníci budou po celý říjen na novinky motoristy v centru města upozorňovat a budou sledovat, jak systém funguje v praxi. Jejich úkolem bude také informovat ubytovatele v centru Krumlova o změně dopravního režimu tak, aby
i jejich hosté neporušovali pravidla a nemuseli být proto pokutováni.
Vystavení a prodej povolenek k vjezdu do centra města zůstává v kompetenci městské policie. Současné papírové
kartičky ale časem nahradí moderní
technologie. POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3

UNIKÁTNÍ LUNAPARK

Český „Prátr“. V Praze kdysi
stála obří horská dráha
dlouhá až pět kilometrů ...str. 4

ČESKO ZA 20 LET

Temná vize pro české hory:
kvůli oteplování klimatu
bude sníh vzácností ...str. 10 a 11
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S Hotelem Blackout sklidili
úspěch. Chystají pokračování
Nejraději baví své věrné
fanoušky na domácí
scéně v Prachaticích,
nicméně už si zahráli i na
profesionálních pódiích.
Naposledy v Praze ve
Studiu Dva. Ochotníci z
Prachatic zde představili
inscenaci Hotel Blackout,
se kterou objíždějí města
a připravují její
pokračování.
DAVID NEBOR
PRACHATICE | Výpadek proudu. A
dobrá zábava. Těmito dvěma dvojicemi
slov trefně charakterizuje inscenaci
s názvem Hotel Blackout vedoucí Šumavského ochotnického souboru Prachatice Lucie Kuttenbergová.
Spolek amatérských herců poprvé
uvedl hru již v květnu loňského roku,
nicméně pro její úspěch u publika ji prozatím neopustil. „Několikrát jsme Hotel
Blackout hráli na domácí scéně
v Prachaticích, kde to máme nejraději.
Byli jsme s ním i v Českém Krumlově
nebo v Budějovicích, kam se teď 10. října vrátíme. Ale hrajeme i v dalších městech, nejen na jihu Čech,“ prozrazuje vedoucí.
Poslední zajímavou, letní zkušenost
soubor nalezl na jevišti v pražském Studiu Dva. Hotel Blackout zde uvedl při
nultém ročníku Léta ochotnických divadel, pořádaným samotným studiem.
„Když jsem dostala pozvánku, tušila
jsem, že to v létě dohromady nedáme.
Členové spolku měli například naplánované dovolené. Ale kupodivu mi všichni do deseti minut účast potvrdili, a tak
to klaplo. A byl to úžasný zážitek,“ říká
Kuttenbergová. Podle jejích slov je hraní mimo své domovské město odlišné
v tom, že herci nevědí, co od publika
čekat. Potěšilo ji, že mezi známými a
členy rodiny viděla v hledišti spoustu
nových tváří, které se navíc u představení bavily.
Pro prachatické ochotníky to však nebyla na profesionální scéně premiéra.
V minulosti už stáli například na prk-

„

Se hrou Hotel Blackout objíždějí prachatičtí ochotníci města po celých jižních Čechách. V létě vystupoval i v pražském studiu.
FOTO | EVA MATYSOVÁ

Velmi mě těší,
že nejsme jen
kolegové ze souboru,
ale máme mezi sebou
skutečně přátelské
vztahy. Známe se řadu
let.
nech v pražském Divadle v Dlouhé nebo
v Činoherním klubu. „Hotel Blackout je
mimo jiné o svobodě, manipulaci, lásce,
osamělosti, opravdovém sdílení, pravdě
i řízené lži. To vše jsme se pokusili zabalit do úhledně a příjemně laděného balíčku, který ctí žánr komedie, řekněme s jistým dobře nabroušeným a něžně divákovi přiloženým existenciálním ostřím,“
láká dále Lucie Kuttenbergová na diváky prověřenou hru.
A téma výpadku proudu si oblíbili i
samotní účinkující, kteří se rozhodli u

něj zůstat. Proto nyní začínají připravovat pokračování. Zkoušet budou i pohádku pro děti, kterou plánují uvést na
jaře. Za sebou už mají například inscenace Ženitba, Poprask na laguně nebo
adaptaci hry Jana Krause Nahniličko.
„Dlouhodobě spolupracujeme s dramaturgem českokrumlovského divadla Jaromírem Hruškou, který režíroval řadu
našich projektů. Hru Hotel Blackout
pro nás napsal, když rozpracoval náš nápad s výpadkem elektřiny,“ vysvětluje
vedoucí ŠOS Prachatice.

Kostýmy jim zničila voda
Aktuálně se ochotníci scházejí na jedné
zkoušce v týdnu v prostorách základní
prachatické školy. Kvůli zaměstnání a
povinnostem jsou zkoušky od sedmi hodin večer, a když se blíží premiéra, trvají třeba až do půlnoci. „Velmi mě těší,
že nejsme jen kolegové ze souboru, ale
máme mezi sebou skutečně přátelské
vztahy. Známe se řadu let a můžeme se
na sebe spolehnout i mimo jeviště,“ ví

Kuttenbergová. Ve zkušebně mají i veškeré rekvizity a kostýmy. Ještě minulý
rok měli herci na výběr z celé sbírky
kostýmů, nicméně místnost byla vytopena a voda kostýmy poničila. O to větší
zážitek je nyní jejich dokupování.
„Je to vždycky jako na módní přehlídce. Jedeme všichni s panem režisérem Hruškou do obchodu, on nám nadiktuje, co by si na postavách představoval, a my se rozptýlíme po prodejně
a hledáme a zkoušíme,“ říká pobaveně
vedoucí ochotnického spolku. Nejvíce
je pyšná na to, že spolek stále obstojně
funguje i přesto, že počet jeho členů
není ideální a takový, jaký býval
v jeho historii.
Amatérské divadlo má totiž
v Prachaticích tradici od roku 1928.
Jeho novodobá historie se začala psát
v roce 1992, kdy byl zaregistrován název ŠOS Prachatice. Ten se od té doby
může pyšnit například několika účastmi
na národní přehlídce v Třebíči nebo přehlídce amatérského divadla Jiráskův
Hronov.
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Sokolů na Šumavě přibývá

Ornitologové napočítali v Národním parku Šumava osm hnízdících párů sokolů, kteří přivedli na svět mladé
KARLA MRÁZOVÁ
JIŽNÍ ČECHY | Rekordní počet přírůstků sokola stěhovavého hlásí šumavský
národní park. Osm hnízdících párů letos
vyvedlo 17 mláďat. Pták nežije pouze
ve volné přírodě, ale rozšiřuje se také
do měst.
Dříve patřil opeřenec k poměrně běžným druhům. Avšak především v 60. letech minulého století byl téměř vyhuben. „Mělo na tom podíl používání chemie, hlavně silně toxického insekticidu
DDT. Látka se jim dostávala do těla při
lovu kořisti. DDT pak ovlivňoval jejich
plodnost. Vajíčka měla slabší skořápku,
sokoli je potom snadněji v hnízdě rozmačkali. Kromě toho byl také povolený
jejich odstřel,“ říká ornitolog Aleš Vondrka.
První potvrzený výskyt na Šumavě
evidovali strážci až počátkem 90. let. A
v posledních letech populace sokola stěhovavého stoupá. Tento rok přibylo 17
mláďat.
Ptáci se vyskytují zejména v klidnějších lokalitách. Pravidelně se vraceli do
Stožeckých skal. Každoročně tam během hnízdění a vyvádění mláďat měli
návštěvníci omezený vstup. Zákaz ale
mnohdy nerespektovali, takže se pár
přesunul jinam. „Už od poloviny února,
kdy obsazují lokalitu a hájí si ji, jsou velmi citliví. Když samice sedí na vajíčkách a někdo ji vyruší, zvedne se a krouží kolem, aby odlákala pozornost. Vajíčka tím ale prochládají. Občas se stane,
že snůšku úplně opustí,“ popisuje Vondrka.
Jestliže jsou mláďata vylíhnutá, matka s nimi zpravidla zůstane. Pokud se
ale třeba lekne, může je omylem vyho-

Na Šumavě se letos objevilo sedmnáct mláďat sokola stěhovavého. Jeho populace se rozšiřuje.
dit z hnízda nebo z něj malí sokoli předčasně vyskočí.

Ve městech jsou jiná
nebezpečí
V posledních letech se ptáci rozšiřují
také do měst. Podle ornitologa Davida
Melichara jsou důvodem potrava i relativně bezpečné hnízdění. „Vyhnou se
přirozeným predátorům. Na druhou stranu na ně číhají jiná nebezpečí – mohou
narazit do drátů vysokého napětí nebo
do skleněných ploch,“ sděluje.
Pro sokoly jsou oblíbené především

výškové dominanty. „V Českých Budějovicích v minulých letech hnízdil na
střeše hotelu Clarion vždy od října do
května. Byl označený satelitní vysílačkou, díky které ornitologové zjistili, že
léto tráví na ostrově Kolgujev v Barentsově moři. Před necelými dvěma roky
byl ale nalezen mrtvý na Senovážném
náměstí,“ říká ornitolog Jiří Pykal.
Budějovická teplárna ve spolupráci s
ornitology nainstalovala v roce 2016 na
vrchol komína budku. Minulý rok byl v
ní zaznamenán díky fotopasti sokol, ale
dlouho se tam nezdržel. „V Budějovicích z dravců hnízdí poštolky a kalousi,

FOTO | MAFRA

kteří se dokázali na život ve městě adaptovat. Spousta vzácných vodních ptáků
žije na Vrbenských rybnících,“ doplňuje Pykal.
V některých městech byli sokoli v
centrech vysazováni záměrně. Například v 90. letech v Plzni jich vypustili
zhruba patnáct. „V plánu bylo potlačit
divoké holuby, jenže jich v Plzni bylo
obrovské množství. Efekt samozřejmě
nebyl takový. Sokoli se moc dlouho nezdrželi,“ vysvětluje Melichar z Českého svazu ochránců přírody Plzeňsko,
který se také dlouhodobě zabývá populací sokola na Šumavě.

Vjezd do centra Krumlova je těžší
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Radnice nyní připravuje podklady pro
dokončení nového systému dopravního
režimu v centru města.
Cílovým řešením je zavedení automatizovaného bezpečnostně-dopravního
systému, který v sobě bude zahrnovat
nejen mechanické zábrany v podobě výsuvných sloupků, ale také propracovaný informační systém, umožňující městu efektivně regulovat průjezd pěší
zónou.
A protože obyvatelé historického centra Krumlova kritizovali také velkou
rozlohu pěší zóny, radnice se ji rozhodla zmenšit. Měly by z ní být vyňaty ulice Linecká a Rybářská, značka začátku
pěší zóny tak bude posunuta k mostu
Dr. Edvarda Beneše z původního místa
u hotelu Gold.

Auta teď budou mít složitější, aby se vůbec dostala do centra Českého Krumlova.
FOTO | MAFRA

„Ačkoli správní řízení, na jehož základě bude možné přemístit nynější dopravní značení, ještě neskončilo, budeme v
souvislosti s udělováním povolení ke
vjezdu do pěší zóny na ulice Rybářskou
a Lineckou pohlížet jako na lokality
mimo pěší zónu města,“ potvrdil velitel
městské policie Jan Šítal.
Bez omezení mohou vjet do centra
Krumlova občané s trvalým pobytem v
pěší zóně, jejich děti, druhové, družky,
manželé a manželky žijící ve společné
domácnosti. Neomezeně mohou vjet do
pěší zóny havarijní čety, držitelé průkazu ZTP, vozidla záchranářů a taxi.
„Omezení pro další uživatele může
být buď časové, nebo může být vjezd povolen až po uhrazení stanoveného poplatku. V některých případech jsou tyto
podmínky kombinovány,“ dodala Nestávalová.
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Česká republika

Český „Prátr“ stál v Edenu. Jeho
horská dráha je dodnes záhadou
Lunapark v pražském Edenu konkuroval za
první republiky největším zábavním areálům
Evropy. Čechům ukázal do té doby nevídané
atrakce včetně jedné z nejdelších horských
drah světa. „Kolotočářská“ tradice ale v Česku
žije dodnes. „Akorát jsme koně a traktory
nahradili při přesunech kamiony,“ líčí
Jan Bradáč, který mezi kolotoči vyrostl.
ZÁBLESK
HISTORIE
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Zepellinův kolotoč, na němž se lidé
mohli proletět v kajutách tvaru vzducholodě, hrůzu nahánějící strašidelný dům jako
z novogotického hororu či laguna, na níž se
hrálo divadlo a pluly lodičky. Lunapark
Eden plný podobných atrakcí měl před
takřka 100 lety vyšvihnout Prahu mezi
přední metropole Evropy i v zábavě. Hlavní však byla obří horská dráha, kterou dodnes velikostí v Česku žádná jiná nepřekonala. Dlouhá mohla být až pět kilometrů.
Park vznikl v roce 1922, tedy relativně
krátce po vzniku republiky. „S tím souvisely i snahy, aby Praha byla větší a mohla
konkurovat tradičním velkým evropským
městům. Vršovice se díky tomu přičlenily
k Praze. Dost možná lunapark vznikl také
v reakci na vídeňský Prátr,“ říká kronikář
Prahy 10 Michal Ezechel.
Do Edenu se sjížděli nejen lidé z Prahy
a okolí, ale i ze vzdálenějších koutů republiky, kteří se zde za vstupné korunu dvacet
mohli celý den královsky bavit. Vršovický
lunapark lákal nejen svou velkolepostí, ale
i přítomností cizinců. V Edenu například
působila skupina Etiopanů, kteří zde v napodobenině domorodé vesnice obecenstvu
za menší poplatek předváděli kmenový život a tance. Pro Čechy to byla do té doby
nevídaná podívaná. O šokující zábavu se
zase postaral populární Ital Zacchini, který
do Edenu zavítal v roce 1930. Za úžasu diváků se nechal vystřelovat z obřího děla.

Park přežil krizi, válku už ne
Věhlas Lunaparku Eden ale postupně začal upadat. Částečně také proto, že Pražanům se čím dál tím méně chtělo podnikat
cestu do čtvrti, která neměla nejlepší pověst kvůli časté kriminalitě. „Ano, říká se
to. Tahle teorie se odkazuje na blízké slatiny za vlakovou tratí směrem na Bohdalec.
Za první republiky se tam údajně nechtěli
vydávat ani policisté. Pouze ve dvou a na
koních. Vznikaly tam různé chudinské kolonie, ve kterých skutečně kriminalita moh-

Vršovický zábavní areál byl za
první republiky nesmírně populární
i díky nízkému vstupnému, které
činilo 1 korunu a dvacet haléřů.
To byla suma, kterou si mohl dovolit
téměř každý. FOTO | ARCHIV MČ PRAHA 10
la být vyšší než v jiných částech,“ potvrzuje Ezechel. S existenčními problémy se
lunapark začal potýkat ve 30. letech během
hospodářské krize. Osud edenského parku
se zpečetil za druhé světové války. Jak německá vojska začala prohrávat, veřejné radovánky tohoto typu byly zakazovány.
Když se pak vlivem těchto omezení přestalo tančit ve zdejší obrovské tančírně
s názvem Kolosseum, konec parku už byl
na dohled. V roce 1946 pak skomírající
lunapark uzavřel příkaz hygienika.

Místo s koňmi jezdí kamiony
Kolotočářská tradice nicméně v Česku
kvete i v současnosti, byť stálý lunapark,
který by se s tím v Edenu mohl srovnávat,
v republice nenajdete. Kočovných lunaparků je ale stále požehnaně. Dnešní pojízdný Lunapark Eden, který už po čtyři
generace provozuje rodina Bradáčových,
se svým slavným prvorepublikovým předchůdcem sdílí pouze jméno.
Podle Jana Bradáče, který mezi kolotoči vyrostl, se největší pokrok v oblasti
lunaparků týká záležitosti, kterou běžný
návštěvník sice příliš neocení, ale pro rodiny světských je naprosto zásadní. Tou je
doprava. V dobách Bradáčova pradědečka například kolotoče převážely povozy
s koňmi.
„Později se používaly traktory. Já sám
takovou dobu nezažil, týkalo se to ale
mého dědečka. Dnes nasednu do kamionu
a podobně jako každý autodopravce převezu pohodlně atrakce z bodu A do
bodu B,“ vysvětluje Bradáč. A stejné je to
i s balením atrakcí. „Dříve se muselo
všechno rozebrat do posledního šroubku.

Dneska tu něco zaklopím, tu přiklopím, tu
zastrčím pojistku a je hotovo,“ dodává.

Kolik vlastně měřila?
Největší chloubou prvorepublikového Edenu byla bezesporu obří dřevěná horská dráha. Ta si dokonce zahrála v legendárním
filmu Muži v offsidu z roku 1931. Ve většině současných materiálů a článků se dočte-

Matějská pouť
Historie slavné matějské pouti sahá až do
roku 1595, ze kterého pochází první zmínka
o putování ke kostelu sv. Matěje v Praze,
kvůli vyhlášení odpustků pro zdejší
poutníky. S poutí byla spojena rovněž lidová
zábava. Ta později začala převládat nad
náboženským smyslem. Po založení
republiky se dějištěm poutě stalo Vítězné
náměstí v Dejvicích. Následovaly Holešovice,
které jsou jejím domovem dodnes.
Kromě klasických kolotočových atrakcí se
návštěvníci v minulosti mohli pobavit na
velikém toboganu. Bylo zapotřebí vystoupat
několik pater a poté se na koberečku spustit
po podlaze dolů. S atrakcí se pouť rozloučila
v 70. letech.

me, že dráha měřila neuvěřitelných pět kilometrů. Podle kronikáře Prahy 10 ale
může jít o značně nadhodnocené číslo.
„Ve skutečnosti dnes nevíme, jak byla doopravdy dlouhá. Nemáme k tomu žádné
oficiální záznamy. Všude se dokola uvádí
délka pět kilometrů, ale kdyby to byla pravda, šlo by nejspíš o nejdelší dráhu všech
dob,“ upozorňuje Ezechel. A něco na jeho
slovech nejspíš bude. Oficiálně nejdelší
horská dráha na světě stojí dnes v Japonsku a měří necelého dva a půl kilometru,
tedy sotva polovinu údajné délky prvorepublikové dřevěné dráhy z Edenu.
Obří horské dráze, která stávala v Edenu, se dodnes v Česku jen těžko nějaká vyrovná. Její největší následovnicí je 440 metrů dlouhá dráha, která už od 70. let baví
lidi v Holešovicích na matějské pouti. Ani
tu dnes nemají šanci překonat dráhy z kočovných lunaparků, které křižují republiku. „Pokud budu dostatečný šílenec, mohu
převážet klidně i dvakrát tak velkou horskou dráhu, jako je na matějské puti. Není
ale pravděpodobné, že se mi náklady zaplatí. U nás v Česku máme navíc zavedené víkendové poutě, a na tři dny nejde postavit
takový kolos. Proto nikdo u nás něco takového ani neprovozuje,“ vysvětluje Bradáč.

Česká republika
Mezi nejstarší atrakce, které se dodnes
objevují na poutích a v lunaparcích, patří
klasické podlahové kolotoče s nejrůznějšími figurkami, na nichž se děti i dospělí
mohou povozit dokola. Jejich závěsná varianta, kde uprostřed stál člověk, který točil klikou a uváděl stroj do chodu, ale
dnes už patří historii. Jako v módě, i zde
se ale trendy v jistých obměnách vracejí.
„Někdo tyhle závěsné kolotoče musel
opět začít vyrábět, protože už jsem v lunaparcích opět dvě nebo tři tyhle atrakce za-

Matějská pouť letos nabídla návštěvníkům 115 atrakcí. FOTO | MAFRA
hlédl. Je to ale návrat po velice dlouhé
době. Takové znovuvzkříšení,“ líčí Bradáč.
Atrakcí, která v současnosti nezažívá své
INZERCE
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Dubajský kolos je největší na světě

Nejstarší lunapark vznikl v 16. století

Před dvěma lety spustil
v Dubaji provoz největší
krytý lunapark na světě
IMG Worlds of Adventure,
který se může pochlubit
rozlohou odpovídající
28 fotbalovým hřištím.
Vzhledem k teplotám, které
se ve Spojených arabských
emirátech běžně blíží ke
čtyřiceti stupňům, je zřejmé, proč zde nevznikl otevřený venkovní
areál. V parku se nachází několik tematických zón, z nichž jedna je
věnovaná komiksovým hrdinům z dílny Marvel. Kromě moderních
3D atrakcí se tak návštěvníci mohou vyřádit i na adrenalinové
parádě s názvem Spidermanova pomsta, což je 400metrová otočná
horská dráha, na které pasažéři doslova proletí panoramaty New
Yorku. Ještě větší nálož adrenalinu představuje 1,1 km dlouhá dráha
The Velociraptor. Za pouhé 2,5 vteřiny po ní návštěvníci sviští
prehistorickou džunglí rychlostí sto kilometrů v hodině.

Nejstarší zábavní park na světě Dyrehavsbakken, zkráceně
Bakken, se nachází v Dánsku, a ačkoli se to může zdát
neuvěřitelné, jeho historie sahá až do roku 1583.
Tehdy byl v lesním parku
nedaleko Kodaně objeven
přírodní pramen s údajně
léčivými účinky. Místo se stalo
rychle populárním a proudily
do něj zástupy lidí. Právě to
zanedlouho přilákalo kejklíře,
sokolníky a umělce, kteří zde
vycítili příležitost pobavit
publikum. Právě jejich
přítomnost dala základ pozdější
tradiční podobě zábavních
parků. Dnes lunapark nabízí
30 atrakci. Nejstarší z místních
šesti horských drah je dřevěná
a pochází z roku 1932.

nejsilnější období, je podle něj dříve mimořádně oblíbený Twister. Tedy rychle
se otáčející kolo podobné centrifuze, které se postupně zvedá, nevzpřímí se však
úplně. „Ačkoli jich po republice stále jezdí dost, zájem lidí opadá a tahle atrakce
patří už spíš do pozadí. Podobně jako
atrakce, které se mezi zákazníky říkalo
‚koše‘. Rychle se točila a lidé v ní stáli zapření. Dříve patřily koše mezi špičku,

dnes už je to atrakce, která upadá,“ říká.
Naopak jedním z největších současných
taháků je adrenalinová lahůdka jménem
Extreme, která připomíná otáčející se kladivo.

Typicky české labutě
A pak jsou tady stálice, které z lunaparků
nemizí, ačkoli mají zástup technologic-

kých moderních pokořitelů. Notoricky nejznámějším představitelem téhle kategorie
jsou labutě. Podle Bradáče vlastní tuto
atrakci přibližně sedmdesát procent českých provozovatelů atrakcí. Ostatně obliba labutí je především česká záležitost.
„Když vyrazíte například na německý Oktoberfest, vsaďte se, že kolotoč s labutěmi
tam nenajdete. V Česku na ně budou ale
lidé chodit vždycky,“ dodává Bradáč.
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Zamilovat se po čtyřicítce je
Ačkoliv už řadu let moderuje zpravodajství, i ve světě
tance je Kristina Kloubková pořád jako doma. Žili jím
ona i její rodiče a nyní má navíc za přítele známého
tanečníka Václava Kuneše. „Kdyby mně před patnácti
lety někdo řekl, že budu na Nově hlásit zprávy a živit se
hlasem, tak se tomu nesmyslu budu dlouho smát,“
přiznává moderátorka, která po záchvatu smíchu
v živém vysílání musela k šéfovi na „kobereček“.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Při uvádění hlavní zpravodajské relace musí stát rovnýma nohama na zemi, ale
v soukromí Kristina Kloubková věří i na
trochu toho nadpřirozena. „Myslím, že
děti jsou do určitého věku napojené na jiné
vnímání, vidí různé bytosti, duchy,“ tvrdí
Kloubková, o níž se v poslední době mluví
také ve spojitosti s jejím současným partnerem. Tím je známý tanečník a choreograf
Václav Kuneš, který se brzy objeví v porotě další série show StarDance.
V čem vnímáte hlavní rozdíly, když si
člověk najde vztah ve 20 a třeba jako
vy ve 40 letech?
Vašek je zakladatel, tanečník i choreograf
fakt úžasného tanečního souboru 420PEOPLE. Ta číslovka není počet tanečníků, jak
jsem si původně myslela, ale zkratka telefonní předvolby České republiky. Což se
mi zdá krásně důvtipné a hezky české.
A co se týče vaší otázky, tak je určitě jiné
zamilovat se po čtyřicítce nebo ve dvaceti.
I když je to stejně bláznivé. Oba máme za
sebou různé bolesti i pády, já jsem určitě
komplexnější osobnost a třeba už mě rozhodně nevytočí malichernosti, jako že
muž nehází ponožky do koše, což tedy
zrovna Vašek je do koše hází. Člověk si
váží drobností.
Váš partner má z prvního vztahu dceru
Aine, která má japonskou maminku
a žijí proto v Japonsku. Vy z předešlého
vztahu zase máte šestiletou dceru
Jasmínu. Z vlastní zkušenosti, co myslíte, je pro dítě lepší zůstat v naoko spokojeném vztahu, nebo se rozejít?
Myslím, že je lépe se rozejít. Dítě není
hloupé, vnímá energii a emoce, i ty špatné. Chci, aby Jasmínka viděla, jak se

k sobě mají partneři chovat, myslím, že
to může ovlivnit do budoucna i její vztahy. Podle mého je lepší mít spokojenou
mámu i tátu než nervózní rodiče.
Jak Václav řeší vztah s dcerkou na takovou dálku?
To je spíše otázka pro něj, ale myslím, že
to je pro oba těžké. Vašek jezdí do Japonska nebo Aine jezdí sem. Pak fungují telefony, sociální sítě, jsou prostě v kontaktu,
jak mohou. Vašík i Aine mají můj velký
obdiv, i přes tu dálku mají velmi vřelý
a hezký vztah. Můj bývalý partner a otec
Jasmíny žije v Brně a už těch 200 kilometrů je někdy problém.

Prý věříte, že děti si vybírají své rodiče. Jak to myslíte?
Jasmína mi říkala, že když byla malá, nějaký anděl se jí někde nahoře ptal, koho
chce za rodiče. Prý si vybrala mne a svého
tatínka. Na otázku, kdy to bylo, mi řekla,
že „to jsem já ještě byla maličká“. Já na
toto věřím, stejně jako na reinkarnaci
nebo různé energie. Myslím, že děti jsou
do určitého věku napojené na jiné vnímání, vidí různé bytosti, duchy. Zeptejte se
třeba malých dětí na porod. Mně Jasmína
řekla, že si pamatuje, jak kopala a křičela:
Maminko, já chci ven. Byla omotaná pupeční šňůrou a musela ven císařem.
Letní dovolenou jste si letos v létě užívala v Turecku. Jaké to bylo?
Byla jsem tam s Jasmínou, kamarádkou
a jejími dětmi. Turecko jsem navštívila poprvé už loni, to jsem se ale trošku bála,
ovšem nakonec to byla super dovolená
a letos jsme si dovolenou opět užili. Turecko je krásná země, navíc Turci děti naprosto milují, jsou pro ně snad středem vesmí-

ru. Na děti byli skvěle připravení – od kuchyně přes milý personál až po různé
atrakce.
Proč jste se před rokem cesty do Turecka bála?
Loni to byl rok od tamního pokusu o vojenský převrat. Částečně jsem asi nějak načerpala strach z českých médií. Když ale místo
zažijete na vlastní kůži, je to prostě jiné.
Během vámi zmiňovaných nepokojů,
při kterých zemřely desítky Turků,
jste měla službu ve zpravodajství televize Nova, že?
Ano, pamatuji si, že nás povolali do práce
na mimořádné zpravodajství. Bylo nás tu
noc v práci málo, nikdo nevěděl, co přesně se tam děje, každou půlhodinu jsem
hlásila zprávy o tom, jak se tamní situace
vyvíjí. Musím říct, že v redakci tehdy panoval zajímavý pracovní duch a taková
sounáležitost.

Plánujete s Václavem společné potomky?
Občas si říkám, jestli nejsem
v 41 letech už na děti stará. Teď
to ale necháváme plynout a uvidíme. Jasmínka se o Aine zajímá a rádi bychom se všichni
v budoucnu setkali. Řeší, že
když budeme na návštěvě
v Japonsku, tak když půjde
Aine do školy, tak my budeme spát, nechápe časový posun. Je to chvílemi
velmi úsměvné. Navíc
všem říká, že bude mít
sestru, tak se pak všichni ptají mě, jestli jsem
těhotná, ale Jasmí
tím myslí Aine. Nedávno se také ptala, co jméno Aine
znamená. Tak
jsem jí říkala, že
je to Královna
víl, okamžitě jí
zajímal význam
jejího jména –
jenže keř pro ni
tak zajímavý
nebyl. (smích)

Kristina Kloubková

Narodila se 23. prosince 1976 v Praze.
Její maminka byla baletka a otec je choreografem
a tanečníkem, proto i Kristina se od dětství věnovala tanci.
■ Působila v taneční skupině UNO, hrála v mnoha muzikálech
(Rebelové, West Side Story, Angelika atd.). Objevila se
i v několika filmech jako Milenci a vrazi či Vratné lahve.
■ V roce 2007 moderovala taneční soutěž Bailando – Tančím
pro tebe, posléze přešla do zpravodajství.

■

■
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jiné, ale pořád stejně bláznivé
Vnímala jste turecký převrat, ale třeba i jiné silné momenty spíše osobně,
nebo čistě profesionálně?
Musela jsem se k situaci samozřejmě postavit profesionálně a zprávy odhlásit.
Vnitřně ale takové vypjaté situace velmi
vnímám. Když třeba došlo k teroristickým útokům v Paříži, tak nám z místa volala kolegyně Karolína Tomášková. Spojila se s námi ve chvíli, kdy došlo v pařížských ulicích k výbuchu nějakého dělobuchu, zkrátka planý poplach. Jenže tamní lidé to v té chvíli nevěděli a panikařili.
Karolína do telefonu plakala, že jim lidé
skáčou ze strachu do přenosového vozu.
Tehdy jsem se v práci rozplakala také,
bylo to hodně silné.

Kristina Kloubková o sobě často
říká, že měla štěstí na kolegy. Její
první výraznou moderátorskou
zkušeností byla před 11 lety taneční show Bailando – Tančím pro
tebe, kde jí sekundoval zkušený
konferenciérský harcovník Dalibor Gondík (na snímku). „Už tenkrát jsem zjistila, že moderování je
umění, jako vlastně každá jiná práce,“ vzpomíná na začátky. Poté následovala štace ve Snídani s Novou, následně odpolední a nakonec hlavní večerní zprávy televize
Nova, které uvádí s Martinem Pouvou. „Moc mě to baví. A musím
říct, že vlastně celý život jsem dělala to, co mě baví,“ konstatuje
spokojeně. FOTO | DAVID PORT, MAFRA

A co zprávy o pokusu o převrat v Turecku, o kterém jsme se bavili?
To bylo také silné, všude byli vojáci, Češi
čekali na letištích, byla jsem tehdy ráda,
že se všichni v pořádku vrátili domů.
Jaké zprávy ráda lidem předáváte?
Bavily mě pořady Víkend a Volejte
Novu, kde se tragédie neřešily. Při nich
jsem si jako moderátorka odpočinula.
Měla jste někdy v živém vysílání záchvat smíchu?
Měla, naštěstí ne ve zprávách, ale ve Snídani s Novou. Tři minuty jsem to nemohla
zastavit, pak už se smáli i všichni ostatní.
Měla jsem pocit, že se směju hodinu a nikdo a nic mě už nikdy nezastaví… strašné. Rozesmála mě banalita, která se těžce
vysvětluje.
Musela jste jít kvůli tomu „na kobereček“?
Musela. Bála jsem se. Šéf si mě pozval
a řekl, že je to v pohodě, ale nemusí to být
každý den. Dostala jsem napomenutí.
Moderovat zpravodajství jste si vybrala sama, nebo vám to někdo nabídl?
Dostala jsem se k tomu přes konkurzy.
Zprávy dělám devět let, z toho čtyři roky
INZERCE

večerní zprávy. Dřív jsem se živila tancem, také jsem hrála ve filmech, seriálech
i muzikálech. Před deseti lety mě pozvali
na konkurz na moderátorku pořadu Bailando – Tančím pro tebe a ono to nejen
k mému překvapení vyšlo. Tam jsem se
začala učit mluvit (smích). Následující
rok žádná další nabídka nepřišla, pak přišel konkurz na Snídani s Novou a následoval další několikatýdenní výcvik na rétoriku, neverbální projev a tak podobně. Zpočátku jsem nedokázala mluvit spatra a slyšet kolegu, jak se říká, to se postupně měnilo. Po jedenácti měsících mi řekli, že se
budu učit zprávy, tak jsem se zase začala učit něco nového. A když byla kolegyně Lucie Borhyová podruhé těhotná, vyšel mi konkurz na její

záskok a ocitla se v hlavních zprávách. Čekala jsem, že se po jejím návratu na obrazovku vrátím do těch odpoledních a poledních zpráv, ale zůstala jsem ve večerních.
To, co ve zprávách říkáte, si ale vy moderátoři sami nepřipravujete, že?
Podílí se na tom celý tým. Zprávy píší redaktoři, se kterými je jako moderátor občas
konzultuji nebo si k nim dohledávám informace, abych měla pro sebe komplexnější
přehled, a pak si je samozřejmě upravuje-

me, aby se nám dobře četly. Ale kontroluje
a upravuje je hodně lidí. Pak jsou i zprávy,
které si jako moderátoři píšeme sami.
Chodíte do redakce každý den?
My moderátoři si služby nějak poskládáme, takže jsou nepravidelné. Nejpozději
v 16 hodin musím být v práci, jinak porady jsou už ve 13 hodin. Kolem 16. hodiny
jdu do maskérny, kde mě nalíčí, a jdu připravovat texty. V půl osmé jedeme naostro. Když odhlásím, jdu kolem 20:15
domů. Nehraje roli, že jsou svátky, soboty
a neděle. Když mám službu, jdu. Nijak
mě to ale netrápí, na tento styl práce jsem
zvyklá už z divadel.
Po příchodu domů, hodnotí vás dcera
Jasmína, když vás chvíli předtím vidí
ve večerních zprávách?
Ta spíš řeší, jakou mám rtěnku a že ji chce
také. Nedávno jsme byly spolu na dětském hřišti a malá přišla, že se se mnou
chtějí děti vyfotit. Tak jsme se vyfotily
a pak si šly koupit zmrzku. Tam mi
Jasmínka říká: Maminko, prosím tě, oni si
myslí, že jsi slavná. Neříkej jim, že nejsi.
(smích) Jasmínka vnímá mou práci jako
práci. A to je moc fajn.
Jak se díváte na moderátory, kteří dělali dříve jinou kariéru, například desetibojař Roman Šebrle nebo modelka
Gabriela Lašková?
Kdyby mně před patnácti lety někdo řekl,
že budu na Nově hlásit zprávy a živit se
hlasem, tak se budu dlouho smát a tvrdit,
že je to nesmysl. Jednou jsme řešili v divadle při muzikálu Johanka z Arku naše profese. Byl tam David Matásek, jediný vystudovaný herec, a já coby jediná vystudovaná tanečnice. A ostatní? Lucie Bílá –
švadlenka, Václav Noid Bárta – řezník,
Petr Kolář – lesník, další tanečnice – ekonomka. Víte, nikdo z nás nikdy neví, kam
nás ten život zavane.
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Triumfy i poslední boj české lvice
Slavné bitvy na kurtech
s ní prožíval celý tenisový
svět. Svůj osobní boj
s rakovinou však Jana
Novotná tajila. Nyní by
oslavila padesátiny.
ČR | Na tenisových kurtech Jana Novotná
vyvolávala obdiv svým zapálením pro hru
i emocemi. Když se po prohraném finále
Wimbledonu 1993 rozplakala na rameni
vévodkyně z Kentu, fanoušci ji zahrnuli
snad větší přízní než samotnou vítězku
Steffi Grafovou. O pět let později se jedna z nejúspěšnějších tenistek naší historie
triumfu na londýnském turnaji konečně
dočkala. Netrvalo však dlouho a svou
hvězdnou kariéru ukončila. Druhého října
by se Jana Novotná dožila 50 let.
Když vloni v listopadu obletěla svět
zpráva, že Novotná zemřela, byl to šok.
Téměř nikdo kromě lékařů, rodiny a několika nejbližších přátel totiž netušil, že česká tenisová lvice zápasí s agresivní formou rakoviny. „Jana vůbec nechtěla mluvit o tom, že je nemocná. Během roku
a půl prodělala dvě operace, sérii chemoterapií, ale kdo ji viděl, ani by to do ní neřekl. Mezi tím vším totiž dál hrála tenis, ces-

tovala a snažila se dělat vše, co měla
ráda,“ vzpomíná její kamarádka Věra
Staňková – novinářka, která se při pohřbu
Jany Novotné zhostila nelehké role
pronést smuteční řeč.

Wimbledon na prvním místě
Jana Novotná se narodila 2. října 1968
v Brně. Vystudovala gymnázium, ale bylo
jasné, že její budoucností je tenis. V roce
1987 vstoupila do profesionálního okruhu
WTA, na kterém postupně vyhrála stovku
turnajů. Většinu z nich ve čtyřhře. Za Československo triumfovala ve Fed Cupu, získala také dvě olympijské medaile.
Jejím životním turnajem byl Wimbledon. V roce 1993 si coby singlistka zahrála jeho finále poprvé. Ačkoliv v rozhodujícím setu vedla už 4:1, tak nakonec
s Němkou Grafovou prohrála.
A právě tehdy vznikly legendární fotografie, kdy při dekorování finalistek Novotná,
jak už bylo uvedeno, neudržela emoce a rozplakala se
na rameni vévodkyni z Kentu. „Jana mi vyprávěla, že
když se druhý den ráno podívala do novin, tak měla pocit, že ten turnaj vlastně vyhrála, protože všude byla

její fotka na titulní straně,“ vzpomíná Věra
Staňková s tím, že právě tento příběh a ta
silná vlna podpory ze strany fanoušků Novotnou namotivovaly ještě k lepším výkonům. Ty byly korunovány v roce 1998,
kdy česká lvice vytoužený titul z nejslavnějšího turnaje světa konečně vyhrála.
Rok nato Jana Novotná ukončila profesionální kariéru. Tenisem ale žila dál, trénovala, hrála různé exhibice, občas komentovala turnaje pro televizní stanice. Vyzkoušela si i práci trenérky, v níž viděla svou
možnou budoucnost v dalších letech.
Ačkoliv měla dva domovy – jeden na
Floridě, kde žila 15 let, a druhý na jižní Moravě, další život plánovala právě spíš v Česku. A to spolu
se svou polskou part-

nerkou Iwone Kuczynskou ve vesničce nedaleko Brna.
Pak však udeřila rakovina.
Pro Janu Novotnou nebyl její osobní
boj první blízkou zkušeností s touto závažnou nemocí. Když její kamarádka – taktéž
skvělá tenistka Martina Navrátilová – onemocněla rakovinou prsu, byla to právě Novotná, kdo jí byl velkou oporou. „Musela
jsem se pro ni stát rodinou. Uvařit, odvézt
na ozařování, přivézt domů. Nikdy jsem ji
neviděla zlomenou, i s tou bolestí chodila
na kurt. Někoho tak silného jsem ještě neviděla,“ vyprávěla v roce 2010 pro Magazín DNES. A nezlomená zůstávala až do
poslední chvíle i Jana Novotná. „Svoji bojovnost z kurtu zkrátka přenesla i do
soukromí. A kdybych ji měla popsat jako člověka jen dvěma
slovy, charakterizovala bych
ji
jako
neokázalou
hvězdu,“ uzavírá Věra
Staňková.
(mb)

Jana Novotná

Narodila se 2. října 1968 v Brně, vystudovala gymnázium.
Během své kariéry vyhrála na nejvyšší úrovni 24 turnajů ve dvouhře
a 76 ve čtyřhře, za Československo zvítězila ve Fed Cupu, má dvě olympijské
medaile a ve dvouhře byla v roce 1997 na druhém místě světového žebříčku.
V letech 1989 až 1991 i 1996 a 1998 byla nejlepší deblistkou světa.
■ V roce 2005 vstoupila do Mezinárodní tenisové síně slávy.
■ Zemřela 19. listopadu 2017 po prohraném boji s rakovinou.

■

■

FOTO | ARCHIV MAFRA
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Málo peněz v důchodu? To už naštěstí neřeším!
Káva s kamarádkou, jóga a cestování za vnoučaty. Jsem šťastná, že si svůj život v důchodu
můžu konečně užívat. prvních deset let v penzi ale bylo krušných. nový směr mému životu
dala Renta z nemovitosti.
Po vstupu do penze jsem si moc vyskakovat nemohla. Životní
standard mi prudce klesl především po smrti manžela. Byla
jsem šťastná, že mám alespoň kde bydlet. Ještě s manželem
jsme si naštěstí pořídili byt na hypotéku, kterou se nám podařilo před lety splatit.

jsem já, skvělé řešení. Podobně jako při hypotéce jsem si
půjčila peníze, za které ručím svým bytem, ale za života
nic splácet nemusím - to je na Rentě právě výjimečné. Nic
podobného u nás pro seniory neexistuje. Byt si do hrobu
nevezmu, tak si peníze v něm„uložené“ ráda užiju.

Byt mi pomohl podruhé

Seriózní jednání

A teď mi můj byt nečekaně pomohl znovu. Živoření skončilo
a já se konečně rozlétla. Renta z nemovitosti je pro lidi, jako

Výhody Renty z nemovitosti:
• získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)
• za života nemusíte nic splácet a nikdy se nesplácí
více než cena nemovitosti
• zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník
svého bytu či domu
• můžete žít důstojněji a život si více užívat

Zjistila jsem, že Rentu z nemovitosti v Česku nabízí jen jedna společnost – FINEMO.CZ. Jednání po telefonu i osobně
probíhalo vždy velmi seriózně. Nyní mi tedy již rok na účet
chodí každý měsíc 9 000 Kč. A to jsem si na začátku nechala ještě vyplatit jednorázově 200 tisíc korun na vytoužené
úpravy v bytě.

Víc peněz v důchodu

A proč je pro mě Renta z nemovitosti tak výhodná? Mám víc
peněz na život, na koníčky, na lékaře, na zábavu. Byt navíc
zůstává v mém vlastnictví a nemusím nic splácet. Vím, že až
zemřu, vše vypořádají mé děti, aniž by je celá záležitost finančně zatížila. Renta z nemovitosti mi vrátila klid do života.

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.

Česká republika
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Nejslavnější fotografie

Byl to jeden z nejemotivnějších
momentů české tenisové historie.
Jana Novotná vyhrávala ve finále
Wimbledonu 1993 nad Němkou Steffi
Grafovou v rozhodujícím setu 4:1, ovšem
nakonec prohrála 4:6 a o vytoužený titul
přišla. Během následného ceremoniálu
se Novotná rozplakala na rameni
vévodkyni z Kentu. Snímek obletěl svět
a získal Novotné větší popularitu a přízeň
fanoušků než samotná vítězka.
O pět let později se ale pak česká lvice
wimbledonského triumfu dočkala.

ŘEKLI O JANĚ NOVOTNÉ
Jan Kodeš
„Jedna z nejskromnějších
šampionek, která vyhrála
velké turnaje. Byla vynikající
singlistka a deblistka.
I vynikající holka. Byli jsme
velcí kamarádi. Je obrovsky
smutné, že odešla tak mladá.“

Petra Kvitová
„Na Janě Novotné jsem
obdivovala její bojovnost.
Dvakrát byla ve finále
Wimbledonu a vyhrála ho
napotřetí. Pamatuji si, jak ji mrzelo,
když podruhé finále prohrála.“

Pomoc nemocné kamarádce
Jana Novotná měla s rakovinou blízkou zkušenost už před
řadou let. Když její kamarádka – taktéž skvělá tenistka –
Martina Navrátilová onemocněla rakovinou prsu, Jana
Novotná jí byla velkou oporou. Starala se o ni. Pro Magazín
DNES o tom v roce 2010 vyprávěla takto: „Ráno vstala, jela
na ozařování, což s přibývajícími týdny čím dál víc bolelo,
vrátila se, byla unavená, ale vzala raketu a šla na kurt. Denně
jsem jí opakovala, že nemusí. Ale na to ona neslyší.“

Ivo Kaderka
„Odlišovala se od někdy velmi
komplikovaných tenisových
hvězd. Přestože vyhrála
Wimbledon, tak zůstala
normální inteligentní
a slušnou holkou. Byla milá,
příjemná, vtipná.“

INZERCE

Posouvejte, jde to i bez stavebních úprav
Přestože jsou tradiční otočné dveře stále dominantní, při otevírání v malých interiérech mohou tvořit nevítanou překážku. Zejména z tohoto důvodu je nahrazují dveře posuvné, které nezasahují do prostoru místnosti.
A to i ve variantě, která nevyžaduje stavební úpravy.
Pokud si chcete pořídit posuvné dveře do již hotového interiéru, je pro vás
ideálním řešením varianta posuvných dveří, které se pohybují v garnýži
podél zdi. Tento posuvný systém vyniká svojí univerzálností a originální

myšlenkou elegantně ušetřit místo. Posuvné dveře na zeď sice vyžadují
volný prostor na stěně vedle dveří, ale místnosti snadno propojíte, aniž by
dveřní křídlo jakkoli překáželo.
Se zárubní, OKZ nebo i bez zárubně
Posuvné dveře jsou zavěšeny v kolejnici ukryté v garnýži, která je ve stejném
dekoru. „Standardní součástí posuvného kompletu pro jednokřídlé dveře je
obložková zárubeň s dorazovým hranolem. Díky dorazovému hranolu můžete dveře zamykat, i zde je možné vybírat ze zámku dózického, vložkového
nebo WC,“ říká Lumír Kozubík, hlavní manažer ﬁrmy SEPOS, předního prodejce dveří s celorepublikovou sítí vlastních prodejen.
Dalším možným řešením jsou posuvné dveře bez obložkové zárubně. Posuvné dveře je možné instalovat i na stávající kovovou zárubeň. Původní kovovou zárubeň můžete zakrýt obkladem ve stejném dekoru jako je
garnýž a posuvné dveře (tzv. OKZ systém). Musíte však počítat s tím, že
použitím OKZ se mírně zmenší velikost průchodu.
U širších či vyšších stavebních otvorů je možné řešit realizaci pomocí světlíků, které jsou pevně spojené se zárubní. Výhodou těchto řešení je, že
není třeba provádět větší stavební úpravy a celá šířka (případně výška)
stavebního otvoru může být prosvětlená.
Jednokřídlé, dvoukřídlé, jakýkoli model a dekor
Vybrat si můžete jak jednokřídlé, tak dvoukřídlé provedení. Sladit posuvné dveře s ostatními dveřmi ve vašem interiéru bude hračka. Možnosti
modelů dveřních křídel, stejně jako povrchových úprav, barevných variant
a dřevodekorů jsou prakticky neomezené. Stačí navštívit specializovanou
prodejnu, kde vám kvaliﬁkovaní odborníci poradí s výběrem designu i volitelných doplňků. „Doporučuji například tichý doraz, který zajistí plynulé
a tiché dovření dveří,“ říká L. Kozubík.

Pobočka ve vašem regionu:
Tábor, Kpt. Jaroše 380,
m: 602 402 052, tabor@sepos.cz
Vlevo: Posuvné dveře na zeď – model SKLO 4/5 v dekoru palisandr bílý; foto SEPOS, spol. s r.o.
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Temná vize pro české hory:
Lyžaře v Česku v budoucnu čekají smutné zimy, sněhu
bude dlouhodobě stále méně. Důvodem je oteplování
podnebí. „Průměrná teplota bude v Česku do budoucna
stoupat, to je jisté,“ říká sociální ekolog Ivan Rynda.
Těžké časy tak čekají i česká horská střediska, kde se
přírodní sníh stane vzácností. Tamní turistiku to může
položit na lopatky. „Česká pohoří bez bílé pokrývky by
se mohla stát realitou během 10 až 20 let,“ upozorňuje.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Honosné vily, miliardové investice
do lanovek a vleků či sněžných děl, nový
superhotel ve Špindlerově Mlýně za půl
miliardy a stovky tisíc turistů. To je současná realita českých horských středisek,
která lidé milují. Do jejich osudu ale dost
možná už brzy zasáhne zásadní faktor, který miliardový lyžařský byznys i turistiku
může položit na lopatky – počasí.
Průměrná teplota totiž v České republice roste. Za posledních dvacet let si zvykáme na sucho, dlouhé a horké léto, kterému
téměř nepředchází jaro. A naproti tomu na
srážky, při kterých na určitých místech
spadne naráz značná část celoročního úhrnu, což způsobuje lokální bleskové povodně. Podle sociálního a kulturního ekologa
Ivana Ryndy (na snímku) jsou tyto změny
důsledkem globálního oteplování.
„Průměrná teplota v Česku bude do budoucna stoupat, to je jisté. Jak rychle
a o kolik přesně, to předpovědět neumím,
ale bude růst nejméně do konce tohoto stoINZERCE

letí, spíš i potom,“ říká společenský vědec,
který se tématem zabývá coby vedoucí Katedry Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
Průměrná teplota by do roku 2100 měla
v Česku vzrůst o 1,5 až 2 stupně Celsia,
což ovlivní kromě zemědělství, vodohospodářství, lesnictví a mnoha dalších oborů i zimní turistiku a sporty. „Vyšší teploty by se v následujících letech mohly projevit právě v zimě. Jeden ze scénářů je,
že by české hory poté zůstaly
bez sněhu a mezi prvními bude
mít velké existenční problémy právě lyžařský sport,“ podotýká vědec.
Vize se přitom netýká vzdálené budoucnosti. „Česká pohoří bez bílé pokrývky by
se mohla stát realitou během 10 až 20 let.
Prostě sněžit v zimě bude málo a sníh se na
sjezdovkách nenakumuluje,“ říká.

Stamiliony do umělého sněhu
Provozovatelé sjezdovek spoléhají na umělé zasněžování s tím, že do sněžných děl
mohou přidat určité látky, které technický
sníh udrží i při vyšších teplotách. Při takovém postupu ovšem velmi pravděpodobně

Horská střediska v Česku se budou potýkat s nedostatkem sněhu. Klíčová pro jejich ekonomické přežití
tak bude nabídka alternativní zábavy. ILUS. FOTO | MAFRA
narazí na odpor
ochránců přírody, kteří chtějí umělá aditiva v technickém
sněhu podrobit přísné kontrole. Zároveň vzniká několik studií, jak takové látky vlastně na přírodu působí. Celkově je pak umělé zasněžování pod palbou
kritiky, která poukazuje nejen na obrovskou spotřebu vody, ale i na to, že technický sníh není sníh v pravém smyslu, ale
zmrzlá voda, která na sjezdovce drží až
dlouho do jara a tím zabraňuje a mění život flóry i fauny. „Kvůli vyšším teplotám
nemusí technologie umělého zasněžování
stačit,“ domnívá se Rynda.

K vývoji počasí nejsou samozřejmě
lhostejní ani v lyžařských střediscích. „Určitě někde vzadu v podvědomí mají takový možný vývoj všechna střediska, Liberec nevyjímaje. Tím spíš, že my jsme jedno z těch níže položených,“ říká Jakub Hanuš, ředitel Skiareálu Ještěd. „Zainvestujeme mimo jiné do zasněžovací techniky,
která jde mílovými kroky dopředu. Současná zařízení jsou schopná produkovat
sníh za relativně vyšších teplot, než tomu
bylo dřív,“ přemítá nad opatřeními.
Podle ředitele Asociace horských středisek ČR Libora Knota jdou v Česku do zasněžovacích technologií v posledních letech stovky milionů korun.
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do 20 let bez sněhu a lyžařů
„Ano, faktem je, že jsme tady před třemi
až šesti lety měli tři špatné zimy po sobě.
Celkově má ale návštěvnost horských středisek v posledních dvou letech zvyšující
se trend jak v zimě, tak v létě,“ říká Knot
s tím, že za posledních 10 až 15 let horská
střediska v Česku investují do modernizace každoročně zhruba miliardu korun.
„Zhruba třetina této sumy jde na technologie umělého zasněžování,“ dodává.
Na umělém sněhu jsou už nyní mnohdy
závislé nejen areály v Česku, ale i na řadě
dalších a často i výše se nacházejících místech. „Pokud vidíte děla i v Söldenu, který
se nachází 2700 metrů nad mořem, svědčí
to o celosvětovém trendu,“ dodává Libor
Knot. Klíčová pro ekonomiku podnikání
v horách je tak maximální nabídka služeb
i v době mimo zimní sezonu. „U nás na Ještědu letní sezona začíná takřka bezprostředně po ukončení té zimní. Duben až konec
října máme letní provoz, což je případ i letošního roku, a za zimní sezonu bereme
prosinec až březen. Tudíž jediný měsíc, který je vyloženě hluchý, je listopad. A to je
měsíc, kdy absolutně vrcholí práce na hlavní zimní sezonu,“ popisuje Jakub Hanuš.

Špindl láká „novozbohatlíky“
Jako modelový příklad, co by se mohlo
dít s českými horami bez sněhu, popsal sociální ekolog Ivan Rynda na největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn.
Atraktivní svahy jsou zde dnes plné hotelů, pro nové a větší bylo zbořeno mnoho
starého, v plánu je postavit obří pětihvězdičkový hotel za půl miliardy. Špindl
prostě přitahuje turisty i podnikatele z celé
republiky. „Shromažďují se tam lidé s vyššími příjmy, místo je atraktivní pro novozbohatlíky, kteří se v republice objevili za
posledních 30 let,“ podotýká Ivan Rynda.
Na obec se dívá kritickým okem vědce

a honosné stavby ztratí svůj lesk a přitažlivost. Začnou chátrat a práchnivět. Lyžování v Krkonoších se postupně přestane vyplácet a podnikatelé budou místo opouštět. Otázka je, zda se bude v opuštěném
Špindlu líbit novozbohatlíkům, když tam
zůstanou ve svých vilách sami,“ přemítá
Rynda s tím, že problém se bude týkat
i dalších lyžařských středisek. „Hotely za
desítky milionů budou neprodejné, změní
se i celá infrastruktura. O práci přijdou číšníci, pokojské, kuchaři a stovky dalšího
personálu, po jejich odchodu zůstanou
chátrající budovy zašlé slávy,“ nastiňuje
vědec, který 15 let působí v radě Národního parku Šumava.
FOTO | MAFRA

a poukazuje na jev, který svým studentům
vysvětluje pojmem „gentrifikace“. „To je
společenský jev, kdy tlak nové a často bohatší vrstvy, v případě Špindlu novozbohatlíků, promění sociální strukturu původních
obyvatel, tedy starousedlíků. To se právě
teď děje. Boháči staví i bez povolení, za porušení zákona platí směšné pokuty,“ říká
s tím, že toto pokládá za přímý „teror“ původního obyvatelstva. Příkladem může být
nedávné zbourání dominanty Špindlu, staleté boudy Švýcárny z přelomu
19. a 20. století, která musela ustoupit jediné nové vile. Za nepřímý „teror“ původních obyvatel považuje Ivan Rynda zvyšující se ceny základních potravin, kvůli kterým mnoho místních lidí nakonec nakupuje v nížinách, kam třeba dojíždějí za prací.

Se sněhem zmizí peníze
Co se stane se Špindlerovým Mlýnem,
když nebude sníh? „Bez sněhu tam lidé
přestanou jezdit, vleky se v zimě postupně
zastaví. Atrakce zmizí, hospody se zavřou
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Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.
tel.: 773 191 811

Zásadní obrat? Neobávám se
Proces možného útlumu může zmírnit letní provoz. „Už dnes platí, že když i mimo
zimu přijedete do většího střediska, nebudete vědět, zda si máte nejprve půjčit koloběžku, elektrokolo, jít do lanového parku,
nebo si zastřílet z luku,“ popisuje Libor
Knot. Dlouhodobé statistiky podle něj vypovídají o tom, že se zkracuje doba, kterou lidé tráví na lyžích. „Spousta návštěvníků lyžuje jenom tři hodiny denně, byť la-

novka je v provozu osm hodin, nicméně
jít si zalyžovat, i když jenom krátkou
dobu, je pro ně pořád gró pobytu na horách. Až potom jdou někam do gastro zařízení, wellness, či si zahrát večer na simulátor golf,“ dodává Knot.
V samotném Špindlu berou katastrofické scénáře s rezervou. „Co se týče klimatických teorií, neobáváme se nějakého zásadního obratu. Žiji v Krkonoších celý svůj život a pamatuji si, že i v minulosti bylo několik teplejších zim, kdy byly Vánoce
nebo třeba i leden téměř bez sněhu. Každopádně statistiky o změnách klimatu nebereme na lehkou váhu, na druhou stranu technologie a zasněžovací systémy jdou opravdu rychle dopředu a rok od roku se neustále zdokonalují,“ konstatuje René Hroneš,
ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn.
Podle Ivana Ryndy nyní žijeme v době
meziledové. S velkou mírou nadsázky se
tak dá říct, že pro lyžaře lepší časy zase přijdou. „Další doba ledová jednou určitě přijde,“ uklidňuje budoucí generace. Střídání
dob ledových a meziledových se děje
v cyklu asi 10 tisíc let.
S přispěním Veroniky Strejcové
Jak oteplování podnebí v Česku
ovlivní zemědělství? Čtěte na straně 12
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České zemědělství
čekají v příštích dvaceti
letech změny. Oteplování
podnebí a dlouhá i suchá
léta umožní farmářům
také v našich podmínkách
pěstovat například
čirok nebo quinou.
ČR | Pozvolné zvyšování teploty ve střední Evropě ovlivní kromě horských oblastí
i zemědělce v nížinách. Ti během příštích
desetiletí pravděpodobně budou muset alespoň zčásti přejít na pěstování jiných plodin, než jsou v současnosti zvyklí.
„Pokládám téměř za jisté, že se postupně objeví například čirok, proso či quinoa
čili merlík,“ vyjmenovává kulturní ekolog
Ivan Rynda. Právě merlík, kterému se přezdívá „poklad Inků“ a jenž pochází z Jižní
Ameriky, je dnes modernímu světu velmi
blízko pro svou chuť i nutriční vlastnosti.
„Je pravděpodobné, že si tyto pro česká
pole netypické plodiny cestu na trh do několika let najdou. Změnu nevylučuji ani
v ovocnářství, nedivil bych se fíkům někde
na jižní Moravě,“ dodává Ivan Rynda.
Existenci fenoménu globálního oteplování, které má tyto změny klimatu na svědomí, dnes potvrzuje většina světových
vědců. Včetně Ivana Ryndy, který tento
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Změny klimatu pustí na
česká pole „poklad Inků“

„

jev přisuzuje působení člověka, nikoliv
cyklickým změnám planety. „Hlavním argumentem, že je globální oteplování způsobeno člověkem, stojí na tvrzení, že ‚poruchy‘ počasí jsou oproti minulým histo-

Uhlík, který se
stovky milionů
let ukládal, uvolňujeme
do ovzduší během
několika desetiletí.
rickým obdobím velmi rychlé. Příkladem
je posledních asi dvacet let. Za tu dobu
jsme zažili sedm ‚pětisetletých‘ a ‚tisíciletých‘ povodní. Nebo bylo snad patnáct či
osmnáct nejteplejších let za poslední dvě
století. To už není náhoda,“ vysvětluje.
Klimatické změny je možné zdokumentovat také množstvím skleníkových plynů
v ovzduší, jejichž koncentrace je dnes

Recept: Čirok se špenátem a cizrnou
Potřebujeme: 50 g čiroku, 1 cibuli, 150 g čerstvého mladého
špenátu či mangoldu, 150 ml nesoleného vývaru, 100 ml
kokosového mléka, 50 g uvařené cizrny, 1 lžičku kari koření, sůl.
Postup: Cibuli nakrájejte najemno. Na pánvičce nebo v hrnci
s nepřilnavým povrchem rozehřejte přepuštěné máslo a přidejte
cibuli. Jakmile zesklovatí, přisypte kari koření a krátce orestujte.
Přidejte propláchnutý nabobtnalý čirok, zalijte vodou či vývarem
FOTO | SHUTTERSTOCK a osolte. Přiveďte k varu, poté ztlumte plamen a nechte 30 minut
dusit pod pokličkou, sem tam promíchejte, případně podlijte troškou
vody. Přidejte špenát (nebo jakoukoliv jinou zeleň podle chuti) a cizrnu, zalijte kokosovým
mlékem a duste pod pokličkou ještě dalších 10 minut. Pokud použijete byliny s hodně jemnými
listy, přidejte je až na poslední minutu, ať je zbytečně nerozvaříte.
Zdroj: Lidovky.cz

oproti začátku průmyslové epochy o víc
než třetinu vyšší. Za to může nejen samotný počet na Zemi žijících lidí, kteří vydechují oxid uhličitý, ale také chov dobytka
či pěstování rýže, protože to vše produkuje metan. Za hlavní zdroj skleníkových
plynů ale Ivan Rynda vidí zásadní zvyšování energetické spotřeby lidstva. „Lidstvo objevilo zásoby ‚podzemního lesa‘,

tedy zemní plyn, ropu a tak dále, což je
vlastně akumulovaný uhlík, který má původ ve slunečním záření. Toto sluneční záření umožnilo během milionů let růst rostlin na zemi, které se pak přeměnily v podzemí ve fosilní paliva. My teď ten uhlík,
který se stovky milionů let ukládal, uvolňujeme do ovzduší během několika desetiletí,“ popisuje.
(jos)
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Váš nehet změnil barvu
i tvar? Může jít o plíseň
Onemocnění způsobená
houbami a kvasinkami
jsou velice častá.
Objevují se hlavně na
nehtech rukou a nohou.
ČR | Pokud se plíseň na lidské kůži objeví, nejčastěji se usídlí v meziprstích nohou. To se projeví šupinami až drobnými trhlinami. Plíseň se pak rozšiřuje na
chodidla, později i na nehty nohou.
Objevit se ale může na jiných částech
těla – na ploskách, bércích, tříslech, vousech, na hlavě i na trupu. Lokální nález
je různorodý, většinou se projevuje červenou kůží s nánosem šupin. Velmi často plíseň postihuje nehty. Mezi typické

jevuje nadměrné rohovatění kůže. Zpravidla postihuje nejdříve palec u nohy
a pak se rozšiřuje i na ostatní prsty. Ale
postihnout může i chodidla.
Plíseň se dá chytit snadno. Stačí
k tomu vlhké prostředí, které má ráda.
Nejnáchylnější místa jsou společné sprchy, umývárny, sportoviště či plochy
kolem bazénů. Ale chytit ji můžete
i z předmětů, které nakažená osoba používala – například z ručníků nebo bot.
Odloučené kožní šupiny a části nehtů
jsou totiž infekční i několik měsíců.
FOTO | SHUTTERSTOCK

příznaky patří změněná barva, tvar
i struktura. Nehet se většinou zbarví žlutě, je drobivý, v okraji nehtu a později
v celém rozsahu nehtové ploténky se ob-

Vstupní brána pro mikroby
Pokud se u vás něco podobného objeví,
ihned byste měli začít s léčbou. Infekce
se totiž šíří, v meziprstích nohou může
posloužit jako brána vstupu pro jiné mi-

Nepříjemná nákaza

K nákaze plísněmi dochází
při kontaktu s výtrusy hub.
■ Spory hub jsou na předmětech
používaných nakaženou osobou
například na ručníku nebo v botách.
Prevence je proto nejdůležitější.
■ Zdrojem mohou být i podlahy zařízení,
kde chodí větší množství osob na boso,
jako jsou bazény, sprchy, sauny.
■ Plíseň postihuje častěji nohy, protože
se více potí, přičemž vlhko a teplo je
příznivým prostředím pro růst hub.

■

kroby, například streptokoky, které vyvolávají takzvanou růži. Léčí se převážně roztoky či laky, které se natírají přímo na nehet. Účinné látky pronikají do
nehtové ploténky, kde ničí vlákna parazitujících hub. Pokud tato léčba nezabere, přistupují lékaři k celkové protiplísňové léčbě polykáním tablet. Riziko, že
se nákaza objeví opakovaně, je poměrně velké.
A jaká je prevence? Odborníci doporučují nosit vzdušnou obuv, doma pantofle s otevřenou špičkou a bavlněné ponožky. Důležité je také řádně vysušovat
meziprstí po koupeli. K. HUDEČKOVÁ
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Odstraněním plísní si posílíte imunitu
my, což se o ostatních mikroskopických predátorech říci nedá.

Plísně jsou infekce a naše lehkovážnost, že
nebolí, tak nám neškodí, je zavádějící
jící
cí.
Tělo musí na obranu proti plísním sou
ustředit imunitní systém do místa inffekce. Pak se může stát, že bude chyybě
ět
jinde, při závažnějším onemocnění.
Pythium oligandrum je mikroor-ganizmus, který přímým parazitiz-o
mem vysává jiné plísně a kvasinky. To
není nic nového, takových mikroor-e
ganizmů je na světě několik tisíc. Ale
Pythium oligandrum je chytrá houba
a
a konzumuje pouze plísně a kvasinkyy,
oj
ze kterých čerpá živiny pro svůj rozvoj
a není schopna napadat jiné organizz-

„Začali jsme u nohou, protože jsou na opačném konci než hlava,“ vzpomíná výzkumník Radim Klimeš a pokračuje. „ Zápach nohou vytvářejí sice bakterie, ale ty žijí v symbióze s plísněmi.
Plísně dráždí pokožku a tělo je chce odplavit
potem. Vlhko plísně i bakterie potřebují. Pokud
plísně odstraníme, nohy přestanou zapáchat.
Oříškem byla plíseň pod nehtem, ale vhodnou
zábalo
zábalovou
aplikací jsme s lékaři tento problé
b
ém vyřešili.“
Velmi překvapivé bylo čištění nehojících se ran (bércové vředy, diabeho
ttické nohy, …) a snížení patogenní mikkrroﬂóry, která rozkládá tkáně a brání
ho
h
ojení, takže se nemuselo přistupovat
k amputaci.“
„Pythium oligandrum svými zoosporami aktivně vyhledává kvasinky,
sp
kktteré pak vysává. A tak netrvalo dlouho
h
o, abychom se zaměřili na vaginální
kka
andidózy“ říká Radim Klimeš a dodá-

Přípravky s Chytrou houbou dostanete ve své lékárně.
Vaše otázky, rádi zodpovíme na telefonu: 608 157 744 akutní dotazy na infolince: 773 773 970,
e–mail: pythium@pythium.cz, informace na: www.chytrahouba.cz
Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

vá. „Ovšem lidé při svém aktivním životě si přenášejí tuto infekci i do úst a tak jsme se nevyhnuli
ani dutině ústní a vyšly nám velmi pozitivní ohlasy od gynekologů, dentálních hygieniček a zubních lékařů.“
Dnes jsou v lékárnách k dispozici přípravky
pro péči o nohy – BIODEUR 3×1g, CHYTRÁ
HOUBA PYTHIE BIODEUR NAIL, CHYTRÁ
HOUBA PYTHIE BIODEUR PREVENT a další.
Pro dutinu ústní – CHYTRÁ HOUBA PYTHIE
BIO PLUS. Pro intimní hygienu a místa náchylná k výskytu kvasinek – FEEL FRESH. Pro péči
o pokožku a úpravu fyziologické mikrobiální ﬂóry
při hojení poškozené pokožky – BIOMYCOSIN.
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Zhasněte, svlečte se a cvičte jógu
Jógu dnes cvičí kdekdo,
ale jen málokdo si ji
vyzkoušel v naprosté
tmě nebo dokonce
i zcela bez oblečení.
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Ačkoliv by se mohlo zdát, že jóga
ve tmě je pouze jakási odnož klasické
jógy a vznikla hlavně na základě toho,
aby nalákala nové klienty, terapeutové
to odmítají. „Jakýkoliv druh jógy by
měl být i o duchovnu. Cílem je odvrátit
se od vnějšího světa, pochopit své tělo
a propojit se s ním. Aby při tom člověka
nic nerozptylovalo, tak se jóga od pra-

dávna cvičila o samotě nebo se zavřenýma očima. Cvičení ve tmě je tak vlastně
logickým vyústěním toho všeho. Není
to žádný nově založený či propagovaný
směr,“ vysvětluje zakladatelka a instruktorka jógy Věra Vojtěchová z Domu
Jógy v Praze.
Jestliže se ke cvičení jógy ve tmě odhodláte, nemusíte mít strach, že jakmile
začne lekce, najednou v místnosti všechno zhasne a vy si nebudete jistí ani tím,
jestli sedíte na vlastní podložce. „Na začátku lekce je v sále rozsvíceno několik
svíček, které se během pěti minut sfouknou, teprve potom nastane úplná tma,“
upřesňuje Vojtěchová.
Při samotném cvičení jógy ve tmě
pak můžete mít zavřené oči, nebo je nechat otevřené. „Pro většinu však bývá
příjemnější, když oči zavřou, ačkoliv je
v místnosti tma,“ podotýká Vojtěchová.

FOTO | PROFIMEDIA

Příprava na jógu ve tmě se neliší ničím
od té, kdy se vydáte na klasickou jógu.
„Zásadní rozdíl spočívá v tom, že cvičení jógy ve tmě vám pomůže se dokonale
osvobodit od pozorování a hodnocení
sebe i druhých. Dokáže vás zbavit předsudků,“ říká Vojtěchová. A dodává:
„Při józe ve tmě nehrozí, že byste se vzájemně pozorovali, dokonce nemáte mož-

nost vidět ani sami sebe v zrcadle. Tento pocit musíte začít – je neuvěřitelně
osvobozující,“ popisuje.
Pokud vás zajímá, jaké pozice se při
józe ve tmě cvičí, tak jsou to ásany.
„Mimo jógové pozice se na lekcích jógy
ve tmě věnujeme základním dechovým
technikám, takzvané pránájámě. V pokročilé skupině se pokoušíme také o meditační techniky,“ upřesňuje Vojtěchová.
A kdo se nebojí, může odhodit i oblečení. Všechno oblečení. „Ano, pro pokročilé, odvážné či zkrátka pro všechny, kteří se nebojí zkoušet nové věci, doporučuji lekci nahé jógy. V Domě Jógy
s tímto druhem jógy teprve začínáme,
ale už nyní máme od cvičenců pozitivní
zpětné vazby. A nebojte, sice cvičíme
nazí, ale jde spíše o komorní lekce
a opět se cvičí po tmě, nikoliv za plného
světla,“ uzavírá instruktorka.
(re)
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Audiovizuální instalace

zblízka a nahlas

Liberec 12. 9. – 21. 10.
Ostrava 25. 10. – 20.11.

www.ceskafilharmonie.cz/mavlast

Lukáš 26
4+KK

9724 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Objednávejte
+420 377 825 782

ZDARMA

katalog 380 domů

www.ekonomicke-stavby.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

To bude mejdan! Müller,
Neckář a Kryštof na jedné akci
Český mejdan s Rádiem
Impuls bude největší
koncertní událostí
české populární hudby
roku 2018.
JOSEF VLČEK

V

sobotu 13. října se v pražské
O2 areně setkají umělci všech generací, aby potěšili svými písničkami 13 tisíc přátel domácí hudby. Letos je ve výběru účinkujících na velkolepém koncertu Český mejdan s Impulsem několik novinek. V programu je
větší podíl hvězd mladší generace, a protože si připomínáme sté výročí vzniku
Československa, pozvali pořadatelé
také dva vážené slovenské hosty.

Kdo tedy na „festivalu pod střechou“
předvede své muzikantské umění?
Mirai jsou největším hudebním objevem loňského roku. Čtyřčlenná pop
rocková kapela z Frýdku-Místku se proslavila skladbou, inspirovanou slavným
výrokem Emila Zátopka: Když nemůžeš, tak přidej. Ale v rádiích se jim daří
i s dalšími hity Anděl a Chci tančit.
Richard Müller rád dává k dobru,
že díky slavné písni Srdce jako kníže

Rohan mu v Čechách říkají „starej Růžička“. Patří k největším osobnostem
slovenské populární hudby. Umí zapívat hitovku i šanson. Michal Horáček
a Petr Hapka v něm měli jednoho ze
svých nejoblíbenějších interpretů.
Je jasné, že jejich Štěstí je krásná věc
nemůže na výběrovém Českém mejdanu chybět.
Jelen je temperamentní a sympatická kapela s charismatickým frontmanem Jindrou Polákem. Letos překvapí

zajímavým hostem. Zpěvačkou Míšou
Tučnou a písničkou z repertoáru jejího
slavného táty Michala Tučného, Spím
v obilí.
Michal David k Českému mejdanu
prostě patří. Tentokrát si nachystal
nový duet, ale také novou verzi hitu
My máme prima rodiče, která se v této
podobě stala hymnou letošního ročníku. Mejdan podle plánu si s ním zazpívají i dva finalisté soutěže Zazpívej si na
mejdanu.

Česká republika
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Český mejdan
s Rádiem Impuls

diskotékou Ivo Apfela. Vstup do této
zóny je pro všechny zdarma i bez
lístků na koncert.

■

Třetí ročník Českého mejdanu
s Impulsem 2018 se uskuteční
v pražské O2 areně 13. října 2018.

■

Pro návštěvníky koncertu bude už
odpoledne od 15:30 hodin připravena
speciální venkovní scéna
s občerstvením, ochutnávkou pivních
speciálů od Staropramenu, živým
koncertem skupiny Hamleti a českou

■

Vstup do O2 areny bude umožněn
od 16:30, koncert začíná v 18:00.

■

Producenty koncertu jsou Rádio
Impuls, Stratex Communications
a Bestsport.

■

V soutěži týdeníku 5plus2 vyhráli po
dvou vstupenkách na akci čtenáři
Libor Smékal a Šárka Lichoňová.

INZERCE

Michal Hrůza je mistr filmových písní a má jich na svém kontě už téměř desítku. Řadu z nich uslyšíte naživo, ale
určitě nebudou chybět ani Černý brejle
nebo 1+1, které ho provází už od dob
Ready Kirken.
Xindl X je sice „v blbým věku“, ale
přesto právě vydal nové album a novinka Dřevo určitě na koncertu zazní. Jinak ale chystá Ondra Ládek nadupaný
playlist plný nejosvědčenějších hitů. Popelka, Na vodě i Cudzinka v tvojej zemi
v něm chybět nebudou. Zkrátka vtipné
a sebeironické písničky, které nám občas dávají sílu podívat se s úsměvem i
na naše slabiny.


ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

Václav Neckář na Českém mejdanu
předčasně oslaví své nadcházející pětasedmdesátiny. Ale je tu ještě jedno výročí. Za pětapadesát let v českém showbyznysu natočil přes 500 písní všech stylů a žánrů od teenagerských hitů z šedesátých let až po textově komplikované
balady. Stín katedrál, Ša la la la li, Tu
kytaru jsem koupil kvůli tobě nebo novodobá Půlnoční, to všechno k mýdlovému princi patří.
Peter Nagy a skupina Indigo budou
váženými hosty. Hvězda osmdesátých
let zářila především v hymnických písních jako Poďme sa zachránit, Psi sa bránia útokom nebo Láska je tu s vami, ale
české publikum nejvíc milovalo jeho
srdceryvnou baladu Kristýnka iba spí.
Vystoupení je vzácnou událostí poslechnout si autentické provedení jeho hitů.
Kryštof je zlatým hřebem letošního
Českého mejdanu s Rádiem Impuls. Původně havířovská skupina loni oslavila
25 let svého trvání v úžasné formě a během jednoho roku vychrlila hned několik superúspěšných písní, které navíc patří k tomu nejlepšímu, co zpěvák Richard Krajčo a jeho spoluhráči kdy vytvořili. Šňůry, Zůstaň tu se mnou nebo
Naviděnou. Ty a s nimi řada dalších oblíbených hitů zazní v závěrečném hodinovém bloku, který je inspirován skvělými koncerty na Strahově. Ty ukázaly,
že tak sehranou a autenticky znějící kapelu jen tak v naší republice nenajdeme.




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

do lehčích půd
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

do lehčích půd
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:
Blansko, Roman Boček, Dolní Lhota 137, T 516 418 555 • Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 • České
Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 • Golčův Jeníkov, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, Havlíčkovo nám. 133,
T 601 382 804 • Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 • Chotěboř, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK,
nám. TGM 56, T 601 382 806 • Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 • Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T
734 678 116, 737 260 791 • Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 • Tábor, HUTAB s.r.o., Chýnovská 2989, T 381 212 153
• Žďár nad Sázavou, ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o., Brodská 104, T 566 627 075

Kompletní sortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna

www.vari.cz.
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VÍTĚZ KOMUNÁLNÍCH
VOLEB V PRAZE
JAK TO VIDÍ BOOKMAKEŘI:
ANO 2,2
PIRÁTI 2,8
ODS 3,3
PRAHA SOBĚ 11
SPOJENÉ SÍLY
15
PRO PRAHU
ČSSD 150
SPD 150
KSČM 200
STRANA
200
ZELENÝCH

V pátek a v sobotu se v celém Česku konají
komunální volby, někde lidé volí také do Senátu.
Díky „kroužkování“ můžete do obecního zastupitelstva dostat kandidáty z více stran. Jak na to,
abyste neudělali chybu a váš hlas byl platný?
ČR | Volební místnosti pro volby do
obecních zastupitelstev i Senátu se otevírají v pátek 5. října ve 14 hodin a zavírají ve 22 hodin. Druhý den, tedy
v sobotu, můžete přijít k hlasování od
8 do 14 hodin.
V komunálních volbách může volič
využít takzvané křížkování kandidátů,
systém je ale odlišný od voleb do Poslanecké sněmovny a poměrně snadno
se při něm udělá chyba. V komunálních volbách máte možnost zaškrtnout
stranu i jednotlivé kandidáty, stejně
jako můžete zakřížkovat kandidáty napříč stranami. Vždy ale musíte dodržet
maximální počet hlasů. Ten udává počet zastupitelů, který se v obci volí.
Ukažme si to na příkladu.
V obci X se do zastupitelstva volí
8 zastupitelů. Volič má tedy 8 hlasů,
které může uplatnit. V této obci kandidují tři strany: A, B a C. Volič má
hned několik možností:
1. Udělit křížek pouze konkrétní
straně, například straně A, čímž strana
dostane všech 8 hlasů.
2. Udělit křížek konkrétní straně, například straně A, a dále zakřížkovat například dva vybrané kandidáty ve straně B a jednoho ve straně C. Tím pádem strana A získá pouze 5 hlasů, které obdrží prvních pět kandidátů na se-

JAK TO VIDÍ EXPERT FORTUNY
ROMAN KOVAŘÍK

Piráti uspěli v posledních volbách do parlamentu
Strana není poznamenaná skandály z minulosti
Oslovují rovněž mladší generaci voličů
Vše řeší transparentně, včetně ﬁ
ﬁnancování
nancování strany
Aktivně odhalují korupci a jiné nešvary

Kurzy jsou aktuální k 4. 10. 2018.
Více na www.ifortuna.cz

Pozor na barvu
obálek
Souběžně s komunálními
volbami se v některých regionech konají i ty senátní. Lidé

FOTO | MAFRA

JAK TO VIDÍ SÁZKAŘI

kurz

Vítěz komunálních 2,8
voleb v Praze – Piráti
•
•
•
•
•

znamu, strana B obdrží dva hlasy
a strana C jeden hlas.
3. Neudělit křížek konkrétní straně,
ale jen zakřížkovat kandidáty napříč
stranami. Těchto hlasů však může volič udělit maximálně 8, jinak je jeho
hlas ve volbách neplatný.
4. Neudělit křížek konkrétní straně,
ale dát jí například 3 hlasy pomocí
křížků u jednotlivých kandidátů. Pokud by volič křížek straně dal, hlasy
získají první tři kandidáti.
Z toho vyplývá, že zakřížkuje-li volič u své preferované strany jen jednoho kandidáta, dostane tato strana jen jeden hlas. Neplatný hlas je takový, na
kterém není označena ani strana, ani
jednotliví kandidáti. Hlas také neplatí, pokud volič zaškrtne více než
jednu stranu, dále pokud označí
více kandidátů, než kolik se
v obci volí zastupitelů,
nebo pokud svůj hlas nevloží do obálky či ho nějak poškodí.

budou rozhodovat o obsazení třetiny
horní komory Parlamentu, obsazovat
se bude 27 křesel na dobu šesti let. Při
hlasování je potřeba si dát pozor na barvu obálky. Zatímco u „komunálek“ je
potřeba odevzdat volební lístek do
úřední obálky šedé barvy, tak u senátních voleb je obálka žlutá. Kdo si to poplete, tak jeho hlasy propadnou.
Pokud ani jeden z kandidátů do Senátu nezíská v první kole nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se hned
o týden později – tedy 12. a 13. října – kolo druhé, do nějž postupují dva
nejúspěšnější kandidáti z prvního
kola. Hlasovací lístky pro druhé kolo
voleb budou k dispozici pouze ve volební místnosti. (re, lidovky.cz, iDNES.cz)

ANO 61 %
Ostatní 3 %
Praha sobě 6 %

ODS 10 %
Piráti 20 %

Ministerstvo ﬁnancí varuje:
častí na hazardní hře může vzniknout závislost

0 Kč
BONUS 70

Manuál pro voliče:
jak vyzrát na křížky?

18+

VSAĎ SI
NA VÍTĚZE
VOLEB

Česká republika

TV program týdeníku 5plus2

sobota 6. října 2018
Nova

Prima

Prima cool

7.00 Kačeří příběhy (14, 15) 7.50 Show Toma
a Jerryho (22) 8.10 Tvoje tvář má známý hlas V
10.50 Koření 11.50 Volejte Novu 12.25 Rady
ptáka Loskutáka 13.25 Tipy ptáka Loskutáka
13.40 Víkend 14.35 Rodinná dovolená a jiná
neštěstí 16.35 V srdci moře 18.50 Helena IV (46)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.35 Ben 10 (10) 6.50 Transformers: Roboti
v utajení (3) 7.20 M.A.S.H (139) 7.50 M.A.S.H
(140) 8.20 M.A.S.H (141) 8.55 Autosalon 10.05
Bikesalon 10.35 Prima Partička 11.45 Česko
Slovensko má talent 13.15 Polda II (6) 14.30
Vraždy v Midsomeru V 16.50 Velbloud uchem
jehly. Veselohra (ČR, 1936). Hrají H. Haas,
A. Nedošinská, J. Štěpničková, R. Deyl st.,
P. Herbert, O. Nový, E. Blažek, R. Šlemrová,
A. Mandlová, J. Plachta a další 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.35 Poslední loď (10) 7.15 Extant (10) 8.10 Top
Gear XVIII 9.25 Pevnost Boyard (3) 11.40 Re-play
12.15 Futurama VIII (5) 12.45 Simpsonovi XX
(11, 12) 13.35 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XX (13, 14)
14.45 Futurama VIII (6) 15.15 Sedm statečných
17.55 Simpsonovi XX (15) 18.30 Simpsonovi XX
(16) 18.55 Simpsonovi XX (17) 19.30 Simpsonovi
XX (18) 20.00 Star Wars: Epizoda I – Skrytá
hrozba 22.55 Predátoři, akční film (USA, 2010)

20.00 Všechnopárty
21.00 Policajt, nebo rošťák
Krimikomedie (Fr., 1979). Hrají
J.-P. Belmondo, M. Laforetová,
M. Galabru, J.-F. Balmer a další.
Režie G. Lautner
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Nenapravitelný
Komedie (Fr., 1975). Hrají
J.-P. Belmondo, G. Bujoldová,
J. Guiomar, D. Ceccaldi,
A. Ferréolová a další.
Režie P. de Broca
0.25 Banánové rybičky
0.55 Bydlení je hra
1.20 Malá farma
1.45 Sama doma
3.15 Brno Open 2009
4.00 Jak se vede, sousede?
4.40 Kuchařská pohotovost
5.10 V kondici
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.40 Krimi 6.00 Noviny 6.40 Krimi

7.10 Noviny 7.55 Soudní síň 8.55 Soudní síň 9.55
Policisté v akci 10.55 Dokonalé neviňátko 12.55
Chlapci a chlapi (4/11) 14.15 Kdyby bylo kdyby 2
(1, 2/10) 16.25 Soudní síň 17.20 V sedmém nebi
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Rodáci (4/13)
22.20 Tenkrát na západě 23.25 V sedmém nebi
1.00 Kdyby bylo kdyby 2 (1/10)

NEDĚLE 5.05 Tenkrát na západě 5.50 Krimi
6.15 Noviny 6.50 Krimi 7.20 Noviny 8.05 Soudní
síň 9.00 Skutečné příběhy 10.05 Soudní síň – cz
11.50 Jsem máma (5/20) 12.55 Rodáci (4/13) 14.55
Chlapi přece nepláčou 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.05 Všechno, co mám rád 2
23.55 Všechno, co mám rád 2 0.20 Na chalupě
PONDĚLÍ 8.40 Soudní síň – cz 10.30 Ochránci
11.30 Ve jménu zákona (57/131) 12.40 V sedmém
nebi 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.00
Profesionálové III (22/30) 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Chlapi přece nepláčou 22.00 Soudní
síň – cz 22.55 Profesionálové III (22/30), 23.50 Ve
jménu zákona (57/131) 0.50 V sedmém nebi

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
6.00 Nohejbal 6.20 Polopatě 7.10 Meluzína
7.45 Obr z Černé skály 8.25 Úsměvy Yvetty
Blanarovičové 9.05 Otec Brown V 9.50
Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Vltavská víla 13.50 Doktor z vejminku
(4/7) 14.35 Holka, nebo kluk? 16.15 Hercule
Poirot 17.55 Bydlet jako... ve srubu 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

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 60 sekund
Akční film (USA, 2000). Hrají
N. Cage, G. Ribisi, A. Jolie a další
1.05 Rodinná dovolená a jiná neštěstí
Komedie (VB/N/USA, 2006)
2.50 Život ve hvězdách
3.30 Co na to Češi
4.10 Ordinace v růžové zahradě 2

ÚTERÝ 8.40 Soudní síň 10.35 Policisté v akci

11.35 Ve jménu zákona (58/131) 12.40 V sedmém
nebi 14.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 18.00
Profesionálové III (23/30) 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Puma (2/9) 21.20 Puma (3/9) 22.25
Soudní síň – cz 23.10 Profesionálové III (23/30)

STŘEDA 10.45 Policisté v akci 11.45 Ve jménu

zákona (59/131) 12.45 V sedmém nebi 15.00 Soudní
síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Profesionálové III
(24/30) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Prázdniny
II (6/10) 21.30 Jsem máma (6/20) 22.30 Soudní
síň – cz 23.25 Profesionálové III (24/30)

ČTVRTEK 8.40 Soudní síň 10.35 Policisté

v akci 11.30 Ve jménu zákona (60/131) 12.40
V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Profesionálové III (25/30) 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Země v ohrožení 22.20
Soudní síň – cz 23.10 Profesionálové III (25/30)

PÁTEK 10.35 Policisté v akci 11.35 Ve jménu

zákona (61/131) 12.45 V sedmém nebi 15.00 Soudní
síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Profesionálové III
(26/30) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Chlapci
a chlapi (5/11) 21.45 Rodinné záležitosti 22.55
Ochránci 23.50 Profesionálové III (26/30)

20.15 1 PROTI VŠEM
Jediná česká zábavní show, ve
které můžete vyhrát až jeden
a půl milionu korun
22.10 Raluca
Krimithriller (ČR, 2014).
Hrají J. Dolanský, M. Pachlová,
D. Novotný a další. Režie
Z. Viktora
23.45 Ďábelský dům
Horor (USA, 2015). Hrají
M. Dungeyová, J. Egender,
P. Fischler a další. Režie
A. Legrand
1.35 Vraždy v Midsomeru V
Smrtelná bylina. Krimiseriál
(VB, 2001). Hrají J. Nettles,
D. Casey, G. Bargeová,
W. Craigová, I. Hogg. Režie
D. Tucker
3.45 Spravedlnost v krvi VIII (1)
Nový začátek. Krimiseriál
(USA, 2017)

Relax
SOBOTA 6.00 Stefanie 7.00 Fantastická příroda

7.45 Pohodové zprávy 8.00 To nej z regionu 8.25
Stefanie 9.25 Relax na špacíru 10.05 Zvěřinec 10.40
Relax TOP 11.25 Pohodové zprávy 11.40 To nej
z regionu 11.45 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Esmeralda 18.40 Dámská jízda
Heidi 19.35 Esmeralda 21.25 7 pádů Honzy Dědka
21.55 Sobotní zábava 23.30 Ostře sledovaný vlak

NEDĚLE 7.00 Dokumenty z přírody 7.45

Pohodové zprávy 8.00 To nej z regionu 8.25
Doktor z hor 9.25 Filmové novinky 10.05 Zvěřinec
10.40 Relax TOP 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 21.25 Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.00
7 pádů Honzy Dědka 23.30 Ostře sledovaný vlak

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 Relax TOP 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.15 Společnost mrtvých básníků 8.45 Dr. House
(13, 14) 10.35 Námořní vyšetřovací služba VI
(18, 19) 12.50 Milionové Vánoce 14.45 Strašpytlík,
animovaný film (USA, 2005) 16.10 Dobrodružství
Hucka Finna, dobrodružný film (USA, 1993) 18.20
Kameňák 4, komedie (ČR, 2013) 20.00 V oku
tornáda, katastrofický film (USA, 2014) 21.45
Dvanáct opic, sci-fi film (USA, 1995) 0.20 Na
pokraji smrti, akční thriller (USA/N, 2002)

Prima Max
6.05 Transformers: Roboti v utajení (2) 6.30 Ben
10 (9) 6.45 Velké zprávy 8.10 Pekelná kuchyně XII
(11) 9.00 Pekelná kuchyně XII (12) 9.55 Vítejte
doma V (14) 10.50 Vítejte doma V (15) 11.50 Turbo
13.50 Luisa a Lotka 15.50 V žáru noci, krimifilm
(USA, 1967) 18.15 Nalevo od výtahu, filmová
komedie (Fr., 1988) 20.00 Machři, komedie (USA,
2010) 22.15 Rudý písek, akční horor (USA, 2009)
0.10 Predátoři, akční film (USA, 2010)

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 Relax TOP 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 Relax TOP 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 Relax TOP 23.45 Luxus store

PÁTEK 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 Relax TOP 23.45 Luxus store
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neděle 7. října 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.00
16.15
17.15
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.15
21.44
21.45
23.20
0.55
1.40

Zajímavosti z regionů 6.30 Holka,
nebo kluk? Veselohra (ČR, 1938) 8.10
Úsměvy Petra Štěpánka 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.00 Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (6/6)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O uloupené divožence
Probuzená skála
Dick Whittington
My všichni školou povinní (7/13)
Růžový Hubert
Komedie (ČR, 1985)
Herbář VI
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Zahradnictví (6/6)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
V hlavní roli
Wallander IV
Bolkoviny
13. komnata Ondřeje Suchého

NOVA
6.15
6.40
7.05
7.55
8.15
10.20
11.20
13.25
15.30
17.05
18.50
19.30
20.15
21.20
21.50
23.35
1.10
1.55
2.35
3.10

Lví hlídka (12)
Looney Tunes: Úžasná show II (6)
Kačeří příběhy (16, 17)
Show Toma a Jerryho (23)
Poslední píseň
Malé lásky
Inkoustové srdce
Dobrodružný film
(N/VB/USA, 2008)
Policejní akademie
Komedie (USA, 1984)
Metráček
Rodinný film (ČR, 1971)
Jak svět přichází o básníky
Romantická komedie (ČR, 1982)
Hospoda (48)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Dáma a Král II (6)
Střepiny
D-Tox
Thriller (USA/N, 2002)
Poslání
Akční film (USA, 2001)
Dr. House (14)
Kriminálka Las Vegas V (22)
Krok za krokem III (4)
Metráček

6.20
6.40
7.05
7.35
8.00
9.10
9.45
10.15
11.00
11.45
12.40
13.20
13.40
14.25
16.45
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.05
0.40
1.05
2.05
4.15

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (11)
Transformers: Roboti v utajení (4)
M.A.S.H (141)
M.A.S.H (142)
Přírodní vesmír (2)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Teď vaří šéf!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Vraždy v Midsomeru VI
Tajemství hradu v Karpatech
Komedie (ČR, 1981)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Tátové na tahu (5)
Komediální seriál (ČR, 2018)
Sport Star
Válka bez pravidel
Thriller (USA, 2014)
Bikesalon
Přírodní vesmír (2)
Vraždy v Midsomeru VI
Spravedlnost v krvi VIII (2)

6.40 Když muž miluje ženu 9.05 Dobrodružství
Hucka Finna 11.40 Strašpytlík 13.05 V oku tornáda,
katastrofický film (USA, 2014) 14.45 Sue Thomas:
Agentka FBI (19-21) 17.40 Godzilla, akční sci-fi film
(Jap./USA, 2014) 20.00 Matrix Revolutions, sci-fi
thriller (USA, 2003) 22.25 Atentát, akční film (USA,
1997) 0.20 60 sekund, akční film (USA, 2000)

Prima cool
6.30 Poslední loď II (1) 7.10 Extant (11) 8.05 Top
Gear XVIII 9.20 Pevnost Boyard (4) 11.35 Bikesalon
12.10 Futurama VIII (6) 12.40 Simpsonovi XX (15, 16)
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi XX (17, 18)
14.40 Futurama VIII (7) 15.10 Star Wars: Epizoda I –
Skrytá hrozba 17.55 Simpsonovi XX (19-21) 19.30
Simpsonovi XXI (1) 20.00 Srážka 22.00 Vikingové
IV (11) 23.00 Živí mrtví VIII (3) 23.55 Grimm VI (6)

Prima Max
6.40 Transformers: Roboti v utajení (3) 7.05 Ben 10
(10) 7.25 Velké zprávy 8.30 Pekelná kuchyně XII
(12) 9.25 Pekelná kuchyně XII (13) 10.20 Vítejte
doma V (15, 16) 12.15 Velbloud uchem jehly 14.05
Nalevo od výtahu 15.55 Machři 18.10 Putování
s dinosaury 20.00 Penelope, romantický film
(VB/USA, 2006) 22.15 Raluca, krimithriller (ČR,
2014) 23.55 Válka bez pravidel, thriller (USA, 2014)

pondělí 8. října 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 (5/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Růžový Hubert
Komedie (ČR, 1985)
15.10 Všechnopárty
15.55 To je vražda, napsala VIII
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
20.00 Labyrint III (6/7)
21.05 Manu a Matěj na cestě do Říma
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista II
23.15 Na stopě
23.40 Taggart
0.25 AZ-kvíz
0.50 Kalendárium

5.55
8.45
9.00
10.00
10.55
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.45
23.35
0.30
1.20
2.05
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3530)
Dáma a Král II (6)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (305)
Dr. House (15)
Dr. House (16)
Kriminálka Las Vegas V (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3531)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (52)
Kriminálka Anděl IV
Training Day (12)
Beze stopy V (10)
Dr. House (15)
Dr. House (16)
Kriminálka Las Vegas V (23)
Střepiny

Prima
6.15
6.35
7.15
8.05
8.45
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
23.55
0.50
1.55
2.55
3.55

Ben 10 (12)
My Little Pony V (24)
M.A.S.H (142)
M.A.S.H (143)
M.A.S.H (144)
Ohnivý kuře (6)
Osudové léto v Praze
Romantický film (N, 2017)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (20)
Komisař Rex VII (6)
Komisař Rex VII (7)
Policie Hamburk (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (124)
Do not resuscitate!
Poklad z půdy
V. I. P. vraždy (14)
Policie v akci
Komisař Rex VII (6)
Komisař Rex VII (7)
Policie Hamburk (12)
Prostřeno!

Nova Cinema
7.05 Milionové Vánoce 9.00 Poslední píseň 11.00
Teleshopping 11.25 V oku tornáda 13.10
Teleshopping 13.30 Inkoustové srdce 15.25
Godzilla 17.45 V srdci moře 20.00 Zbožňuju
prachy!, komedie (USA, 2006) 21.45 Polibek před
smrtí, thriller (USA/VB, 1991) 23.30 D-Tox, thriller
(USA/N, 2002)

Prima cool
12.10 Futurama VIII (7) 12.40 Simpsonovi XX (19, 20)
13.30 COOLfeed 13.45 Simpsonovi XX (21) 14.15
Simpsonovi XXI (1) 14.45 Těžká dřina 15.20 Re-play
15.55 Futurama VIII (8) 16.15 Americký chopper II (16)
17.15 Top Gear XVIII 18.45 Simpsonovi XXI (2-5) 20.35
COOLfeed 20.45 Vandráci 21.20 Teorie velkého třesku
IX (19, 20) 22.15 Prima Partička 23.10 Cesty k úspěchu
23.15 COOLfeed 23.25 Americký chopper II (16)

Prima Max
6.10 Transformers: Roboti v utajení (4) 6.35 Ben 10
(11) 6.50 Velké zprávy 8.15 Pekelná kuchyně XII (14)
9.00 Vítejte doma V (16, 17) 10.55 Hvězdná brána
III (13) 11.55 Turbo 13.55 Penelope 16.15 Putování
s dinosaury 18.10 Ohnivá smršť, thriller (VB/Kan.,
2004) 20.00 Letuška 1. třídy, romantická komedie
(USA, 2003) 21.50 Velké nesnáze v Malé Číně,
akční komedie (USA, 1986) 0.05 Srážka

úterý 9. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.50 Neobyčejné životy 10.45
My všichni školou povinní (7/13)
11.40 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Úsměvy Karla Hály
14.40 Já a Karel
15.05 Případy podporučíka Haniky
15.50 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 Doktor Martin
20.55 Já, Mattoni
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Most IV (5/8)
22.55 Taggart
1.05 Kde bydlely princezny
1.25 Zajímavosti z regionů

5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.30
2.05
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3531)
Specialisté (52)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (306)
Dr. House (17)
Dr. House (18)
Kriminálka Las Vegas V (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3532)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (839)
Víkend
Training Day (13)
Beze stopy V (11)
Dr. House (17, 18)
Kriminálka Las Vegas V (24)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (306)

Prima
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
21.35
22.55
23.50
0.50
1.50
2.50
3.50

Ben 10 (13)
My Little Pony V (25)
M.A.S.H (144)
M.A.S.H (145)
M.A.S.H (146)
Ohnivý kuře (7)
Osudové léto na Kypru
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (21)
Komisař Rex VII (8)
Komisař Rex VII (9)
Policie Hamburk (13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (12)
Na písknutí přiběhne!
Komediální seriál (ČR, 2018)
Polda II (7)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VII (8)
Komisař Rex VII (9)
Policie Hamburk (13)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.40 Dobrodružství Hucka Finna 7.50 Dr. House
(15, 16) 9.40 Inkoustové srdce 12.00 V srdci moře
14.40 Policejní akademie 16.30 Zbožňuju prachy!,
komedie (USA, 2006) 18.15 Jak svět přichází
o básníky, romantická komedie (ČR, 1982) 20.00
Život po životě, drama (USA, 2010) 22.25 Klíč,
thriller (USA/N, 2005) 0.20 Matrix Revolutions

Prima cool
12.15 Futurama VIII (8) 12.45 Simpsonovi XXI (2, 3)
13.35 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXI (4, 5) 14.45
Teorie velkého třesku IX (19, 20) 15.40 Futurama VIII
(9) 16.00 Americký chopper II (17) 17.00 Top Gear
XVIII 18.15 Simpsonovi XXI (6-9) 20.05 COOLfeed
20.15 Top Gear XXV (6) 21.20 Teorie velkého třesku
IX (21, 22) 22.15 Partička 22.55 COOLfeed 23.05
Americký chopper II (17) 0.05 Partička

Prima Max
6.45 My Little Pony V (24) 7.10 Ben 10 (12) 7.30
Velké zprávy 8.30 Pekelná kuchyně XII (15) 9.20
Vítejte doma V (17) 10.15 Vítejte doma V (18) 11.15
Hvězdná brána III (14) 12.20 Luisa a Lotka 14.20
Ohnivá smršť 16.10 Letuška 1. třídy 18.05 Utajená
pravda 20.00 Opravdová kuráž, western (USA,
2010) 22.20 Touha smrti 5, thriller (USA, 1994)
0.20 Velké nesnáze v Malé Číně

středa 10. října 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Případy podporučíka
Haniky 10.30 Krabička 10.45 Doktor
Martin 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Úsměvy Karla Steklého
14.40 Abeceda G plus L
15.55 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 Sportky a Šance
20.00 Rapl (6/13)
21.05 Dovolená v éře páry
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Columbo
23.40 Most IV (5/8)
0.40 AZ-kvíz
1.10 Na stopě
1.30 Diskodrom 2005

NOVA
5.55
8.40
8.55
9.45
10.55
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.25
0.20
1.15
2.00
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3532)
Ordinace v růžové zahradě 2 (839)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (307)
Dr. House (19)
Dr. House (20)
Kriminálka Las Vegas V (25)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3533)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek X
Malé lásky
Námořní vyšetřovací služba XIV (1)
Beze stopy V (12)
Dr. House (19)
Dr. House (20)
Kriminálka Las Vegas V (25)
Krok za krokem III (5)

Prima
6.10
6.30
7.10
8.00
8.40
9.10
10.20
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
0.50
1.55
2.55
3.55

Ben 10 (14)
My Little Pony V (26)
M.A.S.H (146)
M.A.S.H (147)
M.A.S.H (148)
Ohnivý kuře (8)
Osudové léto v jižní Francii
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (22)
Komisař Rex VII (10)
Komisař Rex VII (11)
Policie Hamburk (14)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (125)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Tátové na tahu (5)
Policie v akci
Komisař Rex VII (10)
Komisař Rex VII (11)
Policie Hamburk (14)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.10 Dr. House (17, 18) 8.05 Sue Thomas: Agentka
FBI (19-21) 11.20 Zbožňuju prachy! 13.25 Rodinná
dovolená a jiná neštěstí 15.15 Život po životě,
drama (USA, 2010) 17.40 Štěstí ve hře, komedie
(Austr./USA, 2007) 20.00 Blbý a blbější, komedie
(USA, 1994) 22.10 Sucker Punch, akční film
(Kan./USA, 2011) 0.10 Poslání

Prima cool
12.50 Simpsonovi XXI (6, 7) 13.40 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XXI (8) 14.20 Simpsonovi XXI (9) 14.50
Teorie velkého třesku IX (21, 22) 15.45 Futurama VIII
(10) 16.05 Americký chopper II (18) 17.05 Top Gear
XVIII 18.15 Simpsonovi XXI (10-13) 20.05 COOLfeed
20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (6) 21.20
Teorie velkého třesku IX (23, 24) 22.15 Partička
22.55 COOLfeed 23.05 Americký chopper II (18)

Prima Max
6.20 My Little Pony V (25) 6.45 Ben 10 (13) 7.05
Velké zprávy 8.25 Pekelná kuchyně XII (15, 16) 10.15
Vítejte doma V (18) 11.05 Vítejte doma V (19) 12.05
Hvězdná brána III (15) 13.10 Utajená pravda 15.00
Valentino, romantický film (VB/USA, 1995) 17.20
Byt, komedie (USA, 1960) 20.00 Rozmarný
milionář, drama (USA, 2015) 22.05 Z pekla, thriller
(USA, 2001) 0.40 Touha smrti 5, thriller (USA, 1994)

čtvrtek 11. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Noční stolek 10.00 Doktor
z vejminku (4/7) 10.40 Dovolená
v éře páry 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Silvestr s dědou
Komedie (ČR)
14.20 Zpátky se Sobotou
15.15 Případy podporučíka Haniky
16.00 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 Doktor Martin
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha VIII
23.10 Kriminalista II
0.10 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.45
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.40
1.35
2.35
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3533)
Výměna manželek X
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (308)
Dr. House (21)
Dr. House (22)
Kriminálka Las Vegas VI (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3534)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (840)
Život ve hvězdách
8MM
Thriller (USA/N, 1999)
Dr. House (21)
Dr. House (22)
Krok za krokem III (6)
Co na to Češi

Prima
6.10
6.30
7.15
8.00
8.40
9.10
10.20
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
0.00
0.55
1.55
2.55
3.55

Ben 10 (15)
My Little Pony VI (1)
M.A.S.H (148)
M.A.S.H (149)
M.A.S.H (150)
Ohnivý kuře (9)
Osudové léto v Dánsku
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (23)
Komisař Rex VII (12)
Komisař Rex VII (13)
Policie Hamburk (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (13)
Rozbitý krunýř
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VII (12)
Komisař Rex VII (13)
Policie Hamburk (15)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.10 Sue Thomas: Agentka FBI (21) 6.10 Dr. House
(19, 20) 8.00 Štěstí ve hře 10.45 Život po životě
13.30 Pomsta ženy středního věku 15.20 Blbý
a blbější 17.25 King Kong 20.00 Námořní vyšetřovací služba VI (20) 21.00 Námořní vyšetřovací
služba VI (21) 21.55 25. hodina, drama (USA, 2002)
0.25 Sucker Punch, akční film (Kan./USA, 2011)

Prima cool
11.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (6) 12.15
Futurama VIII (10) 12.45 Simpsonovi XXI (10, 11) 13.35
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXI (12, 13) 14.50
Teorie velkého třesku IX (23, 24) 15.40 Futurama VIII
(11) 16.00 Americký chopper II (19) 17.00 Top Gear
XVIII 18.15 Simpsonovi XXI (14-17) 20.05 COOLfeed
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku X (1, 2)
22.20 Rachot v Bronxu 0.15 Americký chopper II (19)

Prima Max
6.45 My Little Pony V (26) 7.10 Ben 10 (14) 7.30
Velké zprávy 8.50 Pekelná kuchyně XII (16) 9.45
Pekelná kuchyně XII (17) 10.40 Vítejte doma V (19)
11.30 Vítejte doma V (20) 12.25 Hvězdná brána III
(16) 13.25 Byt 16.10 Rozmarný milionář 18.10
Příležitost k tanci 20.00 Zítra to roztočíme,
drahoušku...!, komedie (ČR, 1976) 22.00 Stigmata,
horor (USA, 1999) 0.15 Z pekla, thriller (USA, 2001)

pátek 12. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Krabička 10.00 Případy
podporučíka Haniky 10.45 Doktor
Martin 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Manu a Matěj na cestě do Říma
15.40 Příběhy slavných... Raoul Schránil
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
20.00 První republika III (6/13)
21.00 13. komnata Milana Markoviče
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Všechnopárty
22.25 Hercule Poirot
0.05 Případy detektiva Murdocha VIII
0.50 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.45
10.55
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.05
0.50
1.45
2.25
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3534)
Ordinace v růžové zahradě 2 (840)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (309)
Dr. House II (1)
Dr. House II (2)
Kriminálka Las Vegas VI (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3535)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Babovřesky
Komedie (ČR, 2013)
Nemilosrdná spravedlnost
Akční film (USA, 1991)
Dr. House II (1)
Kriminálka Las Vegas VI (1)
Krok za krokem III (7, 8)
Co na to Češi

6.25
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.30
12.20
12.35
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45

0.05
1.10
2.10
3.10

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (16)
Transformers: Roboti v utajení (5)
M.A.S.H (150)
M.A.S.H (151)
M.A.S.H (152)
Ohnivý kuře (10)
Osudové léto v Bavorsku
Romantický film (N, 2017)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (1)
Komisař Rex VII (14)
Komisař Rex VII (15)
Policie Hamburk (16)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Looper: Nájemný zabiják
Sci-fi film (USA, 2012). Hrají
J. Gordon-Levitt, B. Willis,
E. Bluntová a další
Komisař Rex VII (14)
Komisař Rex VII (15)
Policie Hamburk (16)
Prostřeno!

7.05 Dr. House (21, 22) 8.55 Zbraně pro San
Sebastian 11.35 Blbý a blbější 13.55 Dick Tracy 16.00
Námořní vyšetřovací služba VI (20) 16.55 Námořní
vyšetřovací služba VI (21) 17.50 Oscar, komedie
(USA, 1991) 20.00 Norman a duchové, animovaný
film (USA, 2012) 21.45 Vesnice, mysteriózní drama
(USA, 2004) 23.45 8MM, thriller (USA/N, 1999)

Prima cool
8.55 Top Gear XVIII 10.00 Americký chopper II (19)
11.10 Autosalon 12.15 Futurama VIII (11) 12.45
Simpsonovi XXI (14, 15) 13.35 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XXI (16, 17) 14.45 Teorie velkého třesku X
(1, 2) 15.40 Futurama VIII (12) 16.00 Americký chopper II (20) 17.00 Top Gear XVIII 18.15 Simpsonovi XXI
(18-21) 20.05 COOLfeed 20.15 Total Recall 22.40
Souboj bájných tvorů 0.35 Americký chopper II (20)

Prima Max
6.05 My Little Pony VI (1) 6.35 Ben 10 (15) 6.45
Velké zprávy 8.05 Pekelná kuchyně XII (17) 9.00
Pekelná kuchyně XII (18) 9.55 Vítejte doma V (21)
10.55 Hvězdná brána III (17) 11.50 Valentino 14.00
Příležitost k tanci 15.55 Kdo jinému kila sčítá... 18.10
Odvážné srdce, dobrodružný film (USA, 1997)
20.00 Velký blondýn s černou botou, komedie (Fr.,
1972) 22.00 Nahota na prodej 0.10 Stigmata
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Natálie Buksová (20)

Je na mateřské dovolené, ale s bývalým partnerem jim vztah nevyšel. Žije u rodičů v
Brušperku. Chce pokračovat ve studiu na
vysoké škole v oboru
zdravotní sestra. Pokud Natálka vyhraje, peníze použije na výbavičku pro miminko. Mezi její oblíbená jídla patří
svíčková, slanina, losos a babiččina zelná polévka. Nesnáší houby, játra a mák.
Nikdy by nesnědla vnitřnosti, jídla ze
zabijačky, dršťkovou polévku a syrové
maso nebo ryby.

Úterý: David Robek (16)

Je v prvním ročníku
oboru zahradnictví.
Žije sám v pronajatém
bytě, který si platí z
brigád. Chtěl se už osamostatnit od rodiny.
Pokud by vyhrál, peníze by použil na opravu bytu. Mezi jeho
oblíbená jídla patří sushi. Nesnáší luštěniny, vařená vejce a med.

Středa: Eva Marvanová (36)

Je kadeřnicí. Coby svobodná žije s desetiletou dcerou v ostravském bytě. Pokud vyhraje, tak určitě bude
vědět, za co peníze
utratit pro sebe a svou
dceru. K vaření nemá moc pozitivní
vztah, proto ráda připravuje hlavně jednoduchá a praktická jídla. Miluje sushi.
Nikdy by nesnědla hmyz. Těší se na
lidi, které pozná, a zkušenosti, jaké během natáčení získá.

Česká republika

Stydlín i holky s fantazií
Prostřeno! v Moravskoslezském kraji přivádí k plotně docela nevšední partičku
ČR | Co na sebe Ostravané, Severomoravané a Slezané prozradí v pořadu Prostřeno! na televizi Prima? Kdo bude největší taktik? Benjamínek David, který
má skoro na všechno alergii, nastávající
maminka Natálka, nebo bude největší
hráčka záhadná bruneta Eva? Aby spravedlnost nepřišla zkrátka, můžete body
svému favoritovi přihrát sami.
Jako první se v pondělí o 60 tisíc výhry pokusí nastávající maminka Natálka. Přítel ji opustil, když mu prozradila,
že bude otcem. Natálka má ale naštěstí
dobré zázemí v rodině. Termín porodu
se jí kvapem blíží, ale v kuchyni jí hodně pomáhá „kouzelný“ hrnec, do kterého všechno dá a ono se to v něm tak nějak uvaří samo. Jenomže hostům se zdá
pondělní jídlo nedochucené. Možná, že
nastávající maminka potřebuje natrénovat krmení miminka, proč si k tomu ale
vybrala právě soupeře?
V úterý soutěžní večeři připraví David, teprve student prvního ročníku zahradnické školy. Bude to docela nervák. Do italské polévky zapomene zavařit nudle, a tak je skoro vodovatá. Hlavní chod je z kuřecího masa, místy ale
spálený a místy naopak nedodělaný.
Nejlépe dopadne dezert s nekorektním
názvem černoušek.

Pátek: Petra Návratová (27)

Pět a půl roku dělala
krupiérku v kasinu,
rok a půl barmanku.
Nyní je vedoucí vinotéky. S partnerem a jeho
synem bydlí v Ostravě. Pokud by vyšla výhra, chtěla by udělat radost své mamince. Zkouší nové recepty a připravuje
omáčky a těstoviny. Mezi její oblíbená
jídla patří těstoviny na různé způsoby.
Nesnáší tučné maso a žemlovku. Nikdy
by nesnědla dršťkovou polévku.

Ve středu uvaří kadeřnice Eva s výtvarnými sklony. Soupeře zaujmou obrazy i akty na stěnách. Petra dokonce začne fantazírovat o Evině sexuální orientaci a zatáhne do toho i včerejšího hostitele, kterému to ale evidentně není příjemné. Asi se stydí. To holky se neupejpají a zkoušejí zjistit, co je Eva vlastně
zač. Z menu pak má největší úspěch její
rajská polévka v italském stylu.
Čtvrteční večeři nachystá Sebastian s
africkými geny. Maso na grilu má kvalitní, předem naložené. Hostům ale Sebastian zalže o přípravě polévky. Jeho

„hovězí vývar z oháňky“ je z žebra a
nudle nejsou domácí, nýbrž kupované.
U Petry v paneláku to v pátek začne
jako pohádka. Mickey Mouse prý miluje. Má ho všude, i na hrníčcích. Kromě
mateřství plánuje hned několik plastických operací. Vztahy u stolu jsou při poslední večeři lehce napjaté, uvolní je
kvalitní víno, které pozorná hostitelka
rozlévá? Ve víně je pravda a na tu ve finále také dojde. Kdo se odhalí? A jak
poslední večeře dopadne? Sledujte pořad Prostřeno! z Moravskoslezského
kraje každý všední den od 17.50. (zik)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
polohrubé mouky, 150 g mléka, 20 g
droždí (1/2 kostky) 1 lžička cukru,
1 lžička soli, 1 vejce, 1/2 rohlíku natrhaného na kusy. Omáčka: 500 g kuřecích
prsou, 350 g mrkve, 150 g petržele,
150 g celeru, 80 g cibule, 80 g másla,
400 ml vody, 1 kostka kuřecího bujonu,

Čtvrtek: Sebastian Šimčík (20)

S kolegou vede dva
bary. V budoucnu by
si rád pořídil vlastní restauraci. Je svobodný
a žije v bytě v Novém
Jičíně se spolubydlícím. Má z poloviny africké geny, jeho otec, s nímž se maminka seznámila v Anglii, pocházel ze Zambie. Pokud se mu soutěž vydaří, tak peníze utratí za dovolenou. Má rád hlavně
maso a masité pokrmy. Nesnáší tvarůžky a nikdy by nesnědl lososa.

I Sebastian (vzadu uprostřed) dostal v úterý u Davida (druhý zprava) dezert s trochu nekorektním názvem černoušek.
FOTO | FTV PRIMA

Rajská polévka
Je nějaký rozdíl mezi rajskou a rajčatovou polévkou? I to se řešilo u stolu. Každopádně tahle polévka v italském stylu
hostům přišla k chuti. Ingredience: rajčata v plechovce, čerstvá bazalka, čerstvý zázvor, sušená rajčata, parmazán,
1 cibule, 3 stroužky česneku, chilli, cukr,
olej, sůl. Postup: Na oleji si osmahneme cibulku, česnek, a jakmile je cibulka
dozlatova, přidáme sušená rajčata spolu
s rajčaty z plechovky. Přilijeme asi
200 ml vody nebo vývaru, poté přidáme
malou lžičku strouhaného zázvoru. Dochutíme solí, cukrem, chilli, přidáme
čerstvou bazalku. Poté vše rozmixujeme na krémové pyré. Ozdobíme strouhaným parmazánem a bazalkou.
Hlavní chod: Kuře á la svíčková s domácím knedlíkem
Zvláštní kombinace, ale dobrý pokus.
Ingredience na domácí knedlík: 320 g

provaříme a přidáme máslo. Ozdobíme
plátkem citronu a brusinkami. Ihned podáváme. Domácí knedlík: Mléko, droždí a lžíci cukru smícháme a zahřejeme
na kvásek, poté přidáme polohrubou
mouku, lžíci soli, vejce a uhněteme těsto, do kterého přidáme kousky rohlíku.
Z těsta vytvarujeme dva knedlíky do
předem olejem vymazané mísy a odložíme stranou. Necháme kynout. Knedlík
uvaříme na páře.
Dezert černoušek s kakaem

nové koření, 20 kuliček černého pepře,
2 lístky bobkového listu, 250 g zakysané smetany, citron, brusinky. Postup:
Kořenovou zeleninu očistíme, mrkev,
petržel, celer a cibuli rozsekáme na
kousky, přidáme máslo a restujeme pět
minut. Přidáme vodu, kostku kuřecího
bujonu a vaříme. Očištěná kuřecí prsa
nakrájíme na plátky. Na maso dáme
nové koření, černý pepř, bobkový list a
vše asi půl hodiny dusíme. Pak přidáme
do omáčky zakysanou smetanu a vše důkladně rozmixujeme. Ještě pět minut

Ingredience: 250 g měkkého tvarohu,
100 g čokolády, 1 lžíce kakaa, 2 lžíce
medu, 2 banány. Postup: Tvaroh našleháme se změklou čokoládou, prosátým
kakaem a medem. Přidáme nastrouhané
banány, promícháme a rozdělíme do misek. Zdobíme hoblinkami čokolády a
můžeme dát vychladit.

Česká republika
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Vepřové se šalvějí i jako trhanec
Krkovičku, kýtu či plec
můžete využít i jinak než
jako klasickou flákotu
na gril nebo do guláše.
Nechte se inspirovat.

Sendviče s trhaným vepřovým masem
Na 10 porcí potřebujeme: 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 300 ml piva, 80 g medu, 40 ml rýžového octa, 200 g rajčatového pyré, 80 g cukru,
divoké koření, mleté chilli, sůl, listy salátu, bagety, 150 g čedaru.
Postup: V hrnci na troše oleje zesklovatíme na kostičky nakrájenou cibuli. Přidáme cukr, necháme zkaramelizovat, pak pyré a zarestujeme, než se
vypaří většina vody. Pak přidáme ocet a necháme zavařit. Přidejte med, pivo a divoké koření (2 kuličky nového koření, 4 kuličky pepře a 3 bobkové
listy). Nakonec špetku chilli, přivedeme k varu, pět minut vaříme a odstavíme ze sporáku. Jakmile je marináda vlažná, dáme do ní nasolené maso.
Necháme v lednici marinovat alespoň přes noc, ideálně den a noc. Gril roztopíme na 160 °C a plec vyndáme z lednice i z marinády, jen lehce necháme
okapat a zabalíme do alobalu. Zabalenou plec dáme na grilovací rošt a gril zavřeme. Masu dopřejeme 4 až 5 hodin klid. Druhou variantou je večer gril
nastavit na 82 °C, maso v alobalu rozložit na rošt a jít spát. Ráno je maso křehké a šťavnaté. Kdykoliv v mezičase marinádu svaříme na omáčku, kterou
přidáme do sendviče k masu. Hotové maso natrháme vidličkou nebo rukou na kousky. Sendvič poskládáme podle libosti. „Já používám světlou
francouzskou bagetu, trhaný salát a čedar nakrájený na plátky a celý sendvič krátce zapeču v grilu,“ radí kuchař Adam Robenek.

5plus2
■ V KUCHYNI

Rolády z krkovičky se špenátem a parmazánem

Vepřové balíčky se šalvějí a slaninou
Na 6 porcí potřebujeme: 3 vepřové panenky nebo plátky
z kýty o celkové váze cca 900 g, 12 plátků sušené šunky
(pršut), 18 lístků šalvěje (na snímku), šťávu z 1 citronu, 1 lžíci
sekané petrželky. Postup: Vepřové panenky překrojíme
horizontálně napůl a každý kousek podélně nakrojíme tak,
abychom ho mohli rozevřít jako knížku. Získáme tak šest
plátků. Plátky pršutu rozprostřeme po dvou na prkénko tak,
aby se mírně překrývaly, a přes ně položíme kousek masa.
Lehce osolíme, opepříme, poklademe lístky šalvěje, zakapeme citronovou šťávou a posypeme
trochou petrželky. Zavineme jako roládku, spíchneme párátkem nebo ovážeme nití.
Překryté fólií je můžeme uchovat až 24 hodin v chladu nebo naskládat do pekáčku
a v troubě předehřáté na 190 °C (horkovzdušná) či na 170 °C (elektrická) péct 25 až 30 minut.

Potřebujeme: 4 tenké plátky krkovičky, 20 dkg čerstvého baby špenátu, 5 stroužků
česneku, 10 dkg nastrouhaného parmazánu, sůl, pepř.
Postup: Maso naklepeme na tenké plátky,
osolíme a opepříme. Oloupaný česnek
nadrobno nasekáme a lehce na pánvi
opražíme. Přidáme tak na 3 minuty omytý
špenát a nakonec ještě nastrouhaný
parmazán. Vše promícháme a směsí
potřeme plátky masa. Maso zarolujeme,
svážeme nitkou a dáme do trouby
přikryté a podlité péct při 200 °C zhruba
50 až 60 minut. Podáváme s polentou.
Zdroj receptů: iDNES.cz

INZERCE

Tisíce nemovitostí ve vašem okolí
najdete na Reality.iDNES.cz.
Stavebnictví, projekce, architektura

Potravinářství a chemie

Stavbyvedoucí/ mistr na stavbě

Jednoduchá práce s fixní mzdou 145 Kč/hod. SVOZ…

Hlavní stavbyvedoucí

Dělnice v potravinářské výrobě nástup ihned!

80 Kč / hodinu

Rozpočtář - příprava staveb

Mzda od 17000kč za měsíc! dělník ve výrobě

17 000 - 22 000 Kč / měsíc

BIM projektant/architekt
T h i ký d
i
t
d
Více na www.jobdnes.cz

145 - 155 Kč / hodinu

Super mzda až 25000Kč/měsíčně! Obsluha výrobních strojů.
í h t

b

P
ít h l
h
i ké i ž
Více na www.jobdnes.cz

Automobilový průmysl

ý t í

14 500 25 000 Kč

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Uvažuješ o změně práce? S námi vyděláš až 27… 23 000 - 27 000 Kč / měsíc

Můj potenciál - unikátní rozvojový projekt nově v Prostějově

Technolog (výroba)

35 000 - 35 000 Kč / měsíc

Osobní bankéř/ka - Přerov

Automechanik - praha

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Realitní makléř/ka - lokalita Praha

Nákupčí automobilů - brno

35 000 - 55 000 Kč / měsíc

Podnikatelský poradce - beroun

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

26 000 - 30 000 Kč / měsíc
25 000 - 100 000 Kč / měsíc
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Vrah zůstal nedopaden. Před
80 lety zastřelili obránce vlasti
V těžkých dobách
v září 1938 popravil
v Hrádku nad Nisou
dodnes neznámý
vrah Čecha Rudolfa
Zárybnického.
JAN MIKULIČKA
ČR | Zářijové slunce zlátne, vane čerstvý větřík a odkudsi z dáli táhle zahouká vlak, který míří do Německa.
Nic nenasvědčuje tomu, že právě
tady, mezi nádražím a továrnou Vulkan v Hrádku nad Nisou, se před osmdesáti lety, v době silného česko-německého nepřátelství, odehrála jedna
velká lidská tragédie.
Na horké pohraniční půdě tu 16. září
1938, v napjaté době před Mnichovskou dohodou, dodnes neznámí útočníci zastřelili příslušníka české menšiny
v Hrádku Rudolfa Zárybnického. Nyní
se oběť dočkala pomníku. Odhalen byl
ve Větrné ulici, nedaleko místa, kde
ke vraždě došlo.
Devětadvacetiletý Zárybnický bydlel s rodiči v domku u koupaliště.
„V syrových dnech brzkého podzimu
byl vojínem družstva Stráž obrany státu, jehož stanovištěm byla stará pila
vedle Vulkanu. Tomuto družstvu byla
svěřena ochrana železniční trati a úsek
mezi Oldřichovskou a Žitavskou ulicí,“ vylíčil ve své knize Hrádecko –
krajina na Nise Marek Řeháček.

Šramot v kukuřici
předznamenal tragédii

„

15. září bylo v Hrádku nad Nisou vyhlášeno stanné právo. O den později
mezi osmou a devátou hodinou večer
strážil Zárybnický společně s Josefem
Roubíčkem u lehkého kulometu. Měli
jej umístěný v křoví u trati, na druhé
straně bylo kukuřičné pole. Tiše mžilo.
Roubíček zaslechl v kukuřici šramot,
ale když jeho původ nezjistil, odešel
do nedalekého strážního domku, kde
bydlel Čech Žlaba.
„Tichou tmu náhle přervalo pár výstřelů a volání o pomoc. Četař Vacovský se rozběhl ke kulometu, kde ležel
těžce zraněný Zárybnický. Ještě žil
a hovořil o třech neznámých, kteří jej
přepadli zezadu. Vojín Klouček ihned
poté začal pálit směrem, kterým Zárybnický ukázal, nikoho však neměl šanci
zasáhnout,“ popsal Řeháček.
K raněnému byli povoláni hrádečtí
lékaři Herzog a Scheufler, kteří zjistili

pět průstřelů, patrně z pistole Walther,
kterou používal Freikorps (pohraniční
záškodnická teroristická organizace –
pozn. autora).
Zárybnický byl doposud při vědomí
a vypravoval, že mu útočníci nedali
šanci. Když na ně vykřikl „Halt! Wer
da?“, ti odpověděli místo slov projektily.
Druhého dne Zárybnický zemřel v liberecké nemocnici. „Do Hrádku okamžitě dorazil vojenský pohotovostní
oddíl z Liberce. Jeho velitel – poručík
Hataš – pohrozil starostovi a všem potenciálním útočníkům odvetnými akce-

Pomník zavražděného Rudolfa
Zárybnického nedaleko
hrádeckého Vulkanu.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ, MAFRA

Tichou tmu
náhle přervalo
pár výstřelů a volání o
pomoc. Četař Vacovský
se rozběhl ke kulometu,
kde ležel těžce zraněný
Zárybnický.

Za tři týdny po smrti Zárybnického už bylo vše jinak. Snímek celnice v Hrádku nad Nisou po odstoupení pohraničí Německu.
REPRO | ARCHIV S. ŠTOKA
mi a ve městě byl zase na chvíli klid,“
uvádí Řeháček.
Ale ne na dlouho. Následovala mobilizace a pak už jen podpis Mnichovské
dohody, jíž bylo Československo nuceno postoupit své pohraniční území nenasytnému Německu v čele s Adolfem
Hitlerem. Následoval útěk zbylých Če-

chů do vnitrozemí, který místní Němci
sledovali s neskrývanou radostí.
Jak moc se mýlil hrádecký kronikář,
když na konci roku 1938 napsal:
„Málo zimy, ale hodně sněhu. Začátek
roku byl ještě těžký. Konec ale dobrý.
Všechno dobré. Tak mají být i všechny
následující roky.“
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Foťákem loví blesky,
které lidské oko nevidí
Zatímco většina lidí
se bouřek bojí, pro
Martina Popka z Nýdku
se hromy a blesky staly
koníčkem. Z amatérského pozorovatele se
časem vypracoval na
profesionála.

„
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Říká se jim
elves neboli
elfové a zůstanou na
obloze přibližně jen
setinu sekundy.

Některé z unikátních blesků, které se podařilo Martinu Popkovi
zachytit svým fotoaparátem.
FOTO | MARTIN POPEK

JANA GARTNEROVÁ
ČR | Zatímco pro běžného člověka znamená blesk typickou čáru světla klikatící se po nebi, pro Martina Popka z Nýdku má neuvěřitelné množství podob. Třiačtyřicetiletý muž jako první v republice začal bouřky pravidelně pozorovat s
pomocí vysokocitlivé kamery. Díky
tomu zachytil nejzajímavější a nejnáročnější blesky na vyfocení, které lidské
oko běžně nezachytí, takzvané nadoblačné blesky.
„Říká se jim elves neboli elfové a zůstanou na obloze přibližně jen setinu
sekundy,“ líčí Popek. Je nejen členem
komunity Amateur Stormchasing Society, která sbírá informace o bouřkách
v České republice i na Slovensku v podobě stovek fotek, textů i videí, ale stal
se i profesionálním pozorovatelem Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR.
Elfové se nejčastěji vyskytují ve výškách mezi 60 až 90 kilometry. Pak padají z horních vrstev atmosféry k zemi. Vyfotit je není vůbec snadné.
„K jejich zaznamenání potřebuji specializovaný přístroj, u něhož se používá
nejcitlivější kamera (CCD) na trhu, propojená s počítačem se speciálním softwarem na vychytání jednotlivých úkazů. Také je nutná dobrá viditelnost mezi
pozorovatelem a bouří a ideální vzdálenost, která se pohybuje od dvou set do
čtyř set kilometrů,“ uvádí Popek. Rekordní nadoblačné blesky, které pozorovatel zaznamenal, měly velikost 350 až
400 kilometrů.
Nadoblačné blesky před mnoha lety

pozorovali piloti v letadle, ale nikdo jim
to nevěřil. Existence těchto blesků tak
byla přikládána halucinacím ve vysokých výškách. Až v roce 1989 je zcela
náhodně zachytili studenti s profesorem
v minnesotské prérii při testech CCD kamer, a tak byly definitivně uznány vědou. Díky rozvoji moderní CCD techniky je pak časem mohli začít pozorovat
i amatéři.

Bouřky ukrývají ještě
spoustu tajemství
Podle Popka jsou bouřky krásné, tajemné a děsivé zároveň a ukrývají ještě
spoustu tajemství. Pravidelně si hlídá radar, satelitní snímky a detekci blesků.
Podle toho pozná, zda bouřku má smysl
sledovat. „Členství v komunitě mi
umožnilo setkávat se s profesionály.
Umožní nám přístup k meteorologickým datům. Máme tak ty nejlepší informace o blízkých i vzdálených bouřkách,“ říká Popek, který ze své domácí
pozorovatelny zvládne vyfotit bouřky
vzdálené i přes 800 kilometrů.
„Blízkých bouřek se nebojím, proto-

že pravděpodobnost, že do mě elektrický výboj uhodí, je téměř mizivá. Fotím,
dokud nezačne pršet a bouřka je přede
mnou. Jakmile je nade mnou a začíná to
být nebezpečné, maximálně stojím na
balkoně,“ říká Popek.
Vzácných bouřkových jevů, které
není snadné pozorovat běžnými prostředky z důvodu jejich velmi krátké
doby trvání, je celá řada. Mají zkratku
TLE (transient luminous events), což
lze přeložit jako přechodné světelné
události.
Patří k nim třeba Red Sprites – Rudí
skřítkové, kteří se nejčastěji vyskytují
ve výšce kolem 60–90 kilometrů nad
zemským povrchem, mají červenou barvu a tvarem se podobají mrkvi, nebo
Troll Jets – Trolí výtrysk ve výšce 50–
30 kilometrů nad zemským povrchem.
Existuje i Trailing Jets – Koncový výtrysk, který ještě nebyl pozorován z Evropy, Blue Jets – Modrý výtrysk zase
může expandovat z vrcholu bouře až do
výšky nad 50 kilometrů a velmi vzácný
a nesmírně silný úkaz Gigantic Jets – Gigantický výtrysk, u nějž existuje snad
jen pár desítek pozorování.

Kromě blesků nadšenec fotil v minulosti všechny možné jevy v atmosféře.
Z letadla například pořídil snímek Eliášova ohně. „Jde o takzvaný hrotový výboj. Elektrický náboj v atmosféře se vybíjí kolem hran předmětů a nad předmětem se pak ukáže fenomenální úkaz v
podobě jiskřícího modrého oblaku,“ vysvětluje Popek.

Vzdušná tornáda ifata
morgána
Sbírka úkazů v atmosféře nýdeckého pozorovatele zahrnuje i vzdušná tornáda
před bouří, stín Země, Slunce v saharském prachu v podobě kytky, Derviše,
což je atmosférický prachový vír, či
fatu morgánu, kdy lze vidět falešné objekty, jako by se zrcadlící ve vzduchu atmosféry díky teplotní inverzi.
„U bouřek lze vyfotit i doprovodnou
oblačnost, která působí úchvatně a přitom strašidelně. Na čele bouře se můžeme setkat se stěnovými a návějovými
oblaky. Vršky bouřkových oblaků občas doplňuje takzvaný pileus, průvodní
oblak v podobě čepice nebo kapuce. Mamatus se jmenují zvláštní oblaka ve
spodní části bouřkového mraku, takové
zaoblené výběžky podoby ženských
prsů. Když je Slunce podsvítí, hrají všemi barvami,“ popisuje lovec bouřek.
Pro vyfocení některého z nadoblačných blesků potřebuje Martin Popek
speciální výbavu a také vhodné podmínky jako ideální vzdálenost nebo
dobrou viditelnost.
FOTO | ARCHIV MARTINA POPKA
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Odchovy se daří hned ze
startu života nové zoo.
Kromě želv se narodila
mláďata i dikobrazům
nebo lemurům.

Padesátka opic ze
starého i nového světa
je chloubou nově
otevřené zoo.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA

Z koníčku
lékaře vznikla
nová zoo. Bude
mít i jaguáry
V Sedlci u Mikulova otevřela soukromá zoo.
Návštěvníky láká na exotické opice, umělý ostrov
nebo velbloudí mládě. Místní lékař si tím splnil sen.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
ČR | Obrovská želva ostruhatá ospale
mžourá do posledních letních slunečních paprsků. Zato její vajíčka se zatím
vyhřívají v inkubátoru. Z jednoho už se
vyklubala malá želvička. Zatímco její
mámu by sotva odvezli v zednických kolečkách, ona se hravě vejde do dlaně.
Nad želvím královstvím rychle proběhne lemuří rodinka „mostem“ mezi jednotlivými výběhy. Vedle se kolečkem
citrusu přichází pochlubit zvědavá malpa. A když se přejde přes polní cestu, ve
výběhu tam na ještě pořád vratkých nožkách pobíhá tříměsíční velbloudí holka.
V sedlecké zoo, která teprve před pár
dny otevřela, si ji doslova vypiplali. Ve
dne v noci se zdejší zaměstnanci střídali
při krmení z láhve, jelikož její matka
ztratila mléko. To, co před lety začal bu-

dovat zdejší lékař Igor Šimek, dostalo
konečně oficiální nálepku. Dříve zájmový chov více než padesáti druhů zvířat
má od letošního jara oficiální licenci zoologické zahrady. Už přivítal první návštěvníky.
„Status zoo jsme získali prozatím na
dva roky, což je u nových zoo běžná praxe,“ vysvětluje zdejší zoolog Tomáš Hylák. Licenční komise složená z ředitelů
jiných zoo, veterinářů, zástupců ministerstev zemědělství a životního prostředí posuzovala výživový stav zvířat, zabezpečení výběhů a třeba i úspěšnost
při odchovech. Sedlecká zoo zejména
v tom posledním bodě nemohla selhat.
Jen letos se může chlubit hned několika
mláďaty. „Lemuři vari mají trojčata, většinou se rodí jen dvě mláďata. Máme
snůšku pětadvaceti vajíček želvy ostruhaté, čtyři mláďata dikobraza srstnaté-

Zoolog Tomáš Hylák chodí tříměsíční velbloudí samičku krmit z lahve každé
tři hodiny.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA
ho, štěňata má i dingo australský a náš
další opakovaný úspěch je tříměsíční samička velblouda dvouhrbého jménem
Najla,“ vyjmenovává Tomáš Hylák.

Přibudou plazi i jaguáři
Tam, kde se nyní rozkládá skoro tříhektarová zoo, bylo ještě před třinácti lety
obyčejné pole. Na něm pak Igor Šimek
zbudoval jedinečný chov. V první části
je na padesát exemplářů opic, ale třeba i
mýval, mara, voliérové ptactvo, či několik druhů jeřábů. Druhou pak tvoří umělý ostrov pro vodní drůbež obklopený
vodním kanálem, nad kterým se tyčí
vzrostlé stromy – všechny jsou uměle
vysázené. A kolem něj jsou pak výběhy
kopytníků: od zeber přes antilopy až po
velbloudy dvouhrbé.
Zoo se bude co do druhové skladby

dále rozrůstat. Přibýt by měla ještě expozice plazů a také pavilon drobných
šelem. „Z pavilonu budou šelmy přemostěním přebíhat nad lidmi do venkovního výběhu,“ naznačuje Tomáš Hylák.
Zatím nemá zoo pravidelnou otevírací dobu. Limituje ji počasí. S ochlazením se totiž opice musí ukrýt z venkovních výběhů do zimovišť. Potenciální
návštěvníci by tak měli sledovat facebookový profil. Webové stránky se připravují. Postupně bude přidávat třeba
i programy pro veřejnost a školy. „Připravujeme přednášky, komentované krmení zvířat a dokončujeme také environmentální středisko, kde bude zasedací místnost s plátnem a kde se budou konat vzdělávací programy,“ popisuje zoolog nové zoo. Už nyní spolupracuje třeba s mikulovským stacionářem Biliculum, cílit bude i na školy.
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„O Stalinův vůz
jsme usilovali
deset let“
Karel Rosenkranz po desítky let šéfoval Technickému muzeu Tatra
v Kopřivnici.
FOTO | ADOLF HORSINKA, MAFRA

O své práci pro tatrovácké muzeum vypráví jeho
někdejší dlouholetý ředitel Karel Rosenkranz.
MARTIN PJENTAK
ČR | Dvě stovky kreseb, jejichž autorem je bývalý ředitel tatrováckého muzea Karel Rosenkranz, zvou do světa automobilů na aktuální výstavě v Muzeu
Fojtství v Kopřivnici. Rosenkranz ve
funkci strávil několik desítek let a je to
znát: informace o historii Tatry včetně
všech souvislostí sype jako z rukávu,
dal by se bez nadsázky nazvat mluvící
encyklopedií.
Víc než s kresbami si vás lidé stále
spojují s působením ve funkci ředitele Technického muzea Tatra. Jaké
byly vaše začátky?
Do Kopřivnice jsem nastoupil po vojně,
nejprve na konstrukci, pak do odbytu,
na oddělení propagace. Když se začalo
stavět nové muzeum u nádraží, které se
slavnostně otevřelo v roce 1967, pomáhal jsem dávat dohromady první expozici. A když se po roce muzeum převedlo
pod Tatru, řekl mi šéf odbytu: „Karle,
ty ses kolem toho pořád motal, budeš
šéfem muzea.“ O dva roky jsem se stal
ředitelem, a tím jsem byl až do ledna
1995. Poté jsem pracoval v rožnovském
skanzenu. Už tehdy jsem ale spolupracoval s firmou, která připravovala expozici současného muzea Tatry, pomáhal
jsem s technickými popisy k jednotlivým automobilům, doporučoval jsem
jim propagační filmy, které se pro Tatru
točily. A oni za mnou přišli, jestli bych
se nevrátil zpátky do kopřivnického muzea. Zůstal jsem v něm až do roku 2003.

Zmínil jste propagační filmy automobilky Tatra. Jak tehdy vznikaly?
Natáčely se v ateliérech v Kudlově
u tehdejšího Gottwaldova. Patřily mezi
ně například Šťastnou cestu z roku
1962, kde jezdí Slávek Pavelka s Tatrou
603, pak se točila Neobyčejná historie
v roce 1967. To bylo o lupiči, který vykrádá banky a používá přitom vozy
z kopřivnické automobilky, od nejstarších až po nejnovější, vždy unikne, a teprve když změní značku vozu, tak ho
chytnou. Byla to taková půlhodinová
kovbojka, dnes se dá najít na internetu.
Jedním z posledních filmů bylo Rychlost má cenu zlata o Tatře 613.
Za dobu, kdy jste byl ředitelem muzea, podařilo se vám získat do sbírek spoustu zajímavých kousků.
Když jsem v roce 1995 odcházel, polovinu vozů ve sbírkách muzea tvořily exponáty, které jsme získali za dobu mého působení. Jsou mezi nimi i unikátní kusy.
Jedním takovým vozidlem byla Tatra
90, velká limuzína se čtyřválcovým motorem, které se v roce 1935 vyrobily jen
dva kusy. Jeden kus se prodal v Paříži na
nějakém autosalonu, o druhém nikdo nevěděl. Když jsme dotočili film Neobyčejná historie, dostali jsme za něj honorář, který činil něco přes 11 tisíc korun.
Šli jsme tehdy za Josefem Veřmiřovským (jedním ze zakladatelů muzea –
pozn. red.) a ptali se ho, co má za nabídky. Byla to již zmíněná Tatra 90 a další
dva vozy a za ty jsme ty naše peníze utratili. Všechny tři vozy zůstaly muzeu.

Stál jste prý i za získáním Stalinovy
limuzíny, jedné z ozdob expozice.
Po desíti letech práce a snažení se nám
podařilo z Ruska získat tatraplán, který
dostal Stalin ke svým narozeninám
v roce 1949. Ještě v době, kdy jsem dělal v odbytu, jsem náhodou vytáhl šanon
se zahraniční korespondencí a během listování jsem narazil na čtyřstránkový dopis psaný rukou a azbukou. Napsal ho
původně naší prezidentské kanceláři nějaký inženýr Gradov, který tam popsal
celou historii s tím, že má ten tatraplán
doma a že by ho rád vyměnil za některý
ze současných ojetých ruských automobilů, aby měl na to náhradní díly. Protože do toho tatraplánu se nedá dát žádný
současný náhradní motor. Se šéfem odbytu jsme se domluvili, že bychom to
auto rádi získali, a tak jsme mu odepsali.
Začala korespondence, která trvala deset roků až do roku 1976.
Jak se Stalinův vůz k inženýru Gradovovi dostal?
Gradov popisoval, že auto původně leželo ve skladu darů pro Stalina, pak že to
dostala moskevská infekční klinika, a
on když dostal nějaké státní vyznamenání, že mu k tomu přidali i to auto. Jezdil
s ním do doby, než mu došly náhradní
díly, a pak napsal do Československa.
A jak to nakonec dopadlo?
Tehdejší podnikový ředitel Kopec, který muzeu hodně fandil, řekl: „Tohle
auto musíme dostat domů. Dáme mu nějakou šestsettrojku a bude pohoda.“
A tak v roce 1976 vezl jeden náš hoch
do Moskvy Tatru 603, aby auta vyměnil. Jenže na Ukrajině uprostřed nějaké
polní cesty předjížděl náklaďák a ten

mu bez blinkru odbočil doleva a očesal
mu celou pravou stranu. Auto tedy dovezl zpátky do fabriky, opravili jsme to,
naštěstí pak byla v Moskvě přehlídka
československé automobilové techniky, a tak jsme toho využili. Šestsettrojku jsme naložili na náklaďák a dovezli
do Ruska a s Gradovem jsme ji vyměnili. Tatraplán jsme přivezli do Kopřivnice, opravili a bylo to. Dokonce ten vůz
absolvoval rally Vídeň–Kopřivnice a
dodnes občas někam vyjede.
Je pravda, že Stalin s ním prý vůbec
nejezdil?
Určitě ne, ví bůh, jestli do toho kdy sedl.
Těch unikátních aut se nám ale podařilo
získat více. V šedesátých letech se dala
předválečná auta sehnat celkem levně,
dnes už jsou to astronomické částky.
Pro muzeum jste prý postavili i repliku prvního kopřivnického automobilu Präsident z roku 1897…
Ano, to bylo v roce 1977. Když jsme ji
stavěli, museli jsme na týden do Prahy
do Národního technického muzea, kde
stojí originál. Porovnávali jsme dokumentaci, kterou jsme dovezli z Kopřivnice, bylo to 176 výkresů, které z nich
vlastně pasují na präsidenta. Při stavě
jsme zjistili, že tam bylo použito devět
druhů dřeva. A my jsme to dodrželi. Třeba boky jsou z mahagonu, ten pod tím
lakem není ani poznat. Na präsidentovi
pracovalo celkem 610 lidí, každý okolo
deseti hodin práce. Replika je plně
funkční a pojízdná, a já tvrdím, že je dokonce originálnější než originální vůz v
Národním technickém muzeu. Do muzea šel totiž v poškozeném stavu, neměl
blatníky, motor a spoustu dalších dílů.
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Cena Čezety začíná na 261 tisících
korun. „Levnější edici neplánujeme,“ říká Matěj Oliva (vlevo).
FOTO | MILOSLAV JANČÍK

Továrna s britským
majitelem obnovila
výrobu slavného
československého skútru
přezdívaného prase.
STANISLAV KAMENSKÝ
ČR | Ve 30. letech minulého století fungovala v hale Průmyslového dvora v
Prostějově karosárna, která byla součástí dnes už zapomenuté automobilky Wikov. Její výroba skončila ještě před začátkem 2. světové války. Teď stejné
prostory znovu vrací Prostějov na
mapu motoristického průmyslu. Po
vzkříšení legendární značky Čezeta,
produkující v 50. a 60. letech československé skútry nezaměnitelného vzhledu, tady vznikají moderní nástupci pohánění elektromotory na baterie. Britskému majiteli firmy Čezeta Motors
Neilu Eamonnu Smithovi s jejím řízením pomáhá Matěj Oliva. Do kontaktu
se společností se dostal netradičně –
tím, že o ní psal článek.
„Dělal jsem motoristického novináře
deset let a už mě to tak úplně nebavilo.
Právě v tu dobu jsem v roce 2016 psal
o dění kolem Čezety. Majitel hledal někoho, kdo by dělal marketing, tak jsem
se rozhodl využít příležitosti být součástí naprosto unikátního projektu – výroby českého elektrického skútru začínající od nuly,“ říká Oliva, který pomáhal
i s vývojem a testováním. Od ledna je
obchodním manažerem.
V jaké fázi projekt byl, když jste se
přidal?
V Prostějově v tu dobu nebylo nic,
všechno bylo v Mirošovicích u Prahy
a skútr existoval pouze v podobě pár
prototypů pro prezentaci. Pak se začalo
s vývojem pro sériovou výrobu, který trval zhruba rok. Zároveň bylo nutné řešit
výrobní prostory, takže loni v březnu
jsme zahájili provoz prostějovské továr-

Vzkříšená Čezeta se
usadila v Prostějově
ny. Samotná výroba zde začala oficiálně letos v lednu.
Jaká je současná situace?
Vyrábíme zhruba deset strojů měsíčně.
Kromě toho díky penězům získaným
v crowdfundingové kampani (způsob
získání peněz na konkrétní projekt,
v němž zpravidla přispěje větší počet
jednotlivců menším obnosem výměnou
za různé typy odměn nebo minoritní podíl ve firmě – pozn. red.) dojde na rozšíření výroby. Zhruba od konce roku bychom díky tomu chtěli navýšit produkci
na třicet skútrů měsíčně.
Na co 15 milionů získaných od 66 investorů výměnou celkem za 15procentní podíl ve firmě použijete?
Především na vlastní lakovnu. Lakujeme u několika firem, jenže je pro ně výhodnější dělat jiné jednodušší věci, protože ty pro nás jsou hodně pracné. Kro-

mě toho plánujeme převést pod naši střechu některé další věci zajišťované nyní
subdodavateli. Také chceme mít na skladě víc materiálu, abychom měli větší rezervy. Jednoduše řečeno, maximum investic půjde do výroby. Kromě toho hledáme v Praze nový showroom.
Zatím se firma stále rozjíždí. Kolik
čezet by se mělo vyrábět, až pojede
„naplno“?
Nejoptimističtější cíl je za tři roky dosáhnout produkce dvou tisíc skútrů ročně, což by měl být strop.
Odkud máte zákazníky?
Hlavně z Francie a Velké Británie, ale
také třeba z Belgie. Docela prodáváme
i na Slovensko, kde je kupodivu zájem
vyšší než v České republice. I u nás je to
ale lepší, než jsme čekali. Jde zhruba
o tři stroje měsíčně, předpokládali jsme
tak jeden.

Možnost prohlédnout si prostějovskou továrnu na obnovenou výrobu Čezety si v létě nenechali ujít ani majitelé veteránů, kteří se pravidelně scházejí
na Plumlově.
FOTO | MILOSLAV JANČÍK

Jaká je aktuálně poptávka?
Při současné výrobě deseti kusů měsíčně máme předprodáno zhruba na tři až
čtyři měsíce dopředu.
Je trochu překvapivé, že o stroj mající kořeny v socialistickém Československu s tak specifickým vzhledem
je zájem v západní Evropě.
Lidem se to tam prostě líbí. Navíc finančně je to dostupné i pro střední třídu.
Ale Čezetu si nekupujete jako racionální volbu, jakkoliv to může znít divně.
Jezdí sice téměř zadarmo, ale pořizovací cena je vysoká a na obyčejné dojíždění si vystačíte se skútrem za 50 tisíc korun. Takže pro ty zájemce to musí být
krásné, dělat je to zajímavými a musí se
na projížďky těšit, jinak by si Čezetu nekoupili.
Právě cena byla třeba při červnové
exkurzi vyznavačů původních čezet
v továrně hojně diskutovaným tématem a řadě lidí přišla hodně vysoká,
když základní varianta začíná na
částce 261 tisíc korun bez DPH.
Takovou reakci budete mít vždycky. Neříkám, že to není vysoká částka, ale je to
technologicky špičkový stroj postavený
z nejlepších komponentů.
Neplánujete i levnější edici?
Tohle dělat nechceme. Je potřeba zachovat určitou kulturu značky. Představte
si, že byste si koupil Ferrari, byl jste pyšný, že se stanete členem klubu s určitým
společenským statusem, a pak by Ferrari začalo vyrábět edici vozů za půl milionu, které by měl každý druhý. Značka
by tím ztratila svou výjimečnost.
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Sportovec Petr Frýba má díky bionické noze snadnější život. Na snímku vlevo se svými medailemi.

FOTO | M. VESELÝ

Tři disciplíny, tři české rekordy.
Teď chce také na paralympiádu
Patnáctiletý Petr Frýba
má na rukou méně
prstů a nedovyvinutou
pravou nohu. Díky
vánoční sbírce získal
peníze na bionickou
nohu, která mu
otevřela nové možnosti.
KATEŘINA VANÍČKOVÁ
ČR | Miluje sport, závodně plave a rád
by se dostal na paralympiádu v Tokiu v
roce 2020. Ještě nedávno Petra Frýbu
ze Rtyně v Podkrkonoší omezoval jeho
hendikep v řadě činností. To se změnilo
před půl rokem, odkdy díky sbírce používá bionickou nohu.
„Je to úplně něco jiného, mohu jezdit
s kamarády na kole nebo jít na procházku do lesa. Všem děkujeme, že mi to
umožnili. Začal mi nový život,“ říká
dnes nadějný plavec.
Když se Petr narodil, lékaři ho matce
Lence Frýbové odmítali ukázat. Až od
psychologů se dozvěděla, že syn je postižený. Narodil se s vrozenou vadou
všech čtyř končetin. Ještě jako batole
podstoupil několik operací. Petr má na

levé ruce tři prsty, na pravé dva, levá
noha má úzké chodidlo se třemi prsty,
pravá naopak končí pod stehenní kostí.
Před rokem měl ještě protézu, ve které
se prý cítil jako v sádře. Protéza s mechanickým kolenním kloubem mu nedovolovala všechno, co chtěl vyzkoušet.

Poprvé na snowboardu
Pro lepší život potřeboval bionickou
nohu za 800 tisíc korun. To si
Petrova rodina nemohla dovolit, matka
je kuchařka ve školní jídelně a otec pracuje v zemědělském družstvu. Pojišťovna protézu odmítala zaplatit, nohu mu
jen zapůjčila na lyžařský výcvik.
„Byl to velký rozdíl, nemusel jsem tolik zatěžovat kyčle a mohl jsem jít poprvé na snowboard,“ popisoval chlapec
první zkušenosti s bionickou nohou.
Když se studenta gymnázia v Úpici
zeptáte, co je na noze tak drahé, je vidět, že se s ní seznámil důkladně: „Spojnice mezi lůžkem a kloubem stojí 50 tisíc korun. Kloub by měl vydržet šest
let, pak se musí vyměnit. Třeba lůžko
musím měnit každé dva roky nebo
podle toho, jak porostu, aby bylo stejně
velké jako můj pahýl.“
Novinkou jsou pro něj i běžné věci,
třeba chůze po schodech. „Když po
nich jdu, noha se mi nezlomí. Mohu je
brát i po dvou,“ ukazuje chůzi. „Hlavně

ji nesmím zapomenout každý večer dát
na nabíječku, je v ní baterie jako v mobilu. Také ji nesmím moc namočit, do bazénu s ní nemůžu.“
Maminka každý den vozí Petra patnáct kilometrů do Náchoda na plavecký
trénink. „To zabere přes tři hodiny. Trénuji normálně se zdravými plavci, také
s nimi jezdím na závody. Tam se neumisťuji, ale mohu závodit,“ říká Petr.
Na začátku léta byl na mezinárodních
závodech v Berlíně. Díky tomu se probojoval na mistrovství Evropy, které se
konalo o letních prázdninách v Dublinu. „Péťa právě v Dublinu udělal ve
svých třech disciplínách tři nové české
rekordy,“ chválí syna Lenka Frýbová.
Mezinárodní závody jsou rozděleny
do kategorií podle postižení od S1 do
S10. Petr je ve skupině S8. „S1 jsou nejvíce postižení a naopak S10 jsou skoro
zdraví,“ vysvětluje pravidla.

Zlepší čas o dvacet vteřin?
Petrovy úspěchy a ctižádost by ho mohly dostat i na paralympijské hry, které
se konají za dva roky v Tokiu.
„V prosinci budou závody v Praze,
tam se mohu kvalifikovat na mistrovství světa. Ještě musím stáhnout svůj
čas o dvacet sekund, abych měl jistotu,
takže to není jednoduché,“ přemítá. Do
řeči mu skáče maminka: „Už za dva zá-

vody udělal osobní rekordy. To by
mohl dát.“ Petr je přesto skeptický: „To
by bylo moc velké štěstí, aby můj hned
třetí mezinárodní závod bylo mistrovství světa a další třeba paralympijské
hry, ale budu se snažit. Mám ještě dost
času, abych mohl trénovat. Mám už svoji techniku, která mi vyhovuje. Teď už
můžu jen trénovat fyzičku.“
Závody, tréninky a čas, který je k nezaplacení, nicméně trápí Petrovy rodiče. „Všechno musíme platit sami, protože minulý rok neodplaval dostatek
mezinárodních závodů. Třeba Dublin
nás bude stát přes padesát tisíc korun.
Museli jsme zaplatit letenky, startovné, ubytování a stravu,“ líčí Petrova
maminka.
I sám Petr si je vědom všech nákladů.
„Snažil jsem se oslovit nějaké firmy,
aby mě sponzorovaly, ale bohužel se nikdo nenašel. Ale kontaktovala mě italská značka, od ní mám plavky, ručník,
plavecké brýle a čepici. Také mi slíbili,
že nám přispějí na faktury, které z Dublinu, Berlína i ze soustředění v Olomouci
přijdou,“ uvádí Petr.
Rodinu čeká zaplatit ještě 80 tisíc.
„Nějaké peníze jsme už sehnali od Rtyně, Náchoda nebo Úpice. Jsou to malé
částky, ale nám velice pomohou,“ říká
maminka. „Je to všechno drahé, ale
snad najdu nějaké sponzory. Byl bych
jim vděčný,“ říká Petr.
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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

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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„Takový start nikdo nečekal“
Roman Iliev ze Lhenic
čtyřmi brankami sestřelil
Vimperk, kde dřív hrával.
Jeho tým se jako
nováček I. A třídy drží
na páté příčce.
ROMAN ŠPERŇÁK
LHENICE | Je zvyklý na pohyb ve velkých výškách. Třicetiletý Roman Iliev
ze Lhenic je totiž arborista, který pracuje v korunách stromů.
Teď má nakročeno k tomu, aby se podíval i do výšin střeleckých. „Když mi
vydrží zdraví, tak bych chtěl dát tak patnáct gólů za sezonu,“ říká útočník, který dokázal dát o víkendu Vimperku čtyři branky a pomohl Lhenicím, nováčkovi I. A třídy, k vítězství 6:0. Nejvyššímu
v dosavadním průběhu sezony.
„Přitom bych řekl, že už jsme v sezoně hráli lepší zápasy. Třeba s Větřním
jsme otáčeli z 0:2 na 5:3. To byl takový
fotbalovější zápas,“ popisoval Roman
Iliev s tím, že v duelu s Vimperkem
bylo rozhodnuto po druhém gólu Lhenic. Pak už se zápas jen dohrával.
Domácí kanonádu otevřel v 19. minutě právě Iliev. Využil dlouhého výkopu
svého brankáře, míč si nechal dvakrát
skočit a pak ho levačkou napálil zpoza
vápna do sítě.
A i na druhém gólu svého celku má
výrazný podíl, protože právě na něm se
před vápnem vyfauloval hostující gólman Winter. Musel do šatny a navíc se
z následného trestného kopu trefil Pavel
Prenner. No a pak pálil třikrát po sobě
Iliev. Ve 42., ve 47. a v 62. minutě.
„Čtyři góly za zápas, to se mi povedlo
snad před deseti lety,“ usmívá se.
Góly ale jinak střílet umí. Odjakživa
je totiž útočníkem. S fotbalem začínal
ve Volarech. Nějaký čas hrál i ve Vimperku. „A pak jsem tak nějak různě cesINZERCE

Roman Iliev dal v zápase s Vimperkem čtyři branky a oprávněně se radoval.
toval,“ pousměje se hráč, který si vyzkoušel i divizi v Jankově, kde ale patřil mezi střídající hráče. Ve Lhenicích
je s přestávkami už čtvrtým rokem. Naposledy se vrátil z půlročního rakouského angažmá před minulou sezonou. A
jak sám říká, zůstane už asi natrvalo.
Loni dal v I. B třídě třináct branek,
když kvůli zlomenému žebru a následkům pádu ze stromu poslední tři duely
nehrál. I proto změnil trochu způsob
práce. Vyhýbá se práci po celé republice a v letošním ročníku má více času na
tréninky.
„Fotbal je můj koníček. Hraju ho nějakých pětadvacet let. Sice jsem často zraněnej a říkám si, že se na to vykašlu, ale
pak se nějak uzdravím a zase jdu hrát.
Budu rád, když se budeme se Lhenicemi držet někde do osmého místa,“ říká.
On vůbec vstup nováčka, který loni
postupoval do I. A třídy z druhého místa v tabulce, je dost dobrý. A málokdo
ho asi čekal. Po sedmi zápasech mají třináct bodů a jsou pátí. „Čekalo se asi, že

budeme mít tak šest sedm bodů,“ popisuje návrat Lhenic do I. A třídy po patnácti letech.
Ode dneška by měl mít tým i výraznou posilu. Poprvé by ho měl na trénin-

FOTO | WWW.SKLHENICE.CZ

ku vést Ivo Čech. Kouč, který léta trénoval Jankov v divizi i krajském přeboru.
Jak na tom Lheničtí budou pod jeho vedením, to ukáže už další zápas v Semicích.

OSLAVY KONCE VELKÉ VÁLKY
A VYHLÁŠENÍ PRVNÍ REPUBLIKY
VE VODŇANECH

Vodňany 13. října 2018

Zeyerovy sady – parkoviště u kulturního domu
Věnujme lidem alespoň jedno odpoledne s úctou a hrdostí
na vzpomínku památného roku 1918 … roku konce Velké války
… roku zrození naší republiky.

PROGRAM

14:00
14:30
15:15
15:30
16:00
16:30
17:00
17:15
18:00

Zahájení a ceremonie
Marškumpačka... aneb ...o tej velkej vojně
Spolek elegantních dam... stylové tance a malá módní přehlídka
Flašinetář
Sláva artilerii... aneb ať nás slyší až ve Vídni
Spanilá jízda pana Feldvébla – jednotka na motokolech
Kankán a jiné šlágry... vzpomínka na staré dobré časy
Od Halíče po Píjavu... písničky s flašinetem
Ukončení slavnosti a čestná salva za novou republiku

Vstupné zdarma
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Šumava

Tři tisíce lidí a zápis do historie
Oblíbená soutěž Strmý vrch v Chýnově byla letos
rekordní. Přilákala přes tři tisíce diváků a Martin
Michek poprvé ve 36leté historii vyhrál třikrát v řadě.
ROMAN ŠPERŇÁK
CHÝNOV | Více než tři tisíce diváků se
tísnily v areálu chýnovského koupaliště. Na 90 jezdců pak zdolávalo padesátimetrový prudký kopec. O víkendu se jel
v Chýnově na Táborsku už 36. ročník
závodu motocyklů do Strmého vrchu.
Jen čtyři jezdci se za celé odpoledne
dostali až na vrchol padesátimetrového
kopce a z toho jeden jediný pokaždé,
tedy celkem pětkrát. Byl to úřadující
mistr Evropy a mezinárodní Mistr České republiky v motokrosu Martin Michek z Buksa/Ados KTM Teamu.
„Vyhrál v Chýnově již potřetí za sebou v hlavní kategorii, čímž přepsal historii závodu, neboť to se v jeho dlouholeté historii zatím nikdy nikomu nepodařilo,“ popsal ředitel závodu Evžen Zadražil. Druhý byl jezdec pořádajícího Motosportu Chýnov a hardendurový reprezentant Roman Körber, který se z pěti
jízd dostal nahoru třikrát. Říčanský matador Martin Gomboš se sice až do cíle
nevyšplhal, nicméně pět takřka stejných výjezdů až těsně pod vrchol mu za-

jistilo celkově třetí příčku. Jednou se do
cíle se svým endurem podíval mladý trialový reprezentant Marek Wünsch
z týmu GASGAS CZ a cenu za páté místo si na sever Čech odvezl někdejší vítěz chýnovského klání Roman Schmid
z týmu Enduro Jablonec.
Mezi trialisty zvítězil Michal Drábek
z Trial teamu Znojmo a s mírným odstupem mu sekundovali druhý Roman Šebek z Trial teamu Beroun a třetí Filip
Bartoš z Trial teamu Tábor.
V zápolení dětí do patnácti let stojí za
pozornost, že zvítězila závodnice – třináctiletá Natálie Kopecká z Pacova. Za
ní byl druhý, o rok mladší, Jakub Hlach
z Motosportu Chýnov a třetí místo vybojoval teprve devítiletý Karel Pilát
z Říčan.
„Nejmladším účastníkem závodu byl
teprve tříletý Martin Michalík z Tišnova,“ upozornil na další zajímavost
Evžen Zadražil.
O přestávkách viděli diváci sjezd
horských kol, běh dětí do vrchu a také
pokus elektromotocyklu o zdolání kopce.

Na zadních i na předních kolech dojížděli jezdci na vrchol kopce v Chýnově.
Často končili v kotrmelcích.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Zvedat motorku v prudkém kopci nebyla jednoduchá práce. Často museli na pomoc přispěchat i traťoví komisaři. Závodníci i diváci si ale závod užívali.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Areál chýnovské plovárny byl zaplněn lidmi. Děti si vyzkoušely při pauze mezi jízdami i běh do Strmého
kopce.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

