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Skvělé BIELASTICKÉ
napínací potahy z Itálie

dodají Vaší sedačce novou tvář!

napínací potahy

od

Made in Ital
aly
ly

1.095

Kč

LUXURY
Collection

» vysoce elastické - dokonale

se přizpůsobí sedačce či křeslu

» velmi dobře sedí
» kvalitní a odolný materiál
ROZTAŽITELNÉ
VŠEMI SMĚRY

30°

praní

Universo béžová

Universo hnědá

Nebaví Vás pohled na opotřebené potahy Vašeho křesla či sedací soupravy? Máme pro Vás řešení! S napínacími potahy změníte vzhled Vaší staré sedací
soupravy během chvilky. Napínací potahy italské výroby jsou vysoce roztažitelné do šířky i výšky a přizpůsobí se lehce každému typu sedací soupravy či
křesla a navíc vypadají skutečně šik! Jsou vyrobeny z velmi odolného materiálu,
jsou pratelné v pračce a dokonale ochrání Vaši sedací soupravu před poničením
dětmi nebo Vašimi domácími mazlíčky. Elasticitu a nápadnou strukturu zajišťuje
síť jemných gumiček na rubové straně. Materiál: 50% polyester, 50% bavlna.
Praní na 30°C. Vyrobeno v Itálii. Rozměry stejné pro všechny druhy: výška do
100 cm, hloubka do 100 cm. Rozdílná šířka.
UNIVERSO

béžová

hnědá

cihlová

CENA

křeslo

506 37.01

512 78.01

512 79.01

1.095 Kč

2 - sedačka

506 37.02

512 78.02

512 79.02

1.695 Kč

3 - sedačka

506 37.03

512 78.03

512 79.03

2.095 Kč

rohová sedačka

506 37.04

512 78.04

512 79.04

3.495 Kč

ROZTAŽITELNÉ
VŠEMI SMĚRY

Universo cihlová
350-530 cm

60-110cm

Jak na to?

120-160cm

1.

najděte etiketu umístěnou
na spodní straně

2.

začněte natahovat
potah od opěradla

170-220cm

3.

postupujte s napínáním
od shora dolů

objednávejte na www.decodoma.cz tel.: 491 204 204

4.

užijte si pohodlí
nové sedačky

K17Z5X12

Benešovsko
Společná realitní
a advokátní kancelář

Nejčtenější týdeník v České republice

JURIS REAL, spol. s r.o.

INZERCE

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

Každý pátek ZDARMA
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Váš slevový kód

telefonicky + internet:

TURECKÁ RIVIÉRA
5* HOTELY • ULTRA-ALL-INCLUSIVE • 2 VÝLETY V CENĚ

CZ 17 5PL 233
Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 101 606 • www.nikal-zajezdy.cz
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LUBOMÍR ZAORÁLEK

Chtěl bych být
Rocky Balboa

...str. 14 a 15
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dvoulůžkové
ubytování ve

Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 Šumná • provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo • IČO: 26276186

LÍDŘI
O

www.nemovitosti-vykup.info

+ TV program na celý týden

INZERCE

…Spolu
poznáme svet!

Tel.: 774 335 502
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„Volný čas? Ten mi nezbývá.“
Andrej Babiš půjde do
voleb jako jednička
středočeské kandidátky.
Chce zrychlit stavbu
dálnic, opravit památky
a lépe řídit zdravotnictví.
LÍDŘI
POD LUPOU
MAREK KOČOVSKÝ
STŘEDOČESKÝ KRAJ | „Kraj potřebuje rychle dostavět dálnice, dále chceme
pokračovat v budování škol, které chybějí hlavně v okolí Prahy,“ vybírá lídr
ANO priority pro region. Stejně tak je
připraven řešit vleklé potíže v oblasti
zdravotnictví. Střední Čechy jsou podle
něj poznamenané vládou ODS, která
prý vyvedla například z kladenské nemocnice lukrativní péči. „Nechceme privatizovat zdravotnická zařízení, jak tvrdí sociální demokracie, ale chceme konečně začít rezort řídit,“ říká Andrej Babiš.
Velký potenciál kraje spatřuje v cestovním ruchu. I proto by rád prosadil
opravy zanedbaných památek. „Jsme
poměrně bezpečná země, turismus proto má budoucnost. A to nejen v kraji,
jen je třeba jej využít,“ míní. Pevně
věří, že od voličů dostane možnost dokázat, že sliby splní. „Uděláme všechno
proto, abychom byli ve vládě a řídili ji.
Potom lidé určitě poznají rozdíl,“ domnívá se exministr financí.

Andrej Babiš, lídr hnutí ANO, je podobně jako Miroslav Kalousek (TOP 09)
dalším předsedou strany, který v kraji vede kandidátku. FOTO | ARCHIV MAFRA
Tvrdí, že volný čas v podstatě nemá.
„Stále pracuji, sedm dní v týdnu. Buď
jezdím za lidmi po republice, nebo připravujeme nějaké věci s mým týmem.
Navíc musím zvládat neustálý zájem
médií, množství debat, rozhovorů,“ říká
jednička krajské kandidátky. A jak upozorňuje, veškerý volný čas věnuje hlavně regeneraci. „Neodpočívám, těch pět
hodin, které mi zbudou, prostě spím.“
Nicméně jako bývalý sportovec, který hrával volejbal, si alespoň na chvíli
zábavu užil poměrně nedávno. S někdejším hokejovým brankářem Milanem
Hniličkou se v rámci kampaně zúčastnil
dětského náborového festivalu Sporťá-

ček. „Zahrál jsem si tam volejbal, trochu i basket. Dokonce jsme si vyzkoušeli šerm, lukostřelbu a florbal,“ říká středočeský volební lídr.

„Fascinuje mě Tomáš Baťa“
Na klasické dovolené byl letos jen týden, vyrazil do Itálie. „Byl jsem se podívat na místa, kde se vyloďují běženci
z Afriky. Skutečně jsem je tam viděl,“
líčí zážitky z cest Andrej Babiš. Vysněnou dovolenou si ale představuje v exotičtějších krajích. Rád by zavítal na jeden z ostrovů Francouzské Polynésie.
„Je to vlastně naše vysněná svatební ces-

ta. Plánujeme ji už dvacet let, tak snad
se nám to konečně vydaří. Chceme se
podívat na Bora Bora. A nemám tam
vlastně žádné velké plány, jen ležet na
pláži, koukat do moře, prostě nic nedělat a spát bez budíku,“ plánuje. Po třiadvaceti letech vztahu s partnerkou Monikou, s níž má dvě děti, totiž uzavřel
koncem července sňatek. „Chystali
jsme se na to dlouho a musím říct, že
jsme si ten den celá rodina užili,“ podotýká Andrej Babiš s tím, že největší svatební dar, který coby novomanželé dostali, byl dopis od jejich dcery.
V útlém věku žil nějaký čas ve Francii, kde pracoval jeho otec. „Mám Francii rád a mluvím i dobře francouzsky.
Letos jsem tam byl jen jednou, nicméně
mám v té zemi hodně přátel,“ konstatuje předseda hnutí ANO. Pokud mu zbude čas na knihu, třeba při cestování napříč Českem, sáhne po publikaci o obuvníkovi Tomáši Baťovi. „Trochu se k
této tematice po čase vracím, Baťa mě
totiž stále fascinuje,“ říká Andrej Babiš.

Lídři pod lupou
V seriálu představujeme
středočeské lídry relevantních
stran a hnutí, kteří kandidují
v podzimních sněmovních volbách.
Dosud jsme představili: Tomio
Okamura (SPD), Ivan Bartoš
(Piráti), Vít Rakušan (STAN), Petr
Štěpánek (Zelení), Miroslav
Kalousek (TOP 09), Jan Skopeček
(ODS) a Ivan Gabal (KDU-ČSL),
Stanislav Grospič (KSČM), Jan
Hamáček (ČSSD)
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Jak může vypadat
Benešov za dvacet let?
Nový domov pro seniory či rozhledna v bývalých
kasárnách. Výstava mladých architektů ukazuje, jak
by se v budoucnu mohly změnit lokality města.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | V Městské výstavní síni
v poliklinice v Benešově jsou k vidění
práce studentů Fakulty architektury
ČVUT v Praze. Za necelý půlrok vzniklo na třicet návrhů, vystavené na velkoformátových plachtách jsou kvůli prostoru jen ty, které město od fakulty odkoupí.
Klíčové jsou pro město Táborská kasárna, která již dlouho leží ladem. Město pro ně hledá náplň a zamýšlí vytvořit
nový urbanistický plán, který by nahradil ten starý, kdy mělo vzniknout sídliště pro tisíce obyvatel. Studenti přišli
s kreativním řešením: „Vytvořit pěknou

zpřístupnit,“ podotkl Klabík. Ve svém
projektu se zabývá především dostavbou bloku u Nové Pražské kolem židovského hřbitova a zástavbou Pražských
kasáren, kde dnes není nic. Navrhl i dvě
menší náměstí – před základní školou
v Dukelské a Bedrčské náměstí. Podle
návrhu by mohlo vzniknout také nové tržiště Na Blátě, kde se v současnosti dokončila demolice budovy tržnice. Například práce Nikoly Karabcové navrhuje
mezi Jiráskovou a Táborskou ulicí domov s pečovatelskou službou, Tomáš
Fiala pak přeměnu Čechovy ulice s okolím. Piaristická kolej s dnes uzavřenými
zahradami by mohla sloužit podobně
jako Františkánská zahrada v Praze.
Výstavní síni dominuje model Benešova o rozměrech 4x3 metry. Studenti
ho vyrobili z dřevěných destiček a použili metodu laserování. Žluté domy jsou
návrhy studentů. „Na modelech si člověk lépe uvědomí, jak věci fungují
v prostoru, jak na ně svítí slunce, nebo
širší souvislosti, které by u menších modelů nebyly zřejmé,“ vysvětluje Klabík.
Výstava bude otevřená do 27. října.

moderní městskou čtvrť, která těží z blízkosti nádraží, centra i krajiny,“ říká architekt Luboš Klabík, zakladatel spolku
archibn, který spolupráci města s fakultou inicioval. V kasárnách navrhují studenti uprostřed městský park, který je
ve stejné výši jako čtvrť Karlov. Na vrcholu je umístěna rozhledna, nová dominanta Benešova. „Kasárna jsou velká
příležitost. Jsou tam cesty, stromy i zajímavý terén a návrh toho plně využívá.
Není třeba stavět na poli, ale v rozvojových plochách města, což je pro město
výhodné,“ míní Klabík. „Centrum je
dnes po asanacích z minulého režimu
jako po bombardování. Bourání došlo
až na náměstí,“ říká. Objevil i staronovou uličku pod náměstím. „Je to historická ulička u moštárny. Dnes už bohužel není průchodná na náměstí, ale je
v majetku města a stálo by za to ji

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Herci zatančí rokenrol
BENEŠOV | Komorní studio Áčko představí 10. října v benešovském divadle
svou premiéru. Tentokrát to bude muzikál Rokenrol pro Bejbyho, jehož námětem byl divadelníkům filmový debut
Jana Hřebejka Šakalí léta. Áčko přichází s vlastním nastudováním. Jde o druhý
muzikál tohoto souboru. Začátek je
v Městském divadle Na Poště v 19:30
hodin.
(buš)

INZERCE

VOlejte
zDarma

kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volných minut
Do všech sítí

nabíDka

říjen / listOPad 2017

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
1 12
2

semtex
originál, 0,5 l
birell
nealkoholické
pivo světlé, 0,5 l

magnesia
přírrodní, 1,5 l
neperlivá

Domestos 24h
atlantic Fresh
750 ml

Dom
mestos
24h
Pine
e Fresh
750 ml

kofola
originál, 2 l

D o b r á v o Da
jahoda, neperlivá, 1,5 l

3 bit
46g

hera
250g

crème
bonjour
kostka, 250 g

velko
pop
povický
kozel
Florián
0,5 l

ram
ma
Classic, 400 g
r ama
s podmáslím
m
400 g

figaro
o
na vařen
ní
100g

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.10.2017 do 30.11.2017
ve vybraných prodejnách sítě COOP. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

oo
ic

p mobil a na

ku

přenos
čísla

zdarma

le Vně ji

platí pro zákazníky coop mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: COOP 01102017 12345)

jte

Více na: www.coopmobil.cz

florenta
čokoládová
112g

Pu

Pořiďte si COOP Mobil, vyberte
až 5 čísel kamarádů, rodiny,
známých a volejte mezi nimi
zcela zDarma!
akce
časově
omezena!

Dobrá voDa
mandarinka
neperlivá, 1,5 l

velko
popovick
ký
kozel
světlý
0,5 l

pilsner
urquell
světlý ležák
0,5 l
magnesia
přírodní, 1,5
5l
perliváá

florenta
mandlo-nugátová
112g

s

magnes
sia
přírod
dní
1,5 l
jemn
ně
perlivá

3. PrOdlOužení platnosti kreditu o 7 Dní

Dobrá
á
voDa
a
malinaa
neperlivvá
1,5 l

birell
nealkoholické
pivvo polotmavé
0,5 l

milka
a
Oreo
100g

2. 10 min. do všech sítí zDarma

POři ď
te

jupík
Funny Fruit
jahoda-jablko
0,33 l

milka
mléčná
100g

1. nákuP produktů v akci
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Česká republika

Čeští křižáci. Obávaní válečníci,
ale i psanci a brutální zločinci
O slavných bitvách husitů
s křižáckými vojsky víme
všichni. Méně známý je
ovšem fakt, že stovky
českých válečníků se
více než 200 let předtím
účastnily tažení na
Jeruzalém pod praporem
křižáků. V bojích prokázali
udatnost, ale do kronik
se zapsali i svou krutostí.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Jejich zbroj se v záplavě jarního slunce
leskla do širého okolí. Na 40 tisíc rytířů a bojovníků z celé Evropy se o Velikonocích
roku 1190 sešikovalo u dnešního německého města Regensburg, aby při třetí křížové
výpravě vyrazili dobýt Jeruzalém. Byly
mezi nimi i stovky Čechů. Jenže z velké části nešlo o šlechetné rytíře z české kotliny, ale
o takzvané „lotrasy“, tedy zločince propuštěné ze žalářů. A ti se podle toho i chovali.
Velitelé této „boží armády“ o českých
lapkách ve svých šicích valného mínění neměli, a proto je nechali pochodovat
v předvoji celého tohoto mohutného
vojska, aby to byli oni, kdo padnou jako
první v případě nenadálého útoku. Ovšem
ani bojovníci jiných národů nebyli nějakými „beránky“ a už na Balkáně začali plenit
ve velkém. Češi se k nim přidali a zejména
v oblasti u dnešního srbského města Niš patřili k nejhorlivějším. Vůdcem celé výpravy byl německý císař Barbarossa, jenž rabování svých mužů tvrdě potíral a pro výstrahu proto nechal kvůli těmto incidentům

13 svých vojáků popravit. Osm z nich byli
Češi. Barbarossova armáda postupovala
dál na jih a na současné bulharsko-turecké
hranici se ukázalo, že Češi jsou asi nepoučitelní. Po jejich rabování nynějšího města
Edirne padly tři rozsudky smrti.

Bolavé řecké zadky
Když české oddíly později vydrancují
i město Sycheron, císař zuří natolik, že nechává zvlčilé vojáky bičovat. Nic naplat,
chvíli nato Češi pobijí mnoho měšťanů
města Filadelfie na území dnešního Turecka, kde tehdy žili hlavně řečtí křesťané, kteří ovšem nebyli k Evropanům přátelští.
Barbarossa rudý vzteky nechal Čechy
za trest převelet na úplný chvost svého
voje. Jenže když se armáda dala znovu na
pochod na Jeruzalém, z bran Filadelfie se
vyřítí několik stovek mladých mužů na koních s touhou se pomstít za vyrabování svého města. A ke své smůle opět narazí na
české oddíly. „Jakmile zjistili, že narazili
do značné míry spíše na železné sochy
a nezranitelné giganty než na smrtelníky,
kteří je navíc přivítali hromovým smíchem nad jejich pošetilostí, obrátili se tito
zmatení mladí lidé na místě a hledali v útěku spásu, přičemž mnohým z nich způsobi-

INZERCE

profesionální

garážová
vrata

www.trido.cz

li tito obři protáhlá zranění na citlivém místě zadku – na oněch polokoulích – svými
zvláštními dlouhými biči,“ popisuje v dochovaném zápise v kronice byzantský historik Acomantius.
Císař Barbarossa už měl poté Čechů skutečně dost. Za trest je nechal převelet do oddílu Himmelfahrskommanda, tedy oddílů
„nanebevstupujících“, což byli odsouzenci
na smrt v první linii. Netrvalo dlouho a čeští vojáci se jako první setkali s obrovskou
armádou Turků a jejich vyděšené tváře
snad poprvé zalitovaly svých hříchů. K údivu všech se ale drželi, pobili nejlepší tureckou jízdu a Turky odrazili. Barbarossa
byl ohromen a desítky Čechů, původně
lotrů a trestanců, pasoval na rytíře.

žů se vrátilo do Evropy. Další část armády
schvátila úplavice a na Jeruzalém tak nakonec pochodovala pouze tisícovka mužů, polovina z toho Češi. 7. října se spojili s křižáky bojujícími ve Svaté zemi už několik let.
Poslední dochovaný zápis, kdy se čeští
rytíři vyznamenali v boji o důležitý most,
pochází ze 13. listopadu 1190: „Nebylo
jich snad více než tři sta, když na svých koních, vyjíce spíše jako ďáblové než dítka
Boží, vpadli na onen most, kde předtím tolik dobrých křesťanů životy nechati muselo. Mnoho jich padlo, sestřeleno z koní, jiní
zahynuli skláceni šavlemi, ale oni neustali
rubat Saracény, dokud je všechny nezdolali.“ Chválou nešetřil ani další kronikář, normanský básník Ambrosius: „Vskutku bojovali tito muži podobní lvům tak, že se mnozí z nás ptali, odkud tito pocházejí?“
Po bitvě byl na straně muslimů jediný
zajatec, starý Čech, který se pak dostal až
před nejvyššího tehdejšího muslimského
vůdce Saladina. Čech se dočkal pocty, dostal možnost putovat do Jeruzaléma se zárukou bezpečí. Zmíněný hrdinný boj byl
pravděpodobně posledním, který Češi vykonali. Mnoho jich zde padlo, zbytek Čechů nakonec přešel do služeb anglického
krále Richarda Lví srdce, který po krvavých bojích později uzavřel se Saladinem
příměří. Domů do
Čech se křižáckých „veteránů“
nakonec vrátilo
jen několik.

„Muži podobní lvům“
Barbarossova armáda pokračovala vysilujícím pochodem přes jih dnešního
Turecka směrem k Sýrii. Vojáci
už ale trpěli hladem a žízní.
Když se Barbarossa o pár
týdnů později utopil
v řece Salef, německá
část vojska se po ztrátě
charismatického vůdce
rozpadla a mnoho velmo-

FOTO | SHUTTERSTOCK

Česká republika

6. října 2017 7

Jágr zaútočí na nesmrtelnost

Hokejová „osmašedesátka“ na poslední chvíli získala angažmá v NHL a pokusí se překonat historický rekord
ČR | Vypadalo to, že jeho dny v nejslavnější hokejové soutěži světa
jsou sečteny. Jaromír Jágr ale pořád v koutku duše věřil, že
NHL má co dát a že jeho
agent mu angažmá
v NHL nakonec sežene. Stalo se, byť jen
pár hodin před středečním startem nového ročníku. Slavná „osmašedesátka“ oblékne dres
kanadského týmu
Calgary Flames
a zahájí tak další
útok na historické rekordy zámořské hokejové soutěže.
V době uzávěrky tohoto
vydání 5plus2 ještě nebyly
oficiálně potvrzeny podmínky
smlouvy, které kladenskému odchovanci vyjednal Jágrův spoluhráč z Nagana a nyní jeho manažer Petr Svoboda, ovšem zámořští
novináři hovoří o základním ročním

platu jeden milion dolarů a možnosti získat bonusy v té samé výši. „Mám z toho
smíšené pocity, všechno má svoje plusy
a také minusy. Čekal jsem dlouho, teď je
všechno hodně narychlo,“ prohlásil Jágr,
který pět měsíců nenastoupil k žádnému
zápasu a pouze trénoval. Pokud 45letému
Jágrovi vydrží zdraví a bude v dobré formě, má šanci si připsat jedinečný rekord
zámořské soutěže – chybí mu odehrát
v NHL jen 56 utkání k tomu, aby dorovnal
historický rekord legendárního Gordie
Howea v počtu startů. Připomeňme, že
slavný Kanaďan hrál nejslavnější soutěž
světa ještě ve svých 52 letech. Jágr už je
přitom od minulého sezony držitelem jiného rekordu – je nejproduktivnějším Evropanem, který kdy v NHL nastoupil.
Otázkou je, jak nové působiště v místě,
kde se v roce 1988 konaly zimní olympijské hry, kvituje Jágrova partnerka Veronika Kopřivová, která si předchozí život na
prosluněné Floridě nemohla vynachválit.
„S Floridou se Calgary srovnat samozřejmě nedá. Možná se na starý kolena naučím lyžovat,“ smál se v rozhovoru pro
ČTK i samotný Jágr.
(re, iDNES.cz)

INZERCE

Rozbalte to s námi ve velkém

i ve Vašem městě.
Pro více informací volejte zdarma
800 100 500 nebo navštivte
www.naborovedny.cz

NEJ Jaromíra Jágra
4. nejstarší hráč historie NHL. Na prvním
místě je zřejmě nepřekonatelný Kanaďan
Gordie Howe, který hrál ještě v 52 letech.
Přes 120 milionů dolarů si vydělal od roku
1990 v NHL jen na základních platech. Díky
bonusům a reklamním smlouvám je to ale
ještě mnohem více.
1711 zápasů odehraných v základní části
NHL jej řadí na 2. místo historických
tabulek. K překonání Gordie Howea mu
chybí 57 utkání.
2. nejproduktivnější hráč historie NHL
a nejproduktivnější Evropan. Na kontě má
1914 bodů za 765 branek a 1149 asistencí.
6 let trval Jágrův nejdelší vztah, a to
s Innou Puhajkovou. Jako první se po jeho
boku objevila Iva Kubelková. Byli spolu dva
roky. Vztah s Nicol Lenertovou nevydržel
příliš dlouho, naopak s Andreou Verešovou
strávila slavná „68“ čtyři roky. Románek
s moderátorkou zpráv Lucií Borhyovou
v roce 2004 byl vděčným objektem zájmu
paparazzi, nyní je rok a půl Jágrovou
partnerkou Veronika Kopřivová.
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Sláva kojení. Pomáhá k vyššímu IQ
I přes sebevíc kvalitní náhražky
je přirozené kojení pro dítě
nejpřirozenější formou výživy.
V Česku na to ve druhé polovině
září upozorňoval Týden kojení.
Věděli jste, že kojené děti jsou
zdravější a méně trpí nadváhou?

Jak vlastně dlouho kojit?

O tom, jak dlouho kojit a kdy začít s umělým dokrmováním, existují
stovky zasvěcených diskusí maminek na internetu. Podle
doporučení Světové zdravotnické organizace by matka měla své
dítě výlučně kojit do ukončeného šestého měsíce a pokračovat do
dvou let věku dítěte s dokrmováním umělou výživou.
S každým kojením dítě přijímá do těla miliony živých buněk.
Mateřské mléko obsahuje daleko více kmenových buněk než
v posledních letech tolik opěvovaná pupečníková krev.
To umělé mléko nemůže nikdy nahradit.

Opravdu chytrá strava
Kojení má také překvapivě i jiné než
zdravotní dopady na život dítěte.
Podle studií je totiž spojeno také
s nárůstem IQ o tři až čtyři body.
U nedonošených dětí má jít dokonce
o šest až osm bodů. Výsledky bádání
se ale často různí, pokud jde o čísla.
Některé studie dokonce prokázaly nižší
IQ o 8 až 15 bodů u dětí krmených
umělou stravou oproti kojeným
vrstevníkům. Ačkoli je rozptyl čísel
široký, vědci se shodují, že kojení
u dítěte zlepšuje schopnost učení.

Zachraňuje i matky
Kojení nechrání jen zdraví dítěte, ale i samotné
matky. V současnosti kojení každoročně zachrání
ve světě téměř dvacet tisíc žen od úmrtí
s diagnózou rakovina prsu. Pokud by se
stoprocentně dodržovalo doporučení kojit do dvou
let věku dítěte, mohlo by to podle odhadů Světové
zdravotnické organizace zachránit ročně dalších
dvacet tisíc ženských životů.

Čím dříve, tím lépe

Prevence cukrovky i nadváhy
Řada světových studií prokázala, že kojení má vliv na zdraví
dětí i v pozdějších letech a posiluje jejich imunitu.
Chrání také proti řadě chorob, jako jsou například akutní
lymfoblastická leukémie, Crohnova nemoc, životu
nebezpečný zánět střeva, který postihuje nedonošené
novorozence, syndrom náhlého úmrtí dítěte, ale také astma,
alergie či diabetes prvního a druhého stupně. Konkrétně
u cukrovky snižuje kojení až o pětatřicet procent riziko
onemocnění v pozdějším věku. Dostatečné kojení může
ovlivnit také vzhled dětí. Snižuje totiž rovněž významně
riziko nadváhy, a to dokonce o 26 procent.

O tom, jak úspěšně se bude dařit dítě kojit,
může rozhodovat už první přiložení
novorozence k prsu. V praxi platí, že čím
dříve k němu dojde, tím lépe. Přesto více
než polovina narozených dětí na světě
čeká příliš dlouho na první přiložení.
Pouze 45 procent dětí se od matky
poprvé napije do jedné hodiny po porodu,
ačkoli se jedná o klíčovou dobu. V Česku
je po propuštění z porodnice výlučně
kojeno 81 procent dětí. Po půl roce je to
necelých čtrnáct procent.
TEXT | VERONIKA STREJCOVÁ, FOTO | SHUTTERSTOCK

INZERCE

česká filharmonie
122. sezona
zahajovací koncert
Dmitrij Šostakovič, Gustav mahler
leonidas kavakos housle
marta reichelová soprán
jakub hrůša dirigent
19. a 20. října 2017, 19.30, rudolfinum, Dvořákova síň
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Znalec gastronomie Pavel
Maurer radí: „Nejezte
blbě!“ Lékaři by dodali:
„A když už, tak se aspoň
nepřejídejte.“ Obezita
totiž ničí nejen klouby
a srdce, ale nenápadně
likviduje i játra a tlusté
střevo. „Čekat na signály
je pozdě,“ varuje profesor
Julius Špičák z IKEMu.
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Kila navíc a tukem „zateplené“
tělo je nejen estetickým strašákem,
ale jak víme, je to také příčina
řady ortopedických problémů a srdečních onemocnění. Ovšem mnohdy se zapomíná na fakt, že obezita
fatálně postihuje i orgány
trávicího traktu. „Porucha
výživy, tedy skutečnost, že
člověk nejí příliš vhodná jídla, v zásadě orgánům jako takovým až tak neškodí. Největší problém
je nadměrný příjem energeticky bohatých jídel,“ varuje profesor Julius Špičák, přednosta kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu.
Konkrétně játra v případě obezity doslova trpí nadměrným ukládáním tuku.
„Jde o velmi aktivní tkáň, na kterou ta
okolní reaguje zánětem. Dlouhodobý
zánět jater pak zvyšuje riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu. Na našem
pracovišti je permanentně hospitalizováno několik lidí s tímto typem nádoru,“
uvádí Špičák (na snímku).

Kontrolujte kolonoskopii
Další orgán našeho vylučovacího traktu, který bezprostředně ohrožuje přejídání, nedostatek pohybu a celkově chatrná
životospráva, je tlusté střevo. Pokud jde
o nebezpečný karcinom tlustého střeva,
o České republice se dlouho mluví jako
o zemi, která v jeho výskytu bohužel
vede. Přesto se podle Špičáka situace začíná zlepšovat díky úspěšnému zavedení preventivních programů. Ovšem ani
kolonoskopické vyšetření, které má nádory odhalit, nemusí být vždy stoprocentní. Více než kde jinde zde totiž se-
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Přejídání jako zabiják.
Skrytě ničí i vaše játra
hrává roli lidský faktor. „Riziko přehlédnutí závažného nádoru při kolonoskopii
může být i desetiprocentní, což není zanedbatelné,“ překvapuje Špičák s tím,
že je žádoucí sledovat kvalitu kolonoskopistů. „Je dobré zvolit pracoviště,
které má dobrou pověst a tím pádem
i vyšší číslo prováděných výkonů,“ vysvětluje Špičák. V tomto případě jde totiž kvalita ruku v ruce s kvantitou, neboť
jedině častým opakováním získá odborník větší cit a dovednost.
Ke zvýšení kvality kolonoskopie,
snížení rizika přehlédnutí závažného nálezu a zvýšení komfortu pacienta podle Špičáka směřují jak technologické novinky, tak i organizační opatření. „Již dnes
je možné si vyžádat záznam celé koloskopie a případně ho nechat posoudit jiným odborníkem. V dokonalých
automatizovaných záznamech může
být budoucnost,“ přemýšlí Špičák.

„Čekat na signály je pozdě“
Klíčovou roli nejen v případě karcinomu
tlustého střeva stále hraje prevence a komunikace s praktickým lékařem, která
v Česku ještě mnohdy pokulhává.
„Čekat na signály je pozdě. Klíčová věc je takzvaný rizikový profil,
který by měl sestavit
praktický lékař jako
první na základě rozhovorů s pacientem. Tento profil je velmi individuální a na základě
něj by se měly plánovat dále preventivní
prohlídky,“ vysvětluje
Špičák. Právě rizikový profil umožňuje lékaři mnohé v budoucím zdravotním stavu
dotyčného předvídat
a počítat s tím. Významnou roli totiž sehrávají například dědičné dispozice a tedy

FOTO | SHUTTERSTOCK

rodinná anamnéza. Díky tomuto postupu, který zohledňuje závažné choroby
už v ordinacích praktiků, se například
v Anglii daří úspěšně bojovat nejen se
zmiňovaným karcinomem tlustého střeva. „V Anglii se provádí sice méně kolo-

noskopií než tady v České republice, ale
mají podstatně menší úmrtnost. Je to
dáno právě tím, že mají vysoce kvalitní
všeobecné lékaře, kteří umí nastavit individuální plán svým pacientům,“ uzavírá
uznávaný lékař.
(vrm)

INZERCE

NA ZONKY.CZ
PŮJČUJEME OD 3,99 %

Rakovinu tlustého střeva provázejí jasné příznaky,
které však lidé přehlížejí. O jaké signály těla jde?
Dlouhotrvající průjem nebo zácpa: Varovat by vás měl průjem, při němž musíte navštívit
toaletu víc než třikrát denně. V takovém případě je nutné rapidně zvýšit příjem tekutin i
vlákniny, a pokud průjem trvá déle než čtyři dny a nepozorujete žádné zlepšení, návštěvu
lékaře rozhodně neodkládejte. Stejně tak by vás neměla nechávat v klidu zácpa, při níž
chodíte na toaletu méně než třikrát týdně a která trvá déle než čtrnáct dní. Varovným
signálem je také krev ve stolici a rovněž takzvaně zúžená stolice o průměru tužky. Příčinou
může být zúžení střeva způsobené rakovinovým bujením. Příznaky jsou i nenadálý úbytek
váhy (o více než 5 procent za posledních 6 až 12 měsíců) a neustálá únava. Zdroj: iDNES.cz

Lidé půjčili lidem už více než jednu miliardu korun. Levněji a s klidem.
Tady je příklad půjčky 105 000 Kč na 84 měsíců. Při splátce 1 438 Kč a úroku 3,99 % p. a. je
RPSN 4,7 %. Poslední splátka dělá 1 350 Kč. Poplatek 2 100 Kč uhradíte pouze při poskytnutí
úvěru. Celkem zaplatíte 122 804 Kč. My jsme Zonky s.r.o.
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Elegance i luxus. Dálník
Předběhl dobu? Jde o dopravu budoucnosti
pro tisícovky lidí, nebo vynález skončí v propadlišti
dějin? Česko je jediná země na světě, která vyrábí
„dálník“, hybrid auta a motocyklu.

Abyste nejedli blAfy
Česká republika slaví velký úspěch. Po několika letech snažení jsme v Evropské unii
prosadili princip, že pod stejnou značkou se
nesmějí ve východní části Evropy prodávat
horší potraviny, než v té západní. A na počátku
toho stála KDU-ČSL.
Téma kvality potravin jsme si vzali za své
ještě v době, kdy jsme nebyli zastoupeni
ve Sněmovně. Mnozí se nám smáli. Jak by
mohla malá strana, která ani nemá poslance,
přesvědčit orgány EU, že čeští spotřebitelé
mají nárok na stejně kvalitní jídlo, jako němečtí či francouzští?

5plus2
■ NA
RÁDCE
VÝZVĚDÁCH
JOSEF HORA
ČR | Spojuje radost z jízdy na motocyklu i pohodlí auta. Hybrid s krásným
českým názvem „dálník“ je vynález českého pilota Jana Anderleho, který první
dva prototypy, dálník 1 a 2, zkonstruoval na začátku druhé světové války.
Jeho vynález dodnes montuje v dílně
na letišti Brno-Medlánky akciová společnost PERAVES CZ. „Jsme jediná
země na světě, kde se dálník vyrábí,“
říká ředitel firmy Gustav Procházka a vysvětluje mi, jak se mám na zadní sedač-

ku dálníku pohodlně usadit. Oba nastupujeme do kokpitu, který připomíná letadlo. Helmu člověk mít nemusí, jinak je
ale jízda stejná jako na motorce. „Výhodou oproti motocyklu je, že si počasí vezete s sebou, nebo třeba to, že nohy máte
na podlaze,“ podotýká Procházka, profesí letecký inženýr, a startuje.
Když se rozjíždíme, na boku stroje
hlídají stabilitu dvě kolečka, velice podobná dětským, s nimiž se předškoláci
učí jezdit na kole. Po dosažení určité
rychlosti se na palubní desce stroje rozsvítí kontrolka, signál, že řidič má kolečka zatáhnout a jet dál po dvou kolech.
Postranní kolečka se elegantně připaží k boku karoserie, ovšem při každém

zastavení na křižovatce musí řidič kolečka zase vysunout, jinak bychom padli
na bok. „Vysunutí trvá asi čtyři desetiny vteřiny,“ vysvětluje Procházka za řídítky dálníku s tím, že je to vlastně to
samé, jako když motorkář při zastavení
dá nohy na vozovku.

„

Výhodou
oproti
motocyklu je, že si
počasí vezete s sebou.
Vynález měl před sebou po druhé
světové válce slibnou budoucnost. „Šéfpilot Anderle si zkonstruoval malé vozidlo s názvem dálník. Vozík na dvou kolech se v klidu opírá o dvě kolečka, která se dají při jízdě zdvihnout pedálem.
Spotřebuje 4,5 litrů benzinu na 100 km
a docílí rychlosti až 120 kilometrů v hodině,“ hlásila černobílá reportáž v Čes-

Ale my jsme to nevzdali. Uspěli jsme ve volbách, začali jsme řídit ministerstvo zemědělství a od té doby jsme téma dvojí kvality
potravin vytahovali při každém jednání v Bruselu. Přidal se k nám i český premiér a vlády
zemíVisegrádské čtyřky. A nakonec nám dala
za pravdu Evropská komise.
Pokud dostaneme důvěru, budeme v našem
úsilí pokračovat. A nejen na úrovni EU. Kvalitní
a zdravé české potraviny je naše velké téma.
Když něco čeští zemědělci a potravináři umějí
vypěstovat a vyrobit, musíme je v tom podpořit a dostat dobré české jídlo na český stůl.
Kvalitu života neurčuje jen ekonomická
prosperita. Zdravé jídlo doslova prodlužuje
život. KDU-ČSL bude bojovat, abyste nemuseli jíst“blafy”.

Pavel bělobrádek,
předseda KDU-ČSL
Zadavatel a zpracovatel: KDU-ČSL

Gustav Procházka (zcela vlevo) a Dan Lexa montují kryty na dálník. Nejvíce jich jezdí ve Švýcarsku a Německu.
Na snímku vpravo autor článku uvnitř kokpitu nového stroje.
FOTO | MARIE STRÁNSKÁ, MAFRA
INZERCE

Operátor výroby 27 000 měsíčně a
bonus 20 000 Přidejte se k nám a
vydělávejte ještě více! Ve výrobě v Kuřimi
dostanete příspěvek na dopravu dle
vzdálenosti 300 až 1400 Kč za měsíc,
zvýhodněné výborné obědy a večeře v naší
jídelně, 5 týdnů dovolené, 13. plat. Volejte
Randstad s.r.o.
ZDARMA na 800 856 856.

Nastupte do Amazonu a získejte mzdu
od 135 Kč za hodinu Světoznámý
internetový obchod nabízí místo se
smlouvou na dobu neurčitou. Mzda 135
Kč/hod + 10% bonus, týden dovolené navíc
+ další výhody. Pohovory každý týden ve
vašem městě. Více info na tel.: 800 856
Randstad s.r.o.
856

Více na www.jobdnes.cz/detail/2OUBW2

Více na www.jobdnes.cz/detail/Y81QXU

IT - správa systémů a služby

Školství, výuka, vzdělávání, sport

Podpora SW, servisní pracovník

Lektor Aj - Hledáte změnu?

Servisní technik cctv a EZS

Trenér/ka prodejních dovedností - Jižní Morava

25 000 - 50 000 Kč / měsíc

Administrátor IS Helios (6474)

Trenér/ka prodejních dovedností -…

25 000 - 50 000 Kč / měsíc

Pracovník technické podpory MES - 6417

Trenér/ka prodejních dovedností - Praha

25 000 - 50 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz
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svádí bitvu s automobilkami
prototypy na elektřinu s veškerou výbavou jako vyhřívané sedačky, xenonová
světla, tempomat a další,“ provádí mě
Procházka po dílně. Cena je kolem
dvou milionů korun za kus a zákazníky
brněnské firmy tvoří bohatší klientela
ze zahraničí. „Polovina z nich jsou piloti, nejvíc našich strojů jezdí ve Švýcarsku a Německu. Za dvacet let jsme vyrobili v Brně asi 150 dálníků,“ vysvětluje.

koslovenském filmovém týdeníku natočená roku 1941. Dálník měl poválečné Československo proslavit, ale nestalo se tak.
Anderle po válce pracoval jako tovární pilot českých leteckých závodů.
Když se jistý francouzský textilní továrník Riebel na aerosalonu v Paříži rozhodl koupit nové moderní československé
letadlo Aero 45, aby mohl létat do severní Afriky, Anderle dostal od výrobce
Aero Vodochody pokyn odletět do Francie a letadlo předat. Továrník byl nadšený a požádal Anderleho, aby spolu letěli do Afriky a aby ho cestou naučil létat.
Český pilot mu vyhověl, aniž by to dal
do Československa vědět nebo měl povolení. Ani ho nenapadlo, nebo nedbal,
že poruší zákony platné po roce 1948.

Jan Anderle ve svém
dálníku. V roce 1941
mu dal elegantní nadčasový doutníkový
tvar. Kapotované vozidlo zůstává i dnes
jen věcí pro fajnšmekry.
FOTO | ARCHIV

Odsouzenec k smrti
Když se vrátil do Prahy, byl okamžitě
na letišti zatčen, vytažen z letadla, obviněn ze špionáže a během lednového procesu roku 1951 odsouzen k trestu smrti,
což mu později bylo změněno na doživotí a nakonec k trestu odnětí svobody
na 15 let. Propadl mu majetek, prvních
pět roků sloužil v jáchymovských dolech. Kvůli následkům strávil další dva
roky ve vězeňské nemocnici. Po propuštění ještě šest let stavěl na nucených pracích lipenskou přehradu.
Létat po odchodu z vězení nesměl,
tak se vrátil ke stavbě dálníků a vyrobil
asi 17 strojů. Založil Klub stavitelů dálníků, který se snažil prosadit unikátní
stroj do komerční výroby. České firmy
ale neměly zájem, na překážku byla i minulost Anderleho a dálníky končily v garážích svých tvůrců.
V roce 1967 se Janu Anderlovi, kterému bylo už 67 let, podařilo získat od státu výjezdní doložku. S milovaným dálníkem odjel na Západ a už se nevrátil.
Usadil se v Mylhúzách na východě Francie, kde se živil dalších několik let jako
pilot. S postupujícím věkem ale musel
odevzdat pilotní licenci a tehdy, bylo
INZERCE

mu dost přes sedmdesát, se potřetí v životě vrátil ke svým dálníkům. Nechal
se ještě zaměstnat v jisté německé společnosti jako zámečník. Když majiteli
firmy Arnoldu Wagnerovi pověděl o
svém „dítěti s kapotou“, nadchl ho. Společnost byla tenkrát v krizi a tak se zaměřila na vývoj zvláštního stroje. Na počátku 80. let spatřil světlo světa první
moderní kapotovaný motocykl neboli
dálník. Nejdřív se objevil na výstavách,
později na silnicích. Jan Anderle se dožil první testovací jízdy a dva měsíce
nato, roku 1982, zemřel.

Nejvíce pět kusů ročně
Deset let po vynálezcově smrti se výroba dálníků vrátila zpátky do Česka. Tehdy se Gustav Procházka věnoval vývoji
armádních bezpilotních letounů a v
jeho dnešní dílně v Medlánkách se opravovala bezmotorová letadla. Výroba ve
Švýcarsku byla drahá a Švýcaři se rozhodli přenést ji do Čech. A dostali tip
právě na dnešní české techniky.
„O dálnících jsem ještě v 80. letech
četl v nějakém českém časopise a na-

padlo mě, jak je to zajímavý stroj. No a
za pár let zvonil telefon a já dostal nabídku ho montovat,“ podotýká s úsměvem
Dan Lexa, který stroje ručně sestavuje a
díly si nechává posílat od desítek výrobců, motor je například od německé automobilky BMW. Ruční práce dovolí ročně poslat do světa jen tři až pět kusů.
„Dálníky jezdí na benzin, ale máme i

150

kusů dálníků
vyrobila brněnská
firma za 20 let.

„My tomu říkáme ‚bitva u Stalingradu‘, bojujeme s tím, abychom výrobu
udrželi proti obrovské přesile velkých
automobilek. Naším cílem je projekt posunout o další krok, což znamená dostat
dálníky do sériové výroby. Tím by se jejich cena dostala na úroveň vozů střední
třídy,“ podotýká. „Vše jsme vyzkoušeli, testovali, prošli dlouhou cestu a dostali dálníky na silnici. Teď je třeba někoho, kdo tato vozidla dostane mezi lidi a
zařídí, aby cena ‚zlidověla‘. Pro tento
krok samozřejmě hledáme odpovídající
partnery a investory,“ vzkazuje majitel
firmy Gustav Procházka.

Zrod jednostopých automobilů a jejich historie
Nápad sestrojit jednostopý automobil se zrodil
s prvními motory. Jedním z prvních tvůrců
takového „kočkopsa“ byl Angličan Wolseley
na počátku 20. století. Velké čtyřsedadlové
monstrum udržoval v rovnováze tři sta
kilogramů těžký setrvačník. Americký
konstruktér J. Scripps-Booth postavil roku 1912 automobil Bi-Autogo (na snímku),
kdy se při nižší rychlosti pákou vysunovala kolečka pro zajištění stability. Stavba
monocaru byla drahá a zůstalo jen u prototypu. V Německu byl roku 1921 postaven
jednostopý automobil pro dvě osoby Mauser-Einspurauto s plátěnou střechou.
Kolem roku 1930 vznikl ve Francii vůz Cerreti-Motocar s odpruženými opěrnými
koly, do sériové výroby se ale nedostal. V Česku se stavbě „dálníků“ věnovalo
několik další konstruktérů, zejména v 60. letech. Asi nejpovedenější stroj předvedl
Karel Horák z Karových Varů, který s ním ujel v provozu tisíce kilometrů.
(jos)
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Zažívat já v hospodách to, co
Díky populární televizní show MasterChef je tvář
Miroslava Kaliny známá jako u málokterého jiného
šéfkuchaře. „Někdy v restauraci slyším, jak se ozve:
No to si děláš srandu, to je on,“ líčí. Přitom nepatří
mezi notorické reptaly a kritiky. „Když jídlo není
dobré, řeknu to. Pokud ale vidím snahu, a přesto
výsledek není stoprocentní, tak to neřeším,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Češi podle šéfkuchaře Miroslava Kaliny dávají v jídle stále častěji přednost kvalitě před kvantitou. „Lidé chtějí ochutnávat
zajímavá jídla. Mnozí šetří, aby pak mohli
vyrazit do kvalitní restaurace, což mi přijde
krásné,“ míní porotce z televizní kuchařské
show MasterChef. Vlastní kulinářský pořad prý ale zatím neplánuje. „Když vidím
zhovadilosti, na které ve svých pořadech
naráží Zdeněk Pohlreich, divím se, že to vůbec může dělat, já bych se musel zbláznit.“

Nedávno jste křtil novou dětskou
knihu Markéty Hrubešové Pan Brambora a jeho kamarádi, která kombinuje pohádky a vaření. Jde to vůbec
k sobě – děti a vaření?
Určitě ano, já sám mám dceru, které je jedenáct let a ráda se mi motá v kuchyni…
Tedy chtěl jsem říct, že mi ráda pomáhá
při vaření. (smích) Ale vážně, je hrozně důležité, co lidi v mládí naučíte, protože je to
potom provází celý život. Naše dcera
s námi odjakživa chodí po restauracích
a ochutnává všechno možné. Nedělá jí problém ochutnat třeba žabí stehýnka. Ačkoli
se žabičkami by mohla asi mít trochu problém. Když jí ale moc nevysvětlíme, co to
je, ochutná téměř cokoli a dokáže leccos

Miroslav Kalina

První gastronomické zkušenosti získával
na začátku 90. let, v prestižních podnicích se jako
šéfkuchař pohybuje už déle než 15 roků.
■ Absolvoval několik stáží v zahraničních
restauracích oceněných michelinskými hvězdami.
■ Je majitelem dvou restaurací. Zakládá si
na kvalitních surovinách a rád svá jídla kombinuje
s kvalitními víny.
■ Do širšího povědomí veřejnosti se dostal díky
úloze jednoho ze tří porotců v kuchařské televizní
show MasterChef, ovšem v televizi byl k vidění
i v někdejším pořadu Kuchařská pohotovost.
■ K jeho koníčkům mimo kuchyň patří zbraně, jeho
otec byl vášnivým lovcem.

■

rozpoznat. Dokonce bych řekl, že už začíná mít takzvaně chlupatý jazyk, což je
dobře. Je důležité jíst tak, aby se dbalo na
kvalitu a ne na kvantitu.
Nemyslíte, že vařit pro děti je těžší
než pro dospělé?
Víme, co dětem nejčastěji chutná. Jsou to
přílohy, takže těstoviny, pečené brambory,
smažené hranolky, pak smažené sýry…
Zkrátka samé věci, které jsou hodně ener-

getické. Strašně málo ale jedí zeleninu a je
třeba je to naučit. Například spousta dětí
má problém s brokolicí a vůbec ji nepozřou. Když před dítě postavíte misku vařené brokolice a řeknete: Sněz to!, určitě ji
do něj nedostanete. Je potřeba najít takovou úpravu brokolice, kterou snese i dítě.
A to je v tomhle konkrétním případě co?
Doporučil bych udělat z ní krémovou polévku a na ni poházet opečené houstičky

INZERCE

Vepřová
krkovice

SS KOSTÍ
KOSTÍ

69
74,

90

1 1kgkg

89,9090kg
BEZ KOSTI 109,
kg

Mleté polotovar

Uzený bok s kostí

79,90

84,90

1 kg

1 kg

AKČNÍ CENA

Šunka od kosti
třída jakosti standard

16,90

100 g

SUPER CENA

AKČNÍ CENA

Šunkový salám
80 % vepřové kýty

9,90

100 g

SUPER CENA
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Pohlreich, zblázním se
na másle. Najednou nám dítě místo smažených hranolek může jíst zdravou zeleninovou polévku. Radost máte vy i dítě. Je jen
nutné dělat nějaké kompromisy.
Kdy jste se v kuchyni poprvé začal
„motat“ vy sám?
Velice brzo. V podstatě od okamžiku, kdy
jsem měl první pocit hladu. (smích) Moje
první pokusy o jídlo přišly, když mi bylo
nějakých čtrnáct patnáct let.
Vzpomenete si, kdy jste poprvé někoho svým jídlem pohostil?
Tehdy mi bylo patnáct a byl jsem sám na
chalupě, protože rodiče někam odjeli. Udělal jsem špíz z kuřecích jater, přidal jsem
slaninu od souseda, meruňky, co dozrávaly, cibuli z naší zahrádky… Všechno jsem
to nakrájel, nakombinoval, napíchal na
špíz a nechal naložit v koření a oleji. Odjel
jsem, a když jsem se na chalupu vrátil s vidinou, že si s kamarády pochutnáme na špízech, našel jsem tam rodiče s jejich přáteli,
kteří neohlášeně přijeli, a úplně všechno
bylo snědené! Měli až boule za ušima. To
se mi tehdy povedlo! Pak jsem ale udělal
další věc. Byl to guláš, který jsem zahustil strouhaným perníkem.
To už moc dobré nebylo.
Lidé vás už dnes přeci jenom poznávají. Vnímáte
při návštěvě restaurace,
že obsluha zneklidní?
Ano, stává se, že mě v restauraci poznají a slyším pak znít
z kuchyně: No to si děláš srandu, to je on! Většinou je to ale
spíš příjemné, protože se pak
o to víc snaží. Ale já nechodím
do blbých restaurací, a hlavně jsem hodně
nekritický.

Ale neříkejte...
Takhle. Když to není dobré, řeknu, že to
není dobré. Ale když vidím nějakou snahu
a výsledek stejně není úplně stoprocentní,
tak to neřeším.
Při své profesi máte chutě určitě vytříbené. Dokážete přesto pozřít něco,
co vám vyloženě nechutná?
Otázkou je, jak velký mám v tu chvíli hlad.
Já bych se v příštím životě chtěl jmenovat
Hlad. Protože je to opravdu nejlepší kuchař.
Co je podle vás největší snobismus
v gastronomii?
Co myslíte tím, že se někdo chová jako
snob?
Když si dotyčný objedná něco drahého ne proto, že mu to chutná, ale právě proto, že je to drahé a módní.
To není snob, ale blbec. Spousta lidí ale považuje za snobismus i to, že se člověk hezky oblékne, jde do vybrané restaurace, sedí
spořádaně u stolu, vychutnává si velmi dobré drahé jídlo a k tomu pije skvělé víno.
V tom případě jsem snob i já. Vůbec nic proti tomu nemám, pro mě je to kus kultury. Je to to samé, jako když jdete do divadla nebo na operu. Notabene tady máte
ještě ten úžasný chuťový vjem. Opery se nenajíte.
Když už jste naťuknul kulturu stravování, jak se vlastně
Češi chovají v restauracích? Pořád
je hlavní cíl co nejvíc se nacpat?

Je to už lepší. Myslím, že to mohu posoudit, protože máme ještě pořád – díkybohu,
dvě restaurace. Tržby jdou nahoru a nechodí k nám jenom lidé, kteří na to mají každý
den, ale přichází k nám i lidé, kteří si na to
třeba ušetří. To mi přijde krásné. Lidé chtějí ochutnávat a začínají upřednostňovat
kvalitu před kvantitou.
Lepší se i nabídka?
Myslím, že na tom nejsme ještě tak špatně,
protože tady pořád ještě máme tradici, na
které lze stavět. A může to být jenom lepší,
pokud se budou vařit tradiční jídla v regionech, ve kterých to má smysl, a ne zhovadilosti, které vidíte třeba v pořadech Zdeňka
Pohlreicha, když někam cestuje. To je
strašné a divím se, že to vůbec může dělat.
Zřejmě je hodně odolný. Já bych se musel
zbláznit.
Jak to vlastně vypadá do budoucna
s vámi a televizí? Chystá se další série
MasterChef?
To byste se asi musela poptat v televizi
Nova. Vím, že vlastní licenci ještě na jeden rok, takže pravděpodobně někdy
bude. Uvidí se, jestli bude s námi v našem
předchozím složení, nebo s někým jiným.
Nicméně my jsme připravení.
Přemýšlel jste někdy i nad jiným formátem pořadu?
Mě opravdu baví MasterChef. Když si
zvyknete na to, že děláte věc, která je
úspěšná v padesáti zemích světa, a je to
takhle velký formát, je pak těžké dělat
něco jiného. Je to stejné jako, když si dáte
to nejlepší víno hned na začátku večera. Jakékoli další pak chutná, jako když spadnete do příkopu. Nechci ale nic zatracovat.
Každopádně i tak mám práce dost.
Takže kdyby se objevila nabídka
na pořad typu: Vaříme levně s Mirkem…
No, nevím, jestli by se na to někdo
koukal. (smích) Jsem totiž známý
tím, že mám rád suroviny, jako
jsou kachní játra, lanýže, humři,
langusty… Ale zase uvařit levné
jídlo a udělat z ničeho dobrotu,
to je na druhou stranu velká výzva. Klidně bych do toho šel.
Proč ne?! Nesmělo by to ale
být něco, jako dělá Láďa
Hruška. To už je na mě moc.
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vlasy
nepadají
www.thermal-sens.cz

Je velmi obtížné se v dnešní době velkých reklam orientovat tak, aby byl kupující
absolutně spokojen. Za kvalitu a účinnost výrobků firmy SENS však hovoří velký
ohlas spokojených klientů,
kteří si nemohou vynachválit
zejména přípravek na podporu růstu vlasů. Proto jsme se
zeptali zástupců firmy SENS,
aby nám sdělili něco bližšího
o svých výrobcích.
Prosím Vás, můžete nám říct
něco bližšího o Vašich výrobcích, týkajících se růstu vlasů,
na něž je v současné době takový ohlas?
Naše firma se zabývá distribucí
vlasové kosmetiky australskomaďarské firmy zn. THERMAL.
Všechny výrobky samozřejmě
prošly klinickou atestací.
Co říkáte neuvěřitelnému
ohlasu zejména na výrobek,
který podporuje růst vlasů?
Tento výrobek je připraven výlučně na přírodní bázi. Obsahuje
minerální látky, proteiny, včelí
produkty, olej z kukuřičných klíčků, vitaminy E, D, B a jiné přírodní látky. Výsledky jsou, jak jste
podotkl, téměř neuvěřitelné.
Jak se Váš přípravek aplikuje?
Aplikace je velmi jednoduchá.
Jedna kúra se skládá ze dvou
částí – a to ze 2 ks krému TH,
který se vtírá k vlasovým kořínkům, a 1 ks šampónu TH, kterým
se vlasy po 20 minutách působení krému umyjí. U těžších případů u mužů i žen někdy doporučujeme absolvovat více těchto
kompletních kúr. Přesný návod
k použití je přiložen u každého
z výrobků.
A poslední otázka – kde lze
zakoupit Vaše výrobky a v jakých cenových relacích?
Jelikož v současnosti nejsou
výrobky běžně k dostání v lékárnách, může si každý zákazník přípravky koupit nebo objednat u firmy SENS – 697 01
Kyjov, Komenského 606, tel.:
518 615 091 a to TH krém
za 330,– Kč a TH šampón
také za 330,– Kč, jedna kúra
za 990,– Kč.
Děkuji za rozhovor a přeji
mnoho úspěchů.
připravil M. K.

FOTO | T. KRIST, MAFRA

Pažitka jako lanýže a mikrovlnka nevadí aneb Miroslav Kalina o...

...používání mikrovlnek v gastronomii: „Nejsem v zásadě proti, pokud se mikrovlnná trouba nepoužívá jako
primární instrument k vaření. Pokud se v mikrovlnce jídlo pouze přihřívá, myslím si, že to někdy může být
i efektnější než na elektrice nebo na plynu. Když potřebujete třeba rychle ohřát porci bramborové kaše
a správně ji rozmícháte, v mikrovlnce se vám alespoň nepřipálí.“
...nejoblíbenějších bylinkách: „Třemi úplně nejpoužívanějšími bylinkami v naší kuchyni jsou petržel, pažitka
a tymián. Stejně tak jako pórek nebo cibule je pažitka cibulovina, ale je mnohem jemnější a má příjemnější
chuť. Navíc čerstvě nasekaná pažitka svou vůní trochu připomíná aroma lanýžů. Moc rád s ní pracuji, stejně
jako s plocholistou petrželí. Tymián je zase skvělý na různá dušená jídla, vývary a základy šťáv.“
Zdroj: MasterChef Česko, TV Nova

SENS

Komenského 606,
697 01 Kyjov
tel.: 518 615 091
www.thermal-sens.cz
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LÍDŘI POD LUPOU:

LUBOMÍR ZAORÁLEK (ČSSD)

I politici jsou jenom lidi. A vědět, jací v jádru jsou, se může při volbách hodit. V našem předvolebním
dotazníku jsme se proto ptali lídrů stran na jednoduché osobní otázky, aby je mohli čtenáři poznat i
z jiné než politické stránky. Jednička kandidátky ČSSD Lubomír Zaorálek prozradil, že nejvíc utrácí za
knihy a že by si chtěl vyměnit místo se slavným ﬁlmovým boxerem Rockym. Příště se představí lídr
hnutí ANO Andrej Babiš.
KDYBYCH MĚL ČISTĚ PRO SEBE
24 HODIN VOLNA NA COKOLIV
– JAK BYCH JE STRÁVIL?
Čtením, plaváním, toulkami po
zajímavých místech. Nejsem typ,
který vydrží na jednom místě.
KOHO BYCH S SEBOU VZAL NA
PUSTÝ OSTROV?
Někoho inspirativního, s kým
se dá povídat, diskutovat i přít,
aniž by tekla krev. Protože pustý
ostrov by už sám o sobě byl
spouštěčem „ponorky“.
JAKÝCH 5 VĚCÍ BYCH S SEBOU
VZAL NA PUSTÝ OSTROV?
Knihu, brýle, papír, tužku, holení.
Podobně jako do basy.
KDE BYCH CHTĚL STRÁVIT
DŮCHOD?
Nepomýšlím na důchod.
Každopádně tam, kde to znám a
kde se cítím dobře.
JAKOU HISTORICKOU ČI
SOUČASNOU OSOBNOST BYCH
RÁD POZVAL NA VEČEŘI?
Sigmunda Freuda, který se
narodil kousek od Ostravy
v Příboře.
ZA CO UTRÁCÍM NEJVÍCE
PENĚZ?
Za knihy, u nás i v cizině. Žádné
knihkupectví si přede mnou
nemůže být jisté.
POVAŽUJU SE ZA BOHATÉHO
ČLOVĚKA?
Pokud se bohatstvím myslí, že
dělám práci, která mne baví,
jsem obklopený lidmi, které
mám rád, a mám věci, které
k životu potřebuji, tak ano. Ale na
hromadění majetku nebo peněz
jsem si nikdy nepotrpěl.

JAK VYPADÁ MOJE PERFEKTNÍ
SOBOTNÍ RÁNO A JAK SE
BĚŽNÁ REALITA LIŠÍ OD TOHOTO
IDEÁLU?
Dlouhý spánek, probuzení
s knihou, procházka přírodou,
třeba i koupání v jezeře. Realita
je ale i v sobotu podstatně víc
hektická a pracovní.
ČÍM JSEM CHTĚL BÝT JAKO DÍTĚ?
Lékařem, po tátovi. Rád pomáhal
lidem. Já to nakonec dělám po
svém.
CO POKLÁDÁM ZA SVŮJ
NEJVĚTŠÍ PROFESNÍ ÚSPĚCH?
Možnost prožít pestrý život, ve
kterém jsem si vyzkoušel různá
povolání, od stavebního dělníka
přes učitele až po politika.
Každá životní zkušenost člověka
obohacuje.
NA CO JSEM PYŠNÝ
V OSOBNÍM ŽIVOTĚ?
Na to, že jsem vždy dokázal
jít vlastní cestou a nemusel
se hrbit. A jsem rád, že jsem
to předal i svým dětem.
JAKOU MUZIKU
SI PUSTÍM, KDYŽ
POTŘEBUJU ZLEPŠIT
NÁLADU NEBO
SE NASTARTOVAT
K PRÁCI?
Na muziku moc času
nemám, ale vždy se
rád vracím k Bobu
Dylanovi.
S JAKOU FILMOVOU ČI
KNIŽNÍ POSTAVOU BYCH
SI RÁD NA ČAS VYMĚNIL
MÍSTO?
Teď v kampani by to byl
Rocky Balboa.

Česká republika
NEJNEOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO
V ČESKU:
Zubní ordinace. Jakákoli.
OBLÍBENÝ CITÁT ČI ŽIVOTNÍ
MOTTO:
Žít život jako antický běžec,
který běží každý běh naplno.
(na motivy Balzaca)
NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO
V ČESKU:
V Česku je hezky všude, rád se
ale vracím k nám na sever do
hor.
K JAKÉMU SPORTU MĚ NIKDY
NIKDO NEPŘINUTÍ?
K zápasům sumo. Na to jsem
stále ještě muší váha.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ STYL
HUMORU:
Nejraději mám humorné příběhy,
které přináší život.
JAKÝ SLAVNÝ POLITIK HISTORIE
MĚ INSPIRUJE?
Jiří z Poděbrad, evropsky
orientovaný Čech.
KDO BYL (JE) KROMĚ
MASARYKA A HAVLA
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PREZIDENT
ČESKA ČI ČESKOSLOVENSKA?
Edvard Beneš – nebyl
nejúspěšnější, ale často myslím
na to, jak to měl těžké a čemu
čelil. A jako ministr zahraničí byl
fenomenální.
K ČEMU MÁM BLÍŽ?
Pivo / víno
Fotbal / hokej
Auto / kolo
Město / vesnice
Špagety / svíčková
Šumava / moře

SÉRIE LÍDŘI POD LUPOU
8. 9. Miroslav Kalousek (TOP 09)
15. 9. Petr Fiala (ODS)
22. 9. Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL)
29. 9. Vojtěch Filip (KSČM)
6. 10. Lubomír Zaorálek (ČSSD)
13. 10. Andrej Babiš (ANO)
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„ČSSD práci odvedla,
ale neumí se pochlubit“
Ačkoliv ČSSD dokázala
během čtyř let ve vládě
prosadit mnohé své sliby,
neuměla je podle
politologa Jana Kubáčka
dostatečně „prodat“ lidem.

ČR | Lubomír Zaorálek je oproti Bohuslavu Sobotkovi výraznější lídr
ČSSD, ovšem politolog Jan Kubáček si
myslí, že mu chybí nějaké klíčové poselství, kterým by přitáhl voliče.
Pro co se volič rozhodne, padne-li
jeho volba na sociální demokraty?
V podstatě volí levicový střed – stranu, která dlouhodobě drží tematiku zdravotnictví. Volič to vnímá tak, že volí proti poplatkům, volí za udržování regionální podoby
nemocnic. Je pravda, že řada voličů sociální demokracie se rozhoduje na základě
zkušenosti se starostou či hejtmanem.
To znamená, že ČSSD se i regionalizuje,
což v minulosti neplatilo. Zejména ve městech volí lidé ČSSD jako zástupce moderní levice, která je umírněná a přejímá řadu
receptů od svých evropských sociálních
demokracií.
Kdo je tedy typický volič ČSSD?
Ukazuje se, že je to volič spíš ze středních
a nižších vrstev. Je to volič, který má maturitu, učňovské vzdělání, případně odbornou specializaci. Je to mimochodem také
často úředník. Charakteristickou doménou
je, že voliči ČSSD pocházejí spíše z menších, bývalých okresních měst.

ji Babišovi, protože neslyšela recepty, jak
k migraci přistoupit.

Politolog Jan Kubáček.
Jak byste oznámkoval čtyřleté působení ČSSD ve vládě?
Je to průměr. A to z toho důvodů, že mnohé plány, které byly voličům slibované,
byly sice provedené, ale premiér a členové
vlády je málokdy uměli odprezentovat.
Mnozí jejich úspěchy tedy ani nezaregistrovali, nebo je připsali na účet Andreje Babiše. Pokud jde o pracovitost, je sice hodně odvedeno, ale v prezentační úrovni je to
spíše mizérie. Velké překvapení je zejména v oblasti, která je charakteristická pro
sociální demokraty v cizině – a to, že
ČSSD téměř neošetřovala témata spotřebitelských práv nebo nákladů domácností.
Příliš se také nevěnovala otázce migrace.
Myslíte, že otázka migrační krize je
v Česku dostatečně palčivá?
Partnerské strany sociální demokracie v západní a severní Evropě k této problematice
byly zprvu také netečné, ale ukázalo se, že
začaly preferenčně slábnout, a tak se k tomuto tématu začaly vracet. Uvědomily si,
že jim voliči utíkají k protestu, nebo k radikálům. To samé se stalo ČSSD. Velká část
odešla k Tomio Okamurovi nebo k Andre-

Zmínil jste, že ČSSD neuměla své
úspěchy voličům odprezentovat,
a tak byly mnohdy přičítány Andreji
Babišovi. Jak si někdo v politice může
nechat uniknout zásluhy?
V této kompetenci se příliš nedařilo Bohuslavu Sobotkovi. On je zkrátka příliš
úředníkem. Měl pocit, že to lidé pocítí a že
na to přijdou sami. Tak to ale nefunguje. Je
to stará známá věc, že sedmdesát procent
úspěchu jakéhokoli výsledku je reklama
a prezentace. To premiér Sobotka trochu
nechal na jiných a ono se mu to vymstilo.
Někdo je zkrátka rétor a s veřejností umí
komunikovat a někdo ne. Bohuslav Sobotka byl v tomhle spíše introvertní úředník,
který mluvil složitě ve frázích a v dlouhých, často trochu prázdných větách.
Dokáže být v tomto směru úspěšnější
lídr Lubomír Zaorálek?
Pravda je, že Lubomír Zaorálek je rozhodně dynamičtější komunikátor. Umí věci
formulovat srozumitelně a je mezi lidmi
jako ryba ve vodě. Má ale ten hendikep, že
je v politice dlouho, takže mnozí mohou
namítnout, že pokud chce některé věci prosadit, proč už tak doteď nekonal? Chybí
mu totiž nějaký viditelný výsledek. Lidé
budou čekat, jak se vybarví a co prosadí.
Chybí mu ale nějaké klíčové poselství.
Jaký předvídáte volební výsledek pro
sociální demokraty?
Myslím, že si mírně pohorší. Soukromě odhaduji, že by ČSSD mohla získat kolem
patnácti šestnácti procent.
(vrm)

Oranžové předvolební trumfy
Lídr jako drsňák s šrámy
„Zaplať pánbůh se zase tolik nestalo.“ Tak
zhodnotil svá zranění Lubomír Zaorálek
poté, co jeho limuzína v polovině září havarovala na Brněnsku, a ukázal tím, že není
žádné „bebíčko“. Přestože ministra zahraničí s poraněním hlavy z místa nehody
transportoval do nemocnice vrtulník, Zaorálek následky kolize na silnici nijak nezveličoval. Lékařům a nemocničnímu personálu poté na Twitteru nezapomněl poděkovat za pěkně sešitou hlavu. Médiím navíc
po letech spekulací právě při líčení nehody
přiznal vztah s bývalou moderátorkou České televize Šárkou Bednářovou. Ta byla
v době kolize s ním. „Byla to přítelkyně,
která se o mě nejvíc starala, a ochránce,
jenž také přiběhl. A oni společně našli nějaké fáče, asi je vytáhli z lékárničky, a pak

mě začali vázat, protože mně samotnému
se nedařilo tu krev zastavit.“

Slovenská posila od Fica
Do předvolebního boje povolali sociální
demokraté v čele s Lubomírem Zaorálkem na svou stranu skutečné eso v oboru
politického marketingu Roberta Žanonyho. Právě on stál za úspěšnou kampaní Roberta Fica. Zaorálek Žanonyho roli v letošních volbách připodobnil k úloze trenéra
sportovců. Měl tedy ČSSD poradit s rozložením sil v posledních měsících kampaně
a s určením cílů, na které se zaměřit.

Ženská zbraň v Praze
Zejména voliči – pánové, kteří preferují pohlednější členky politické reprezentace, jis-

tě na pražské kandidátce ČSSD ocení přítomnost pohledné
blondýnky Lenky Tesky Arnoštové. Legislativní náměstkyně ministra zdravotnictví je
už sice vdaná paní,
a tak mají potenciální ctitelé nejspíš smůlu,
přesto by jí to ve Sněmovně jistě slušelo.

Válka proti levné práci
Jedním z pilířů programu ČSSD je konec
levné práce. Sociální demokraté hlásají,
že když se daří celé zemi, musí se lépe dařit i jejím občanům. Například zvyšováním minimální mzdy, zavedením progresivního zdanění velkých firem nebo snížením daní pro malé a střední podniky.
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Bazalka. Léčivá
čarodějka lásky
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Už starý Řím uctíval bazalku coby
kouzelnici lásky. V Egyptě ji dávali do
hrobek faraonům, vonné oleje z této
rostliny bývaly posvátným mazáním. V
chorvatských lidových písních je zase
spojována se štěstím. Ženy ji nosily, protože věřily, že má moc přivést jim do
cesty lásku, a říká se, že bazalkový list v
peněžence přiláká bohatství.
Bazalka patří k nejzdravějším bylinkám, je plná látek prospěšných našemu
tělu, je významným antioxidantem. Pomáhá při trávení a celkově působí protistresově, proti úzkosti a nespavosti,
může zmírnit i bolest hlavy.
Zklidňuje pocuchané nervy, éterický
olej z bazalky dodává energii a zahání
únavu i vyčerpanost.
Díky sladké výrazné chuti změní jídlo v lahodnou pochoutku.
(kor, ape)

Kuřecí kari s houbami a bazalkou
Suroviny: 400 g kuřecích prsou, 3 lžíce olivového oleje, 1 cibule, 4 stroužky česneku,
150 g čerstvých hub, 500 g oloupaných syrových brambor, 2 malé mladé cukety (asi
400 g), 200 g dužiny dýně, 1 až 2 lžíce kari koření nebo kari pasty, 1 lžička mletého
kmínu, sůl a mletý pepř, 400 ml smetany 33 % nebo 12 %, 200 ml vody nebo
drůbežího vývaru (i z kostky), hrst čerstvé bazalky. Postup: V kastrole se silným
dnem rozpálíme olej, vsypeme tenké plátky cibule a česneku a zpěníme je. Přidáme
omyté, osušené a na větší kousky nakrájené kuřecí maso, opečeme ho ze všech
stran, přimícháme plátky hub, nakrájené brambory a ještě chvíli opékáme. Vše
posypeme kari kořením nebo přidáme kari pastu, mletý kmín a ještě krátce
osmahneme. Zalijeme vývarem a smetanou, osolíme a opepříme a dusíme na
mírném ohni, dokud nejsou brambory téměř měkké. Nakonec přidáme plátky cukety
a pokrájenou dýni a ještě chvíli dusíme, dokud není zelenina křehká. Stáhneme
z ohně, podle chuti ještě dochutíme solí, pepřem a podáváme posypané
nakrájenými nebo natrhanými lístky bazalky.
Tip: Zkuste kari připravit z kokosového mléka nebo krému a do kari přidat ještě na
kostičky nakrájená jablka nebo ananas. Podávejte samostatně nebo s rýží či
pečivem.

Těstoviny s bazalkovým pestem
Suroviny: 400 g těstovin (špaget, makaronů, nudlí), sůl, 400 až 500 g brokolice, 1 lžíce olivového oleje nebo 1 lžička másla, 200 až
250 ml smetany 33 %, 4 lžíce bazalkového pesta (asi 100 g), 4 stroužky prolisovaného česneku, mletý pepř, 20 g strouhaného
parmazánu, hrst lístků čerstvé bazalky. Postup: Těstoviny uvaříme ve větším hrnci podle návodu na obalu takzvaně na skus. Brokolici
omyjeme, rozebereme na menší růžičky a přisypeme k těstovinám asi 3 minuty před jejich dovařením. Společně dovaříme, slijeme a
promícháme s lžící olivového oleje nebo lžičkou másla. Mezitím v kastrůlku uvedeme k varu smetanu, přidáme pesto a prolisovaný
česnek a za stálého míchání chvíli povaříme na mírném ohni, stačí tak 2 minuty, dokud omáčka mírně nezhoustne, a stáhneme z ohně.
Dochutíme mletým pepřem, solí a promícháme se slitými těstovinami s brokolicí. Rozdělíme na talíře a podáváme sypané strouhaným
parmazánem a lístky bazalky. Tip: Brokolici nahraďte listy spařeného špenátu a do omáčky přidejte ještě trochu nastrouhané nivy.
Omáčku můžete připravit i z méně tučné smetany na vaření a parmazán nahradit libovolným tvrdým sýrem.
Zdroj: ona.idnes.cz

ZDRAVÍ
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Z virózy může být superinfekce
Přecházením i zdánlivě
banálního nachlazení
si můžete způsobit
závažné zdravotní
problémy. Jak se liší
chřipka od virózy?
ČR | Letošní léto přešlo v sychravý podzim velmi rychle. Kromě pár teplých dní
na konci měsíce patří letošní září mezi
nejchladnější. A to s sebou nese i větší počty nemocných. Virózy, nachlazení, ale
i záněty nosních dutin nebo angíny. To
jsou nemoci, které s brzkým nástupem
podzimu lidi trápí nejvíce. Ale klasická
chřipka, kterou způsobují specifické viry,
to ještě není. Tu očekávají lékaři a hygienici až v zimě, s nástupem mrazů. Proto
je podzim nejvhodnějším měsícem pro
prevenci – a tou je očkování.
Navzdory tomu, že očkování snižuje
počet pracovních neschopností až
o 78 procent, Češi ho nijak hojně nevyužíINZERCE

cházet. Nutný je také dostatečný přísun tekutin, nejlépe bylinné čaje s medem. Běžná onemocnění z nachlazení pro zdravý
dospělý organismus sama o sobě nebezpečná nejsou. Komplikace si z velké
míry způsobujeme sami právě jejich přecházením. Banální nachlazení se může
komplikovat bakteriální superinfekcí
a rozvojem zápalu plic.
FOTO | MAFRA

vají. Celková proočkovanost je v tuzemsku jen 5 až 7 procent – a to je málo. Přitom cena vakcíny včetně aplikace se pohybuje okolo 300 korun. Některé firmy ji
dokonce nabízejí svým zaměstnancům
jako firemní benefit. Pokud chřipkou onemocníte, průběh nemoci vás přinutí lehnout si do postele, a tedy nechodit do práce, čímž přijdete o část mzdy. Zároveň
může vaše léčba stát zdravotní pojišťovnu tisíce korun. Záleží na jejím průběhu.
Jestliže máte klasický průběh s horečkami, které za pár dní ustoupí, cena za léčbu se počítá na stovky korun. Přidají-li se
však komplikace, jako je například zápal

plic, což u chřipky není nic neobvyklého,
a vy skončíte v nemocnici, léčba se pohybuje v rozmezí 8 000 až 35 000 korun.
A jak se rozezná podzimní nachlazení
od klasické chřipky? Typickým projevem běžné virózy je rýma, bolesti v krku,
kašel, celková slabost a únava, bolesti svalů a kloubů, případně zvýšená teplota. Potíže trvají zpravidla 7 až 10 dnů a při nekomplikovaném průběhu většinou samy
odezní.
Léčba je výhradně symptomatická, používají se nosní kapky, prostředky proti
bolesti v krku, přípravky na kašel. Nejdůležitější ale je zůstat doma a potíže nepře-

Přibije vás na postel
Naproti tomu chřipka je sice podobná,
ale má jiný průběh. Příznaky se rozjíždějí během hodin, objevují se horečky nad
39 stupňů Celsia, celková slabost je podstatně větší než u běžného nachlazení,
bolí celé tělo včetně svalů a kloubů a přidává se suchý dráždivý kašel. I mladého
zdravého jedince během několika hodin
doslova přibije do postele.
Chřipka je nebezpečná sama o sobě,
vir dokáže sám napadnout některé vnitřní orgány, především srdce, a způsobit
jeho akutní zánět, což už je komplikace
ohrožující život. KAMILA HUDEČKOVÁ

HUDEBNÍ IMPULSY

Romantika á la Ewa Farna
Z talentované holčičky je
uznávaná dáma. A paní –
Ewa Farna se před pár
dny tajně vdala.
JOSEF VLČEK

S

everní Morava dodala v posledních letech české populární hudbě slušnou dávku výrazných
osobností populární hudby. Ze Severní
Moravy pochází Richard Krajčo, Tomáš Klus, Albert Černý z Lake Malawi,
novojičínské duo Light & Love a také
původně třinecká hvězda Ewa Farna.
V těchto dnech se Ewa světu ukázala
v romantické rovině, a to hned dvakrát.
V rádiích boduje půvabným milostným
duetem Dobré ráno, milá. Jejím partnerem je v něm talentovaný písničkář David Stypka, mimochodem rodák z nedalekého Nového Jičína. A romanticky
prožila i svůj velký den, když si tajně
a bez přítomnosti novinářů řekla ano se
svým přítelem Martinem Chobotem,
který ji doprovází na kytaru. Z celé svatby zveřejnila jedinou fotku a žádnou další Ewa ukázat nehodlá.
Farna patří do kategorie zázračných

dětských talentů. Česká pop music nikoho takového neměla od dob Dary Rolins. Svůj první hit měla už v třinácti letech, když na podzim roku 2006 nazpívala písničku Měls mě vůbec rád. Téhož roku se stala objevem roku v anketě
Český slavík Mattoni a o rok později zahájila kariéru i na polské scéně. V Polsku je dnes možná ještě o něco úspěšnější než doma. Na svém kontě tam má pět
desek, z toho dvě platinové a tři zlaté.
Nebylo jí ještě ani patnáct a už měla
na trhu platinové druhé album Ticho,
které ukázalo v plné šíři její talent. Obdiv si vysloužil především její silný, jistý hlas. Když o řadu let později nazpívala náročnou bondovskou píseň Skyfall,
tvrdili její příznivci, že je skoro tak dobrá jako její původní interpretka Adele.
Hlas ale není jedinou předností Ewy
Farne. Čím je starší a zkušenější, tím
hlouběji dovede proniknout do podstaty
písně. Příkladem je nedávný hit Mám
boky jako skříň, jejíž text s řadou autobiografických prvků zpívá s pozoruhodnou nonšalancí a smyslem dělat si legraci sama ze sebe. Není divu, že videoklip k Bokům má na YouTube přes dvacet milionů zhlédnutí.
Na začátku loňského roku se kolem téhle písně strhl v hudebním zákulisí menší poprask. Jde totiž o česky otextovanou

verzi písničky All About Bass od zhruba
stejně staré americké zpěvačky Meghan
Trainorové. Majitel práv dlouho váhal se
schválením české verze, jejíž text napsala talentovaná písničkářka Patricie. Některá média to dramaticky interpretovala
jako zákaz české verze
nebo dokonce kriminální čin v oblasti autorských práv. O tom, že
všechno nakonec dopadlo bez větších problémů dobře, se už žádná zmínka neobjevila.
Ewa jinak nepatří do okruhu
zpěváků, jejichž cesta je lemována zásadními skandály.
O co méně se o ní píše
v bulváru, o to víc se objevuje v textech. Existují
nejméně dvě kapely,
které o ní zpívají. Pozoruhodné je, že v obou případech rýmují jméno
Farna na slovo ‚marná'.
Ewa Farna je díky svému hlasu občas přirovnávána k Věře
Špinarové. Slyšet ji naživo
můžete i na letošním Českém mejdanu s Impulsem, který proběhne
v sobotu 16. prosince
FOTO |
v pražské O2 areně.

MAFRA
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Nikdo vám NevNucuje,
co si máte mysLet

ParlamentníListy.cz

NOVÁ ČESKÁ MUZIKA
Aneta Langerová
jede na vlně radosti

Zpěvák Petr Lexa
ze Slzy je smolař
Představte si, že zapomenete na důležité rande, na kterém máte oslavit společné výročí. To se může stát každému...
A přesně takovou situaci zažívá v novém klipu skupiny Slza k písničce Holomráz její zpěvák Petr Lexa. Smůla
se mu doslova lepí na paty po celou

dobu, kdy se snaží prekérní situaci napravit a všechno stihnout. Jak to celé
dopadne? Dívejte se na klip Holomráz
až do konce.

Pokud jde o alba, rozhodně se nedá říci,
že by jimi Aneta Langerová hýřila.
S každým si dává hodně načas. Od vydání poslední skvělé autorské desky Na
Radosti uplynuly už dva roky. Teď si
ale fanoušci někdejší první Superstar
mohou vychutnat její písničky v záznamu z loňského koncertu se smyčcovým

triem a dechovým kvartetem ve Foru
Karlín. Slyšet můžete i její nejnovější
písničku Hvězda. Součástí alba Na vlně
radosti je i DVD.
(luk)

Česká republika

Horní Brusnice, Štítná nad
Vláří – Popov a Kdyně.
Tři obce a města, která
letos získala Oskara.
Tedy alespoň toho
„odpadového“. Jejich
obyvatelé tam třídí
nejlépe z celého Česka.
ČR | Směsný odpad zapáchá, prodražuje se
a musí jej být méně, protože skládky jsou
přeplněné. Aby jej lidé produkovali co
nejméně, snaží se některá města své šetrnější obyvatele zvýhodnit. Třídit odpad je
zkrátka moderní trend, výhodný pro přírodu i peněženku. To si Češi dobře uvědomují a dokonce se zapojují do soutěží, která
obec vytřídí své odpadky nejlépe. Například do prestižního „Odpadového Oskara“.
Toho už dvakrát získalo město Kdyně
na Plzeňsku – jedno z mála měst nad 5000
tisíc obyvatel, kde jeden člověk vyprodukuje v průměru méně než 100 kg směsného odpadu za rok. Přitom český průměr je
přes 200 kilogramů ročně. „Kdyby obyvatelé Kdyně tak dobře netřídili, náklady na
odvoz komunálního směsného odpadu by
stouply asi o polovinu a nemohli bychom
ušetřené peníze dát do dalšího rozvoje města. Právě za to, že hodně a dobře třídíme,
dostáváme odměny od provozovatelů ba-
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Třídíte odpad? Někde
vám za to vrátí peníze
Peníze za třídění odpadu
V Česku fungují modré, zelené, žluté a další barevné kontejnery
od roku 2000 a provozuje je zejména společnost EKO-KOM.
Dnes stojí v 99 % českých obcí a jejich provoz dle zákona financuje
zejména 20 tisíc průmyslových podniků, které vyrábějí obaly
všeho druhu. Ze získaných poplatků jde největší část na čtvrtletní
odměny pro obce a města, jejich výše pro každou obec se odvíjí
od množství vytříděných obalových odpadů na jejich území.

revných kontejnerů, tedy společnosti
EKO-KOM. Ty odměny tvoří ročně stovky tisíc korun,“ říká Soňa Spěváková ze
stavebního odboru města, která se problematice odpadu věnuje. Loni vyprodukoval
každý obyvatel Kdyně průměrně 90,3 kilogramu směsného odpadu za rok.
V Kdyni zaplatí lidé za popelnici na
směsný odpad 1400 korun ročně, poplatek
se jim i přes dobré třídění ale nesnižuje.
„Musím přiznat, že tu není motivační poplatek. Vím, že existuje možnost kontroly, jak
která domácnost třídí, a možnost následného snižování poplatků za popelnice, ale ne-

zavedli jsme jej,“ dodává Spěváková. A právě tento systém už funguje v několika obcích, třeba v Šitbořicích na Břeclavsku.
Obec s dvěma tisíci obyvateli rozdává lidem zdarma průhledné pytle na odpadky, ti
pak třídí a jednou za dva týdny jim je popeláři odvezou. Na pytlích jsou čárové kódy,

brigádníci sběrného dvora následně zjistí,
jak kvalitně a kolik toho která domácnost
vytřídila. „Čím lépe lidé v naší obci třídí,
tím vyšší odměnu od obce dostanou. Každý platí 440 korun za popelnici, z toho
95 procent domácností dostává nějaké peníze nazpět. Ti nejlepší získají asi 310 korun,
v průměru náš občan zaplatí za popelnici za
rok 155 korun,“ říká starosta Šitbořic Antonín Lengál. „Celkem lidem ročně zaplatíme přes 300 tisíc korun. Před tím, než toto
začalo fungovat, byl poplatek také 440 korun za popelnici, obec ještě musela hodně
peněz doplácet. Teď nám po odměnách ještě v rozpočtu zbude. Dnes vyvážíme ročně
o 300 tisíc tun směsného odpadu méně než
před pěti lety,“ pochvaluje si starosta. (jos)

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

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

INZERCE

Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘID I Č E

Pro PravIDElnou lInkovou PŘEPravu osob
PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování
nabízímE:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

alespoň částečná/základní hovorová
znalost německého nebo anglického
jazyka výhodou.

GaranTujEmE mInImÁlnĚ
350 - 450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně
/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755
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Vondráčková:
Borovec vystihl
moji povahu

Když zazní písnička Nač vlastně
v půli vzdávat mač, zpěvačce Heleně
Vondráčkové se okamžitě vybaví
textař Zdeněk Borovec. „Byl to báječný kolega a blízký kamarád. Dobře
mě znal, a tak možná slova této písničky napsal podle mé osobnosti,“ zauvažovala Vondráčková ve vysílání
rádia Český Impuls AM 981. Sama
Vondráčková prý z boje také neutíká.
„Nerada se vzdávám něčeho, co si
vysním. Chci to dotáhnout do konce.
Myslím, že by to tak mělo být. Lidé
by si měli své sny plnit,“ míní. Písnička Nač vlastně v půli vzdávat mač vychází z anglického originálu názvem
„9 to 5“, který proslavila americká
country hvězda Dolly Partonová.

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
TEĎ VYPLATÍ SE U VARI
VLASTNÍTE TERRU NEBO VARI-SYSTEM? MÁTE
PROBLÉMY SE STARTOVÁNÍM LETITÉHO DVOUTAKTNÍHO MOTORU? MÁME ŘEŠENÍ! PRÁVĚ PRO
VÁS JE AKCE EKO DOTACE 6 000 KČ OD VARI.
Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svůj
starý, i nefunkční, dvou- či čtyřtaktní motor s řídítky a odstředivou spojkou 80 mm (tzn. pohonné jednotky používané na strojích TERRA nebo VARI-Systemu; akceptujeme i
pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO
DOTACE slevu 6 000 Kč na nákup nové pohonné jednotky
VARI PJXP200 nebo VARI PJGCV160 včetně nových řídítek,
příruby a spojky. Získáte tak novou pohonnou jednotku s
čtyřtaktním motorem za skvělou cenu.

Nač vlastně v půli vzdávat mač?
Nač ztrácet glanc a šťávu, nač?
Jen ke zdi protihráče tlač...
(Hudba: Palmer Florri;
text: Zdeněk Borovec)
Jak se rodila písnička skupiny Hop
trop Švorcák, prozradí Hudební kalendář příští středu v 11:30 na rádiu
Český Impuls. Druhý program
Ráááádia Impuls vysílá na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách,
AM 981 kHz.
(tom)

TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtaktní motory lze bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a
DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně
lze vyměnit i jedno ozubené soukolí pro správné naladění
pracovních rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316
je nutné přestavět i převody pro provedení čtyřtakt nebo
využít akce „ŠROTOVNÉ“.

JEDNOTKA POHONNÁ
PJXP200

JEDNOTKA POHONNÁ
PJGCV160

Obj. číslo: 4427

Obj. číslo: 4369

Cena s DPH:

Cena s DPH:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

16 990 Kč
10 990 Kč

19 590 Kč
13 590 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Cvikov, HOBBY CENTRUM BERUŠKA, Komenského 499, T 602 472 724 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 •
Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 • Hořice v Podkrkonoší, ZAHRADNÍ TECHNIKA, Karlova 498, T 731 463 284, 493 620 243 • Jičín, AB PROFI, Koněvova
199, T 602 303 359 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127 • Liberec,
BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV,
Regnerova 1420, T 326 734 431-2 • Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Praha 5-Radotín, HOBBYCENTRUM. CZ, K Cementárně 21, T 257 911 102,
736 101 454 • Praha 7, Jan Kopřiva - Semena Vaněk, Bubenské nábřeží 9, T 724 192 055 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 • Příbram, Miloslav Švagr - STIHL VARI,
Generála Tesaříka 253, T 720 981 246 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Trutnov, MELICHAR CZ, Polská 186/57, T 777 912 130 • Týniště nad Orlicí,
AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 141 • Vysoké Mýto, ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD s.r.o., Husova 173/II, T 604 787 328

Kompletnísortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna

www.vari.cz.

DOBRÁ ZPRÁVA
Anna K je po operaci
a plánuje návrat na pódia
ČR | Zpěvačka Anna K je
po operaci rakoviny prsu
v českokrumlovské nemocnici opět doma a už
plánuje koncerty. Dvaapadesátileté držitelce několika hudebních cen Anděl
se nemoc vrátila po osmi letech. „Když už
jsem měla tu možnost si pár dnů po operaci poležet v krumlovské nemocnici a popřemýšlet, jak vyjádřit právě vám, fanouškům, svůj dík za obrovskou podporu, dostala jsem nápad... Na jaře vám zahraju tři
velké koncerty, kde spolu oslavíme život
a tak trochu Moje Světlo,“ napsala
Anna K na svém Facebooku a pozvala příznivce na dubnové koncerty, které proběhnou v Praze, Brně a Ostravě.
(re)

STROJÍRENSKÝ VELETRH
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Brněnské výstaviště zaplní
stroje a revoluční Průmysl 4.0
VERONIKA HORÁKOVÁ
BRNO | Zatímco v minulosti měly na Mezinárodním strojírenském veletrhu
(MSV) v Brně výsadní postavení velké
stroje, dnes jim vévodí chytré automatizované systémy. Blížíme se totiž do stavu,
kdy dnešní lidskou činnost převezmou roboti. Dokonce se hovoří o zkrácení týdenní pracovní doby. Tyto změny zaštiťuje
projekt nazvaný Průmysl 4.0.
Na jasný trend se snaží reagovat
všechny firmy, které ve světě průmyslu
něco znamenají. Svoje technické pokroky předvedou od 9. do 13. října na brněnském výstavišti. Hlavní partnerskou
zemí letošního MSV je Indie. Silný kontingent bezmála stovky společností a odborníků pod záštitou EEPC Indie pravděpodobně povede indický ministr obchodu a průmyslu pan C. R. Chaudhary.
„V naší rozsáhlé expozici v pavilonu Indie předvedeme celý náš sortiment, jenž
plně odpovídá mezinárodním standardům kvality,“ řekl předseda EEPC Indie pan T. S. Bhasin.
Celkem se v Brně představí 1 630 firem z devětadvaceti zemí. Téměř polovina společností je právě ze zahraničí.
Mezi vystavovateli je zastoupené Německo, Slovensko, Itálie, Francie, Rakousko, Thajsko nebo loňská partnerská země Čína.
Struktura veletrhu MSV je rozdělena
do osmi odvětví, která představují klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. „Důraz bude kladen
na průřezový projekt AUTOMATIZACE – prezentace měřicí, kontrolní, automatizační a řídicí techniky ve všech oborech. Budou zde také odborné doprovod-

Manažeři strojírenských firem mají v kalendáři
zatržený 9. říjen 2017. Ten den v Brně startuje
59. Mezinárodní strojírenský veletrh. Automaty,
roboti a další stroje tradičně zaplní celé výstaviště.

Lidskou práci postupně přebírají roboti. Tento trend potvrdí i 59. strojírenský veletrh.
FOTO | VELETRHY BRNO
né akce zaměřené na 3D tisk, robotiku,“
řekl Jiří Erlebach ze společnosti Veletrhy Brno.
K vidění podle něj bude nejsilnější robot na světě nebo inteligentní balicí linka, která i letos zabalí hračky, jež poputují k dětem.
Dovednosti představí také studenti
vysokých škol. V expozici Vysokého
učení technického budou mít třistakilové letadlo. Mladí talenti z jižní Moravy
vymysleli i minibagr na bateriový pohon. „Nebo zařízení na snímání očního
pozadí, které si dokáže automaticky na-

stavit intenzitu osvětlení a zaostřit oční
pozadí,“ podotkl Erlebach.
Zajímavosti čekají návštěvníky v pavilonu Z. „Na velké ploše se představí
ElectroPark, kde jsou ukázky nejmodernějších technologií, které se používají
v současných strojírenských provozech,“ uvedl PR manažer veletrhu.

Hlavní téma: Průmysl 4.0
Odborné konference a semináře o technologických trendech, obchodních příležitostech a dalších tématech se budou

prolínat celým programem. Hlavním tématem ročníku je stejně jako loni již
zmiňovaný Průmysl 4.0, který je novou
a nastupující čtvrtou etapou průmyslové revoluce. Zatímco před rokem nový
směr ukazovala speciální výstava, letos
bude prezentován přímo v expozicích
vystavovatelů.
Český průmysl je na tom podle předsedy Hospodářské komory Vladimíra
Dlouhého nadmíru dobře. Přesto se však
potýká s řadou problémů, patří mezi ně
také nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků. O studium
technických oborů je malý zájem.
O těchto problémech se debatuje na sněmu Svazu průmyslu a dopravy. Letos se
ho opět zúčastní zástupci vlády, premiér
Sobotka, prezident Miloš Zeman a také
poslanci a senátoři. „Budu mít tu čest na
sněmu představit našim členům i zástupcům dalších významných firem, institucí a škol naše hodnocení působení vlády
i priority pro vládu nadcházející. Právě
končící volební období je ideální příležitostí, abych takové hodnocení předložil
premiérovi a sdělil, jak se vláda k ekonomice a jejím klíčovým subjektům, tedy
k nám, zástupcům zaměstnavatelů a podnikatelů, staví,“ pozval prezident svazu
Jaroslav Hanák.
Mezinárodní strojírenský veletrh je
otevřený každý den od devíti hodin. První čtyři dny se jeho brány zavírají
v 18.00, poslední den už v 16.00. Nejvýhodnější vstupné pořídíte přes internet
za 220 korun, na místě je základní vstupenka o padesát korun dražší. Více informací najdete na www.bvv.cz/msv
nebo na facebookových stránkách
www.fb.com/msvbrno.
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KRÁTCE Z MSV
Práci najdete na Job Fair
Praktickou pomoc při hledání zaměstnání nabídne veletrh Job Fair. Ve čtvrtek
12. října se studenti i absolventi už posedmé setkají se zástupci firem působících v energetice, strojírenství a dalších
oborech. Seznámí se s požadavky, které
firmy na uchazeče kladou, prohlédnou
si nabídku zajímavých pracovních příležitostí a povedou rozhovory s potenciálními zaměstnavateli. Pořadatelé čekají
až 12 tisíc návštěvníků.
(gil)

Komentované exkurze
Komentované prohlídky expozic napříč
celým výstavištěm zajistí nový projekt
MSV tour. Organizátoři exkurzi rozdělili na dvě odlišně zaměřené trasy. Návštěvníci si buď vyberou trasu Průmysl
4.0, která bude zasvěcena digitalizaci továren, nebo dají přednost Robotizaci.
Cestou absolvují i několik krátkých tematických přednášek. Díky MSV tour
tak uvidí to nejzajímavější, co expozice
nabízejí, aniž by si prohlídku museli
sami plánovat nebo se rozhodovat,
čemu dají přednost. Stačí se předem po
internetu zaregistrovat, vybrat trasu a
termín.
(gil)
INZERCE
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Jen Tádž Mahal a sloni?
Když se řekne Indie, lidem se vybaví slon, pikantní koření, turban na hlavě nebo
monumentální Tádž Mahal. Ve světě byznysmenů ale název této asijské země
rezonuje v úplně jiných souvislostech.
VERONIKA HORÁKOVÁ
BRNO | Její ekonomika raketově roste
a v tempu loni předčila i výrazně větší
Čínu. A po pěti letech je letos opět hlavní partnerskou zemí Mezinárodního
strojírenského veletrhu (MSV) v Brně,
kde se setkávají obchodníci z celého
světa. „Je to výsledek velmi úzké spolupráce s velvyslanectvím v Dillí,“ poznamenal generální ředitel Veletrhů Brno
Jiří Kuliš.
V Indii už nyní působí řada českých firem, mezi nimi i brněnský Zetor, tradiční
výrobce traktorů. Před třemi lety tam majitelé založili dceřinou firmu. „Indii jsme
si vybrali kvůli tomu, že má velmi dobře
propracované logistické kanály na asijské státy a státy Afriky, v neposlední
řadě také nabízí silný bankovní systém.
Dalším důvodem bylo geografické umístění. Indie se nachází v pomyslném středu oblasti působnosti nové pobočky,“ vy-

světlila za společnost Zetor Jana Voborská.
Tento krok se vyplatil, prodej traktorů u pobočky Zetor India postupně narůstá. Jen za prvních šest měsíců letošního roku prodali o 60 procent více traktorů než za celý uplynulý rok.

Zázemí pro další
české firmy
Investice v Indii nedávno oznámily i další podniky, třeba vlastník české firmy
Hamé – norská společnost Orkla. V expanzi na tento trh věří i kopřivnická Tatra. Spolu s dalšími firmami před časem
pod hlavičkou Asociace malých a středních podniků (AMSP), vládní agentury
CzechTrade a české ambasády spustili
v druhé nejlidnatější zemi světa podnikatelské centrum. „Naším cílem je během krátké doby v Indii vybudovat první český byznysový park, který poskyt-

ne zázemí mnohem více českým podnikům než nyní,“ konstatoval šéf AMSP
Karel Havlíček.
Jeho asociace do centra vedle Tatry
nalákala také výrobce autodílů Brano
Group, zdravotnickou firmu Beznoska
nebo slavkovského výrobce montovaných hal Liko-S. Ten v Indii působí už
čtyři roky a vyrábí tu kovové příčky do
kanceláří tamních poboček Hondy nebo
Toyoty. „O výrobu se zatím stará náš indický partner. V zemi ovšem plánujeme
otevřít vlastní výrobní závod,“ vysvětlil
šéf firmy Libor Musil.
Podle Lukáše Kovandy z brněnské
ekonomické společnosti Cyrrus Indie v
minulém roce rostla nejrychleji z velkých světových ekonomik. „V tomto
ohledu byla lepší i než výrazně větší
Čína. Během deseti let ji předčí také v
lidnatosti. V celkové síle ekonomiky
ale zatím ne, i když má jistý potenciál,“
míní Kovanda.
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Ne, Indie je mnohem víc
Tvrdí, že hlavním důvodem jsou fatální
chyby, kterých se dopouští zdejší vrcholní politici. „Nedokážou potenciál dlouhodobě efektivně vytěžit. Fiaskem například skončila snaha vlády premiéra Nárendry Módího očistit ekonomiku od špinavých peněz. Loni v listopadu
prohlásil bankovky velkých denominací,

Indie je tradičním a výrazným účastníkem Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně.
FOTO | MAFRA
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v hodnotě 500 a 1 000 rupií, za neplatné.
Očekával, že lidé disponující pochybně
získanou hotovostí se budou zdráhat ji
vyměnit za novou. Jenže vrátilo se 99
procent bankovek. Drastický krok tak
zemi špinavých peněz nezbavil, zato nepříznivě zasáhl zejména malé a střední podniky,“ připomněl brněnský ekonom. Dodal však, že
pokud se indická vláda podobných chyb v budoucnu vyvaruje, může se
tamější ekonomika během následujících deseti let dotáhnout na Německo nebo Japonsko.

Poslední mise mířila
do Indie
Ve stejném stylu hovoří i prezident Hospodářské komory a bývalý ministr průmyslu
a obchodu Vladimír Dlouhý. Myslí si, že
rychlý rozvoj v této zemi bude znamenat
požadavky na budování infrastruktury a
lidé i firmy budou rychle zvyšovat svoji
poptávku po zboží a službách. „V tomto
ohledu vidím v Indii obrovskou budoucnost i pro české firmy,“ podotkl.
Velký potenciál v této asijské zemi cítí
také Svaz průmyslu a obchodu (SP ČR).
Poslední podnikatelskou misi v loňském
roce absolvovali právě v Indii. „Patří
k těm zemím, s nimiž naše podniky udržují tradičně přátelské vztahy. Mnoho z nich
tady v současnosti úspěšně působí a mají
zde dceřiné společnosti i celé továrny.
České firmy mají potenciál se podílet na
růstu indické ekonomiky. Oceňujeme
také, že Indie má otevřený trh, na kterém se mohou i české firmy ucházet o veřejné zakázky ve výběrových řízeních,“ prohlásil viceprezident SP
ČR Stanislav
Kázecký.

KRÁTCE Z MSV
Hračky pro nemocné děti
Moderní balicí linka, která už tradičně
zpestřuje program, letos zabalí hračky
značky SEVA, jež poputují do dětských
oddělení nemocnic. Speciální linku složí z nejmodernějších strojů a technologií jednotlivých vystavovatelů. V minulých letech linka balila například oříšky, ovšem už loni se sponzoři rozhodli
přispět na dobrou věc a balit a rozvážet
hračky do mateřských škol. Letošní linka GABEN PACKAGING LIVE na
MSV poběží za den čtyřikrát, a to v pavilonu Z.
(mor)

MAFRA EVENT o mladých
Hlavně absolventi strojírenských oborů mohou načerpat inspiraci a informace na konferenci „Budoucnost strojního inženýrství v Česku – absolventi a
výzkumné kapacity, potenciál absolventů strojních oborů v praxi“ pořádanou mediální skupinou MAFRA. Akce
se koná 10. října v pavilonu P a účastníci se setkají s osobnostmi z byznysu
a politického prostředí, které budou debatovat o uplatnění absolventů strojních oborů.
(mor)
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Těším se hlavně na tu atmosféru
Do Brna na strojírenský veletrh i letos přijede
i byznysmen, bývalý ministr průmyslu a obchodu,
ale hlavně současný prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý.
VERONIKA HORÁKOVÁ
BRNO | Na Mezinárodní strojírenský
veletrh (MSV) jezdí už přes dvacet let.
Tvrdí, že nikdy nezapomene, jak se ještě v roli ministra průmyslu a obchodu
dostal na dálnici do stojící kolony a musel pro něho přiletět vrtulník. Dnes Vladimír Dlouhý jezdí na jih Moravy jako
prezident Hospodářské komory, kterým
se stal v roce 2014. A čeká ho nabitý
program. „Do Brna se vždy rád vracím,
oblíbil jsem si atmosféru strojírenského
veletrhu,“ přiznal Dlouhý, který patří
mezi nejvýznamnější české ekonomy.
Na MSV jezdíte pravidelně, co pro
vás znamená?
Patří k nejvýznamnějším akcím svého
druhu ve střední Evropě. Je to skvělá příležitost pro české firmy, jak navázat kontakty s potenciálními klienty, porovnat
svoji práci se zahraničními kolegy. Každoročně se tu přesvědčím, kolik máme
v České republice úspěšných firem, které mají celosvětový zvuk. Také Hospodářská komora, která pravidelně nad
MSV přebírá záštitu, zde představuje své
aktivity a pořádá akce. Například letos
se zaměříme na perspektivní trhy v Laosu a Kambodži, v Íránu nebo Ománu.
Letos je hlavním partnerem veletrhu
Indie. Proč je pro ČR tak důležitá?
Indie je především jednou z nejrychleji

rostoucích ekonomik světa s více než
jednou miliardou obyvatel. To je nesporný potenciál pro celou škálu oborů.
Rychlý rozvoj v této zemi bude znamenat požadavky na budování infrastruktury a lidé i firmy budou rychle zvyšovat
svoji poptávku po zboží a službách.
V tomto ohledu vidím v Indii obrovskou budoucnost i pro české firmy. K Indii mám navíc osobní i pracovní vztah.
Ve svém soukromém podnikání jsem
ve spojení s jedním indickým klientem,
a do této země proto pravidelně létám.
Jaké další státy mají nyní pro české
firmy obchodní potenciál? Hodně se
hovoří třeba o Íránu.
Poté, co se Írán zbavil ekonomických
sankcí, je v hledáčku všech vyspělých
ekonomik. Je to obrovská země s 80 miliony lidí, která po letech izolace touží
po investicích. Je ale důležité, abychom
byli v tomto prostoru rychlí a vysoce
kvalitní. Hospodářská komora se v rámci projektu Brána do Persie Íránu věnuje velmi intenzivně a pomáhá firmám
při vstupu na tamní trh. Potenciál mají
ale samozřejmě také další země v Asii.
Naše akce zaměřená na Laos a Kambodžu je toho důkazem, za velmi perspektivní považuji také Indonésii, Mongolsko a samozřejmě Čínu.
Co je nyní největším problémem českého průmyslu?

FITNESS

FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA

Na prvním místě zmíním nedostatek
lidí, který současný rozvoj pomalu začíná brzdit a český průmysl kvůli tomu naráží na své limity. Je nezbytné, aby situaci pomohli řešit politici. Ať už rychlejším náborem pracovníků ze zahraničí,
což je ovšem pouze krátkodobé řešení,
nebo změnami ve vzdělávacím systému, který musí lépe akcentovat požadavky pracovního trhu. Právě na dostatku kvalitních lidí závisí budoucí konkurenceschopnost celé české ekonomiky.
V jaké kondici je české hospodářství?
V současné chvíli je situace nadstandardně dobrá. Máme rekordní ekonomický růst, nezaměstnanost na minimu
i slušně rostoucí mzdy. To jsou faktory,
kterých bychom měli využít ke klíčovým investicím. Například do dopravní
nebo digitální infrastruktury a investovat do technologického vývoje.
Na co se nejvíce těšíte?
Zajímají mě vždystánky špičkových vy-

stavovatelů, především firem stoprocentně vlastněných českými podnikateli. Ale
těším se i na celkovou atmosféru veletrhu, která je neopakovatelná a jedinečná.
A váš nejsilnější zážitek z veletrhu?
Není to příhoda spojená přímo s veletrhem, ale myslím, že se nikomu jinému nestala. Před více než 20 lety jsem
se při ranní cestě na veletrh, ještě jako
ministr průmyslu a obchodu, dostal na
dálnici do stojící kolony. A abych na zahájení nechyběl, přiletěl pro mě k Devíti křížům vrtulník.
Lidé si vás pamatují jako ministra
Klausovy vlády a poslance, nestýská se vám po politice?
Docela se mi vždy stýskalo a stýská po
výkonu funkce ministra průmyslu, který se spolupodílí na formování hospodářské politiky státu. Vlastně i proto
jsem před lety také přijal nabídku ucházet se o post prezidenta Hospodářské komory. Po čem se mi naopak nestýská, je
typický poslanecký a parlamentní život.
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PRO FIRMY
Dostaneme vaši firmu do kondice,
přijďte se přesvědčit osobně.
Těšíme se, jak si společně máknem.
Informační systémy HELIOS.eu

Mezinárodní strojírenský veletrh

Volná plocha F/003, Výstaviště Brno, 9. - 13. 10. 2017
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733 622 922
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byty 1+kk – 4+kk
5 min na metro
mateřská školka součástí projektu
v blízkosti OC Letňany

Buďte mezi prvními kupujícími!
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Česká republika

Nové Téma: Jak
na lepší imunitu

Nemám tolik malérů, co píšou

ČR | Snaha upevnit zdraví je stará jako
lidstvo samo. Doba se ale mění, prodlužuje se věk a s ním rostou i nároky na
náš imunitní systém. Tyto změny tak
v 21. století logicky vyústily v doslova
soustředěné úsilí vědců i lékařů vyvinout ideální pilulku pro lepší obranyschopnost. Na stopě takové nadějné
látky je profesor Václav Větvička, imunolog z americké univerzity v Louisville
v Kentucky. Zkoumá betaglukany. Látka obsažená v houbách, kvasinkách či
obilí pomáhá organizmu lépe vzdorovat
infekčním chorobám, čelit cholesterolu,
onkologickým onemocněním, ale i následkům ozáření. „Glukan stimuluje
obranný systém k razantnějšímu zabíjení bakterií. Ty pak mají mnohem menší
šanci vytvořit
si rezistenci,“
říká. Jak moc
betaglukan
zlepšuje imunitu lidí? Jak
často ho brát
v pilulkách?
Více čtěte v
novém vydání týdeníku
Téma.
(lc)

ČR | Herec Jiří Krampol (79 let) patří
k umělcům, kteří se v bulvárním tisku
objevují velmi často. Jak sám říká, takový život, který vede právě na stránkách
novin, by ve skutečnosti nezvládl.
Jak tedy žijete ve skutečnosti?
Zdaleka ne tak akčně a už vůbec nemám tolik malérů, které jsou mi připisovány. Můj normální život tak zajímavý
není. Sice pořád chodím pravidelně cvičit, a to dělám už léta, ale tramvaj už
bych nedoběhl, protože mě bolí koleno.
A tak jsem se zpomalil a beru to sportovně, ostatně nic jiného mi nezbývá.
Ví se toho o vás hodně, ale určitě
mnohem víc se toho neví. Jakého
máte třeba kromě cvičení koníčka,
sbíráte něco?
Sbírám náramky, ale takové speciální
pro muže, mám jich asi sedmdesát, což
je celkem malá sbírka, protože jich existují tisíce druhů. Mám mezi nimi i náramky diagnostické, které jsou vyrobené ze speciálního kovu, podle něhož se
dá určit, v jaké je člověk kondici. Mám
také sbírku hodinek, ale o tu se mi postaral hlavně můj kamarád, který je v Thajsku vyrábí.

strýc ji pak posunul o kus dál. „A tak
vznikl žací stroj,“ končíval tuto historku Vladimír Menšík. Ale jednou nás
překvapil, když příběh změnil: „Tetička
byla tak tlustá, že když s ní chtěl strejda
něco mít, musel si na ní udělat turistické
značky.“
Herec Jiří Krampol a jeho manželka Hana.
FOTO | iDNES.cz
Při besedách a v různých televizních
pořadech jsou po vás žádány historky o vašich hereckých kolezích, hlavně proto, že je umíte skvěle imitovat. Baví vás to ještě?
Nikdy se nic neopakuje podle stejného
scénáře, a i když je to stará historka, člověk ji vypráví v různém rozpoložení a
také diváci nejsou pokaždé stejní.
Nicméně občas se musí něco obměnit a
vynikající byl v tomto směru Vladimír
Menšík. Ten vyprávěl nejen pro diváky,
ale také pro své kolegy na jevišti. Právě
kvůli nim často udělal změnu. Pamatuji
si na jeho slavnou historku o tlusté tetičce, která se nemohla ani pohybovat, a
tak ji strejda vždy posadil se srpem na
trávník, ona vysekala kolem sebe trávu,

Nosíte v hlavě texty svých rolí?
Samozřejmě ne všechny, ale některé
ano, například jeden v němčině. Kdysi
jsme s Miloslavem Šimkem měli v repertoáru rozhovor s mistrem světa v plivání žvýkací gumy na dálku, toho jsem
představoval já. Scénka měla úspěch a
přišel za námi jeden pracovník ze Supraphonu, že by bylo fajn, kdybychom ji
předvedli ve východoněmeckém televizním estrádním pořadu Ein Kessel Buntes. Samozřejmě v němčině. Slávek
Šimek prohlásil, že se to zpaměti učit nebude, že text přečte, ale já se to naučit
chtěl. Za čtyři tisíce jsem si najal učitele
němčiny a během dvou měsíců jsem s
ním text nacvičil a vypiloval. Jenomže
přišla sametová revoluce a zmizel jak
tento estrádní pořad, tak i Německá demokratická republika. Nikam jsme nejeli, čtyři tisíce byly v háji, ale ten text
umím dodnes.
(for, lf)

INZERCE

Práce ve prospěch
občanů
Často přebírá roli prostředníka mezi občany a různými institucemi. I nadále se chce zabývat všemi regionálními problémy a prosazovat zákony, které zajistí důstojný
život pro všechny, bude prosazovat podporu zaměstnanosti
nejen v celé republice, ale
především ve svém volebním obvodě.

osobní auta užitkové vozy
nákladní vozy
motocykly
obytné vozy stavební stroje
a další....

Udělá maximum pro podporu malých podnikatelů
a drobných živnostníků,
a to i cestou zamezení nesmyslným zákonům či opatřením, které jim ztěžují život.

Vyberte si z více než
30 000 nabídek na
Ing. MIloslava vostrá
52 let, bytem v Braškově, ekonomka,
poslankyně Parlamentu Čr
Zadavatel a zpracovatel: KSČM

TV program týdeníku 5plus2

sobota 7. října 2017

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.00 Herbář 6.25 Polopatě 7.15 Slepice na
smetaně 7.30 O princezně ve věži 8.20 Gejzír
8.50 Otec Brown V 9.35 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 Dřevěná
Marika 14.10 Duch času 15.20 Příběhy slavných –
Luděk Nekuda 16.15 Přijdu hned. Komedie
(ČR, 1942) 17.30 Hercule Poirot 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

5.55 Robot a příšerka (12) 6.25 Avengers:
Sjednocení II (20) 6.50 Kačeří příběhy (2)
7.20 Show Toma a Jerryho (19) 7.45 Tučňáci
z Madagaskaru II (34) 8.05 Tvoje tvář má
známý hlas IV 10.50 Koření 11.45 Volejte
Novu 12.25 Rady ptáka Loskutáka 13.20 Tipy
ptáka Loskutáka 13.35 Výměna manželek IV
15.00 Dům naruby. Komedie (USA, 2003)
17.10 Twister. Katastrofický film (USA, 1996)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí

6.25 Nexo Knights III (5) 6.55 Nexo Knights III
(6) 7.20 Powerpuff Girls 7.45 Jen počkej,
zajíci! 8.20 M.A.S.H (132) 8.50 Autosalon
10.00 MotorSport 10.30 Prima Partička 11.30
Modrý kód (41) 12.50 Vinaři II (16) 14.10
Hrdina kuchyně 14.45 Sázka na třináctku.
Krimifilm (ČR, 1977). Hrají J. Satoranský,
Z. Cigánová, R. Hrušínský, D. Blaškovič a další
16.45 Padesátka. Komedie (ČR, 2015) 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.10 Noviny 6.50 Soudní síň 8.00

ZÁBAVA

SERIÁL

INZERCE

ZÁBAVA

ˇ nemovitostí
Výmeny

Klenot TV 9.30 Kutil, s. r. o. 10.25 Stříbrná pila (2/6)
11.30 Čas lásky a naděje, historický film (ČR, 1976)
14.00 Všechno, co mám rád 15.20 Česko Slovensko
má talent 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.35 Nakročeno ke štěstí, romantický film
(N, 2009) 0.35 Kutil, s. r. o.

na (15/131) 10.00 Klenot TV 11.00 Nákupní maniačky 12.20 Divocí koně (60) 13.40 Poldové v akci
14.40 Soudní síň 15.40 Soudní síň 16.45 Ve jménu
zákona (16/131) 17.50 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Čas lásky a naděje 22.50
Zbraň odplaty, válečný film J. (Kor., 2008)

ÚTERÝ 9.00 Ve jménu zákona (16/131) 10.00

774 335 509

20.20 Tvoje tvář má známý hlas IV
22.55 Vincentův svět
Komedie (USA, 2015). Hrají
K. Connolly, A. Grenier, K. Dillon,
J. Ferrara, J. Piven. Režie D. Ellin
1.00 Dům naruby
Komedie (USA, 2003). Hrají
S. Martin, Q. Latifah, E. Levy,
J. Plowrightová, J. Smartová.
Režie A. Shankman
3.20 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (57)
Zvládnu to sám! Seriál (ČR, 2008)

20.15 Polda II (1)
Poslední tramp. Detektivní seriál
(ĆR, 2017). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka a další
21.25 Poslední mise
Thriller (USA/Pol., 2004). Hrají
S. Seagal, I. Nowakowska,
A. Wagnerová a další
23.20 Prokletá vesnice
Horor (N, 2010). Hrají
E. Tomlinsonová, F. Atkinsová
1.25 Poslední mise
Thriller (USA/Pol., 2004)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.50 Legenda (2) 8.35 Extant (6) 9.35 Top Gear
XVIII 10.50 Re-play 11.25 Pevnost Boyard (6) 13.40
Simpsonovi X (8-11) 15.40 Nebezpečná rychlost
17.55 Simpsonovi X (12) 18.30 Simpsonovi X (13)
18.55 Simpsonovi X (14), animovaný seriál (USA,
1998-1999) 19.30 Simpsonovi X (15), animovaný
seriál (USA, 1998-1999) 20.00 Robocop, thriller
(USA, 2014) 22.30 Děsivá předpověď, katastrofický
film (USA, 2009) 0.30 Re-play

6.20 Muž, který dopadl Eichmanna 8.05 Popelka
9.15 Dr. House VI (18, 19) 11.00 Piráti ze Silicon
Valley 13.10 Námořní vyšetřovací služba VII (8, 9),
krimiseriál (USA, 2009) 14.55 Kudrnatá holka,
komedie (USA, 1991) 16.50 105% alibi, detektivní
film (ČR, 1959) 18.15 Kameňák 4, komedie (ČR,
2013) 20.00 Smrt jí sluší, komedie (USA, 1992)
21.55 Skandální život lady Worsleyové, drama (VB,
2015) 23.45 Millerovi na tripu, komedie (USA, 2013)

7.50 Nexo Knights III (6) 8.15 Powerpuff Girls 8.30
Zpravodajství FTV Prima 10.15 Siska IV (11) 11.30
Mňam aneb Prima vařečka 12.05 Siska IV (12) 13.25
Už se nebojím, rodinný film (USA, 2013) 15.25
Hádej, kdo přijde na večeři, romantické komediální
drama (USA, 1967) 17.45 Prime, komedie (USA,
2005) 20.00 Jasné nebezpečí, thriller (USA, 1994)
23.05 Tygr lidožrout, horor (USA/Kan., 2007) 0.55
Děsivá předpověď, katastrofický film (USA, 2009)

SÉRUM PRAVDY

NEDĚLE 56.25 Soudní síň 7.20 Soudní síň 8.30

PONDĚLÍ 7.50 Soudní síň 8.55 Ve jménu záko-

Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost
včetně poradenství a právního
servisu.
20.00 Zázraky přírody
21.10 Muž z Acapulca
Komedie (Fr./It., 1973)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 V tajné službě Jejího Veličenstva
Akční film (VB, 1969)
1.05 Bolkoviny
1.50 Život na zámku
2.15 Padající květináč
2.45 Sama doma
4.15 V kondici
4.35 Skleník, vejce a já

Soudní síň 9.00 Klenot TV 10.00 Extrémní případy
11.15 Dnes v jednom domě (8/9) 13.05 Třetí patro
(4/6), komediální seriál (ČR, 1985) 14.40 Soudní síň
15.40 Soudní síň 16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Zbraň odplaty, válečný film
J. (Kor., 2008) 23.10 Kdyby bylo kdyby – Láska, sex
a štěstí (1, 2), seriál (SR, 2009)

Klenot TV 11.00 Nákupní maniačky 12.20 Divocí koně
(61) 13.40 Poldové v akci 14.40 Soudní síň 15.40
Soudní síň 16.45 Ve jménu zákona (17/131) 17.45
Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Česko Slovensko má talent – To nej... 21.40 Specialisté
na vraždy (10, 11/49) 23.45 Divocí koně (61)

STŘEDA 7.55 Soudní síň 9.00 Ve jménu zákona

(17/131) 10.00 Klenot TV 11.00 Nákupní maniačky
12.20 Divocí koně (62) 13.40 Poldové v akci 14.40
Soudní síň 15.40 Ve jménu zákona (18/131) 17.50
Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Všechno, co mám rád 21.40 Dnes v jednom domě
(9/9) 23.15 Dr. Stefan Frank (35, 36)

ČTVRTEK 8.00 Ve jménu zákona (18/131)
10.00 Klenot TV 11.00 Nákupní maniačky 12.20
Divocí koně (63) 13.40 Poldové v akci 14.40
Soudní síň 15.40 Soudní síň 16.45 Ve jménu zákona (19/131) 17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Stříbrná pila (3/6) 21.35 Třetí
patro (5/6) 23.05 Střepiny 0.20 Divocí koně (63)
PÁTEK 8.10 Soudní síň 9.15 Ve jménu zákona
(19/131) 10.15 Klenot TV 11.15 Nákupní maniačky 12.35
Divocí koně (64) 13.55 Poldové v akci 14.55 Soudní
síň 15.55 Soudní síň 16.55 Ve jménu zákona (20/131)
17.55 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ten pravý pro život 22.20 Česko Slovensko má
talent – To nej... 23.40 Divocí koně (64)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 190

neděle 8. října 2017
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Tetička za
všechny peníze. Komedie (ČR, 1975)
7.00 Přijdu hned. Komedie (ČR,
1942) 8.15 Úsměvy Járy Cimrmana
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Život na zámku

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O království z nudlí a štěstí bez
konce
14.05 O líném Honzovi
14.45 127. Velká pardubická s Českou
pojišťovnou
17.25 Opožděná vražda
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 GEN – Galerie elity národa
20.15 Četnické humoresky (8/39)
21.30 168 hodin
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Holka na zabití
23.45 Schimanski
1.10 Banánové rybičky
1.45 13. komnata Helgy Čočkové

NOVA
5.55
6.20
6.50
7.15
7.35
8.40
9.50
11.30
13.15
15.35
17.00
19.30
20.15
21.30
22.00
23.50
1.50
3.20
4.00

Robot a příšerka (13)
Avengers: Sjednocení II (21)
Kačeří příběhy (3)
Show Toma a Jerryho (20)
Víkend
Ďáblovy zlaté vlasy
Pohádka (N, 2013)
Madagaskar
Animovaný film (USA, 2005)
Kráska mezi muži
Romantický film (USA, 2010)
Návrat do budoucnosti
Komedie (USA, 1985)
Sestřičky
Komediální drama (ČR, 1983)
Jak básníci neztrácejí naději
Komedie (ČR, 2004)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (7)
Střepiny
O život
Komedie (ČR, 2008)
Návrat do budoucnosti
Komedie (USA, 1985)
Dr. House VI (18, 19)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (58)

Prima
6.25
6.50
7.10
7.40
8.10
9.15
9.45
11.00
11.50
12.45
13.20
13.55
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

Nexo Knights III (7)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (133)
M.A.S.H (134)
Největší tankové bitvy (5)
Prima ZOOM Svět
Modrý kód (42)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Máme rádi Česko
Vraždy v Midsomeru IV
Zdeňkova akademie
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Kapitán Exner (8)
Znamení lyry 2/2. Detektivní
seriál (ČR, 2017)
21.25 Očima Josefa Klímy
22.15 22 výstřelů
Thriller (Fr., 2010). Hrají J. Reno,
K. Merad, M. Föisová a další
0.40 Hrdina kuchyně
1.15
Největší tankové bitvy (5)
2.15 Vraždy v Midsomeru IV

Nova Cinema
5.00 Muž, který dopadl Eichmanna 6.30 Piráti ze
Silicon Valley 8.15 Kudrnatá holka 10.05 105% alibi
12.00 Smrt jí sluší 13.50 Dům naruby 15.45 Rizzoli
and Isles: Vraždy na pitevně III (9-11), seriál (USA,
2012) 18.15 Cable Guy, komedie (USA, 1996) 20.00
Temný rytíř, akční film (USA/VB, 2008) 22.55
Krvavý diamant, akční film (USA/N, 2006)

Prima cool
7.45 Legenda (3) 8.30 Extant (7) 9.30 Top Gear
XVIII 10.45 Applikace 11.15 Pevnost Boyard (7)
13.40 Simpsonovi X (12) 14.10 Simpsonovi X (13)
14.40 Simpsonovi X (14) 15.10 Simpsonovi X (15)
15.40 Robocop 17.55 Simpsonovi X (16-19) 20.00
Smrtonosná past 2, akční film (USA, 1990) 22.35
Akta X X (3), mysteriózní seriál (USA, 2016) 23.35
Autosalon 0.40 COOL e-Sport: ROG COOL Finals

Prima Max
6.55 Nexo Knights III (7) 7.25 Powerpuff Girls 7.45
Zpravodajství FTV Prima 9.05 Siska IV (12) 10.20
Mňam aneb Prima vařečka 10.55 Siska V (1) 12.15
Prime, komedie (USA, 2005) 14.35 Jasné nebezpečí,
thriller (USA, 1994) 17.35 Ukolébavka, drama (USA,
2014) 20.00 Sahara, koprodukční film (N/Šp./
USA/VB, 2005) 22.45 Bez úniku, thriller (USA,
2014) 0.50 22 výstřelů, thriller (Fr., 2010)

pondělí 9. října 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.45
Zločin na poště 10.30 168 hodin
11.05 První republika II (5/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Šípková Růženka
14.20 Hercule Poirot
15.15 To je vražda, napsala V
16.05 Cestománie
16.35 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2017
17.10 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 Život a doba soudce A. K. 2 (7/13)
21.00 Reportéři ČT
21.40 Trapný padesátky (6/12)
22.10 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.40 Šťastné údolí (5/6)

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.45
23.40
0.30
2.05
2.30
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3315)
Policie Modrava (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (59)
Dr. House VI (20, 21)
Námořní vyšetřovací služba XII (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3316)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (16)
Kriminálka Anděl IV (9)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (13)
Vražedná čísla IV (11)
Dr. House VI (20, 21)
Střepiny
Správná dvojka III (9)
Co na to Češi

Prima
6.20
6.50
7.20
8.15
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.40
22.45
0.00
0.55
3.00

Nexo Knights III (8)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (134)
M.A.S.H (135)
Siska VI (15)
Rosamunde Pilcherová:
Rozervaná srdce
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Siska VI (16)
Policie Hamburk VI (27)
Komisař Rex II (14)
Komisař Rex II (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (43)
Hledá se táta a máma
Cesty k úspěchu
Polda II (1)
Policie v akci
Komisař Rex II (14, 15)
Rosamunde Pilcherová:
Rozervaná srdce

Nova Cinema
5.05 Pat Garret a Billy the Kid 7.10 Můj pes Skip
8.55 Smrt jí sluší 10.50 Teleshopping 11.15 Kráska
mezi muži 13.00 Teleshopping 13.15 Cable Guy
15.05 Temný rytíř, akční film (USA/VB, 2008) 17.50
Twister, katastrofický film (USA, 1996) 20.00 Blízká
setkání třetího druhu, sci-fi film (USA, 1977) 22.40
Upíři, horor (USA, 1998) 0.35 Krvavý diamant

Prima cool
10.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. II (17) 11.05
Top Gear XVIII 12.10 Futurama V (4) 12.40
Simpsonovi X (16-19) 14.40 Applikace 15.15 Re-play
15.50 Futurama V (5) 16.10 Hvězdná brána (11) 17.10
Top Gear XVIII 18.20 Simpsonovi X (20-23) 20.15 24
hodin: Nezastavitelný (10) 21.25 Teorie velkého třesku (17) 21.55 Teorie velkého třesku II (1) 22.20 Prima
Partička 23.20 Grimm IV (15) 0.15 Prima Partička

Prima Max
7.40 Nexo Knights III (8) 8.10 Powerpuff Girls 8.25
Zpravodajství FTV Prima 9.45 Siska V (1) 11.00
Mňam aneb Prima vařečka 11.35 Siska V (2) 12.55
Ukolébavka 15.25 Smrtonosná past 2, akční film
(USA, 1990) 18.10 Veterinář vyšetřuje: Kapitán
Hook, krimikomedie (N, 2014) 20.00 Twilight sága:
Nový měsíc, fantasy film (USA, 2009) 22.50
Raluca, krimithriller (ČR, 2014) 0.30 Sahara

úterý 10. října 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.50 Slepice na smetaně 10.00
Holka na zabití 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 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2017
14.35 Dveře
15.10 To je vražda, napsala V
16.00 Cestománie
16.35 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2017
17.10 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 Vyprávěj
20.55 Hercule Poirot
21.45 Případy detektiva Murdocha X

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.25
1.20
1.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3316)
Specialisté (16)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (60)
Dr. House VI (22)
Dr. House VII (1)
Námořní vyšetřovací služba XII (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3317)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (761)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (14)
Vražedná čísla IV (12)
Dr. House VI (22)
Dr. House VII (1)
Námořní vyšetřovací služba XII (16)

Prima
6.20
6.50
7.20
8.15
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.00
1.00
3.05

Nexo Knights III (9)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (135)
M.A.S.H (136)
Siska VI (16)
Rosamunde Pilcherová: Čas
poznání
Romantický film (N, 2000)
Polední zprávy
Siska VI (17)
Policie Hamburk VI (28)
Komisař Rex III (1)
Komisař Rex III (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (47)
V. I. P. vraždy (11)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex III (1, 2)
Rosamunde Pilcherová: Čas
poznání
Romantický film (N, 2000)

Nova Cinema
5.35 Můj pes Skip 7.15 Dr. House VI (20, 21) 8.55
Ďáblovy zlaté vlasy 10.30 Temný rytíř 13.40 Blízká
setkání třetího druhu 16.10 Sestřičky, komediální
drama (ČR, 1983) 17.40 Jak básníci neztrácejí naději, komedie (ČR, 2004) 20.00 S nasazením života,
thriller (USA, 1993) 22.30 Jesse Stone: Ztracená
nevinnost, krimifilm (USA, 2011) 0.15 Upíři

Prima cool
9.05 Top Gear XVIII 10.20 Námořní vyšetřovací služba L. A. II (18) 11.15 Top Gear XVIII 12.20 Futurama V
(5) 12.50 Simpsonovi X (20-23) 14.50 Teorie velkého
třesku (17) 15.20 Teorie velkého třesku II (1) 15.45
Futurama V (6) 16.10 Hvězdná brána (12) 17.05 Top
Gear XVIII 18.20 Simpsonovi XI (1-4) 20.15 Top Gear
XXIV (5) 21.25 Teorie velkého třesku II (2, 3) 22.20
Partička 23.05 Tyran II (10) 0.10 Partička 0.50 Alias

Prima Max
7.40 Nexo Knights III (9) 8.10 Powerpuff Girls 8.20
Zpravodajství FTV Prima 10.05 Siska V (2) 11.20
Mňam aneb Prima vařečka 11.55 Siska V (3) 13.15
Veterinář vyšetřuje: Kapitán Hook, krimikomedie
(N, 2014) 15.15 Twilight sága: Nový měsíc, fantasy
film (USA, 2009) 18.05 Setkání po letech, thriller
(USA, 2016) 20.00 Běž, chlapče, běž, válečný film
(N, 2013) 22.25 Mořský vlk (2/2) 0.25 Raluca

středa 11. října 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Postřehy odjinud 9.55 Zpříma do
očí 10.50 Vyprávěj 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 13. komnata Václava Vydry
14.25 Ženich uvízl
15.15 To je vražda, napsala V
16.05 Cestománie
16.35 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2017
17.10 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 Vraždy v kruhu
21.30 Sanitka 2 (7/13)
22.30 Columbo
0.05 Kriminalista
1.05 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.40
0.30
2.05
2.45
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3317)
Ordinace v růžové zahradě 2 (761)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (61)
Dr. House VII (2, 3)
Námořní vyšetřovací služba XII (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3318)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Malé lásky
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (15)
Vražedná čísla IV (13)
Dr. House VII (2, 3)
Námořní vyšetřovací služba XII (17)
Správná dvojka III (11)
Co na to Češi

Prima
6.20
6.50
7.20
8.15
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
2.55
4.20

Nexo Knights III (10)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (136)
M.A.S.H (137)
Siska VI (17)
Rosamunde Pilcherová: Útesy
lásky
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Siska VI (18)
Policie Hamburk VI (29)
Komisař Rex III (3)
Komisař Rex III (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (44)
Show Jana Krause
Kapitán Exner (8)
Policie v akci
Komisař Rex III (3, 4)
Rosamunde Pilcherová: Útesy
lásky
Policie Hamburk VI (29)

Nova Cinema
6.50 Dr. House VI (22) 7.45 Dr. House VII (1) 8.30
Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně III (9-11) 11.30
Cable Guy 13.35 Kráska mezi muži 15.20 S nasazením života 17.45 Muž na ženění 20.00 Nádherné
bytosti, fantasy film (USA, 2013) 22.25 Zahulíme,
uvidíme 3, komedie (USA, 2011) 0.00 Jesse Stone:
Ztracená nevinnost, krimifilm (USA, 2011)

Prima cool
9.10 Top Gear XVIII 10.25 Námořní vyšetřovací služba
L. A. II (19) 11.20 Top Gear XXIV (5) 12.25 Futurama V
(6) 12.55 Simpsonovi XI (1-4) 14.55 Teorie velkého
třesku II (2, 3) 15.50 Futurama V (7) 16.10 Hvězdná
brána (13) 17.10 Top Gear XVIII 18.20 Simpsonovi XI
(5-8) 20.15 Černá listina: Vykoupení (5) 21.25 Teorie
velkého třesku II (4, 5) 22.20 Partička 23.00 Cesty
k úspěchu 23.05 Tyran II (11) 0.10 Partička

Prima Max
7.40 Nexo Knights III (10) 8.10 Powerpuff Girls 8.25
Zpravodajství FTV Prima 10.05 Siska V (3) 11.20
Mňam aneb Prima vařečka 11.55 Siska V (4) 13.15
Setkání po letech 15.15 Běž, chlapče, běž, válečný
film (N, 2013) 17.40 Krycí jméno: Farewell, životopisné drama (Fr., 2009) 20.00 Sherlock: Slepý
bankéř (2/3), krimifilm (VB, 2010) 22.05 Z pekla,
thriller (USA, 2001) 0.30 Mořský vlk (2/2)

čtvrtek 12. října 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Po stopách hvězd 10.15 Dveře
10.45 Opožděná vražda 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 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2017
14.35 Na kus řeči
15.15 To je vražda, napsala VI
16.05 Cestománie
16.35 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2017
17.10 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 Vyprávěj
20.55 Hercule Poirot

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.25
2.05
2.45
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3318)
Výměna manželek IX
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (62)
Dr. House VII (4, 5)
Námořní vyšetřovací služba XII (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3319)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (762)
Prásk!
300: Bitva u Thermopyl
Historické drama (USA, 2006)
Dr. House VII (4, 5)
Námořní vyšetřovací služba XII (18)
Správná dvojka III (12)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (62)

Prima
6.20
6.50
7.20
8.15
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.55
0.55
3.00
4.25

Nexo Knights IV (1)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (137)
M.A.S.H (138)
Siska VI (18)
Rosamunde Pilcherová: Květ
života
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Siska VII (1)
Policie Hamburk VI (30)
Komisař Rex III (5)
Komisař Rex III (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (48)
Prima Partička
Take me out
Policie v akci
Komisař Rex III (5, 6)
Rosamunde Pilcherová: Květ
života
Policie Hamburk VI (30)

Nova Cinema
5.05 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně III (9-11)
7.20 Dr. House VII (2, 3) 9.00 Ďáblovy zlaté vlasy
10.35 S nasazením života 13.15 Chatova země 15.15
Nádherné bytosti 17.30 McFarland: Útěk před chudobou 20.00 Námořní vyšetřovací služba VII
(10, 11) 21.55 Osudný svah v Aspenu 0.10 Zahulíme,
uvidíme 3, komedie (USA, 2011)

Prima cool
9.15 Top Gear XVIII 10.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. II (20) 11.25 Černá listina: Vykoupení (5)
12.20 Futurama V (7) 12.50 Simpsonovi XI (5-8)
14.50 Teorie velkého třesku II (4, 5) 15.45 Futurama
V (8) 16.10 Hvězdná brána (14) 17.05 Top Gear XVIII
18.20 Simpsonovi XI (9-12) 20.15 Autosalon 21.25
Teorie velkého třesku II (6) 21.55 Teorie velkého
třesku II (7) 22.25 Rocky Balboa 0.25 Helix II (8)

Prima Max
8.10 Nexo Knights IV (1) 8.40 Powerpuff Girls 8.50
Zpravodajství FTV Prima 10.30 Siska V (4) 11.50
Mňam aneb Prima vařečka 12.25 Siska V (5) 13.45
Krycí jméno: Farewell 16.10 Sherlock: Slepý bankéř
(2/3) 18.10 Nový začátek, romantický film (USA,
2010) 20.00 Mravenci nesou smrt, krimifilm (ČR,
1985) 21.50 Pan Dokonalý, romantická komedie
(USA, 2009) 23.50 Z pekla, thriller (USA, 2001)

pátek 13. října 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 Postřehy odjinud 9.55
Příběhy slavných – Luděk Nekuda
10.45 Vyprávěj 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 Tak neváhej a toč speciál
15.30 Cestománie
16.00 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2017
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bydlet jako... v baroku
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 II (6/13)
20.55 13. komnata Milana Schelingera
21.25 Všechnopárty
22.20 Zpátky se Sobotou

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.20
0.00
1.35
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3319)
Ordinace v růžové zahradě 2 (762)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (63)
Dr. House VII (6, 7)
Námořní vyšetřovací služba XII
(20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3320)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Život je život
Komedie (ČR, 2015)
Grizzly zabiják
Thriller (Kan./USA, 2015)
Dr. House VII (6, 7)
Námořní vyšetřovací služba XII (19)
Námořní vyšetřovací služba XII
(20)

6.20
6.50
7.20
8.15
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.20
0.15
1.15
3.15

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights IV (2)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (138)
M.A.S.H (139)
Siska VII (1)
Rosamunde Pilcherová: Rackové
ve větru
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Siska VII (2)
Policie Hamburk VII (1)
Komisař Rex III (7)
Komisař Rex III (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Bezva ženská na krku
Romantická komedie (ČR, 2016)
Temný bojovník
Akční film (USA, 2014)
Policie v akci
Komisař Rex III (7, 8)
Rosamunde Pilcherová: Rackové
ve větru

5.50 McFarland: Útěk před chudobou 8.05 Dr.
House VII (4, 5) 9.45 Cahill, U.S. Marshal 12.05
Nádherné bytosti 14.40 Mr. Wrong 16.25 Námořní
vyšetřovací služba VII (10, 11) 18.15 Eastonská
soukromá 20.00 Madagaskar 2: Útěk do Afriky
21.40 Whiplash, drama (USA, 2014) 23.40 Osudný
svah v Aspenu, akční drama (USA, 1993)

Prima cool
7.45 Hvězdná brána (14) 9.00 Top Gear XVIII 10.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. II (21) 11.10
Autosalon 12.20 Futurama V (8) 12.50 Simpsonovi
XI (9-12) 14.50 Teorie velkého třesku II (6, 7) 15.45
Futurama V (9) 16.05 Hvězdná brána (15) 17.05
Top Gear XVIII 18.20 Simpsonovi XI (13-16) 20.15
Nebezpečná rychlost 2: Zásah 22.50 V pařátech
smrti 0.45 Helix II (9)

Prima Max
8.35 Nexo Knights IV (2) 9.05 Powerpuff Girls 9.15
Zpravodajství FTV Prima 10.50 Siska V (5) 12.10
Mňam aneb Prima vařečka 12.45 Siska V (6) 14.05
Nový začátek, romantický film (USA, 2010) 16.05
Osudový břeh, komedie (N, 2012) 18.05 Kouzelný
křišťál, dobrodružný film (N, 2004) 20.00 Kopyto,
komedie (Fr., 1981) 22.00 Rocky Balboa, akční
drama (USA, 2006) 0.15 Pan Dokonalý
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Tajenka: žádnou kvaliﬁkaci.

INZERCE

Týnec letos sází na mladíky
Fotbalisté Týnce nad
Sázavou zahájili sezonu
výhrou, ale pak přišly
na řadu i horší výsledky.
PETR PROCHÁZKA ML.

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

Přijedeme

(pro více než 300 ks)

zaPlatíme
odvezeme

Celá ČR

tel. 604 11 44 66
e-mail: arco@antikvariaty.cz

TÝNEC NAD SÁZAVOU | Po šesti odehraných kolech až jedenácté místo? To
není žádná sláva. Své o tom ví i Týnec
nad Sázavou, který v úvodu krajské
B třídy jen dvakrát zvítězil. Ve zbytku
zápasů Týnečtí odešli ze hřiště s prázdnou. Týnec přitom nezačal vůbec špatně, hned v prvním kole bral výhru 4:1
nad Miřeticemi. Z dalších tří klání však
měl skóre 3:17 a klesal tabulkou níže a
níže. Nejlepším střelcem je prozatím pětibrankový Jakub Horký.
Trenér Bubeník zahájil přípravu
15. července. Kádr se skládal z dvaceti
fotbalistů, z toho však patnáct bylo mladých kluků v juniorském věku. Ti, co
zůstali z minulé sezony, dostali novou
roli. Většina z nich se stala pro klub klíčovými hráči.
„Když jsem zkraje nového ročníku
přišel a přečetl si soupisku, obával jsem
se nezájmu ze strany hráčů. Ale jsem
velmi mile překvapen. Pravidelně nás je
na tréninku aspoň patnáct, což jsem

Fotbalisté Týnce nad Sázavou si v minulosti zahráli i výše než v letošní 1. B
třídě. Ani v ní se jim zatím příliš nedaří.
FOTO | PETR PROCHÁZKA
opravdu nepředpokládal. Čeká nás zajímavá sezona,“ uvedl Miroslav Bubeník, trenér fotbalistů z Týnce nad Sázavou. „Budu dělat sestavu, ve které bude
několik mladých fotbalistů včetně gólmana. Nejzkušenějším hráčem je David
Kopta, zároveň mi dělá i asistenta.“
Na začátku přípravy jelo mužstvo na
krátké třídenní soustředění, poté následovaly úterní a čtvrteční tréninky. Ty
byly všechny zaměřeny na hru s míčem,
kombinaci, natrénování herních situací.

„Začali jsme turnaji, následovala přátelská utkání. Chtěl jsem vyzkoušet
spoustu nových věcí, co mě napadly, a
poměrně se to podařilo. Přenesli jsme to
i do prvního kola, kde se mi náš výkon
celkem líbil, ale poté přišlo něco jako
doba temna,“ líčil Bubeník. „Prohry
o šest a sedm gólů jsou nedůstojné
a doufám, že už se nám to nestane.“
Další mistrovské klání čeká Týnec
nad Sázavou na domácí půdě proti Kondraci v sobotu od 16 hodin.

POLICIE
V AKCI

každý všední den
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