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Do Nymburka míří Roskiáda

Sportovní hry pro lidi s roztroušenou sklerózou začínají příští pátek. Na klání přijede až 80 účastníků
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
EVA JAROŠOVÁ
NYMBURK | Více než osm desítek lidí
s roztroušenou sklerózou zamíří o příštím víkendu do nymburského sportovního centra. Koná se tam první ročník
sportovních her pro lidi s touto diagnózou. Podle názvu diagnózy dali pořadatelé hrám název Roskiáda.
INZERCE

„Pohyb je pro ‚roskaře‘ velmi důležitý. Skladba disciplín by měla vyhovovat všem podle jejich zdravotního stavu
a pohyblivosti. Kromě pohybu je cílem
akce zprostředkovat setkání roskařů z
celé republiky a sdílení společných zážitků, “ uvedla Kamila Neplechová, která je již tři roky předsedkyní výkonné
rady Unie Roska. Právě tato organizace
je pořadatelem akce.
Na celý víkend je připravený sportovní i kulturní program, například divadelní představení poděbradských divadelní-

ků ze souboru Jiří. V pátek 15. září
účastníky pozdraví vicepremiér ČR Pavel Bělobrádek, který sám touto nemocí
trpí. Podle Neplechové se v posledních
letech zvýšilo povědomí veřejnosti o
této nemoci. Známé osobnosti totiž o
své diagnóze otevřeně hovoří, přispívají tak odstranění některých předsudků.

Nejde jen o nemoc seniorů
„Situace je lepší než třeba před deseti
lety. Nejčastějším předsudkem je do-

mněnka, že tuto nemoc mohou dostat
jen staří lidé a souvisí se zapomínáním,“ podotkla Neplechová s tím, že
druhý nejrozšířenější předsudek je mezi
lidmi, kteří vědí, co je to za nemoc.
Mají ale informace z minulých dob a domnívají se, že tato diagnóza znamená
jistotu invalidního vozíku.
„To byla pravda před 30 lety. Dnes je
nová léčba a ve většině případů se nově
diagnostikovaní lidé nemusejí obávat,
že takto skončí,“ upozornila Neplechová.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Zrušení EET by byl nejlepší krok
Objíždí kraj a jako lídr
středočeské ODS
představuje plán, jak
posílit svobodu
jednotlivce, snížit daně a
pomoci s dopravní
situací. Zároveň mladý
ekonom Jan Skopeček
připravuje svatbu.
LÍDŘI
POD LUPOU
EVA HAVELKOVÁ
STŘEDNÍ ČECHY | Už vybírá dort a
místo pro svatbu se svou snoubenkou
Lucií (28). Zároveň ho čeká boj o právo
znovu usednout do poslaneckého křesla, které nečekaně získal letos na jaře po
odchodu stranického kolegy ze Sněmovny. Začátek podzimu rozhodně pro Jana
Skopečka, středočeského lídra kandidátky občanských demokratů pro blížící se

Lídři pod lupou
V seriálu Lídři pod lupou
představujeme středočeské lídry
relevantních stran a hnutí, kteří
kandidují v podzimních
sněmovních volbách.
Dosud jsem představili: Tomio
Okamura (SPD), Ivan Bartoš
(Piráti), Vít Rakušan (STAN),
Petr Štěpánek (Zelení) a Miroslav
Kalousek (TOP 09).

volby do Poslanecké sněmovny, nebude poklidný.
Sedmatřicetiletý rodák z Hořovic působí na první pohled jako mladík, který
má kariéru před sebou. Za mladistvým
vzhledem se však skrývá ostřílený politik a ekonom s vyhraněnými názory. Umění jejich argumentace se ostatně učil od mistra, je dlouholetým spolupracovníkem exprezidenta Václava
Klause. „Václav Klaus byl pro mě úžasnou zkušeností. On má rád tříbení názorů a argumentační při. Cení si toho, kdo
se o svůj názor dokáže utkat relevantními argumenty. A to je to, co jsem se od
něj naučil, udělat si vlastní názor a umět
ho obhájit,“ vysvětluje mladý politik a
dodává: „Václav Klaus má jednu zásadní hodnotu, kterou s ním sdílím. Je jí
svoboda jednotlivce.“

Usměrnění vodopádu
Jan Skopeček vyrůstal ve středočeských
Hořovicích, tatínek je lékař a maminka
učitelka. Dětství strávil venku
s kamarády na kole. Cyklistika spolu
s cestováním mu zůstala celoživotním
koníčkem. „Mám rád také jazz i klasickou hudbu. Přítelkyni její oblíbenou
elektronickou hudbu přepínám,“ směje
se Jan. Lucie mu to ale zřejmě odpouští,
protože v polovině září mu po šestileté
známosti řekne své ano. O ruku ji požádal letos na dovolené ve Francii. Obřad
se bude konat 16. září v kostele řádu křížovníků u Karlova mostu a hostina pak
ve středočeských Velkých Čičovicích.
Jan dospíval v době, kdy se v naší
zemi odehrávaly politické a ekonomické změny, a on sledoval veškeré debaty.
V tom se lišil od svých vrstevníků.
„Spolu s lidmi, kteří změny reprezentovali, včetně Václava Klause, mě to motivovalo k tomu, že jsem si nakonec vy-

bral studium ekonomie,“ říká Jan, který
přednáší na Vysoké škole ekonomické
v Praze. Učitel je prý vcelku přísný.
Jako zastupitel Hořovic má za sebou
zkušenosti z komunální politiky, od
roku 2004 je zastupitelem Středočeského kraje. Po loňských krajských volbách se stal radním pro oblast vzdělávání a sportu. Letos na jaře pak poprvé
„nakoukl“ do Poslanecké sněmovny.
„Od prvního dne jsem aktivní. Trochu
děsivé mi přijde, kolik toho Sněmovna
má ambici schválit. Stovky návrhů, při
vší úctě ke kolegům, není možné zvládat kvalitně,“ míní.
Usměrnění legislativního vodopádu
je jedna z věcí, pro které podstoupí z vedoucí pozice
středočeské kandidátky ODS podzimní
volební boj. Jeho
straně v něm půjde o vzkříšení.
Také střední Čechy podle něj žijí
tématy, která se
bez celostátní politiky
neobejdou.
„Úroveň dopravní
infrastruktury v kraji,
který je tranzitním regionem, je špatná. Řada
Středočechů
pracuje

v Praze a je potřeba jim zajistit parkování a klidný návrat domů, namísto hodin
stání v zácpách. To krajská úroveň nedokáže zvládnout bez toho, aby jí ta centrální nepomohla,“ konkretizuje své další priority Jan Skopeček.
Po svém případném podzimním návratu do Sněmovny by se hned zaměřil i
na ekonomická témata, především zavedení rovné 15% daně z příjmu, zrušení
konceptu superhrubé mzdy i snížení povinných odvodů za zaměstnance. „Prakticky okamžitým výsledkem bude, že
čisté příjmy lidí stoupnou až o sedm procent,“ slibuje. ODS dále hodlá zrušit
daň z nabytí nemovitosti a silniční daň
nebo limity výdajových paušálů. Ke
zjednodušení daňového systému by
podle Skopečka mělo přispět zavedení jednotného inkasního
místa.
„Rovněž zrušení elektronické evidence tržeb by byl nejlepší krok. Jeden z největších nesmyslů, který stávající vláda prosadila, byl zákaz
kouření ve všech restauracích. Nemohu souhlasit
s tím, aby stát podnikateli takto diktoval,“ je přesvědčen
Jan Skopeček, který je
osobně také proti zavedení eura v Česku.

Sezona začíná komedií o mužích a ženách
MNICHOVO HRADIŠTĚ | Klub Mnichovo Hradiště v září zahájí další divadelní
abonentní cyklus. Kdo si ještě nezajistil
abonentku, má možnost – zbývají poslední volné. První představení se uskuteční
25. září. V komedii Mezi nebem a ženou
diváky pobaví Martin Trnavský a Diana
Mórová, v současnosti nejoceňovanější
slovenská divadelní herečka. „Považujeme skoro za splnění nemožného snu, že
tato dáma dá v září na jeden večer před
Slovenským národním divadlem, kde je
v angažmá od roku 1992, přednost ko-

mornímu mnichovohradišťskému divadlu,“ uvedl jednatel Klubu Mnichovo
Hradiště Jiří Senohrábek.
Podle něho málokterá hra líčí vývoj
lásky a obecně vztahu mezi mužem a ženou tak poutavým a symbolickým způsobem. V tomto představení je rok symbolem celého života: V lednu se dva lidé,
muž a žena, setkávají a zamilují se do
sebe. V únoru nechává scénář načapat
dvojici při milostném rozhovoru
v posteli. V březnu on a ona ani nepotřebují slova – potkávají se na lavičce

v parku a rozumějí si, aniž by promluvili. Pak přichází spory a rozčarování. Takto plyne rok se všemi radostmi i starostmi. „Hra přináší nesmírně vděčné herecké příležitosti: Od začátku do konce jí
procházejí stejní herci, ale postavy, které
ztvárňují v jednotlivých měsících, jsou
různé – věkem, zkušenostmi, emočním
nábojem. Proměn je nepočítaně,“ přiblížil Senohrábek s tím, že všechny ženské
role v tomto představení ztvárňuje Diana
Mórová. Po jejím boku se střídají Martin
Trnavský a Radim Novák.

Cyklus zahrnuje osm představení od
září do dubna. „Na programu jsou většinou komedie pražských divadel. Letos
se tak můžete setkat třeba s Ivanou Chýlkovou, Alenou Mihulovou, Michaelou
Badinkovou, Martinem Krausem, Janou
Strykovou, Danielem Rousem či Annou
Šiškovou,“ vyjmenoval Jiří Senohrábek.
Kdo by měl o abonmá zájem, může se
přihlásit u provozní divadla Hany Myškové na telefonu 326 772 464 nebo mailu divadlo@mnhradiste.cz. Abonentky
jsou přenosné.
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Do Nymburka nyní
míří první Roskiáda

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

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

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V sobotu 16. září začne v Nymburku samotné sportovní klání. Lidé s roztroušenou sklerózou budou soutěžit v disciplínách podle svých zdravotních a pohybových možností. Připraven je stolní tenis, plavání, vrh koulí, hod na koš, kop
na branku, střelba hokejkou, boccia a
další. S výběrem disciplín se organizátoři inspirovali u Parkinsoniády, což jsou
sportovní hry parkinsoniků.
„Jejich hry končí a my od nich pomyslně přebereme štafetu. Naši členové se
těchto her v minulosti účastnili a i my
v budoucnu chceme nabídnout možnost
účasti lidem s Parkinsonovou chorobou
– až se hry zaběhnou,“ podotkla Kamila
Neplechová. Zúčastnit se letos mohou
nejen členové sdružení, ale všichni pacienti s roztroušenou sklerózou. Zájem
o akci předčil očekávání pořadatelů. Do
budoucna věří, že počet účastníků ještě
poroste. „Myslím, že bychom mohli dosáhnout podobného počtu účastníků,
jako měla Parkinsoniáda, což bylo naposledy 200. To je ale otázka ještě několika let,“ doufá Neplechová.
Unie Roska letos slaví výročí 25 let
existence. Jejím posláním je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život. Unie
Roska ve své činnosti navázala na spolky Roska, které v ČR vznikaly od roku
1983. Velice efektivní je svépomoc postižených, kterou zavedlo 26 samostat-

ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE

Členové Unie Roska se v minulých letech pravidelně účastnili sportovních
akcí, nyní budou mít své vlastní sportovní hry, které mají název Roskiáda.
FOTO | ARCHIV UNIE ROSKA

Roztroušená
skleróza
Jde o zánětlivé onemocnění
centrálního nervového systému,
jehož příčina není dosud známa.
Onemocnění poškozuje ochranný
myelin pokrývající nervová vlákna.
Ta poté přestávají přenášet
signály v nervovém systému, což
vede ke ztrátě hybnosti končetin,
inkontinenci, poruchám zraku, řeči,
stability, k únavě apod.

ných regionálních spolků Roska. Spolek má celorepublikovou působnost a
má asi 1 600 členů.
„Letos jsme měli celostátní rekondici
v Luhačovicích, v květnu benefiční koncert v Praze, teď nás čeká Roskiáda a na
podzim konference v Olomouci,“ vyjmenovala Neplechová některé akce,
které organizují. Vydávají čtvrtletně časopis, ve kterém přinášejí informace o
roztroušené skleróze a věcí s ní spojených jak z domova, tak ze zahraničí. Pomáhají i novým pacientům. V České republice žije s touto nemocí téměř 20 tisíc lidí.

Zahrada otevírá
Vodní svět
MLADÁ BOLESLAV | V nově opraveném objektu mezi skleníky v areálu Ekocentra Zahrada DDM v Jaselské ulici
byla otevřena nová expozice Vodní
svět. Druhou část budovy obsadí myši,
potkani, křečkové, králíci a jiní hlodavci. Expozice Vodní svět je zaměřena zejména na sladkovodní ryby z celého světa. Součástí expozice bude sedm velkých akvárií, z nichž každé nabídne pohled na vodní tvory v jiné části světa,
Nebude zde chybět domácí flóra a fauna řeky Jizery, život pod hladinou vodních toků Jižní Ameriky, Asie i Afriky,
mořské akvárium s minikorálovým útesem i želvárium. Veřejnosti se brány
Vodního světa otevřou dnes ve 13 hodin.
(eva)

INZERCE

Objevte neodolatelnou nabídku skoro
nového automobilu za cenu ojetého.

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

Přijedeme

(pro více než 300 ks)

zaPlatíme
odvezeme

Vyberte si některý z ročních vozů v programu ŠKODA
Plus. Mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc k nim
získáte tovární záruku na 4 nebo 5 let. Samozřejmostí je
garance kilometrů, servisní historie a technického stavu.
S ﬁnancováním od ŠKODA Financial Services se
můžete těšit na povinné ručení za pouhých tisíc korun
ročně. Přijďte si k nám vybrat automobil s výhodou
stáří jednoho roku. ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.

HLEDÁTE
ROZDÍL?
NAJDETE HO
O
AŽ V CENĚ.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

LAURETA AUTO a.s.
Nádražní 307
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 722 718
www.laureta.cz

Celá ČR

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

www.skodaplus.cz
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Česká republika

LÍDŘI POD LUPOU:

Miroslav Kalousek (TOP 09)
I politici jsou jenom lidi. A poznat, jací v jádru jsou, se může při volbách hodit. V našem
předvolebním dotazníku jsme se jich proto ptali na jednoduché osobní otázky, aby měli
čtenáři možnost poznat je i z jiné než politické stránky. Někdo se rozepsal, někdo byl stručný –
třeba jako první v sérii Miroslav Kalousek z TOP 09. Příště se představí šéf ODS Petr Fiala.
KDYBYCH MĚL ČISTĚ PRO SEBE
24 HODIN VOLNA, JAK BYCH JE
STRÁVIL:
24 hodin volna sám pro sebe si
nejsem schopen představit.
JAK VYPADÁ MOJE PERFEKTNÍ
SOBOTNÍ RÁNO A JAK
SE BĚŽNÁ REALITA LIŠÍ
OD TOHOTO IDEÁLU:
Plavání, dobrá snídaně,
nekonfliktní program. Realita
je většinou: Konfliktní program,
odkládané plavání, žádná
snídaně.
POVAŽUJU SE ZA BOHATÉHO
ČLOVĚKA?
Mám dvě zdravé a chytré děti,
dvě zdravá a chytrá vnoučata.
Tím pádem jsem bohatý člověk.
MŮJ OBLÍBENÝ CITÁT ČI ŽIVOTNÍ
MOTTO:

MŮJ NEJVĚTŠÍ PROFESNÍ
ÚSPĚCH:

NEJNEOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO
V ČESKU:

K JAKÉMU SPORTU MĚ NIKDY
NIKDO NEPŘINUTÍ:

Provedl jsem Českou republiku
největší hospodářskou krizí
od druhé světové války bez
velkých otřesů.

Malešická spalovna.

Takový není, miluji všechny
sporty.

S JAKOU FILMOVOU ČI KNIŽNÍ
POSTAVOU BYCH SI RÁD
NA ČAS VYMĚNIL MÍSTO:
Nikdy jsem netoužil vyměnit si
s nikým místo.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ STYL
HUMORU:
Kalouskův.
JAKÝ SLAVNÝ POLITIK HISTORIE
MĚ INSPIRUJE:
Přemysl Otakar I.

JAKOU MUZIKU SI PUSTÍM, KDYŽ
POTŘEBUJI ZLEPŠIT NÁLADU
NEBO NASTARTOVAT SE
K PRÁCI:
Tosca, Puccini.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO
V ČESKU:
Bechyně, břehy Lužnice.

Nestahuj kalhoty před brodem.
KOHO BYCH S SEBOU VZAL
NA PUSTÝ OSTROV:
Na pustý ostrov bych nikdy nejel.
ZA CO UTRÁCÍM NEJVÍC PENĚZ:
Za vstupenky na dobrou operu.
KDY BYCH CHTĚL STRÁVIT
DŮCHOD:
Doma.
+ K ČEMU MÁM BLÍŽ?
ČÍM JSEM CHTĚL BÝT JAKO
DÍTĚ:

PIVO / VÍNO

Zootechnik.

AUTO / KOLO

FOTBAL / HOKEJ
MĚSTO / VESNICE

JAKOU HISTORICKOU ČI
SOUČASNOU OSOBNOST BYCH
RÁD POZVAL NA VEČEŘI:
Svou paní.

ŠPAGETY / SVÍČKOVÁ
ŠUMAVA / MOŘE
Jak kdy, dle vlastního uvážení,
nutit se nedám.
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„Voliči TOP 09 neřeší peníze“
Politolog Jan Kubáček
pro 5plus2: Volba
TOP 09 je hlasem pro
umírněnou pravici,
Kalouskově straně půjde
v říjnu o přežití.
ČR | Za poslední čtyři roky byla TOP 09
hodně vidět, ale měla málo témat a jedinou aktivní tváří byl Miroslav Kalousek.
„Straně chybí pestrost,“ říká expert na
politikou komunikaci Jan Kubáček.
Čemu přesně dává volič hlas, když
vhodí do urny lístek TOP 09?
Pro volbu TOP 09 se lidé rozhodují na základě sympatie k Miroslavu Kalouskovi
nebo Karlu Schwarzenbergovi. Volí tím
spíše městskou stranu, která sází hodně
na modernitu a která je umírněnou pravicí. TOP 09 je hodně proevropská a liberální. Pracuje s moderními trendy, které
se objevují ve velkých evropských městech – technologie, sociální projekty či alternativní místní společenské iniciativy.
To vše je pro TOP 09 charakteristické.

Kdo je typickým voličem TOP 09?
Když se podíváme na hodnotové založení voličů TOP 09, zjistíme, že se příliš
nerozhodují podle ekonomiky. Mnohem více dávají důraz na otázku liberální svobody a jsou obráceni směrem ke
světu. Je pro ně také charakteristické, že
se vymezují hodně kriticky vůči Andreji
Babišovi i k Miloši Zemanovi. Jsou to
lidé, kteří žijí ve městě, rádi cestují a daleko více vyznávají svou individualitu
a svobodomyslný život. Ekonomika jde
v jejich očích trochu stranou. Třeba otázka daní a jejich výše pro ně není zásadní.
Jaké byste TOP 09 vystavil po
čtyřech letech v opozici vysvědčení?
Dal bych jim něco mezi dvojkou a trojkou, protože pravda je, že se jim díky
Miroslavu Kalouskovi dařilo být víc vidět. Opoziční boj se sice hodně zúžil na
vymezování se vůči Andreji Babišovi,
ale život opozice se často omezuje na
jedno dvě témata. Proto si myslím, že
předvedli takový solidní průměr.
Jakou má podle vás strana ve volbách reálnou šanci na úspěch?
Je pravdou, že jejich podpora se pohybu-

mohla osoba „knížete“ Schwarzenberga. Máte pocit, že jeho kouzlo
může zafungovat i teď?
Ukazuje se, že zlaté období pro
TOP 09, kdy byl Karel Schwarzenberg
ikonou, už je dávno pryč. Ale ano, mezi
největší výhody stále ještě patří známost Karla Schwarzenberga a pak také
vyhraněnost Miroslava Kalouska.
Politolog Jan Kubáček.
je kolem pěti procent, což znamená, že
tyto volby jsou pro TOP 09 fatální. Potřebuje uspět v Praze a středních Čechách,
což je pro ni naprosto klíčové. Pak musí
získat solidní výsledek v dalších českých
krajích a na Moravě, aby se dostala do
Sněmovny. Stojí tedy téměř před Sofiinou volbou, protože musí být velmi
úspěšná v Praze a pak nepropadnout
v ostatních krajích v rámci republiky.
I kdyby udělala naprosto úžasný výsledek jen v Praze, tak to na vstupenku do
sněmovny nebude stačit. Do značné
míry jsou to pro stranu volby o přežití
a rozhodnou o budoucnosti TOP 09.
V minulosti straně k popularitě po-

Jak vnímáte osobu předsedy Kalouska? Má pověst politika, který je
schopný přežít cokoli. Do jaké míry
straně pomáhá, či naopak škodí?
Je pravda, že má kočičí životy. (smích)
Kalouskovi se musí uznat právě jeho vyhraněnost. Každý ho zná a každý na něj
má názor. Dokáže vyvolat emoce, což je
u politika nesmírně důležité. Nejhorší je
naopak, když je lídr lidem lhostejný.
Největší problém současné TOP 09 ale
je, že Kalousek si nedokázal vychovat
nástupce nebo nástupkyni. Chybí někdo, kdo by ukázal, že TOP 09 dokáže
být občas i nezávislá na požadavcích
a mínění jejího předsedy. Straně chybí
nejen pestrost, ale také tvář, která by dokázala získat sympatie a důvěru v men(vrm, ška)
ších městech mimo Prahu.

INZERCE

Oslavte s námi milník v historii letectví
Právě přebíráme naši stou A380 a chceme to s vámi oslavit!
Užijte si speciální tarify v Emirates Economy a výhodné tarify pro
dva v Emirates Business. Rezervujte do 13. září.
DESTINACE
Dubaj
Dillí
Hongkong
Bangkok
Ho Či Minhovo Město
Kolombo
Singapur
Bali

ECONOMY CLASS
OD*

BUSINESS CLASS
OD*

11 380 Kč

49 380 Kč
58 380 Kč
53 380 Kč
54 380 Kč
58 380 Kč
62 380 Kč
72 380 Kč
65 380 Kč

12 380 Kč
13 380 Kč
13 380 Kč
14 380 Kč
14 380 Kč
15 380 Kč
17 380 Kč

Hello Tomorrow

*Uvedené ceny platí pro odlety z Prahy v období od 15. září do 7. prosince 2017. Uvedené ceny pro Business Class jsou platné pro jednoho pasažéra, pokud v rámci jedné rezervace cestují dvě a více osob.
Rezervujte do 13. září 2017. Tarify podléhají speciálním podmínkám. Úplné znění naleznete na emirates.cz
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Pošleš fotku mobilem, botanik
odpoví. Expertům radí i robot
Čeští vývojáři vymysleli
aplikaci, která umí určit
jakékoliv rostliny,
stromy i houby na světě.

ma ve všech koutech světa. „Teď máme
globálně asi dvacet aktivních botaniků.
Fotografie z Čech nebo střední Evropy
určuje odborník z Čech, rostliny z USA
může určit pouze Američan a podobně.
Samozřejmě, všichni společně se radí,“
popisuje Veselý.

JOSEF HORA

Odborníci z Indie či Kanady

ČR | Češi mají mobilní telefony hlavně
kvůli volání, psaní zpráv nebo focení.
Chytré přístroje toho ale dokážou mnohem víc, zejména díky instalovaným
aplikacím. Jednu z nich – Flowerchecker, tedy ve volném překladu „rozpoznávač rostlin“, před čtyřmi lety vyvinuli tři čeští studenti z Brna.
Od té doby si ji do svých telefonů
stáhlo přes čtvrt milionu lidí z celého
světa. Funguje jednoduše: Telefonem
vyfotíte kdekoliv na světě rostlinu, nahrajete ji do programu a do 24 hodin dostanete za menší poplatek odpověď, o
jaký druh se jedná.

Američané jsou zvědaví
Česká aplikace
oslovila nejvíc
Američany. „Jejich mentalita je taková, že když se
něco snaží zjistit,
tak začnou nejdřív
hledat aplikace,
které by to mohly
Ondřej Veselý
umět,“ vysvětluje
Ondřej Veselý, jeden z autorů mobilního „rozpoznávače
rostlin“. Spojené státy jsou obrovská

Tři čeští vývojáři zaměstnávají přírodovědce třeba v Kanadě, Velké Británii
nebo Indii. Práce mají víc než dost,
vždyť každý týden přijde s žádostí o identifikaci 1000 až 3000 tisíce fotografií,
nejvíc v létě. A vytížení botanici mají
k ruce ještě jednoho pomocníka – robota
neboli umělou inteligenci. Říká se mu
Flowerbot a autoři aplikace ho naučili rozeznávat jednotlivé obrázky rostlin.
„Ten robot radí botanikům, o jaký druh
by se mohlo jednat – a třeba dá pět návrhů k posouzení. Konečné rozhodnutí
ale řekne vždy člověk. Robota jednou za
Česká orchidej u Hrutova: Prstnatec májový. FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ
země, klima a druhy rostlin se mění.
„Protože se Američané hodně stěhují za
prací a často bydlí v typických domcích
se zahradou, jsou zvědaví, co jim v novém bydlišti roste a třeba zda to není jedovaté. Tu různorodost Češi ve své malé
zemi tolik neřeší,“ popisuje Veselý.
Aplikace dokáže rozpoznat rostlinu,
strom, keř, ale i houbu, mech nebo řasu.
Fotografii pak dostanou botanici, kteří
druh rostliny určují. A ty má česká fir-

čas přeučujeme, takže s časem jeho vědomosti narůstají,“ podotýká český vědec.
Občas přístroj ani botanici rostlinu nepoznají. „Nejčastější důvod je špatná fotografie, ale i nedostatek informací
nebo něco, co není z fotky poznat. Tehdy prosíme zákazníky, aby třeba rozemleli list mezi prsty a přičichli, vyfotili
žilnatinu listu a tak dále,“ vysvětluje.
Někdy se ani přesto nepodaří rostlinu
určit. „To bývá celkově asi 5 procent fotografií, takže si myslím, že jsme celkem úspěšní,“ chválí aplikaci Flowerchecker Veselý. Aplikace je ke stažení
pro české uživatele za 24 korun, cena za
určení jedné rostliny je pak 25 korun,
pro Američany jsou to dva dolary. To generuje zisk několika milionů korun ročně. „Dost na to, abychom mohli platit
botaniky z celého světa, ale nás tři na
plný úvazek to neuživí. Takže mí dva
kolegové Ondřej Vild a Jiří Řihák dodělali doktorát, já pracuji ještě v jiném zaměstnání,“ uzavírá mladý vývojář.

Houby a „tráva“ z Česka
Zatímco Američané chtějí poznat zejména rostliny, Češi
posílají především fotografie hub. „Celosvětově nám
chodí dotazy na houby výhradně z Česka, jiné národy
houby skoro nezajímají,“ podotýká vývojář Ondřej
Veselý. Občas se v aplikaci objeví velké bizarnosti,
třeba se lidé chlubí fotkami s marihuanou a tím, že ji
dokázali vypěstovat. Jindy posílají snímky sebe samých
či svých mazlíčků třeba v květináči. „Nejvíc bizarní věc
byla fotografie uživatele, který poslal snímek svého
ztopořeného penisu a v něm měl zasunutou květinu. Naši botanici z toho byli celkem
špatní a nikdo nechtěl květinu určit,“ uzavírá s rozpačitým úsměvem Veselý.
(jos)

Češi a gramotnost? Jsme ve světové špičce
Svět slaví Mezinárodní
den gramotnosti 8. září.
Psát, počítat či rozumět
textu umí větší procento
Čechů než Italů i Španělů.
ČR | Jak jsou na tom s gramotností
Češi? „Dnes měříme gramotnost trochu
jinak. Předpokládá se, že v naší části světa umí číst a psát téměř každý. Proto se
používá termín gramotnost ‚čtenářská‘ a
‚numerická‘. Tedy zda člověk rozumí
tomu, co čte a dokáže porozumět souvislostem a informacím v textu. Numerická
pak říká, jak dobře člověk umí používat
počty,“ vysvětluje Natalie Simonová
(na snímku) ze Sociologického ústavu

Akademie věd ČR. A uvádí příklad. „Za
čtenářsky negramotného může být považován ten, jenž za smysluplnou označí
větu ‚Osoba, které je dvacet let, je starší
než osoba, které je třicet.‘ Za matematicky negramotného pak ten,
kdo sice přečte údaje z jízdního řádu, ale nedokáže je vyhodnotit tak, aby zjistil, kdy
dorazí na místo určení.
A vězte, že takoví lidé se najdou,“ říká Simonová. Podle
mezinárodního srovnání je na
tom Česko skvěle – čtenářsky negramotných tu žije jen 1,5 procenta. „Před
námi jsou jen Japonci, kde je takových
lidí ještě méně (0,6 %). Za námi pak třeba Španělsko (7,2 %), Itálie (5,5 %)
nebo Francie (5,3 %),“ dodává.
Podíl opravdu negramotných v dospě-

lé populaci, tedy těch, kteří neumí ani
číst, ani psát, je v ČR velmi nízký, okolo jednoho procenta. Při sčítání obyvatel se ale tento údaj už neudává.
„V Československu se gramotnost
při sčítání lidu měřila naposledy v
roce 1930, pak už ne,“ říká Tomáš Chrámecký z Českého statistického úřadu.
A zmiňuje záznamy z archivu: V roce 1930 neumělo
v ČSR číst ani psát 44 400 mužů
a 71 700 žen ze všech obyvatel starších deseti let, což je o málo více než
dnes. „Horší je to s těmi, které sice lze
považovat za gramotné, ale ovládají jen
to úplně nejzákladnější – tedy dokážou
vyplnit jednoduchý formulář nebo porozumět větám s málem protichůdných informací – jejich počet se v Česku pohy-

buje okolo 10 procent. Nicméně v mezinárodním měřítku je tento výsledek pořád velmi dobrý, držíme se v závěsu za
Japonskem a skandinávskými zeměmi,“
vysvětluje socioložka Simonová. Sama
hodnocení považuje za malý zázrak, neboť české školství nikdy nebylo a není
tak financované, jako je třeba ve skandinávských zemích.
„Že dopadáme stále takto dobře, je
dle mého názoru zásluha skvělé vzdělanostní historie českých zemí, byť byla
‚socialistická‘, což řada lidí nerada přiznává,“ uzavírá Simonová.
Celosvětově se počet analfabetů odhaduje na 800 milionů. Nejméně gramotných lidí žije v Africe, zejména v Mali,
Burkině Faso nebo Nigeru, následuje
Asie, hlavně Afghánistán, Pákistán či
Bangladéš.
(jos)

Vy a my

Společně pečujeme
o vaše zdraví již 25 let.

Ještě nejste klientem VZP?
Přejděte k nám do 30. září 2017.
www.klubpevnehozdravi.cz
www.vzp.cz
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Výměna rolí: Slavní hokejisté
zpovídají komentátora Zárubu
Tak a teď ochutná vlastní „medicínu“, chtělo by se říct
s trochou nadsázky. Oblíbený sportovní komentátor
Robert Záruba nedávno oslavil 50. narozeniny a při
té příležitosti ho týdeník 5plus2 postavil do opačné
role, než na kterou je už desítky let zvyklý: „Sporťáka“
tentokrát zpovídali slavní hokejisté. Robert Záruba jim
prozradil své trapasy i to, které zápasy nejvíc prožíval.
5plus2
■ ROZHOVOR
ČR | Svou práci má zkrátka v genech.
Robert Záruba, spolu s Jaromírem
Bosákem jednoznačně nejpopulárnější
sportovní komentátor v Česku, komentoval první hokejový zápas už ve svých
čtyřech letech. „Rodiče mě tehdy nahráli na pásek, jak komentuju zápas Československo versus Sovětský svaz,“ vzpomíná v neobvyklém rozhovoru, kdy mu
otázky kladou známí hokejisté.
Roberte, zažil jsi mě jako sportovní komentátor ještě coby aktivního hráče?
Jiří Holeček (hokejový expert České televize, brankářská legenda)
Jak se to vezme. Na Silvestra 1976 jsem si nalepil fotky nároďáku
do svého prvního hokejového sešitu. Jiří
Holeček, to pro mě byl dětský bůh. Takže jsem měl velmi zvláštní pocit, když
jsme spolu komentovali ligové zápasy.
Na těch společných cestách bych se, Jirko, vydržel ptát hodiny na klasické zápasy 70. let. A přestože mám radši původní komentář, bylo mi velkou ctí komentovat pro Archiv Z třeba zápas
ČSSR–SSSR z olympiády v Innsbrucku
1976, kde jsi byl naprosto vynikající.
Jakou nejhloupější
otázku jste ve své
kariéře položil a jak
hloupou odpověď
jste na ni dostal?
Rostislav Olesz (olympijský medailista)

V roce 2013 jsem v rozhovoru s René
Faselem (prezident Mezinárodní hokejové federace, pozn. red.) vypálil: „Jak se
díváte na porušování televizních práv
v Bělorusku?“ Prezident Fasel je zvyklý na ledacos, ale teď chvíli koukal.
No nakonec jsme došli ke správné verzi
„lidských práv“. To ale asi není úplně typický příklad. Párkrát se stane, že ve studiu posloucháte odpověď hosta, najednou vám režisér potřebuje něco technického říct do ucha a vy se další otázkou
ptáte na něco, co host právě teď řekl.
A někdy se zeptám hloupě a není na co
se vymluvit. Kdykoli se mi to stane,
mrzí mě to a říkám si: Tak takhle ne.
Vybavíš si nějaký nezapomenutelný
fotbalový nebo šachový zážitek?
Martin Hosták (hokejový expert České televize, nyní manažer zlínského klubu)
Náš společný? Moc
a mnoho. Fotbálky
v parku za Globenem
ve Stockholmu. A šachový? Jak jsme
kdysi hráli šachy na diskotéce ve Zlíně,
a navrch jeden nohejbalový – ale ne, to
vlastně bylo neregulérní!

kud už mám přistoupit na termín „užívání“, tak nejlépe o nás bylo postaráno při
Světovém poháru loni v Torontu. Nádherný výhled, prostorná, otevřená lóže,
veškeré zázemí včetně péče techniků,
dokonalá režie TV utkání.
Byl někdo z hráčů na váš komentář tak
naštvaný, že došlo ke kontroverzi?
Jaroslav
Kudrna
(dlouholetý extraligový hráč se zkušenostmi
z ruské ligy)
Hráč ani ne, ale trenéři, případně funkcionáři občas ano. František
Černík při finále ligy v roce 1993 na nás
vybíhal z VIP prostor rovnou na komentátorskou pozici a glosoval náš komentář. Na to ale vzpomínáme oba s úsměvem. Víc mě mrzel úplně nesmyslný
slovní výpad tehdy manažera Martina
Straky během semifinále Sparta
versus Plzeň dva roky zpátky.
Já si velmi vážím bývalých
hráčů, kteří se snaží zachránit u nás hokej. Takový disrespekt mě
překvapil.
A ještě by mě zajímalo, jak moc se změnila za těch téměř třicet let, co hokej děláte, komunikace
s hráči a s trenéry.
V čem je jiná?
Komunikace se výrazně
zlepšila.
V roce 1992 jsem
jako reportér začal
pravidelně natá-

Jaký byl pro vás největší komentátorský zážitek? Který zápas jste si
jako komentátor nejvíc užil?
Martin Erat (reprezentant, útočník Komety Brno)
Bylo jich už tolik, že si
uvědomuju, jak krásný je každý příští
zápas. Samozřejmě naprosto mimořádné
bylo play off v Naganu. Po-

Robert Záruba

Narodil se 18. srpna 1967 v Praze.
Vystudoval žurnalistiku, ve sportovní redakci České,
resp. Československé televize se pohybuje od roku 1984.
■ Nejvyšší domácí hokejovou soutěží jako reportér a posléze
coby komentátor provází od roku 1991.
■ Komentoval stovky utkání i živých přenosů z olympijských
her, je autorem řady sportovních dokumentů.
■ Jeho partnerkou je televizní redaktorka Nora Fridrichová.

■

■

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

čet rozhovory po zápasech v kabině – to
bylo tenkrát haló! Dneska už borci většinou chápou, že chceme jen zprostředkovat jejich pohled na věc. Taky se hodně
snížil ostych z kontroverzních témat.
Jaké zápasy své komentátorské kariéry považujete za nej? Nejzajímavější, nejemotivnější, nejsložitější...
Pavel Patera (čtyřnásobný mistr světa
a olympijský vítěz z Nagana)
Těch nejzajímavějších
bylo opravdu moc,
tady bych mohl sestavit seznam asi 20 utkání. Nejemotivnější bylo finále ve Vídni 1996 a pak zápasy play off v Naganu. Nejsložitější je
každý zápas, při kterém mě něco ruší, ať
už špatný výhled, technické problémy
nebo třeba časový
stres.

Česká republika
Byla práce sportovního komentátora vaším snem, za kterým jste šel,
nebo jste s k ní dostal náhodou?
Branislav Konrád
(slovenský reprezentant, brankář HC Olomouc)
Jako kluk jsem měl
jiné sny, ale ke sportovní novinařině jsem
směřoval nevědomky poměrně brzy. Rodiče si mě nahráli na pásek, jak komentuju hokejový zápas ČSSR–SSSR ve
čtyřech a půl letech. V devíti letech jsem
si založil první sešit s hokejovými statistikami a poznámkami. A pak se to pomalu sunulo dál. Na gymnáziu jsem si to
ujasnil, v sedmnácti jsem se dostal trochu náhodou do televize a už to jelo.
Který šampionát nebo olympiáda
vám přinesly největší zážitky?
Martin Nečas (letos
nejvýše NHL draftovaný český hráč)
Asi nebudu umět ukázat na jednu akci a ty
ostatní nechat v pozadí. Nagano bylo velmi
silné, protože to byl vysněný turnaj
s ohromujícím úspěchem. Ale třeba MS
1996 a 1997 byla také krásná, moc rád
vzpomínám na MS 2011 v Bratislavě,

nádherná byla olympiáda v Lillehammeru 1994. Speciálním zážitkem také bylo
uvádět olympijský program přímo z Londýna v roce 2012 a vloni z Ria. Předtím
jsme Olympijské studio vysílali z Prahy.
V čem se změnil váš styl komentování hokejových zápasů za ta léta, co
se jim věnujete?
Aleš Kotalík (bývalý
útočník NHL, bronzový medailista z OH)
Základ té práce je pořád stejný – popis
a rámcový komentář.
Výraznou
změnou
bylo zapojení expertů v polovině 90. let.
Další velká změna je doprovodný program. A asi největší rozdíl je v počtu televizních utkání. Ze své první olympiády
v roce 1992 jsem komentoval asi 10 zápasů, z té poslední jich bylo třikrát víc.
Chtěl bych vědět, jestli stále ještě
máš tu chytrou knihu – psal sis tam
informace o hráčích – z roku 1993,
kterou jsi mi ukazoval v tom samém
roce na Švédských
hokejových hrách...
Luboš Rob st. (legenda českobudějovického hokeje)
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Extraliga začíná, Záruba pátrá po její dávné historii
Hokejový fanoušek se dočkal, po letní pauze
už dnes – v pátek 8. září – startuje nový ročník
domácí extraligy. Přenosy bude opět vysílat Česká
televize, ovšem tentokrát bude chybět dlouholetý
expert a spolukomentátor Martin Hosták, který se
stal novým manažerem hokejistů Zlína.
Hokejová liga oslavila letos v lednu 80. výročí
a v únoru to bylo přesně 60 let, co se poprvé
objevila živě v televizi. Za tu dobu se odvysílalo
už téměř dva tisíce přenosů a právě Robert Záruba
se je snaží zmapovat. „O prvním zápase se neví
vůbec nic, protože se po něm dlouho nikdo nepídil.
Všichni vědí, že 11. února 1955 byl první živý
televizní přenos vůbec, tehdy na Štvanici hrála Praha proti švédskému Leksandu. Co se
týče ligy, dlouho jsme si mysleli, že prvním vysílaným zápasem byl duel Sparty s Kladnem
z listopadu 1955, ve kterém dal Zábrodský osm gólů. Ale je to omyl. Takže prvním
doloženým zápasem je na 99 procent Sparta – Plzeň z února 1957, jenže nic se z něj
nedochovalo,“ vysvětloval před časem Robert Záruba v rozhovoru pro iDNES.cz.

Mám schované všechny své sešity a knihy. V téhle občas listuju, protože jsou
tam poznámky a věci, které se hodí – třeba porovnání, jak si vede Luboš Rob junior v porovnání s tátou.
Vím, že se na každý zápas připravujete několik hodin. Vzhledem k tomu,
jak dlouho to děláte a kolik toho máte
odkomentováno, tak by mě zajímalo,
jak to ovlivňuje váš soukromý život?

Martin Růžička (reprezentant, útočník
Třince)
Od září do května naprosto zásadně. Mám
trochu posunutý režim
směrem na zápas, ale
budíček mě bohužel většinou vrací zpátky do střední Evropy. Ale jinak to nejde, hlídám si místo i pro rodinu a věci
mimo hokej.

INZERCE

Již Vás nebaví pracovat na někoho jiného
a chcete pracovat sami na sebe, rozvíjet své
podnikání, chcete jezdit pod naší zavedenou
značkou na licenci?

Do našeho týmu BABY TAXI s.r.o.

PŘIJMEME ŘIDIČE
na celém území ČR, kteří vlastní živnostenský
list, řidičský průkaz skupiny B a svůj vůz.

www.BABY-TRANSPORT.com
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Letošní finalistky. Soutěžící dívky a ženy spolu s porotci a organizátory. Vlevo uprostřed v podřepu ředitel Branického divadla Václav Čížkovský, lektorka
chůze Theresa Canti, organizátorka Markéta Zámyslická a klečící předseda poroty Radek John.
FOTO | MISS PRIMA KŘIVKY

Kurz sebevědomí pro baculky
Miss Prima křivky
dokazuje, že i žena
s velikostí 42 a více může
být královnou krásy. Musí
na sobě ale tvrdě
pracovat a postavit se
svým strachům.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ve světových městech jako New
York nebo Berlín už jsou běžné přehlídky s „plus size“ modelkami. Česku se
ale fenomén plnoštíhlých krásek na molech dlouho vyhýbal. Zato se soutěžemi
krásy se v našich končinách před lety
roztrhl pytel. „Třeba Miss hasička, Miss
ohňostroj, Miss Šumava a další, jenže
všechno to byla hubená děvčata. Když
ale vyjdete na ulici, nevidíte přeci pouze
štíhlé dívky. Jsou tam normální ženy
krev a mlíko, a je jich většina,“ vzpomíná Markéta Zámyslická, jak se v její hlavě před více než pěti lety zrodil nápad
uspořádat soutěž pro ženy, které sice
mají k mírám 90-60-90 daleko, ale
přesto jsou krásné a mají co ukazovat.
A tak vznikla Miss Prima křivky. Její
pátý finálový večer hostí 19. září Branické divadlo v Praze.

Drsné životní příběhy
Soutěž Markéty Zámyslické má navíc
jeden docela zásadní rozměr. Krom
toho, že dává prostor baculkám a zvyšuje v Česku povědomí o plus size modelingu, funguje pro finalistky do jisté

míry také jako překvapivě účinná terapie. „Jejich životní příběhy jsou mnohdy hodně drsné. Dívky si z větší části zažily šikanu ve škole. Někde to museli
řešit rodiče, někde pomohl přestup na jinou školu. Není výjimkou, že si také zažily šikanu od rodiny nebo od partnerů,
což je nejčastější,“ říká Zámyslická.
Není tedy pravda, že soutěž se hemží
ženami s přebujelým sebevědomím a nedostatkem soudnosti. Pyšně nosit své
plné tvary se uchazečky o titul královny
krásy teprve učí. Až v průběhu několika
soustředění je vidět, že dámy získávají
sebevědomí a je znát určitý pokrok.

„

ho večera, ke kterému vedou dlouhé měsíce příprav, pak nastupují už jako sebevědomé modelky.

Už se nenechá bít partnerem
„Měli jsme v jednom z předchozích ročníků úžasné usměvavé děvče z Moravy.
Jenže nám na soustředění jezdila
s modřinami,“ vzpomíná Zámyslická.
Tehdy jí to nedalo a zeptala se ženy napřímo, zda ji doma partner bije. Podle
rozmístění a četnosti podlitin bylo jasné,
že svou nešikovností si zranění určitě nezpůsobila. Mladá žena přiznala, že je

Pyšně nosit své plné tvary se uchazečky
o titul královny krásy teprve učí.

„Na casting většinou přicházejí nejisté a rozklepané. Na prvním soustředění
také ještě pořádně netuší, do čeho to naskočily,“ říká ředitelka soutěže. A vysvětluje, proč je cesta do finálového večera tak náročná. „Vůbec je nešetříme.
Například už při práci s choreografem
dostávají neskutečně zabrat. Stejně jako
kdyby vážily padesát kilo. Ze zkoušek
chodí s propoceným ručníkem,“ líčí.

Podpatky? Těžký úkol
Samozřejmostí jsou zpevňovací cvičení. Ač se to nemusí zdát, tak faktem je,
že každá plus size modelka musí být pevná – nezávisle na tom, že má kila navíc.
Pokud si tedy někdo představuje, že v
rámci příprav na finále dámy leží v polštářích a znásobují svá kila, nemůže být
pravdě vzdálenější.
Učí se také správně chodit na přehlídce, což je pro ženy s nadváhou na vysokých podpatcích, na něž nejsou zvyklé,
poměrně nelehký a bolestivý úkol. Učí
se ale prezentovat i slovem. Do finálové-

skutečně obětí domácího násilí. Pak ale
přišlo něco nečekaného. „Součástí soustředění jsou kurzy sebeobrany. Téhle
ženě to neuvěřitelně pomohlo, protože
se naučila od naší lektorky několik chvatů. Když potom přijela domů a muž na
ni vztáhl ruku, prostě ho složila. Po skončení soutěže se rozvedla. Dnes je čerstvě
zamilovaná a nic jí nechybí, ačkoli se
modelingu po soutěži nikdy nevěnovala.
Pomohlo jí to zkrátka jinak,“ popsala Zámyslická jeden z příběhů, který se jí obzvláště dotkl.

Změna jídelníčku, ztráta kil
Mnozí soutěž napadají s tím, že propaguje nadváhu, a tedy i nezdravý životní
styl. Osudy mnoha finalistek z předešlých ročníků jsou ale důkazem, že je
tomu spíše naopak. Po řadě boubelek se
totiž slehla země. Respektive nikoli po
nich samotných, ale po jejich nadbytečných kilogramech. „Děvčata z minulých
ročníků sleduji občas na sociálních sítích a u mnohých z nich vidím, jak na

sobě začaly makat. Změnily jídelníček,
upravily si stravu a některé boubelky doslova zmizely. Ale jsou spokojené a
šťastné,“ usmívá se Zámyslická.
Jedním z pilířů finálového večera je
oblíbená volná disciplína. Zámyslická
dbá na to, aby byla co nejpestřejší, a tak má na pódiu své místo například
stand-up vystoupení.
Co oproti tradičním
soutěžím krásy chybí,
je promenáda v plavkách. Z prostého důvodu – dívky by
se ve svůj velký
večer měly cítit
co nejlépe. Mnohé z nich už jsou
navíc zasloužilé
maminky, protože soutěž
nemá oficiální
věkové limity. „Něco takového bych
jim nemohla
udělat. Měli
jsme i možnost
získat velkého
sponzora, ale jeho
podmínka byla prezentace prádla na finalistkách. Odmítla
jsem to, protože holky nechci do ničeho
nutit. Už se stalo, že
po soutěži se některé
staly třeba tváří kampaně na spodní prádlo, ale
udělaly to, protože chtěly, ne protože musely,“
vysvětluje Zámyslická.
ILUSTRAČNÍ FOTO |
MAREK NAVRÁTIL
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Léčivá hornina Schindeleho minerály byla certifikována
jako zdravotnický prostředek, dolnorakouský rodinný
podnik tak dosáhl významného postavení
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prášek
1 balení = 665 kč/ks
2 balení = 625 kč/ks
3 balení = 600 kč/ks
4 – 5 balení = 565 kč/ks
6 – 11 balení = 530 kč/ks
12 a více balení = 505 kč/ks

kapsle
880 kč/ks
850 kč/ks
815 kč/ks
780 kč/ks
745 kč/ks
720 kč/ks

Podrobný návod nově na odlepovací etiketě.

Dobrovolné ohlasy našich zákazníků

Kyselina
křemičitá
Měď
Hořčík
Chrom
Železo
Nikl
Vápník
Kobalt
Draslík
Vanad
Mangan
Titan
Sodík
Bor
Zinek
Molybden

Dobrý den, jsem s minerály velice spokojená. Je mi 72 let, minerály mi pomohly hlavně na pohybový aparát a zlepšení kyseliny močové v krvi. Opakovaně jsem také prodělávala záněty močového ústrojí, tyto
problémy po užívání minerálů ustoupily. Minerály doporučuji všem, kteří mají problémy hlavně s pohybem a bolestí kolen.
Jana Huterová, Tvorovice
Tyto minerály jsem zakoupila na artrózu nártové kosti, chůze pro mě byla velmi bolestivá. Minerály užívám měsíc, boule na nártu se zmenšuje a bolest naprosto ustala. Minerály jsem nadšená, a proto objednávám
další i pro příbuzné. Minerály mohu jenom doporučit.
Květa Kyselová, Praha 8
Doručení minerálů Českou poštou již zahrnuto v ceně, balení vydrží až 3 měsíce, obsah 400 g, počet kapslí 500 ks.

www.kamennezdravi.cz
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Mýtus: Rozsviť, šero ti zkazí oči
Jak pečovat o svůj zrak,
co ho oslabuje i posílí?
V čem se mýlí největší
mýty o zdravých očích?
A proč je zdravé koukat
takzvaně „do blba“?
5plus2
■ RÁDCE
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Věděli jste, že zírání do prázdna je
relaxace pro oči, nebo že žloutek pomáhá předcházet šedému zákalu, zatímco
léta opěvovaná mrkev zraku mnoho nepomůže? Tentokrát jsme zaostřili na
péči o zdravý zrak.

Čerstvý vzduch nejen
pro plíce, ale i pro oči!
O tom, že pobyt v zakouřené místnosti
nebo v místě, kde je vysoká koncentrace výfukových plynů, škodí nejen našim plicím, ale například i pokožce, se
běžně ví. Méně známá je ovšem také
skutečnost, že znečištěný vzduch celkem zásadně škodí i našim očím. Oční
rohovky totiž přijímají kyslík přímo ze
vzduchu. Proto, pokud se pohybujete
delší dobu v zakouřeném prostředí, je
namístě dopřát svým očím pravidelně
chvilku na čerstvém vzduchu a dodat
jim tak osvěžení, které potřebují.

budou jíst hodně mrkve, brýle nebudou
potřebovat. S dioptrickými vadami oka
však konzumace mrkve vůbec nesouvisí.
Mrkev je bohatá na betakaroten, z kterého v lidském těle vzniká vitamin A, jenž
vyživuje sítnici. Nepřímo tak pomáhá
kvalitnímu vnímání zrakového vjemu na
sítnici,“ vysvětluje specialistka oční kliniky Lexum Věra Kalandrová.
Podobnou službu očím dělají také nenasycené omega 3 mastné kyseliny v rybách. Konzumace ryb z chladných
moří, jako jsou tuňák, treska nebo makrela, se doporučuje jako prevence dobrého zraku. Navíc obsahují mastnou kyse-

Mrkev před brýlemi
rozhodně neochrání
Snad každý jako malý někdy slyšel z úst
rodičů či babiček radu, že když bude pěkně baštit mrkev, uvidí pak jako rys! S touto oranžovou zeleninou a jejím vlivem
na kvalitu zraku to ale není až tak slavné.
„Mnoho lidí se mylně domnívá, že když

Oko Jana Saudka. Světově uznávaný fotograf namaloval pro charitativní dražbu filmového festivalu
ve Zlíně klapku s námětem oka.

linu DHA, která příznivě působí na suché oči. Další potravinou, která může
zraku prospívat, jsou vejce – respektive
jejich žloutek. Obsahuje totiž lutein a
aminokyseliny, které pomáhají předcházet vzniku šedého zákalu.

Vstaňte od počítače
a zadívejte se do dálky
Moderní technologie, jako jsou počítače, tablety a chytré telefony, dávají našim očím pěkně zabrat. Podstatně více
času než dříve totiž trávíme se zaostřeným pohledem na jejich displeje a obrazovky. Výsledek? Oči jsou nadměrně
zatěžované, a tudíž i unavené. Je tedy
důležité dlouhé hodiny, kdy například
pracujeme na počítači, přerušovat pravidelnými přestávkami, kdy neděláme nic
jiného, než se díváme do dálky a nesnažíme se na žádný konkrétní předmět zaostřovat. S nadsázkou by se tak dalo
říci, že zíráním do prázdna dopřáváme
svým očím rehabilitační pauzu.

Čtení u slabého světla
unaví, ale nepoznamená
„Rozsviť si k té knížce pořádné světlo,
nebo si zničíš oči!“ Také už jste tuhle
větu od někoho ze svých blízkých slyše-

li, nebo jste takovou radu rozdávali?
Podle odborníků není tak úplně pravdivá. Je sice faktem, že při špatném světle
musíte více zaostřovat zrak a více své
oči namáháte, ale jediné, co si přivodíte, je pocit suchých očí a únava. Trvalé
poškození zraku jako důsledek čtení ve
špatných světelných podmínkách odborníci vylučují. Dokonce se v tomto případě experti ve světě jednoznačně shodují
a tento oční mýtus vyvracejí, což se
v medicíně nestává tak často.

Letitý omyl: Když budeš
šilhat, zůstane ti to!
Teorie o tom, že při šilhání jen tak
z legrace vám může prasknout jakási žilka a oko šejdrem vám zůstane nadosmrti, zřejmě také alespoň jednou slyšel
každý z nás. Pravdou ale je, že okohybné svaly, které bulvou otáčejí, jsou dostatečně pružné a postarají spolehlivě
o to, aby se oko otočilo vždy na správné
místo zpět.
Co by se ale nemělo brát na lehkou
váhu, je šilhání neboli strabismus u dětí.
Tento jev má řada rodičů stále tendenci
podceňovat s tím, že s pozdějším věkem sám od sebe odezní. Není to pravda. Bez pomoci odborníka se dítě šilhání samo nezbaví.

INZERCE

Navyšujeme mzdy! až 25.000 Kč na
pozici operátor/ka - Pohodová práce ve
výrobě pro ženy i muže v Ústí n. Labem s
navýšenou mzdou, stravenkami, dovolenou
navíc a jinými výhodami. Náplň práce:
montáž, testování a kontrola kvality
výrobků. Volejte 606 776 413 nebo pište na
email pracevusti@adecco.com

Adecco spol. s
r.o.

Autosalon ASTRA a.s., (Liberec) hledá
Prodejce Škoda dílů a příslušenství. Jste vyučen a máte zkušenosti v oboru?
Umíte s PC a máte řidíčský průkaz sk.B?
Pokud jste navíc spolehlivý a pačlivý, tak
nám napište na:
jaroslava.bartonkova@astra-auto.cz.
Hledáme právě Vás.

Více na www.jobdnes.cz/detail/YEQNHL

Více na www.jobdnes.cz/detail/BEV2JG

Pracovník rozvozu zboží zákazníkům internetový prodej - Jste aktivní řidič?
Požadujeme: ŘP sk. B min. 2 roky, čistý
trestní rejstřík. Místa pracoviště: Praha,
Ostrava, Brno, Plzeň, Ml. Boleslav, Kolín,
Kladno, Hr. Králové. 21120 - 26890 Kč/měs.
+ výkon. bonus 10 %. Více:
ltezka@cz.tesco-europe.com.

Statutární město Frýdek-Místek
vyhlašuje výběrové řízení na místo
hlavního architekta města - Bližší
informace najdete na úřední desce
Magistrátu města Frýdku-Místku nebo na
internetových stránkách města
www.frydekmistek.cz. Kontakt:
smuzova.marcela@frydekmistek.cz.; tel:

Více na www.jobdnes.cz/detail/YO3O48

Tesco Stores
Č R a.s.

Více na www.jobdnes.cz/detail/PBUXOZ

Autosalon
ASTRA a.s.

Statutární
město FrýdekMístek
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Češi si o penězích rádi vymýšlejí
Já na to mám! Tak zní
vzkaz, který mnozí Češi
rádi vysílají do okolí.
Přikrášlují si svůj příjem,
přestože realita je jiná.
Průzkum ukázal, že
o mzdách a platech lžou
lidé vůbec nejčastěji.
EVA SOVOVÁ
ČR | „Za pětadvacet tisíc měsíčně? To
bych ráno nevstal z postele!“ tvrdí někteří Češi suverénně. Přestože to u některých určitě bude pravda, drtivá většina si vymýšlí. Právě o penězích lžou
lidé v Česku nejčastěji, jak prokázal průzkum STEM/MARK pro společnost
Home Credit.
Z odpovědí respondentů vyplynulo,
že mnozí neváhají vydávat superhrubý
plat za čistý příjem. A mnozí oslňují své
okolí cenami, které utratili za to či ono,
a honosí se plány, v jaké vzdálené destinaci prožijí svou dovolenou. Zkrátka,
jen ať všichni vidí. Ať si všichni myslí,
že mají nižší plat než já!
Podle názoru psychologa Jana Urbana však nejde o národní zvyk. K takovému chování se uchylují i další Evropané.
V Česku k němu může přispívat chování
některých veřejně činných osob, kteří se
prezentují ve stylu: „Já na to mám.“
„Ve většině zemí lidé o svém platu ve
společnosti nemluví, protože to nepovažují za taktní. Nechtějí se vyvyšovat ani
ponižovat nebo uvádět do rozpaků druhé. Lidé, kteří o svém platu mluví, jsou
ti, kteří chtějí udělat dojem, a tak o něm
většinou i lžou. Setkáme-li se proto ve
společnosti s někým, kdo má tendenci
nás informovat, kolik vydělává, můžeme
INZERCE

si být téměř jisti, že lže,“ říká psycholog.
Snaha učinit svým platem „dojem“
provází většinou osoby, které si nejsou
samy sebou jisté, a chtějí proto zapůsobit. Současně je však pronásleduje obava, že například svými schopnostmi, názory či zábavností žádný
dojem neučiní. „Často se v tom ani nemýlí. Nezbývá jim proto nic jiného, než
imponovat platem,“ vysvětluje Urban.
Tendence lhát o platu je poměrně běžná i tehdy, když se snažíme najít nového
zaměstnavatele a získat vyšší plat, než
máme dosud. „Opírá se totiž o určitou logiku. Nemůže-li druhá strana naše schopnosti přesně posoudit, může se domnívat, že žádáme vyšší plat, protože jsme
schopnější. A může nám ho
proto i dát,“ domnívá se Urban.
Pokud si totiž zaměstnavatel chce pojistit, že získá skutečného odborníka, a nemůže si to nijak ověřit, pojistí
si ho alespoň výší platu. Přesně podle
plavidla: „Co je drahé, musí být přece

FOTO | ARCHIV

kvalitní.“ Přece kdo by se chtěl nechat
zastupovat od „laciného“ právníka či
operovat od „levného“ lékaře?
„Totéž se často týká i manažerů, specialistů, finančních či jiných expertů
a poradců,“ poznamenává psycholog Urban a dodává: „V zájmu objektivity je
však třeba uvést, že o skutečné výši
platu či podmínkách zaměstnání
mnohdy klamou i zaměstnavatelé. Takže je někdy otázkou,
kdo lže více.“ Lhaní o platu
má samozřejmě i svá úskalí. „Týká se to situací, kdy
si druhá strana může o našem platu udělat poměrně jasnou představu, a naše
nepravda se tak obrací proti
nám, protože ztrácíme důvěryhodnost,“ říká psycholog.
Zajímavé je, že i když si Češi své
platy rádi přikrášlují, na úřadech, v bankách či pojišťovnách lže o svých příjmech jen zlomek lidí. V průzkumu takové lhaní přiznalo jen osm procent Čechů. Článek vznikl pro portál iDNES.cz.

Nebojte se investic do ING Podílových fondů
Co odhalil průzkum

Skutečná výše mzdy patří mezi
nejčastější lži, alespoň jednou
o své výplatní pásce zalhal
každý čtvrtý Čech.
■ 60 % Čechů přiznává, že alespoň
jednou tvrdili, že se mají lépe
než ve skutečnosti.
■ 40 % Čechů přiznává, že jejich
lži bývají většinou prokouknuty,
stejné procento navíc tvrdí, že
jim odhalená lež přinesla velké
problémy.
■

Zdroj: STEM/MARK, Home Credit,
červenec 2017

Investování už dávno není jen záležitostí profesionálních investorů nebo miliardářů.
Díky možnosti nakupovat a prodávat podílové fondy online dnes může investovat
a vydělávat opravdu téměř každý. Fondy totiž fungují na bázi kolektivního investování, při kterém se riziko rozprostře mezi velké množství investorů, takže s podílovými
fondy riskujete daleko méně než při individuálním investování. Jednotlivé akcie nebo
dluhopisy ve fondu navíc spravuje zkušený portfolio manažer, který se stará o to, aby
vaše peníze co nejvíce vydělávaly. V dnešní době, kdy úroky na běžných a spořicích
účtech v lepším případě stagnují, mohou tak být podílové fondy dobrým řešením.
Investiční účet u ING Bank si můžete zřídit online za
několik málo minut. Na webových stránkách ING Bank
naleznete přehledného rádce, který vám pomůže předvybrat si vyhovující fond. V ING Bank můžete navíc zhodnotit své peníze již při první investici a u základní nabídky
bez vstupních a výstupních poplatků. V případě investice
alespoň 5000 Kč při založení první smlouvy dostanete
jako bonus za odměnu 500 Kč a další pětistovku obdržíte, zřídíte-li si zároveň i ING Konto.
Více o nabídce a podmínkách akce na www.ingbank.cz
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Do školy se zdravou svačinou
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | České děti tloustnou a nemalou roli
v tom hraje fakt, že podle průzkumů
nejméně čtvrtina školáků svačí nepravidelně. Přitom zdravá svačina je důležitá
nejen pro dobré soustředění, ale také zabraňuje přejídání. Vyváženou a zdravou
svačinu zvládnete připravit sami doma.
„Stačí vám k tomu celozrnné pečivo,
které můžete jednoduše naplnit šunkou,
sýrem, pomazánkou z tvarohu nebo třeba ricotty,“ říká nutriční specialistka
Monika Bartolomějová ze Světa zdraví.
Můžete být ale daleko více kreativní
a svému školákovi nebo školačce připravit do svačinové krabičky například domácí ovesné sušenky, celozrnné muffiny s jablky nebo třeba sendvič s avokádem. Zapomínat se nesmí ani na pitný režim. „Doporučené denní množství tekutin dětí od 7 do 15 let odpovídá množství 1500 ml a dalších 20 ml na každý kilogram nad 20 kg tělesné váhy,“ radí
Bartolomějová s tím, že u osob starších
15 let je optimální pitný režim okolo
300 ml na 10 kg hmotnosti.
(re)

Co je vhodné kombinovat školákům ke svačině?
■ Celozrnné pečivo s pomazánkou z čerstvého měkkého sýra a zeleninou.
■ Zelenina s dipem nebo pomazánkou, samostatně či s pečivem.
■ Ořechy v kombinaci se sušeným, nesířeným a proslazovaným ovocem.
■ Zakysané mléčné produkty – šlehaný tvaroh s čerstvým ovocem nebo bílý jogurt
s ořechy či ovocem.
■ Domácí müsli – ořechy, semínka, nedoslazované a nesířené sušené ovoce.
■ Salát do krabičky – zelenina, celozrnné těstoviny nebo rýže a bílkovina
(například sýr nebo vejce uvařené natvrdo).
■ Nebojte se ani šunky s vysokým podílem masa a sníženým množstvím soli, kvalitních
vajec, domácích moučníků s nižším obsahem cukru.
Tipy na složení zdravých svačin pro školáky:
■ Dopoledne: 1) celozrnná sušenka, malý zakysaný nápoj, ovocný salát. 2) bílý jogurt s čerstvým
ovocem. 3) cottage sýr, jahody, slunečnicová semínka. 4) mléčný koktejl s banánem.
■ Odpoledne: 1) krajíc chleba, tvarohová pomazánka, zelenina. 2) rýžové chlebíčky, cottage
sýr, šunka, zelenina. 3) celozrnný chléb, rajčata, mozzarella. 4) tuňákové wrapy.
Zdroj: Monika Bartolomějová, nutriční specialistka Světa zdraví a iDNES.cz

Avokádový sendvič

Sladký sendvič

Potřebujeme: půlku avokáda, 1 lžičku
nasekané cibule, citronovou šťávu, cherry
rajčata, 2 plátky chleba, pepř, sůl.
Postup: V misce vidličkou rozmačkáme
avokádo, přidáme cibulku, šťávu z citronu,
pepř a sůl. Plátky chleba namažeme
a jeden poklademe na půlky pokrájenými
rajčátky. Přiklopíme druhým chlebem.

Potřebujeme: 2 plátky toustového chleba,
2 lžíce sýru ricotta, 1 lžičku medu, asi 10 rozinek,
asi 2 jádra vlašských nebo lískových ořechů.
Postup: Ricottu rozmícháme s medem
a přidáme rozinky. Misku dáme přes noc do
lednice, aby rozinky změkly. Ráno namažeme
pomazánku na oba plátky chleba, posypeme
nahrubo nasekanými ořechy a přiklopíme.

Domácí tyčinky
z ovesných vloček
Potřebujeme: 250 g ovesných vloček,
150 g ořechů, 75 g sušených brusinek,
75 g sušených meruněk (banánů, švestek),
150 g sezamových semínek, 6 lžic medu,
1 konzervu kondenzovaného mléka (410 g).
Postup: Plech vyložíme pečicím papírem
a troubu dáme předehřát na 150 °C. Do mísy
vložíme všechny suché ingredience (ořechy
a sušené ovoce předem nasekáme na menší
kousky). V kastrůlku mírně ohřejeme
kondenzované mléko a vmícháme do něj
med. Pak vlijeme do mísy se suchými
surovinami a důkladně promícháme.
Vzniklou hmotu rozetřeme na pečicí papír
a spíše sušíme v troubě asi tři čtvrtě hodiny.
Po vychladnutí krájíme ostrým nožem na
tyčinky. Vychladlé tyčinky můžete z části
namočit do čokoládové polevy. K odpolední
svačině k nim dětem přibalte ještě nakrájené
čerstvé ovoce a bílý jogurt. Zdroj: iDNES.cz
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LÍSTEK KE SVOBODĚ

DĚTI V AKCI
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Dětské kroužky, které teď frčí
Už jste přemýšleli, jaký
zájmový kroužek vybrat
svým dětem? Nebo se
necháte překvapit, s čím
přijdou samy? Tak pozor,
o těchto kroužcích jste
možná ještě neslyšeli.

Děti, rodiče a kroužky

VOLNÝ PÁD V TUNELU
Pokud se při volbě volnočasové aktivity
pro své děti nechcete držet při zemi, a to
doslova, nechte je prostě létat. Pražská
Hurricane Factory, která jako jediná v
Česku nabízí kurzy létání ve větrném tunelu a simulaci volného pádu, organizuje speciální lekce pro děti už od pěti do
patnácti let. Malí letci se dozvědí, jak to
ve větrném tunelu funguje, připravují se
na let a nechybí individuální trénink s instruktorem či skupinové létání s ostatními dětmi. Záliba to není zrovna laciná:
za jednu šedesátiminutovou lekci zaplatí rodiče 1300 korun. Minimální počet
předplacených lekcí jsou tři.

HVĚZDOU CIRKUSU

Talent akrobatů, kteří dokážou se svým
tělem krkolomné kousky pod cirkusovým šapitó, vždy fascinoval dospělé i
děti. A tak není divu, že umění moderního cirkusu se pozvolna dostává do hledáčku rodičů coby netradiční a originální kroužek. Ten má v zásadě nejblíže ke

Přes 65 % rodičů se chystá v tomto
školním roce přihlásit dítě alespoň
na jeden kroužek, pětina rodičů
hned na několik.
■ 80 % z nich bude dítě hlásit do
sportovního kroužku či oddílu.
■ Třetina dětí navštěvuje kroužky
jednou týdně, třetina dětí dvakrát
týdně, zbytek častěji.
■ Většina dětí začíná s kroužky ve
věku 4 – 7 let, se sportovními
nejčastěji při nástupu do školy.
■ Nejoblíbenější sportovní kroužky
jsou plavání, fotbal, tanec (či balet),
florbal a bojové sporty.
■

Simulaci volného pádu ve větrném tunelu se říká Indoor Skydiving. Pro děti je
to velký zážitek, který ale rodiče stojí dost peněz. FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
gymnastice, avšak nabízí podstatně větší
prostor pro fantazii. Například v Centru
pro nový cirkus Cirqueon myslí na všechny dětské věkové kategorie. Už tříleté
děti se mohou společně s rodičem nebo
třeba babičkou seznamovat s uměním nového cirkusu. Navazují další kurzy – cirkusové jesle, školka i škola a série kurzů
pro teenagery. Ceny se pololetně pohybují kolem 2500 korun.

drahé vybavení, rekvizity ani pobyt ve
speciálních lokacích. Do země draků,
skřetů, ale třeba i létajících koček se totiž
vydávají pouze ve své hlavě a s papírem
v ruce. Společně se zdokonalují ve strategiích, logickém uvažování a předvídání.
Také cena za kroužek bývá příznivá. Pololetní zápisné se většinou nevyšplhá nad
tisíc korun při jedné lekci týdně.

V ŘÍŠI DRAKŮ

V době, kdy frčí lokální produkty a suroviny v biokvalitě, není divu, že se tyto
trendy promítají také do dětských aktivit. A tak mohou školáci navštěvovat třeba kroužek malých včelařů. Žáčci už od
sedmi let se v něm učí pečovat o živý organismus včelstva a získávají také řadu
teoretických znalostí o fascinujícím životě včel. Cena kroužku se pohybuje okolo
tisíce korun za pololetí.
(vrm)

Je vaše dítě spíše snílek s nekonečně bohatou fantazií a rádo se ponořuje do světa
zázračných bytostí? Pokud hledáte kroužek, kde malý školák zábavnou a napínavou formou pořádně pocvičí svůj mozek,
je tím pravým fantasy hra Dračí doupě.
Domy dětí a mládeže napříč celou zemí
tuto populární hru zařazují na seznam nabízených kroužků. Děti při ní nepotřebují

PÁNEM VČELSTVA

Zdroj: průzkum pojišťovny MetLife
a agentury IPSOS, srpen 2017

Je potřeba myslet
také na peněženku
Při vybírání kroužku pro malé školáky
je zapotřebí myslet také na peníze.
Počáteční investice za jednorázové
zápisné totiž většinou není zdaleka
jedinou položkou v rozpočtu. Zejména
u sportovních aktivit je třeba počítat
i s pořízením základního vybavení – ať
už v podobě sportovního náčiní či
výstroje. I dovážení dětí na kroužky
něco stojí, zvláště ty rodiče, kteří bydlí
na vesnici. Investice do dětí se vyplatí,
ale volte vždy takové řešení, aby vás
jejich zájmy nedostaly do finanční
pasti. A když už si potřebujete půjčit,
tak jen u prověřených společností.

INZERCE

Fotbal? Výtvarka? Hudebka?
Stolní tenis? Junák? Plavání?
Skate? Tanec? Modelář? Zpěv?
Angličtina? Keramika?...
Přejeme Vám št’astnou ruku při výběru toho
správného kroužku pro vaše děti.
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Zářivé srdce Brazílie postavil za
Před 115 lety se narodil
Juscelino Kubitschek,
brazilský prezident
s českými kořeny.

vyrůstal v nuzných poměrech. Podařilo
se mu ale vystudovat gymnázium a následně medicínu.
Jako student vyrazil na cestu do Evropy a 12. září 1930, v den svých 28. narozenin, vystoupil z vlaku na Hlavním,
tehdy Wilsonově nádraží v Praze. Konečně stanul v zemi svých předků a zde,
snad na ulici, snad v hotelové recepci,
otevřel telefonní seznam.

„

ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Čeští emigranti nebo jejich potomci toho ve světě dokázali hodně. Tak třeba rodák z Kladna a pozdější starosta
Chicaga Antonín Čermák nebo pražská
rodačka Marie Korbelová alias Madeleine Albrightová, bývalá ministryně zahraničí USA. Anebo Juscelino Kubitschek,
někdejší prezident Brazílie, který se narodil 12. září 1902 a proslul zejména založením hlavního města Brasília.
Vraťme se do roku 1830, kdy už několik let na třeboňském panství na jihu
Čech pracoval v malé vsi truhlář Jan Kubíček. Ten rok byl zlomem v jeho životě, a jak se později ukázalo, i zlomem
v dějinách Brazílie, pátého největšího

Prezident Juscelino Kubitschek de Oliveira podepisuje stěhování hlavního
města.
FOTO | ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
státu světa. To však šikovný řemeslník,
zatímco se nechával naverbovat do armády c. a k. mocnářství, vůbec netušil.
V rakousko-uherském vojenském
mundúru se dlouhé týdny plavil do Jižní
Ameriky, do tehdy nového nezávislého
císařství zvaného Brazílie, kterému
vládli koloniální panovníci z Portugalska a Rakouska-Uherska. Ti stahovali
z Evropy úředníky, vojáky a další profe-

se, aby zajistili chod v exotické a neprobádané zemi. Čechovi se po nějaké
době podařilo opustit armádu, založil rodinu a živil se prací se dřevem. Když se
mu narodila vnučka a dala se na kantorskou dráhu, spokojený Kubíček, daleko
od své vlasti, v poklidu zemřel.
Brzy na to se narodil jeho pravnuk
s českou krví a poněmčeným příjmením
– Juscelino Kubitschek. Sám s matkou

Je nás celá
strana, chlubil
se Juscelino Kubitschek,
když spočítal všechny
Kubíčky v pražském
telefonním seznamu.
„V něm spočítal všechny tehdejší pražské Kubíčky. ‚Je nás celá strana!‘ chlubil
se později,“ popisuje spisovatelka Yvonne Fričová v knize Brasília – město – sen,
která za čtyři dny vyjde ke 115. výročí narození Juscelina Kubitscheka a jež mapuje vznik hlavního brazilského města.
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Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘI D 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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tři roky, jeden měsíc a pět dní
Brazílie byla od objevení Jižní Ameriky portugalskou kolonií. V roce 1822
sice získala nezávislost, ale vládli zde
evropští panovníci – portugalský princ
Pedro a jeho manželka Marie Rakouská. Země chtěla nad bílými vládci získat nezávislost. To se podařilo v roce
1889, kdy byla vyhlášena republika.
Touhu změnit rozvojovou zemi schovanou v tropech ve světovou velmoc
symbolizoval i plán vybudovat uprostřed státu nové zářivé a sebevědomé
hlavní město a tato idea plnila srdce Brazilců snad dvě století. Žádná vláda se ale
do obřího plánu nepustila.
Juscelino se po návratu do Jižní Ameriky živil jako lékař a později vstoupil do
politiky. Když v Evropě začaly zuřit boje
2. světové války, stal se starostou milionového města Belo Horizonte, později
guvernérem státu Minas Gerais. Lidé ho
milovali, snad pro jeho středně levicové
cítění, kdy se uměl bavit se státníky i s
dělníky, snad pro jeho snahu plnit sliby,
nebo prostě pro jeho povahu. A v roce
1956 si ho ve volbách vybrali za preziden-

ta. „Tehdy se pustil do jednoho z největších dobrodružství lidstva ve 20. století.
Za tři roky, jeden měsíc a pět dní vyrostlo
v pustém vnitrozemí vzdáleném tisíc kilometrů od kypících pobřežních velkoměst, kde se do té doby rozvíjela veškerá
brazilská kultura, ekonomika i politika,
město Brasília,“ píše Fričová.

To je pravá česká odvaha
Brasília se stala zřejmě největším „památníkem“ potomka českého emigranta
a je jím dodnes. Vždyť první dojem každého, kdo přilétá do hlavního města,
utváří hlášení: „Vítejte na mezinárodním
letišti Juscelina Kubitscheka, v Brasílii.“
Kubitschek se ke svému původu vždy
hlásil. „Víte, my Češi jsme proslulí tím,
že máme hezké holky a pořádné chlapy,“
pronesl už coby prezident při jednom
slavnostním přípitku. „Novináři o něm
někdy žertem říkali, že je ‚bláznivý
Čech‘, protože ‚kdyby byl jen obyčejný
Brazilec, nikdy by Brasílii nedostavěl‘,“
vypráví spisovatelka Fričová.

Brasília je mladé město s fantastickou architekturou.
Sám Juscelino podle dochovaného stenografického zápisu přijal československou delegaci v roce 1959 slovy: „Podle
mínění mých osobních přátel je to právě
díky vlastnostem, které jsem zdědil po
svých českých předcích, že jsem se pustil do tak velkolepého díla, jako je přestavba Brazílie v průmyslový stát.“
Když v roce 1964 došlo v Brazílii

FOTO | TITANIC

k vojenskému převratu a moci se chopila armáda, Kubitschek musel do exilu
a dlouhé roky žil ve městech Evropy
i Spojených států amerických.
Devět let po návratu do vlasti zemřel
při neobjasněné dopravní nehodě – jeden závěr tvrdí, že šlo o atentát, jiná
zpráva komise to popírá. Na jeho pohřeb přišlo 350 tisíc lidí.

INZERCE

Nikdo vám Nezakazuje
mít svůj vLastNí Názor

ParlamentníListy.cz

Král Richard I. měl opravdu obří lví srdce
ANGLIE | Právě dnes uplyne 860 let od
narození anglického krále Richarda I.
Lví srdce. Jeden z nejznámějších středověkých panovníků ostrovního státu se
vyznamenal zejména během tažení
3. křížové výpravy. Zároveň si ale ve
Svaté zemi došel pro největší ostudu svého vládnutí, když nechal povraždit tisíce
muslimských zajatců z města Akkona,
dnešního Akka na severu Izraele.
Král se u Akkony vylodil 8. srpna
1191 a na jeho pětadvaceti lodích připlulo s evropskými rytíři i množství „žen
povětrných“. „Připlulo tři sta krásných
franckých žen v květu mládí a líbeznosti, které se shromáždily za mořem a
upsaly se hříchu. Opustily svoji vlast,

Hrob Richarda I. ve Fontevraultu.
aby učinily nešťastné šťastnými. Hořely
touhou po soužití s muži, kráčely domýšlivě s křížem na prsou a říkaly, že
touto cestou se obětují,“ zapsal arabský
kronikář Bah ad-Dín. Richard město dobyl a poražení emírové z Akkonu se

chtěli vykoupit. Slíbili 200 tisíc zlaťáků,
vrátit 1500 křesťanských zajatců, včetně stovky urozených, a také relikvii –
Pravý kříž, na kterém skonal samotný
Kristus. Mezi propouštěnými zajatci
však nebyl jediný rytíř, muslimové je
nejspíš vyměnili za výkupné už dříve,
nebo je prostě popravili. Richard to prohlásil za porušení smlouvy a nechal do
ohrady za město vyvést asi 2700 zajatých obyvatel města včetně žen a dětí.
„Nepřítel pak vyvedl muslimské zajatce, asi tři tisíce osob svázaných provazy. Poté je jako jednoho muže obvinili a
chladnokrevně zavraždili bodáním a ranami mečem,“ dochoval se zápis kronikáře. Následovala bitva, ve které Ri-

chard zvítězil nad do té doby „neporazitelným“ sultánem Saladinem, dobýt Jeruzalém se mu ale nepodařilo.
Následující rok sjednali oba panovníci příměří a Richard odplul zpět do Evropy, kde o 7 let později zemřel po zásahu šípem při obléhání menšího hradu ve
Francii. Ten prý bránila posádka i pánvemi z kuchyně, což vyvolalo u Angličanů smích, chvíle nepozornosti ale stály krále život. Přezdívku Lví srdce získal buď za odvahu v bojích s muslimy,
nebo ji dostal až po smrti. Když mu totiž felčaři vyjmuli srdce, aby ho slavnostně uchovali ve schránce a pohřbili,
čekalo je překvapení – bylo obrovské,
prý jako srdce lva.
(jos)
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OSLAVENCI TÝDNE
JAROSLAV WYKRENT

* 10. září 1943
74 let
Přerovský textař a hudebník známý
z někdejší skupiny Synkopa, ale především dvorní textař a skladatel Marie
Rottrové, se dožívá 74 let. Na svém kontě má takové hity jako Lásko, Střapatá
nohatá, Řeka lásky nebo Skořápky ořechů. Po sérii mozkových příhod, které
ho postihly na přelomu tisíciletí, se dokázal na pódia a k práci znovu vrátit.
Úctyhodné!

NOVÁ ČESKÁ MUZIKA
MARIKA GOMBITOVÁ

Sebastian má Vesmírnou,
potěší hlavně romantičky

*12. září 1956
61 let
Vloni oslavila 60. narozeniny a po mnoha letech, kdy se stáhla po vážné autonehodě do ústraní, se vrátila slovenská zpěvačka Marika Gombitová na koncertní
pódia. Svým fanouškům připravila na
Slovensku sérii narozeninových koncertů s Miro Žbirkou. A právě teď sbírá síly
na další návrat. Už 2. prosince ji její čeští příznivci uslyší naživo na vánočním
koncertě i v Praze.

Už pátý singl ze svého letošního debutového alba Hvězdy právě vyslal do rádiového světa nadějný zpěvák Sebastian
Navrátil. Novinka se jmenuje Vesmírná,
podílí se na ní i ATMO music a líbit se
bude hlavně romanticky založeným posluchačkám. Tady jsou její slova:
„Ty jsi Vesmírná, Ty nemáš konec ani
začátek. Tak kde hledat mám, jsi jenom
jednou z planet na dráze.“
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

S půjčkou od PROFI CREDIT

nyní hrajete o iPhone a řadu skvělých cen
800 200 280

Jsme jednou z předních německých
společností poskytujících zaměstnání
a hledáme (m/ž):

Topenáře a Instalatéry
Elektrikáře, Strojaře a Mechaniky
Platíme nadtarifně + diety a časové jízdné.

Máte zájem?

Telefon: 0049 371 26 25 52 0
E-mail: b.hrabetova@m2-personal.de
www.m2-personal.de

„Zpívat o dámách při těle nám přišlo vtipné“
Zpěvák Petr Spálený si koncem 60. let koupil
ve Vídni desku zpěváka, kterého do té doby
neznal. Šlo o Lee Hazelwooda a Petra Spáleného nejvíce zaujala jeho písnička Four Kids
Of Lonely. „Líbil se mi jeho způsob zpěvu,
kterému říkám ‚líná huba‘,“ prozradil Spálený na rádiu Český Impuls AM 981. Písničku
přezpíval pod názvem Dáma při těle. Zpívat
o ženě krev a mlíko napadlo textaře Pavla
Vrbu. „Přišlo nám, že to bude vtipné,“ vysvětlil Spálený s tím, že Pavel Vrba napsal text
rychle a s chutí. Obě manželky Petra Spáleného však měly do dam při těle daleko. Jak
Pavlína Filipovská, tak Miluše Voborníková
se pyšnily parametry modelek.
Lokaj můj ty štíhlé hýčká,
jsou kyselé.
Chci tát jak svíčka
s dámou při těle...
(Hudba: Lee Hazelwood; text: Pavel Vrba)
Jak se rodila písnička Jiřího Suchého Babetta? To 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)

Nissan Navara

Ford S-MAX 2.0 TDCi 120 kW...

Vyrobeno

Vyrobeno

2010

2014

Toyota C-HR HYBRID
REFERENČNÍ...

Tachometr 59 617 km

Tachometr

Palivo

diesel

Palivo

diesel

Tachometr 10 709 km

Cena

479 900 Kč

Cena

359 000 Kč

Palivo

hybridní

Cena

652 000 Kč

France car s.r.o.
495 542 411
www.francecar.cz

Vyrobeno

D 1 CARS, s.r.o.
724 560 249
www.d1cars.cz

2016

Louwman Motor Praha s. r. o. - Toyota
725 740 548 | www.toyota-louwman.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Záplava Uhlířových hitů
Od Holubího domu přes
Dělání a Lotranda se
Zubejdou až po Vratné
lahve. Hudba Jaroslava
Uhlíře je národní poklad.
JOSEF VLČEK

K

terý český skladatel umí napsat
písničku, jež dovede oslovit staré i mladé? Písničku, která je tak
přirozená a jednoduchá, že si o ní mnozí
myslí, že je lidová? Ze které září úsměv
na všechny strany? No přece Jaroslav
Uhlíř. Populárnímu českému skladateli,
zpěváku, herci a vůbec všeumělovi
bude 14. září už dvaasedmdesát.
Jaroslav Uhlíř začínal jako pianista na
přelomu šedesátých a sedmdesátých let
v různých pražských kavárenských a big
beatových kapelách. První úspěchy slavil se skupinou Faraon. Jejich Šlapací
kolo patřilo k největším českým hitům
roku 1971. Nebyla to však původní Uhlířova písnička, ale tehdy módní hit jedné
australské skupiny, který otextoval Uhlířův spoluhráč, baskytarista Karel Šíp.
Pak do kapely přišla třetí výrazná osobnost, zpěvák Jiří Schelinger. Právě díky
němu měl Uhlíř o dva roky později konečně svůj první velký hit Holubí dům. Autorem textu byl jakýsi Emil Synek. Až po letech se veřejnost dozvěděla, že se pod
tímto pseudonymem skrýval Zdeněk Svěrák. Romantická balada byla prvním společným dílem autorské dvojice, která letos slaví 50 let úspěšné spolupráce.

Po rozpadu nejslavnější sestavy Faraonu se v roce 1978 Šíp s Uhlířem
uchytili v Československé televizi jako
moderátoři pravidelného měsíčníku
Hitšaráda. Za devět let existence natočili sto dílů. Daleko intenzivnější však
byla jeho spolupráce se Svěrákem. Oba
autoři si rychle padli do oka. Měli podobný laskavý pohled na svět a přátelský úsměv, plný pochopení pro drobné
lidské starosti, pro jazykový humor
a svět dětské fantazie. Pohádka, přenesená do reality, byla také základem jejich
první filmařské spolupráce. Film Ať žijí
duchové z roku 1977 patří do zlatého
fondu českých filmů mimo jiné
díky chytlavým a přitom
poetickým písničkám,
které sborově zpívají
děti. Třeba Zavolejte
stráže nebo Hajný
je lesa pán...
Uhlíř se i potom
podílel na řadě filmů
a televizních inscenací, pro něž psal scénáře
Zdeněk Svěrák. Pochází z nich neuvěřitelná série zlidovělých písní, vesměs
se Svěrákovými texty.
Například ve
Vrchní, prchni zazněl Severní vítr –
pro Jaroslava
Jaroslav Uhlíř tvoří
Uhlíře zásadní
děti zase pro Uhlíře.
píseň. Původně

ji měl zpívat Pavel Bobek, ale odmítl.
Nakonec se v ní poprvé jako zpěvák
představil sám Uhlíř a už mu to zůstalo.
Filmových hitů bylo ale mnohem víc.
V pohádce Princové jsou na draka zaznělo poprvé slavné Dělání a ze Tří veteránů
pochází Není nutno. V pohádce Lotrando a Zubejda se objevila jedna z nejkrásnějších českých milostných písní Nám
se stalo něco překrásného, ve Vratných
lahvích si Uhlíř zazpíval Ani k stáru a dokonce i novácký seriál Hospoda těžil
část své popularity z úvodní písně Do
naší hospůdky… Není divu, že když Jaroslav Uhlíř vystoupí na některém letním festivalu, i ti nejotrlejší rockeři
spolu s ním dojatě zpívají písničky, na nichž vyrostli.

Uhlíř se Svěrákem zkusili i neobvyklý žánr dětské miniopery, který se později stal základem filmového muzikálu
Tři bratři. Oblíbený byl i jejich televizní
písničkový seriál Hodina zpěvu. Z něj
je také nenápadná písnička Když se zamiluje kůň. Všichni zkušení rozhlasoví
moderátoři potvrdí, že to je jedna z nejžádanějších písniček na přání.
V jednom z výzkumů Rádia Impuls,
který se zabýval znalostí popových písniček, se zjistilo, že jen jednu jedinou
skladbu ze sedmi set zkoumaných znali
všichni účastníci od patnácti do sedmdesáti let. Byl to Severní vítr. Písnička, kterou zná bez výjimky každý. Dokonce
i ti, co říkají, že písničky vůbec neposlouchají. To je hodno obdivu.

(nejen) pro děti,
FOTO | MAFRA

INZERCE

CHCETE PŮJČKU NA AUTO LEVNĚJI
NEŽ V BANCE?
Svou půjčku vyřídíte pohodlně přes internet za pár minut.
Peníze dostanete během 2 dnů od schválení.
Auto je od začátku vaše a předem víte, kolik dohromady zaplatíte.
Kdykoliv můžete celou půjčku předčasně splatit zdarma.
Zkuste nezávaznou poptávku:

www.zonky.cz

Nebo nám zavolejte:

800 459 460

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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Glitter
5544789,
5544830 159.00/m2
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Tina BB/PZ
8648800-2 295.00
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jemná
MV1

5781136

Přístřešek Calisto
5945477
1990.00

Nářadí

Pily, vrtačky, kladiva,
aku šroubováky, brusky...
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Umyvadlová
bateri Logis
baterie
L
5747671 1590.00

Scuba box 74 l
8667769 519.00

LED svítidlo
í idl Chi
Chiros
6395337,8,9 2390.00

Regál „Heavy Rack“
1770x1600x600 mm
6409523 2190.00

Rohož
bambus
štípaný
4252641
289.00

Svíčka E14
5827439 109.00

Polštář „UNI“
45x45 cm
6175110 249.00

Sprchový
kout Samoa
5960740
3990.00

PU
Akrylátový lak
8735490 259.00

Sada Triple Red
8214156 110.000

Vrtačka JBM
600 J.C. Schwarz
6230084 2390.00
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ø 12 mm
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90 00
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Ideal
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Stolní pila
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Túje
„Smaragd“
v click
kontejneru
8168261
145.00

UD profil 3 m
265383 14.33

Krbové nářadí
8855968
385.00
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W
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O.novo
novo
5826806 3990.00

Zahradní obrubník
8906807 29.00

Sprchový
kout Samoa
5960740
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Čirý lak
Style Color
6280272,3 325.00/375 ml

Plastové okno
Aron 2.0
40x60 cm
5855193
1090.00

Kamna
Tala 06
8806573
11490.00

Polštář
„Glanz“
45x45 cm
6175116 249.00

Komínový set
Single stone
5792244
8990.00

Tmel akrylový
na sádrokarton

Trubbka tyčová

ø 12 mm
113118612 200.00

Benzínová a
Hecht 203
6298352 1399.00
1399 00

Ochrana obličeje a sluchu
7657917 719.00

XOL
l
kobercová páska
5722582 68.00/ks
68 00/ks

Hecht 2035
6298352 1399.00

Umyvadlo Carlina
5738008 2590.00
2590 00

WC Novalis
8082319 3481.00

Kooš na dřevo
60037722 769.000

Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2
8443490 10.80/m

hopu i na prodejně.

nternetové ceny. Neplatí pro výprodeje. Podrobnosti v našich informačních centrech.

7786664 54.00

Sádrokartonová
deska White
3286520 44.80/m2

Omítka
jádrová
CZ630

52355322

PU
Akrylátový lak
8735490 259.00

B
Benzínová
pila
Hecht 2035
6298352 1399.00

Salsa
beige, blanco
5771896, 7 299.00/m2

Kmitací pila
PST 700 E
8443744 1490.00

ROXOLID plastová
kobercová páska
5722582 68.00/ks

a příslušenství

Více než 230 druhů kamen na:
hornbach.cz/kamna

Mr. trávník
podzim
63972633
199 00/10 kg
199.00/10

Umyvadlová
baterie Logis
5747671 1590.00

Nůžky Klassic Byypasss
5544827 399.00

Laminátová podlaha
Dub šedý
6393335 95.00/m2

Zahradnníí
sloupekk
38909499
349.00

Detektor
kouře
XS100T-CS
6373223 959.00

Vliesová tapeta
10,05x0,53 m
5967229 415.00

Kamna
Kerpen
2U4P
7940614
2999.00

TV program týdeníku 5plus2

sobota 9. září 2017

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.00 Banánové rybičky 6.35 Polopatě 7.30
Kacafírek 8.30 Otec Brown V 9.25 Columbo
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Vltavská
víla 13.50 Perly a růže 14.25 Neobyčejné životy 15.15 Hercule Poirot XIII. Detektivka (VB,
2013) 16.50 Angelika a sultán. Romantický
film (Fr., 1967) 18.25 Kluci v akci 18.55 Události
za okamžik a počasí 19.00 Události 19.45
Branky, body, vteřiny

6.20 Milesova vesmírná dobrodružství (24)
6.45 Show Toma a Jerryho (11) 7.10 Tučňáci
z Madagaskaru II (29) 7.35 Tvoje tvář má
známý hlas IV 10.35 Koření 11.35 Volejte Novu
12.10 Rady ptáka Loskutáka 13.10 Tipy ptáka
Loskutáka 13.30 Výměna manželek IV 14.55
Yes Man. Komedie (USA, 2008). Hrají
J. Carrey, Z. Deschanelová, B. Cooper,
D. Masterson, S. Alexanderová a další 17.05
Cesta do Ameriky. Komedie (USA, 1988) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Ninjago VII (7) 6.35 Ninjago VII (8) 7.05
Chlupatá rota (24) 7.35 Jen počkej, zajíci! 8.20
M.A.S.H (84) 8.50 Autosalon 10.10 Prima
Partička 11.10 Modrý kód (33) 12.25 Vinaři II
(12) 13.55 Náš malý likvidátor. Romantická
komedie (N, 2012) 16.05 Dva muži hlásí příchod. Komedie (ČR, 1975). Hrají J. Hanzlík,
J. Kotrbová, S. Zázvorková, V. Menšík,
D. Neblechová 18.10 Hrdina kuchyně 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.05 Noviny 5.40 Krimi 6.05 Noviny

ZÁBAVA

KOMEDIE

INZERCE

ZÁBAVA

ˇ nemovitostí
Výmeny

774 335 509

7.00 Soudní síň 8.05 Soudní síň 9.05 Klenot TV
10.05 Kutil, s. r. o. 11.00 Žena za pultem (10/12)
12.15 Hoří, má panenko 13.50 Všechno, co mám rád
15.25 Česko Slovensko má talent 16.50 Na chalupě
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.30 Hlas srdce, romantický film (Rak./N, 2006) 0.30 Kutil, s. r. o.

ÚTERÝ 8.10 Medicopter 117 (78/82) 9.15 Klenot

20.20 Tvoje tvář má známý hlas IV
22.50 Tajemný let
Thriller (USA, 2005). Hrají
J. Fosterová, K. Beahanová,
S. Bean, P. Sarsgaard a další
0.45 Žraločí tornádo 2
Katastrofický film (USA, 2014).
Hrají A. V. Foxová, M. McGrath,
T. Reidová, K. Wuhrerová a další
2.15 Dr. House V (4)
2.55 Námořní vyšetřovací služba XI (19)
3.55 Výměna manželek IV
4.55 Novashopping

20.15 Seznamka
Komedie (ČR, 2016). Hrají
Z. Kajnarová, J. Langmajer,
A. Gondíková a další
22.15 Máme rádi Česko
0.15 Svět po zániku
Horor (USA, 2011). Hrají
S. Sossamonová, D. Monaghan,
S. Ashmore a další. Režie
D. Aarniokoski
2.10 Máme rádi Česko
4.10 Utta Danella: Pod křídly lásky
Romantický film (N, 2011)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

8.15 Ironside: Na straně zákona (3) 9.05 V utajení
V (14) 9.55 Top Gear 2010 11.10 Re-play 11.45
Pevnost Boyard (8) 14.15 Simpsonovi V (18) 14.45
Simpsonovi V (19) 15.15 Simpsonovi V (20) 15.45
Simpsonovi V (21) 16.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (21, 22) 17.55 Simpsonovi V (22) 18.30
Simpsonovi VI (1) 18.55 Simpsonovi VI (2) 19.30
Simpsonovi VI (3) 20.00 Komici, s. r. o., The Tour
22.10 Zabiják 0.05 Re-play 0.40 Applikace

6.00 Takový je byznys 7.50 Dr. House V (4) 8.40
Dr. House V (5) 9.30 Námořní vyšetřovací služba VI
(25) 10.25 Námořní vyšetřovací služba VII (1) 11.45
World Trade Center, katastrofický film (USA, 2006)
14.05 Sami v poušti, dobrodružný film (USA, 1993)
16.10 Hrdinný kapitán Korkorán, komedie (ČR,
1934) 17.40 Probudím se včera, komedie (ČR, 2012)
20.00 Válka světů, sci-fi film (USA, 2005) 22.15
Skrytá identita, krimidrama (USA/HG, 2006)

8.05 Ninjago VII (8) 8.35 Chlupatá rota (24) 8.55
Zpravodajství FTV Prima 10.40 Siska II (7), krimiseriál (N, 1999) 11.55 Karolína, domácí kuchařka 12.30
Siska II (8), krimiseriál (N, 1999) 13.50 Hříšná cesta
do ráje, komedie (USA, 2013) 15.40 Motýl na rameni, drama (Fr., 1978) 17.45 Hurááá do džungle!, dobrodružná komedie (Fr./Belg., 2012) 20.00 Patriot,
historický film (USA, 2000) 23.30 Kyklop, fantasy
film (USA, 2008)

SÉRUM PRAVDY

NEDĚLE 5.20 Noviny 6.00 Krimi 6.20 Noviny

PONDĚLÍ 7.05 Soudní síň 8.05 Medicopter 117
(77/82) 9.05 Klenot TV 10.05 Poldové v akci 11.20
Nákupní maniačky 12.25 Divocí koně (40) 13.45
Poldové v akci 14.40 Soudní síň 15.45 Soudní síň
16.50 Medicopter 117 (78/82) 17.55 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Hoří, má
panenko 21.55 Číšníci 0.05 Čert nikdy nespí

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 Bezva finta
Komedie (Fr./Kan., 1985)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Srdečné pozdravy z Ruska
Akční dobrodružný film
(VB, 1963)
0.55 Bolkoviny
1.50 Banánové rybičky
2.30 Žiješ jenom 2x
2.55 Sama doma
4.25 Na forbíně TM

6.45 Soudní síň 7.50 Soudní síň 8.55 Klenot TV
9.55 Extrémní případy 11.00 Dnes v jednom domě
(5/9), seriál (ČR/SR, 1979) 12.50 Dlouhá míle (6),
seriál (ČR, 1989) 14.40 Soudní síň 15.40 Soudní síň
16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Číšníci, komedie (It., 1995) 22.30 Jak jsem
přežil (5, 6), seriál (SR, 2009) 0.30 Soudní síň

TV 10.15 Poldové v akci 11.20 Nákupní maniačky
12.25 Divocí koně (41) 13.45 Poldové v akci 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.50 Medicopter 117
(79/82) 17.55 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Česko Slovensko má talent 21.50
Specialisté na vraždy (2, 3/49) 23.50 Divocí koně

STŘEDA 8.15 Medicopter 117 (79/82) 9.15 Klenot

TV 10.15 Poldové v akci 11.20 Nákupní maniačky
12.25 Divocí koně (42) 13.45 Poldové v akci 14.40
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.50 Medicopter 117
(80/82) 17.55 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Všechno, co mám rád 21.45 Dnes
v jednom domě (6/9) 23.50 Dr. Stefan Frank (27, 28)

ČTVRTEK 8.00 Medicopter 117 (80/82) 9.05

Klenot TV 10.05 Poldové v akci 11.20 Nákupní maniačky 12.25 Divocí koně (43) 13.45 Poldové v akci
14.40 Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.50 Medicopter
117 (81/82) 17.55 Nákupní maniačky 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Žena za pultem (11/12) 21.25
Třetí patro (1/6) 22.55 Střepiny 0.10 Divocí koně (43)

PÁTEK 8.00 Medicopter 117 (81/82) 9.05 Klenot

TV 10.05 Poldové v akci 11.20 Nákupní maniačky
12.25 Divocí koně (44) 13.45 Poldové v akci 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.50 Medicopter 117
(82/82) 17.55 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Od teď navždy 22.20 Česko
Slovensko má talent 23.50 Divocí koně (44)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Po stopách hvězd 6.50 Anténa. Povídka
z cyklu Bakaláři (ČR, 1981) 7.10
Raněný lučištník. TV film (ČR, 1975)
8.15 Úsměvy Valerie Kaplanové 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 kumburské Meluzíně
Pohádka (ČR, 1995)
14.00 Všichni dobří rodáci
Drama (ČR, 1968)
15.55 Dobrá Voda (3/7)
17.20 Hercule Poirot XIII
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 (5/39)
21.40 168 hodin
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Vrah skrývá tvář
Krimifilm (ČR, 1966)
23.45 Schimanski
1.20 Manéž Bolka Polívky

NOVA
5.55
6.20
6.45
7.15
7.35
8.40
9.50
11.30
13.25
15.30
17.35
19.30
20.15
21.30
22.00
23.40
1.35
2.15
2.55

Robot a příšerka (6)
Avengers: Sjednocení II (13)
Milesova vesmírná dobrodružství
(25)
Show Toma a Jerryho (12)
Víkend
Sněženka a Růženka
Fantasy film (N, 2011)
Lovecká sezona
Addamsova rodina
Komedie (USA, 1991)
Evoluce
Sci-fi komedie (USA, 2001)
Zítra vstanu a opařím se čajem
Sci-fi komedie (ČR, 1977)
Jak svět přichází o básníky
Romantická komedie (ČR, 1982)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (3)
Střepiny
Zakázané uvolnění
Komedie (ČR, 2014)
Evoluce
Sci-fi komedie (USA, 2001)
Dr. House V (5)
Námořní vyšetřovací služba XI (20)
Správná dvojka II (2)

Prima
6.10
6.35
7.05
7.35
8.10
9.10
9.45
11.00
11.45
12.40
13.30
14.05
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

Ninjago VII (9)
Chlupatá rota (25)
M.A.S.H (85)
M.A.S.H (86)
Největší tankové bitvy (1)
Prima ZOOM Svět
Modrý kód (34)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Božské dorty od Markéty
Pevnost Boyard
Vraždy v Midsomeru III
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Kapitán Exner (4)
Poslední pád mistra Materny
2/2. Detektivní seriál (ČR, 2017)
21.25 Očima Josefa Klímy
22.15 Jako pavouk
Thriller (USA, 2001)
0.25 Komplikace (7)
Horečka. Seriál (USA, 2015)
1.20 Největší tankové bitvy (1)
2.20 Vraždy v Midsomeru III

Nova Cinema
5.20 Takový je byznys 7.10 Nebezpečný vlak 8.55
Hrdinný kapitán Korkorán 10.50 Sami v poušti
12.55 Válka světů 15.05 Rizzoli and Isles: Vraždy na
pitevně II (12-14) 17.40 Andrew – člen naší rodiny,
rodinný film (USA, 1999) 20.00 Hancock, akční
fantasy film (USA, 2008) 21.50 Nezvratný osud 2,
horor (USA, 2003) 23.30 Tajemný let

Prima cool
7.50 Ironside: Na straně zákona (4) 8.40 V utajení
V (15) 9.35 Top Gear 2010 10.50 Applikace 11.20
Pevnost Boyard (9) 13.55 Simpsonovi V (22) 14.25
Simpsonovi VI (1-3) 15.55 Simpsonovi ve filmu
17.55 Simpsonovi VI (4, 5) 18.55 Simpsonovi VI (6)
19.30 Simpsonovi VI (7) 20.00 Mumie, dobrodružný film (USA, 1999) 22.40 Vesmírná loď Ascension
(5) 23.35 Autosalon 0.40 Applikace

Prima Max
7.10 Ninjago VII (9) 7.40 Chlupatá rota (25) 8.10
Zpravodajství FTV Prima 9.25 Siska II (8) 10.35
Karolína, domácí kuchařka 11.10 Siska II (9) 12.30
Hurááá do džungle! 14.50 Království nebeské 17.55
Longwoodská legenda, dobrodružný film (N/Irs.,
2014) 20.00 Královská noc, romantický film (VB,
2015) 22.10 Poslední šance na pomstu, thriller
(USA, 2014) 0.10 Jako pavouk, thriller (USA, 2001)

pondělí 11. září 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.55 Mít
tak holku na hlídání. Komedie (ČR,
1980) 10.30 168 hodin 11.05 První
republika II (1/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Jako tenkrát
14.20 Vrah skrývá tvář
15.55 To je vražda, napsala V
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Život a doba soudce A. K. 2
(3/13)
21.00 Trapný padesátky (3/12)
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.10 Na stopě
23.35 Šťastné údolí (2/6)
0.30 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.00
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.45
23.40
0.30
1.20
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3295)
Policie Modrava (3)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (40)
Dr. House V (6)
Dr. House V (7)
Námořní vyšetřovací služba XI (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3296)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (12)
Kriminálka Anděl IV (5)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (1)
Vražedná čísla III (23)
Dr. House V (6)
Dr. House V (7)
Správná dvojka II (3)

Prima
6.05
6.35
7.15
8.15
8.45
10.00
12.00
12.10
13.35
14.35
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.45
0.50
1.50
2.50

Ninjago VII (10)
Chlupatá rota (26)
M.A.S.H (85)
M.A.S.H (86)
Siska V (8)
Rosamunde Pilcherová: Láska
s výhodami
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Siska V (9)
Policie Hamburk VI (8)
Komisař Rex na stopě II (3)
Komisař Rex na stopě II (4)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy (6)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (35)
Ano, šéfe!
Jak se staví sen
M.A.S.H (87, 88)
Komisař Rex na stopě II (3)
Komisař Rex na stopě II (4)
Rosamunde Pilcherová: Láska
s výhodami

Nova Cinema
6.05 Sledování 8.00 Sněženka a Růženka 9.05
Addamsova rodina11.00 Teleshopping 11.20
Andrew – člen naší rodiny 13.50 Teleshopping
14.05 Yes Man 16.00 Hancock 17.45 Cesta do
Ameriky 20.00 Disturbia, thriller (USA, 2007)
22.10 Odplata Wyatta Earpa, western (USA, 2012)
23.55 Nezvratný osud 2, horor (USA, 2003)

Prima cool
8.25 Top Gear 2010 9.40 Futurama III (11) 10.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. (21) 11.05 Top Gear
2010 12.10 Simpsonovi VI (4-7) 14.10 Applikace 14.45
Re-play 15.15 Futurama III (12) 15.40 Hvězdná brána
X (11) 16.35 Top Gear 2010 18.20 Simpsonovi VI (8-11)
20.15 24 hodin: Nezastavitelný (6) 21.25 Teorie velkého třesku X (9, 10) 22.10 Grimm IV (11) 23.05 Killjoys:
Vesmírní lovci II (8) 0.00 24 hodin: Nezastavitelný (6)

Prima Max
7.50 Ninjago VII (10) 8.15 Chlupatá rota (26) 8.45
Zpravodajství FTV Prima 10.10 Siska II (9) 11.25
Karolína, domácí kuchařka 12.00 Siska II (10) 13.20
Longwoodská legenda 15.25 Mumie, dobrodružný
film (USA, 1999) 18.10 Můj šálek lásky, romantický
film (USA, 2016) 20.00 Otec a otec, komedie (Fr.,
1983) 22.00 Robocop 2, akční sci-fi film (USA,
1990) 0.30 Královská noc

úterý 12. září 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Všichni dobří rodáci. Drama
(ČR, 1968) 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 13. komnata Yvetty Blanarovičové
14.25 Dokonalý muž, dokonalá žena
14.55 Z Televarieté
15.50 To je vražda, napsala V
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Hercule Poirot
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.50 Případy detektiva Murdocha X
22.30 Ve jménu vlasti V
23.25 Profil zločinu IV
0.20 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.20
1.55
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3296)
Specialisté (12)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (41)
Dr. House V (8, 9)
Námořní vyšetřovací služba XI (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3297)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(753)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (2)
Vražedná čísla III (24)
Dr. House V (8, 9)
Námořní vyšetřovací služba XI (21)
Správná dvojka II (4)

6.05
6.35
7.15
8.10
8.45
10.05
12.10
12.20
13.35
14.35
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
0.05
0.40
1.05
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

Nexo Knights (1)
Mstitel Blade (1)
M.A.S.H (87)
M.A.S.H (88)
Siska V (9)
Rosamunde Pilcherová: Síla lásky
Romantické drama (N, 2015)
Polední zprávy
Siska V (10)
Policie Hamburk VI (9)
Komisař Rex na stopě II (5)
Komisař Rex na stopě II (6)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy (7)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (39)
TOP STAR magazín
Vinaři II (13)
M.A.S.H (89)
M.A.S.H (90)
Komisař Rex na stopě II (5)
Komisař Rex na stopě II (6)
Rosamunde Pilcherová: Síla lásky
Romantické drama (N, 2015)

5.20 Sledování 7.00 A zase ti Mupeti! 8.45 Dr.
House V (6, 7) 10.30 Yes Man 12.50 Hancock 14.55
Lovecká sezona 16.25 Zítra vstanu a opařím se
čajem 18.15 Jak svět přichází o básníky 20.00 Air
Force One, akční film (USA/N, 1997) 22.25 Jesse
Stone: Smrt v jezeře, krimifilm (USA, 2006) 0.10
Odplata Wyatta Earpa, western (USA, 2012)

Prima cool
7.25 Hvězdná brána X (11) 8.35 Top Gear 2010
10.25 Futurama III (12) 10.55 Námořní vyšetřovací
služba L. A. (22) 11.50 Top Gear 2010 12.55
Simpsonovi VI (8-11) 14.55 Teorie velkého třesku X
(9, 10) 15.45 Futurama III (13) 16.10 Hvězdná brána
X (12) 17.05 Top Gear 2010 18.20 Simpsonovi VI
(12-15) 20.15 Top Gear XXIV (1) 21.25 Teorie velkého třesku X (11, 12) 22.20 Partička 23.00 Tyran II (2)

Prima Max
8.20 Nexo Knights (1) 8.45 Mstitel Blade (1) 9.15
Zpravodajství FTV Prima 10.55 Siska II (10) 12.15
Karolína, domácí kuchařka 12.45 Siska II (11) 14.10
Můj šálek lásky 16.05 Otec a otec, komedie (Fr.,
1983) 18.05 Iluze lásky, romantický film (VB, 2007)
20.00 Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu,
dobrodružný film (USA, 2004) 22.00 Predátor,
akční horor (USA, 1987) 0.20 Robocop 2

středa 13. září 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.50 Herecká dráha. TV film (ČR,
1978) 10.20 Po stopách hvězd 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 13. komnata Martina Zounara
14.25 Lakovka
Komedie (ČR, 1980)
15.00 Z Televarieté
15.55 To je vražda, napsala V
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Místo zločinu Plzeň (3/6)
21.00 Sanitka 2 (3/13)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Columbo
23.15 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.25
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
22.45
23.35
0.30
2.00
2.40
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3297)
Ordinace v růžové zahradě 2 (753)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (42)
Dr. House V (10, 11)
Námořní vyšetřovací služba XI (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3298)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Malé lásky
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (3)
Vražedná čísla IV (1)
Dr. House V (10, 11)
Námořní vyšetřovací služba XI (22)
Správná dvojka II (5)
Co na to Češi

Prima
6.15
6.45
7.30
8.25
8.55
10.10
12.10
12.20
13.35
14.35
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
1.00
2.00
3.00

Nexo Knights (2)
Mstitel Blade (2)
M.A.S.H (89)
M.A.S.H (90)
Siska V (10)
Rosamunde Pilcherová: Vůně
vanilky
Romantický film (N, 2015)
Polední zprávy
Siska V (11)
Policie Hamburk VI (10)
Komisař Rex na stopě II (7)
Komisař Rex na stopě II (8)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy (8)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (36)
Show Jana Krause
Kapitán Exner (4)
M.A.S.H (91, 92)
Komisař Rex na stopě II (7)
Komisař Rex na stopě II (8)
Rosamunde Pilcherová: Vůně
vanilky

Nova Cinema
7.00 Dr. House V (8, 9) 8.50 Rizzoli and Isles:
Vraždy na pitevně II (12-14) 11.45 Sněženka
a Růženka 13.15 LOL(a) 15.05 Air Force One, akční
film (USA/N, 1997) 17.25 Rozum a cit, romantický
film (USA/VB, 1995) 20.00 Casanova, komedie
(USA, 2005) 22.15 Hlava nehlava, komedie (USA,
2006) 0.35 Jesse Stone: Smrt v jezeře

Prima cool
9.10 Top Gear 2010 10.25 Futurama III (13) 10.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. (23) 11.50 Top
Gear XXIV (1) 12.55 Simpsonovi VI (12-15) 14.55
Teorie velkého třesku X (11, 12) 15.50 Futurama III
(14) 16.15 Hvězdná brána X (13) 17.10 Top Gear 2011
18.20 Simpsonovi VI (16-19) 20.15 Černá listina:
Vykoupení (1) 21.25 Teorie velkého třesku X (13, 14)
22.15 Partička 22.55 Tyran II (3) 0.05 Partička

Prima Max
8.15 Nexo Knights (2) 8.45 Mstitel Blade (2) 9.15
Zpravodajství FTV Prima 10.50 Siska II (11) 12.15
Karolína, domácí kuchařka 12.45 Siska II (12) 14.10
Iluze lásky 16.10 Flynn Carsen: Honba za Kopím
osudu, dobrodružný film (USA, 2004) 18.10
Nebezpečná touha, thriller (USA, 2012) 20.00
Anna a král, romantický film (USA, 1999) 23.15
Moulové, komedie (USA, 2012)

čtvrtek 14. září 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.50 Dokonalý muž, dokonalá žena.
Malá televizní komedie (ČR, 1986)
10.20 Dobrá Voda (3/7) 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 13. komnata Stanislava Hložka
14.25 Výlet do velkého světa
14.50 Z Televarieté
15.55 To je vražda, napsala V
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Hercule Poirot
21.45 Gejzír
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Šťastné údolí (3/6)
23.15 Taggart
0.55 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
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
22.10
0.25
2.00
2.40
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3298)
Výměna manželek IX
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (43)
Dr. House V (12)
Dr. House V (13)
Námořní vyšetřovací služba XI (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3299)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (754)
Prásk!
Osamělý mstitel
Thriller (USA/N, 2003)
Dr. House V (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba XI (23)
Správná dvojka II (6)
Co na to Češi

Prima
6.10
6.40
7.25
8.20
8.50
10.05
12.05
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
0.25
1.00
2.55

Nexo Knights (3)
Mstitel Blade (3)
M.A.S.H (91)
M.A.S.H (92)
Siska V (11)
Rosamunde Pilcherová: Zrada
a láska
Romantický film (N, 2014)
Polední zprávy
Siska V (12)
Policie Hamburk VI (11)
Komisař Rex na stopě II (9)
Komisař Rex na stopě II (10)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy II (1)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (40)
Prima Partička
Take me out
M.A.S.H (93)
M.A.S.H (94)
Komisař Rex na stopě II (9, 10)
Rosamunde Pilcherová: Zrada
a láska

Nova Cinema
5.35 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně II (14) 6.15
Rozum a cit 8.40 Dr. House V (10, 11) 10.50 Air
Force One 13.30 Nahlas a naplno 15.45 Casanova
17.50 Zázračný běžec 20.00 Námořní vyšetřovací
služba VII (2, 3), krimiseriál (USA, 2009) 21.55
Velmi nebezpečné známosti 2, drama (USA, 2000)
23.35 Hlava nehlava, komedie (USA, 2006)

Prima cool
9.15 Top Gear 2011 10.25 Futurama III (14) 10.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. (24) 11.55 Černá
listina: Vykoupení (1) 12.55 Simpsonovi VI (16-19)
14.55 Teorie velkého třesku X (13, 14) 15.45 Futurama
III (15) 16.05 Hvězdná brána X (14) 17.05 Top Gear
2011 18.20 Simpsonovi VI (20-23) 20.15 Autosalon
21.25 Teorie velkého třesku X (15) 21.50 Teorie velkého třesku X (16) 22.20 Rocky II 0.50 Helix (13)

Prima Max
7.10 Nexo Knights (3) 7.35 Mstitel Blade (3) 8.00
Zpravodajství FTV Prima 9.45 Siska II (12) 11.05
Karolína, domácí kuchařka 11.40 Siska III (1) 12.55
Nebezpečná touha, thriller (USA, 2012) 14.50 Anna
a král, romantický film (USA, 1999) 18.05 Alex
a Emma, romantická komedie (USA, 2003) 20.00
Parta hic, filmová komedie (ČR, 1976) 22.05
Virtuální vězni, thriller (USA, 2012) 0.25 Moulové

pátek 15. září 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala V
9.45 Postřehy odjinud 9.55
Neobyčejné životy 10.50 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 Reportéři ČT
15.05 Z Televarieté
16.00 Cestománie
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bydlet jako... slavný lovec Pampalini
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.05 První republika II (2/13)
20.55 13. komnata Rostislava Nováka
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Zpátky se Sobotou
23.15 Případy detektiva Murdocha X
0.00 Motiv IV

5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.25
0.55
1.45
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3299)
Ordinace v růžové zahradě 2
(754)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka II (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (44)
Dr. House V (14)
Dr. House V (15)
Námořní vyšetřovací služba XII (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3300)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kameňák
Filmová komedie (ČR, 2003)
Need for Speed
Akční film (USA, 2014)
Dr. House V (14)
Námořní vyšetřovací služba XI (24)
Prásk!

Prima
6.10
6.40
7.25
8.20
8.50
10.05
12.05
12.15
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.50
0.10
0.45
1.15
3.15

Nexo Knights (4)
Mstitel Blade (4)
M.A.S.H (93)
M.A.S.H (94)
Siska V (12)
Rosamunde Pilcherová:
Nečekaná láska
Romantické drama (N, 2015)
Polední zprávy
Siska VI (1)
Policie Hamburk VI (12)
Komisař Rex na stopě II (11)
Komisař Rex na stopě II (12)
Odpolední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy II (2)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Pevnost Boyard
Jack Ryan: V utajení
Špionážní film (USA, 2013)
M.A.S.H (95)
M.A.S.H (96)
Komisař Rex na stopě II (11, 12)
Rosamunde Pilcherová:
Nečekaná láska

Nova Cinema
5.50 Zázračný běžec 7.45 Dr. House V (12, 13) 9.25
Velká přestřelka 11.35 Casanova 14.00 Zeťák 15.45
Námořní vyšetřovací služba VII (2, 3) 17.35 Až tak
moc tě nežere 20.00 Zataženo, občas trakaře,
animovaný film (USA, 2009) 21.45 Stanice číslo 76,
komedie (USA, 2014) 23.35 Osamělý mstitel, thriller (USA/N, 2003)

Prima cool
9.05 Top Gear 2011 10.20 Futurama III (15) 10.50
Námořní vyšetřovací služba L. A. II (1) 11.50
Autosalon 12.55 Simpsonovi VI (20-23) 14.55
Teorie velkého třesku X (15, 16) 15.45 Futurama IV
(1) 16.10 Hvězdná brána X (15) 17.05 Top Gear 2011
18.20 Simpsonovi VI (24, 25) 19.20 Simpsonovi VII
(1, 2) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII
(23, 24) 22.15 Hrozba z nebes 0.10 Helix II (1)

Prima Max
8.25 Nexo Knights (4) 8.55 Mstitel Blade (4) 9.25
Zpravodajství FTV Prima 11.10 Siska III (1) 12.20
Karolína, domácí kuchařka 12.55 Siska III (2) 14.15
Alex a Emma 16.15 Osudová cesta, romantický film
(N, 2014) 18.15 Vzájemná výpomoc, komedie (USA,
2009) 20.00 Bezstarostná jízda, roadmovie (USA,
1969) 22.00 Rocky II, drama (USA, 1979) 0.30
Virtuální vězni, thriller (USA, 2012)
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Alena Petrláková (43)

Z prvního manželství
má dceru a syna, s nynějším manželem mají
dva syny a ještě v pěstounské péči holčičku,
vlastní vnučku od dcery, která děti nechce.
Pokud vyhraje, část peněz by investovala na dostavění chaty a zbytek by věnovala dětem. Mezi její oblíbená jídla patří pečená žebra na medu s jablky. Nesnáší kari a mořské plody.

Úterý: Pavel Miko (45)

Pracuje jako dělník-šamotář. V pěstounské
péči mají se ženou dvě
děti z příbuzenstva,
sami mají tři dospělé
dcery. Peníze z případné výhry by použil pro
rodinu, nebo by je utratil za dovolenou.
Miluje dobře připravené špagety. Nesnáší rýžový nákyp a nikdy by nesnědl
něco, co nevypadá a nevoní dobře.

Středa: Alena Čižínská (57)

Pracuje jako výpravčí.
Je podruhé vdaná a s
manželem jsou spolu
23 let. Mají dvaadvacetiletého syna, z prvního manželství má Alena dceru a syna, manžel má z předešlého vztahu dva syny.
Zajímá ji, co na její vaření řeknou jiní
lidé a výhru by jistě také uvítala. Mezi
její nejoblíbenější jídla patří chlupaté
knedlíky s vypečeným masem a zelím.
Nesnáší krevety, tlusté maso.

Čtvrtek: Romana Latkoczyová (45)

Je původem Slovenka,
dělá kontrolorku ve výrobě. Je rozvedená,
má dceru, která chodí
do školy na Slovensku
a žije u hostitelčiny
sestry. Pokud vyhraje,
peníze použije pro dceru a něco investuje do bydlení, které teď momentálně
řeší. Mezi její oblíbená jídla patří smažený sýr nebo grilovaný losos. Nesnáší syrové a hovězí maso a nepije alkohol.

Pátek: Ondřej Zahaluk (21)

Pracuje jako telefonní
operátor. Žije v přízemí finského domku se
svým partnerem. Protože letos pořádá dva
benefiční koncerty pro
pejsky, případnou výhru by investoval právě do těchto akcí.
V kuchyni se vždy uklidní a na přípravu
jídla se těší, hlavně když jeho hostům
chutná. Vyhledává kuřecí maso, těstoviny, pizzu, omáčky a pokrmy z rýže. Nesnáší houby, ryby, vepřo knedlo zelo,
mořské plody, nikdy by nesnědl žábu.
Těší se hlavně na zábavu, legraci, nové
přátele a případnou výhru.
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Romské ghetto, nervní
Slovenka i sladká tečka
Čeká nás kuchařsky
vyrovnaný týden
z Pardubického kraje.
V pořadu Prostřeno!
soutěží 3 ženy a 2 muži.
ČR | V soutěžním pořadu Prostřeno! na
televizi Prima se hraje o pořádný balík.
Nejen o hlavní výhru 60 tisíc, ale i o dalších 30 tisíc korun od diváků. Stačí hlasovat na http://prima.iprima.cz/prostreno/hlasovani a můžete získat pět tisíc!
Alena číslo jedna svým hostům v pondělí nabídne, aby jí říkali Maxa, jak
byla zvyklá v mládí – to aby se u stolu
dvě Alenky nepletly. Chystá klasiku:
Kuřecí vývar se spoustou nudlí, pečená
žebírka s křupavými „harmonikami“
z brambor a dezert s karamelem.
V úterý se u plotny předvede několikanásobný otec i dědeček Pavel. Hosty
pozve do „romského ghetta“ na rušném
sídlišti. Jeho hostina s brokolicovou polévkou, vepřovou miniroládou a šťouchanými brambory hostům zachutná.
Vyrovnaný týden pokračuje u paní
Aleny z České Třebové. Ta vsadí na poctivou domácí baštu, jejímž zlatým hře-

Od pondělí diváky čeká vyrovnaný týden na východu Čech.
bem jsou pečená kachní stehýnka se
dvěma druhy knedlíků a zelím. Slovenku Romanu někteří soutěžící podezírají,
že taktizuje stále víc, poté, co nejí oříšky a nesmočí ret v žádném alkoholu
včetně flambovaného ovoce, do kachničky jen ďobne, prý nemusí ani husu.
Hostitelce to na náladě ale neubere.
Ve čtvrtek Romana kvůli své složité
životní situaci připraví večeři ve vypůjčeném domě od kamarádky. Je nervózní, zmatkuje a nestíhá. Aby se hosté netrápili hlady, podává večeři pozpátku.
Jako první dostane překvapená návštěva dezert, piškoty se zakysanou smetanou a banány. Knedlíky k hlavnímu cho-

FOTO | FTV PRIMA

du si museli dodělat hosté sami a Romaně ukázali, jak na to. Prostě propadák…
Poslední hostitel je sympatický kluk
z Pardubic, který v soupeřkách vzbuzuje až mateřské pocity. Trochu Ondrovi
závidí, že si se svým „manželem“ mohou půjčovat oblečení. Pórková polévka bude pěkně máslová a s krutonky.
Ale boloňské špagety jsou nakonec zklamáním, zato italská panna cotta s jahodovo-malinovým přelivem je příjemným zakončením milé večeře.
Kdo nakonec vyhraje ve vyrovnaném
a pohodovém východočeském týdnu?
Sledujte Prostřeno! od pondělí do pátku
v 17.50 a budete překvapeni.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PARDUBICKÉHO KRAJE
Salát s kuřecími prsíčky, domácí pečivo

Ingredience: 200 g mix salátu (ledový,
biondo, rukola), 2 kuřecí prsa (400 g),
olej na smažení, koření gyros, sůl, pepř.
Dresink: 2 lžičky octa, 4 lžíce červeného vinného octa, 8 lžic dijonské hořčice,
olivový olej, sůl, pepř. Postup: Natrháme si salát na menší kousky a rozmístíme ho do misek. Umytá prsa nakrájíme
na menší kousky, dáme je do jiné misky,
kam přidáme sůl, pepř a koření gyros.
Necháme chvíli marinovat. Mezitím si
připravíme dresink. Smícháme červený
vinný ocet, hořčici, sůl, pepř a pomalinku přiléváme olivový olej a šleháme do
hladka. Kuřecí prsa zprudka opečeme na
pánvi, položíme je na salát a zalijeme dresinkem. Podáváme s domácím pečivem.
Mini rolády se šťouchanými bramborami, bylinkami a oblohou
Ingredience: 1 kg vepřové kýty, papri-

ka, kyselá okurka, klobása, grilovací koření, solamyl, brambory, máslo, mladá
cibulka, petrželka, sůl, pepř. Postup: Z
masa si vyrobíme plát, který dobře naklepeme. Osolíme, opepříme a posypeme grilovacím kořením. Každou roládu
poklademe klobásou, paprikou a kyselou okurkou. Maso opatrně zavineme
do rolády, kterou omotáme nití a zprudka opečeme na pánvi, aby se zatáhlo.
Poté rolády přendáme do pekáče, tro-

chu podlijeme a pečeme doměkka asi
40 minut při 170 °C. Vypečenou šťávu
můžeme zahustit solamylem a dle chuti
osolit a opepřit. Podáváme se šťouchanými brambory. Brambory uvaříme v osolené vodě, slijeme a rozšťoucháme s kusem másla. Přidáme orestovanou mladou cibulku a čerstvou petrželku.

Panna cotta s jahodovo-malinovým
přelivem

Ingredience: 1000 ml smetany ke šlehání (33 %), 140 g cukru krystal, 8 ks želatinových plátků, 2 vanilkové lusky. Přeliv: 500 g jahod, 200 g malin, citronový
cukr, limetková šťáva, jahody, maliny,
máta na ozdobu. Postup: Plátky želatiny namočíme do studené vody, aby
změkly a mírně nabobtnaly, stačí asi deset minut. Smetanu, cukr a semínka vanilkového lusku dáme do hrnce a zahřejeme k bodu varu. Jakmile bude panna
cotta ohřátá, odstavíme ze sporáku. Želatinu vyždímáme a pečlivě rozmícháme v ohřáté smetaně. Poté rozlijeme do
misek a necháme na 3 až 4 hodiny ztuhnout v ledničce. Rozmixujeme ovoce na
přeliv, kterým přelijeme ztuhlou panna
cottu. Před servírováním ještě ozdobíme ovocem a mátou.
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Urban nosil kříže až pod vrchol
Na kopci ve Smržovce na Jablonecku mají patnáct
obrazů z poslední Kristovy cesty a vzniká i peklo.
MILOSLAV LUBAS
ČR | Úžasné hlasy legendární zpěvačky
Evy Pilarové a sólisty opery Národního
divadla Luďka Veleho se rozléhaly nad
Křížovou cestou, kterou namaloval Petr
Urban ve své rodné Smržovce na Jablonecku. A také ji stavěl.
Křížovou cestu s patnácti zastaveními
a s obrazem Panny Marie Smržovské pokřtila nedávno také hudebnice Lenka
Morávková. Do Smržovky dorazila s nástrojem, který nemá ve světě obdoby –
Bohemian Cristal Instrumentem, s jakýmisi varhanami z barevných skleněných
tyčí nasměrovaných kolmo k zemi. „Petrovu Křížovou cestu znám už tři roky a
byla jsem kmotrou výstavy, kde ji lidé
mohli vůbec poprvé vidět,“ řekla jedna z
nejslavnějších českých zpěvaček Eva Pilarová. „Kdo Petra nezná jako malíře,
bývá z jeho Křížové cesty často u vytržení.“ Patnáct křížů s výjevy z Křížové
cesty se nachází ve Střední Smržovce
mezi Ovečkovým betlémem a roklí pod
vrcholem kopce, kde se navíc rodí Smržovské peklo. Šestnáctým zastavením
je obraz Panna Maria Smržovská. Nevisí však na kříži, ale na stromě pod pekelnou roklí.
Urban se v uplynulých třiceti letech
proslavil především jako autor kreslených vtipů s Rudou Pivrncem a Květou
Pěničkovou, často velmi drsných. V poslední době se věnuje úsměvným, ale
také velmi vážným obrazům.

Ke konci práce míval
vidiny a nemohl usnout
Urban přemýšlel o Křížové cestě pět let
a pracoval na ní v roce 2014 celý měsíc.
„Jeden obraz jsem maloval dva dny,
vždycky od poledne do půlnoci,“ prozrazuje Urban. „Ke konci jsem už měl vidiny a nemohl jsem usnout. Jak jsem zavřel oči, hned mi před nimi běhaly výjevy z Křížové cesty.“ Urbanovi na Křížové cestě hodně záleží. Vystavoval ji
mimo jiné v německém Stuttgartu na
velké církevní slavnosti Kirchentag.
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dní maloval Petr Urban
Křížovou cestu. Vede
k rokli s obrazy hříchů.

Při stavění Křížové cesty pracoval Urban po dlouhé době i jinak než s tužkou,
perem a barvami. Do kopce vedle svého
domu ve Smržovce pomáhal vynášet
kříže s obrazy pro svou Křížovou cestu.
„Do kopce jsem vyšel s kříži šestkrát
za sebou,“ říká sedmapadesátiletý Urban, bývalý sáňkař, reprezentant na
dvou zimních olympijských hrách.
„V době před třemi lety, kdy Křížová

cesta vznikala, bych měl s vynášením
křížů problém. Ale teď jsem o čtyřicet
kilo lehčí, kromě jiného zase každý den
sportuju.“

Kreslíř je sice hříšník,
ale není neznaboh
Urban skutečně není prototypem vzorného umělce a je náchylný především
k jednomu z hříchů – k obžerství. Mezi
neznabohy se však neřadí.
„Jsem si jistý, že nic na světě se neděje náhodou. Existuje osud i prozřetelnost, což jsem poznal v životě i ve sportu,“ prohlašuje Urban.

„

Nic na světě
se neděje
náhodou. Existuje osud
a prozřetelnost..
Kristův příběh, plný tajemství a krutosti, považuje Petr Urban za nejpoučnější v celé historii lidstva. Velmi si
přál, aby jeho obrazy s Kristovým příběhem našly místo právě ve Smržovce.
„Naši předci se tady usídlili už na začátku osmnáctého století a můj život i tvorba jsou se Smržovkou neodmyslitelně
spjaty,“ svěřuje se Urban. S myšlenkou
vybudovat Křížovou cestu ve Střední
Smržovce přišli manželé Honcnejmanovi, sousedé Petra Urbana. První zastavení vzniklo díky podpoře Spolku Malé
Polsko. U Ovečkového betlému se objevilo před necelým rokem. Všechny obrazy na Křížové cestě jsou kopie Urbanových originálních olejomaleb.
Podobu Křížové cesty vytvořil Jan
Vondrák ze studia Mjölk architekti.
Václav Kulhánek, emeritní kanovník
Katedrální kapituly u sv. Mikuláše
v Českých Budějovicích, doplnil obrazy svým slovem, stejně jako v minulosti
Křížovou cestu Josefa Jíry.
Ke vzniku Křížové cesty pomohl rovněž Karel Koláček ze starokatolické
církve v Jablonci nad Nisou. Svými slovy opatřil zastavení Bičování a také
Smržovské peklo. Patnácté zastavení
a zastavení u Panny Marie Smržovské
provázejí slova papeže Jana Pavla II. Farář Koláček na adresu Urbanovy Křížové cesty řekl, že každý si projde v životě utrpením. „Neberme ho jako pohlavek od Boha, ale jako něco, co dá našemu životu hloubku,“ dodal Koláček.
Urbanova Křížová cesta měří 850 metrů a z louky stoupá do lesa. Na vrcholu
kopce za zastavením s Pannou Marií
Smržovskou se ukrývá žulová rokle.
„Právě ve skalách vzniká Smržovské

Petr Urban před jedním z obrazů, z nichž vzniká ve Smržovce peklo. Malíř
do něj namaluje hříchy. Peklo se nachází v žulové lesní rokli nedaleko od
Urbanova domu.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ

Při otevření Křížové cesty se mezi Urbanovými obrazy vytvořilo dlouhé procesí zvědavých lidí.
FOTO | MILOSLAV LUBAS
peklo. Lidské osudy provází mnoho podob, dobré v nás musí bojovat se zlem
a s démony,“ upozorňuje manželka malíře Inka Urbanová. „Tudíž i peklo ve
skalách za Pannou Marií Smržovskou
má opodstatnění. Petr tam namaluje hříchy. V rokli budou fotokopie obrazů.
Zatím tam turisté najdou Závist a Pomluvu, Petr vytvořil také originál pro
Obžerství.“
Kříže s obrazy řemeslníci zapustili
do kamenných podstavců. Jedno zastavení Křížové cesty vyjde na 15 tisíc korun a na všechna se našli sponzoři. „Křížovou cestu završí rozhledna s kaplič-

kou a zvoničkou, zatím na ni Spolek
Malé Polsko hledá dárce,“ konstatuje
Urbanová. „Její výstavba si vyžádá asi
tři sta tisíc korun.“ Na Křížovou cestu
ve Smržovce se při jejím otevření vypravilo zhruba 300 lidí. Nechyběl mezi
nimi například herec Pavel Nový.
Křížovou cestu si prošel také Stanislav Jirouš, ředitel základní školy v Desné, který ve Smržovce bydlí. „Křížová
cesta je bezvadná. Petr Urban dělá Smržovce obrovskou reklamu,“ tvrdí Jirouš. „Když někam přijedeme a řekneme, odkud jsme, tak lidé vždycky řeknou jako první jeho jméno.“
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Než někomu hračku dám, hraju
si s ní sám čtyřikrát, říká výrobce
To se týká akcí zaměřených na tvoření
pro rodiče s dětmi. Tam chodí právě rodiny, které si nezapomněly hrát. Ale
když se jedná o tematicky nevyhraněné
akce, kam přijdou doslova všichni, mnoho dětí okolo hraček jen prochází a ani
se na ně nepodívá. Jsou to pro ně cizí
předměty, ke kterým je doma nikdo nevedl. V takových chvílích vzpomínám
na svoje dětství, jakou jsem měl radost,
když mi můj tatínek vyrobil obyčejnou
lodičku z kůry stromu a pak jsme ji společně pouštěli na potoce.

Luděk Fiala vyrábí ve
volném čase originální
dřevěné hračky. Mrzí ho,
že stále více rodičů
si nehraje se svými
dětmi a nepěstuje v nich
zájem o hračky
z přírodních materiálů.
JOSEF MUSIL

Vzpomenete si na svou první hračku, kterou jste dostal?
Dodnes ji mám vystavenou na čestném
místě ve své Hračkolně. Asi není úplně
první, kterou jsem jako malý dostal, ale
je to první hračka, kterou mi tatínek vyrobil výhradně pro moje potěšení. Maličký pásový dopravník. Stačilo zatočit
kličkou a mohl jsem si na jeho pásu posílat drobné předměty.

ČR | Vzít do rukou hračku, kterou vyrobil Luděk Fiala, je zážitek. Člověk si
uvědomí, že na počátku bylo semínko
ze šišky, pak mnoho let strom a pak přišel někdo, kdo z jeho dřeva vlastníma
rukama vykouzlil hračku. Jako za dávných časů. Ale funkčnost hraček Luďka
Fialy je docela moderní, aby uspokojila
současné děti. Ty jezdívají na Jindřichohradecko obdivovat jeho výrobky do
zvláštní stodoly s názvem Luďkova
Hračkolna v Lodhéřově.
Každá vaše hračka je vlastnoruční
originál. Jestlipak si s některou i
s chutí sám pohrajete?
Možná vás překvapím – já si s každou
svou hračkou hraju hned čtyřikrát a vůbec mi přitom nevadí, že je mi 58 let.
Každou si nejprve vymyslím od „a“ až
do „zet“. A už to je krásná hra. Pak přistoupím k výrobě, ale já nemám rád slovo vyrábění. Pro mě je to další hra.
Když mám hračku hotovou, samozřejmě si s ní musím pohrát, abych ověřil,
zda funguje správně.

„

Já mám
vytváření
hraček jako koníčka
a největší odměnou pro
mě je, když si dítě
objevuje její možnosti.
A to čtvrté hraní?
Předvedu ji dětem. Pokud mě někdo
s mými hračkami pozve na dětskou
akci, rád je tam ukážu. Vyhýbám se jen
výstavám zaměřeným pouze na prodej,
protože tam jde o obchod a nepočítá se
s dětskou radostí. Já mám vytváření hraček jako koníčka a největší odměnou
pro mě je, když vidím, jak dítě se zájmem hračku uchopí a objevuje si její
možnosti. Minulou sobotu jsem se zúčastnil akcí ve Lhotě-Vlásenici u Kame-

Luděk Fiala ve své Hračkolně s radostí vítá děti i dospělé.
nice nad Lipou a v neděli jsem předváděl hračky ve Slavonicích.
Jaké jste si odnesl pocity?
Velmi dobré. Do hraní se zapojili i rodiče dětí, což se stává často. Poznávacím
znakem mých hraček je totiž jejich důmyslnost. Každá má několik funkcí a zájemce si ji může přestavět na úplně jinou hračku. Ale ta multifunkčnost není
samoúčelná. Jejím cílem je malému človíčkovi ukázat, že se vůbec nemusí spokojovat s tím, jak věci na první pohled
vypadají. Je na něm, aby jim dal podobu, která vyhovuje právě jemu.
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něco takového možné. A jakmile do
hračky usednou a začnou se houpat, už
mají výrazy spokojenosti. Není možné
si nevšimnout, jak se děti rády dotýkají
dřeva a dýchají jeho vůni. To jsou další
zážitky, o které jsou ochuzeny, když si
hrají jen s plastovými hračkami. Věříte,
že některé současné děti vůbec neznají
hračky ze dřeva?

Na první pohled u vás upoutá poměrně velká hračka v podobě motorky. I ona má nějaké další funkce?
Jasně. Je vymyšlená tak, aby si s ní mohly hrát děti od tří let do neomezení
věku. Ve svém základním sestavení má
podobu motorky, která je určená pro
kluky nad deset let. Na akcích na ní
s chutí jezdí i starší kluci a hbitě se při
jízdě odrážejí nohama. Ale každá moje
hračka musí uspokojit i mladší děti.
Když k motorce přijde menší kluk nebo
holčička, ukážu jim, že se dá přestavět
na houpadlo.

Když je vidím, jak zírají na obrazovky tabletů, tak o vašich slovech nepochybuju. Jak vy sám vnímáte současné děti a jejich rodiče z pohledu
návrháře hraček? Umějí si hrát?
Copak o to, hrát si umí každý, ale musí
se pro hru rozhodnout a pustit se do ní.
Některé děti ani nenapadne, že by si
mohly samy začít hrát. Rodiče je doma
prostě posadí k počítači a pustí jim nějakou zábavu, kterou vytvořil někdo jiný.
Nejsmutnější na tom je, že rodiče ani nevědí, že by si měli se svými dětmi hrát.
Když děti trochu povyrostou, přejdou na
počítačové hry. Ale to nejsou ty pravé
hry, kdy člověku vede dobrá myšlenka
ruku a vzniká něco zajímavého, nového.
Podle toho, co vidím na výstavách, bych
si dovolil odhadnout, že dneska si hrají
rodiče s dětmi jen v každé čtvrté rodině.

Jak se na to děti tváří?
V první chvíli jsou překvapené, že je

Ale říkal jste, že je běžné, že si
s hračkami hrají děti i jejich rodiče…

Váš tatínek byl šikovný?
A jak! Jeho koníčkem bylo dřevomodelářství. K práci se dřevem mě vedl odmalička a jako většímu mi fandil, když
jsem se rozhodl stát dřevomodelářem. A
mě pak, už jako dospělého, začalo bavit
vyrábět hračky podle vlastních nápadů.
Proč to vlastně není vaší profesí?
Byl jsem k té profesi velmi blízko. Pracoval jsem jako vzorkař vývojové dílny výrobního družstva. Podle mých návrhů
družstvo vyrobilo několik typů hraček
v malých sériích a s úspěchem je prodávalo do zahraničí. Jenomže to byla doba
80. let, kdy o budoucnosti projektů rozhodovaly dlouhodobé plány a vlivné známosti. Nedostal jsem šanci realizovat svoje další návrhy, a tak jsem v roce 1987
přestoupil do jiného zaměstnání. Hračky
vytvářím pro vlastní potěšení. Stálou expozici jsem si vybudoval v bývalé stodole vedle svého domu v Lodhéřově. Jmenuje se Luďkova Hračkolna a může ji navštívit každý, kdo si chce hrát.
Na závěr by se hodila hezká příhoda
z Hračkolny. Máte nějakou?
Řeknu vám tu nejmilejší. Jednoho dne u
Hračkolny zastavil autobus plný penzistů. Jeli na výlet po Jindřichohradecku a
nějak se dozvěděli, že v Lodhéřově je expozice dřevěných hraček. Když vstoupili dovnitř, rozzářily se jim oči a vzpomínali, jak si kdysi s dřevěnými hračkami
hrávali. Někteří na chvíli odložili důstojnost a hráli si tam jako děti. A já si v té
chvíli uvědomil, jak velikou moc má
hračka. Malému dítěti rozvíjí tvořivost,
zatímco zralého člověka dokáže omladit
a aspoň na chvíli vrátit do dětských let.

Česká republika

8. září 2017 29

Fotky z Ruska by mohly odhalit
tajemství nacistické továrny
Badatel Tomáš Rotbauer
odjíždí do Moskvy hledat
informace o tajemném
dole Richard, které si
Sověti mohli odvézt
jako válečnou kořist.
5plus2
■ ROZHOVOR
PAVEL KŘIVOHLAVÝ
ČR | Strážník Tomáš Rotbauer z Litoměřic pochytal na dvě stovky celostátně
hledaných osob. Vedle pátrání po zločincích se věnuje také pátrání historickému. Napsal pět knih a nyní se chystá
probádat moskevské archivy, které
ukrývají informace o bývalé nacistické
továrně v dole Richard. Ta se nacházela
na západním okraji Litoměřic. „Sověti
si Richard nechali zevrubně nafotografovat, protože si podobnou fabriku chtěli postavit v Rusku,“ říká Rotbauer.
Už léta se zabýváte historií bývalého dolu Richard. Kam se nyní posunulo vaše bádání?
O Richard se zajímá poměrně mnoho
lidí, ale seriózních zpráv je známo velmi málo. Dodnes například není jasný
rozsah a využití továrny. Některé chodby nejsou zakreslené, stejně jako tajemný vchod v Richardu 1. Zcela chybí fotografický materiál, který zabavila StB.
Chystám se proto vycestovat do
Moskvy, kam si Sovětský svaz v lednu
1946 odvezl válečnou kořist z Litoměřic. Doufám, že tam najdu zprávy k dění
po roce 1940.

Vstup do dolu Richard, bývalé největší nacistické podzemní továrny v Čechách.
Vyjet do Ruska je možné jen pod záštitou ministerstva potažmo České republiky. Rusko má totiž své zákony pro badatele nastavené jinak, než jsme zvyklí
u nás. Jsem v kontaktu s Ministerstvem
životního prostředí, které Richard spravuje jako bývalý lom, i s Ministerstvem kultury. Jednám s ministrem
Brabcem, který je velkým litoměřickým patriotem, i s ministrem Hermanem, kterého historie také zajímá.

Čím je Richard výjimečný?
Můžeme zde najít specifické prvky,
jako jsou betonové pilíře, které nikde
jinde nejsou. Ale hlavně se jedná o poslední koncentrační tábor 2. světové války, který byl rozpuštěn až 7. května
1945. Od jara 1944 do května 1945 tudy
prošlo přes 16 000 vězňů a na čtyři tisíce lidí zde zahynulo. Konaly se zde popravy a lidé umírali kvůli nelidskému
zacházení.

Jak jste přišel právě na Moskvu?
Je důležité vědět, která zpravodajská
služba měla Richard na starosti. Materiály, o nichž mluvím, by se měly nacházet přímo v Moskvě. Sověti si Richard
nechali zevrubně nafotografovat, protože si podobnou fabriku chtěli postavit
v Rusku. Na tu dobu se totiž jednalo
o technologii, která byla na velice vysoké úrovni.
Kdo tenkrát Richard nafotil?
Fotografie pořídili Karel Šanda a Jaroslav Krejčí. Krejčí byl velice šikovný fotograf, který na požádání sovětské armády celý objekt nafotil, ale byl donucen
podepsat protokol, že si nenechá žádné
negativy. To nesměl ani Šanda.
Bádat v ruských archivech není jednoduché, kdo vám v tom pomáhá?

Co je zatím o dole Richard známo?
První těžba vápence zde začala v 19. století, kdy byla objevena žíla o mocnosti
asi sedmi metrů. Těžba pokračovala až
do války. Po ústupu německých vojsk
od Stalingradu, kdy došlo k masivnímu
bombardování Německa, rozhodl
v roce 1943 Albert Speer o přesunutí
zhruba pěti set objektů zbrojního průmyslu pod zem. Na našem území jich
vzniklo téměř padesát. Richard se svojí
velikostí řadí mezi největší.

Strážník Tomáš Rotbauer je úspěšným badatelem. Napsal již pět publikací s historickou tematikou.

Dnes v místě utýrání tisíců lidí však
odpovídající památník nestojí, že?
Podle mého názoru se jedná o pietní
místo, které zatím vůbec nebylo odpovídajícím způsobem upraveno. Přál bych
si, aby město Litoměřice k Richardu přistupovalo s větším respektem. Dnes je
v okolí vstupu do bývalé nacistické továrny řada černých skládek. Důl, kde za
otřesných podmínek umírali nevinní
vězni, prolézají youtubeři, graffiťáci
a bezdomovci a je zde mnoho neonacis-
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tických nápisů, což je z mého pohledu
značně nehumánní. Navíc zde hrozí velké nebezpečí závalů.
Jsou tyto závaly pouze jevem posledních let?
Kvůli nestabilnímu podloží docházelo
k sesuvům i při normální těžbě, jak už
před válkou, tak i později. Nejznámější
zával se stal na svátek svaté Barbory
4. prosince 1944, kdy bylo zavaleno několik desítek vězňů. Některé závaly
jsou však vytvořeny uměle. Otázkou je,
kdo a proč je vytvořil.
Proto se zřejmě stále objevuje mnoho spekulací, že?
Co se týče různých nacistických pokladů, dnes žádná z vítězných mocností nepřizná, co všechno odcizila, a proto se
vytváří různé konspirační teorie. Stejně
tak, kdyby SS nějakou štolu zasypala,
jen by hledačům usnadnila práci. Buďme proto pragmatičtí a o Richardu přemýšlejme jako o nacistické továrně, kde
Maybach vyráběl motory do Panzerů
a Tygrů. Mějme k Richardu úctu a berme ho jako místo, kde v otřesných podmínkách zemřely tisíce lidí.
Budete bádat v Rusku. Je však možné, že i u nás se ještě něco najde?
Samozřejmě. Rád bych proto poprosil
pamětníky či jejich dědice, zda by mi neposkytli dosud nezveřejněné informace
o Richardu nebo tzv. Fafáku, kde tenkrát sídlil štáb SS Führungsstab B5.
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Mobil? Děkuji, raději telegraf!
Ne všichni jsou posedlí světem smartphonů
nebo čipů. Hugo Vostal si oblíbil éru vzducholodí.
TOMÁŠ BLAŽEK
ČR | Hugo Vostala z Třebíče fascinují
vzducholodě, němý film a stará letadla.
O brazilsko-francouzském průkopníkovi vzduchoplavby Alberto Santosi-Dumontovi začal natáčet animovaný film.
Zajímavé je to tím, že Hugo nastupuje
do deváté třídy. A protože je staromilec,
jak se patří, natáčí na analogovou kameru. „Dumont postavil šestnáct vzducholodí, ale málokdo ho zná. Tak bych ho
chtěl zpopularizovat. Napadlo mě, že by
se k němu hodil film natáčený tak, jak
dělal filmy Karel Zeman – kde fungují
modely, animace, kresby,“ líčí Vostal.
Má výtvarný talent, a tak o vzducholodích nakreslil a napsal i naučné leporelo. Vytvořil ho s takovou bravurou a stylem, že by mohlo vyjít tiskem. Jeho
kresbu synagogy si město Třebíč v roce
2014 vybralo na oficiální novoročenku.
Do filmu si Hugo vytváří i modely
vzducholodí, dobových motorů, prv-

Vlevo Hugo Vostal a figurka Dumonta s typickým kloboukem. Uprostřed
kresby a vpravo model letadla, která vyrábí.
FOTO 3x | TOMÁŠ BLAŽEK
ních letounů či loutku průkopníka Dumonta se stavitelnými končetinami a oblečením v dobovém stylu, které Hugo
ušil. Také kreslí komiksy o vývoji letectví, na balsových modelech dobových
aeroplánů si navíc zkouší, jak létaly.
Není náhoda, že jeho oblíbeným malířem je Kamil Lhoták, komikem Charlie
Chaplin a romanopiscem Jules Verne.
Hugo k nevelké radosti svých rodičů
odmítá používat mobilní telefon. „S mobilem bych měl pocit, že mě neustále někdo sleduje, a to se mi nelíbí. Většina
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lidí má chytrý telefon, ale sami chytří
nejsou. Já potřebuji vědět, jak věci fungují od začátku až do konce, dům také
nestavíte od prostředka. V době telegrafů byl každý schopen ten přístroj opravit, rozuměl jeho funkci. Víte ale, jak
funguje chytrý telefon a umíte si ho
opravit? Neumíte,“ zůstává mladík
z Třebíče nesmlouvavý.
Zájem o to, jak věci fungují, už projevoval odmalička. Jeho maminka, po níž
má zřejmě v genech výtvarný talent, pobaveně ukazuje Hugovy dětské kresby

a líčí, jak se ve čtyřech letech zajímal
o kanalizaci, systém odvozu odpadků,
od šesti let systematicky kreslil historické automobily, z hlíny modeloval stromy a ruiny staveb, které někde viděl,
kreslil stovky druhů prvoků.
Nebojí se Hugo, že ze svých četných
zájmů „vyroste“? „Ne! Jsou lidé, kteří
nestárnou a hrají si pořád. Já mám vytrvalost, která mě neopouští,“ směje se
školák Hugo, na hlavě slaměný klobouk, který před sto lety nosíval stavitel
vzducholodí Alberto Santos-Dumont.
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Rozkvetlý balkon zalévá muž

Pro radost: Větší koncentraci květin, bylinek i zeleniny v panelovém domě hned tak člověk nenajde
PETR WOJNAR
ČR | Balkon Pavla Vrány z Karviné září
do okolí pestrými bravami. Hlavně v
létě stojí za to projít Závodní ulicí v části Nové Město. Kdysi dokonce získal titul nejkrásnější květinové výzdoby ve
městě. Soutěž už nyní magistrát nepořádá, ale balkon v šestém patře panelového domu nadále v létě rozkvétá.
„Nedělám to kvůli soutěžím, ale pro
sebe,“ podotýká nadšenec do flóry, ale i
doma vypěstované stravy. Kromě petúnií, million bells a dalších okrasných
květin si na balkonu pěstuje rajčata, papriky či kozí rohy. Z bylinek pak třeba
bazalku, mátu, petrželku, meduňku, šalvěj a další. Pro jeho vášeň už není na poměrně velkém balkoně místo na nic jiného. Někdy si tak od přítelkyně vyslechne, že by si tam také ráda pověsila
prádlo nebo jen tak poseděla, což v obklopení květů dost dobře nejde.
„Ale jinak se mnou koníček sdílí a pomáhá mi s péčí,“ prozrazuje Vrána. A
že je to časově náročné hobby. Takové
množství zeleně si vyžaduje každoden-

Pavel Vrána na balkoně stráví hodně času. Aby vypadal takto, musí se o něj s přítelkyní starat denně. FOTO | PETR WOJNAR
ní starost. Když Pavel Vrána s přítelkyní odjíždí na delší dobu pryč, pak trochu
trne. „Ale už mám známého, který ví,
co a jak. Posledně se mi nabídl kamarád
a to si naběhl. Nečekal, že tady stráví zaléváním hodinu, dvě,“ komentuje pobaveně pěstitel.

Jeho koníček vyžaduje také velkou trpělivost sousedů. Lidé mu občas vytknou, že jim při větrných dnech něco
popadá na jejich balkony. Obyvatel nejvyššího patra domu už ale ví, co má v takových případech dělat. „Zanesu jim
buď flašku vína, nebo něco z vypěstova-

né úrody,“ směje se muž v záplavě květin. Žít v bytě bez balkonu už si nedokáže představit. Pokud se bude stěhovat,
tak jedině do baráčku. Tam prý na pěstování získá ještě více prostoru, třebaže
i s tím omezeným, panelákovým, si poradil na výbornou.
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Nová ozdoba českých rallye
Tváří se jako veterán, ale
pod retro maskou se
ukrývá moderní žihadlo.
Zbrusu nový vůz proslulé
značky Abarth bude
v barvách hustopečské
stáje Agrotec působivou
ozdobou českých rallye.
ROBIN KRUTIL
ČR | Znalci si při pohledu na jeho karoserii možná vybaví vůz z roku 1972, který ve své době posbíral nejeden úspěch.
Tahle podoba je však pouze na oko.
„Veškeré komponenty jsou moderní,
jedná se o kompletní závodní auto,“ přibližuje rallyový jezdec Martin Rada svého nového „miláčka“.
Ten nese název Abarth 124 Rally,
vznikl ve spojení s Fiatem a jedná se
o horkou novinku. „Toto auto se dělá od
ledna, my máme výrobní číslo třináct,“
oznamuje Rada, jenž se svým navigátorem Jaroslavem Jugasem jedenáct let pilotoval vůz Alfa Romeo.
S ním ve třídě 8 získával české tituly,
dvakrát v této kategorii vyhrál i legendární Rallye Monte Carlo. „Ale Alfa
je na konci své homologace, takže jsme
hledali novou hračku. S Abarthem jsme
začali komunikovat v lednu, když představil homologovanou 124, v autě jsem
poprvé seděl v dubnu nebo květnu.
A v červnu, když jsem mohl absolvovat
ostrou jízdu na testovací dráze, jsem se

Zbrusu nový vůz Abarth 124 Rally má šestnáctiventilový čtyřválec 1,8 litru z Alfy Romeo a jeho výkon se blíží 300 koňským silám. Na českých tratích jej bude pilotovat Martin Rada.
FOTO | TOMÁŠ PICKA
rozhodl, že tento vůz přivezeme do České republiky,“ popisuje Rada.
Nový Abarth má šestnáctiventilový
čtyřválec 1,8 litru z Alfy Romeo a jeho
výkon se blíží 300 koňským silám. Závodník hustopečského Agrotec Czech
Abarth Teamu tak ze skupiny N povýší
do skupiny RG-T a 4. třídy. „Posouváme se do kategorie áčkových aut k atraktivním vozům jako Porsche. Je to pro

nás velká výzva,“ hlásí Rada, pro nějž
je největší změnou přechod z předního
na zadní náhon. „Je to profesionálnější
závodní auto. Je ovladatelnější, pohyblivější a hravější. Jezdí se s ním opravdu
dobře,“ libuje si zkušený pilot.
Nový Abarth debutoval letos na Rallye Monte Carlo, kde jej řídil Francois
Delecour. Dosud značku využívaly převážně týmy v Itálii, kde se jezdí i specia-

lizovaná soutěž. Závodí s ní také jezdci
ve Francii a Španělsku, v Česku bude
Radův Abarth první.
Jeho soutěžní premiéra by mohla přijít v půlce října ve Vsetíně, do té doby
hustopečské duo Rada–Jugas „dojíždí“
svou Alfu Romeo. Do budoucna čeští
průkopníci nové značky nevylučují starty na šampionátech Slovenska nebo Maďarska.

Dílna oživí věhlasnou tradici modrotisku
ONDŘEJ HOLUBEC
ČR | Rozmanité bílé vzory na modrém
podkladu, které vznikaly pod rukama
valašských barvířů a tkalců, neodmyslitelně patří ke Zlínsku. Upozornit na tuto
tradici se rozhodli ve Valašských Kloboukách. V prvním patře tamní Staré
radnice funguje speciální modrotisková
dílna. Návštěvníkům nabízí 17 různých
razítek, kterými si mohou potisknout pohlednice a symbolicky si připomenout
někdejší věhlas valašských barvířů.
„Klobouky byly už od 16. století soukenickým a barvířským střediskem.
Modrotisk je typickou technikou. Už od
17. století je doloženo, že se k barvení
látek používalo přírodní barvivo indigo,“ vysvětlil Petr Odehnal z městského
muzea. Největšího rozmachu pak barvířské řemeslo na Valašsku dosáhlo ve druhé polovině 19. století. Zprvu se látky
potiskovaly výhradně ručně dřevěnými
formami, později modrotiskaři využíva-

Poštovní modrotisková dílna (na malém snímku) pro návštěvníky. Věhlas valašských barvířů a jejich tradice přetrvala dodnes.
ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA
li tiskařského stroje, takzvané perotiny.
Řemeslníci barvili modrotiskem především lidové kroje. „Modrotisk se stal
už v první polovině 19. století nezbytnou součástí ženského všedního oděvu.
Šily se z něj zejména zástěry do pasu –
fěrtochy, šátky, ale také sukně, kabátky

do pasu – jupky, nebo povlaky na peřiny a polštáře,“ píše se na webu Katalogu modrotiskových forem.
Přímo v Kloboukách ještě do třicátých let fungovala vyhlášená barvířská
Pechancova dílna. Barvily se tu zástěry
nebo takzvané polské šátky. Šlo o vel-

ké, tmavě modré šátky s oranžovou
bordurou a s drobným vzorem v ploše,
které se vyvážely na trhy do Krakova.
Po smrti majitele Jana Pechance v roce
1926 v činnosti ještě pokračovala jeho
dcera, později však dílnu museli uzavřít. „Po zániku dílny zůstala část vybavení v muzeu. Právě odtud máme původní vzory, kterými se tu tisklo,“ zmínil Odehnal.
Lidé si na pohlednice, jejichž povrch
imituje textilii, mohou narazit modrotiskové kombinace podle svého přání. „Z
druhé strany si nadepíšou adresu, přidají pozdrav, vhodí do naší poštovní
schránky a mají originální pohlednici.“
Inspirovat se turisté mohou několika
vystavenými dochovanými látkami s původními vzory. Modrotisková dílna je
letos po loňském zkušebním provozu hitem. „Je to lákavá zábava pro děti i dospělé. Do modrotiskové dílny chodí lidé
častěji než do našich expozic,“ dodal
Odehnal.
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Koulování i za letních
veder. Parádní zábava
Na Černé hoře je sníh
celé léto. Vyrábí ho
revoluční technologie
Snow Factory.
TOMÁŠ PLECHÁČ
ČR | Přestože do začátku zimní sezony
zbývá ještě několik měsíců, na Černé
hoře v Krkonoších je sníh celé léto. Vlekaři u horní stanice kabinkové lanové
dráhy totiž testují novou technologii
Snow Factory, která dokáže vyrábět
sníh i v plusových teplotách. Na hromadě technického sněhu děti bobují a koulují se i v třicetistupňových vedrech.
Hlavní využití bude mít „továrna na
sníh“ v zimě. Skiareál si může přesně
stanovit, kdy zahájí lyžařskou sezonu.
SkiResort Černá hora-Pec, pod který
spadá pět krkonošských středisek na je-

diný skipas, si technologii zapůjčil na
zkoušku pro letošní sezonu. Zařízení vypadá jako lodní kontejner, funguje na
podobném principu jako velký mrazák.
Na rozdíl od sněžných děl a tyčí sníh
vzniká v uzavřeném prostoru, Snow
Factory dokáže vyrábět sníh do plus
25 stupňů Celsia.
„Představte si obrovskou plechovku
od Coca-Coly, její stěnu hluboce podmrazte a pak na ni nalijte vodu. Voda se
promění v led a ten pokryje celou stěnu.
Následně led oláme obrovský nůž a pošle do drtiče, který ho rozdrtí na malé
kousíčky. Ty vyfoukne hadicí obrovský
fukar,“ popisuje hlavní zasněžovač na
Černé hoře Milan Vodička, jak téměř
17 tun vážící stroj funguje.
Ledové šupiny mají teplotu jádra minus pět stupňů. Díky nové technologii
si vlekaři mohou načasovat start lyžařské sezony. Na rozdíl od minulých let
by se ve vrchních částech Černé hory
mohlo lyžovat už o několik týdnů dříve.

„Chceme si vyzkoušet, jestli jsme
schopní k 1. listopadu připravit na vrcholu Černé hory 300 až 500 metrů sjezdovky Anděl, dětské hřiště na začátku
sjezdovky Pod kabinou, případně běžecké kolečko v délce třeba 300 metrů kolem horní stanice kabinkové lanovky,“
říká ředitel SkiResortu Petr Hynek.
Lyžařská sezona na Černé hoře v posledních letech obvykle začínala na konci listopadu.
Nová technika vlekařům umožňuje
vyrábět sníh do zásoby s několikatýdenním předstihem. Kontejner mohou převážet na návěsu a zasněžovat tak různá
místa ve skiareálu. „Můžeme začít vyrábět sníh už na začátku října,“ dodává
Hynek. Snow Factory má také význam
při nepříznivých povětrnostních podmínkách. „Začátek zimy, kdy se mění
teploty do minusu, bývá hodně větrný.
Polovina sněhu ze sněžných děl končí v
lese, druhá půlka na sjezdovce. Díky
této technologii budeme moci udělat zá-

Sněhové osvěžení na Černé hoře
v Krkonoších. FOTO | TOMÁŠ PLECHÁČ
kladní vrstvu a pokračovat ve spodní
části sjezdovky. Pomůže nám to rychleji dosněžit delší část svahu,“ vysvětluje
ředitel. Snow Factory nemá nahradit tradiční zasněžovací systém. Výroba sněhu v „mrazáku“ je nákladnější než provoz sněžného děla, především na spotřebu elektrické energie.
Jako první u nás začal revoluční technologii vloni používat skiareál Monínec
ve středních Čechách. Zařízení se ve
světě začalo původně používat na zasněžování menších ploch: biatlonových tratí a skokanských můstků.
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VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM
MASO UZENINY PÍSEK, a.s. přijme
Pro nově otevíranou prodejnu masa a uzeniny
OC CHODOV, Roztylská 2321/19, Praha 11, přijmeme
pracovníky do dvousměnného provozu na pozice:
Požadujeme:
• Praxe s vedením obchodního týmu
• Vyučení v jakémkoliv oboru
• Trestní bezúhonnost

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KONÍ
A VŠEHO CO K NIM PATØÍ
POD ZÁŠTITOU
MINISTRA ZEMÌDÌLSTVÍ

5plus2

Vedoucí
prodejny

Požadujeme:

Prodavačka

• Vyučení v jakémkoliv oboru
• Trestní bezúhonnost
• Příjemné vystupování
Požadujeme:

Řezník

• Vyučení v oboru řezník – uzenář
• Trestní bezúhonnost
• Pečlivost

Prodejnu otevíráme v září 2017.

MASO UZENINY PÍSEK, a.s.

GSM +420 606 650 026, tel. +420 382 203 275

gabriela.benesova@muuupisek.cz www.muuupisek.cz

A ŽOKEJE JOSEFA VÁNI

33%
15. a 16. 9.
VEÈERNÍ
KOÒSKÁ
GALASHOW

otevírací doba:
9 - 18 hod.
nedìle:
9 - 17 hod.

www.vll.cz

15. – 17. 9. 2017

JUDr. Stanislav Grospič
Věk 53 let

Motto:
„Každý má právo na práci, spravedlivou odměnu
za ni a důstojný život v míru“

STAŇ SE ŘIDIČEM
V DHL NEPŘEVÁZKA
Co bude Vaším každodenním chlebem?
Jezdit kamionem mezi Českou republikou a Německem

Co za to od nás dostanete?
Náborový příspěvek bez závazku
Nejnovější vozový park
Nadstandartní základní mzdu
Možnost trávit víkendy s rodinou

Pojištění pro případ, že při práci způsobíte
škodu
Týden dovolené navíc
Příležitost být součástí největší logistické
firmy na světě!

Co Vám určitě nesmí chybět?
Minimálně jeden rok praxe
v mezinárodní dopravě
Řidičský průkaz skupiny C+E
Samostatnost a spolehlivost

Platný profesní průkaz, čipová karta
do TCHG
Chuť jít k nám a zkusit to – rádi
Vás zaučíme!

Potřebujete více informací?
Podívejte se na stránky www.doplndhl.cz

VOLEJTE HNED na kontakt:

Petr Lhoták
+420 725 237 353 petr.lhotak@dhl.com
Karel Moucha +420 724 554 516 karel.moucha@dhl.com

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, původní
profesí jsem tedy právník. V dalším období jsem se zaměřil na státní a správní
právo s cílem pracovat ve veřejné správě. Po skončení vojenské základní služby
jsem nastoupil na Městský úřad, později Magistrát města Mladá Boleslav. Zde
jsem čtrnáct let pracoval jako vedoucí správního odboru. V současné době jsem
poslancem za Komunistickou stranu Čech a Moravy. V Poslanecké sněmovně
pracuji v ústavněprávním výboru a věnuji se problematice ústavního a pracovního práva.
Nejvíce mě v současné společnosti znepokojuje hluboká sociální nerovnost
podmiňující vykořisťováním člověka člověkem. Rovněž velice vážně a s obavami sleduji narůstající možnost dalšího válečného konﬂiktu. Tyto věci ovlivňují
mou práci. Proto jsem se věnoval např. prosazení zákona o celostátním referendu, obraně zákoníku práce a obhajobě práv zaměstnanců, zabránění církevních restitucí. Sem směřovaly např. i mé legislativní iniciativy. Hluboce mi vadí
vstřícnost současné vlády vůči Severoatlantické alianci a Sudetoněmeckému
krajanskému sdružení. Jsem přesvědčen, že ohrožují českou státnost.V tomto
směru byly položeny. i mé dotazy na předsedu vlády ČR a ministry. V regionální
oblasti se věnuji otázkám dopravy. Mou konkrétní snahou byla zejména podpora a rozvoj železniční dopravy v našem kraji. Např. se snažím pomoci urychlit
vybudování tzv. Všejanské spojky, která by měla sloužit k rychlejšímu spojení
Prahy s Mladou Boleslaví a Libercem. Také usiluji o rekonstrukci hlavního železničního nádraží v Mladé Boleslavi.
Vedle těchto aktivit jsem se zapojil do odborové práce, kde v současné době
dělám předsedu Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska. Dále se angažuji
ve Slovanském výboru České republiky a snažím se pomáhat dalším vlasteneckým organizacím, například Klubu Českého pohraničí.
Jsem ženatý a mám dvě dcery. Mezi mé záliby patří turistika, četba, historie,
malování.
Email: grospics@seznam.cz
zadavatel: KSČM

zpracovatel: KSČM

Platnost nabídky

13.9. – 26.9.2017
nebo do vyprodání zásob.

890

1290

100 g
+50%
ZD
ARMA

KUNÍN
Pohár 150 g
Jahoda, Jablko, Čoko
LACTALIS CZ
(5,93 Kč/100 g)

ZLATÉ
Polomáčené 150 g
Hořké, Mléčné
MONDELÉZ ČR
(8,60 Kč/100 g)
SEDITA
Attack 30 g
Mléčný, Čokoládový,
Oříškový, Kokosový
IDC PRAHA
((13,- Kč/100 g)

Perla 500 g
Máslová příchuť
UNILEVER ČR
(5,98 Kč/100 g)

2990
Tavený sýr 140 g
Smetanový,
Se šunkou, S paprikou
ACCOM CZECH
(14,21 Kč/100 g)

1990

390

89,-

Játrovka cihla
pultový prodej
HAMÉ
(cena za 1 kg)

9990
Tuzemák 0,5 l
37,5% lihovina
FRUKO SCHULZ
(199,80 Kč/l)

Piškoty dětské 120 g
KÁVOVINY
(6,58 Kč/100 g)

790
1690

JIHLAVANKA
Staročeská směs 70 g
mletá káva
TCHIBO PRAHA
(24,14 Kč/100 g)

2990

Zlatopramen 11° 1,5 l
světlé pivo
HEINEKEN ČR
(19,93 Kč/l)

Seznam zúčastněných prodejen naleznete na stránkách Jednoty Nymburk www.jednotanbk.cz a www.skupina.coop

Navštivte naše webové stránky www.xxxlutz.cz.

TVOŘÍME S VÁMI
ALÝ
LÝ
DOKONALÝ
V
DOMOV
Platí od 07.-10.09. a 15.-17.09.2017.

-44%17%
XXXL POUKAZ

NA VYBRANÝ
NÁBYTEK

XXXL P
OUKA
Z

na vybr
na př íštaný nábytek
í nákup

Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny. Mimo zahradního nábytku, akčního a výprodejového
o zboží a zboží propagovaného
v naší aktuální reklamě. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky, po uplatnění slevy nemohou být žádné
žád é d
další
lší slevy
l
poskytk t
nuty. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. Sleva je počítána z původních prodejních cen (PPC), které jsou uvedené u zboží
v prodejně i na internetu. Nevztahuje se na zboží značek Carryhome, Joop, Tempur, Natuzzi, now! by hülsta, hülsta, Dieter Knoll
Collection, Voglauer a Tom Tailor.

XXXL POUKAZ

Platí

12.0d9o
2017 .

79,149,-

Kuřecí špíz
s hranolky
a bylinkovým máslem

XXXL domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
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Oceloví obři na kolejích jsou hit
Největší sbírka
železničních vozů
v Česku obsahuje unikáty
i rekordmany.
MIROSLAVA STRNADOVÁ
ČR | Na osm tisíc lidí zavítalo přes léto
do chomutovského vlakového depozitáře Národního technického muzea. Velký zájem fanoušků železnice přiměl vedení muzea k prodloužení otvírací doby
o téměř jeden měsíc, do 29. října. „Velice nás potěšilo, že otevření železničního depozitáře mělo odezvu a že jeho návštěvnost je veliká. Máme radost, že je
u nás hodně zájemců o dějiny železnice,
a proto jim vycházíme vstříc,“ uvedl generální ředitel muzea Karel Ksandr.
Expozice představuje dějiny a vývoj
kolejové drážní dopravy od 2. poloviny
19. století do současnosti. K vidění jsou
lokomotivy bývalých ČSD, salonní,
osobní i motorové vozy, elektrické
a motorové lokomotivy, historické drezíny, ale i vozidla, která donedávna slouINZERCE

žila v pravidelném provozu u Českých
drah. Mezi největší unikáty patří parní
rychlíková lokomotiva Albatros, která
v srpnu 1964 vytvořila doposud nepřekonaný rekord parních lokomotiv Československých státních drah rychlostí
162 kilometrů v hodině.

53

let drží parní
lokomotiva Albatros
rychlostní rekord.

Depozitář býval v minulosti přístupný veřejnosti jen dvakrát do roka při
dnech otevřených dveří. Změnilo se to
letos, kdy se vedení národního muzea
rozhodlo unikátní sbírku zpřístupnit na
delší dobu. Depozitář má otevřeno od
čtvrtka do neděle vždy od 10.00 do
17.00 hodin. Nachází se za nákupním
centrem Globus na okraji Chomutova.
Oceloví majestátní obři uchvacují
malé i velké návštěvníky. K vidění je
většina sbírky technického muzea, tedy
více než sto kolejových vozidel. „Syn je
velký fanoušek železnice, dokonce
jsem přijeli vlakem, aby měl zážitek ještě větší. Překvapilo mě, kolik strojů je

V depozitáři je vystaveno více než 100 kolejových vozidel.
zde k vidění,“ prozradila maminka Alena Kopecká z Plzně. „Chtěl bych být
strojvůdcem. Mám velkou sbírku plakátů a časopisů o železnici,“ ozval se šestiletý Jakub. Zda bude depozitář otevřený

FOTO | 5PLUS2

i v příštím roce, rozhodne právě zájem
veřejnosti. V budoucnu Národní technické muzeum počítá s vybudováním
železniční expozice také na Masarykově nádraží v Praze.

INZERCE

Kněžmost

Bakov nad Jizerou
Bradlec
Kosmonosy
Mladá Boleslav

Brodce
Benátky
nad Jizerou

KAUTEX, mezinárodní společnost vyrábějící plastové díly
pro automobilový průmysl se sídlem v Kněžmostě
(cca 15km od Ml. Boleslavi v blízkosti dálnice směr Liberec) hledá kandidáty na tyto

volné pozice (třísměnný provoz):
OPERÁTOR VÝROBY
OPERÁTOR LOGISTIKY
ELEKTRONIK
SEŘIZOVAČ
LABORATORNÍ TECHNIK

– nejsou potřeba žádné specifické odborné předpoklady
nebo předchozí zkušenosti, vše Vás naučíme
– není nutnost vlastnit oprávnění VZV, zajistíme
– min. vyučen v oboru elektromechanik SOŠ, vzdělání v oboru
elektro §5 Vyhl.50/78 Sb., §6 výhodou
– min. SŠ/SOU tech. zaměření
– zkušenosti s kvalitou a prací s měřidly

nabízíme:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

zázemí rostoucí mezinárodní společnosti
jistotu zaměstnání, možnost kariérního růstu
5 týdnů dovolené
obědy zdarma
firemní svozy z Mladé Boleslavi a dalších nástupních míst
další finanční i nefinanční benefity (systém prémií a příplatků, 13. plat, roční výkonový bonus, příspěvek
na penzijní připojištění, odměna za doporučení nového zaměstnance, odměny při dosažení pracovního
jubilea, odměna při příležitosti svatby, narození dítěte, aj.)

Máte-li zájem o některou z výše uvedených pozic nebo se chcete dozvědět bližší informace
o náplni práce či možném finančním ohodnocení, kontaktujte nás na e-mailové adrese:
hrbohemia@kautex.textron.com, nebo na telefonu 727 967 802 nebo 720 519 117, popř. 727 967 799.
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Tajenka: růže z rukou šeredy.

Brunclík dohrává kariéru v divizi
Fotbalista David
Brunclík byl hráčem
Mladé Boleslavi
dlouhých jedenáct let.
Nyní už svůj bývalý klub
příliš nesleduje.

cích jsme měli i trochu štěstí, na konci
se však podařilo zahrozit i nám. Penalty
jsou loterie, to se potvrdilo i v Kolíně,
kde snad víc kluků neproměnilo. Brankáři se vyšvihli.
V Kolíně jste působil do konce minulé sezony, jak moc pro vás tohle
utkání bylo speciální?
Neberu zápasy jako speciální. Každý
zápas je nějaký, na všechny se musím
připravit. Samozřejmě, mrzí mě to, že
jsem tady nezůstal, ale okolnosti byly takové, jaké byly, takže se nedá nic dělat.

PETR PROCHÁZKA ML.
KOLÍN | Fotbalový záložník David
Brunclík patřil dlouhé roky do kádru
Mladé Boleslavi. Pak se vrátil do Kolína a nyní pokračuje na divizní úrovni
v dresu Kratonoh.
Současné boleslavské trápení v nejvyšší soutěži už příliš nesleduje.
„Jsou poslední, to jsem tam já nezažil. Ale moc už Boleslav nesleduji, takže to ani nějak komentovat nechci.“
Vídáte se ještě s kluky, se kterými
jste tam hrál?
Potkáváme se na fotbalech, ale že bychom si sedli na kafe, tak to už ne. Přece jen žiju u Kolína, kde mám jiné kamarády, spoluhráči z Boleslavi žijí jinde.
V létě jste přestoupil z Kolína do
Kratonoh a povídalo se, že to neby-

David Brunclík (uprostřed ve žlutém) se při utkání v Kolíně dostal i do téhle
trochu nefotbalové pozice.
FOTO | PETR PROCHÁZKA
lo úplně standardní. Váš komentář?
Zatím je to hodně čerstvé, nechce se mi
o tom mluvit, uvidíme časem.
Do Kratonoh vás šlo z Kolína více,
byla to výhoda?
Určitě, s Honzou (Janem Štočkem) jsem
v Kolíně hrál dlouho, chvilku byl i v Boleslavi, takže jsem byl rád, že jde se
mnou.

O víkendu jste za Kratonohy poprvé
nastoupil v Kolíně a byla z toho výhra na penalty. Jak byste utkání
zhodnotil?
První poločas jsme byli jednoznačně na
koni my, Kolín jsme přehrávali a zaslouženě jsme šli do kabiny s jednobrankovým náskokem. Ve druhé půli se to otočilo, Kolín na nás vletěl, měli tam hodně šancí, vyrovnali. V některých situa-

Neměl jste přece jen trochu vyšší
motivaci než jindy?
Já jsem hlavně pořádně nevěděl, za
koho mám hrát (smích).
Plánujete kariéru dohrát v Kratonohách, nebo se fanoušci mohou těšit
na návrat do Tří Dvorů?
Ukončím to určitě ve Třech Dvorech,
ale za jak dlouho to bude a jestli mezitím budu hrát ještě někde jinde, tak to
sám nevím.
Jaké ambice máte v Kratonohách,
chcete postoupit?
Postoupit by chtěl třeba každý, my chceme hrát pěkný, líbivý fotbal a uvidíme.

ZAMĚSTNÁNÍ
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Robot v práci není nepřítel
Obavy o pracovní místa
v souvislosti s robotizací
a nástupem nových
technologií jsou
přehnané, roboti člověka
nenahradí, jen zefektivní
jeho práci.
VERONIKA KRATOCHVÍLOVÁ
STŘEDNÍ ČECHY | Obavy o pracovní
místa vyplývající z rozvoje nových technologií, digitalizace a robotizace, které
momentálně rezonují ve společnosti,
jsou podle Kateřiny Veselovské, seniorní konzultantky společnosti Deloitte,
přehnané. Lidé v Česku se prý především bojí změn a dávají přednost pracovní rutině.
Podle nedávné analýzy Úřadu vlády
by digitalizace měla do patnácti let vytvořit asi 300 000 pracovních míst, ale
INZERCE

Robot je pomocník, míní K. Veselovská.
FOTO | ARCHIV K. VESELOVSKÉ
současně zlikvidovat 700 000 starých.
Prognóza, že by nástup nových technologií měl do začátku roku 2030 připravit o práci na 400 000 lidí, je ale podle
Kateřiny Veselovské zbytečně pesimistická.
„Nejde o to, že by lidé měli najednou
přicházet o práci. Dostanou naopak
možnost dělat něco smysluplnějšího.
Současně s technologickým rozvojem

se totiž vytváří nové pozice, které si dříve firmy nemohly dovolit. Formou školení a rekvalifikací získají lidé novou
možnost uplatnění,“ vysvětluje.
Problém je podle ní hlavně v lidech.
Buď se bojí změn, nebo jsou příliš pohodlní. „I zaměstnavatelé se obávají toho,
že by si mezi svými zaměstnanci nadělali zlou krev, kdyby po nich chtěli nová
přeškolení. Čím déle se ale těmto změnám budeme bránit, tím hůře se budeme
schopni adaptovat na přirozený vývoj a
konkurovat zahraniční,“ doplňuje Veselovská. Digitalizace a robotizace podle
ní povede ke zvýšení produktivity práce
a tím ke zvýšení produkce a vytváření
nových pracovních míst.
Fakt, že by se o svá místa měly tedy
bát například „ohrožené“ prodavačky,
považuje za utopii. „Kdyby tomu tak
bylo, mohli bychom všichni nakupovat
už jen přes internet. V obchodě přece nejde jen o to vybrat si a zaplatit za zboží.
Nákup a prodej je odjakživa založený
na lidské interakci. Ať už si vybíráme
oblečení, jídlo, kosmetiku, očekáváme

doporučení, radu, povzbuzení...“ navazuje na úvahu, že ani mezi profesemi,
u kterých může být lidský faktor nahrazen technologií, nelze paušalizovat.
Hlavní brzdou rozvoje robotizace je
podle ní nepružná legislativa. „U nás se
například neustále řeší otázka dronů –
jestli je to bezpečné, zda nebudou lidem
padat na hlavu, zda nebudou narušovat
soukromí... V rozvojové Africe drony
přitom běžně transportují krevní transfuze. Vzhledem k tamní infrastruktuře je
to levnější a rychlejší způsob dopravy,“
doplňuje.
V současné době očekává více než
90 procent zaměstnavatelů, že jejich
společnost bude významně ovlivněna
digitalizací a automatizací. Proto bude
nutné dát pracovníkům možnost se nastávajícím změnám přizpůsobit, a to především změnou kvalifikace tak, aby
byli schopni vykonávat nově vytvořené
pozice. Společnosti tedy budou budou
muset investovat do svých pracovníků
formou různých školení, kurzů nebo
vzdělávacích programů.
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PESTRÁ
KOLEKCE
KUSOVÝCH KOBERCŮ
PORTLAND
materiál 100% PP frisé,
v různých barvách a rozměrech

619 ,-

Kč/ks
Nejlepší
novinka roku
v kategorii čistících
prostředků

cena za rozměr
67x120 cm

Sidolux Universal

Blue Flower, Green Grapes

celoplošný koberec

v nabídce další vůně

Tucson

Platí do 30. 9. 2017
nebo do vyprodání zásob.

PP vpichovaný, podklad gel, šíře 4 m

149,-

59,-

49,-

Kč/litr

Za případné tiskové chyby neručíme.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Zobrazené fotografie jsou
pouze ilustrační.

99,-

luxusní
bytový koberec

Spring
Heather

Kč/m2

PP frisé, podklad filc, šíře 4 m

279,-

BRENO.cz
KUPON NA SLEVU

5 plus 2 09/2017

-15
při nákupu

%

na veškeré zboží
Platí pouze do 30. 9. 2017!

Nevztahuje se na již zlevněné zboží a akční ceny. Nelze
uplatnit zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými
slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.

... inspirujte se ve Vaší nejbližší
prodejně BRENO s nejširším sortimentem
podlahových krytin / 58x v ČR

Kč/m2

máme

největší výběr

koberců,
PVC a vinylu

bytové PVC v šířích

nabízíme také

poskytujeme komplexní služby
poradenství
a individuální
přístup

řezání na míru
a obšívání
koberců

219,-

5m

sledujte
j náš facebook
ffacebook.com/koberce.breno
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koberec i PVC
profesionálně
položíme

zboží dovezeme
po celé ČR

