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

ČÍSLO 29, ROČNÍK VII

JURIS REAL, spol. s r.o.

Tel.: 777 133 130

www.vykupzahotove.cz

Franz a Saudková obsadili Tábor

Příští vydání
24. srpna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stojanech
za 14 dní. Kdo si chce zkrátit čekání,
může navštívit naše webové stránky
5plus2.cz, kde pro vás připravíme
speciální letní číslo. Redakce 5plus2

Partnerský pár – výtvarník, dramatik, skladatel a pedagog Vladimír Franz a fotografka Ida Saudková – obsadil dvě táborské galerie. Společná výstava s názvem My way je k vidění do 21. září. V Galerii U Radnice jsou Franzovy velkoformátové
i menší malby. Saudkové fotografie najdou zájemci v nedaleké Galerii 140.
FOTO | DAVID PELTÁN, MAFRA

Horusice mají školku
Nová mateřská škola v Horusicích má pomoci vyřešit
problémy s umísťováním dětí ve Veselí nad Lužnicí
a jeho okolí. Přijme až 22 dětí.
DAVID PELTÁN
HORUSICE | Na konci července si ji
lidé mohli prohlédnout. Od září do ní budou chodit. V Horusicích u Veselí nad
Lužnicí mají novou mateřskou školu.
Na děti čeká jedna třída mateřské školy s předpokládanou kapacitou 22 dětí.
Přízemí objektu bude kompletně bezbariérové. Zároveň je plánována úprava
venkovních prostranství, výsadba zeleně a přibudou herní prvky. „V rámci
hlavních výdajů bude pořízeno vybavení učeben a zařízení, dále jsou součástí

vedlejších výdajů herní prvky pro děti,“
říká Štěpánka Voráčková, vedoucí odboru investic a dotací města Veselí nad
Lužnicí.
Horusice jsou přibližně kilometr od
Veselí nad Lužnicí, kde fungují tři mateřské školy. Každý rok ale musejí odmítat desítky žádostí o děti. Mateřská
škola v Horusicích by se tak mohla stát
v tomto směru novou alternativou. Navíc ji mohou využívat i děti z okolních
obcí. Zejména z těch z jihu táborského
okresu.
Zchátralý objekt v Horusicích necha-

lo vedení Veselí nad Lužnicí rekonstruovat v srpnu 2017, v červnu letošního
roku byla stavba dokončena a 10. července zkolaudována. V horním patře objektu navíc při rekonstrukci vznikl sál,
který lze používat na různá setkání, oslavy nebo besídky.
Oprava stála 28,2 milionu korun a
projekt Mateřská škola Horusice je spolufinancován z integrovaného regionálního operačního programu v oblasti infrastruktury pro předškolní vzdělávání.
Ten na stavbu přispěl z 91 procent. Konkrétní výše dotace však bude podle Štěpánky Voráčkové známá až po závěrečném vyúčtování.
Na konci července bylo ve školce zapsáno 12 dětí a stále byla volná místa s
tím, že podle ředitelky školky mohou
přijmout i děti mladší tří let.

ŠVIHÁLEK DAL HOKEJI SBOHEM

Pětadvacetiletý hráč
ukončil profi kariéru. Začal
podnikat
...str. 24

POKLADY SKRYTÉ POD VODOU

Tak trochu jiné rybaření.
Na magnet vytáhnete
z vody i pistoli či skútr ...6 a 7
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Inspirovala je Amerika.

KRÁTCE
Strážníci odchytli
netopýra a užovku
TÁBOR | O víkendu byli táborští strážníci zaměstnáni odchyty volně žijících
zvířat, která zavítala do soukromých objektů. V sobotu dopoledne se u stropu v
prodejně levných potravin na Husově
náměstí usadil netopýr. Strážníci jej na
žádost prodavačky přemístili do volné
přírody. V neděli vpodvečer vyjeli do
Čekanic, kde majitelka rodinného domku nahlásila ve své garáži velkého hada.
Specialisté tam objevili obrovskou
užovku obojkovou, kterou také vypustili do přírody.
(lim)

Úsek z Borku do
Chotýčan je zavřený
JIŽNÍ ČECHY | Pokračování stavby dálnice D3 a budování odpočívadla u Chotýčan dočasně obousměrně uzavřelo část
silnice první třídy mezi Budějovicemi a
Táborem. Úsek Ševětín - Borek má být
neprůjezdný až do 21. srpna. Na stejný
termín jsou naplánované i práce na křižovatce Hluboká nad Vltavou - Lhotice. Řidiči musí jet po objízdné trase po silnici
II/603, která je vyznačená.
(mrk)

Sportovní hry seniorů
budou poprvé v Táboře
TÁBOR | První sportovní hry seniorů
se v Táboře uskuteční v úterý 18. září
od 10 hodin na stadionu Míru. Sportovní hry jsou určeny pro seniorky a seniory, kteří v letošním roce dosáhli věku 60
a více let. Soutěžit budou čtyřčlenná
družstva v šesti disciplínách. Přihlášky
družstev je možné zasílat do 10. září tohoto roku elektronicky na e-mail
ajahu@seznam.cz.
(rše)

Alena Krátošková
moderuje seznamovací
akce agentury Rychlé
rande Tábor. Posledního
srpna přivítají tisícího
klienta. Seznamují lidi
napříč celým krajem.
JOSEF MUSIL
TÁBOR | Pět minut může stačit, aby člověk našel partnera pro život. Se svým
protějškem se ale musí setkat osobně a
být k němu upřímný. Tímto způsobem
se nezadaní lidé poznávají na akcích seznamovací agentury Rychlé rande Tábor, první speed datingové seznamky
v jižních Čechách. O to, aby k sobě našli partnerskou cestu, pečuje spoluzakladatelka agentury a moderátorka Alena
Krátošková z Tábora.
Má dneska smysl organizovat osobní seznamování lidí, když existuje
nespočet internetových seznamek?
Osobní seznámení s nezadanými protějšky má podle mého názoru větší váhu
než anonymní kontaktování na internetu. Jedná se o zábavný, a hlavně efektivní způsob seznámení. Od našich klientů
víme, že s anonymními seznamkami nemají moc dobré zkušenosti.
To byl důvod pro založení vaší agentury?
Určitě ne. S nápadem přišel můj syn
Lukáš. V únoru 2014 viděl v televizi pořad o seznamování v USA formou tak-
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vltavínů, zlata a stříbra
za výhodné ceny bez poplatků
(šperky, mince, dentální zlato,
technické stříbro)

VÝKUP

Prodejna Granát, d.u.v.
Dr. Stejskala 9
370 01 České Budějovice
tel.: +420 386 358 068
e-mail: prodej-budejovice@granat.cz
Otevřeno: Po – Pá 9 – 17 hod.
So 9 – 12 hod.
www. granat.cz | www.granat-shop.cz
Tradiční výrobce originálních šperků s českými granáty

Rychlé rande vsadilo na vlastní variantu amerického speed datingu i na empatii a talent moderátorky Aleny Krátoškové.
FOTO | D. PELTÁN, MAFRA
zvaného speed datingu. Česky bychom
mohli slova přeložit jako rychlé rande.
Lukáš si uvědomil, že v jižních Čechách nic podobného zatím neexistuje.
Vyprávěl mi o tom a já si hned vzpomněla na spoustu lidí, kteří se mi svěřovali, jak těžko hledají seriózní seznámení.
Není to zvláštní, že se vám svěřovali
právě s tímhle?
Já jsem typ vrba. Lidé mi vyprávějí o
svých vztahových záležitostech už od
střední školy. Před lety mi dokonce kartářka řekla, že mám dar seznamovat
lidi, a poradila mi, abych si založila seznamovací agenturu.
Proč jste ji hned nezaložila?
Brala jsem tu informaci jen jako zajímavost. Ale když se stejnou myšlenkou přišel Lukáš a přidal se i jeho
mladší bratr Honza, pochopila jsem,
že se jedná o moje poslání. Kluci řekli,
že do toho půjdou se mnou a budou
projekt zajišťovat po technické stránce. A mým úkolem bude seznamovat
lidi.
V takovém případě by mělo všechno jít jako po másle.
Přesně tak to bylo. Během dvou měsíců
jsme založili agenturu Rychlé rande Tá-

bor. Podle amerického vzoru jsme vytvořili model speed datingové seznamky tak, aby byla pro české uživatele příjemná. Ve správnou chvíli se vždycky
našel někdo, kdo nám vyšel vstříc. Například táborský hotel Palcát, kde nám
nabídli k akcím salonek za příznivou
cenu. Díky tomu jsme mohli 18. července 2014 zorganizovat první seznamovací večírek.
Jaká byla účast?
Jedenáct dam a jedenáct pánů
z Táborska ve věku 40-55 let. V závěru
akce spokojeně zatleskali organizátorům i sobě. Věděli jsme, že jdeme správnou cestou.
Kdy se začali hlásit i lidé z dalších
okresů?
Přesné datum už nevím, ale bylo to poměrně brzy. Lidé byli spokojení a řekli
o svých zážitcích nezadaným přátelům.
Jako první přespolní se objevili klienti
z Jindřichova Hradce, pak z Českých
Budějovic. Zanedlouho se hlásili lidé
z celých jižních, západních a středních
Čech a také z Vysočiny. Zkusili jsme organizovat seznamování i v dalších městech, ale účastníci se shodli, že je pro ně
nejlepší jezdit do Tábora. Město se totiž
nachází přibližně uprostřed našeho velkého seznamovacího regionu.
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Speed dating přivedli na jih
Jste velice empatická. Zkuste odhadnout, na co se teď zeptám.
Na to, co už jste naznačil v telefonu.
Abych vyprávěla veselou příhodu ze seznamování. Dobrá, povím vám jednu
pěknou. Ale abyste si ji užil, je třeba vědět, jak seznamování u nás probíhá.
Než pozveme dámu nebo pána na seznamovací večírek, většinou si společně
nejméně pětkrát telefonujeme.
E-mailová komunikace k tomu nestačí?
Ne, podmínkou je živý kontakt alespoň
po telefonu. Při něm už moje podvědomí pro dotyčného vybírá vhodný protějšek z přihlášených lidí. Když potom klient přijde na večírek, má svůj stolek rezervovaný s protějškem, se kterým
s velkou pravděpodobností zažije to
správné mezilidské zajiskření. Je ale
možné, že ještě víc to bude jiskřit
s někým jiným, proto se všechny dámy
postupně seznámí se všemi pány. Na seznámení má dvojice vždycky pět minut.
Během nich si do dotazníčku vyznačí,
jestli je druhý zaujal, a zároveň je důležité, aby si psali poznámky o svých protějšcích

Údaje pak vyhodnocujete?
Musíme vyhodnotit všechny dotazníky,
ale osobní poznámky si každý odnese
domů. Já potom zúčastněné obvolám a
poskytnu jim telefonní čísla na vhodné
protějšky, samozřejmě s jejich svolením. Osobní poznámky každému pomá-

„

Úspěšnost
máme až 94
procent. K osudovému
seznámení dochází
průměrně při třetí nebo
čtvrté účasti na
seznamovacím večírku.
hají k rozhodnutí, jestli si bude chtít
s druhým telefonovat a domlouvat rande. Teď vše hodně zjednodušuji. Průběh
seznamování a následná komunikace
mají mnohem víc rovin.
A ta příhoda?
Přišel pán ve věkové kategorii 50-65
let. Až na večírku se ukázalo, že je váš-

nivým chovatelem hospodářského zvířectva. U jednotlivých dam si zapisoval strohé poznámky: Má slepice a
husy. Má králíky. Nemá nic. Má prase
a v prosinci bude zabíjačka. Právě o
tuto dámu měl veliký zájem. Sdělila
jsem mu křestní jména dam, které o něj
ve svých dotazníčcích projevily zájem.
Na večírku si lidé sdělují jen křestní
jména a je na nich, co dalšího druhému
prozradí. Ale tenhle pán si jména nezapsal a ani si nepamatoval, jak dámy vypadaly. Měl jen údaje o zvířectvu.
Bylo mu trapné dámy obvolávat a ptát
se, která bude zabíjet. Šel tedy na další
večírek ve své věkové skupině, a představte si, jeho vyvolená paní už ho tam
vyhlížela.
Jakou máte úspěšnost seznámení?
Až 94 procent. K osudovému seznámení dochází průměrně při třetí nebo čtvrté účasti na seznamovacím večírku. To
už si člověk ujasní, koho vlastně hledá a
co může pro takový vztah nabídnout.
Do konce roku budeme mít celkem 17
svateb, o kterých víme. Dlouhodobé
vztahy ani nedokážeme spočítat. Vznikají ve všech věkových skupinách, kte-

ré máme rozdělené na kategorie 20-35,
30-45, 40-55 a 50-65 let. Letos jsme pro
velký zájem založili i kategorii 60-75
let.
Kolik lidí už navštívilo vaše akce?
Na nejbližším večírku, který se bude konat v hotelu Palcát 31. srpna a je určený
pro kategorii 30-45 let, uvítáme tisícího
klienta. Nebo klientku. O tom, kdo to
bude, rozhodne losování v závěru večera. Zároveň máme připravené dárkové
poukazy.
Dostala už jste vy někdy dárek od
spokojeného klienta nebo klientky?
Hned od dvou současně. Nedávno ke
mně na ulici přispěchala zamilovaná
dvojice ve věku po šedesátce. Podávali
mi ruce, paní mě objala. Vyprávěli mi,
že se seznámili na Rychlém rande v Táboře. Pán byl z Jindřichova Hradce,
paní z Písku. Oba vdovci. Věděli přesně, kolikátý den jsou spolu. Děkovali a
pán řekl: Vy jste nám oběma vrátili znovu do života štěstí. Mě to zahřálo u srdíčka, a proto si myslím, že má význam
seznamovací večery pořádat.
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Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na pozici

Sales manager
Budete se s námi realizovat v(e): mediálním
poradenství v oblasti inzerce napříč internetem
a tiskem, správě obchodního případu od A do Z.
Místo výkonu práce: Jihočeský kraj
Chceme vás mezi sebe, protože: máte obchodní
talent a baví vás komunikace s lidmi, jste týmový
hráč, máte již zkušenosti s přímým obchodem
a dokážete je patřičně využít, PC je nedílnou
součástí vašeho života.
Máme pro vás: samostatnou a různorodou práci
na zaměstnanecký poměr, ﬁxní základní mzdu,
pohyblivou složku a provize včetně kvartálních a
ročních bonusů, propracovaný adaptační proces,
příležitost podílet se na klíčových kampaních.
Kontaktní osoba: Kateřina Cedzová, katerina.
cedzova@mafra.cz, MT: 734 517 060
Podrobnosti najdete na www.mafra.jobs.cz. Pokud Vás naše
nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný životopis.
MAFRA, a. s., personální útvar, Karla Engliše 519/11, 150 00
Praha 5 - Smíchov.
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Česká republika

O přírodu pečujeme jen málo,
nebo blbě. Plýtvání mě trýzní

Nesnáší, když se příroda jen zneužívá k byznysu.
Zpěvák a textař Dan Bárta, který ekologii dokonce
nyní studuje na univerzitě, se s o to větším nadšením
zhostil role průvodce seriálu o ochráncích přírody.
„V Česku se donekonečna omílají klišé o přírodě,
která se nám mstí, celé se to dostává do takového
rádoby duchovního rozměru. Ten přitom často jen
zastírá obyčejný zdravý rozum,“ míní Dan Bárta.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Zpěvák Dan Bárta se před nedávnem chopil pro něj nezvyklé role. V novém dokumentárním cyklu Češi zachraňují..., který natočil pro Českou televizi,
ukáže, jak Češi po celém světě umí ochraňovat přírodu. „Moderní ochrana přírody
není jenom boj s bagrem pod vlajkou nějaké relativně extremistické skupiny, ale
je to do jisté míry aplikovaná věda založená na datech a informacích,“ vysvětluje
úspěšný muzikant, který se dokonce sám
pustil do studia aplikované ekologie na ostravské vysoké škole.
Kdy jste naposledy vy sám někoho
nebo něco zachránil?
Jestli myslíte i to, kdy jsem dal prst do kýblu a vytáhl z něj pestřenku, která tam
spadla, a cvrnknul ji vedle do trávy, aby
oschla? Asi předevčírem. Takové malé záchrany se dějí pořád. Našinec to nevydrží.
Když vidíte plácat se můru u okna, také ji
pustíte ven.

S kamerou jste procestovali kus světa. Který zážitek se vám dostal nejvíc
pod kůži?
Byla to například skupina českých děvčat
z České zemědělské univerzity, která funguje v Senegalu a stará se o záchranu antilopy Derbyho, což je vymírající druh, mimochodem největší na světě. Celá jejich
snaha je založena na přísně vědeckém postupu, jak chovat a zvýšit množství zvířat
ve funkční rezervaci. Spojuje se tam byznys a ochrana přírody v docela dobré symbióze a na velmi dobré úrovni. Pak to byl
třeba také příběh Standy Lhoty, solitéra
z Bornea, který se rozhodl, že s pomocí
místních lidí založí skupinu, která se snaží
zachránit Balikpapanský záliv, aby nebyl
úplně zničený obrovským nástupem levného průmyslu.

na odehrála. Dozvěděl jsem se, jak je skvělé, když jsou někde peníze a dostatečné veřejné povědomí o věcech. Funguje to pak
vše mnohem líp než v místech, kde lidé
vlastně ani nevědí, proč by se o přírodu
mělo pečovat. Ne proto, že by byli tak pitomí, ale proto, že ještě stále uvažují jiným
způsobem. To je první věc – že se mi vědomosti daleko víc zkonkretizovaly. Druhá
věc je, že když jsem viděl, jak to na tom
světě vypadá a že je čím dál těžší spatřit
něco, co je z přírodovědeckého hlediska
atraktivní, tak jsem mírně zeskeptičtěl.

Změnil se díky tomuhle projektu nějak i váš vlastní
pohled na přírodu?
Na přírodu asi ani ne.
Ale objevily se dvě
věci, díky kterým se
ve mně nějaká změ-

A co my? Jsme na tom o tolik líp
v zemi, jako je Česká republika?
Tady je zase strašlivá ideologizace a klišovitost všech těch věcí, že se tu donekonečna omílají nějaké věty o přírodě, která se
nám mstí a celé se to dostává do takového
rádoby duchovního rozměru. Ten často zastírá obyčejný zdravý rozum. Důsledky
jsou pak podobné jako v předchozím příkladu. O přírodu se zkrátka pečuje málo,
nebo blbě.
Co vás z těch, řekněme, nejčastějších
prohřešků, které vídáte denně na ulici, trápí nejvíc?
Myslím, že po ulici toho mnoho není.
Snad až krom bezuzdného plýtvání.
To mě trýzní obecně. Vždycky se vám navíc vyjeví nějaký protimluv. Rozhodnete
se, že budete šetřit, a tak pečlivě vypínáte
světlo na záchodě a v koupelně, když vycházíte. A potom procházíte kolem okna
s výhledem na nějakou významnou kulturní památku, která je nasvícená halogeny
celou noc, a vy víte, že to, co spotřebuje
nasvícení té památky za den, vy nespotřebujete za rok. Takže nad žárovkou v koupelně můžete tak akorát mávnout rukou.
To je věc, která se týká každého a každý si
to musí sám nějak přebrat.

Jak jste se sžíval s novou rolí moderátora a průvodce televizním pořadem?
Být průvodce je asi jednodušší, protože stojím před kamerou a říkám, že je skvělé, že
příroda dělá tohle a tohle. Snažím se nacpat
do pár vět věci, které mě normálně zajímají
a baví. Ta moderátorská role, kdy se ptám
lidí, proč to dělají a tak dále, je pro mě nepoměrně těžší než jen vykládat něco o tom, že
mě zajímá sýkorka a její let. (smích)

Dan Bárta

Narodil se 14. prosince 1969 v Sokolově.
Je jedním z nejvíce oceňovaných zpěváků v Česku,
je držitelem více než dvou desítek cen Anděl a Žebřík.
■ Známý je coby člen kapel Alice, Sexy Dancers, J.A.R.
a hlavně ze svého sólového projektu Illustratosphere.
■ Zahrál si i v několika filmech (např. vodníka v Kytici).
■ Patří k propagátorům ochrany přírody, studuje
aplikovanou ekologii a je i vášnivým fotografem vážek.
■ V 90. letech zpíval i v několika populárních muzikálech
(Jesus Christ Superstar, Evita).

Zmínil jste roli veřejného povědomí
o důvodech, proč přírodu chránit. To je
v zemích, kde se lidé potýkají s chudobou a otázka přírody pro ně vůbec není
na pořadu dne, obrovský problém.
V chudších zemích lidé moc nevědí, proč
ji chránit. Technologicko-civilizační
skok, který udělali, je ohromně velký. Ten
ale udělala celá společnost v úhrnu. Neudělali ho lidé samotní. Pořád se ještě nemají dobře, pořád z přírody berou mnohem bezprostředněji než my. Současně
jsou pod obrovským tlakem, protože většinou jsou to rentiérské ekonomiky. To znamená, že máte obrovské přírodní bohatství a na druhé straně obrovský zahraniční
kapitál, který potřebuje to bohatství hlava
nehlava vydojit a udělat byznys. To je model, který v zemích třetího světa, bohužel,
převládá.

■

■

FOTO | HERMINAPRESS

A pokud jde o krajinu jako takovou,
co je vám nejvíc trnem v oku?
To, co před dvaceti třiceti lety otravovalo
přírodu jako takovou – to znamená kouř
z továren a podobně, dneska hraje marginální roli a je to v podstatě pod kontrolou.
Daleko větší problém dneška je strašně
agresivní přechemizované zemědělství,
které je tak brutálně orientované na vysátí
a výkon, že krajina opravdicky chudne.
Mimochodem, je možná namístě si uvědomit, že i když vidíte zeleň, nemusí to znamenat, že je to příroda. Často je to spíš průmysl s živou hmotou.
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Nabídka se vztahuje na jakékoliv brýlové čočky, jakýchko
oliv povrchových úprav. Sleva 50 % platí pouze na
a pro
o g r e si vní brýlové čočky. Platí p ouze p ř i nák upu kompletních dioptrických brýlí
(obruba + brýlové čočky). Akci nelze kombinovat ani sčč í t at s jinými akčními nabíídk ami nebo slevovými kupony. A k ce platí do odvolání. Obrázzk y js ou pouze ilustrativní. Více informací v prodejnách
G randOptical nebo na www.grandopticall .cc z .

TÁBOR

9. května 678

6 10. srpna 2018

Česká republika

Magnetem z vody lze
Moped, trezor, peníze i artefakty z válečné doby.
Lovci pokladů objevují bohatství pod vodou
pomocí magnetů. Občas svým nálezem pomůžou
policii a mnohdy se spokojí i se šrotem.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Vyrazit s loďkou na řeku a namísto
mrskající se ryby vytáhnout z vody třeba dělostřelecký granát? Na první pohled sice mohou připomínat rybáře, ale
lovci pokladů, kteří propadli magnet
fishingu se mohou pochlubit úplně jinými úlovky než jejich kolegové s klasickou udicí.
Nevybuchlý granát z druhé světové
války vytáhl na začátku roku pomocí
magnetu z temných vod Vltavy právě
nadšený lovec pokladů. K netradičnímu
nálezu v pražském Podolí mu posloužil
magnet zavěšený na laně. Dalšími vyznavači takzvaného magnet fishingu se
to v dalších dnech na břehu řeky začalo

„

jenom hemžit. „Zdejší nemocnice za
války sloužila jako lazaret pro jednotky
vojáků SS a je podezření, že větší množství vojenské munice skončilo právě ve
Vltavě,“ vysvětluje Petr Zuklín ze společnosti Lovec pokladů.

Nalezené
předměty
z různých leváren bych
doporučil okamžitě
nahlásit policistům.
Zbraně a munice na dnech řek, ale
klidně i rybníků, je kapitola sama pro
sebe. Důvody, proč skončily pod vodou, byly mnohdy strategické. „Mohou
to být věci ukryté záměrně. Vojáci je
mohli vyhodit na konci války, aby se k

nim nedostalo obyvatelstvo, nebo mohla být munice pro ustupující armády jednoduše příliš těžká. Stejně tak to mohou
být předměty z různých leváren, jako
jsou například vloupačky. Tady bych doporučil takové nálezy okamžitě nahlásit,“ upozorňuje hledač Zuklín.

Zbavují se věcí
z vloupaček
Často se totiž nadšenci u vody mohou
přiblížit k jiným pokladům, a to rozhodně ne historickým. „Hodně se loví například trezory, které zbydou z různých
vloupaček. Těch je relativně plný internet. Podobné zajímavosti se dají najít
prakticky všude a vylovit můžete prakticky cokoli,“ říká Zuklín.
A s jeho slovy by jistě souhlasil i lovec pokladů z Královéhradecka, kterému se v polovině června podařilo pomocí udice s magnetem objevit v rybníku

dokonce kradený
moped. Stroj se tak
díky němu po dvou
letech dostal zpět
ke svému majiteli.
Na dně vodních
ploch
končí
podle Zuklína
také velké
množství peněz – tedy
alespoň mincí. Ty
patří k
vůbec
nejčastějším
malým nálezům.
Nečekejte
ale, že
by z vás díky
sbírání
drobných udělal magnet fishing obratem milionáře.
„Vzhledem k tomu, že české peníze mají
železné jádro, nebývají v moc dobrém
stavu. Rozhodně ne v takovém, abyste s
nimi mohli jít někam zaplatit,“ vysvětluje Zuklín. Obecně je třeba počítat s tím,
že úlovky ze dna řek a dalších vodních
ploch mají na pohled ke skutečným pokladům daleko, neboť koroze se na nich
znatelně podepisuje. Mezi historicky nejzajímavější artefakty, které Zuklín dosud z vody vytáhl, patří například bodák
na pušku z první světové války.

INZERCE

Blanka 52 4+KK

11134 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost
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+420 377 825 782
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vytáhnout mince, zbraň i moped
Občas se poštěstí a na magnet se přichytí také nikláky z dob Rakouska-Uherska. Právě nikl má totiž magnetické vlastnosti, a tak mince z tohoto
kovu, jako jedny z mála starších platidel, mohou hledače pokladů čas od času
potěšit coby historický úlovek. Na starší mince je magnet zkrátka „krátký“. Limity se ovšem nekladou, pokud jde o
váhu. Běžně se dají sehnat i magnety,
které uzvednou tíhu tří set kilogramů –
pochopitelně, pokud je předmět přichycený po celé ploše magnetu a bez jakýchkoli překážek.

cí magnetu je podle něj navíc výborný
bonus ke klasickému rybaření. Když
neberou ryby na klasické udici, může
se na vás usmát štěstí alespoň na té
magnetické.

Peníze ze sběrných surovin

Zlatý prsten jako bonus
Na místech, kde je hodně lidí a které je
oblíbené pro koupání, se podle slov
Zuklína může některým šťastlivcům podařit vytáhnout spolu s přichyceným
kovem i cenné předměty, jež magnet
sám o sobě nepřitahuje. „Viděl jsem už
spolu se šrotem přicvaknutý k magnetu
dokonce i zlatý prstýnek, ale to je
opravdu spíše rarita,“ říká nadšený hledač pokladů, který se vedle magnet
fishingu zaměřuje především na pátrání s detektorem. Lovení pokladů pomo-

„

Z řeky Vltavy pod pražským Palackého mostem před časem vylovil pan
R. S. pistoli ČZ 85 Luger ráže 9 mm (vlevo). Své úlovky při magnet fishingu
zveřejňuje pod uživatelským jménem toreq na serveru lovecpokladu.cz.
Magnetem vytáhnete zátky, mince i malou motorku.
FOTO | ROMAN KUBARIČ

Viděl jsem už spolu se šrotem přicvaknutý
k magnetu dokonce zlatý prstýnek, ale to
je opravdu spíše rarita,“ říká hledač pokladů.

Počáteční investice pro tento koníček
není nijak závratná. Se začátečnickým
vybavením se nadšený hledač pokladů
v pohodě vejde do tisíce korun. Průměrný magnet stojí kolem pěti set korun,
dalších pár stokorun vydá za lano a tím
seznam nutného náčiní končí.
Jako málokterá záliba si na sebe magnet fishing navíc dokáže vydělat, a sice
díky sběrným surovinám. „Je to taková
drobná výhoda. Nepořádku totiž naberete relativně dost i na kila. Ve výsledku
pak vlastně sběr surovin vykompenzuje
náklady na dopravu, čas a podobně,“
s úsměvem přiznává Zuklín.
Pokud se tedy zrovna nevydaří vylovit ze dna řeky historický nebo vzácný
nález, dá se peněžence přilepšit díky
pár kilům šrotu. Nehledě na to, že harampádím zanesenému toku tím hledači
určitě neuškodí – právě naopak.

INZERCE

Moderní banky přinesly čerstvý vítr
na český bankovní trh
Český trh býval dominantou velkých bankovních domů. To se ovšem za poslední roky
změnilo. Na trh postupně vstoupily menší
moderní banky, které zamíchaly kartami.
Nabídly totiž klientům jiný styl komunikace,
produkty a služby bez poplatků, zajímavé
úročení a také moderní online bankovnictví.
K červnu 2018 působily na českém trhu více
jak čtyři desítky bank a poboček zahraničních
bank různé velikosti i zaměření. Pokud uvažujete o změně banky, jistě je z čeho vybírat.
Atraktivní produkty a služby
Lidé, kteří se rozhodují o změně banky nebo hledají teprve tu správnou, se mohou držet jedné jistoty.
A to té, že v menších moderních bankách dostanou
účet, který bude patřit k výhodnějším. To znamená
především účet bez poplatků a se zajímavějším úročením. V případě Hello bank!, která v listopadu 2017
navázala na více jak dvacetileté působení splátkové
společnostiCetelemnačeskémtrhu, anabídlakesvým
úvěrovým produktům také běžný a spořicí účet, jde
o zhodnocení zůstatků na běžném účtu do 100 000Kč
a na spořicím účtu do 300 000 Kč ročním úrokem
0,6% a to navíc bez jakýchkoli dalších podmínek.

Nové banky zabodovaly i tím, že klientům umožnily
vyřídit si řadu věcí online, bez nutnosti chodit
na pobočku a také své ﬁnance spravovat přes přehledné internetové a mobilní bankovnictví. Takové,
které je jednoduché a nabízí rychlý přístup k účtu
a všem dalším produktům. Například mobilní
aplikace Hello bank! klientům dává přehled o všech
produktech a nezáleží tak na tom, jestli mají kreditní kartu, spotřebitelský úvěr, běžný účet nebo vše
najednou. Mobilní aplikace ukáže vše během
chvilky spolu s přehledem naplánovaných plateb
nebo odchozích úhrad splátek. Stejné to je s transakční historií, kde lze sledovat pohyby na debetních i úvěrových účtech zároveň, i je různě ﬁltrovat. Plně online si u Hello bank! založíte třeba
běžný nebo spořicí účet, nebo si sjednáte půjčku.

Zázemí velké bankovní skupiny
Rozdíl je ovšem i mezi samotnými novými bankami. Některé vyrostly téměř na zelené louce, jiné
za sebou mají silnou bankovní skupinu, díky které
mohou využít mnohaletých zkušeností na mezinárodním trhu. Jednou z nich je také Hello bank!,
která je součástí nadnárodní skupiny BNP Paribas.
Hello bank! je její obchodní značkou, pod kterou
vystupuje v České republice. Tuto svěží digitální
banku najdete také v Belgii, Francii, Itálii, Rakousku a Německu (pod názvem Consors bank!). Sama
BNP Paribas působí kromě Evropy i v USA, Asii
či na Blízkém východě. Může tak čerpat z rozsáhlých zkušeností a do své praxe v České republice
přinést ty nejlepší.
Zdroj: Hello bank! www.hellobank.cz
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„Chléb“ jako pozlacený šperk
Snubní prstýnky nebo náušnice se dají vyrobit
na základě různých vzorů, ovšem Eliška Lhotská je
dokáže vytvořit podle mustru z obyčejného chleba.
JOSEF HORA
ČR | „Kdo se nespokojí s chlebem, nespokojí se s lidmi,“ říká jedno staré české přísloví. Chléb má mezi potravinami
výjimečné postavení odjakživa. Stačí
připomenout tradiční slovanské uvítání,
které provázel, co paměť sahá, právě
chléb a sůl. Láskyplný cit vyvolává
i u mladé umělkyně Elišky Lhotské
z Prahy. Ta význam chlebu posunula
dál a vytváří díky němu unikátní šperky.
„Chleba využívám jako modelovací
hmotu. Šperky poté odlívám do zlata
nebo stříbra. Jsou to vlastně takové otisky naší historie, kterou možná zapomeneme,“ popisuje autorka. „Tyto ‚chlebové šperky‘ připomínají ty pravé hodnoty, na které by neměl člověk zapomínat.
Model, který vznikne z chleba, má zajímavou organickou strukturu. Ty nejpovedenější formuji a převádím do drahého kovu,“ vysvětluje autorka.
Chléb jako materiál pro výrobu
„mustrů“ na šperky si designérka nevybrala náhodou. Vnímá ho jako určitý
symbol životní podstaty, morální hodnoty, která po staletí propojuje nejen členy

úzkého rodinného kruhu, ale lidi vůbec.
„Mám chleba prostě ráda. Je to všední věc a zároveň velké bohatství, což si
třeba lidé v dnešní době konzumu neuvědomují a tím o něco významného přicházejí. Nejlepší chleba je ten, který je namazaný z lásky,“ říká třicetiletá
umělkyně.

Šperk
s vlastní
myšlenkou

Výroba šperků pomocí těsta „božího
daru“ je pro Elišku
Lhotskou formou
vlastního uměleckého a výrazového prostředku.
„Prsteny nebo třeba
náušnice využívám jako
nositele určité myšlenky,
nejen coby nositele samotné krásy.
U šperků mi chyběl nějaký jejich příběh, tak jsem si ho u ‚chlebové‘ kolekce
vytvořila. Vtisknutí určité myšlenky do
své práce je dnešním designérům vlast-
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EXKLUZIVNÍ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ POBYTY
8 DNÍ = 7 NOCÍ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH - HOTEL RICHARD****
10. 8. – 31. 10. 2018
sleva 38 % = pův. cena 14.350 Kč
8.900,- Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji
9.900,- Kč 1-lůžkový pokoj
sleva 41 % = pův. cena 14.350 Kč
1. 11. – 9. 12. 2018
8.400,- Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji
9.600,- Kč 1-lůžkový pokoj
Ubytování s bohatou polopenzí,
1x aperitiv na přivítanou
1x lékařské vyšetření
10x procedura dle doporučení lékaře
Bazén, vířivka, ﬁtness studio, pitná kůra, župan
REZERVACE: Tel.: 354 696 111 / E-mail: recepce@hotelrichard.com

Audiovizuální instalace

zblízka a nahlas

Eliška Lhotská je umělecká duše. Chtěla proto, aby
jí vyráběné šperky nebyly jen tak obyčejné. Chce jim
dávat vlastní myšlenku či příběh. Proto je vyrábí
z mustrů vymodelovaných z chlebového těsta.
FOTO | TOMÁŠ POLÁK, TERKA ONDRUŠKOVÁ

ní,“ poznamenává. Své výrobky kromě
toho, že ji živí, také ráda daruje. „Stejně
jako je tomu v případě slovanské tradice s chlebem a solí, i já předávám
svým šperkem nějakou myšlenku
základních hodnot. Kromě prstenu předám symbolicky i ten
chléb, a to mě baví,“ zdůvodňuje.

Deset let učení
i zábavy
Proměňovat chléb ve zlato tak, aby se
takto vzniklé šperky lidem líbily, se Eliška Lhotská učila poměrně dlouho. „Byla
to dlouhá cesta, která stála mnoho času,
peněz i odříkání. Já ale věřila, že se mé nápady jednou prosadí. A hlavně mě to bavi-

lo,“ vzpomíná Eliška na posledních deset
let života. „Dnes už se výrobou
a designem nejen chlebových šperků
živím,“ dodává s tím, že zákazníci
kupují hlavně snubní prstýnky
a náušnice. „Mám v pražských
Holešovicích v Přístavní ulici
konečně vlastní ateliér, kde mě
lidé mohou navštívit. Výroba
páru zlatých snubních prstýnků
trvá třeba měsíc. Vyjdou asi na
šestnáct tisíc korun,“ přibližuje cenu.
A mimochodem, jako se říká, že na topinky je dobrý chléb několik dnů starý,
tak u výroby šperků to neplatí. „Nejlepší na modelování je chleba čerstvý.
Při práci ho často i ujídám,“ uzavírá
s úsměvem.

Praha 25. 7. – 20. 8.
Hradec Králové 28. 8. – 8. 9.
Liberec 12. 9. – 21. 10.
Ostrava 25. 10. – 20.11.
www.ceskafilharmonie.cz/mavlast

Česká republika

Vyšehradští jezdci. Byli
postrachem coby zločinci,
ale pro některé lidi se stali
symbolem revolty proti
komunistům. Skupina
sígrů se tak či onak stala
v 50. letech legendou.
Nejdřív v Praze a později
v celé republice. Od jejich
zatčení uběhlo 65 let.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Praha, počátek 50. let. Téměř každou městskou čtvrť tehdy obývala větší či
menší parta kluků, která se pouštěla do bitek s partou čtvrti sousední. Často těmto
mladíkům nebylo ani 18 let. Karlín své
území hájil proti Žižkovu, parta z Grébovky ovládala svých pár ulic, parta z Ořechovky měla svůj rajón. Pak tu byl Vyšehrad a o jejich partě, přestože jsou už
téměř všichni po smrti, se mluví stále. Říkali si Královští vyšehradští jezdci.
Základ této skupiny tvořili spolužáci ze
střední školy. Nevyrůstali zrovna v nejlepších majetkových ani rodinných poměrech. Chodili za školu, hráli fotbal, kouřili,
trochu popíjeli, měli rádi americkou módu
i hudbu a rádi posedávali na klandrech
a po pasážích Václavského náměstí. Prolézali pražské katakomby, ve Vltavě pod Vyšehradem lovili zbraně, které tam naházeli
koncem války prchající Němci. Společnost 50. let jim říkala „páskové“. Byla to
nepřizpůsobivá mládež, která obdivovala
rock and roll, USA a výstřední chování vnímala jako revoltu proti společnosti. Páskové navazovali na „potápky“, což byla revoltující mládež za protektorátu.
Jezdcům velel jistý Jindra Procházka
alias Kozina. Členy byli karbaník Antonín
Vodrlint alias Šilhavej Tony, Jindřich Kadrnoška alias Harry a postupně následovali
další jako Vztekloun, Petrák nebo Čert. Kolem party se údajně chvíli točila i Helena
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Vyšehradští jezdci. Sígři,
kteří děsili celou Prahu
Růžičková, budoucí slavná herečka.
„Byli to ostří hoši, hned měli v rukou nože.
Kozina, mužný, krásný až sličný mladík,
ovládal partu svým zjevem. Šilhavej Tony
byl falešný hráč karet, který každého obehrál a tak opatřoval finance pro celou partu.
Měl rachitické tělíčko, abnormálně velkou
hlavu a šilhavé oči. Jedním okem se díval
do nebe, druhým na zem. Nikdy jsem nedokázal pochopit, jak s těma očima může vidět,“ vzpomínal v roce 2016 pamětník Josef Fabián, toho času obyvatel domova pro
seniory čtvrti Jižní Město.
Jezdci se inspirovali i americkými mafiány a pistolníky. Ovládli Vyšehrad a vyráželi do okolních čtvrtí. Rádi se prali, provokovali, flákali. Jenže přišly krádeže motocyklů a přepadávání Pražanů. To byl na
jaře 1953 začátek jejich konce.

Nejvyšší trest pro Kozinu
Série útoků na lidi začala v dubnu. Vyšehrad, Havlíčkovy a Riegrovy sady, Nusle,
park Grébovka, všude tam docházelo k přepadání a rvačkám. Parta si vždy někoho vyhlédla a pak se do něho pustila. Čím víc dotyčný vzbuzoval zájem nebo vypadal, že
je „ve vatě“, tím víc si koledoval i o zájem
gangu. Jezdci zbili několik lidí do bezvědomí, okradli je o peníze nebo hodinky.
Vše vyvrcholilo 15. června, kdy se parta opila a na Vyšehradě postupně napadla
přes dvě desítky osob. Jejich běsnění
ukončil až projíždějící důstojník výstřely
z pistole do vzduchu. To už v parku ale
hledala útočníky policie. Tři členové se
ještě ten večer sami ze strachu přihlásili
a dle jejich výpovědí bylo následující den
zatčeno celkem 22 lidí.
Vyšetřování trvalo jen krátce a tresty
byly vysoké. Justice udělala z mladíků odstrašující případy. Kozina dostal sedm let
vězení, další vždy o rok, dva či tři méně,

„Páskovská“ móda Vyšehradských jezdců zahrnovala speciální účes
„eman“, který nosil Jindra Procházka alias Kozina (na policejním snímku nahoře), barevné košile, saka lahvovitého tvaru či pestrobarevné kravaty.
Na snímku dole Antonín Vodrlint alias Šilhavej Tony.
FOTO | AHMP
podle provinění. Někdo jen podmínku. Tehdy během soudu začala jejich mediální sláva, o „jezdcích“ se psalo v novinách, mluvilo v rozhlase, znala je celá republika. Nebylo snad hospody, kde by se jejich osud nepropíral. Československá společnost se rozdělila na dva tábory. Ta menší je obdivovala za to, že se svým revoltováním postavili
proti komunistickému režimu. Říkalo se,
že nejraději bijí uvědomělé mládežníky
nebo osamocené příslušníky SNB. Druhý
tábor, který tvořila většina Pražanů, se jich
bál. Viděli v nich obyčejnou pakáž.
Během soudu byla v centru Prahy zve-

řejněna výstava fotografií „jezdců“. Propagandistické popisky měly odradit mládež
od podobných excesů. Jenže efekt byl
opačný a děti tam prý stály jako před svatým obrázkem. Jezdci sice byli rozprášeni, ale dle jejich příkladu vznikaly další
a další podobné party. „Po odpykání trestů pracoval Kozina a Vztekloun v Michli,
Petrák rozvážel uhlí a vozil mně krásné
brikety. Šilhavej Tony se oženil a měl
dítě. Usadil se ve Štěchovicích, a když
jsem ho naposled viděl, vozil starostlivě
kočárek se svým potomkem,“ uzavřel své
vyprávění pamětník Fabián.

INZERCE

46 prodejen v ČR
2

01
3·

2018

01

7

www.scanquilt.cz

·2
2 01
4 · 2 015 · 2 016

SENIOŘI

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Školka i „důchoďák“ v jednom
Místo rozebírání nemocí
mají zase radost ze
života. V Česku se stále
častěji daří propojovat
život seniorů s aktivitami
dětí ze školek. K těm
pak staří lidé mají vztah
mnohdy jako by to byla
jejich vlastní vnoučata.
ČR | Byly to chvíle, kterých se obával
téměř každý senior. Příchod do domova
důchodců se pro ně totiž většinou rovnal
odchodu do uzavřené komunity. Časy se
ale mění k lepšímu. Po vzoru mnohých evropských zemí, především těch skandinávských, se v Česku stále častěji daří propojovat život stařečků s dětmi. A to jim vrací
chuť do života.
„V praxi to znamená, že se propojují domovy seniorů například s mateřskými školami. Děti do domovů nedochází jednou
za rok na Vánoce zazpívat, naopak chodí
na návštěvy pravidelně,“ vysvětluje Michaela Stachová, ředitelka nadace Krása
pomoci, která pomáhá zlepšit kvalitu života českých seniorů. V Česku už takových
propojení funguje několik a přibývají stále nová. Například v domově Pod Kavčí
Skálou v Říčanech u Prahy, kam už několik let pravidelně přichází děti z místní mateřské školy Čtyřlístek. Zpravidla jednou
či dvakrát za čtrnáct dnů. Při jednom setkání došlo k situaci, která vehnala všem slzy

Děti ze školky Čtyřlístek pravidelně chodí za
seniory z domova Pod Kavčí Skálou v Říčanech u Prahy. Společné tvůrčí dílny i přirozenost těch nejmenších rozptýlí tamním „stařečkům“ chmury a děti se naopak naučí komunikovat napříč generacemi. FOTO | ARCHIV DOMOVA
do očí. „Během společných aktivit pracujeme také se dřevem, kameny, kůrou stromů a dalšími přírodními materiály, protože ty probouzejí v obyvatelích domova
hezké vzpomínky. Jednoho zimního dne
přinesly děti několik kbelíků čerstvě napadaného sněhu,“ vypráví tamní terapeutka
Veronika Šmejdová. Právě tehdy se stalo,
že v koutě sedící starý pán se zvedl a pronesl slova, která celou skupinu hluboce dojala. „Víte, kolik let já už si nesáhl na
opravdový sníh?“

Pod jednou střechou
Zmiňovaná pravidelnost těchto setkání
musí mít určitý řád. Jak personál domovů,
tak školek, musí být řádně připraven a proškolen. „Každého seniora na setkání připravit. Někteří totiž kontakty s dětmi odmítají, nechtějí mezi ně přijít. Takoví si

ale zpravidla nakonec vše užijí nejvíc,“ podotýká ředitelka nadace. Jedním dechem
dodává, že když už si senioři zvyknou, je
důležité dodržovat pravidelnost.
Stejně tak je třeba připravit i děti, aby
věděly, proč do domova chodí nebo co
tam budou dělat. „Když děti přijdou jednou nebo poprvé, tak se drží ‚při zdi‘.
Když ale chodí pravidelně, je hezké pozorovat, jak se začnou chovat přirozeně
a bez problémů se zapojí do konverzace
se seniory,“ dodává. Někde jdou ale ještě
dál a rovnou vzniká domov a školka pod
jednou střechou. Zatímco v Jílovém u Prahy takový projekt krachl, v Mníšku pod
Brdy se senioři a děti v jedné budově setkali. V domově Pod Skalkou sídlí totiž
i dětský spolek Fabiánek. „Staří klienti se
s dětmi setkávají denně. Už ráno sedí na lavičkách, vzájemně se pozdraví, všichni se
znají i jmény. Po čase se spřátelili tak, že

se jezdilo na společné výlety, peklo cukroví nebo byla dokonce taková společná
sportovní olympiáda. Senioři s našimi dětmi rádi vzpomínají na vlastní vnoučata.
Teď o prázdninách se ptají, kdy už zase
děti přijdou, že se jim stýská,“ popisuje
lektorka z Fabiánku Lenka Tomanová.
Mezigenerační setkávání je stále častější
i v jiných evropských zemích. Pionýři jsou
v tomto hlavně Skandinávci, kde se už propojují domovy se studentskými kolejemi.
Studenti bydlí zadarmo za to, že se nějaký
čas věnují starým lidem. Pomůžou s nákupem, jdou na procházku nebo si přijdou popovídat. „Tam je krásně vidět, jak se změnila témata debat seniorů. Sami se baví hlavně o nemocech, se studenty pak o tom, kdo
si koho přivedl třeba na pokoj nebo jak kdo
dopadl u zkoušek. Myslím, že tenhle trend
bude stále postupovat a je to správně,“ uzavírá ředitelka nadace.
(jos)
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Senioři, zatočte s dluhy, které vás tíží!
Pan Karel žije sám, je mu 71 let a má problém, který mu nedává spát. Hrozí mu, že kvůli
nesplacenému úvěru přijde o byt. Nyní mu svitla naděje, že zachrání nejen byt, ale že
splatí i dluhy. Z potíží Karlovi pomůže Renta z nemovitosti.
Před 2 lety si pan Karel půjčil peníze na nákup auta.
Tehdy to byla výhodná koupě. S autem byl spokojený,
žádná skrytá vada a mohl si užívat cestování a výlety
za Prahu.
Časem se Karlovi výrazně změnila finanční situace
a splátky půjčky ho začaly velmi zatěžovat. A tak půjčku
přestal splácet. To se mu však vymstilo. Věřitel začal
dluh po Karlovi vymáhat soudní cestou, a tak se dluh
časem i s úroky vyšplhal téměř na dvojnásobek ceny

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

vozidla. Karlovi hrozil nucený prodej bytu. Bezvýchodná
situace však nakonec má řešení. Jmenuje se Renta
z nemovitosti. Karlův právník o ní slyšel od kolegy
a hned tušil, že by to mohlo být řešení Karlovy situace.
Karel neváhal, rychle se sešel se zástupci společnosti
FINEMO.CZ, která Rentu z nemovitosti v ČR jako jediná
nabízí, aby zjistil co a jak.
Zjistil, že problém, který řeší i on sám, tedy neschopnost
splácet dluhy, je jedním z častých důvodů, proč si
senioři Rentu z nemovitosti pořizují. Princip je takový,
že člověk nad 60 let, který vlastní nějakou nemovitost,
využije hodnotu nemovitosti formou zpětné hypotéky
k získání peněz na cokoli. A Karel tímto způsobem získá
peníze na splacení dluhů.
Zásadní výhody oproti jiným podobným nabídkám
na zbavení dluhů jsou dvě. Jednak člověk dům či byt
neprodává, zůstává nadále v jeho osobním vlastnictví.
A za druhé - peníze, které si takto půjčí, nemusí za svého

života splácet. Karel tak své obrovské finanční problémy
brzy vyřeší. Výplatou Renty z nemovitosti urovná nejen
své dluhy, ale získá ještě peníze k důchodu navíc.

Chcete vědět víc?
• Další informace o Rentě z nemovitosti najdete
na webu: www.rentaznemovitosti.c
• Můžete zde požádat o orientační kalkulaci
a seznámit se s příběhy klientů.
• Můžete také zavolat
na tel.: 233 321 850
• Máme licenci České národní banky

HUDEBNÍ IMPULSY

Zpívající právník Mirai
Mirai Navrátil slaví
26. narozeniny. Za čtvrt
století stihl vystudovat
práva a dostat se na
muzikantský vrchol.

S

em nikdo známý nepřijíždí, tak
když chceme muziku, musíme si
ji dělat sami. To s nadsázkou, ale
trefně prohlásila před třemi roky novojičínská dvojice Light and Love. Naráželi
na to, že právě ze severní Moravy pochází nezvykle velké množství představitelů mladého českého popu.
Jedním z těch, jehož věhlas v posledních letech definitivně překročil kout
světa na česko-polsko-slovenských hranicích, je Mirai Navrátil z Frýdku-Místku - frontman skupiny Mirai. 11. srpna
oslaví šestadvacáté narozeniny.
Málokdo ví, že Mirai by mohl být nástupcem proslulého zpívajícího právníka Ivo Jahelky. I charismatický černovlasý mladík s japonskými kořeny totiž
vystudoval práva, dotáhl je až do magisterského studia. Jeho kariéra se ale od
začátku ubírala jiným směrem.
Navrátilova kapela se vypracovávala
pomalu a dlouho hledala svůj styl. O frýdecké kapele s původním názvem Dolls
In The Factory zpočátku věděli jen největší znalci severomoravské scény. Kapely si ale povšiml Richard Krajčo, angažoval je jako předkapelu Kryštofa a
dostal je i do filmu Křídla Vánoc.
Krajčo působil v začátcích Mirai jako
jejich mentor. Na jeho popud prý skupina změnila jméno a začala zpívat česky,
což je v českém popu stále ještě základ
úspěchu. První hit Dítě robotí uspěl víc
na YouTube než v českých rádiích, ale
zátopkovská píseň Když nemůžeš, tak
přidej, se stala nejúspěšnějším hitem
loňského roku. Potvrzuje to i fakt, že ještě dnes, po 79 týdnech, se umisťuje v oficiální české rozhlasové hitparádě mezi
třiceti až čtyřiceti nejhranějšími písněmi. A daří se jim i s dalšími hity z debutového alba Connichiwa: Anděl a Chci
tančit.

Český slavík i Zlatý holič
Loni také vyhráli anketu Český slavík
v kategorii Objev roku. „Ocenění v Českém slavíkovi určitě pomůže, ale zároveň si myslím, že na tom to úplně nestojí. Budeme se muset pustit do dalších
písní a pracovat na sobě,“ prohlásil lídr
kapely po slavnostním večeru. A kluci
se vážně snaží. Mirai hrají jako o život
a letos v létě patří mezi nejoblíbenější
a nejžádanější kapely v republice.
Internetový hudební časopis Headliner jim v červnu i červenci udělil pomyslnou cenu Zlatý holič, kterou do-

stává kapela, jež měla v uplynulém měsíci nejvíc vystoupení. Jejích červnových 19 koncertů navíc patří k nejlepším výsledkům posledních let. Pokud
jste ji na některém z letních festivalů
neviděli, tak 13. října změří své síly
s dalšími účinkujícími na Českém
mejdanu s Impulsem v pražské O2 areně.
(vlč, kuk)
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Život je jízda.
V každém věku

Elektrické vozíky a koloběžky pro radost z pohybu

SELVO 3500.6

NOVINKA

SELVO 2350

SLEVA 40 %

SLEVA 40 %

Elektrická koloběžka
pro každého

Elektrická tříkolka
pro seniory
Do vozovky

Do vozovky

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

Jednoduché skládání • Nafukovací kola • Dvě
kotoučové brzdy • Přední světlo • Multifunkční
displej • Elektrický motor 36 V/350 W • Dojezd 30 km
• Max. rychlost 25 km/hod. • Dobíjení 4–6 hodin
• Nosnost 120 kg • Hmotnost 19 kg (vč. baterií)
• Schválená k provozu na pozemních komunikacích

58 290 34 990 Kč vč. DPH

24 990 14 990 Kč vč. DPH

Síť prodejců

Možnost vyzkoušení

Nové výrobky s 2letou zárukou

Jistota servisu

Nejbližší prodejce
Písek
AKTIV Zdravotnické potřeby, Pamětice 17, tel. 608 100 717, 777 601 953
Seznam dalších prodejců najdete na našem webu.

www.selvo.cz
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„Nápověda“ u videa

Kamery všude? Až za pár let

Chci bonus

Aby sudí u obrazovek mohl pomáhat při
každém zápase, však ještě nějaký čas potrvá. Šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda před začátkem letošní sezony odhadl, že až tak za tři či čtyři roky budou všechny zápasy z každého kola vysílané v televizní kvalitě. Právě osazení stadionů dostatečným počtem kamer je pro
nasazení videorozhodčího podmínkou.
Jenže nepohybovali bychom se v české kopané, aby zavádění videorozhodčího probíhalo v poklidu a bez osobních zájmů. Nový šéf ligových rozhodčích Jozef
Chovanec, někdejší vynikající stoper
a také úspěšný trenér, není v příliš kom-
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fortní situaci. O vliv na jím řízenou komisi se přetahují lidé okolo kontroverzního
místopředsedy fotbalového svazu Romana Berbra s muži nominovanými vedením ligové soutěže.
Vášně vzbudil už zápas prvního kola
mezi Spartou a Opavou. Videoarbitr doporučil sudímu na hřišti zkontrolovat situaci, kdy po faulu na Chipciua měla
podle muže u videa Sparta kopat penaltu.
Hlavní rozhodčí Pavel Královec však po
prohlédnutí záznamu nechal ve hře pokračovat. Kontroverzní situaci hned využila obě křídla v komisi rozhodčích ke
vzájemnému ostřelování. Jozef Chovanec to zkrátka nebude mít jednoduché.

První zkušenosti
K historicky prvnímu nasazení videorozhodčího v nejvyšší české soutěži došlo
vloni na podzim při zápase Sparty s Mladou Boleslaví a hned při této premiéře kamery pomohly potvrdit, že míč při vedoucím gólu domácích skutečně přešel brankovou čáru. K prvnímu zrušení gólu na
základě konzultace s videorozhodčím došlo letos v únoru při duelu Slavie s Bohemians. Velmi výrazně nová technologie
zasáhla také do vyhroceného jarního derby pražských S, které po divoké přestřel-

ce skončilo 3:3. „V derby video napravilo tři zásadní verdikty,“ mohl spokojeně
konstatoval Dušan Svoboda.
Videorozhodčí se velmi osvědčil i na
nedávno skončeném světovém šampionátu, kdy objasnil řadu klíčových a zároveň
pochybných momentů. A zároveň tento
systém prokázal, že až na výjimky utkání
nijak neúměrně neprotahuje.
Připomeňme, že videorozhodčí může
být využitý k posouzení pouze několika
konkrétních situací. Jde především o momenty spojené s uznáním či neuznáním
vstřeleného gólu, posouzením penaltového faulu či udělením červené karty. (mb)

4. kolo Fortuna ligy
pátek 10. srpna
M. Boleslav – Slavia (18:30, O2 TV Sport)
sobota 11. srpna
Příbram – Dukla (17:00)
Opava – Liberec (17:00)
Jablonec – Karviná (17:00)
Plzeň – Zlín (19:00, O2 TV Sport)
neděle 12. srpna
Slovácko – Olomouc (15:00)
Teplice – Sparta (18:00, O2 TV Sport)
pondělí 13. srpna
Bohemians – Ostrava (18:00, ČT sport)

is ost

ČR | V minulém ročníku si odbyl nesmělou premiéru, v tom právě se rozbíhajícím už je běžnou součástí mnohem více
zápasů. Videorozhodčí konečně může
zpřesnit rozhodování sudích na hřišti
v podstatně více zápasech Fortuna ligy,
a to hlavně v těch nejdůležitějších. Tuto
sezonu bude moderní technologie k dispozici ve třech zápasech z každého kola.
O tom, které to budou, rozhoduje skutečnost, zda je bude vysílat telekomunikační společnost O2 TV. Ta je vlastníkem televizních i online práv na Fortuna
ligu na čtyři roky. Při zápasech v nejlepší
televizní kvalitě lze využít videorozhodčího díky unikátnímu přenosovému
vozu, který O2 TV má. V minulé sezoně,
kdy projekt začal, přitom videorozhodčí
pokryl jen jedno utkání v každém kole.

Historický okamžik. Rozhodčí po
zhlédnutí videa letos v únoru poprvé
v české lize zpětně neuznal branku,
a to slávistického Milana Škody do
sítě Bohemians. FOTO | M. ŠULA, MAFRA

inisterst o nancí aru e
astí na hazar ní h e
e zni nout z

Ve třech zápasech místo
dosavadního jednoho
v každém ligovém kole
bude arbitra na hřišti
jistit videorozhodčí.
Už první kola ale ukázala,
že to hádkám nezabrání.

18+

BONUS
č
AŽ 3000 K
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Fotbal

TV program týdeníku 5plus2

sobota 11. srpna 2018
Nova

Prima

Prima cool

5.55 Looney Tunes: Úžasná show (12, 13) 6.45
Kačeří příběhy (82, 83) 7.30 Show Toma
a Jerryho 7.55 Pohádka o zemi hojnosti 9.05
Můj táta hrdina 10.50 Láska na inzerát 12.55
Neobyčejný život Timothyho Greena 15.00
Klik: Život na dálkové ovládání 17.10 Twister
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.10 Ferda Mravenec (46) 6.40 Transformers:
Roboti v utajení IV (5) 7.05 M.A.S.H (66) 7.40
M.A.S.H (67) 8.10 M.A.S.H (68) 8.45
Autosalon 9.55 Bikesalon 10.25 Prima
Partička 11.30 Máme rádi Česko 13.20 Vůně
zločinu (7) 14.30 Vraždy v Midsomeru II 16.50
Moje tlustá řecká svatba. Romantická komedie (USA/Kan., 2002). Hrají N. Vardalosová,
M. Constantine, J. Kalangis, L. Kazanová,
B. Gray a další 18.55 Velké zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

6.30 Kurýr (6) 7.25 13. okrsek (6) 8.25 Top Gear IX
9.40 Pevnost Boyard (4) 12.10 Re-play 12.45
Futurama IV (6) 13.15 Simpsonovi X (4, 5) 14.05
COOLfeed 14.15 Simpsonovi X (6, 7) 15.15
Futurama IV (7) 15.45 Pelé: Zrození legendy 17.55
Simpsonovi X (8) 18.30 Simpsonovi X (9) 18.55
Simpsonovi X (10) 19.30 Simpsonovi X (11) 20.00
Malý velký bojovník 22.10 Apokalypsa
v Hollywoodu 0.15 X-Men: Nová generace (12)

20.00 Velká plavba s Waldemarem
21.35 Četník a mimozemšťané
Komedie (Fr., 1978). Hrají
L. de Funès, M. Galabru,
M. Risch, J.-P. Rambal,
G. Grosso. Režie J. Girault
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Kabaret
Muzikál (USA, 1972). Hrají
L. Minnelliová, M. York, H. Griem,
J. Grey, F. Wepper a další.
Režie B. Fosse
1.10 Bolkoviny
2.00 Banánové rybičky
2.40 Žiješ jenom 2x
3.10 Kuchařská pohotovost
3.35 Malá farma
4.00 Jak se bydlí v retrostylu
4.25 Bydlení je hra
4.50 Padající květináč
5.15 Etiketa
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.30 Krimi 5.55 Noviny 6.35 Krimi
6.55 Noviny 7.40 Soudní síň 8.30 Policisté v akci
9.30 Policisté v akci 10.30 Recept na lásku 12.30
Případ pro zvláštní skupinu (2/6) 13.50 Ochránci
14.50 Ochránci 15.50 Soudní síň 16.40 V sedmém
nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Inženýrská
odysea (3/13) 21.25 Inženýrská odysea (4/13) 22.30
Česko Slovensko má talent 0.05 V sedmém nebi
NEDĚLE 5.45 Krimi 6.10 Noviny 6.50 Krimi 7.20
Noviny 8.05 Soudní síň 8.50 Skutečné příběhy 9.55
Česko Slovensko má talent 11.30 Česko Slovensko
má talent 13.05 Inženýrská odysea (3/13) 14.10
Inženýrská odysea (4/13) 15.30 Třicet panen
a Pythagoras 17.00 Na chalupě 17.55 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.35 Česko Slovensko má talent 0.10 Na chalupě
PONDĚLÍ 9.30 Ochránci 10.30 Ve jménu záko-

na (17/131) 11.30 První oddělení II (44, 45) 12.30 První
oddělení II (46) 13.00 Nevinní (7/32) 13.55 Soudní
síň 16.00 Policisté v akci 18.00 Profesionálové II (13)
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Třicet panen
a Pythagoras 21.55 Pravá tvář (1/16) 23.00 Pravá
tvář (2/16) 0.05 Profesionálové II (13)

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

Salma Hayek Pierce Brosnan a Jessica Alba
v romantické komedii

LÁSKA PO ANGLICKU
SOBOTA 11. 8. | 21:55

20.20 Ztracený svět: Jurský park
Dobrodružný film (USA, 1997)
22.55 Focus
Komedie (USA, 2015)
1.00 Predátor z hlubin
Thriller (USA, 2004)
2.25 Atentát (15)
3.35 Ordinace v růžové
zahradě 2 (265)

ÚTERÝ 11.00 Ve jménu zákona (18/131) 13.05

Nevinní (8/32) 14.05 Soudní síň 15.10 Soudní síň
16.00 Policisté v akci 17.00 Policisté v akci 18.00
Profesionálové II (14) 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Česko Slovensko má talent 22.00 Pravá
tvář (3, 4/16) 0.10 Profesionálové II (14)

STŘEDA 10.55 Ve jménu zákona (19/131) 12.00
První oddělení II (47, 48) 13.00 Nevinní (9/32) 14.00
Soudní síň 15.55 Policisté v akci 18.00 Profesionálové II (15) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Česko
Slovensko má talent 21.50 Pravá tvář (5, 6/16) 0.00
Profesionálové II (15) 1.00 Ve jménu zákona (19/131)
ČTVRTEK 8.55 Policisté v akci 11.00 Ve jménu
zákona (20/131) 12.05 První oddělení II (49, 50)
13.00 Nevinní (10/32) 14.00 Soudní síň 16.00
Policisté v akci 18.00 Profesionálové II (16) 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Tři zkoušky lásky 22.25
Pravá tvář (7, 8/16) 0.40 Profesionálové II (16)

PÁTEK 11.50 První oddělení II (51-53) 13.00

Nevinní (11/32) 14.00 Soudní síň 16.00 Policisté
v akci 18.00 Profesionálové II (17) 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Případ pro zvláštní skupinu (3/6)
21.45 Skutečné příběhy 22.50 Ochránci 23.50
Profesionálové II (17) 0.50 Ve jménu zákona (21/131)

INZERCE

ČT1
6.00 Já se vrátím 7.00 O Bumbrlíčkovi 7.30
Pasáček Jirka 8.10 Bez ženské a bez tabáku
(3) 8.55 Toulavá kamera – Za rodinným
stříbrem (5/8) 9.25 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby – letní
speciál 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Klaním se, měsíci 14.15 Zlaté kapradí
15.25 Počítání oveček 16.45 Hercule Poirot
18.30 Kluci v akci 18.55 Události za okamžik
a počasí 19.00 Události 19.45 BBV

20.15 Asterix a Obelix ve službách
Jejího Veličenstva
Dobrodružná rodinná komedie
(Fr./Šp./It./Maď., 2012).
Hrají G. Depardieu, E. Baer,
C. Deneuveová, G. Gallienne
a další. Režie L. Tirard
22.40 Odpočet smrti
Mysteriózní thriller
(USA/Kan./Fr., 2012). Hrají
J. Cusack, J. Carpenterová,
D. Roberts, M. Whitmanová
a další. Režie M. O’Neill
0.45 Krvavá legenda
Horor (USA, 2013). Hrají
V. Sahay, A. J. Cooková,
S. Quarterman a další.
Režie W. B. Bell
2.40 Vraždy v Midsomeru II
Hlas krve. Krimiseriál (VB, 1998).
Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková, K. McNally
a další. Režie M. Armstrongová

Relax
SOBOTA 5.55 Národní zprávy 6.00 Doktor
z hor 7.45 Regionální zprávy 8.00 Národní zprávy
8.05 Doktor z hor 10.05 Filmové novinky 10.30
Zvěřinec 11.00 Relax na špacíru 11.25 Regionální
zprávy 11.40 Národní zprávy 11.45 Luxus store 15.55
Esmeralda 18.35 Dámská jízda Heidi 19.30 Stefanie
21.25 Sobotní zábava 22.05 7 pádů Honzy Dědka
22.35 Krampovoloviny 23.45 Luxus store
NEDĚLE 5.55 Národní zprávy 6.00 Ostře sledovaný vlak 7.45 Regionální zprávy 8.00 Národní zprávy 8.05 Doktor z hor 10.05 Indian – pořad o hrách
10.30 Zvěřinec 11.00 Relax na špacíru 11.25
Regionální zprávy 11.40 Národní zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Esmeralda 17.45 Stefanie 18.35 Dámská
jízda Heidi 19.30 Stefanie 21.25 Poslední zhasne
23.00 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PONDĚLÍ 11.25 Regionální zprávy 11.40 Národní

zprávy 11.45 Luxus store 15.55 Filmové novinky
16.25 Esmeralda 17.25 Stefanie 18.40 Regionální
zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy
Dědka 19.30 Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15
Doktor z hor 22.25 Regionální zprávy 22.40 Národní
zprávy 22.45 Dámská jízda Heidi 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.25 Tom Horn 7.10 Falešná hra s králíkem
Rogerem 8.55 Můj přítel Monk IV (15, 16) 10.40
Námořní vyšetřovací služba VI (1, 2) 12.50 Starý
páky 14.30 Máma mezi Marťany, animovaný film
(USA, 2011) 16.10 Mimzy, dobrodružný film (USA,
2007) 17.55 Záskok, komedie (VB/N/USA, 1994)
20.00 Čarovný les, muzikál (USA, 2014) 22.25
Obřad, horor (It./USA/Maď., 2011) 0.35
Smrtonosná zbraň 3, akční film (USA, 1992)

Prima Max
6.15 Transformers: Roboti v utajení IV (4) 6.40
Nexo Knights IV (5) 7.10 Ferda Mravenec (45) 7.45
Velké zprávy 8.50 Vítejte doma III (35) 9.50
Mission: Impossible 2 12.25 Vzájemná výpomoc
14.15 Kapsy plné dynamitu 17.35 Indiana Jones
a chrám zkázy, dobrodružný film (USA, 1984)
20.00 Honba za klenotem Nilu, dobrodružný film
(USA, 1985) 22.15 Chřestýši, thriller (USA, 1999) 0.15
Apokalypsa v Hollywoodu, komedie (USA, 2013)

ÚTERÝ 11.45 Luxus store 15.55 Indian – pořad
o hrách 16.25 Esmeralda 17.25 Stefanie 18.40 Regionální zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00 7 pádů
Honzy Dědka 19.30 Divoký anděl 20.25 Esmeralda
21.15 Stefanie 22.25 Regionální zprávy 22.40
Národní zprávy 22.45 Střípky 23.45 Luxus store
STŘEDA 11.45 Luxus store 15.55 Relax na špacíru 16.25 Esmeralda 17.25 Stefanie 18.40 Regionální
zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy
Dědka 19.30 Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15
Stefanie 22.25 Regionální zprávy 22.40 Národní
zprávy 22.45 Dámská jízda Heidi 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.45 Luxus store 15.55 Zvěřinec
16.25 Esmeralda 17.25 Stefanie 18.40 Regionální
zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy
Dědka 19.30 Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15
Stefanie 22.25 Regionální zprávy 22.40 Národní
zprávy 22.45 Střípky 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.25 Regionální zprávy 11.40 Národní
zprávy 11.45 Luxus store 15.55 Zvěřinec 16.25
Esmeralda 17.25 Stefanie 18.40 Regionální zprávy
18.55 Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka
19.30 Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Stefanie
22.05 Poslední zhasne 23.45 Luxus store
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neděle 12. srpna 2018
ČT1
6.00

13.00
13.05
13.55
14.55
15.40
17.35
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.50
22.54
22.55
0.25
1.15
1.55
2.20
2.45
3.10

Zajímavosti z regionů 6.25 Banánové
rybičky 6.50 Příběhy slavných... Jiří
Adamíra 7.40 Píseň pro Rudolfa III.
(5/8) 9.05 Úsměvy Jana Krause 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Velké sedlo (7)
11.50 Každý má šanci

Zprávy
Lolinka a kníráč
Červánková královna
Anynka a čert
Zdivočelá země (42, 43/45)
Zlá krev (5/7)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Jak dostat tatínka do polepšovny
Hříšní lidé města brněnského (4/4)
Výsledky losování Šťastných 10
Wallander
Bolkoviny
Banánové rybičky
Hobby naší doby – letní speciál
Chalupa je hra
Zahrada je hra
Malá farma

NOVA
6.05
6.50
7.10
8.20
10.00
11.45
13.30
15.40
16.50
19.30
20.20
22.20
0.40
2.20
3.15
4.55

Kačeří příběhy (84, 85)
Show Toma a Jerryho (7)
O panně Mahuleně
Pohádka (N, 2015)
Jako kočky a psi
Komedie (USA, 2001)
Jak překazit svatbu
Romantická komedie (USA, 2014)
Past na kachnu
Krimifilm (ČR, 1978)
Co ta holka chce
Romantická komedie (USA, 2003)
Soukromé pasti
DNA jako důkaz. Seriál (ČR, 2008)
Signál
Komedie (ČR, 2012)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Bobule
Komedie (ČR, 2008)
Bestiář
Romantické drama (ČR, 2007)
Past na kachnu
Krimifilm (ČR, 1978)
Soukromé pasti
DNA jako důkaz. Seriál (ČR, 2008)
Atentát (16)
Novashopping

Prima
6.05
6.35
7.05
7.35
9.05
10.00
11.00
12.10
12.55
13.30
15.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
0.40
1.05
2.00
4.05

Ferda Mravenec (47)
Transformers:
Roboti v utajení IV (6)
Nexo Knights
M.A.S.H (68-70)
Největší tankové bitvy II (4)
Hooten a lady: Lovci pokladů (7)
Vraždy ve Stratfordu (6)
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vraždy v Midsomeru II
Hlasy ze záhrobí. Krimiseriál
(VB, 1998)
Bouřlivé víno
Komedie (ČR, 1976)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunce, seno, jahody
Filmová komedie (ČR, 1983).
Hrají P. Kikinčuk, H. Růžičková
Hříšnice
Romantické drama (N, 2010)
Bikesalon
Největší tankové bitvy II (4)
Vraždy v Midsomeru II
Touha smrti 2
Thriller (USA, 1982)

Nova Cinema
5.25 Falešná hra s králíkem Rogerem 7.10 Můj táta
hrdina 8.50 Máma mezi Marťany 10.50 Láska na
inzerát 12.40 Čarovný les 15.00 Vzpomínky IV
(8-10) 17.40 Ztracený svět: Jurský park 20.00
Dokonalý gentleman, komedie (USA, 1992) 22.15
Žoldák: Legie zkázy, sci-fi film (USA, 1998) 0.05
Obřad, horor (It./USA/Maď., 2011)

Prima cool
6.30 Kurýr (7) 7.25 13. okrsek (7) 8.20 To nejlepší
z Top Gearu: Top 41 9.35 Pevnost Boyard (5) 12.10
Bikesalon 12.45 Futurama IV (7) 13.15 Simpsonovi
X (8, 9) 14.05 COOLfeed 14.15 Simpsonovi X (10, 11)
15.15 Futurama IV (8) 15.45 G. I. Joe 2: Odveta 17.55
Simpsonovi X (12-15) 20.00 Král Škorpion 22.00
Vikingové IV (3) 23.00 Živí mrtví VII (11) 0.05
X-Men: Nová generace (13) 1.00 Autosalon

Prima Max
6.10 Transformers: Roboti v utajení IV (5) 6.35
Nexo Knights IV (6) 7.05 Ferda Mravenec (46) 7.40
Velké zprávy 9.05 Vítejte doma III (35) 9.55 Vítejte
doma III (36) 10.55 Asterix a Obelix ve službách
Jejího Veličenstva 13.20 Indiana Jones a chrám
zkázy 15.50 Honba za klenotem Nilu 18.10 Vyhoď
máti z vlaku 20.00 Lítám v tom 22.20 Odpočet
smrti 0.30 Hříšnice

pondělí 13. srpna 2018
NOVA

ČT1
5.55

Obrázek 6.10 Bez ženské a bez tabáku
(3) 6.59 Studio 6 9.00 Počítání
oveček 10.15 Anynka a čert 10.55 Vlak
dětství a naděje (2/6)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.25 Arabela se vrací aneb Rumburak
králem Říše pohádek (13/26)
13.55 Už vám není dvacet, paní Bláhová
14.30 To je vražda, napsala VI
16.05 Abeceda hvězd
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Ďáblova lest (3/3)
21.10 Všichni musí zemřít
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Konec velkých prázdnin (6/6)
0.05 Taggart
1.00 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.35
23.00
23.55
0.50
2.20
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Případy pro Lauru II (11)
Na vodě (11)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (266)
Můj přítel Monk V (1, 2)
Kriminálka Las Vegas IV (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Helena (34)
Hospoda (36)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Kriminálka Anděl III (10)
Atentát (17)
Kriminálka:
Oddělení kybernetiky II (6)
Beze stopy IV (10)
Můj přítel Monk V (1, 2)
Kriminálka Las Vegas IV (1)
Co na to Češi

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
9.20
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15

22.55
0.20
1.20
1.45
3.45

Ferda Mravenec (48)
My Little Pony IV (18)
Jetelín (33)
M.A.S.H (70, 71)
Ano, šéfe!
Inga Lindströmová:
Rasmus a Johanna
Romantický film (N/Rak., 2017)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (3)
Poslední polda III (7)
Komisař Rex II (4)
Komisař Rex II (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Podivné dědictví
Western (It., 1972). Hrají T. Hill,
D. Barto, H. Carey a další.
Režie E. Barboni
V. I. P. vraždy (6)
Policie v akci
3 + 1 z Jetelína (34)
Komisař Rex II (4, 5)
Poslední polda III (7)

Nova Cinema
5.55 Starý páky 7.30 Mimzy 9.15 Jako kočky a psi
10.45 Teleshopping 11.15 Čarovný les 13.30
Teleshopping 13.50 Dokonalý gentleman 15.55
Twister 18.05 Klik: Život na dálkové ovládání 20.00
Svět na houpačce, drama (USA, 2014) 21.45
Insider: Muž, který věděl příliš mnoho, thriller (USA,
1999) 0.45 Focus, komedie (USA, 2015)

Prima cool
12.20 Simpsonovi X (12, 13) 13.15 COOLfeed 13.25
Simpsonovi X (14, 15) 14.25 Těžká dřina 15.05
Re-play 15.40 Futurama IV (9) 16.05 Americký
chopper (5) 17.05 To nejlepší z Top Gearu: Top 41
18.15 Simpsonovi X (16-19) 20.05 COOLfeed 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. (16) 21.20 Teorie
velkého třesku VII (3, 4) 22.20 Prima Partička 23.10
COOLfeed 23.20 Americký chopper (5)

Prima Max
6.10 Transformers: Roboti v utajení IV (6) 6.35
Nexo Knights IV (7) 7.05 Ferda Mravenec (47) 7.35
Velké zprávy 8.55 Vítejte doma III (37) 9.55
Hvězdná brána (17) 10.50 Ruský dům 13.25 Vyhoď
máti z vlaku 15.20 Král Škorpion 17.20 Kohout na
víně 2 20.00 Kletba Růžového pantera, komedie
(VB/USA, 1983) 22.20 Herkules a Minotaurovo
bludiště 0.15 Lítám v tom

úterý 14. srpna 2018
NOVA

ČT1
6.00

Kuchařská pohotovost 6.25 Mykolko –
hop! 6.59 Studio 6 9.00 To je vražda,
napsala VI 10.40 Zlá krev (5/7)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.25 Arabela se vrací aneb Rumburak
králem Říše pohádek (14/26)
13.55 Po stopách hvězd
14.20 To je vražda, napsala VI
16.00 Abeceda hvězd
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Pojedeme k moři
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Oscar
23.50 Už vám není dvacet, paní Bláhová
0.25 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky
1.20 Zajímavosti z regionů

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.30
2.00
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Případy pro Lauru II (12)
Kriminálka Anděl III (10)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (267)
Můj přítel Monk V (3, 4)
Kriminálka Las Vegas IV (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Helena (35)
Hospoda (37)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Kriminálka Anděl III (11)
Comeback
Kriminálka:
Oddělení kybernetiky II (7)
Beze stopy IV (11)
Můj přítel Monk V (3, 4)
Kriminálka Las Vegas IV (2)
Krok za krokem (12)

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
9.15
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.40
23.45
0.45
1.00
2.05
3.05
4.05

Ferda Mravenec (49)
My Little Pony IV (19)
Jetelín (34)
M.A.S.H (71, 72)
Ano, šéfe!
Inga Lindströmová:
S Lilli si nezahrávej
Romantický film (N, 2015)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (4)
Poslední polda III (8)
Komisař Rex II (6)
Komisař Rex II (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Polda (7)
Vůně zločinu (8)
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
3 + 1 z Jetelína (35)
Komisař Rex II (6)
Komisař Rex II (7)
Poslední polda III (8)
Ano, šéfe!

Nova Cinema
5.30 Záskok 7.25 Můj přítel Monk V (1, 2) 9.05
Láska na inzerát 11.20 Dokonalý gentleman 13.50
Klik: Život na dálkové ovládání 15.45 Neobyčejný
život Timothyho Greena 17.45 Signál 20.00 Zpátky
ve hře, dobrodružný film (USA, 2012) 22.15 Válka
gangů, thriller (USA, 1999) 0.20 Insider: Muž, který
věděl příliš mnoho, thriller (USA, 1999)

Prima cool
12.10 Futurama IV (9) 12.40 Simpsonovi X (16, 17)
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi X (18, 19) 14.40
Teorie velkého třesku VII (3, 4) 15.35 Futurama IV
(10) 16.00 Americký chopper (6) 17.00 To nejlepší
z Top Gearu: Top 41 18.15 Simpsonovi X (20-23)
20.05 COOLfeed 20.15 To nejlepší z Top Gearu: Top
41 (7) 21.20 Teorie velkého třesku VII (5, 6) 22.20
Partička 23.00 COOLfeed 23.10 Americký chopper

Prima Max
6.25 My Little Pony IV (18) 6.50 Nexo Knights IV
(8) 7.20 Ferda Mravenec (48) 7.50 Velké zprávy
9.10 Vítejte doma III (38) 10.10 Hvězdná brána (18)
11.15 Slunce, seno, jahody 12.50 Kohout na víně 2
15.25 Kletba Růžového pantera 17.50 Čarovná
země 20.00 Cesta do zatracení, krimifilm (USA,
2002) 22.25 Burácení, roadmovie (ČR/USA, 2015)
0.25 Herkules a Minotaurovo bludiště

středa 15. srpna 2018
ČT1
6.00

Velké sedlo (7) 6.59 Studio 6 9.00
To je vražda, napsala VI 10.35 Po
stopách hvězd 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.25 Arabela se vrací aneb Rumburak
králem Říše pohádek (15/26)
13.55 Pohádka z šafránové louky
14.30 To je vražda, napsala VI
16.05 Abeceda hvězd
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 Panoptikum města pražského
21.05 Vlak dětství a naděje (3/6)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Columbo
23.40 Taggart
0.30 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky
1.25 Žiješ jenom 2x

NOVA
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.35
22.55
23.50
0.45
2.15
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Případy pro Lauru II (13)
Kriminálka Anděl III (11)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (268)
Můj přítel Monk V (5, 6)
Kriminálka Las Vegas IV (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Helena (36)
Hospoda (38)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Kriminálka Anděl III (12)
Atentát (18)
Kriminálka:
Oddělení kybernetiky II (8)
Beze stopy IV (12)
Můj přítel Monk V (5, 6)
Kriminálka Las Vegas IV (3)
Co na to Češi

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
9.15
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.20
22.25
23.35
0.30
0.55
2.00
3.00
4.00

Ferda Mravenec (50)
My Little Pony IV (20)
Jetelín (35)
M.A.S.H (72, 73)
Ano, šéfe!
Inga Lindströmová:
Gréta se vdává
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (5)
Poslední polda III (9)
Komisař Rex II (8)
Komisař Rex II (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Vraždy ve Stratfordu (7)
Show Jana Krause
Polda (7)
Policie v akci
3 + 1 z Jetelína (36)
Komisař Rex II (8)
Komisař Rex II (9)
Poslední polda III (9)
Ano, šéfe!

Nova Cinema
5.55 Jako kočky a psi 7.30 Můj přítel Monk V (3, 4)
9.10 Vzpomínky IV (8-10) 12.05 Neobyčejný život
Timothyho Greena 14.25 Zpátky ve hře 16.30 Jak
překazit svatbu 18.10 Bobule 20.00 Umění lhát
21.55 Náhodná známost, komedie (USA, 2014)
23.30 Predátor z hlubin, thriller (USA, 2004) 1.00
Válka gangů, thriller (USA, 1999)

Prima cool
12.45 Simpsonovi X (20, 21) 13.35 COOLfeed 13.45
Simpsonovi X (22, 23) 14.45 Teorie velkého třesku
VII (5, 6) 15.40 Futurama IV (11) 16.00 Americký
chopper (7) 17.00 To nejlepší z Top Gearu: Top 41
18.15 Simpsonovi XI (1-4) 20.05 COOLfeed 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. (17) 21.20 Teorie
velkého třesku VII (7, 8) 22.15 Partička 22.55
COOLfeed 23.05 Americký chopper (7)

Prima Max
6.15 My Little Pony IV (19) 6.45 Nexo Knights IV (9)
7.10 Ferda Mravenec (49) 7.45 Velké zprávy 9.05
Vítejte doma III (39) 10.00 Hvězdná brána (19)
11.00 Podivné dědictví 13.45 Čarovná země 15.50
Lara Croft: Tomb Raider 18.05 Naši a já, komediální drama (USA, 2013) 20.00 Donatella Versace,
životopisný film (USA, 2013) 21.50 Expres, drama
(USA, 2008) 0.35 Burácení

čtvrtek 16. srpna 2018
NOVA

ČT1
6.00

Kde bydlely princezny 6.15 Pasáček
Jirka 6.59 Studio 6 9.00 To je vražda,
napsala VI 10.30 Dirigent 10.55
Panoptikum města pražského

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.25 Arabela se vrací aneb Rumburak
králem Říše pohádek (16/26)
13.55 Po stopách hvězd
14.20 To je vražda, napsala VI
16.00 Abeceda hvězd
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Hercule Poirot
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Návrat sedmé roty
0.05 AZ-kvíz
0.35 Objektiv
1.05 Toulavá kamera
1.35 Rajské zahrady II

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.30
22.40
0.40
2.05
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Případy pro Lauru II (14)
Kriminálka Anděl III (12)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (269)
Můj přítel Monk V (7, 8)
Kriminálka Las Vegas IV (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Helena (37)
Hospoda (39)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Kriminálka Anděl III (13)
Comeback
Tammy
Komedie (USA, 2014)
Můj přítel Monk V (7, 8)
Kriminálka Las Vegas IV (4)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (269)

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
8.40
9.20
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
0.55
1.20
2.25
3.25

Ferda Mravenec (51)
My Little Pony IV (21)
Jetelín (36)
M.A.S.H (73)
M.A.S.H (74)
Ano, šéfe!
Inga Lindströmová:
Rodinná pouta
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (6)
Poslední polda III (10)
Komisař Rex II (10)
Komisař Rex II (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
V. I. P. vraždy (7)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
3 + 1 z Jetelína (37)
Komisař Rex II (10)
Komisař Rex II (11)
Poslední polda III (10)

Nova Cinema
5.25 Vzpomínky IV (9, 10) 7.00 Můj přítel Monk V
(5 6) 8.40 Pohádka o zemi hojnosti 9.50 Jak překazit svatbu 11.55 Zpátky ve hře 14.25 Scooby-Doo:
Měsíční nestvůra vylézá 15.50 Umění lhát 17.40
Vítězství 20.00 Námořní vyšetřovací služba VI
(3, 4) 21.55 Apokalypsa, válečný film (USA, 1979)
0.50 Náhodná známost, komedie (USA, 2014)

Prima cool
11.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. (17) 12.10
Futurama IV (11) 12.40 Simpsonovi XI (1, 2) 13.35
COOLfeed 13.45 Simpsonovi XI (3, 4) 14.45 Teorie
velkého třesku VII (7, 8) 15.40 Futurama IV (12)
16.00 Americký chopper (8) 17.00 To nejlepší
z Top Gearu: Top 41 18.15 Simpsonovi XI (5-8)
20.05 COOLfeed 20.15 Autosalon 21.20 Teorie
velkého třesku VII (9, 10) 22.20 Není úniku

Prima Max
6.40 My Little Pony IV (20) 7.05 Nexo Knights IV
(10) 7.35 Ferda Mravenec (50) 8.05 Velké zprávy
9.25 Vítejte doma III (39, 40) 11.15 Hvězdná brána
(20) 12.20 Vyhoď máti z vlaku 14.15 Naši a já 16.15
Donatella Versace, životopisný film (USA, 2013)
18.10 Nebezpečná lekce, thriller (USA, 2015) 20.00
Zralé víno, komedie (ČR, 1981) 22.05 Rok jedna,
komedie (USA, 2009) 0.00 Expres

pátek 17. srpna 2018
NOVA

ČT1
6.00

Pod pokličkou 6.25 O Bumbrlíčkovi
6.59 Studio 6 9.00 To je vražda,
napsala VI 10.35 Po stopách hvězd
11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.25 Arabela se vrací aneb Rumburak
králem Říše pohádek (17/26)
13.55 O chytré Marině
14.20 Několik životů
15.10 Příběhy slavných... Věra Galatíková
16.05 Abeceda hvězd
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Toulavá kamera – Za rodinným
stříbrem (6/8)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.05 Sněžný drak
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Za oponou s Jiřinou

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
22.20
0.45
2.15
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Případy pro Lauru II (15)
Kriminálka Anděl III (13)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (270)
Můj přítel Monk V (9, 10)
Kriminálka Las Vegas IV (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Helena (38)
Hospoda (40)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Znovu sedmnáctiletý
Romantická komedie (USA, 2009)
Smrtonosná zbraň 4
Akční film (USA, 1998)
Můj přítel Monk V (9, 10)
Kriminálka Las Vegas IV (5)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (270)

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
9.20
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.55
1.15
1.35
2.40
3.45

Ferda Mravenec (52)
Transformers:
Roboti v utajení IV (7)
Jetelín (37)
M.A.S.H (74, 75)
Ano, šéfe!
Inga Lindströmová:
Láska žije dál
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (7)
Poslední polda III (11)
Komisař Rex II (12)
Komisař Rex II (13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Mission: Impossible 3
Thriller (USA/N, 2006)
Sedmý hřích
Thriller (USA, 2000)
3 + 1 z Jetelína (38)
Komisař Rex II (12)
Komisař Rex II (13)
Poslední polda III (11)

Nova Cinema
5.35 O panně Mahuleně 6.40 Vítězství 8.55
Batmanův syn 10.10 Můj přítel Monk V (7, 8) 12.15
Umění lhát 14.30 Miláček Herbie 16.35 Námořní
vyšetřovací služba VI (3, 4) 18.25 Jak ukrást
Dagmaru 20.00 Polární expres, animovaný film
(USA, 2004) 21.50 Cold Creek Manor, thriller
(USA/Kan./VB, 2003) 0.05 Tammy

Prima cool
9.55 Americký chopper (8) 11.05 Autosalon 12.10
Futurama IV (12) 12.40 Simpsonovi XI (5, 6) 13.35
COOLfeed 13.45 Simpsonovi XI (7, 8) 14.45 Teorie
velkého třesku VII (9, 10) 15.35 Futurama V (1)
16.00 Americký chopper (9) 17.00 To nejlepší
z Top Gearu: Top 41 18.15 Simpsonovi XI (9-12) 20.05
COOLfeed 20.15 Pyramida hrůzy 22.25 Turbotarantule: Láva poraženým 0.15 Americký chopper

Prima Max
6.10 My Little Pony IV (21) 6.35 Tlapková patrola (1)
7.05 Ferda Mravenec (51) 7.40 Velké zprávy 9.05
Vítejte doma III (40, 41) 10.55 Hvězdná brána (21)
11.50 Asterix a Obelix ve službách Jejího
Veličenstva 14.15 Nebezpečná lekce 16.05 On je
žena 18.10 Láska pod hvězdami 20.00 Vyrovnání
účtů, western (USA, 1971) 22.00 Krycí jméno:
Farewell 0.25 Rok jedna, komedie (USA, 2009)
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Rumunský básník Valeriu Butulescu: Zlato lehce...

Tajenka: ... mění tvar i pána.
INZERCE
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1,5 l neperlivá pet

prolinie
1,5 l citron
pet
kozel
Floriián, 0,5 l
jupík aqu
ua
jahoda, 0,5
5l

p mobil a na

ku

přenos
čísla

zdarma

le Vně ji

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.8.2018 do 30.9.2018
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

oo
ic

jte

platí pro zákazníky coop mobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01082018 12345)

pu

NOVĚ přehled
vybraných
letáků coop
v aplikaci
coopka Více na www.coopka.cz

mattoni
1,5 l perlivá pet

pilsner
urquell
ležák, 0,5 l

s

kofola originál, 2 l

velko
popovický
kozel světlý
0,5 l

mattoni
1,5 l jemně
perlivá pet

kozel
Mistrův ležák, 0,5 l

poři ď
te

rajec
nesycený, 1,5 l

prolinie
1,5 l pomeranč
pet

ZEMĚ ŽIVITELKA
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Blíží se už 45.
ročník výstavy

Od 23. do 28. srpna se Výstaviště v Českých Budějovicích znovu zaplní desetitisíci návštěvníky.
Odstartuje už 45. ročník agrosalonu Země živitelka. Letos bude ve stylu, který připomene vývoj
českého zemědělství v uplynulých sto letech. Ale ani tak nepřijdou lidé, kteří na Výstaviště dorazí, o
přehlídky hospodářských zvířat i strojů, novinkou bude pavilon nejlepších českých vín, a tradicí už je
bohatý doprovodný program v pivovarské zahradě. Více čtěte na stranách 18 až 23.
INZERCE

Fa Gregor a syn Tábor
Tel.: 775 971 576, 777 636 436
MEZINÁRODNÍ AGROSALON ZEMĚ ŽIVITELKA
ve dnech 24 - 29.8.
Gregor a syn s.r.o. zde bude prezentovat
na výstavní ploše 107 u Hlavní brány 1

Zahradní traktory Wisconsin české výroby
Lesní a komunální technika
www.gregor-asyn.cz
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Živitelka poprvé představí vína
Letošní 45. ročník
mezinárodního
agrosalonu Země
živitelka se uskuteční na
budějovickém Výstavišti
od 23. do 28. srpna.
LUDMILA MLSOVÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Největší a nejoblíbenější výstava v Českých Budějovicích se letos ponese v duchu podtitulu
100 let českého zemědělství. Země živitelka se zaměřuje na průlom celou stoletou historií a aktuální zemědělskou nabídku, ale ukáže také to, co na české zemědělce čeká v blízké budoucnosti.
„Podtitul 100 let českého zemědělství se bude prolínat celou Zemí živitelkou. Letošní 45. ročník bude ještě
větší, pestřejší a zajímavější, než byl
velmi úspěšný ročník minulý,“ uvedla
obchodní ředitelka Výstaviště Eva Jílková.
Sto let českého zemědělství návštěvníkům připomene, jak se v minulosti va-

řilo, jaké stroje naši předkové používali
na poli (revoluční motorové pluhy Praga K a Exelsior 5, historická řada traktorů i kombajnů a dalších strojů a zařízení), jaké návnady používali rybáři, či
jaké technologie využívali chovatelé dobytka. Na to naváží současní vystavovatelé s nejmodernější technikou a příchozí uvidí i nabídku blízké budoucnosti,
jako například samořiditelné traktory.
„Atraktivní novinkou na Zemi živitelce bude historicky poprvé Pavilon nejlepších vín České republiky. Vinaři se
návštěvníkům představí v pavilonu
C1,“ zve mluvčí výstaviště Michaela
Čeňková.
Pavilon nejlepších vín připravili pořadatelé ve spolupráci s časopisem Wine
& Degustation a jeho šéfredaktorem, fotografem, publicistou a sommeliérem
Michalem Šetkou.
Všechna vína, která budou prezentována na budějovickém agrosalonu, jsou
zároveň součástí posledního vydání Průvodce nejlepšími víny ČR, a tedy zárukou nejvyšší kvality. Návštěvníci je budou moci v pavilonu nejen ochutnávat,
ale zároveň si vybraná vína koupit.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 20

Ani letos nebudou lidé ochuzeni o novinky v chovatelství i ukázku hospodářských zvířat.
FOTO | MAFRA
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Netolická 414
384 02 Lhenice
Tel.:/fax: +420 388 321 280
e-mail: info@agromechanika.cz

Zemědělské potřeby M+S s.r.o.
Líhně

Hlubocká11, 373 61 Hrdějovice
telefon: 384 389 196
mobil: 774 784 284, 777 784 204
e−mail: info@zemedelske−potreby.cz
Odstředivky
na mléko a máselnice

Vyrábíme kotle
na tuhá paliVa
> kotle splňují požadavky ekodesing
> Vhodné pro kotlíkové dotace

Kurníky a králíkárny

Mlýnky na maso

Vakuovačky

vhodný dárek pro každého najdete na:

www.eshop-zemedelske-potreby.cz

www.agromechanika.cz
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Výstaviště proti loňsku rozšířilo plochy
pro expozice. Například díky demolici
zastaralých a nepoužívaných pavilonů
F získalo zhruba 7 000 metrů čtverečních nové venkovní plochy přímo u
hlavní trasy. Na této ploše návštěvníci
najdou expozice vystavovatelů, přehlídku historické i moderní techniky a také
občerstvovací a klidovou zónu.
I letos se mohou příchozí těšit na
spoustu zvířat. Český svaz chovatelů
masného skotu a jeho evropští partneři
připravují unikátní prezentaci na předvadišti. V pátek 24. srpna se uskuteční evropská soutěž plemene Angus, v sobotu
25. srpna plemene Limousine. V pondělí 27. srpna se koná soutěž juniorů. Na
Zemi živitelce se tak představí rekordních zhruba sto kotců masných plemen.
„Na své si přijdou i fanoušci koní, poníků, oslů a dalších lichokopytníků. Program na předvadišti si připravuje Národní hřebčín Kladruby nad Labem s nejstarším českým plemenem a českým
chovatelským unikátem Starokladrubským koněm, Zemský hřebčinec Písek
a Asociace svazů chovatelů koní České
republiky,“ popsala Čeňková.
Myslivci nabídnou na Výstavišti odborné poradenství, mysliveckou stezku,
ukázky sokolnictví či kynologie. Zároveň přivezou velkou přehlídku trofejí a
pořadatelé intenzivně vyjednávají o proINZERCE

Země živitelka

VÝBĚR Z PROGRAMU

Čtvrtek 23. srpna
Pivovarská zahrada
10.45 - 13.30 Jižani
14.00 - 17.00 Straňanka
Pátek 24. srpna
Předvadiště
10.00 - 15.30 1st European angus show +
4. jihočeská angus show
15.30 - 16.00 Přehlídka plemen ovcí a koz /
ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi
Sobota 25. srpna
Pivovarská zahrada
10.00 - 10.45 Národní dožínky
16.15 - 17.00 Cimbálová muzika

Jožky Šmukaře
Neděle 26. srpna
Předvadiště
9.00 - 12.00 Nákupní trh plemenných
beranů a kozlů
Pondělí 27. srpna
Předvadiště
10.30 - 12.00 Přehlídka národních vítězů a
šampionů masných plemen (Aberdeen
angus a limousine)
Úterý 28. srpna
Pivovarská zahrada
10.00 - 17.00 Babouci

deji zbraní a střeliva, které je v posledních letech složité kvůli náročné legislativě. Svaz ovcí a koz se na agrosalonu
pochlubí národním šampionátem plemene Zwartbles, ukázkou výroby vlastního sýra, stříháním ovčí vlny či prezentací koz. Ovce a kozy dostanou na Zemi
živitelce největší prostor v neděli 26.
srpna, program ale mají chovatelé připravený na každý den.
Letošní ročník je nachystán i pro rodiny s dětmi a má svůj progam pro malé i
velké zemědělce. Malí zemědělci mohou navštívit Velký dětský zemědělský
svět, který je na začátku areálu u hlavní
brány. Představí se tu například dětská
farma, lesní pedagogika, skákací kombajn, malé modely zemědělských strojů
a podobně.
„Nejvíc kvalitních českých potravin
najdou návštěvníci tradičně v pavilonu
T1. Zpestřením jsou soutěže v pojídání
párků, přípravě bramborového salátu,
pití mléka a přípravě českých minutek
od známých českých kuchařů,“ podotkla Jílková.
Motoristé mohou parkovat před hlavní branou Výstaviště a na náplavce pod
Dlouhým mostem. Vstupné na agrosalon zůstává stejné jako vloni - lístek pro
dospělého stojí 140, zlevněný vyjde na
70, rodinný na 290 a dvoudenní je za
200 korun. V předprodeji lze zakoupit
vstupenku pro dospělého za 120 a pro
děti do 15 let za 60 korun.

Země živitelka
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Na jihu Čech ubývá prasat
Část jihočeských chovů
hospodářských zvířat
musí omezovat své
kapacity. Mohou za to
výkupní ceny i investice
do technologií.
JAKUB BARTOŠ
JIŽNÍ ČECHY | Příkladem toho, jak se
snižuje počet prasat na jihu Čech, je Zemědělské družstvo Brloh se sídlem ve
stejnojmenné obci. Primárně chová
skot, ale historicky zde měli až 240 prasnic. Číslo pak spadlo na stovku a předpověď do budoucna není příliš příznivá.
„Vážně uvažujeme o utlumení chovu,
prasnice pravděpodobně zrušíme. Důvodem je jednoznačně ekonomika. Maso
se prodává za zhruba 25 korun za kilo a
cena dál padá. Tohle trvá přes 20 let.
Ani přes dotace to pro chov, jakým jsme
my, není udržitelné,“ popisuje předseda
představenstva Václav Jungwirth.
O tom, že zruší prasnice, tady uvažují

Chov prasat je stále více ztrátový.
Z farem mizí.
FOTO | MAFRA
už osmým rokem. Po celou dobu se
tomu ale družstvo bránilo. Poslední
roky byl chov většinou ztrátový, což
sice pomohly dorovnat dotace, takže
byla výsledkem nula, ale pak se opět dostal do ztráty. Trpělivost tak došla a kapacita se bude snižovat. Nyní zde mají
zhruba 100 prasnic, 350 prasat ve výkrmu a více než 500 selat.
„Omezíme prasnice. Uvidíme, jestli
budeme pokračovat ve výkrmu. Jsou i
jiné věci, které musíme dělat. Zaměřujeme se na skot, který je víceméně stabilní,“ líčí Jungwirth.
Jeho slova potvrzují čísla Českého
statistického úřadu. Podle nich se počet

skotu v meziročním srovnání za duben
snížil jen o 250 kusů na hranici pod 222
tisíc. Za poslední roky čísla klesala jen
minimálně, což se u prasat říct nedá.
Komplikace, o nichž vypráví Jungwirth, netrápí jen jeho. Počty na jihu Čech
pravidelně klesají i přesto, že prasnic za
uplynulý rok lehce přibylo. V dubnu
bylo celkem prasat přes 103 tisíc, což je
o více než dva tisíce méně než loni. V
roce 2016 jich bylo dokonce 123 tisíc a
před deseti lety číslo překročilo hodnotu
300 tisíc.
Důvodů je několik. „Hlavním je dlouhodobý propad výkupní ceny vepřového masa na kritickou úroveň z důvodu
přetlaku nabídky a nerovných dotačních podmínek na evropském trhu. Většina chovatelů loni stěží dosáhla nulové
rentability, a to jen díky dotacím. A protože v současné době producenti prodávají prasata až o deset korun za kilogram živé hmotnosti levněji ve srovnání s loňskem, nedá se očekávat změna
úbytkového trendu v tomto historicky
tradičním jihočeském zemědělském odvětví,“ popisuje ředitelka Regionální
agrární komory Jihočeského kraje Hana

Počet
hospodářských
zvířat na jihu Čech
Prasata
rok 2018
rok 2008
Drůbež
rok 2018
rok 2008
Skot
rok 2018
rok 2008
Koně
rok 2018
rok 2008

103 617
303 331
1 906 817
3 990 306
221 897
214 743
4 671
3 849

Šťastná. Několik tisíc prasat z jihu Čech
zmizelo také při rušení vepřína v Letech
na Písecku. O problémech s cenami
vědí své také v Zemědělském obchodním družstvu Borovany, kde chovají
150 prasnic a 850 prasat ve výkrmu.
Kromě živočišné výroby se zaměřují i
na rostlinnou.

INZERCE

STS Prachatice, a.s.
Těšovice 62, Husinec, 384 21
tel.: 388 302 130, e-mail: obchod@stsprachatice.cz
www.stsprachatice.cz

KLo
ouboVé nAKLAdA
AčE
značky

K vidění na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA.

České Budějovice

Lidická 2118, tel.: 606 726 766
NOVĚ OTEVŘENÁ vzorkovna Tábor, Křižíkovo náměstí, tel.: 725 718 658

Přes 20 let zkušeností
na trhu s otvorovými
výplněmi
Největší výrobce oken
a dveří na jihu Čech

www.otherm.cz
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Šťastná: Voda a úrodná půda
Rozhovor o letošní sklizni, novinkách na polích i
paradoxech v zemědělství s ředitelkou Regionální
agrární komory Jihočeského kraje Hanou Šťastnou.
LUDMILA MLSOVÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | „Velmi rychlý
postup žňových prací. Nevyrovnanost
ve výnosech. Ozimy průměr. Jařiny
podprůměr. Tak se dá stručně hodnotit
sklizeň v polovině prázdnin v regionu,“ říká Hana Šťastná, ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského
kraje.
Můžete srovnat postup sklizně s loňskem?
V kraji na přelomu července a srpna prošlo skrze žací lišty sklízecích mlátiček
zhruba 60 procent zralých obilovin a 97
procent řepky. To je jednou tolik ve
srovnání s loňskem ve stejnou dobu. V
agropodnicích orientovaných pouze na
ozimy a působících v nižších polohách
již oslavili dožínky. Subjekty hospodařící v „drsnějších“ lokalitách a pěstitelé jařin dotčených zmlazováním kvůli suchu
INZERCE

předpokládají, že ukončí žně nejpozději
v polovině srpna.
Jaké jsou výnosy?
Výnosy zrnin, na úrovni 5,66 tuny z hektaru, jsou v průměru o osm procent vyšší ve srovnání s loňskem, a z dlouhodobého hlediska spíše průměrné. Zato řepka byla nad očekávání plodná. Dosavadní výnos 3,61 tuny z hektaru představuje čtvrtinový meziroční nárůst výtěžnosti plodiny, kterou je v regionu osetých
více než 44 tisíc hektarů.
Čím to, že proklínaná řepka dokázala tomu horku vzdorovat?
Řepka má poměrně hluboké zakořenění. Také díky suchu byla ušetřená invazi vlhkomilných chorob.
Zaznamenali jste výskyt nějaké netradiční plodiny?
Například na Českobudějovicku vím o

Hana Šťastná je ředitelkou jihočeské agrární komory.
více než stovce hektarů porostlých
sójou. Ta má podobné nároky na půdně-klimatické podmínky jako kukuřice,
takže se jí v lokalitách, kde alespoň párkrát zapršelo, letos daří. Jedná se o geneticky neupravované odrůdy. Také čirok,

FOTO | MAFRA

hořčice, svazenka, pohanka, luskoviny
nebo miniplantáže rychle rostoucích
plodin se díky dotačním požadavkům
na takzvané ozelenění objevují v teritoriu téměř každého většího zemědělského podniku.

Země živitelka
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budou čím dál větší vzácností
Takže si jihočeští zemědělci na horké léto nestěžují?
Již nyní je zřejmé, že dlouhodobě dobré počasí, umožňující nezablácenou
sklizeň, bude kvůli nedostatku srážek
vykoupené nedostatkem krmení pro dobytek. Setrvávající tropické počasí na
našem území také snižuje objemovou
hmotnost a zvyšuje obsah dusíkatých
látek v obilí, což se může negativně podepsat na kvalitě sladovnického ječmene a osivářské jakosti produkce. Vysoké teploty prodražují výrobu mléka a
ohrožují zdárný odchov drůbeže
v halách. Tepelný stres morduje vše
živé. Příroda vypadá jako na konci žhavého září.
Letos komora s podporou kraje organizovala 12. ročník soutěže Chutná hezky. Jihočesky. Jaký byl?
Potěšili nás noví přihlašovatelé, například producentka ovocných a bylinkových šťáv, výrobce netradičních rybích
výrobků, opětovný návrat včelařů do
soutěže. V jedenácti kategoriích soutěžilo celkem 107 produktů od 39 regionálních výrobců. Bonusem letošního ročníku je nabídka uplatnění pro nadstandardní potraviny, zapojené do projektu Chutná hezky. Jihočesky, v republikové distribuční síti a v internetovém obchodě.
Kde vás najdou návštěvníci agrosalonu Země živitelka?
Po celou dobu výstavy zajišťujeme řadu
interních porad a jednání orgánů agrární komory a partnerských institucí a organizací v pavilonu R3. Zájemce o
ochutnávku a nákup dobrot pod značkou Chutná hezky. Jihočesky zveme do
expozice Jihočeského kraje v pavilonu
T a ke stánku v amfiteátru. Už nyní spolupracujeme se společností Výstaviště
na přípravě výstavy ilustrující stoletý
vývoj českého zemědělství.
Co zásadního se za uplynulých sto
let v našem agrárnictví přihodilo?

Ve srovnání s první republikou má zemědělská půda v Česku o třetinu menší výměru a na její obhospodařování
se podílí méně než jedna desetina lidí,
kteří sklízejí více než trojnásobnou
úrodu. Během staletí se změnil seznam nejčastěji setých plodin. Na
úkor žita a ovsa se u nás zvýšil podíl
ploch osetých pšenicí, ječmenem a kukuřicí. Největší nárůst doznala řepka.
Produkční plochy brambor se ale snížily z téměř čtyř set tisíc na pouhých 23
tisíc hektarů.
A co stavy hospodářských zvířat?
U hospodářských zvířat došlo v českém
agrárním sektoru od dvacátých let minulého století do dneška k největšímu propadu stavů u skotu, koní a koz. Máme o
dvě třetiny méně prasnic a dojnic než
před třiceti lety. Jihočeský kraj zůstává,
i přes překotný nárůst produktivity práce
a razantní úbytek pracovníků v zemědělské prvovýrobě, venkovským regionem
s velkým podílem živočišné výroby, velkou rozlohou pastvin, rozvinutým rybní-

„

Po celou dobu
výstavy
zajišťujeme řadu
interních porad a
jednání orgánů agrární
komory a partnerských
institucí v pavilonu R3.

Žně jsou na některých místech kraje již u konce. Podle Hany Šťastné
příroda vypadá jako na konci horkého září.
FOTO | MAFRA
tomu tlaky na ochranu životního prostředí, zdraví zvířat a bezpečnost stravy.
To je přece správný směr. Eliminace
nezdravé chemie, průmyslového zemědělství s ohledem na stále větší
procento erozně ohrožených půd,
umírajících včel, znečištěných vod.
Paradoxně, oč levnější stravu dnešní
konzumenti chtějí, o to přísnější poža-

davky na její výrobu žádají. Aby se pole
nehnojila, nestříkala, neorala, zmenšovala. Genetická modifikace a klecový
chov jsou téměř sprostá slova. Jen nechápu, proč lidé, kterým záleží na včelách, používají ke slazení místo medu
cukr a místo květinkové louky mají kolem domu anglický trávník. Zemědělci
jsou velmi přísně hlídaní z hlediska rizika znečištění vod dusíkem a navíc zde
máme až desetkrát menší koncentraci
zvířat na hektar zemědělské půdy ve
srovnání se západoevropskými producenty.
Na co by se měli v této souvislosti
zákonodárci víc zaměřit?
Často se mluví o tom, že je třeba zachránit svět před skleníkovými plyny.
Ale výfukové zplodiny a poničené vozovky od statisíců kamionů, které k
nám každoročně dovážejí jídlo ze zahraničí, nikomu nevadí. Také se domnívám, že mikroplasty, kosmetika, čistící
prostředky či hormonální antikoncepce představují pro zdroje pitné vody
mnohem větší hrozbu než zemědělská
výroba.

kářstvím a lesnictvím. Právě zemědělci
jej vytvarovali do podoby kulturní krajiny osvěžující moderního člověka.
Jaké výzvy zemědělství v budoucnu
čekají?
Budeme muset řešit čím dál větší vzácnost vody a úrodné půdy. I nárůst světové populace lidstva přinese větší nároky
na objem a kvalitu výroby potravin. K
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„Hokej mě úplně přestal bavit“
Mohl dál hrát hokejovou
extraligu na Slovensku.
Ale on si řekl, už dost!
Michal Švihálek skončil
s hokejem a vrhl se na
podnikání.

bavilo bydlet po „krabicích“ a stěhovat
se za dalším angažmá. Švihálek měl původně nadcházející sezonu odehrát v Nových Zámcích. „Byli bychom na Slovensku pět set kilometrů daleko od domova a
dcera by viděla babičky a dědy čtyřikrát
do roka. Všechny dílky teď do sebe perfektně zapadly a jsme takhle s rodinou
spokojení,“ vysvětluje své rozhodnutí.
Švihálek pochází z Jindřichova Hradce, kde také hrával, ale podstatnou část
své hokejové kariéry strávil v Českých
Budějovicích. Tam si také zkusil deset
extraligových duelů, podstatně víc jich
ale nasbíral za Hradec Králové. Působil
také v Písku.

PETR LUNDÁK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Namísto chráničů, štulpen, dresů, rukavic a helmy si
teď bude do práce brát společenský oblek. A led s hokejkou vymění za kanceláře a obchodní jednání.
Tak teď bude vypadat život 25letého
bývalého hokejového útočníka Michala
Švihálka, který se rozhodl ukončit kariéru a rozjet byznys v oblasti online marketingu. „Rodina, to byl ten hlavní důvod skončit s hokejem,“ říká Švihálek
naprosto přesvědčeně. „Všechno se to
ale sešlo dohromady, protože jsem navíc neviděl do budoucna postup v mé kariéře. To byl také jeden z důvodů. Každý to má jinak, někdo skončí v 35 letech, někdo kvůli zranění a někdo v 25
INZERCE

Podnikal už při kariéře
‘Michal Švihálek pověsil výstroj na
hřebík. Bude se věnovat online
marketingu a „civilnímu" podnikání.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
letech jako já. Cítil jsem, že je třeba
něco změnit, a teď byla ta správná
doba,“ doplňuje čerstvý podnikatel.
Zároveň Michala ani jeho ženu už ne-

V budějovickém klubu patřil vždycky k
oblíbencům publika. Také díky bitkám,
kterým se Michal na ledě nevyhýbal.
„Bitky jsem měl rád, i v Žilině. Tam
jsem ale měl vždycky problém, protože
jsem si k sobě vybral dvoumetrového
chlapa, a pak na něj nedosáhl. Pořád si i
vybavím ten florbalový gól (Budějovice - Prostějov 3:2, rok 2014), kdy se
zase všechno dobře sešlo. Celkově si

myslím, že mě v Budějovicích měli lidi
rádi. Ale momentálně nechci už hokej
hrát, neláká mě to. Vždycky jsem byl
člověk, který říkal, že po konci kariéry
nechce trénovat a ani být dál u hokeje.
Chtěl jsem odejít úplně stranou. Postupem času se u mě hokej stal spíš prací,“
zmiňuje Švihálek s tím, že pro hráče by
měl být hokej především zábavou a měl
by se na něj vždycky těšit. „Od zábavy
to přešlo k tomu, že jsem na zimák chodil kvůli tomu, abych přinesl peníze
domů pro rodinu. Teď je ale mám šanci
vydělat někde jinde.“
Michal Švihálek bude zákazníkům
spravovat webové stránky, sociální sítě
nebo se starat o marketing. Od hokeje
tedy naprosto odlišné prostředí.
„Vždycky mě bavila grafika a k tomu
jsem se sám učil další věci a postupně
se to nabalovalo. Už se marketingem zabývám delší dobu, začínal jsem ještě při
hokeji. Věděl jsem, že tímto směrem
chci dál jít. Teď nabízím pro podnikatele v kreativní agentuře komplexní služby,“ popisuje bývalý zarputilý útočník.
„Myslím si, že by mi mohla při práci pomoci moje zarputilost z hokeje,“ myslí
si mladý podnikatel.

