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O neštěstí natáčejí film
Tragickou událost v Dole Dukla má popsat dvoudílné drama Davida Ondříčka
MARTIN JIROUŠEK
KARVINSKO | V bývalém Dole Žofie
v Orlové i na dalších místech regionu
v uplynulých dnech natáčel televizní
štáb pod vedením Davida Ondříčka obrazy k připravovanému dvoudílnému
dramatu Dukla 61. To popisuje tragické
důlní neštěstí, kdy v červenci roku 1961
v Dole Dukla zemřelo 108 horníků.
„Jde o příběh jedné rodiny, která se ocitne v extrémní situaci,“ přibližuje režisér
snímků Samotáři či Ve stínu.

Příští vydání
25. 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

Kvůli autentičnosti herci
denně fárali
Filmoví tvůrci měli zájem o zachycení
co nejpřesnějších reálií, a rozhodli se
proto natáčet přímo na šachtě. Těžké vozíky jsou tak naloženy uhlím, a když je
herci Jiří Langmajer, Václav Neužil
nebo Robert Mikluš tlačí před sebou, na
plíce jim sedají zbytky skutečného uhelného prachu z dávno zrušeného Dolu
Žofie. Část komparzu mezitím posedává na travnaté ploše opodál a čeká, až
přijde její chvíle.
Všichni připomínají oživlé figury
z budovatelského filmu z 50. let. Ženy
jsou v modrých montérkách s nezbytnými šátky na hlavě, chlapi mají podmalované oči a umazané fáračky. Kvůli záběrům, které se pořizují přímo v důlních
hlubinách, je natáčení pro celý filmový
štáb velice náročné a herci denně fárají.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

ZÁKULISÍ SHOWBYZNYSU

„Lovec talentu“ Martin
Červinka objevil Tomáše
Kluse i Lunetic
...str. 6 a 7
V KONDICI ZA 30 MINUT

Herci se při natáčení oblékli do hornických mundúrů.

FOTO | A. SATINSKÝ

Jak v létě rychle a efektivně
spalovat kalorie? V lese
i při sekání trávy
...str. 10 a 11
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Hornické slavnosti se po pauze
zase v Karviné uskuteční
Po roční přestávce se do Karviné opět vracejí
Hornické slavnosti. Ty se uskuteční i přesto, že
společnost OKD je již více než rok v insolvenci.
PETR WOJNAR
KARVINÁ | Hornické slavnosti se letos
opět konají. Podle zástupců těžební společnosti OKD je letos „nálada“ na jejich
pořádání lepší než loni.
„Tehdy byla společnost nucena požádat o zahájení insolvenčního řízení, řešili jsme provozní financování a rizika
opoždění výplat, neměli jsme připravený detailní plán pro útlum Dolu Paskov,
navíc odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Není se co divit, že se slavnosti
v takové atmosféře nakonec nekonaly,“
podotkl zpětně výkonný ředitel společnosti Antonín Klimša.

Hvězdami akce Farna,
Koller či Dobeš

Letos je prý atmosféra
pro slavnosti lepší
Letos je podle něj situace k pořádání
hornických dnů vhodnější. To i přesto,
že OKD je stále v insolvenčním řízením. „Jsme dnes v jiné situaci. Společnost je finančně i hospodářsky stabilizovaná, plní svůj podnikatelský plán, zaměstnancům i dodavatelům platí v řádných termínech, má zpracovaný reorganizační plán i vizi do budoucna,“ podotkl Klimša.
Pořádání slavností považuje za důleži-

Na Hornických slavnostech vystoupí i Ewa Farna. FOTO | ARCHIV MAFRA
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Pracovník ve výrobě Bohumín, Ostrava
Nabízíme dlouhodobou a jistou práci v lokalitách Bohumín, Ostrava a okolí.
Hledáme posily pro významného a tradičního výrobce ve strojírenství.

Co od nás získáte?

Co je pro tuto práci potřeba?

- motivační mzdový systém

-

- možnost přesčasů
- různé druhy bonusů
- lékařskou prohlídku zdarma

minimálně 18 let
dobrá fyzická kondice
manuální zručnost
praxe ve strojírenské firmě,
nebo automotive

- pracovní oděv zdarma
- při dobré pracovní morálce
možnost čerpání záloh
- dotované stravné
- 25 dní dovolené

té i proto, že se zde na méně formální
úrovni můžou zástupci OKD potkat
s pracovními kolegy, se zástupci obcí či
dodavatelských a odběratelských společností.
„Den horníků a Hornické slavnosti
jsou rovněž příležitostí vzpomenout na
bývalé horníky a kamarády, kteří tomuto povolání obětovali svůj život,“ dodal
Klimša.

Zaujala Vás nabídka?

volejte na 770 147 169,
nebo pište na ostrava@randstad.cz

Právě pietním aktem budou Hornické
slavnosti 2. září zahájeny. Poté centrem
města projde průvod krojovaných horníků. Zastaví se u kostela Povýšení svatého Kříže ve Fryštátě, kde se uskuteční
bohoslužba.
Odpoledne pak na pódiu v parku Boženy Němcové vystoupí řada známých
interpretů. „Na hudební scéně se představí s doprovodnými kapelami zpěvačka Ewa Farna, zpívající bubeník a legenda tuzemské rockové scény David Koller. Dále folkový bard Pavel Dobeš, orlovský metalový Ahard a ostravský
Rock & Roll Band Marcela Woodmana,“ podotkl mluvčí společnosti OKD
Ivo Čelechovský. Hudební program začíná ve dvě hodiny odpoledne a skončí
kolem desáté večer.
Zejména pro dětské návštěvníky vyroste v areálu parku takzvané nadační
městečko. Prezentovat se v něm bude
přibližně dvacet neziskových organiza-

Program
Hornických
slavností
10.00–10.40 Kladení věnců –
Univerzitní náměstí.
■ 10.40–11.00 Průvod krojovaných
horníků z Univerzitního náměstí
ke kostelu.
■ 11.00–12.00 Bohoslužba
v kostele Povýšení svatého
Kříže.

■

PARK BOŽENY NĚMCOVÉ:
■

14.00–15.15 Ewa Farna se

skupinou
15.45–17.00 David Koller + band
■ 17.30–18.30 Pavel Dobeš
■ 19.00–20.00 Ahard
■ 20.30–22.00 Rock & Roll Band
Marcela Woodmana
■

cí. V městečku budou děti soutěžit na
různých stanovištích o atraktivní odměny. V místě bude také fotokoutek či
plackovač k výrobě vlastních odznaků.
Zajištěno bude také občerstvení pro
jeho návštěvníky.
V programu nadačního městečka, které bude otevřeno od 13 do 19 hodin, pak
vystoupí zástupci Střední školy techniky a služeb v Karviné s workoutovou exhibicí, soubor mažoretek Michelle či
Voltiž Duha.

O tragickém neštěstí
na Dole Dukla natáčejí film
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Scénář Jakuba Režného pak neopomíná
ani tehdejší plánovaný přechod z šestidenního pracovního týdne na pětidenní.
„Lámou se rekordy, ale také charaktery. Vše ve jménu hvězdy zářící nad výkladní skříní regionu, nad Dolem Dukla. Právě zde je totiž to nekvalitnější
a nejdostupnější uhlí, které je třeba v zájmu socialistického hospodářství vytěžit. Za každou cenu...,“ popisuje scénář
připravovaného snímku mluvčí České
televize Aneta Veselská.

V hlavních rolích diváci uvidí Marka
Taclíka a Marthu Issovou, ve vedlejších
se kromě již zmíněných herců objeví
také jejich ostravští kolegové.
Havárii, z níž vyšel scenárista Jakub
Režný, spustila nešťastná náhoda, když
jeden z horníků nevědomky zavadil
o vypínač pásového dopravníku, který
se rozjel, po čase zadřel a začal hořet.
Záchranáři pak v dole nacházeli vesměs
udušené oběti.
Premiérové uvedení hornického dramatu Česká televize plánuje v příštím
roce.
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Mají zlato z dechové olympiády
Dechový orchestr Májovák si na prestižní mezinárodní soutěži v Nizozemí vysloužil zlatou medaili
PETR WOJNAR
KARVINÁ | Jen jednou za čtyři roky se
koná největší soutěž pro dechové orchestry na světě. Jmenuje se World Music Concours, letos ji hostilo nizozemské Kerkrade a vítězem ve své kategorii
se stal karvinský dechový orchestr Májovák.
Veden ambiciózním pětadvacetiletým dirigentem Ondřejem Packanem
překvapil Májovák na významné soutěži sám sebe. „Mysleli jsme si, že tam jedeme jen na zkušenou, za cíl jsme si
dali jen to, že budeme co nejlépe reprezentovat orchestr a své město,“ vylíčil
předseda správní rady Májováku Petr
Ženč. „Již dostat se na takovou akci je
velký úspěch, jinak tam jsou totiž orchestry z velkých měst – třeba španělské Valencie,“ pokračoval.
Jenže nakonec to dopadlo nad očekávání. Májovák ziskem 83,17 bodu v celkovém hodnocení získal zlatou medaili
ve své kategorii, a to v konkurenci dalších 40 orchestrů z celého světa.

Dechový orchestr Májovák přivezl zlato z prestižní soutěže, která se koná jednou za čtyři roky.

Orchestr získal i ocenění
města
Orchestr si porotu získal interpretací
díla britského skladatele Adama Gorba
„Summer Dances“, což byla povinná
skladba, a poté i kompozicí amerického

autora Alfreda Reeda „Praise Jerusalem“.
Zástupce úspěšného Májováku si po
soutěži pozvali na radnici zástupci Karviné. Petr Ženč a Ondřej Packan převzali z rukou primátora pamětní list rady
města.

FOTO | ARCHIV MÁJOVÁKU

„Je to ocenění, které se uděluje za významný přínos pro rozvoj a propagaci
města. Zlatá medaile z uznávaného celosvětového festivalu je zajisté mimořádným úspěchem a navíc opět potvrzuje
vysokou úroveň Májováku,“ uvedla
mluvčí města Michaela Zormanová.
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BEST OSTRAVA s.r.o.
CENTRUM IMPREGNACE
DŘEVA A ZDIVA

Prodej přípravků BOCHEMIT,
KARBOLINEUM proti plísním, houbám
a dřevokaznému hmyzu

www.bestostrava.cz
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PROVÁDÍME OŠETŘENÍ STŘECH A KROVŮ
ROZVOZ PO ČR ZDARMA
Tel.: 596 133 692, 596 134 439
mobil: 603 269 729, Ostrava-Přívoz,
Nádražní 138 (za restaurací Mlýn)

Chceš studovat
VYSOKOU ŠKOLU?
Vyhlašujeme 2. KOLO

Your Smart Producer
Jsme ryze českou společností se sídlem v Českém Těšíně
a orientací na světový, ale i domácí trh. Hlavním předmětem
naší činnosti je velkosériová zakázková kovovýroba.
Kromě toho nabízíme vlastní produkty, jimiž jsou regálové
systémy a válcované ocelové profily. V roce 2016 jsme
dosáhli 2 mld. Kč obratu a plánujeme další růst. Aktuálně
zaměstnáváme na 700 zaměstnanců.

přijímacího řízení...

Obchodně podnikatelská
fakulta v Karviné
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HLEDÁTE PRÁCI?

www.kovona.cz | job@kovona.cz

tel.: 558 764 136
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Horké svatební léto

O prázdninách se s veselkami známých tváří roztrhl pytel.
Do chomoutu vlezl třeba Andrej Babiš nebo zpěváci Richard
Krajčo či Milan Drobný. A zatímco Babišův sňatek byl
velkolepou akcí, na které zazpíval i Michal David, Krajčo
svůj velký den tajil a schoval jej do mlhy náznaků.

V

Foto: archiv MAFRA, Facebook/Richard
Krajčo/Andrej Babiš

eselka exministra financí Andreje Babiše a jeho dlouholeté partnerky a matky
dvou dětí Moniky byla jednoznačně svatební událostí číslo jedna tohoto léta. Své „ano“
si dvojice, která je spolu 23 let, řekla na ostrůvku uprostřed rybníku na farmě Čapí hnízdo
před zraky zhruba dvou set hostů. Splývavé
šaty s dlouhou vlečkou, které nevěsta oblékla,
byly šité na míru od izraelské návrhářky. Ačkoli
se vdávala podruhé, zvolila zářivě bílou barvu
róby.
Do bílé byla také laděna veškerá výzdoba,
včetně svatební kytice z bílých orchidejí a obřího několikapatrového dortu. Ten pomáhaly
vybírat děti manželského páru Vivien a Frederik. Na místo tradičního oběda proběhla galavečeře. Ve svatebním menu mohli hosté najít
osvědčené pokrmy pro tuto příležitost, jako je
například vývar s játrovými knedlíčky a zeleni-

nou, ale také lahůdky typu paštiky z kachních jater či králičí závitek s černým lanýžem.
Každý chod nabízel variantu pro vegetariány.
V odpoledních hodinách projela kolem
areálu Čapího hnízda kolona asi dvou desítek vozů zdobených státními vlajkami. Z jejich tlampačů se hlasitě nesly kritické názory
na šéfa hnutí ANO. Průběh svatby ale Babišovi
odpůrci nijak nenarušili. „Nenechám si tím zkazit den,“ komentoval jejich snahy Babiš.
Coby oficiálně sezdaný pár spolu Andrej
s Monikou v areálu farmy vlastnoručně zasadili
strom. Svatební party pak rozproudil svým
koncertem hitmaker Michal David, který byl
i se svou rodinou hostem veselky. Svatebčané
i novomanželský pár tak rozvlnili na parketu boky v rytmu největších Davidových hitů.
O půlnoci hosty překvapil obří ohňostroj. Party
pak pokračovala až do páté hodiny ranní.

Zpěvák Milan Drobný se na začátku
prázdnin oženil už
potřetí Nevěspotřetí.
tou se stala jeho
snoubenka
Dana Polcaro,
se kterou se
dvaasedmdesátiletý
umělec zasnoubil loni
na podzim.

Richarda Krajča a Karin Babinskou
svedl dohromady snímek Křídla
Vánoc.. Ona film režírovala, on si
zahrál hlavní roli. Před prázdninami vydala kapela Kryštof nový
klip k písni Šňůry, na jehož konci
se Krajčo s Babinskou
chystají vstoupit
ve svatebním
do kostela.
Ke skutečné
veselce
došlo ale
až
v červenci.

Ještě před prázdninami se vdanou
paní stala herečka
a dcera Jitky Asterové Anna Linhartová. Dnes už je
z ní paní Kameníková. O svém muži
v médiích nemluví,
a tak zůstává veřejnosti dobře utajen.
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Zoo Ostrava – příroda na dosah

Zoologická zahrada Ostrava byla
založena v roce 1951. V současné
době chová na zhruba 100 ha
přes 435 druhů zvířat ve více než
4000 jedincích.
Zoo prošla v minulých letech výraznou proměnou. Postupně zde vznikají nové pavilony, velké
přírodní výběhy, průchozí expozice. Nechybí
ani řada herních koutků pro děti, stovky laviček k odpočinku, desítky odpočinkových míst
či klidové zóny. Součástí zoo je Botanický park
s 6 km naučných stezek unikátním botanickým
prostředím s nespočtem vzácných rostlin. Mezi
nejnovější přírůstky patří mládě slona indického,
které se narodilo 8. července 2017.

PráZdninOvá lákadla
Mládě slona indického
Sloní sameček Chandru se narodil 8. července
2017 a má se čile k světu. Po boku své matky
začíná objevovat okolní svět. Přijďte se na něj
podívat.

Safari
Projeďte se vláčkem třemi rozlehlými výběhy
mezi žirafami, antilopami, divokými osly nebo
buvoly. Nástupiště se nachází pod výběhem žiraf.

komentované prohlídky skleníků
Při speciálních prohlídkách skleníků s průvodcem poznáte tropické a subtropické rostliny
z celého světa. Konají se každý víkend v 11 a 14
hodin. Rezervace předem nutná!

Běh Zoo Ostrava pro langury
30. srpna se v Zoo Ostrava uskuteční druhý ročník charitativního běhu. Poběží se v nádherném
přírodním areálu zoo po zavírací době. Výtěžek
z akce bude věnován na záchranný program pro
langury indočínské ve Vietnamu a na podporu
Zoo Ostrava. Více na www.behzooostrava.cz

Zoo Ostrava má pro každého něco
• pro děti: dětská hřiště a interaktivní herní
prvky, expozice Na statku s domácími zvířaty (možnost přímého kontaktu a krmení
zvířat)
• pro rodiče s dětmi: přebalovací místnosti,
kojící koutky v areálu, odpočinková místa
• pro handicapované: bezbariérový vstup
do pavilonů, WC pro handicapované, prvky pro nevidomé, možnost zapůjčení invalidního vozíku zdarma
• pro všechny: komentovaná setkání se zvířaty, občerstvení, jízda zoovláčkem a Safari expresem, suvenýry ze zoo, modely
a kosterní repliky vzácných nebo vyhynulých zvířat
Zoo Ostrava je otevřena denně po celý
rok od 9.00 hod.

www.zoo-ostrava.cz

6 11. srpna 2017

Česká republika

Z Lunetic byl fenomén za chvíli,
u Kluse to trvalo několik roků
Byl u velkého comebacku Heleny Vondráčkové, pro
český showbyznys objevil Lunetic či Tomáše Kluse.
Martin Červinka je možná nejúspěšnější tuzemský
lovec talentů. „Takový rychlý úspěch jako v případě
Luneticu už v době sociálních sítí zopakovat nejde,“
tvrdí. Ale snaží se dál. Před pěti lety založil nahrávací
společnost Singlton, pod níž spadají mladí umělci jako
Debbi, David Stypka, rapper Lipo či kapela Jelen.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Když se Helena Vondráčková na
sklonku milénia pokoušela vrátit na výsluní,
podílel se na jejím comebacku i producent
Martin Červinka, který měl v té době pod
palcem chlapecký fenomén pubertálních dívek – skupinu Lunetic. „Vůbec to z její strany nebyla sázka na jistotu. Ukázala, jak silnou osobností je,“ vzpomíná Červinka na natáčení desky Vodopád, díky níž se Vondráčková dostala zpět mezi elitu tuzemské populární hudby. Martin Červinka od té doby pracoval převážně s novými neokoukanými tvářemi. „Tomáše Kluse se podařilo dostat do
povědomí všech lidí až třetí deskou. Rychleji to jít nemohlo. Teď je to podobné s kapelou Jelen,“ líčí lovec hudebních talentů.
Co je takový hudební skaut zač?
Je to člověk, který se dívá kolem sebe po
mladých talentovaných lidech, kteří by
měli šanci uspět v zábavním průmyslu.
Takže chodíte po hudebních klubech,
různých kulturních akcích, posloucháte demo nahrávky a hlavně máte oči
otevřené a uši nastražené. To zní jako
práce snů!
Není to tak úplně. Dnes už sám vyhledávat
talenty moc nechodím, spíš vyrazím, když
dostanu na někoho konkrétní tip. Jdu se podívat, jak dotyčný hraje naživo, abych se
přesvědčil, jestli z něj jde nějaká energie
a jestli jde o talent, který by se mohl dát do
budoucna využít.
Poznáte to na první dobrou?
Většinou ano. Ze živé prezentace to jde, ale
z nahrávky, kterou vám někdo pošle, se mů-

Martin Červinka

žete splést. Vidět dotyčného naživo je pro
mě nejdůležitější. Musí proběhnout cosi intuitivního, kdy si řeknu ano, to má šanci.
Nelze podle vás dnes udělat hvězda
z kohokoli, pokud má dotyčný kolem
sebe šikovné lidi, kteří se postarají
o dobrý marketing? Jakou roli vůbec
hraje veličina zvaná talent?
Pro mě je talent nejdůležitější. Bez obsahu
to neumím. Nikdy jsem nehledal cílovou
skupinu. Musí tam být něco, co jednak zaujme mě, a musím věřit, že by to mohlo zaujmout i někoho dalšího. Třeba v osmdesátých letech, kdy byla populární hudba hodně na povrchu, se lidé i sázeli, z koho dokážou udělat hvězdu. Mělo to ale vždycky
krátkodobý efekt. Zrodila se hvězda,
ovšem například jen na rok, a to s jednou
písničkou. To už si já nemohu dovolit. Teď
je doba, kdy se musí sázet na interprety,
kteří projevují talent dlouhodobě. U projektů, které přitáhnou zájem jen krátkodobě,
není z pohledu producentů možnost generovat peníze, které je potřeba do interpretů
vložit. Nemá smysl investovat do něčeho,
co vyhoří dříve, než se vám to vrátí.
Nechal jste se slyšet, že umělci
trvá dva až tři roky, než se
mu podaří vůbec dostat do
povědomí lidí. Nejde to nějak urychlit?
Nejde. Za poslední roky
jsem absolvoval tuhle cestu s výraznými interprety
dvakrát. Bylo to před devíti lety s Tomášem Klusem, u kterého se to definitivně zlomilo, až když
vydal třetí desku. Pak
už ho znal v uvozovkách každý. To samé je
teď s kapelou Jelen,

Narodil se 3. června 1962. Začátkem 90. let založil libereckou
kultovní kapelu Solomon Bob, která byla aktivní do roku 1995.
■ Od roku 1996 pracoval pro nahrávací společnosti, v roce 2012
založil nahrávací společnost Singlton zaměřenou na spolupráci
s novými talentovanými umělci.
■ Stál na začátku kariéry Leoše Mareše či Jany Kirschner.

■

která má za sebou tři sezony. Rychlejší formou to už ani jít nemůže a ani nechci, aby
to tak šlo, protože by to bylo nenormální.
Doba je plná obrovského množství informací všude kolem. Aby si člověk vůbec
všiml něčeho kvalitního, chvíli to trvá.
V případě skupiny Lunetic se to ale podařilo extrémně rychle. U jejího raketového vzestupu jste na konci 90. let
byl. Co tam zafungovalo?
Tehdy byla úplně jiná doba. Pamatuju si,
že jsme vydali singl Máma na Den matek
a za půl roku byl fenomén na světě.
Dá se něco takového dnes ještě zopakovat?
Myslím si, že v době sociálních sítí se to
nedá opakovat. Už to nejde. Tenkrát byli
lidé na hudbu víc koncentrovaní. Děti ne-

FOTO |
RADEK DRBOHLAV

měly tolik vjemů skrz sociální sítě, takže
se k nim aktuální věci dostávaly z klasických médií jako televize a rádio. Dneska
je na scéně spousta youtuberů a možností,
co sledovat a poslouchat, je tolik, že už se
to zopakovat opravdu nedá. Děti mají samozřejmě pořád své vzory, ale mám pocit,
že už nemusí mít v ruce mikrofon.
Tehdy byly chlapecké skupiny hodně
populární.
Ano, kluci měli navíc vzor v zahraničních
chlapeckých skupinách. Byla to taková celosvětová vlna a oni byli první v Česku, kdo
se o to pokusil. Byli uvěřitelní právě v tom,
že to byli kamarádi z jednoho města, z Litvínova. Chodili spolu na diskotéku, měli stejné koníčky – nějaké bojové sporty a tanec.
Na tom udělali nadstavbu a založili kapelu.
Nebyli to žádní fantastičtí zpěváci, ale měli
dar, že dovedli bavit lidi, byli přirození, na
nic si nehráli a posluchači to vycítili.
Proč to nevydrželo déle než pár let?
U projektů, které cílí na mladé, to nikdy
nevydrží, protože tahle kategorie posluchačů potřebuje po čase nové hrdiny. Málokdy se stane, že by děti
rostly spolu s interpretem. A pak
samozřejmě, když kluci začínali, bylo jim od zhruba osmnácti
do dvaadvaceti let a sami ještě
přesně nevěděli, co s životem.
Najednou přišla velká sláva.
Jim to sice hlavy nezamotalo
tak, jak by se dalo čekat, ale začaly mezi nimi vznikat třenice,
takže se nakonec skupina
rozpadla. Přesně už si to
dnes nepamatuju.
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INZERCE

z naší

PLATÍ:
ČT

PÁ

SO

NE

akční nabídky
OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 10. 8. – 13. 8. 2017

HROZNY RÉVY VINNÉ BÍLÉ
1 kg

HRACHOVÉ LUSKY
1 kg

VYPĚSTOVÁNO V ČR

cena
z

49,90

CE

MAX.

10

10

MÁJKA + 20 % ZDARMA
190 g | 100 g 13,11 Kč

10

ks

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

CUKR KRYSTAL
1 kg

20

MAX.

OLOMOUCKÉ TVARŮŽKY
100 g

MAX.

KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY
chlazené
cena za 1 kg

7,90

89,90�

-50%

00 g
a1

29,90
59,90�

JAHODY*
cena za 100 g

AK

AK

ks

osoba/den

osoba/den

ks

osoba/den

BALENÍ

AK

CE

28,90�

-31%

LÍZÁTKA ROKSOVÁ*
50 g | 100 g 19,80 Kč

MAX.

17,90
34,90�

SUPE
R

ks

NA
CE

6

AK

12,90

osoba/den

-48%

Kamera, klapka, akce: 150 000 Kč pro Vás!
Akce platí od 13. 7. 2017 do 6. 9. 2017. Podmínky akce: Natočte reklamní spot (krátké video o délce 28 vteřin) se supermarketem Penny Market a nahrajte jej na www.pennyreklama.cz. Autor každého zveřejněného
videa získá 100 Kč na nákup v Penny Marketu. Každý týden budete mít zároveň možnost vyhrát kameru GoPro HERO Session, kterou získá autor uveřejněného videa s největším počtem „like“ v daném týdnu.
Autor nejlepšího videa vybraného tříčlennou porotou navíc získá 150 000 Kč a video bude odvysíláno v TV. Více informací na www.pennyreklama.cz.

1 l 23,98 Kč
MAX.

6

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

29,90
44,90�

BERSI KREKRY
jemně solené
70 g
AK 100 g 17,- Kč

11,90
14,
1490�
,90�

reklamu
Natočte příští penny
ny.
a vyhrajw.tepesknnvěyrléekcelam
a.c z
Více na w w

150 000 Kč
pro vítěze

8x GoPro
kamera

24

-33%

ks

Nákupní
poukázkytníky

pro všechny

účas

MAGNESIA
jemně perlivá
1,5 l
1 l 6,60 Kč

1 l 14,95 Kč
osoba/den

-30%

AK

9,90
14,90�

CE

NA
CE

119,90

AK

ks

osoba/den

CE

SUPE
R

PIVO VELKOPOPOVICKÝ
KOZEL NA DOMA
světlé, PET
2l
MAX.

VÍNO EL JARDIN DE VINOS*
bílé, červené
5l

19,90�

-44%

CHIPS PENNY
kysaná smetana
a cibule, solené,
paprikové*
100 g

100 g 11,93 Kč
CE

9,90

24,90

CE

SUPE
R

13,90

CENA BEZ PENNY KARTY

-27%

BOHEMIA CHIPS
solené, slanina,
paprika
150 g

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

13,90

CE

20,90

108,90
159,90�

AK

AK

-33%

24

MAX.

osoba/den

CE

Máte, pokud jde o takovéto návraty,
nějaký učebnicový vzor ze světa?
Ve světě se obrovský comeback podařil
Tině Turner, která končila v polovině osmdesátých let v Lucerně v komunistické
Praze. Její kariéra byla skutečně na dně
a vystupovala v komunistických zemích,
protože tehdy už nebylo kde. Nikdo ji nechtěl. Najednou se ale podařilo dát dohromady tým autorů a producentů, kteří si
zřejmě řekli, že je potřeba jí pomoci. Zároveň asi pomohli i sami sobě, protože její
návrat byl tak úspěšný, že na něm muselo
profitovat hodně lidí. Vydala mimořádně
úspěšné album Private Dancer a katapultovalo ji to zpět nahoru.

Zpěvačka Debbi sice před lety začínala v talentové soutěži
Superstar, vypadla ale už v prvním semifinále, takže do širšího
povědomí publika se oproti svým kolegům ze soutěže dostat
nestihla. Přesto se jí podařilo nastartovat úspěšnou kariéru.
Za singl Touch the Sun získala cenu Anděl za nejlepší píseň roku.
Letos vydala svou již třetí studiovou desku
s názvem Break.
Muzikant, frýdecko-místecký rodák a bývalý novinář David Stypka
je v současnosti kartou, na kterou Martin Červinka hodně sází. Letos
vydal dlouho očekávané album Neboj, za které sklidil velmi pozitivní
kritiku. Zároveň se dočkal nominace na hudební cenu Anděl
v kategorii Objev roku.

Tak jste si ve stáji ponechal Hrůzu?
Nakonec to tak skutečně dopadlo.

NA
CE

Spíš bych řekla, že to mohlo sklidit velký výsměch.
To jí dokonce tehdy všichni říkali. Nakonec to ale zafungovalo, zapadlo do sebe
víc věcí. Vždy musí sehrát roli víc faktorů.

Debbi i David Stypka. Velké naděje lovce talentů

CE

Když jsme probrali hvězdné starty, povězte, jak je to s hvězdnými návraty?
Je vůbec možné znovu nastartovat
v českých podmínkách kariéru někomu,
kdo má dny největší slávy za sebou?
To není úplně jednoduchá věc a já sám
jsem to zažil pouze jednou. Byl jsem u velkého comebacku Heleny Vondráčkové, se
kterou jsem točil v Belgii album Vodopád.
Na něm se objevil třeba hit Dlouhá noc.
Bylo to v okamžiku, kdy byla v asi nejsložitější části své kariéry. Po revoluci ji
všichni měli stále v paměti, ale nedalo se
říct, že by to byla současná hvězda. Tenhle
„návrat“ ji vrátil na absolutní vrchol. Vůbec to ale nebyla sázka na jistotu a ukázala
tehdy, jak je to silná osobnost. Odjela totiž
do Belgie točit album s producentem Luneticu, což tehdy nebyla zaručená značka
kvality a toho, že jí spolupráce pomůže.

Jakou nejabsurdnější věc jste za svou
kariéru zažil?
Velmi paradoxní byl rozchod kapely Ready Kirken, když za mnou přišli a řekli mi,
že vyhazují Michala Hrůzu. To mi přišlo
hodně legrační – vyhodit člověka, který
píše písničky a zpívá je. Oni to ale mysleli
úplně vážně – že si najdou nového zpěváka a budou pokračovat. Řekl jsem jim, že
se zbláznili. (smích) Kluci měli pocit, že je
Michal Hrůza přerůstá.

MAX.

Zmiňoval jste, že dnes producenti potřebují pracovat s lidmi, u kterých se
dá doufat v pozvolnou dlouhodobou
kariéru. Nebude to důvod, proč už se
prakticky vůbec „nechytají“ tváře z talentových soutěží?
To je poměrně komplikovaná otázka.
Lidé, kteří talentové soutěže vyhrávají,
jsou evidentně dostatečně talentovaní na
to, aby mohli mít své kariéry. První věc,
která to ale naruší, je skutečnost, že jsou
v průběhu celé soutěže jaksi lidsky poškozeni. Nejsou pravděpodobně příliš schopní pokory a takové komunikace, aby sami
mohli začít budovat svou kariéru. V průběhu soutěže si zvyknou na něco, co s reálným světem nemá nic společného. Každý
týden se na ně dívá milion lidí, což už se
jim potom nikdy nestane. Další věc je, že
nikdy nemají vedle sebe lidi, kteří by je
vedli. Poslední Superstar vyhrálo fantastické děvče ze Slovenska, druhý byl kluk
s kytarou – písničkář, který byl také výborný. Říkal jsem si, že je to jen o tom začít
s nimi pracovat, protože oba byli připravení něco nastartovat. Evidentně si ale k sobě
nikoho nenašli, nebo už nechtěli pokračovat se zpíváním… Nevím. Aneta Langerová, která byla vůbec první, je ale příklad
toho, že když je člověk dostatečně umělecky i lidsky silná osobnost s velkou vůlí, tak
se může dostavit dlouhodobý úspěch.
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Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen
v obvyklém množství (tj. max. 5 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak) . *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu zvláštní nabídka AKCE na toto zboží platí
pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu,
že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z.s. tyto produkty jako nezávadné. Přijímáme:
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Švandrlík prorokoval,
kdy odejde. A trefil se
Vojín Kefalín a major
Terazky, žáci Kopyto
a Mňouk či příběhy
pravěkých sourozenců
Seka a Zuly baví celé
generace. Jejich autor
se narodil před 85 lety.
ZÁBLESK
HISTORIE
JAN KORBEL
ČR | Spisovatele Miloslava Švandrlíka, coby klasika českého humoru,
proslavila absurdní satira Černí baroni aneb Válčili jsme za Čepičky. Díky
filmu režiséra Zdenka Sirového zná
kdekdo hlášky majora Terazkyho (Pavel Landovský) a vojína Kefalína
(Ondřej Vetchý). S prvním vydáním úspěšného díla o Pomocných technických praporech
musel autor hodně „fedrovat“. Švandrlík stačil dokončit jenom prvních
17 kapitol a už mu je
vydavatel bral pod
rukou. V havlíčkobrodském nakladatelství
Vysočina totiž dobře věděli, že po
obsazení
Českoslo-

venska vojsky Varšavské smlouvy
v srpnu 1968 bude téma zesměšňující
socialistickou armádu nežádoucí. Kniha byla nadšenými čtenáři okamžitě rozebrána.

Snažím se pokojně umřít
Na sklonku života o sobě sám Švandrlík
prohlašoval: „Má bujarost se vytratila
do nenávratna a často koukám nepřívětivě, až zavile“. Svůj humor a nadhled si
ale dokázal zachovat. V rozhovoru pro
literární časopis Tvar dokonce velkoryse a zcela přesně prorokoval vlastní
skon. „Moje plány?
Už dlouhá léta
se snažím pokojně umřít. Moje
zesnulá žena
mi přesto ve
snu předpo-

věděla, že se dožiji sedmdesáti sedmi
let. Každý rok navíc bych proto pokládal za horor a naschvál prozřetelnosti,“
tehdy spisovatel odpověděl. Trefil se,
zemřel 26. října 2009 ve svých 77 letech a spočinul na hřbitově u kostela
Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře vedle
své druhé manželky Evy.
Miloslav Švandrlík se narodil 10. srpna 1932. Nejprve bydleli u Botiče v činžáku v pražské Michli. Pak až do konce
života v domku na Chodově.Však tam
dostal čestné občanství, vzniklo i Švandrlíkovo náměstí, na němž má bustu od
sochaře Miroslava Pangráce.

Hodně mizerný student
Švandrlík byl workoholikem. Vydal na
tři desítky knih, asi 7 000 povídek, 25 tisíc anekdot, psal scénáře pro televizi, divadlo i rozhlas. Je autorem fejetonů, reklam či aforismů.
Ale jako student nestál za nic. Nedoučil se instalatérem, maturitu získal
jen díky ročnímu kurzu pro dělnické kádry a z DAMU po dvou letech odešel.
„Tatínek by měl velice rád v rodině
studenta, jehož prospěchem by se
mohl honosit. Ale s touto myšlenkou se již dávno rozloučil. Prospěch jsem neměl valný a mravy chvalitebné. Navíc jsem si
vysloužil čtyřku z chlapeckých ručních prací a pan učitel Matějka nevěřil, že mne
nějaký řemeslník přijme do
učení,“ zavzpomínal v autobiografii.
Kvůli Černým baronům Švandrlík nesměl za komunistů v
době normalizace celých 10 let
publikovat, jeho knížky šly
do stoupy. Držela ho při

Legendární dvojka. Vlevo Jiří Winter Neprakta, nad ním Miloslav Švandrlík. Jejich kreslené vtipy bavily čtenáře Dikobrazu. FOTO | MICHAL SVÁČEK
životě spolupráce s ilustrátorem Jiřím
Winterem Nepraktou. Pro humoristický
časopis Dikobraz vytvořili desítky tisíc
kreslených fórů. „Byli to spíš komentátoři obecně lidských problémů s jasnou
linkou a jasnou čitelností. Jejich vtipy
byly málo útočné, nikdy se nepouštěli
do nějakých velkých politických projevů, ale o to byli populárnější,“ komentoval dvojici Neprakta-Švandrlík někdejší předseda České unie karikaturistů
Břetislav Kovařík.

Klasika: Draculův švagr
„Velice mě baví psát horory. Horory
mám rád, ovšem ty naše české, kde je
hrůza shozena nějakou vtipnou pointou,“ vysvětloval nadšeně Švandrlík.
Prokázal to v roce 1970 legendární
povídkovou sbírkou hororů Draculův
švagr. Neprakta ji opatřil báječnými obrázky. Posledními „hrůzostrašnými“
soubory jsou Markýz de Sádlo (2005),
Přesýpací strejda (2006) a Hajlující upír
(2006). Knihy již ilustrovala Švandrlíkova přítelkyně Jarmila Růžičková.
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Yerba Mate, to jsou sušené lístky cesmíny paraguajské, posvátného stromu jihoamerických indiánů. Čaje LoydYerba Mate, které pro vás vyrábí potravinářská skupina MOKATE, si můžete vychutnat
v několika vyvážených příchutích. LoydYerba Mate s mátou a citrónovou trávou nabízí harmonii
citrusových tónů doplněnou o mátové osvěžení, Loyd Yerba Mate s mandarinkou kombinuje
exotickou chuť cesmíny paraguayské s mandarinkou dodávající sladký odraz slunce. Určitě nezapomeňte ochutnat Loyd Yerba Mate s granátovým jablkem a aloe vera, který spojuje jihoamerickou sílu s chutí sladkého středomořského ovoce. Řadu doplňuje svou neotřelou kombinací Loyd
Yerba Mate s příchutí fíků a grapefruitu nabízející neopakovatelné osvěžení.
Pro přípravu ledového čaje je dobré zalít čaj menším množstvím vody a po vylouhování doplnit
kostkami ledu. Tím se nápoj velmi rychle zchladí a rozvinou se typické chuťové vlastnosti ledového
čaje. Pro případné dochucení se fantazii meze nekladou. Nechte se okouzlit - Loyd, to jsou čaje
s nádechem magie ve vašem šálku.

e, že…

V letních dnech přijde vhod každý tip na originální osvěžení. Připravte si domácí ledový čaj Loyd Yerba
Mate. Nejenže získáte energii bezprostředně po vypití, ale díky postupnému uvolňování kofeinu vás povzbudí po většinu dne, pomáhá lépe snášet horko a je příjemně osvěžující.
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Loyd Yerba Mate osvěží a dodá energii

www.facebook.com/LOYDCZ

PRO BEZSTAROSTNÉ LÉTO
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Pro krásné a zdravé VLASY
Pře
Přejete
si mít krásné, zdravé a husté vlasy, kterými oslníte partnera i široké
oko
okolí? Ale vaše vlasy jsou polámané a bez lesku? Může to být nedostatkem
živ
živin, které jsou pro jejich zdraví nezbytné.

UNIKÁTNÍ SLOŽENÍ
se třemi aminokyselinami:
methionin, cystein
a tyrosin.

Osl
Oslňte
své okolí dokonalými vlasy díky unikátnímu doplňku stravy
DonnaHAIR® Forte se zvýšeným obsaDo
hem aminokyselin, pivovarských kvasnic a biotinu, který podporuje normální
růst vlasů, pomáhá při lámání a třepení
růs
a udržuje jejich lesk. Vlasy z 90 % tvoří keratin, jehož nejdůležitější součástí
jsou aminokyseliny. V každé tobolce

DonnaHAIR® Forte najdete aminokyseliny hned tři – metionin, cystein, tyrosin, které jsou klíčové pro strukturu
a zdraví vlasu. Složení přípravku je speciálně přizpůsobeno také pro potřeby těhotných a kojících žen. Žádejte ve vašich
lékárnách.
Více zjistíte na www.DonnaHAIR.cz

ODHALTE SVÉ NOHY
BEZ KŘEČOVÝCH ŽIL

Metličkové žilky a křečové žíly jsou zvláště v létě velkým
estetickým problémem, a proto vám přinášíme kvalitní
péči o nohy bez křečových žil a otoků.

Priessnitz® Mazání z řady Žíly a cévy DE LUXE 125 mll
je účinný gel s unikátním složením, díky kterému účinné slož-ky pronikají snáz ke kapilárním cévám a žilám a příznivě tam
m
působí na jejich pružnost, pevnost a průchodnost. Toto mazání
ní
je ideální péčí pro nohy bez křečových žil a otoků. Perfektně boojuje i s pocitem těžkých a oteklých nohou.
h.
Pro krásné nohy a lehký krok žádejte ve svých lékárnách.

PRYČ s nehtovou
a kožní mykózou!

Kožní a nehtové mykózy otravují stále více lidí. V létě k tomu hlavně
přispívá pobyt na veřejných koupalištích, ve wellness centrech
a saunách. Následky v podobě houbových útoků jsou nepříjemné,
ale dá se s nimi bojovat!

nečnost spočívá v tom, že jako jeden
z mála zdravotnických prostředků
používají dvojkombinaci lubrikačních a hydratačních látek. Výrazně
se tím snižuje dráždivost oka, kapky
se pomaleji vyplavují z očního prostředí a prodlužuje se jejich účinnost.

YŠŠÍ KVA
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O

A
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Kapky OCUTEIN® SENSITIVE
umožňují celodenní nošení kontaktních čoček bez dráždění a vysušování.

KO N

Jestliže jsou vaše oči suché, podrážděné či unavené, dopřejte jim kvalitní péči pomocí zvlhčujících očních
kapek OCUTEIN® SENSITIVE
z prémiové řady Da Vinci Academia.
Díky speciálnímu složení zajišťují 100% úlevu a okamžitou pomoc
pro unavené a červené oči. Jejich jedi-

Dlouhodobé užívání Mycosinu
FORTE slouží jako účinná prevence proti opakovanému návratu
ísní.
plísní.

NE

Každý
ždý den
d je váš
áš zrakk
vystavován námaze, kterou si ani
neuvědomujete.

je navíc obohacen o citrusové silice,
které velmi dobře ničí bakterie a snižují pH.

PÍ

DY

Jedna kapka,
moře pohody

Revoluční přípravek Mycosin FORTE
sérum 10+2 ml byl speciálně vyvinut
pro péči o pokožku a nehty se sklonem k plísním. Jeho nové a silnější
složení obsahuje 40 % konopného
oleje a látku batterikal, jenž má skvělé protiplísňové účinky. Přípravek

Z KAN

A

je k dostání v lékárnách,
ch,
ýživy a na www
cannaderm cz
prodejnách zdravé výživy
www.cannaderm.cz
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Hubněte v 30 minutách. V lese,
Efektivně a přitom nikoliv
s jazykem vyplazeným
až na vestu lze v létě
sportovat téměř kdekoliv.
Stačí k tomu půlhodina
času a nemusíte kvůli
tomu ani do fitka.
Kalorie lze spalovat nejen
běháním, ale třeba také
běžnou prací na zahradě.
Běh, chůze a nordic walking
Pěší turistika je ideálním sportem pro
všechny. Posílíte svá stehna a boky a při
průměrné rychlosti chůze 3,5 km/h
spotřebujete až 130 kalorií za půl hodiny. „Výhodou pěší turistiky je, že vás
dostane na přirozený vrchol intenzity zátěže, čímž spálíte i třikrát víc tělesného tuku než při běžné chůzi po bytě,“
popisuje Markéta Brožová, hlavní trenérka fitness centra pro ženy Contours.
„Běh, zvlášť v terénu, je ale velmi nároč-

ný na klouby a šlachy, nelze ho proto doporučit lidem s nadváhou a úplným sportovním začátečníkům. Naopak intenzivní chůze s holemi, nordic walking, je šetrná k tělu a zapojuje až 90 procent
všech svalů. Účinná je však pouze ve
svižném tempu a klidně kratší dobu.
Je to lepší než chodit pomalu a dlouze,“
dodává Brožová.

Beach volejbal
Nemusíte žít přímo na pláži, abyste propadli tomuto krásnému a sexy sportu.
Hřišť na beach volejbal v současnosti stále přibývá, jsou součástí mnoha rekreačních areálů a koupališť. Pohyb v písku je
extrémně náročný, ovšem při zábavné
hře v rychlém tempu na to brzy zapomenete. Zpevníte si nohy, ramena i vnitřní
svaly. Za půl hodiny skákání a běhu
na písčitém hřišti spálíte až 275 kalorií. „Při plážovém volejbalu si zlepšíte
koordinaci a vyváženě posílíte svalové
skupiny celého těla – nohou, paží i zad.
Při výskocích a výpadech do stran nejsou opomíjené ani břišní svaly. Nárazy
tlumí písčitý povrch, takže klouby jsou
v bezpečí,“ vyjmenovává trenérka.

In-line bruslení
Aktivní jízda na kolečkových bruslích je efektivním zástupcem kardio
cvičení. Protáhnete si
celé tělo a bez zátěže na
klouby zpevníte stehna
i boky. Za 30 minut
klidné jízdy (při rychlosti 8 km/h) spálí vaše
tělo přibližně 170 kalorií. „Před jízdou i po ní
nezapomínejte na kvalitní strečink. Pokud trpíte
na bolesti zad, volte při
bruslení raději vzpřímenější postoj bez předklonu.
Pro zahřátí začněte ve volnějším tempu a jste-li pokročilí bruslaři, můžete zařadit také mírné dřepy – v nízké rychlosti s nohama vedle
sebe lehce podřepněte a vydržte až do zastavení, opakujte
zhruba tři minuty. Tempo bruslení pravidelně střídejte: 5 minut
uvolněnější, 2 minuty intenzivní,“
doporučuje trenérka.

FOTO | 2x SHUTTERSTOCK
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Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘI D I Č E

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

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

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

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755
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v parku i při sekání trávy
Plavání a potápění
Plavání prověří celé vaše tělo. V tropických dnech vám přinese osvěžení, ale
pozor na příliš studenou vodu – čím nižší teplota, tím víc se musíte ve vodě hýbat, abyste svůj organismus dostali
do stavu spalování namísto udržování tepla. Nepřetržité plavání i v pomalejším tempu je výbornou aerobní aktivitou, která protáhne a zpevní všechny
části postavy, za půlhodinu spálíte až
200 kalorií. Pohyb ve vodě je navíc šetrný vůči kloubům, je proto vhodný pro
všechny váhové kategorie. „Pozor
ovšem na styl prsa s hlavou vystrčenou
vysoko nad hladinu, který velmi namáhá krční páteř. Vítaným zpestřením plavání v bazénech jsou různé plavací pomůcky, které pomáhají zdokonalit práci
rukou a nohou. Ještě efektivnější, co se
týče výdeje energie, je plavání v moři
a potápění,“ doplňuje trenérka Markéta
Brožová. Pokud tedy máte na dovolené
tu možnost, neváhejte. S dýchacím přístrojem prozkoumáte mořské dno a za
půl hodiny spálíte až 238 kalorií, v případě šnorchlování vydáte zhruba o čtvrtinu méně energie.
INZERCE

Základní cviky v parku
i ve volné přírodě
Na rozehřátí:
široké dřepy
s výskokem
Nohy, hýždě:
výstupy na
lavičku či pařez
Nohy, hýždě:
dřepy na jedné
noze s oporou
Celá horní
polovina těla:
kliky

Aqua aerobik
Pohyb ve vodě je velmi efektivní, díky
vyššímu odporu vás nutí cvičit důrazněji, přesto bez rizika negativního dopadu
na klouby. Mimo jiné ve vodě posilujete rovnováhu a koordinaci celého těla.
„Aqua aerobik je ideální pro začínající
sportovce, lidi s nadváhou nebo po úrazu. Představuje aerobní aktivitu, která
zlepšuje fyzickou kondici, tvaruje posta-

vu a redukuje váhu. Příznivě působí také
na kardiovaskulární systém a celé pohybové ústrojí, včetně páteře. Kdekoli na
dovolené, v moři, rybníku nebo jezeru si
můžete zkoušet zvlášť účinný aqua jogging,“ popisuje Markéta Brožová.

Hry v parku i zahradničení
Chystáte se s přáteli na piknik do parku?
Ani tady nemusíte zahálet, přibalte si hry
jako pétanque nebo kroket a o zábavu
máte postaráno. Navíc i při těchto společenských a trochu líných sportech spálíte
kolem 90 kalorií, aniž byste se zpotili.
Díky neustálému zvedání herních komponent posílíte především hýždě a stehna.
Lává vás přenechat sekání trávy partnerovi nebo dětem? Možná děláte chybu.
Zvlášť na nerovném povrchu je vzpřímené tlačení sekačky skvělé pro zapojení
všech svalů a dosažení zvýšené tepové
frekvence. Nezapomeňte na pravidelné
hluboké dýchání. Za půl hodiny sekání
trávy spálíte až 200 kalorií.
(re)
(Poznámka: Uvedené hodnoty spálených kalorií sedí na postavu o váze
65 až 70 kilogramů a 30 minut pohybu.)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Drobný? Drobadi!
A Gott? Přeci Gól
Písnička Běž, řekni
to těm skalám je
českou verzí afroamerického spirituálu Go Tell It on
the Mountain. Milan Drobný na rádiu
Český Impuls AM
981 prozradil, že manažer Honza Bunzel si z názvu utahoval, vtipně ho přeměnil na „Běž a řekni o ten salám“. Po vystoupení na Kubě Milan Drobný získal
přezdívku Drobadi. „Všem, co jsme tam
zpívali na festivalu, zmršili jména. Já
byl Milav Drobadi, Karel Gott byl Karel
Gól a Jana Malknechtová zase Jana
Malknechtorazs,“ baví se po letech Milan Drobný. Nahrávka Běž, řekni to těm
skalám vznikla 16. srpna 1966.
Tak koukej, běž, řekni to těm skalám,
zprávu mou sděl i roklinám,
běž, řekni to těm skalám,
že já lásku mám...
(Hudba: tradiční afroamerická,
text: Zdeněk Borovec)
Hudební kalendář poslouchejte i příští středu v 11:30 na Českém Impulsu.
(tom)

HORNBACH

se omlouvá.

Ale ne za 120.000 výrobků.

V prodejně & na hornbach.cz
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Houbové hody i po vzoru císařů
Bedly po lesnicku
Potřebujeme: 10 bedel, 6 stroužků česneku, sůl, drcený kmín, olej. Těstíčko – 2 vejce,
5 polévkových lžic (PL) piva, 4 až 5 PL hladké mouky, sůl, strouhanku.
Postup: Česnek utřeme se solí nebo ho prolisujeme a zakápneme trochou oleje, aby
se dal dobře roztírat. Kloboučky touto česnekovou směsí potřeme, posypeme kmínem
a namáčíme do těstíčka. To připravíme smícháním rozšlehaných vajec se solí, trochou piva
a mouky (musí vzniknout hladké, polotekuté těstíčko). V pánvi rozehřejeme olej a postupně
do něj vkládáme kloboučky bedel omočené v těstíčku a z obou stran je smažíme dozlatova.
Bedly můžeme ještě obalit ve strouhance, jsou pak křupavější.
Zdroj: labužník.cz

ČR | Houby byly oblíbeným pokrmem od
nepaměti a za náramnou lahůdku je měli
už vybíraví římští císaři. Hlavní houbařská
sezona je v rozpuku a vy jste si již pravděpodobně pochutnali na tradiční smaženici
nebo guláši. Letní úlovky lze ale připravit
i trochu nápaditěji a přitom nijak složitě.
„Doma jsme si oblíbili bedly, které ale nepřipravujeme v klasickém trojobalu, pouze je orestujeme na másle se solí a kmínem
a jíme s chlebem či bagetou. Osobně mě
nejvíce překvapily bílé lanýže, které začaly růst i na Valašsku. Zkusil jsem z nich připravit halušky a chutnaly výborně,“ říká
šéfkuchař Pavel Václavík. Při úpravě lesních pokladů je ale potřeba postupovat opatrně při jejich dochucování. Nejlépe si houby rozumějí s kmínem, rozmarýnem či majoránkou. A samozřejmě nikdy nezklame
kombinace s cibulí a česnekem. A když už
jsme na začátku zmínili římské císaře, tak
podle odborníka na gastronomii Vladimíra Poštulky měl slavný Caesar nejraději
muchomůrku zvanou ovoli. „Dnes se jí
říká caesarea čili císařka. Caesar ji jedl za
syrova, jen s olivovým olejem a sýrem. Oblíbili si ji i další císaři – a to nejenom kvůli
její chuti, ale také proto, že jí přisuzovali
afrodiziakální účinky – zvláště pak Nero,“
líčí Poštulka.
(re, lidovky.cz)

Těstoviny s hřiby
Potřebujeme: 250 g hřibů, nudle, máslo, petržel, 1 stroužek česneku, 125 ml bílého vína,
125 ml rajčatového protlaku, 125 ml smetany, sůl, pepř, parmazán.
Postup: Houby nakrájené na plátky opékáme na másle na pánvi asi 6 až 8 minut. Potom
přidáme jemně nasekaný stroužek česneku a nasekanou hladkou petrželku. Po dvou
minutách zalijeme vše 125 ml bílého vína. Za stálého míchání necháme povařit asi dvě
minuty, potom ztlumíme oheň a přidáme rajčatový protlak a smetanu. Osolíme a opepříme.
Uvaříme nudle tak, aby byly „al dente“, necháme okapat, potom je nasypeme do pánve
k houbám, řádně promícháme a pánev odstavíme z ohně. Přidáme čerstvě nastrouhaný
parmazán a ještě jednou vše promícháme.
Zdroj: lidovky.cz

Pomazánka z růžovek
Potřebujeme: 300 g růžovek, 150 g žervé sýru, 35 g másla, kopr nebo estragon, mletý kmín,
sůl, pepř, worcester. Postup: Hrubě posekané růžovky podusíme na másle s kmínem.
Po vychladnutí je umeleme, osolíme, opepříme, přidáme pár kapek worcesteru, posekaný kopr
nebo estragon. Směs přidáme do jemně utřeného sýru žervé a promícháme. Zdroj: labužník.cz

Houbový krém po valašsku

Hříbkové ragú
s bramborovými noky
podle Romana Pauluse
Potřebujeme: Ragú –
200 g čerstvých
hříbků, 50 g šalotky,
50 ml bílého vína,
100 ml smetany,
cca 100 ml demi
glace, sůl, pepř,
petrželka, česnek,
olej. Bramborové
těsto – 300 g
vařených brambor,
100 g hrubé mouky,
1 vejce, 2 žloutky, sůl.
Postup: Hříbky nakrájíme na větší kousky
a na oleji je zprudka orestujeme. Přidáme
šalotku a nasekaný česnek, podlijeme bílým
vínem a necháme zredukovat. Poté přidáme
omáčku demi glace, dochutíme solí a pepřem
a ještě jednou provaříme. Nakonec přidáme
smetanu a čerstvě nasekané bylinky.
Podáváme s domácími noky, jako příloha se
hodí i listový špenát. A jak na noky?
Uvařené a propasírované brambory společně
s moukou, vajíčkem a žloutky zpracujeme
v těsto. Z těsta tvarujeme noky, vaříme
v osolené vodě 2 až 3 minuty.
Zdroj: lidovky.cz, foto: T. Krist, MAFRA

Potřebujeme: 100 g másla, 100 g mrkve, 100 g celeru,
100 g petržele, 1 cibuli, 50 g hladké mouky, 200 g čerstvých
hřibů, 150 ml smetany, 500 ml vývaru nebo vody, sůl, pepř.
Postup: Na másle orestujeme dozlatova nakrájenou
kořenovou zeleninu, přidáme nakrájenou cibuli a krátce
orestujeme. Poté zaprášíme hladkou moukou, zalijeme vývarem, osolíme, opepříme
a provaříme společně s hříbky zhruba 20 minut. Přidáme smetanu a rozmixujeme tyčovým
mixérem. Pokud bychom se chtěli vyhnout zahušťování moukou, můžeme hned na začátku
přidat do vývaru oloupanou a na kostičky nakrájenou větší bramboru.
Pavel Václavík, šéfkuchař restaurace Vyhlídka ve Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích

INZERCE

Jeep Wrangler 2.5i 87kW 4x4 LPG

Triumph Bonneville Bobber

Škoda Octavia Combi 1.6 TDI

Vyrobeno

Vyrobeno

Vyrobeno

1996

2017

2016

Tachometr 167 000 km

Tachometr 0 km

Tachometr 29 284 km

Palivo

LPG + benzín

Palivo

benzín

Palivo

diesel

Cena

148 000 Kč

Cena

340 000 Kč

Cena

399 000 Kč

Autobazar LUBENEC s.r.o.
777 874 517
www.autobazarlubenec.cz

DK auto - moto s.r.o.
775 389 836
www.dkracing.cz

UniCredit Leasing CZ, a.s.
284 818 855
www.unicreditleasing.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 12. srpna 2017
Nova

Prima

Joj Family

6.05 Avengers: Sjednocení II (4) 6.30
Milesova vesmírná dobrodružství (16) 6.55
O zlaté huse. Pohádka (N, 2013) 8.45
Zamilovaná do vraha. Krimikomedie (USA,
2001) 10.40 Medailon. Akční komedie
(HG/USA, 2003) 12.25 Moje krásná čarodějka.
Komedie (USA, 2005) 14.30 Město andělů.
Romantické drama (N/USA, 1998) 16.50
Ocelová pěst. Akční film (Indie/USA, 2011)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí

6.20 Superhrdinové: Batman do ligy! 6.45
Tlapková patrola (22) 7.15 M.A.S.H (36) 7.50
Autosalon 9.00 Prázdniny (7) 10.00
Prázdniny (8) 10.55 Vinaři II (8) 12.20 Česko
Slovensko má talent 13.40 Bouřlivé víno.
Komedie (ČR, 1976). Hrají V. Menšík,
B. Turzonovová, J. Vala, Č. Řanda st., S. Budínová, E. Trejtnarová-Hudečková, J. Moučka
a další 16.35 Vraždy v Midsomeru 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.35 Noviny 6.15 Krimi 6.40 Noviny

SCI-FI

KOMEDIE

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
6.45 Skleněná panna 7.35 Toulavá kamera na
venkově 8.00 Otec Brown IV 8.45 Film o filmu:
Po strništi bos 9.00 Bez ženské a bez tabáku
(1, 2) 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 Dvojčata 14.10 Pohádka z šafránové louky 14.50 Kam slunce nechodí 15.55
Komici na jedničku 16.50 Columbo 18.25 Kluci
v akci – letní speciál 18.55 Události za okamžik
a počasí 19.00 Události 19.45 BBV

7.25 Soudní síň 8.25 Soudní síň 9.15 Klenot TV
10.20 Extrémní případy 11.30 Dnes v jednom domě
(1/9) 13.15 Dlouhá míle (2) 14.45 Soudní síň 15.45
Soudní síň 16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Temná bouře, sci-fi thriller (Kan.,
2006) 22.00 Dědictví (31, 32/34), seriál (SR, 2013)
0.00 Soudní síň 1.00 Česko Slovensko má talent

NEDĚLE 7.10 Noviny 7.55 Soudní síň 8.55
Soudní síň 9.50 Klenot TV 10.50 Kutil, s. r. o., komediální seriál (SR, 2008) 11.40 Žena za pultem (6/12)
12.40 Já nejsem já, komedie (ČR, 1985) 14.25
Všechno, co mám rád 15.35 Česko Slovensko má
talent 17.00 Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30
Jantarový amulet (1/2) 0.20 Kutil, s. r. o.
PONDĚLÍ 8.45 Soudní síň 9.40 Medicopter 117

(57/82) 10.30 Klenot TV 11.35 Aféry 2 12.25
Nákupní maniačky 13.20 Divocí koně (20) 14.25
Aféry 2 15.10 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.05
Medicopter 117 (58/82) 18.00 Nákupní maniačky
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Já nejsem já 22.05
Temná bouře 23.50 Rodinné záležitosti

HISTORICKÁ
MINISÉRIE
NATOČENÁ
PODLE ROMÁNU
PETERA
PÁTEK 11. A 18. 8. | 20:20 PRANGEHO

Jantarový
amulet

20.00 Zázraky přírody
21.10 Angelika, markýza andělů
Romantický film (Fr., 1964)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Vraždy podle Agathy Christie
Němý svědek. Seriál (Fr., 2013)
0.45 Jak se vede, sousede?
1.25 Banánové perličky
1.50 Žiješ jenom 2x
2.20 Manéž Bolka Polívky
3.30 Magie v ulicích III
3.50 Grilované překvapení

ÚTERÝ 9.40 Medicopter 117 (58/82) 10.30

20.20 Armageddon
Sci-fi thriller (USA, 1998). Hrají
B. Willis, B. B. Thornton, B. Affleck,
L. Tylerová, W. Patton
23.15 Tajný agent Jack T.
Akční thriller (USA, 1997). Hrají
S. Seagal, K. Kristofferson,
M. Helgenbergerová a další
1.25 Medailon
Akční komedie (HG/USA, 2003).
Hrají L. Evans, J. Chan a další
3.00 Tělo jako důkaz III (3)
3.50 DO-RE-MI

20.15 Ošetřovatel
Komedie (USA, 2011).
Hrají K. James, R. Dawsonová,
L. Bibbová a další. Režie F. Coraci
22.20 Dalších 48 hodin
Krimikomedie (USA, 1990). Hrají
E. Murphy, N. Nolte, B. James
0.20 Pes baskervillský
Detektivní film (Kan., 2000).
Hrají M. Frewer, K. Welsh a další
2.15 Vraždy v Midsomeru
Smrt darebáka. Krimiseriál
(VB, 1998)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.45 Firefly (10) 8.35 V utajení V (6) 9.30 Top Gear
2008 10.45 Re-play 11.20 FREEzone 11.50 Pevnost
Boyard (10) 14.20 Simpsonovi XXVII (9-12) 16.05
Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (13) 17.00
Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (14) 17.55
Simpsonovi XXVII (13) 18.30 Simpsonovi XXVII (14)
18.55 Simpsonovi XXVII (15) 19.30 Simpsonovi
XXVII (16) 20.00 Pistole sedmi statečných 22.20
Billy Madison 0.15 Re-play 0.45 FREEzone

5.50 Prckové 7.30 Dr. House III (4, 5) 9.15 Babička
Ultima 11.35 Námořní vyšetřovací služba VI (17, 18),
krimiseriál (USA, 2008) 13.25 Vzbuďte se, vojáci!,
komedie (USA, 1994) 15.55 Můj kamarád gepard,
dobrodružný film (USA, 2005) 17.50 Číslo 5 žije II,
rodinná komedie (USA, 1988) 20.00 Mravenčí
polepšovna, animovaný film (USA, 2006) 21.40
Tichý nepřítel, thriller (USA, 1997) 23.55 Sex ve
městě, komedie (USA, 2008)

9.15 Superhrdinové: Batman do ligy! 9.45
Tlapková patrola (22) 10.15 Zpravodajství FTV
Prima 11.55 Chirurgové X (15) 12.50 S Italem
v kuchyni 13.35 Chirurgové X (16) 14.40 Bolek
a Lolek na Divokém západě 16.10 Joe Kidd,
western (USA, 1972) 18.05 Hon na myš, rodinná
komedie (USA, 1997) 20.00 Kurýr: Restart, thriller
(Fr./Belg., 2015) 22.10 Záhada hory Mrtvých, horor
(USA/VB/Rus., 2013) 0.20 Billy Madison

SÉRUM PRAVDY

Klenot TV 11.35 Aféry 2 12.25 Nákupní maniačky
13.20 Divocí koně (21) 14.25 Aféry 2 15.10 Soudní síň
16.05 Soudní síň 17.05 Medicopter 117 (59/82) 18.00
Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Česko Slovensko má talent 21.45 Na plný plyn
(18, 19/25) 23.40 Divocí koně (21) 0.50 Aféry 2

STŘEDA 9.50 Medicopter 117 (59/82) 10.35

Klenot TV 11.40 Aféry 2 12.25 Nákupní maniačky
13.20 Divocí koně (22) 14.25 Aféry 2 15.10 Soudní síň
16.10 Soudní síň 17.05 Medicopter 117 (60/82) 18.00
Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Všechno, co mám rád 21.25 Dnes v jednom domě
(2/9) 23.10 Dr. Stefan Frank (19, 20) 1.00 Divocí koně

ČTVRTEK 8.45 Soudní síň 9.40 Medicopter 117

(60/82) 10.30 Klenot TV 11.35 Aféry 2 12.15 Nákupní
maniačky 13.10 Divocí koně (23) 14.15 Aféry 2 15.05
Soudní síň 16.05 Soudní síň 17.05 Medicopter 117
(61/82) 18.00 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Žena za pultem (7/12) 21.20 Dlouhá
míle (3) 22.50 Střepiny 0.05 Divocí koně (23)

PÁTEK 9.30 Medicopter 117 (61/82) 10.20
Klenot TV 11.25 Aféry 2 12.10 Nákupní maniačky
13.10 Divocí koně (24) 14.15 Aféry 2 15.10 Soudní síň
16.10 Soudní síň 17.05 Medicopter 117 (62/82) 18.05
Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Jantarový amulet (2/2) 22.05 Česko Slovensko má
talent 23.30 Divocí koně (24) 0.35 Aféry 2

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 183

neděle 13. srpna 2017
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Po stopách hvězd 6.50 Obžalovaná 7.55
Film o filmu: Po strništi bos 8.10
Záchranáři 9.05 Úsměvy Vladimíra
Párala 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Život na zámku 11.50 Pražská šestka

13.00 Zprávy
13.05 Chladné srdce
Pohádka (ČR, 1996)
14.15 Malvína
Pohádka (ČR, 2004)
15.15 Předčasná úmrtí – Božský skeptik
16.10 Sedm žen Alfonse Karáska
Hudební komedie (ČR, 1967)
16.50 Alfons Karásek v lázních
Hudební komedie (ČR, 1971)
17.30 Čtvrtá strana trojúhelníku
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 GEN – Galerie elity národa
20.15 Četnické humoresky (1/39)
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Sama uprostřed noci
23.00 Schimanski
0.30 Manéž Bolka Polívky

NOVA
6.05
6.30
6.55
7.25
7.45
8.05
9.20
11.30
13.50
15.55
17.45
19.30
20.20
22.50
23.30
1.55
3.45

Avengers: Sjednocení II (5)
Milesova vesmírná dobrodružství
(17)
Show Toma a Jerryho (7)
Tučňáci z Madagaskaru II (26)
Krok za krokem VII (12)
O Červené karkulce
Pohádka (N, 2012)
Tři muži a mladá dáma
Komedie (USA, 1990)
Návštěvníci (2, 3)
Hlavně nenápadně, Tajemství
velkého učitele. Seriál (ČR, 1983)
Případ mrtvého muže
Krimifilm (ČR, 1974)
Bobule
Komedie (ČR, 2008)
Kamarád do deště
Krimikomedie (ČR, 1988)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (11, 12)
Letní interview
Hon na Šakala
Thriller (Kan., 1997).
Případ mrtvého muže
Krimifilm (ČR, 1974)
Chcete být milionářem?

6.25
6.50
7.20
7.45
8.20
8.50
9.50
10.50
11.55
12.50
13.25
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.40
1.10
2.05

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (1)
Tlapková patrola (23)
Jen počkej, zajíci!
M.A.S.H (37)
M.A.S.H (38)
Největší tankové bitvy II (7)
Hooten a Lady: Lovci pokladů (6)
Fabergého vejce. Dobrodružný
seriál (VB, 2016)
Ano, šéfe!
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Ošetřovatel
Komedie (USA, 2011)
Vraždy v Midsomeru
Věrnost až za hrob. Krimiseriál
(VB, 1998)
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Slunce, seno a pár facek
Filmová komedie (ČR, 1989)
Sedmý hřích
Thriller (USA, 2000)
Komplikace (3)
Největší tankové bitvy II (7)

5.15 Velký průšvih 6.45 Číslo 5 žije II 8.50 Vzbuďte
se, vojáci! 11.45 Moje krásná čarodějka 13.40
Mravenčí polepšovna 15.20 Rizzoli and Isles:
Vraždy na pitevně II (3, 4) 17.05 Armageddon,
sci-fi thriller (USA, 1998) 20.00 Únos, thriller (USA,
1997) 21.50 Fotbal za mřížemi, komedie (VB/USA,
2001) 23.55 Tichý nepřítel, thriller (USA, 1997)

Prima cool
6.40 Firefly (11) 7.30 V utajení V (7) 8.25 Top Gear
2008 9.40 Applikace 10.10 V kokpitu 11.20
Pevnost Boyard (1) 13.50 Simpsonovi XXVII (13-16)
15.45 Pistole sedmi statečných 17.55 Simpsonovi
XXVII (17) 18.30 Simpsonovi XXVII (18) 18.55
Simpsonovi XXVII (19) 19.30 Simpsonovi XXVII
(20) 20.00 X-Men 2 22.45 Vesmírná loď Ascension
(1) 23.45 Autosalon 0.50 Applikace

Prima Max
9.05 Ninjago V (1) 9.35 Tlapková patrola (23) 10.05
Zpravodajství FTV Prima 11.20 Chirurgové X (16)
12.15 S Italem v kuchyni 13.00 Chirurgové X (17)
14.05 Hon na myš 16.10 Deník malého poseroutky
3, komedie (USA/Kan., 2012) 18.10 Vrátný od
Maxima, komedie (Fr., 1976) 20.00 Dračí princ,
pohádka (Rus., 2015) 22.20 Dalších 48 hodin,
krimikomedie (USA, 1990) 0.20 Sedmý hřích

pondělí 14. srpna 2017
NOVA

ČT1
6.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.45 Rozvod. Povídka z cyklu
Bakaláři (ČR, 1975) 10.10 Po stopách
hvězd 10.40 Sedm žen Alfonse
Karáska. Hudební komedie (ČR,
1967) 11.20 Alfons Karásek v lázních.
Hudební komedie (ČR, 1971)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Létající Čestmír (1/6)
14.10 Domek
14.30 Zajíc v pytli
15.30 To je vražda, napsala IV
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.15 Uvolněte se, prosím
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 Sanitka (5, 6/11)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Partie krásného dragouna
23.35 Taggart
0.25 AZ-kvíz

5.55
8.35
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.35
18.15
19.30
20.20
21.30
22.55
23.50
0.50
2.25
3.05
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz III (4)
Kriminálka Anděl III (4)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa V (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (20)
Dr. House III (6)
Dr. House III (7)
Námořní vyšetřovací služba XI (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Helena (8)
Hospoda (43, 44)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (13)
Kriminálka Anděl III (14)
Kriminálka Las Vegas XV (18)
Vražedná čísla III (9)
Dr. House III (6, 7)
Tělo jako důkaz III (4)
Námořní vyšetřovací služba XI (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (20)

6.05
6.35
7.20
8.15
8.45
10.00
12.00
12.15
13.30
14.30
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.20
23.25
0.30
2.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (2)
Tlapková patrola (24)
M.A.S.H (37)
M.A.S.H (38)
Siska III (12)
Rosamunde Pilcherová:
Sňatek z rozumu
Romantický film (N/Rak., 2010)
Polední zprávy
Siska IV (1)
Návrat komisaře Rexe XII (11)
Návrat komisaře Rexe XII (12)
Policie Hamburk V (18)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
V (4)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Lepší teď než nikdy
Romantická komedie (USA, 2014)
Ano, šéfe!
M.A.S.H (39, 40)
Návrat komisaře Rexe XII (11, 12)
Rosamunde Pilcherová:
Sňatek z rozumu

5.40 Něžní zmatkáři 2 7.30 Zamilovaná do vraha
9.15 Tři muži a mladá dáma 11.35 Mravenčí polepšovna 13.15 Teleshopping 13.35 Město andělů 15.45
Ocelová pěst 18.10 Bobule, komedie (ČR, 2008)
20.00 Smrtící léčba, thriller (USA, 1996) 22.25 Před
soumrakem, romantické drama (USA, 2004) 23.50
Tajný agent Jack T., akční thriller (USA, 1997)

Prima cool
10.50 Futurama II (7) 11.20 Námořní vyšetřovací služba L. A. (1) 12.20 Top Gear 2008 13.25 Simpsonovi
XXVII (17-20) 15.15 Re-play 15.50 Futurama II (8) 16.15
Hvězdná brána IX (11) 17.10 Top Gear 2008 18.25
Simpsonovi XXVII (21, 22) 19.20 Simpsonovi (1, 2)
20.15 24 hodin: Nezastavitelný (2) 21.20 Teorie velkého třesku IX (12) 21.35 Grimm IV (7) 22.35 Killjoys:
Vesmírní lovci II (4) 23.30 24 hodin: Nezastavitelný (2)

Prima Max
7.55 Ninjago V (2) 8.25 Tlapková patrola (24) 8.55
Zpravodajství FTV Prima 10.15 Chirurgové X (17)
11.10 S Italem v kuchyni 11.55 Chirurgové X (18)
12.50 X-Men 2 15.45 Slunce, seno a pár facek,
filmová komedie (ČR, 1989) 18.05 Útěk v řetězech,
drama (USA, 1958) 20.00 Kletba Růžového pantera, komedie (VB/USA, 1983) 22.25 Kronika
temna, sci-fi film (USA, 2012) 0.15 Dračí princ

úterý 15. srpna 2017
NOVA

ČT1
6.00

Bez ženské a bez tabáku (2) 6.59
Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.45 Kačenka. Povídka z cyklu
Bakaláři (ČR, 1974) 10.00 Sanitka
(5, 6/11)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Létající Čestmír (2/6)
14.10 Rytíř
14.30 Partie krásného dragouna
16.00 To je vražda, napsala IV
16.45 AZ-kvíz
17.15 Uvolněte se, prosím
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 Nemocnice na kraji města
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Kriminalista
22.55 Otec Brown IV
23.40 Motiv IV
0.25 AZ-kvíz

5.55
8.35
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.35
18.15
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.30
2.00
2.40
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz III (5)
Kriminálka Anděl III (5)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa V (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (21)
Dr. House III (8)
Dr. House III (9)
Námořní vyšetřovací služba XI (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Helena (9)
Hospoda (45, 46)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (15)
Námořní vyšetřovací služba XIII
Kriminálka Las Vegas XV (19)
Vražedná čísla III (10)
Dr. House III (8, 9)
Tělo jako důkaz III (5)
Námořní vyšetřovací služba XI (2)
Helena (8)

Prima
6.10
6.40
7.25
7.55
8.35
9.50
11.55
12.05
13.20
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10
23.35
0.45
2.55

Ninjago V (3)
Tlapková patrola (25)
Jen počkej, zajíci!
M.A.S.H (40)
Siska IV (1)
Rosamunde Pilcherová: Cesta za
štěstím
Romantický film (N/Rak., 2010)
Polední zprávy
Siska IV (2)
Návrat komisaře Rexe XIII (1, 2)
Policie Hamburk V (19)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
V (5)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Rosamunde Pilcherová:
Argentinské tango
Romantický film (N, 2015)
Za sklem (7)
M.A.S.H (41, 42)
Návrat komisaře Rexe XIII (1, 2)
Rosamunde Pilcherová: Cesta za
štěstím

Nova Cinema
5.05 Zamilovaná do vraha 6.55 Dr. House III (6, 7)
8.45 Můj kamarád gepard 11.00 Město andělů
13.30 Smrtící léčba 15.50 Armageddon 18.35
Kamarád do deště, krimikomedie (ČR, 1988) 20.00
Instinkt lovce, akční komedie (HG/Čína, 1999)
22.00 Na lince je vrah, thriller (USA, 2006) 23.45
Před soumrakem, romantické drama (USA, 2004)

Prima cool
10.55 Futurama II (8) 11.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. (2) 12.20 Top Gear 2008 13.25 Simpsonovi
XXVII (21, 22) 14.20 Simpsonovi (1, 2) 15.20 Teorie velkého třesku IX (12) 15.45 Futurama II (9) 16.10
Hvězdná brána IX (12) 17.05 Top Gear 2008 18.20
Simpsonovi (3-6) 20.15 To nejlepší z Top Gearu (3)
21.20 Teorie velkého třesku IX (13) 21.50 Partička
22.30 Tyran (4) 23.35 Partička 0.05 Živí mrtví VI (4)

Prima Max
8.25 Ninjago V (3) 8.55 Tlapková patrola (25) 9.25
Zpravodajství FTV Prima 11.10 Chirurgové X (18)
12.05 S Italem v kuchyni 12.50 Chirurgové X (19)
13.45 Útěk v řetězech 15.45 Kletba Růžového
pantera, komedie (VB/USA, 1983) 18.10 Jistá oběť,
krimithriller (USA, 2011) 20.00 Následuj svůj sen,
rodinný film (VB, 2011) 22.15 Vetřelec: Vzkříšení,
sci-fi film (USA, 1997) 0.30 Kronika temna

středa 16. srpna 2017
ČT1
6.00

Záchranáři 6.59 Studio 6 9.00 To je
vražda, napsala IV 9.45 Rytíř.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1986)
10.05 Nemocnice na kraji města
11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Létající Čestmír (3/6)
14.10 Nohejbal
14.25 Galashow 60
15.30 To je vražda, napsala IV
16.20 Cestománie
16.50 AZ-kvíz
17.15 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Sanitka (7, 8/11)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Vražda v hotelu Excelsior
23.35 Profil zločinu IV
0.30 AZ-kvíz
0.55 Toulavá kamera na venkově

NOVA
5.55
8.35
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.35
18.15
19.30
20.20
20.50
21.25
22.20
0.00
0.55
2.35
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz III (6)
Kriminálka Anděl III (6)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa V (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (22)
Dr. House III (10)
Dr. House III (11)
Námořní vyšetřovací služba XI (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Helena (10)
Hospoda (47, 48)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Comeback
Comeback
Námořní vyšetřovací služba XIII
Chcete být milionářem?
Vražedná čísla III (11)
Dr. House III (10, 11)
Tělo jako důkaz III (6)
Námořní vyšetřovací služba XI (3)

Prima
6.10
6.40
7.25
7.55
8.35
9.50
11.55
12.05
13.20
14.25
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
22.20
23.25
0.30
2.45

Ninjago V (4)
Tlapková patrola (26)
Jen počkej, zajíci!
M.A.S.H (42)
Siska IV (2)
Rosamunde Pilcherová: Když
srdce pláče
Romantický film (N/Rak., 2010)
Polední zprávy
Siska IV (3)
Návrat komisaře Rexe XIII (3)
Návrat komisaře Rexe XIII (4)
Policie Hamburk V (20)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
V (6)
Jak se staví sen – extra
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Prázdniny (9)
Prázdniny (10)
Show Jana Krause
M.A.S.H (43, 44)
Návrat komisaře Rexe XIII (3, 4)
Rosamunde Pilcherová: Když
srdce pláče

Nova Cinema
6.40 Dr. House III (8, 9) 8.30 Rizzoli and Isles:
Vraždy na pitevně II (3, 4) 10.45 Smrtící léčba 13.25
Ocelová pěst 15.50 Instinkt lovce, akční komedie
(HG/Čína, 1999) 17.45 Návštěvníci (2, 3), seriál (ČR,
1983) 20.00 Princezna a námořník, romantický film
(USA, 2001) 21.50 Rocker, komedie (USA, 2001)
23.55 Na lince je vrah, thriller (USA, 2006)

Prima cool
9.40 Top Gear 2008 10.55 Futurama II (9) 11.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. (3) 12.20 To nejlepší z Top Gearu (3) 13.25 Simpsonovi (3-6) 15.25 Teorie
velkého třesku IX (13) 15.50 Futurama II (10) 16.10
Hvězdná brána IX (13) 17.10 Top Gear 2009 18.20
Simpsonovi (7-10) 20.15 Extant II (10) 21.20 Teorie
velkého třesku IX (14) 21.45 Partička 22.25 Tyran (5)
23.25 Partička 23.55 Živí mrtví VI (5) 0.55 Tyran (5)

Prima Max
8.50 Ninjago V (4) 9.20 Tlapková patrola (26) 9.50
Zpravodajství FTV Prima 11.25 Chirurgové X (19)
12.20 S Italem v kuchyni 13.05 Chirurgové X (20)
14.10 Jistá oběť 16.00 Následuj svůj sen 18.15
Prokletí hrobky faraona Tutanchamona (2/2)
20.00 Osudová láska Jany Eyrové (1/2), romantický
film (VB, 2006) 22.30 Senna: Legenda formule 1
0.50 Vetřelec: Vzkříšení, sci-fi film (USA, 1997)

čtvrtek 17. srpna 2017
NOVA

ČT1
6.00

Zahrada je hra 6.20 Banánové rybičky 6.59 Studio 6 9.00 To je vražda,
napsala IV 9.45 Stokoruna. Povídka
z cyklu Bakaláři (ČR, 1974) 9.55
Sanitka (7/11) 10.55 Sanitka (8/11)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Létající Čestmír (4/6)
14.10 V novinách psali
14.30 Vražda v hotelu Excelsior
16.00 To je vražda, napsala IV
16.50 AZ-kvíz
17.15 Uvolněte se, prosím
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 Nemocnice na kraji města
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Taggart
23.40 Kriminalista
0.40 AZ-kvíz
1.05 Objektiv
1.35 Toulavá kamera

5.55
8.35
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.35
18.15
19.30
20.20
20.55
21.30
23.40
0.35
2.10
2.50
3.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz III (7)
Kriminálka Anděl III (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa V (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (23)
Dr. House III (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba XI (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Helena (11)
Hospoda (49, 50)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Comeback
Comeback
Benga v záloze
Akční krimikomedie (USA, 2010)
Vražedná čísla III (12)
Dr. House III (12, 13)
Tělo jako důkaz III (7)
Námořní vyšetřovací služba XI (4)
Helena (9)

6.10
6.40
7.25
7.55
8.35
9.50
11.55
12.05
13.20
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
22.20
0.15
1.15
2.25
3.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (5)
Chlupatá rota (1)
Jen počkej, zajíci!
M.A.S.H (44)
Siska IV (3)
Rosamunde Pilcherová: Ať půjdeš
kamkoli
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Siska IV (4)
Návrat komisaře Rexe XIII (5, 6)
Policie Hamburk V (21)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
V (7)
Jak se staví sen – extra
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Hooten a lady: Lovci pokladů (7)
Hooten a lady: Lovci pokladů (8)
Máme rádi Česko
M.A.S.H (45, 46)
Návrat komisaře Rexe XIII (5)
Návrat komisaře Rexe XIII (6)
Rosamunde Pilcherová: Ať půjdeš
kamkoli

5.30 Tři muži a mladá dáma 7.25 Dr. House III (10, 11)
9.15 Bláznivá komedie 2 11.35 Instinkt lovce 13.45
Pohlednice z Hollywoodu 15.45 Princezna
a námořník 17.30 Pevnost Alamo, historické drama
(USA, 2004) 20.00 Námořní vyšetřovací služba VI
(19, 20), krimiseriál (USA, 2008) 21.55 J. Edgar,
životopisné drama (USA, 2011) 0.30 Rocker

Prima cool
9.40 Top Gear 2009 10.55 Futurama II (10) 11.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. (4) 12.25 Extant II
(10) 13.20 Simpsonovi (7-10) 15.20 Teorie velkého
třesku IX (14) 15.45 Futurama II (11) 16.10 Hvězdná
brána IX (14) 17.05 Top Gear 2009 18.20 Simpsonovi
(11-13) 19.50 Simpsonovi II (1) 20.15 Autosalon 21.20
Teorie velkého třesku IX (15) 21.50 Legenda o opilém
mistrovi 23.55 Helix (5) 0.55 Živí mrtví VI (6)

Prima Max
8.35 Ninjago V (5) 9.05 Chlupatá rota (1) 9.25
Zpravodajství FTV Prima 11.10 Chirurgové X (20)
12.05 S Italem v kuchyni 12.45 Chirurgové X (21)
13.45 Prokletí hrobky faraona Tutanchamona (2/2)
15.35 Osudová láska Jany Eyrové (1/2) 18.05 Lekce
života, komediální drama (USA, 2015) 20.00 Zralé
víno, komedie (ČR, 1981) 22.05 Mezi přáteli, komedie (Fr., 2015) 23.55 Senna: Legenda formule 1

pátek 18. srpna 2017
NOVA

ČT1
6.00

Chalupa je hra 6.20 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.45 Večeře. Povídka z cyklu
Bakaláři (ČR, 1974) 10.00 Nemocnice
na kraji města 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Létající Čestmír (5/6)
14.10 Zpívá celá rodina
15.30 To je vražda, napsala IV
16.20 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.15 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Toulavá kamera na venkově
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Láska na vlásku
Pohádka (ČR/SR, 2014)
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Řekněte mi, kdo to je
23.50 Motiv IV
0.35 AZ-kvíz
1.00 Bolkoviny

5.55
8.35
8.55
9.50
10.20
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.35
18.15
19.30
20.20
22.10
1.05
2.45
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz III (8)
Comeback
Comeback
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa V (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (24)
Dr. House III (14)
Dr. House III (15)
Námořní vyšetřovací služba XI (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Helena (12)
Hospoda (51, 52)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
2Bobule
Komedie (ČR, 2009)
Sex ve městě 2
Komedie (USA, 2010).
Dr. House III (14, 15)
Tělo jako důkaz III (8)
Helena (10)

6.10
6.40
7.25
7.55
8.35
9.50
11.55
12.05
13.20
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
0.00
0.45
1.50
4.00

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (6)
Chlupatá rota (2)
Jen počkej, zajíci!
M.A.S.H (46)
Siska IV (4)
Rosamunde Pilcherová: Tajemství
starého panství
Romance (N/Rak., 2012)
Polední zprávy
Siska IV (5)
Návrat komisaře Rexe XIII (7, 8)
Policie Hamburk V (22)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
V (8)
Jak se staví sen – extra
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři II (9)
Česko Slovensko má talent –
Semifinále
Česko Slovensko má talent –
Rozhodnutí
M.A.S.H (47, 48)
Návrat komisaře Rexe XIII (7, 8)
Policie Hamburk V (22)

5.00 Bláznivá komedie 2 6.25 Pevnost Alamo 8.55
Dr. House III (12, 3) 10.45 Byl jednou jeden zločin
12.55 Princezna a námořník 14.55 Goofy na výletě
16.20 Námořní vyšetřovací služba VI (19, 20) 18.10
Flek 20.00 Detektivové z Hollywoodu, akční komedie (USA, 2003) 22.20 Zběsilý útěk, thriller
(USA/N, 2006) 0.40 Benga v záloze

Prima cool
8.20 Hvězdná brána IX (14) 9.35 Top Gear 2009
10.50 Futurama II (11) 11.15 Námořní vyšetřovací
služba L. A. (5) 12.15 Autosalon 13.20 Simpsonovi
(11-13) 14.50 Simpsonovi II (1) 15.20 Teorie velkého
třesku IX (15) 15.45 Futurama II (12) 16.10 Hvězdná
brána IX (15) 17.05 Top Gear 2009 18.20
Simpsonovi II (2-5) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (15, 16) 22.15 Ničivá hrozba 0.10 Helix (6)

Prima Max
9.05 Ninjago V (6) 9.30 Chlupatá rota (2) 9.55
Zpravodajství FTV Prima 11.35 Chirurgové X (21)
12.30 S Italem v kuchyni 13.15 Chirurgové X (22)
14.20 Lekce života 16.15 Utta Danellová: Letní šálek
čokolády 18.15 Marley a já: Štěněcí léta, rodinná
komedie (USA, 2011) 20.00 Tajnosti Paříže, dobrodružný film (Fr., 1962) 22.20 Legenda o opilém
mistrovi, akční komedie (HG, 1994) 0.30 Mezi přáteli
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S týmem pracují na
materiálu pro výrobu
umělých hlasivek. Teď
vědkyně Miroslava
Dušková míří do politiky.
Proč? Čtěte další díl
seriálu o pozoruhodných
kandidátech do voleb.
OSOBNOSTI
& VOLBY
ČR | Vědkyně Miroslava Dušková rozšířila kandidátku ČSSD v Praze. Do voleb jde však až z 27. pozice. „Šanci být
zvolena do Sněmovny mám sice nižší,
ale pokud se dostanu i třeba do nějaké
expertní poradní skupiny, ráda bych se
věnovala vztahu věda a politika,“ říká.
INZERCE

Česká republika

Hlasivky z gelu a politika
Podle ní může být věda politice přínosná. „Například téma odpady. Těch dnes
společnost generuje obrovské množství
a vědci jsou schopni vyvinout ekologičtější materiály, z nichž se pak vyrobí v
přírodě rozložitelné obaly na výrobky.
No a v politice bych jako vědec mohla
tlačit na to, aby se uzákonilo, že výrobci
musí ekologických obalů udělat zpočátku třeba 10 procent a později jejich výrobu zvyšovat. Zkrátka legislativa
může urychlit aplikaci některých vědeckých poznatků,“ vysvětluje Dušková
vizi propojení vědy s politikou.
Sama pracuje v Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR a nedávno získala svůj první patent. Se skupinou vědců vymýšlí a zkoumá materiál,

z něhož by šla zhotovit náhrada hlasivek. Vyrobit kompletní umělé hlasivky
se totiž dodnes nikde na světě nedaří a
takový implantát by pomohl lidem, kteří o hlas přijdou například kvůli rakovině hrtanu. „Pokud pominu digitální náhradu hlasu, tak existují různá zařízení,
která se vkládají do hrtanu pacientů a ta
nějakým způsobem mohou člověku pomoci se vyjádřit zvukem či mohou částečně nahradit hlas. Ale není to tak, že
by se člověku vložily do hrtanu umělé
hlasivky a on by zase mluvil přirozeným hlasem,“ vysvětluje.
„Náš vědecký tým vyvíjí hydrogel,
tedy podobný materiál, z něhož jsou vyrobeny kontaktní čočky, který by mohl
nahradit tak specifický a namáhaný or-

Vědkyně Miroslava Dušková.
gán, jako jsou hlasivky,“ popisuje vynález, jenž musí být hodně pevný, aby vydržel obrovskou námahu, které jsou hlasivky vystaveny. „Tým vědců z ČVUT spočítal, jaké by měl mít materiál vlastnosti,
kolegové z Ústavu termodynamiky zase
mají zařízení, které simuluje plíce, hrtan
a průchod vzduchu hrtanovou trubicí, a
tam zkouší, co námi vyrobený materiál
vydrží. Zároveň vše sleduje tým lékařů
z 2. lékařské fakulty UK,“ popisuje „českou cestu“ vývoje umělých hlasivek.
Politiku vědkyně sleduje od roku
1989. „Tehdy jsme seděli u rádií a poslouchali každou debatu. Dnes už se zájem lidí o politiku vytrácí a to je důvod,
proč jsem se rozhodla kandidovat,“
říká. „Snad všichni lidé v Česku už zažili frustraci z politiky. Dnes záleží na
tom, jakým mediálním kanálem člověk
politiky sleduje. Pokud jen povrchně,
tak může být z politiky zhnusen a myslet si, že se tam netvoří nic užitečného a
ještě je plná vulgarit. Ve skutečnosti se
tam ale hodně věcí podaří,“ dodává.
V politice chce případně rozvíjet financování vědy a vzdělání. „Vzdělání je pro
českou společnost v současnosti alfou a
omegou. Velice se mi líbí, že z platů učitelů, které máme nejnižší v Evropě, se
stalo velké společenské téma,“ uzavírá
vědkyně, která mimo jiné studovala na
univerzitě v kanadském Montrealu. (jos)
V seriálu Osobnosti & volby
představujeme kandidáty do
podzimních sněmovních voleb.
Jde o úspěšné osobnosti, které se
dokázaly prosadit ve svém oboru
nebo jsou zajímavé z jiného
důvodu. Dosud se představili tito
kandidáti: Milan Hnilička (ANO),
Dominik Feri (TOP 09), Vojtěch
Kyncl (ODS), Adam Vojtěch
(ANO), Ondřej Kania (TOP 09),
Ondřej Kolek (Pirátská strana),
Vanda Bělinová (ČSSD), Hayato
Okamura (KDU-ČSL), Pavel
Juříček (ANO), Šimon Heller
(KDU-ČSL).

HUDEBNÍ IMPULSY
Konzervativní, uvěřitelný
a důstojný muzikant
Michal Prokop oslavil
půlstoletí existence své
legendární kapely. Když
začínal, zpíval anglicky.

50 let Framus 5
Hudebník Michal
Prokop se kromě
muziky věnoval i
politice – v 90. letech působil na Ministerstvu kultury.
Televizní diváci
ho znají i jako moderátora pořadu
Krásný ztráty. Na
snímku vpravo s
kapelou Framus
Five v roce 1975.

JOSEF VLČEK

T

řináctého srpna oslaví Michal Prokop jednasedmdesáté narozeniny.
Zhruba měsíc předtím si připomněl padesáté výročí založení své dlouholeté doprovodné kapely Framus 5. Na
konopišťský koncert Krásný ztráty Live
pozval všech 44 hudebníků, kteří se za
tu dobu v jeho skupině vystřídali.
Framus 5 byli už od šedesátých let
jednou z nejdůležitějších kapel na české
scéně. Zanesli do usedlých domácích
luhů a hájů dynamickou americkou soulovou hudbu. Pamětníci začátků vzpomínají především na dechovou sekci,
která byla v těch časech u nás ojedinělá.
Však s ní měl Prokop občas potíže, protože jinde než v dechovkách se hráči na
dechové nástroje tehdy sehnat nedali.
Když přišla doba podzimních a zimních
tanečních zábav, marně do kapely lákal
volné muzikanty.
Prokop začínal s anglicky zpívaným
repertoárem, ale na začátku sedmdesátých let zjistil, že to dovede i v češtině.
Není to tak jednoduché, jak se na první

FOTO | ALEXANDR
JANOVSKÝ

poslech zdá – když se zpívá v rodném jazyce posluchačů, záleží na důvěryhodnosti každého zazpívaného slova.
A v tom je Michal Prokop dodnes nenapodobitelnou osobností. Je lehce konzervativní, uvěřitelný a umí být elegantně důstojný.
O tom, jak dokáže Prokop zacházet
s českou poezií, se veřejnost přesvědčila už v roce 1972, kdy natočil dnes už
klasické album Město R se stejnojmennou písní na text básníka Josefa Kainara, která zabírala celou jednu stranu
elpíčka. Loni se k ní vrátil a na festivalu
v západočeském Lokti ji vůbec poprvé
představil naživo. Byl to jeden z posled-

ních koncertů, na němž s ním hrál jako
host Radim Hladík.
Druhým velkým vrcholem Prokopovy kariéry bylo album Kolej Yesterday,
jeden z největších domácích bestsellerů
roku 1984. Znovu se ukázalo, že zpěvákův kultivovaný projev dokáže přiblížit
běžnému posluchači i náročné básnické
texty, jež tentokrát napsal Pavel Šrut. Titulní píseň, podobně jako Bitva o Karlův most nebo Blues o spolykaných slovech, patří do zlatého fondu české hudby. Prokop patří k malému počtu zpěváků, které respektují jak posluchači, tak
hudební kritici.
Po listopadu 1989 omezil Michal Pro-

kop koncertní činnost a nějaký čas se věnoval politice. Pracoval na Ministerstvu
kultury a byl členem ODA. Stal se
z něho také úspěšný televizní moderátor. V talk show Krásný ztráty představoval nejzajímavější osobnosti ze všech
oblastí lidského konání.
K hudbě se ve větším měřítku vrátil až
v roce 2006, kdy vydal další vydařenou
desku Poprvé a naposledy. Koncertuje
spíše sporadicky, ale vždy s citem pro
prostředí a dobu. Vyhlášené jsou například jeho pravidelné vánoční koncerty
v Divadle Archa. Málokdo ví, že v roce
1995 byl oceněn vyznamenáním Rytíř
umění a kultury Francouzské republiky.
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Nikdo vám NevNucuje,
co si máte mysLet

ParlamentníListy.cz
Letní soutěž pokračuje!

Když venku prší, stačí mi vanička.
Rozárka Čapková, Jičín

Milé čtenářky, milí čtenáři, už jsme od
vás dostali stovky fotek, na kterých si
užíváte léto s týdeníkem 5plus2. Soutěž
ale zdaleka nekončí!
Pošlete nám na e-mailovou adresu
redakce@5plus2.cz i váš snímek z výletu, dovolené, zahrádky, letních slavností
nebo třeba hudebního festivalu. Jediná
podmínka: vezměte s sebou 5plus2.

Své letní fotografické úlovky můžete
posílat do 31. srpna. Vybrané fotky zveřejníme v týdeníku nebo na Facebooku
a ty nejlepší čeká odměna. Autor vítězného snímku vyhraje 2000 korun, čtenář na druhém místě 1000 korun a bronzový soutěžící 500 korun.
Kompletní pravidla soutěže najdete
na www.5plus2.cz/letnisoutez.
(red)

5plus2 se mnou na dovolené na
Kypru! Marie Schejoková
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Česká republika

U Pavlova se daří fíkům,
zásobují farní kuchyni
Na Břeclavsku se daří
jabloním i meruňkám, ale
dokonce také exotickým
fíkům. Fíkový sad vyrostl
na úpatí Pálavy
u vesničky Pavlov.

ještě překvapivější Feigenhof čili fíkový statek. Naleznete tam přes padesát
odrůd tohoto úžasného a zdraví prospěšného ovoce,“ říká spolumajitelka Café
Fara Petra Džiubanová.

27

IVANA SOLAŘÍKOVÁ
PAVLOV | Když před třemi lety provozovatelé oblíbeného podniku Café Fara
v Klentnici sázeli první fíkovníky, byl
to vlastně spíš pokus, jak se tady bude
jižním rostlinám dařit. Dnes už se sad
pomalu rozrůstá a jeho plody zásobují
„farní“ kuchyni.
„Farní fíkový sad jsme založili v nedaleké obci Pavlov uprostřed vinohradů. Malé fíkové stromky pocházejí možná překvapivě z Vídně, kde se nachází

V pavlovském fíkovém sadu je zatím k vidění sedm druhů fíků.
FOTO | FACEBOOK CAFÉ FARA

stromků sedmi odrůd
fíkovníků je v sadu u
Pavlova. Už rodí plody.

V pavlovské sadu dnes napočítáte
27 stromků sedmi odrůd. Třeba Pastilliere, kterou poznáte podle krásných sladkých sivě modrých plodů. Nebo Ronde
de Bordeaux, jehož plody jsou zralé teprve tehdy, když se zbarví do čokoládově hnědé barvy. Pak jsou velmi sladké
a dají se i dobře sušit.
„Rostlinky si už řízkujeme sami, takže se sad postupně rozrůstá,“ říká Petra
Džiubanová, jejíž sad je dalším důkazem, že na Břeclavsku se daří exotickým rostlinám. Úspěšně se tu už pěstuje
třeba levandule.

Výletníci drandí
po zahradě dvěma
elektromobily
ČR | Jako první v Evropě začala královédvorská zoologická zahrada zdarma
půjčovat návštěvníkům na projížďku po
africkém safari dva elektromobily.
Chce je tak motivovat k ekologickému
způsobu dopravy. Výletníci, kteří přijedou vlastním elektromobilem, navíc zaplatí poloviční vstupné.
Zoo zároveň plánuje na parkovišti vybudovat dobíjecí stanici. „Provoz elektromobilů je k přírodě mnohem šetrnější
než jízda klasickými auty. Zvýhodněnou
cenu za projížďku po safari pro ty, kteří
přijedou vlastním elektromobilem, považujeme za další způsob, jak veřejnost
upozornit na to, že existují environmentálně přijatelnější způsoby osobní dopravy,“ říká ředitel zahrady Přemysl Rabas.
Podle Petra Koláře ze společnosti
Nissan je právě safari s volně pobíhajícími stády pakoňů, antilop, buvolů a zeber
ideálním prostředím pro používání elektromobilů. „Nejlépe se zde využijí přednosti těchto vozidel. Jsou šetrná k životnímu prostředí i ke zvířatům. Na rozdíl
od aut se spalovacím motorem je jejich
provoz extrémně tichý,“ upozorňuje Petr
(top)
Kolář.
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Surfujte zdarma,
volejte levně

ZDENĚK SVĚRÁK & JAN SVĚRÁK

www.mobil.cz

V KINECH OD 17. SRPNA

GENER ÁLNÍ PARTNER

PRODUCENTI

DISTR IBUTOR

Kmenový pracovník v Amazonu! Světoznámý internetový obchod nabízí
místo se smlouvou na dobu neurčitou. Mzda
125 Kč/hod + 10% bonus, týden dovolené
navíc + další výhody. Pohovory denně v
Praze na Zličíně. Více info na tel.: 800 856
856.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

Výroba, průmysl

Randstad s.r.o.

Truhlář - Německo - nástupní prémie 500 euro!

72 000 - 84 000 Kč

Technik (plc programátor, elektronik)

40 000 Kč / měsíc

Lisař, jedna směna, ubytování (Jakr.)

100 - 110 Kč

Technik do výroby

Více na www.jobdnes.cz/detail/Y81QXU

Více na www.jobdnes.cz

Ostatní

Média, polygrafie

Truhlář - Německo - nástupní prémie 500 euro!

72 000 - 84 000 Kč

Truhlář - Německo - nástupní prémie 500 euro!

72 000 - 84 000 Kč

Technik (plc programátor, elektronik)

40 000 Kč / měsíc

Technik (plc programátor, elektronik)

40 000 Kč / měsíc

Vydělejte si v Amazonu až 27 900 Kč/měs. +…

24 000 - 27 900 Kč / měsíc

Pracovník údržby strojů

Lakýrník – náborový příspěvek 10 000,- Kč

Operátor expediční linky/ zástupce vedoucího linky

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz
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Tajenka: totiž nikdy nekousli.
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Moravskoslezský kraj
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Zájemce vyšetří i bez
doporučení od lékaře

KRÁTCE
Ostravští zápasníci
se ve světě neztratili
OSTRAVA | Na mistrovství Evropy kadetů v Sarajevu zbyla bronzová medaile
i pro Ostravu. Turnaj se konal na konci
července ve volném i řeckořímském stylu. Velkého úspěchu nejen pro vítkovické zápasníky dosáhl ostravský Vojtěch
Piskoř. Vybojoval bronz ve váhové kategorii do 85 kg v zápase řeckořímském.
Jeho spanilá jízda začala v prvním kole,
když porazil favorizovaného ázerbájdžánského zápasníka, pak následoval favorit z Arménie. V semifinále se
utkal s tureckým zápasníkem a v souboji o bronz s chorvatským zápasníkem
a zvítězil 4:2.
(dmk)

MHD vstoupila do nového
věku: značka bezplatně

Laboratoře Podhorské nemocnice v Bruntále a v Rýmařově byly vybaveny pěti novými analyzátory. Vyšetření na
těchto moderních přístrojích mohou pacienti podstoupit i bez doporučení lékařů.
FOTO | PODHORSKÁ NEMOCNICE

Laboratoře Podhorské
nemocnice v Rýmařově
a Bruntále mají výkonné
analyzátory biochemické
a imunochemické, jež
slouží pro různá vyšetření.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Laboratoře Podhorské nemocnice nabízejí vyšetření nejen nemocným, ale i lidem
bez „papíru“ od lékaře. Vybavili je pěti
novými analyzátory, které slouží pro
nejčastější vyšetření pacientů. „Kompletně jsme obměnili stroje, které prová-

dějí biochemická a imunochemická vyšetření, tedy analýzy, které jsou v laboratořích Podhorské nemocnice prováděny nejčastěji,“ potvrdila tisková mluvčí
Podhorské nemocnice, která patří do
skupiny AGEL, Radka Miloševská.
Tři nové přístroje už slouží v nemocnici v Bruntále a dva v Rýmařově.
„Díky novým analyzátorům došlo ke
zrychlení analýzy vzorků a je také možné rozšířit portfolio vyšetřovaných parametrů. Už na jaře jsme přitom v obou laboratořích instalovali také nové močové linky, které zrychlují, zpřesňují a objektivizují vyšetření moče,“ upřesnil primář oddělení klinické biochemie a hematologie Jaromír Soušek.
Oddělení klinické biochemie a hema-
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PRÁCE
V KARVINÉ

NEHLEDÁME ROBOTY, ALE SPOLEHLIVÉ
MUŽE A ŽENY DO VÝROBY.
U NÁS SE MŮŽE UPLATNIT KAŽDÝ!
POZICE:
· Operátor výroby
· Operátor CNC
· Kontrolor kvality
· Svářeč CO2

NABÍZÍME:
· Docházkový bonus
· Výkonnostní prémie
· Příspěvek na stravné
· Třísměnný provoz

Grafton Recruitment s.r.o., Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava
T: +420 595 131 777, E: temps.ostrava@grafton.cz
VOLEJTE IHNED 595 131 777

tologie Podhorské nemocnice je špičkové pracoviště, které provádí vyšetření
nejen pro lůžková oddělení a ambulance Podhorské nemocnice, ale také pro
praktické lékaře, specialisty a veterináře z Rýmařovska, Bruntálska, Vrbenska
a Horního Benešova.
V laboratořích si mohou zájemci nechat udělat vyšetření i bez doporučení
lékaře. „Běžně takto na přání klientů vyšetřujeme třeba krevní skupinu, krevní
obraz, HIV a desítky dalších parametrů
hodnotících například funkci ledvin, jater, srdce nebo rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění,“ doplnil
Soušek s tím, že výsledky takových vyšetření jsou k vyzvednutí v laboratoři
do dvou hodin od předání vzorku.

OSTRAVA | Dopravní podnik Ostrava
vypočítal nový rekord v úhradách jízdného platební kartou. „20. července si
píplo jízdenku 14 318 cestujících platební kartou a celkový prodej elektronických jízdenek se vyšplhal na 18 362
kusů. Dosavadní rekord byl z července
předešlého roku, kdy se pomocí karet
odbavilo 8 174 cestujících,“ uvedla tisková mluvčí dopravce Karolína Rycková. Rekord je důsledkem návštěvnosti
festivalu Colours of Ostrava.
(dmk)

Lidé mohou „zmapovat“
horko ve městě
OSTRAVA | Aby bylo krajské město
Ostrava příjemným místem pro život
všech generací například i za vysokých
teplot, nechává nyní jeho vedení zpracovat takzvanou Adaptační strategii na
změnu klimatu. Do „pocitové mapy horka“ tedy mohou lidé označovat místa,
která mají ve vedrech nejraději. Najdou ji na http://fajnova.cz/pocitova-mapa-horka.
(dmk)
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Karvinsko

Recept na cestu k medaili: lepší
obrana a návrat zkušených
na, který prodělal angínu,“ podotkl
Truhlář. Podle něj navíc nelze hned očekávat zázračné výsledky týmu. „Změny, které v klubu děláme, jsou postupné
a musí si sednout. V průběhu příštích tří
let bychom ale chtěli karvinskou házenou zase výrazně pozvednout.“

„

Změny, které
v klubu
děláme, jsou postupné
a musí si sednout.
V průběhu příštích tří let
bychom ale chtěli
karvinskou házenou
zase výrazně
pozvednout.

Karvinským se zatím v přípravě příliš nedaří, stáli ale proti těžkým soupeřům.

Karvinskou házenou mají pozvednout tváře zlaté
éry. Vrací se Michal Brůna i Nemanja Marjanovič.
Klub chce do tří let zpátky na výsluní.
PETR WOJNAR
KARVINÁ | Oba pamatují zlaté časy
karvinské házené. Ba co víc, velkou měrou se na nich podíleli. Nemanja Marjanovič mnohdy na dlouhé minuty „zavřel“ bránu a nepustil do ní míč. Michal

Brůna zase patřil k ofenzivním tahounům mistrovského týmu.
Teď, po letech, se oba do Karviné vracejí. A v klubu věří, že oba ještě mohou
nabídnout kabině víc než jen cenné zkušenosti ze zahraničních angažmá. Oba
stále hrají na vynikající úrovni. „Micha-

FOTO | IVO DUDEK

la Brůnu chtěli tři nebo čtyři další manšafty. Ale i kvůli rodině se rozhodl pro
Karvinou. Nemanja Marjanovič už nastoupil do prvních přípravných zápasů
a chytal skvěle,“ pochvaloval si předseda karvinského klubu Jan Truhlář.
Ani výborný výkon brankáře ale nezabránil sledu porážek v začátku přípravy.
Karviná dvakrát prohrála s Prešovem
a neporadila si ani s polským Zabrze či
německým Dessau.
„Byli to těžcí soupeři. Do zápasů navíc ještě nemohl zasáhnout Michal Brů-

V cílech do letošní sezony jsou tak zástupci klubu ještě opatrní. „Když bude
medaile, bude dobře, když nebude, tak
se nedá nic dělat,“ míní Jan Truhlář.
Karvinští kromě tradičních zbraní
týmu, jako jsou například rychlé protiútoky, chtějí zapracovat na defenzivě.
„U velkoklubů bývá obrana tvrdá, nekompromisní. To nám dělalo problémy
a to musíme zlepšit,“ dodal.
V klubu by také chtěli dostat do haly
zase větší množství fanoušků. Diváků
v ochozech totiž v poslední době ubývalo. Kromě atraktivní házené mají lidi
přivést i doprovodné akce pro celé rodiny s dětmi. „Pokud bude chodit kolem tisíce lidí, budeme spokojeni,“ zmínil zástupce klubu Roman Mucha.

Ostravský Baník rozjel sezonu nadějně
JIŘÍ SEIDL
OSTRAVA | Příznivci Baníku se obávali, jak bude fungovat ostravská obrana
po nečekaném odchodu Tomáše Zápotočného. Ta zatím šlape.
Navíc minulý týden ji posílili dva hráči, třiadvacetiletý ukrajinský stoper
Oleksander Azackij z Černomorce
Oděsa a třicetiletý pravý obránce Lukáš
Pazdera ze Zlína.
„Kluci v obraně pracovali perfektně.
I ta organizace klapala. Takové zápasy
nás musejí posouvat dále, aby obránci
získávali potřebnou herní jistotu,“ uvedl Radim Kučera po utkání se Slavií.
„Moc střel na branku nebylo,“ potvrdil ostravský brankář Petr Vašek, který

přesto výborně zasáhl při střelách Rotaně a Dannyho.
Pokud jde o útok, Kučera i proti slávistům postavil do základní sestavy Tomáše Poznara, ale místo Jakuba Šašinky nastoupil Milan Baroš.
„Máme kvalitní útočníky,“ vysvětlil
změnu trenér. „Splnilo to účel. Bary do
hry vnesl navíc svou zkušenost. Dal
i gól, který ale rozhodčí kvůli ruce neuznal. Poznar to vedle něj odedřel, odmakal to dozadu. Později toho měl už
plné zuby.“
Milan Baroš uvedl, že o tom, že by
měl hrát v základu, se s ním trenér v týdnu bavil.
„Jsem rád, že mě tam dal, ale nikdy
jsem trenérům do sestavy nekecal. A dě-

lat to nebudu ani teď, i když se s Radimem dlouho známe,“ řekl Baroš, jenž
odehrál 86 minut. Potěšilo ho, že vydržel tak dlouho, byť ho v 78. minutě chytly křeče. „Ke konci jsem toho už měl
plné brýle. Ale jsem zdravý a trénuji.
To je super.“
A super jsou i fanoušci. Při prvním
domácím duelu byla výborná atmosféra.
„Lidem patří obrovský dík. Nám to
dodává sílu,“ uvedl Milan Baroš. „Mladí kluci v takové atmosféře nic nevypustí, takže je pro ně důležité, aby lidé i nadále chodili v tak hojném počtu. Hráči
pak makají na doraz a motivuje to
k nejvyšším výkonům.“
To potvrdil i brankář Petr Vašek: „Plné

tribuny nedovolí, aby hráč vypadl z koncentrace. Před takovými fanoušky se hraje
skvěle.“
Radim Kučera chválil hráče za bojovnost, ale po střetnutí se Slavií upozornil
také na nedostatky.
„Nováček hrál s mistrem, takže rozdíl musel být vidět. Naši kluci to odpracovali. Stoprocentně. V tom jim nemám
co vytknout. Trochu ale na ně působila
nervozita.“
Rozdíl byl podle kouče znát v rychlosti uvažování a v práci s míčem. „Možná
nám chyběla větší odvaha, ale to mohlo
být na úkor té dřiny.“
V sobotním třetím kole ligy Baník nastoupí od 16.00 v Uherském Hradišti
proti Slovácku.

