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„Když nebudu starosta,
aspoň poseču zahradu“
Kandidovat ve volbách za ČSSD je za současné
situace ve straně odvážný krok. Jindřichohradecký
starosta Stanislav Mrvka ale uspěl.
MICHAL BĚLSKÝ
JINDŘICHŮV HRADEC | Jedním z
mála míst, kde uspěla sociální demokracie v komunálních volbách, je Jindřichův Hradec. Strana zde zaznamenala
po Karviné a Náchodě nejlepší výsledek, co se týče bývalých okresních
měst. „Asi jsme dělali svou práci dobře,
když nám necelá čtvrtina voličů ve městě vyjádřila podporu,“ říká dosavadní
starosta a lídr jindřichohradecké
kandidátky Stanislav Mrvka. Ve
volbách jeho tým získal 24,64
procent hlasů a Mrvka sám dostal přes tři tisíce preferenčních hlasů, což je z celkového
počtu necelých osmi tisíc odevzdaných obálek solidní výsledek.
„Možná je to tím, že se snažím ctít slušnost, dodržování slibů a pracovitost,“ vyjmenovává
Mrvka zásady, které mu podle
jeho slov nejsou cizí. Ve srovnání
s ostatními lídry kandidátek má
více než dvojnásobný náskok
oproti Radimu Staňkovi z
ODS, který dostal necelých
1500 hlasů. „Mám z
toho samozřejmě
radost a
beru

to jako závazek,“ dále doplňuje. Voliči
mu podle jeho slov vystavili vysvědčení
i za to, jak se radnice za poslední roky
otevírá obyčejným lidem. „Myslím si,
že jsme schopni komukoliv dát informace, které potřebuje. Na tom se snažíme
stavět náš vztah s obyvateli i návštěvníky,“ uvádí jeden z důvodů. Za dobrým
výsledkem by také mohlo stát kvalitní
školství ve

městě. „Školy a školky jsou výkladní
skříní města, na to jsem hrdý,“ má jasno
Mrvka. Rezervy naopak vidí v zázemí
pro podnikatele. Chybějící průmyslová
zóna město ekonomicky brzdí. „Pokud
vše půjde podle plánů, snad už brzy rozjedeme výstavbu takové oblasti. Bohužel jsme donedávna neměli dostatek pozemků, které nyní postupně vykupujeme,“ popisuje bolavé místo města.
Z výsledků voleb je patrné, že současná koalice by mohla vést město i nadále, byť s menším počtem mandátů. V
tuto chvíli by neměl být problém nadále
pokračovat v dosavadní spolupráci s
ANO a SNK-ED, situace je ale přece
jen trochu rozdílná. Jednou z variant je
také rozšíření stávající koalice o další
subjekt. „Záleží ale také na tom, s čím
přijdou kolegové z ČSSD a další úspěšné strany. Oslovili jsme je a čekáme na
jejich požadavky. Probereme všechny
možnosti a doufám, že po víkendu už
bude o budoucí koalici jasno,“ přeje si.
Při pohledu na výsledky ale koaliční
hegemonii narušuje v celkovém pořadí druhé sdružení s názvem Hradec srdcem a rozumem + Svobodní. „Je to
nová síla na hradecké scéně a profiluje
se spíše jako protestní hnutí. Zatím
spoustu věcí jen kritizují a hodně lidí
na to evidentně slyší,“ komentuje Mrvka kometu jindřichohradecké politické
scény.
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Nevyřezává trpaslíky a svaté.
Řezbářka Pavla
Jelínková má úspěch
s vlastnoručně
vyřezávanými hodinami
a anděly. Práci se
dřevem se začala
věnovat ve svých 35
letech.

cha, ve které pluje ryba.
Mně se nejvíc líbí ciferník, ze kterého se vine had ve tvaru otazníku.
Proč máte tolik ráda hodiny?
Asi proto, že první dřevořezba, o kterou
jsem se pokusila až ve svých 35 letech,
byly právě hodiny. V časopise jsem objevila fotografii vyřezávaných klasických pendlovek, ale pojatých hezky moderně. Ráda bych si je koupila, ale nenašla jsem žádný kontakt na výrobce. A
tak jsem se rozhodla, že si je vyřežu
sama.

JOSEF MUSIL
TŘEBOŇ | To je hrozný, jak je to krásný, napsal kdosi na internetu ke snímkům výrobků 52leté řezbářky Pavly Jelínkové z Třeboně. A to ještě nedržel
její dřevořezy v ruce! Jejich povrch je
místy posetý drobnými ohlazenými rýhami a člověk vnímá, jak dláto vedla
ženská ruka. Ruka, která do dřeva vložila něhu i jemný vtip. Dřevěné jablíčko
sedí uprostřed misky ve tvaru srdíčka a
ví, že ho nikdo nesní, protože bylo darováno z lásky. Kocour leží na hodinách a
lišácky se usmívá, jako by chtěl říct:
Brzy se dočkáš zajímavého překvapení.
Když se dívám na vaše výrobky,
mám pocit, že těch s tematikou hodin je víc než ostatních. Zdá se mi
to, nebo je to tak?
Je to tak. Hodiny vyjadřují plynutí
času, a protože moje výrobky jsou osazeny funkčním hodinovým strojkem s
ručičkami, ukazují vlastně nepolapitelnou hranici mezi minulostí a budoucností. A to je veliká inspirace. Vzhled
hodin se dá pojmout třeba jako plátno
vlající ve větru nebo jako vodní plo-

Nechce se mi věřit, že práce se dřevem není vaším koníčkem už od dětství.
Opravdu je to tak. Kdybych jako malá
chtěla pracovat se dřevem, měla bych
dva dobré učitele. Můj děda
z Mazelova byl tesař a děda ze Záblatí
truhlář. Když jsem k nim jezdila na
prázdniny, vždycky jim v dílně vonělo
opracované dřevo.
Ani vaše původní profese nesouvisí
s tvořením?
Trochu ano, vyučila jsem se aranžérkou
obuvi a kožené galanterie. Nějaký čas
jsem tuhle profesi dělala, ale pak se změnily poměry a obchodníci už nepotřebovali specialisty, kteří jim budou aranžovat výlohy. Pracovala jsem v různých
oblastech, a v době, kdy jsem zkusila
vyřezávat, jsem byla zaměstnaná jako
telefonistka. Moc mě taková práce nenaplňovala a pomýšlela jsem na změnu
profese.
Takže jste začala uvažovat o řezbářství?

INZERCE

vltavínů, zlata a stříbra
za výhodné ceny bez poplatků
(šperky, mince, dentální zlato,
technické stříbro)

VÝKUP

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

Pavla Jelínková vyřezává od rána do večera. Právě chystá výrobky na svatomartinské a adventní trhy.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Mrvka. Kandidát na starostu
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Podle něho je ale vznik a úspěch podobných stran naprosto normálním jevem.
„Až budou třeba někdy osm let na radnici, určitě si na jejich místo bude brousit
zuby jiná, podobná strana,“ říká.

ČSSD potřebuje nové lídry
Co se týče sociálních demokratů a jejich výsledků v republice, je z celé situace mrzutý. „Do vedení by se měli dostat
normální lidé, kteří by měli odstřihnout
pražské svazáky od vlivu na stranu,“ popisuje svou představu Mrvka, který je
mimo jiné i členem výkonného výboru

Klubu starostů a primátorů ČSSD.
„Klub sdružuje přes 300 představitelů
obcí, tam bych hledal slušné lidi na vedoucí posty sociální demokracie,“ navrhuje.
Sám se ale nehodlá vydat cestou Jiřího Zimoly, který zastával deset let post
starosty 15 kilometrů vzdáleného města
Nová Bystřice a nyní je místopředsedou
strany.
„Nejsem už žádný mladík a nepotřebuji si ani nic dokazovat,“ vysvětluje
Mrvka, který má v záloze připravený
plán i v případě, že by se starostou překvapivě nestal. „Šel bych konečně posekat zahradu a připravil bych si dřevo na
zimu,“ směje se.
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O práci nemá strach už léta
To jsem se neodvážila, protože ty první
hodiny, které jsem vyřezala v garáži, se
mi vůbec nepovedly. Pověsila jsem je
doma na zeď, ale jejich patvar se mi tak
nelíbil, že jsem je nakonec spálila.
Proč ten neúspěch?
Protože jsem je vyřezávala tupým dlátem, které jsem našla někde v garáži, a
řez jsem vedla proti vláknům dřeva. Ale
svým snažením jsem zaujala svého taťku, který mi řekl: Až budeš zase něco
vyřezávat, pořádně si to upevni. A přive-

„

Neměla jsem
strach, že
bych jako řezbářka měla
nouzi o práci. Dala jsem
v zaměstnání výpověď,
založila jsem si
živnosťák.
zl mi starý ponk i se svěrákem po dědovi truhlářovi.
Kdo vás naučil základům práce?
Metoda pokus-omyl. Při vyřezávání
vlastně stačí, když se řezbář nechá vést
samotným dřevem. Ale občas se tahle
metoda prodraží. To se mi stalo s dláty.
Nejdřív jsem si koupila ty největší, protože jsem si myslela, že jednodušší
bude začít s velkými výrobky. Ale brzy
mě z nich bolely ruce, a tak jsem se vypravila pro radu na řezbářské sympozium. Tam mi dali kontakt na uměleckého kováře, který mi vybral dláta přesně
pro moje ruce. Můj první podařený výINZERCE

robek byla malá miska na oříšky. Měla
jsem radost, že jsem vyrobila hezkou a
účelnou věc a v té chvíli jsem řezbařině
propadla. Byt jsem postupně zaplňovala nejrůznějšími drobnějšími výrobky.
Jakmile jsem získala větší zkušenosti,
pustila jsem se i do výroby hodin.
Teď by vám měl někdo poradit, že je
třeba jít s výrobky na trh.
Tohle mi řekly kamarádky i můj partner,
když viděli, jak se mi doma hromadí další a další hodiny, misky a reliéfy. Několik výrobků jsem donesla ke své známé
květinářce z Českých Budějovic a všechny se brzy prodaly. Pak jsem začala dodávat do dalších obchodů. Neměla jsem
strach, že bych jako řezbářka měla nouzi
o práci. Dala jsem v zaměstnání výpověď, založila jsem si živnosťák a od roku
2007 vyřezávám a vyřezávám.
Začínala jste rok před hospodářskou krizí. Jak jste ji přečkala?
Mě se krize naštěstí nedotkla, protože
v té době ještě tolik nefungovala internetová nabídka rukodělných výrobků.
Kdo si chtěl takový výrobek koupit, musel zamířil na řemeslné trhy. Jejich organizátoři si zpravidla pečlivě vybírají,
komu umožní prodej. Jako profesionální řezbářka jsem tam byla často jediná. I
dneska se jen výjimečně stane, že jsme
na stejném trhu dva řezbáři.
Čím to je?
Vyřezat kvalitní dřevěný výrobek je časově mnohem náročnější než třeba vyrobit keramiku. Myslím, že profesionální
řezbáři se vždycky uživí, protože jich nikdy nebude nadbytek. Zajímavé je, že i
teď, v době internetového prodeje, se po-

řád velké oblibě těší řemeslné trhy.
Lidé si potřebují na výrobky nejprve
sáhnout a díky hmatovému zážitku si
k nim vytvoří vztah. Pak se teprve rozhodnou, že výrobek koupí.
Kolik času denně věnujete vyřezávání?
Od pondělí do pátku minimálně osm hodin, jako když člověk pracuje
v podniku. Ale často to nestačí a musím
pokračovat i po večerech. Je běžné, že
denně pracuji i dvanáct hodin. O víkendech jezdím výrobky prodávat na trhy.
Tam si lidé berou moje vizitky a pak mě
kontaktují se zakázkami.
Stalo se, že jste některé zakázky odmítla?
Ano, nedělám trpaslíky, protože mi přijdou kýčovití. Také nevyrábím kostelní
kříže a sochy svatých, protože nejsem
nábožensky založená. Ale stává se jen
zřídka, že po mně někdo tuhle tematiku
chce. Lidé vědí, jakému stylu se věnuji.
O co teď mají od vás největší zájem?
Trvalému zájmu se těší hodiny, ptáčkové a okrasné dřevořezby k zavěšení na
stěnu. Nárazově se objevují vlny zájmu
o vtipně pojaté ryby. Teď s blížícím se
adventem se budou prodávat hodně svícny a také předměty, které je možné věnovat dětem jako dárek. A nesmím zapomenout na anděly. Lidé si je kupují
po celý rok.
Andělé jsou ale náboženské symboly.
Záleží, jak je vnímáte. Pro mě jsou to
symboly ochrany, lásky a štěstí, které
obecně patří k naší kultuře. Pokud je řezbář nepojímá striktně církevně, nabízejí
obrovský prostor fantazii. Například

jsem vyřezala několik andělů ve tvaru
srdce, jehož oblouky tvořila křídla.
Měli velký úspěch a čas od času je znovu vyrábím. Lidé mi říkají, že mají rádi
anděly i srdce, a že právě tohle spojení
je pro ně ideální symbolika.

„

Máte ještě čas na tvorbu jen tak pro
radost?
Nemám. Vůbec mi to nevadí, protože
všechno, co vyřezávám, bych vyřezávala pro radost, kdybych se věnovala řezbářství jako koníčku.

Nedělám
trpaslíky,
protože mi přijdou
kýčovití. Také
nevyrábím kostelní kříže
a sochy svatých. Nejsem
nábožensky založená.
Dají se i v řezbářství vysledovat
nové trendy?
Teď se jeden takový prosazuje. Lidé
mají zájem o výrobky ze dřeva, které
dlouho leželo v bahně rybníků nebo potoků. Jeho úprava je náročná. Nejprve
se musí nechat vyschnout a pak se
z něj opatrně okartáčuje zetlelá vrstva.
Zůstane materiál s barvou patiny a
zvláštní vnějškovou drsností, která
dělá dojem, jako by se do dřeva zakusovaly zoubky nějakých malinkých živočichů. Musí s ním pracovat zkušený
řezbář, aby uměl i ve výsledném výrobku zachoval charakteristickou povrchovou strukturu.
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Doufám, že nikdy v životě

Dva muzikály, dva velké divácké úspěchy. Někdejší
dívčí idol 80. let Sagvan Tofi vsadil na hity Michala
Davida a Karla Gotta, kterým vymyslel vlastní příběh.
S Dětmi ráje, které těží ze songů prvně jmenovaného,
nyní vyráží na další turné po velkých sportovních
halách. „Někdy si připadám jako rocková hvězda,“
přiznává a už přemýšlí nejen o pokračování, ale také
o tom, jak Děti ráje přetavit i do filmové podoby.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Divadlo Sagvan Tofi dlouho moc nemusel. O to paradoxnější bylo, že právě
nad divadelní Cenou Thálie známý herec
a producent před dvěma roky tolik jásal,
když si Jan Kříž odnesl prestižní uznání za
roli v Tofiho muzikálu Děti ráje. „Kdo by
před nějakými patnácti lety věřil, že se písničky Michala Davida dostanou na jeviště
v nějakém příběhu, na který budou chodit
tisíce lidí, a ještě dostane prestižní cenu
mezi renomovanými divadelníky?“ vzpomíná s úsměvem. Nyní s Dětmi ráje bude
opět objíždět velké haly v Česku, aby si
po roce zopakoval úspěšné turné.
Nepřipadáte si tak trochu jako rocková hvězda, když budete zpívat na štaci po obrovských sportovních halách?
Občas si tak opravdu připadám. A vážím si
toho o to víc, protože jsem vlastně tatínek
tohoto muzikálu. Napsal jsem ho a vypiplal. Trvalo několik let, než se vůbec začal hrát. A měli jsme v Praze pět let vyprodáno! Pak jsem dostal nápad – vyrazit
s ním do Brna a udělat ho zcela nově. Už
tehdy jsem měl v hlavě myšlenku vydat se
za svými diváky po celé republice i po sportovních halách. Spousta lidí mě od toho odrazovala, ale… Znáte to, když vám někdo
tvrdí, že něco nejde. (smích) Tuhle šňůru jedeme už po třetí. Děti ráje se staly legendou, vyprodali jsme už patnáct stadionů v
Česku i na Slovensku a dalších sedm hal
nás letos opět čeká. To si chvílemi zákonitě připadáte jako rocková hvězda. Samozřejmě je za tím ale spousta práce.
Vy sám jste si ale k divadelním prknům našel cestu až poměrně pozdě.

Sagvan Tofi

Vždycky jsem chtěl točit filmy a trošku
jsem se na divadlo díval svrchu, ačkoli
jsem na konzervatoři vystudoval herectví.
Pak ale přišly Děti ráje a musím říct, že
dnes na jevišti pociťuji úplné blaho.
Na konci tam stojíte a naproti vám je
ve sportovní hale pět šest tisíc lidí, kteří
stojí a zpívají s vámi. Strašně si to užívám.
V dnešní době, když jsou všichni na internetu, začíná být živý kontakt s umělci
mnohem zajímavější než dřív. A pro nás
herce je naopak radost stát proti publiku
a vnímat jeho reakce a odezvu.
Před lety se muzikálu dostalo uznání
v podobě divadelní Ceny Thálie. Berete i tohle jako potvrzení úspěchu?
Určitě ano. Kdo by před nějakými patnácti lety věřil, že se písničky Michala Davida dostanou na jeviště v nějakém příběhu,
na který budou chodit tisíce lidí, a ještě dostane prestižní cenu mezi renomovanými
divadelníky? Uměleckou cenu! Michal
David a já! (smích) Byla to velká satisfakce, když jsme seděli v Národním divadle – v té kolébce umění, tentokráte
v roli oceněných.
Říkal jste, že divadlo a živá vystoupení jsou tím, co dnes lidi
táhne. Neláká vás ale stejně
vrátit se do filmového světa?
Nejen, že láká. Chci natočit
Děti ráje jako film. Paradoxně bych se díky divadlu a muzikálu, který
jsem mimochodem
dřív nesnášel, vrátil
k tomu, co jsem chtěl vždycky dělat – tedy produkovat,
možná režírovat a natočit film. Víte,
Děti ráje mají zvláštní energii. Chodí na
nás snad všechny věkové generace. Celé
rodiny. Chlapům se obvykle nejdřív moc

Narodil se 7. září 1964 v Praze.
Pochází ze smíšené rodiny – jeho otec je irácký Kurd, matkou Češka.
Rodiče se seznámili při studiích v Československu, Sagvan žil v dětství v Iráku.
Po rozvodu se jeho nevlastním otcem stal kriminalista Miloslav Dočekal, který
ho přes svého přítele Jiřího Kodeta přivedl k herectví.
■ Studoval pražskou konzervatoř a už v roce 1983 si ve svém druhém filmu vůbec
zahrál spolu s Lukášem Vaculíkem hlavní roli v legendárním snímku Vítr v kapse.
■ Hrál pak ještě v několika filmech (především slavný Kamarád do deště I a II).
■ Věnoval se zpívání, je autorem divácky úspěšných muzikálů Čas růží a Děti ráje,
s nímž nyní obkrouží Českou republiku.

■

■

nechce, ale nakonec stejně všichni společně s ostatními trsají na všechny ty známé
pecky. Nejvíc mě překvapilo a těší, že na
nás chodí i děti. Na konci představení jich
vždycky stojí pod pódiem spousta. A my
je pokaždé, pokud je to možné, bereme
k nám na pódium a oni s námi zpívají závěrečnou píseň Pár přátel. Je to pro mě vždy
velmi emotivní, sám mám dceru, která odmalička Děti ráje zbožňuje. Takže vlastně
Děti ráje milují děti. (smích) Příští rok slavíme už deset let od prvního uvedení.
Všichni tihle naši věrní diváci jsou pro mě
potencionální návštěvníci kina, i když
vím, že film je samozřejmě něco jiného
než divadlo.

Velká očekávání od hudebního filmu
měl před časem určitě i samotný Michal David v případě snímku Decibely
lásky. Ten ale nakonec do kin zdaleka
nepřilákal tolik lidí, kolik tvůrci doufali, a u diváků propadl. Proč to podle
vás nevyšlo?
Byl to takový Michalův pokus. Myslím,
že tam byla spousta věcí, které ve výsledku nefungovaly. Pro mě je vždycky alfa
a omega scénář.
Když se tedy bavíme o filmové podobě
muzikálu Děti ráje, jak moc vzdálená je
to vize? Řekněme za příštích pět let?
Chtěl bych, aby to bylo dřív. Už mám
v hlavě celkem jasnou představu, jak by
ten příběh měl vypadat na plátně. Samozřejmě bych nejraději točil už příští léto.
Je ale potřeba dát dohromady dobrý tým
lidí, kteří se ve své práci musí skutečně vyznat. Přeci jen film je trošičku jiná disciplína než divadlo.
Vy znáte média, a zejména bulvár,
i z druhé strany, protože jste pro
ně před lety psal jako sloupkař. Tahle práce vás prý hodně bavila.
Ono to tehdy bylo trošku jinak. Šlo
o časopis Spy, který mi v té době neskutečně nakládal.
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nebudu mít čas vzpomínat
Vycházely v něm o mně naprosté lži a nesmysly. Kolikrát jsem měl období, kdy
jsem měl pocit, že ani nemůžu vyjít ven.
Pak mi od nich přišla nabídka na sloupek.
Nabídku jsem tehdy přijal, ale jedině
s podmínkou, že si budu psát, co chci. V životě jsem nepsal o lidech, jako je Lukáš
Vaculík, Ondra Vetchý nebo Marek Vašut, protože ti se nikdy do médií sami necpali. Dělal jsem si legraci z těch, kteří za
každou cenu toužili být v bulváru. Snažil
jsem se to dělat svojí vtipnou formou. Nikdy mě za to nikdo nenapadl. Vlastně až
na jeden případ.
Kdo to byl?
Jeden čas se mnou nemluvila Kateřina
Brožová, se kterou se znám již dlouhou
dobu. Dokonce jsme spolu v sedmnácti točili film. Každopádně s ní to bylo jedinkrát, kdy se na mě někdo z mých kolegů
naštval. Dlouho si z ní všichni dělali legraci, že je na peníze a že si vybírá bohaté
partnery. Tehdy ze své vily utekl policii
Radovan Krejčíř. Nikdo ho nemohl najít
a psalo se, že je prostě nepolapitelný.
Já jsem na to konto napsal něco ve smyslu: Najít Krejčíře není problém, dejte Kateřině Brožové čuchnout k jeho peněžence,
a ona ho hned vystopuje. Fór to byl dobrý.
Všichni se pobavili, akorát jediný, kdo se
nesmál, byla Katka.
Umím si představit, že nad tím nejspíš
nejásala.
To opravdu ne. Tímto se jí zpětně ještě jednou omlouvám. Jinak ale musím říct, že
mě tahle práce opravdu strašně bavila,
a navíc ty sloupky byly mimořádně čtené.
Lidem se líbily. Dokonce i těm, do kterých byste neřekli, že bulvár čtou. Mimochodem právě díky svým sloupkům jsem

Děti ráje opět míří do velkých hal po celém Česku
Hity Michala Davida a návrat dvojice „kamarádů
do deště“ Sagvana Tofiho a Lukáše Vaculíka na
jedno jeviště. To je ve zkratce muzikál Děti ráje,
jehož autorem je právě Tofi. Muzikál má za
sebou v domácím brněnském prostředí už více
než 150 repríz, a tak po roce jeho protagonisté
opět vyrážejí na turné po velkých sportovních
halách. Představení jsou téměř vyprodaná,
mnohde zbývá jen několik desítek lístků.
Děti ráje TOUR 2018: 27. 10. Zlín (Zimní
stadion Luďka Čajky), 3. 11. Pardubice (ČSOB
Pojišťovna Arena), 7. 11. Liberec (Home Credit
Arena), 10. 11. Chomutov (SD aréna),
14. 11. Plzeň (Home Monitoring Aréna),
17. 11. České Budějovice (Budvar aréna),
24. 11. Ostrava (Ostravar Aréna).

Čas růží vznikal pod „dozorem“ Karla Gotta
Sagvan Tofi má na svém kontě i jiný úspěšný muzikál – Čas
růží, který stojí na slavných písních Karla Gotta.
Mnohonásobný slavík u zrodu muzikálu sám asistoval.
„Díky zkouškám či castingům potvrzuji, že růže mají trny,“
smál se Gott po premiéře. Mistr ocenil hlavně své mladé
pěvecké kolegy. „Díky nim mám radost, že moje písně čeká
dlouhý život. Je pro mě velkou odměnou, že jste mě tento
požitek nechali prožít,“ konstatoval.

dostal nabídku napsat Děti ráje. Michal
David je totiž také četl a připadaly mu vtipné. Tak se ozval s tím, že asi šest sedm let
chce dát dohromady muzikál ze svých
hitů a zda bych to nechtěl zkusit. Všechno
je zkrátka propojené.
V muzikálu Děti ráje hrajete společně
se svým dlouholetým hereckým partnerem Lukášem Vaculíkem dvojici
dýdžejů. Pro vás bylo asi prostředí diskoték na přelomu 80. a 90. let něco

jako druhý domov, že?
Ano, byl jsem tam jako doma. Užíval jsem
si života naplno, protože mám rád zábavu.
Život se má prožít. Je ale pravda, že pověst, která mě předcházela, mi později,
když jsem něco myslel skutečně vážně,
hodně komplikovala pracovní život. Celý
život jsem si užíval, nemusel jsem pro to
moc dělat, a až teď si buduju něco svého,
co mě baví, a naštěstí mi to i celkem jde.
Navíc mám pořád spoustu nápadů. Už teď
mám v hlavě náměty na tři další muzikály.

Můžete některý z těch nápadů trochu
poodhalit?
V první řadě bych chtěl udělat Děti ráje 2,
které by navazovaly na původní příběh.
Tenhle muzikál mám v hlavě už dlouho.
Problém je – i když je to fajn problém, že
se pořád hrají Děti ráje „jednička“ a lidé
se jich stále nemohou nabažit. (smích)
Co je vůbec největší překážka, když
vzniká podobný muzikál? Peníze?
Pokud děláte muzikál s již existujícími
hity, největší problém je s autorskými právy na jednotlivé písně. Je spousta autorů,
kteří už nežijí a mají své dědice. To platí
i pro písně Michala Davida, který má řadu
věcí otextovaných autory, jenž už dnes zastupují jejich dědicové. A ti mezi sebou například nemusejí mít dobré vztahy. Vy ale
samozřejmě potřebujete souhlas od všech.
Jednání často trvají řadu měsíců, ale klidně i roky. Nakonec se třeba nedohodnete
a můžete pak jedině část muzikálu přepsat.
Navíc někteří dědicové můžou mít své
vlastní ambice. Chtějí třeba dělat vlastní
muzikál. Je to nesmírně komplikované.
Když stojíte na jevišti společně s Lukášem Vaculíkem, se kterým jste před
lety společně začínali, nepřemáhá vás
z toho někdy nostalgie?
Ne. Já necítím žádnou nostalgii. Žiju v přítomnosti. Nemám čas dívat se dozadu.
Když někdo hodně vzpomíná, většinou to
znamená, že už je všechno v háji. Jakmile
začnete vzpomínat, už je konec. Mě zajímá, co se děje teď, zítra, pozítří… Popravdě, už teď vím dopředu, co bych chtěl dělat příští tři roky a snažím se to uskutečnit.
Doufám, že nikdy v životě nebudu mít čas
vzpomínat. Až jednou já začnu vzpomínat, budu vědět, že už je konec.
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Když PENÍZE z důchodu nestačí…
Paní Daně je 67 let. Po odchodu do penze zjistila, že jen s důchodem ve svém domku
nevyžije. Svého bydlení se ale vzdát nechtěla. Pomohl jí nový finanční produkt pro seniory
- Renta z nemovitosti
O Rentě z nemovitosti se dočetla v časopise. Zaujala ji
možnost, že by svůj dům mohla využít k tomu, aby získala větší obnos peněz, aniž by dům musela prodat.
Zmínila se o tom dceři, která tou dobou pobývala v USA.
Ta hned věděla, o co se jedná, neboť v USA je tato varianta získání peněz z nemovitosti velmi oblíbená. Maminku tedy podpořila, aby neváhala zjistit, jak Renta
z nemovitosti funguje.

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

„Byla jsem ráda, že jsem se mohla poradit s dcerou
a hlavně, že mi Rentu schválila. Pochopila, že pokud
nemá člověk našetřen větší obnos a chce prožít důchod
důstojně, je Renta z nemovitosti výbornou volbou,“ vysvětluje Dana.
Výše Renty z nemovitosti sice byla nižší, než kolik by
získala prodejem, ale skvělé jí přišlo, že o dům nepřijde,
protože zůstane v jejím vlastnictví. To rozhodlo a paní
Dana si Rentu z nemovitosti pořídila.
„Se zástupcem FINEMO.CZ jsme prošli smlouvu, nechala
jsem odhadnout cenu domu a do měsíce bylo vše vyřešeno. Nakonec jsem počkala na zápis zástavního práva
do katastru nemovitostí a nyní již dostávám každý měsíc
peníze na účet.“
Paní Dana se rozhodla pro měsíční výplatu peněz a tím si
téměř zdvojnásobila současný důchod.

„Najednou si mohu koupit i něco pěkného na sebe, zajet
do lázní a ještě mohu přilepšit vnoučatům. Je to skvělý
pocit.” Dodává paní Dana.

Chcete vědět víc?
• Další informace o Rentě z nemovitosti najdete na
webu: www.rentaznemovitosti.cz.
• Můžete zde požádat o vlastní orientační kalkulaci
a seznámit se s příběhy klientů.
• Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.
• Máme licenci ČNB.
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Dcera generála Krejčího: Mnichov
V roce 1938 velel největší armádě v dějinách naší
země. Legionářský hrdina generál Ludvík Krejčí měl
v čele čs. mobilizované armády čelit útoku Hitlerova
Německa. „Komunisté z něj pak udělali zrádce.
Prožil tolik ponížení a šikany, přesto všechno snášel
s vnitřní noblesou a nikdy si nestěžoval,“ vzpomíná
pro 5plus2 generálova dcera Marie Žižková.
ZÁBLESK
HISTORIE
MARTIN BRABEC
ČR | Polední pauza končí, lidé z továrny na
knoflíky v Jablonném nad Orlicí se vrací
ke své práci. Je mezi nimi i jistý starší muž
po šedesátce. Jako pomocný dělník si toho
moc nevydělá. Pracuje ale poctivě, musí uživit své dvě dcery a nemocnou manželku.
Tím mužem je Ludvík Krejčí, jeden
z nejvýznamnějších generálů československé historie. A také hlavní velitel československé mobilizované armády ze září 1938.
Jenže doba takovým mužům nepřeje.
Jsou 50. léta, politické procesy pokračují
i po smrti Gottwalda, obyvatelstvo ožebra-

čila takzvaná „měnová reforma“ prezidenta Zápotockého. Představitelé prvorepublikové armády jsou až na výjimky pro komunistický režim nepřátelé. „Rok 1948 a následující padesátá léta jsou černou můrou
na celý život. To, co taťka musel prožívat, tolik ponížení a šikany... A on přitom zůstal stejný, klidný a všechno
snášel s vnitřní noblesou,“ vzpomíná
pro týdeník 5plus2 dcera generála Krejčího – Marie Žižková. „Nepostěžoval si jediným slovem,“ dodává.
Komunisté někdejšího legionářského
hrdinu a odhodlaného zastánce obrany ČSR proti hitlerovskému Německu v létě roku 1950 degradovali na vojína a sebrali mu jeho vojenskou
penzi. Částečný důchod

mu stát přiznal až takřka o 20 let později –
v roce 1969, tři roky před jeho smrtí.

„Pučistou by se nestal“
Vraťme se v čase do roku 1938. Ludvík
Krejčí měl v té době za sebou exkluzivní
vojenskou kariéru. Její vrchol – a zároveň
největší zklamání – však teprve měl přijít.
Generál Krejčí byl od roku 1933 náčelníkem Hlavního štábu a jedním z hlavních organizátorů modernizace čs. armády, která
se připravovala na střet s nacistickým Německem, jenž se rok od roku zdál jako nevyhnutelný. „Tatínek byl velice klidný

Ludvík Krejčí

Narodil se 17. srpna 1890 v Tuřanech u Brna, zemřel 9. února 1972.
Studoval na lesnické škole v Písku. Za 1. sv. války prošel mnoha boji.
Do ČSR se vrátil jako velitel 2. střelecké divize ruských legií.
■ Poté studoval válečnou školu ve Francii, v prosinci 1933 byl jmenován
náčelníkem Hlavního štábu a byl hlavní organizátorem modernizace
čs. armády. V době mobilizace v září 1938 byl prezidentem Edvardem
Benešem jmenován hlavní velitelem celé naší armády.
■ Poté byl perzekvován nacisty i komunisty, ti jej připravili i o penzi.

■

■

a rozvážný člověk, rodinu milující. Laskavý, i když přísný, skromný, čestný a poctivý. Za první republiky jsme ho se sestrou
moc neužily, byl pracovně velice vytížen,“
vypráví Marie Žižková.
Když v září 1938 ohrožení republiky dosáhlo vrcholu a byla vyhlášena mobilizace,
Ludvík Krejčí byl prezidentem Benešem
jmenován jejím velitelem. „V té době nás
tatínek odvezl do bezpečí mimo Prahu.
Mám matnou vzpomínku, že jsme byli ve
Velkých Karlovicích spolu s rodinou generála Husárka,“ vybavuje si Marie Žižková,
které v té době bylo osm let.
Zhruba 1,1 milionu mužů ve zbrani
však příležitost postavit se Hitlerovi nedostalo. Prezident Beneš se i přes odpor některých význačných generálů rozhodl přistoupit na podmínky mnichovského diktátu a vydat Německu pohraniční oblasti.
V těchto kritických dnech konce září
a prvních říjnových dnů se nad Pražským
hradem vznášela i možnost, že by se radikální zastánci obrany ČSR jako generálové
Vojcechovský či Prchala rozhodli pro vojenský puč – tedy sesazení Syrového vlády
a v případě nutnosti i samotného Beneše.
Při takovém scénáři to mohl být právě Krejčí, kdo by se stal vojenským diktátorem,
který by vedl národ do osudového střetu.
„Nedovedu si představit, že by se z taťky stal pučista a diktátor. Neměl na to povahu. Vždyť by tím zradil sám sebe, své
ideály,“ přemítá jeho dcera. „Bez spojenců jsme na vítězství žádnou šanci neměli a to on dobře věděl,“ soudí.

Pod dohledem gestapa
Po demobilizaci se Krejčí vrátil ke své
práci na Hlavním štábu, jenže hned po
začátku německé okupace zbytku území
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Kočí, to bylo panečku postavení!
Pouze bezúhonní muži, vytrvalí a houževnatí,
kteří jsou zvyklí na tvrdý život a dobře snášejí nepřízeň počasí! Přesně tak by mohl znít
inzerát pro výběrové řízení na motorizovaného
poštovního doručovatele!

zdroj: Poštovní muzeum Praha

Poštovní kočí, to bylo panečku v devatenáctém století výsadní postavení! Postilióni, jak se jim říkalo,
spadali do kategorie poštovní čeledi a za přestupky
proti pracovní kázni mohli být trestáni nejen peněžitými pokutami, ale i tělesnými tresty.
Muže vybíral PoštMistr
Podle služebního řádu pro poštovní stanice z roku
1839 se mohl postiliónem stát pouze dobře známý muž, který vedl bezúhonný život, uměl jezdit
na koni a ovládat spřežení. Bývali to silní, vytrvalí
a houževnatí muži, kteří byli zvyklí na tvrdý život
a dobře snášeli nepřízeň počasí na cestách. Jejich
výběr záležel na poštmistrovi. Každé přijetí či propuštění musel oznamovat vrchní poštovní správě.

Postilióni v té době nesloužili pouze jako kočí,
nýbrž také jako doprovod cestujících. V praxi to
vypadalo tak, že si člověk půjčil na poštovní stanici koně, a postilión doprovázel do cílového místa
a nazpátek se vrátil s poštovním koněm. Protože
služba byla za poplatek, využívali ji jen ti movitější
obyvatelé. Cestující si ji objednávali, aby nezabloudili a aby nemuseli spoléhat na vlastní koně.

výsadou byl stejnokroj
Poslední postilióni balíkových vozů působili ještě na počátku šedesátých let 20. století. Za jejich
profesní nástupce je možno považovat řidiče poštovních automobilů pro rozvoz balíkových a listovních zásilek. O starobylosti postiliónů svědčí i skutečnost, že jim byl služební stejnokroj přidělen již
ve čtyřicátých letech 18. století, takže se stali prvními poštovními zaměstnanci, kteří jej mohli nosit.
Česká pošta je druhý
největší zaměstnavatel v České republice.
Nabízíme pozice pro
každého. Můžete si
vybrat, jestli chcete
doručovat listovní či balíkové zásilky, jestli chcete třídit zásilky, rozvážet autem nebo pracovat
za přepážkou. Těšíme se na Vás a pomůžeme
Vám se zapracováním!

volejte: 800 223 000
www.tvojebudoucnost.cz
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je pro naši rodinu věčné trauma
dvě se sestrou do bezmocné zuřivosti.
Slůvko Mnichov se stalo věčným traumatem celé naší rodiny.“

Z generála dělníkem

Marie Žižková se svým tatínkem Ludvíkem Krejčím.
Čech a Moravy v roce 1939 musel na
nátlak nových pánů nad protektorátem
funkci opustit. „Z oken jeho kanceláře
jsme sledovali, jak německá armáda obkličuje budovu. Pamatuji se, že padal mokrý
sníh, sestra a já jsme měly obklad na krku
a cítily jsme zvláštní sklíčenost. Bylo mi devět, Jáje sedm let,“ líčí Marie Žižková.
Nacisté generála Krejčího vnímali jako
pro ně velmi nebezpečného člověka, kterého je nutné bedlivě střežit, aby se nepostavil do vedení některého z odbojových
uskupení. Rodina za protektorátu bydlela
v Jablonném nad Orlicí. Krejčí se i přes dohled gestapa dvakrát pokusil z protektorátu utéct a zapojit se do zahraničního odboje. Jistou dobu byl dokonce vězněn v Terezíně a jeho osud byl nejistý. Nacisté se jej
pokusili zlomit k propagandistické spolupráci, ale Krejčí všechny takové nabídky
ke kolaboraci odmítl.
Bedlivá ostraha generálovi neumožňovala se přímo zapojit do odbojových aktivit,
snažil se je proto tajně podporovat alespoň
finančně. Brzy po skončení války byl LudINZERCE

FOTO | ARCHIV M. ŽIŽKOVÉ

vík Krejčí přeložen do výslužby, ač se sám
opět přihlásil do služby.
A pak přišel rok 1948 a s tím následná
další doba temna. „Bylo strašné, jak se
k němu komunistický režim zachoval. Politici na něho svedli Mnichov, udělali z něj
kapitulanta a zrádce,“ říká Žižková. „Generál Ludvík Svoboda, budoucí prezident,
o něm na toto téma v padesátých létech pořádal ve Východočeském kraji přednášky.
Dovedete si představit, jak tátovi asi bylo?
A co si o něm lidé mysleli?“
Není divu, že právě události okolo mnichovské dohody pronásledovaly rodinu po
mnoho let. „Každé výročí Mnichova bylo
černým dnem pro naši rodinu. Tatínek stálé útoky za to, že se mělo bojovat, bral
jako politické pronásledování, maminku uváděly do depresí a nás

V červenci roku 1950 Ludvík Krejčí obdržel dopis, ve kterém mu bylo stroze oznámeno, že je degradován na vojína a přichází tak i o svou vojenskou penzi. Stárnoucí
generál tak musel, jak už bylo řečeno
v úvodu, nastoupit v Jablonném nad Orlicí
do továrny na knoflíky a coby podřadný
pomocný dělník vydělávat alespoň skromnou mzdu. „Rodiče v Jablonném žili až do
své smrti, sestra zakotvila v Pardubicích
a já v Praze,“ pokračuje Marie Žižková.
Trochu lepší časy přišly pro generála
Krejčího v období spojeném s pražským jarem. V roce 1969 mu vojenská správa konečně přiznala alespoň částečný důchod.
Zhruba rok předtím, v souvislosti s 30. výročím Mnichova, měl několikrát možnost
se k tehdejším událostem konečně vyjádřit
i v médiích. „Uvědomoval jsem si, že zůstaneme-li sami, můžeme se bránit určitou
dobu, jak nám bude štěstěna přát, ale nemůžeme se sami ubránit,“ uvedl v říjnu 1968
v rozhovoru pro časopis Reportér. „Souhlasil jste s politiky, kteří přijali mnichovské
podmínky?“ ptal se jej redaktor. „Nesouhlasil. Vždyť kvůli čemu jsme tu armádu
tak těžce budovali? Připravovali jsme ji
přece k tomu, abychom mohli republiku
bránit,“ odpověděl Krejčí. Skutečné rehabilitace se Ludvík Krejčí od komunistů ni-

80 let od mobilizace
v nových knihách
Ludvík Krejčí: Já se generálem nenarodil
Jedinečnou publikaci
o jednom
z nejúspěšnějších
českých generálů
připravili Pavel Šrámek,
Radan Lášek a dcera
Krejčího Marie Žižková,
vydává nakladatelství Codyprint. Kniha
obsahuje vzpomínkové texty, vyjádření
pro historiky a novináře, záznamy o
událostech, dopisy či dokumenty
klíčového roku 1938. Většina z těchto
materiálů dosud nebyla publikována.
Součástí je i rozsáhlá fotografická příloha.
Mobilisace 1938
Nová výpravná
publikace
vydavatelství Extra
Publishing podrobně
popisuje okolnosti
sudetské krize,
čs. mobilizace a mnichovské dohody.
Přináší i reprinty autentických dobových
dokumentů, fotografií, novin, časopisů,
plánů opevnění, map či tajných rozkazů.

kdy nedočkal, zemřel ve věku 82 let 9. února 1972. Hodnost armádního generála mu
byla vrácena až na jaře 1990.
„Dívá-li se na nás z věčnosti, je nyní jistě spokojen, že armáda na něho vzpomíná
s úctou a s uznáním, že nemohl v roce
1938 jednat jinak a že nikoho nezradil –
zvláště ne své vojáky, které nade vše miloval,“ říká Marie Žižková.
„Víte, dnes každý nejlíp ví, co se mělo
v září 1938 udělat, ale v té době nikdo
z mladé generace nežil a nikdo neměl při
rozhodování nůž na krku. Kdo z nich by škrtem pera dal povel k vyvraždění národa?“
přemýšlí nad odkazem svého otce, generála
Krejčího. Muže, který chtěl bránit republiku, ale soukolí dějin mu to neumožnilo.
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Podzimní útok klíšťat i komárů
Paradoxně až nyní čelí Česko největšímu hmyzímu
nebezpečí. Kromě vysokého výskytu klíšťové
encefalitidy se objevila i západonilská horečka.
ČR | Letní vedra nepřála klíšťatům ani
komárům. S klesajícími teplotami se parazitům ale začalo dařit. Kdo má pocit,
že s nastupujícím podzimem mizí klíšťata i komáři, je na omylu. Právě klesající
teploty probraly parazity z letargie letních veder. S koncem léta se na Moravě
objevily tři případy vzácné západonilské horečky, která dostala své jméno
podle komárů-přenašečů žijících v okolí řeky Nil v severní Africe.
Dvaasedmdesátiletá žena z jihu Moravy na nemoc spojenou s mnoha dalšími
zdravotními problémy zemřela, padesátiletý muž se léčil v břeclavské nemocnici. Zatímco třetí pacient z Ostravy si
chorobu dovezl z Řecka, oba nakažení z
jižní Moravy onemocněli po štípnutí ko-

márem přímo na našem území, což se
většinou nestává. Parazité se nejspíš napili nakažené krve z Afriky migrujícího
ptactva. Celkem bylo v České republice
za posledních 11 let hlášeno jen 6 onemocnění této tropické nemoci.
„V minulosti byl diagnostikován pouze jeden pravděpodobný případ s místním přenosem v roce 2013 a dvě importovaná onemocnění v roce 2007 z Kypru a z Tanzanie,“ uvádí ve svých statistikách Státní zdravotnický ústav s tím, že
nemoc se vyskytuje kromě Afriky zejména na jihu Evropy, nejvíc v Itálii,
Řecku, Srbsku, ale i Maďarsku a Rumunsku.

INZERCE

Zatímco západonilská horečka a její přenašeči komáři trápí zejména africké obyvatelstvo, Česko má jiné přenašeče –
klíšťata, která šíří hlavně lymskou bore-

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.
tel.: 776 192 242

Lidi trápí spíš klíšťata

liózu a klíšťovou
encefalitidu. Tou letos v tuzemsku do začátku září onemocnělo 497 osob, což je o 142 lidí více než
loni. „Podle dosavadního vývoje klíšťové sezony a počtů nakažených klíšťovou encefalitidou a lymskou boreliózou, spějeme k jednomu z nejhorších
roků za poslední dekádu,“ říká Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

5plus2
■ ZDRAVÍ

tří!
Minulost do popelnice nepa

Případy klíšťové encefalitidy byly letos hlášeny ze všech krajů České republiky. „Nejvyšší výskyt nakažených je
v Jihočeském kraji (78 případů), tradičně druhou Vysočinu (letos 45 případů)
odsunul na třetí místo Jihomoravský
kraj (hlášeno 57 onemocnění),“ přidává
statistiky lékař.
Celkově se více případů objevilo na
Moravě, méně v Čechách. Zatímco Praha operuje s číslem 20, nejnižší počet
onemocnění hlásí Karlovarský a Liberecký kraj, v každém bylo letos hospita-

lizováno 12 pacientů. Vůbec nejhorší za posledních skoro 50 let byl rok 2006, kdy encefalitidou onemocnělo 1029 osob.

Nakažení během procházky
Klíšťatům nesvědčí velká vedra, proto
je jejich výskyt nejvyšší na jaře a právě
na podzim. Stačí jim teploty nad 5 stupňů Celsia, a to i když je v noci nula.
„Díky mírným zimám není výjimkou,
že aktivita klíšťat trvá až do listopadu,“
říká epidemiolog Maďar.
Významným faktorem přenosu nemocí je časový interval, po který klíště zůstane přisáté. Zatímco k přenosu lymské boreliózy dochází až po 24 hodinách, k nákaze virem klíšťové encefalitidy stačí přisátí trvající pouhé dvě hodiny při procházce. Zatímco boreliózu lze
úspěšně léčit antibiotiky, a pokud je léčba zahájena včas, pacienti zůstávají zcela bez následků, u klíšťové encefalitidy
antibiotika žádný efekt nemají. Terapie
se zaměřuje výhradně na tlumení projevů nemoci a s původcem nákazy si musí
poradit organismus sám. Právě zde je
účinné očkování – to stojí asi 2400 korun ročně, zdravotní pojišťovny hradí až
do výše 1500 korun ročně.
(jos)

Máte doma jakékoli dokumenty, předměty či fotografie,
spojené s nacistickou perzekucí na území naší republiky
a chcete je vyhodit? Nedělejte to a dejte nám vědět na
vyzva@pamatnik-terezin.cz!
Zajímají nás předměty a dokumenty spojené s osobami vězněnými v Terezíně a Litoměřicích, ale i ty, dokumentující věznění
v dalších koncentračních táborech, věznicích, káznicích i jiných
nacistických perzekučních zařízeních.

Děkujeme především za naše budoucí generace!
Památník Terezín
státní příspěvková organizace

FOTO | ARCHIV MAFRA A SHUTTERSTOCK

Chraňte se

před smogem, inverzí
a mikročásticemi...

Ostrov čistého vzduchu v moři smogu a škodlivin!

Proč ionizovat vzduch?
» zlepšíte dýchání
» odstraníte alergeny a prach
» ničíte viry a bakterie
» snížíte působení radonu
» zlepšíte koncentraci a paměť
» zlepšíte pracovní výkonnost
» zkvalitníte spánek
» snížíte krevní tlak
» zmírníte depresivní stavy
Čističku vzduchu Ionic-CARE Triton X6
můžete zakoupit ve třech barevných provedeních.

» podpoříte růst rostlin

3x VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU
v kategorii čističky a zvlhčovače
vzduchu na Heureka.cz

cena 3.490 Kč/ks
cena 3.290 Kč/ks od 2 ks

Filtry není třeba nikdy vyměňovat! Stačí
je jen jednoduše vyjmout a otřít. Účinek
ﬁltrace ihned vidíte!

Ionic-CARE® Triton X6 – ionizátor a čistička v jednom
Již 10 let nejprodávanější značka čističek v ČR!
99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno*
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu
a ionizátor. Čištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto
nehlučně. Cirkulaci vzduchu v přístroji totiž zajišťuje soustava
elektrod, které pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového větru.
Tato moderní technologie nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky
náročné ventilátory. Nečistoty se zachytávají na omyvatelném
elektrostatickém ﬁltru. Na jeho ploše spolehlivě ulpí nejen polétavý
prach, ale i chemikálie, cigaretový kouř, pyly, viry, bakterie, plísně
a jiné alergeny. Přístroj disponuje třemi výkonovými stupni a jeho
spotřeba je maximálně 12 W.

Jsme držitelé zlatého certiﬁkátu „OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY“
* V květnu 2018 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1189 uživatelů čističky Ionic-CARE. Ti nejčastěji
chválí snížení prašnosti a zmírnění dýchacích potíží. Dále oceňují čističku jako významnou prevenci před virózami. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

Až 70 % Čechů dýchá škodlivý vzduch! Od roku 2006
zemřelo kvůli znečištěnému ovzduší bezmála 34 tisíc Čechů
a další tisíce lidí se musely léčit v nemocnicích. Vysoké koncentrace polétavého prachu, chemikálií a jiných nečistot
vážně ohrožují naše zdraví. Hygienici v těchto dnech bijí
na poplach a doporučují nevětrat. Je ale prostředí v uzavřené
místnosti skutečně zdravější než to venkovní?

V

A zatímco v přírodě (na horách, u
moderních bytech a kanmoře, v lese, u vodopádů) dýcháme
celářích dýcháme škodlivý
vzduch s koncentracemi až 10.000
vzduch, který dokáže zkrávzdušných aniontů v cm3, v intetit život i o několik let a cítíme se
v něm unavení a nervózní. Prachoriérech, kde žijeme a pracujeme,
vé mikročástice, smog, jedovaté
jsou hodnoty většinou blízké nule.
chemické výpary z umělých hmot
Právě díky vysoké koncentraci proa nábytku, bakspěšných vzdušV bytech a kancelářích
terie, viry, spóry
ných aniontů je
plísní, výkaly všunám tak dobře v
dýcháme vzduch, který
dypřítoných rozzkrátí život o několik let lese, u moře, při
točů – to vše se
východu slunce
v uzavřených prostorách koncennebo u tekoucí vody či táborovétruje. Potom, zejména v chladnějho ohně. Zejména kvůli působení
ších obdobích roku, kdy méně větvzdušných aniontů nás tato místa
ráme, působí tyto škodlivé látky na
podvědomě přitahují a velmi rychnáš organizmus prakticky celý den.
le si na nich odpočineme. Díky ioNejvětší část škodlivin přitom pronizátoru Ionic-CARE si takovou příniká do těla právě plícemi.
jemnou atmosféru nyní můžete vyNemocnédomy:Anižsitouvědomutvořit i doma.
jeme, polovina z nás nějakým způsobem trpí Syndromem nezdraDárek ZDARMA!
vých budov. Ten způsobuje řadu poIonic-CARE FF-210 – osvěžovač a
tíží od bolesti hlavy, nespavosti, sníčističprolednice,toaletyašatnískřížené koncentrace, alergií, astmatu,
ně v hodnotě 450 Kč zdarma!
akutních i chronických onemocněTento přístroj neutralizuje pachy a
ní plic, až po těžké deprese i rapročišťuje vzduch v lednici, koukovinu. Moderní stavební materiápelně, šatně a kdekoliv jinde. Naly, utěsněná okna, běžící klimatizavíc omezuje výskyt bakterií, zabrace, vaření na plynu, syntetické koňuje růstu plísberce, televize, monitory, kopírky a
ní a v lednici udalších zhruba 20 vlivů dohromachovává potrady vytváří uvnitř budov – tedy tam,
viny déle čerstkde trávíme 80 % života – zdraví
vé.
škodlivé prostředí!
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kterém trvale pobýváme, by mělo podle doporučení Státního zdravotního
kód
Pro získání dárku
ústavu obsahovat minimálně 1.250
stačí zadat při objedzáporných iontů (aniontů) na cm3.
návce kód:

MA5

Poštovné zdarma pro objednávky přijaté do 31.10.2018

800 112 111
Objednací linka zdarma

www.ionic-care.cz
Akce trvá do 31.10.2018 nebo do vyprodání zásob
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Pořád jsem tak trochu depešák,
introvertní a přemýšlivý tvor
Ve světě módy se i díky své práci pro společenské
časopisy pohybuje spisovatelka Bára Nesvadbová
pěknou řádku let. „Dřív jsem komentovala i oblečení
lidí na ulici. Chovala jsem se jako hlupák, zrcadlo
mi nastavila až moje dcera,“ popisuje Nesvadbová,
která vydává novou knihu a vrhla se i na divadlo.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Říjen je pro Báru Nesvadbovou
měsícem premiér. Vychází jí nová knížka a představí také kolekci klobouků.
Ovšem její jméno se objevuje i ve spojitosti s prostředím, které jí dosud pracovně příliš blízké nebylo – s divadlem.
Před časem jste po 17 letech opustila
práci šéfredaktorky společenského
časopisu. Kromě psaní je pro vás teď
hlavní divadlo?
Mám před sebou mnoho projektů a mezi
ně patří tři divadelní představení. První je
hra podle mojí knížky Laskonky, kterou
dělá Irena Žantovská a už se začíná zkoušet. Další je představení podle Bestiáře, to
bude hodně vtipné. Dělat ho bude Roman
Štolpa a nyní se dopisuje scénář. A pak je
to hra podle Přítelkyň, která je ve fázi příprav. Už 26. října mi vychází povídková
knížka a 11. října vychází ucelená kolekce
mých klobouků.
V září jste také pokřtila svou knihu
Síla stylu, která je především o módě.
V ní píšete, že móda je vyjadřovací
prostředek. Přemýšlíte tedy už ráno
nad tím, koho potkáte, co budete
řešit a podle toho vybíráte oblečení?
Určitě nad tím přemýšlím, ale nesmírně
krátkou dobu, protože můj šatník je vlastně mým zrcadlem. Mám velmi ráda černou barvu a většina mých věcí si je hodně
podobných, takže nemusím dlouho hledat. Dokonce věřím, že kdyby do mého

Bára Nesvadbová

Narodila se 14. ledna 1975 v Praze.
Vystudovala gymnázium,
poté žurnalistiku a masovou
komunikaci na pražské UK.
■ Pracovala jako šéfredaktorka
společenských časopisů,
moderovala v televizi (Tváří
v tvář, Muži podle Nesvadbové).
■ Napsala více než desítku knih,
Pohádkář byl v roce 2014
i úspěšně převeden na filmové
plátno.

šatníku nahlédl cizí člověk, asi by si myslel, že některé věci jsou i stejné. Takže výběr je opravdu většinou hodně rychlý. Navíc nejsem člověk, který by podléhal trendům a mám ujasněný svůj styl oblékání.
Je zvláštní, že to říká žena, která byla
tolik let šéfkou časopisu, jehož gró je
móda, styl a trendy.
To je pravda. Nechci vyloženě říct, že kovářova kobyla chodí bosa, ale možná té
módní inspirace bylo tolik, že jsem byla jí
až přesycená, že jsem neměla potřebu
uplatňovat ji sama na sobě.
Mnohdy to trvá a stojí to pár přešlapů,
než člověk najde svůj styl, pokud jde
o oblékání. Stává se vám, že když si
prohlížíte starší fotky, říkáte si dnes,
proboha, co jsme to nosila?
Je to samozřejmě o názoru. Pro spoustu
lidí můžu šlapat vedle i teď. Takové to poznávání měla v rámci puberty, takže jednu
dobu to byli depešáci a všechno jsem
měla černé, pak to byly svítivé mikiny,
pak pro změnu roztrhané věci a černé nehty… Různě se to prolínalo.
Vy jste měla v pubertě ráda Depeche
Mode? Takže kromě černých věcí pro
vás byla tehdy typická i mírná deprese a nihilismus?
Myslím, že to mi vydrželo dodnes. Navenek jsem dost velký smíšek, ale upřímně
ve své vlastní povaze jsem dost introvertní a přemýšlivý tvor. Nejsem vlastně
moc veselá. Zejména pro lidi, kteří se
mnou žijí.

V čem ženy nejčastěji chybují na cestě v nalezení vlastního stylu?
Myslím, že nejčastěji se chybuje v tom, že
se člověk zamiluje do falešného obrazu
a odrazu. Mně se kdysi strašně líbily jedny boty, které jsem v reklamě viděla na nohách Claudie Schiffer. Strašně se mi líbily, byly vázací a vypadaly jako ze starého
Řecka. Řekla jsem si, že je musím mít.
Jenže mi nedošlo, že mám trochu širší kotníky a docela velká kolena a že Claudia
má opravdu zcela jiné nohy než já. Takže
na mně tyhle krásné boty vypadaly o poznání jinak. Myslím, že tohle je ono – že
se zahledíte do něčeho, co se vůbec nehodí k vašemu typu.
Vnímáte tohle na českých ulicích často, když se kolem sebe ve městě rozhlédnete?
Je to vidět často, ale na druhou stranu mě
naučilo moje dítě nekritizovat. Je to strašné, ale musela mě to naučit moje dcera.
Jednou jsem v její přítomnosti zrovna otáčela oči v sloup a říkala při pohledu na
něčí oblečení jí: Jak je to možný?! Nechápu! Chovala
jsem se prostě hrozně.
Jako hlupák. Zrovna
jsme jely k ní do školy
a ona se na mě podívala a říká: Maminko, ty
se nestydíš? Co kdyby tě
ti lidé slyšeli? A mně
v tu chvíli došlo, jaká
je to hovadina. Jak se
to chovám? Co si to
vůbec dovoluju?

Proto máte tak ráda černou?
Říká se, že černá je uniforma lidí z módy.
Většinou lidé, kteří dělají módu, sami
moc výrazní nechtějí být.

■

■

FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA

Takže dcera vám nastavila zrcadlo?
To ona mi dělá furt! Je to strašné, ona je stokrát rozumnější než já. Třeba nedávno
jsem chtěla stopovat a ona na to: Maminko,
jak se to chováš? Co kdyby tě někdo znásilnil? Sice jsem jí na to řekla, že je mi 43, ale
s tímhle argumentem jsem neuspěla.
Není vaše dcera teprve v pubertě?
Bude jí šestnáct a myslí si, že ona má být
ten rodič. Teď nedávno jsem zrovna přišla
s takovým nápadem, že by mě hrozně bavilo třeba půl roku jen cestovat, a že bychom spolu mohly létat po světě. Ptala
jsem se jí, co by říkala, kdybych jí na půl
roku uvolnila ze školy. Odpověděla mi, že
v žádném případě. (smích)
Máte vůbec vy sama tendenci dávat jí
takové ty zásadní rodičovské rady,
třeba ohledně prvních lásek?
To sice moc nejde, ale samozřejmě že i tohle spolu probíráme. Ona mi vyčítá moje
vztahy a já jí případně někdy vyčítám její.
Nebo si naopak někdy říkáme, jak je to super. Nedávno mi říká, mami, nemůžeš mu odepisovat
hned, musíš chvíli počkat! Já na to, že přeci nebudu takový
manipulátor.
Když se mi někdo líbí, tak mu
přece napíšu
hned. Načež
mi odpověděla, no tak to
zase nevyjde, no…

OVERAL

299,-

*

Pouze do 21.10.2018
Běžná cena: 599,-

HŘEJIVÉ
PODZIMNÍ
TRENDY
V chladných dnech se těšíme na
pohodlné oblečení z hřejivých
materiálů.

* Nabízená cena platí jen od 11.10. do 21.10.2018. Nelze kombinovat s jinými slevami / akcemi.
Jen do vyprodání zásob. Výdej jen v obvykle běžném množství. Prosíme, abyste omluvili
barevné odlišnosti a chyby. Negarantujeme, že bude vyobrazené zboží v nabídce v každé
prodejně. Takko Fashion s.r.o., Čechyňská 365/23, 602 00 Brno, Česká republika
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Tučná: S tátou jsem ve spojení
Dcera Michala Tučného
Míša se chystá
na koncertní šňůru
s kapelou Jelen.
Společně chtějí předat
odkaz jejího otce,
slavného písničkáře,
dalším generacím.
ČR | Muzikanti z kapely Jelen se rozhodli
dokázat, že písničky Michala Tučného
jsou nesmrtelné, a tak svůj repertoár na
podzimním turné obohatili o jeho skladby. „Myslím, že každý má písně Michala
Tučného někde v sobě zapsané, ať už si to
uvědomujeme, nebo ne. Všichni jsme
s nimi vyrůstali. Pro nás je strašná radost
na nich pracovat, a navíc nám sedí i instrumentálně a stylově,“ neskrývá nadšení
frontman kapely Jindra Polák.
K odkazu Michala Tučného má navíc kapela osobní vztah. „První velký festival, na
který nás pozvali jako ještě neznámou kapelu a dali nám důvěru, byla Stodola Michala
Tučného. Letos jsme ale zjistili, že Stodola
je definitivně zrušená. Bylo nám to líto. Říkali jsme si, že lidé teď nemají kde si písničky Michala Tučného zazpívat,“ líčí Polák,
co byl hlavní impuls k tomu, aby na nadcházejícím vánočním turné zazněly skladby legendy české country music.
Na všech zastávkách chystaného turné
doprovodí kapelu jako speciální host dcera
Michala Tučného Míša. Ta v hudebním
světě není žádným nováčkem, ale jak
sama přiznává, už před časem přesunula
své aktivity jiným směrem. „Měla jsem nějaké svoje vlastní hudební pokusy, pak

jsem jako host zpívala s více kapelami, například s Fešáky. Poslední dobou ale tohle
všechno už utichlo a začala jsem se soustředit na svoji práci. Najednou ale z lesa vykoukl Jelen! Spolupráce s nimi je pro mě
naprosto přirozená, a až mě překvapilo,
jak to celé dává úžasně smysl,“ říká Míša
Tučná, která v současné době s manželem
provozuje zahradnickou firmu.

„Do muziky mě nenutil“
Už jako malá Michaela zpívala se svým otcem a pro televizi společně natočili i několik lidovek. Poprvé s ním ale nahrávala už
v roce a půl. „Bylo to na náš kazeťák s gra-

Jelen Tour 2018
Speciální host: Míša Tučná
16. 11. Herálec, 17. 11. Most, 21. 11. Hradec
Králové, 22. 11. Olomouc, 24. 11. Liberec,
30. 11. Třebíč, 10. a 11. 12. Brno, 15. 12. Praha

Kapela Jelen oprášila písně Michala Tučného. Na pódiu si je s nimi zazpívá i dcera slavného country zpěváka Michaela.
FOTO | ARCHIV MAFRA A PETR KOZLÍK

mofonem, na který se dal připojit mikrofon. Ještě jsem ani neuměla pořádně mluvit, a už jsme spolu zpívali písničky typu
Železniční vlečka porazila křečka. Později, když jsem byla větší, tak mě občas brával s sebou na vystoupení, kde byl jen on
sám s kytarou, a některé z písniček jsme si
zazpívali spolu,“ vzpomíná Tučná. Slavný otec ji ale do muziky nikdy nenutil. Zásadnější pro něj bylo vzdělání. „Jediné, do
čeho mě táta tlačil, byla maturita. Tu jsem
nakonec s napětím všech sil zvládla, takže
byl spokojený,“ směje se.
S kapelou Jelen stihla už natočit v jihočeských Hošticích klip k písni Spím v obilí, kterou společně znovu nahráli.

„Je to moje srdeční záležitost. Táta tuhle
písničku zazpíval takovým stylem, který
se do mě hrozně vryl a cítím z ní obrovskou melancholii,“ říká.
Pevně věří, že spolupráce s kapelou by
se jejímu otci líbila. „Všechny známky
a signály, které ke mně přicházejí, mi naznačují, jako by mi táta říkal: Ano! Nejde
to říct jinak, protože s ním komunikuju
svým vlastním způsobem. Věřím, že kdybychom se nevydávali tím správným směrem, něco ve mně by řeklo stop,“ dodává.
Muzikanti se snaží k tvorbě Tučného
přistupovat s velkým respektem a pokorou. Také proto trvali na tom, aby se jeho
dcera na celém projektu podílela. (vrm)

INZERCE

9020 Kč

Lucie 6B 4+1

Nenechte si vzít svůj sen
o šťastném bydlení!

měsíčně v programu Nulová hotovost

POM
ÁHÁ
ME

KDE

SELHSTÁT
AL

Stále můžete využít program
NULOVÁ HOTOVOST
Objednávejte
+420 377 825 782

www.ekonomicke-stavby.cz

Z DA R MA

katalog 380 domů
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KINO PORTYČ | KULTURNÍ DŮM
TROJICE | DIVADLO POD ČAROU

NEDĚLE
CARL PETERSSON
PRAŽSKÝ FILMOVÝ ORCHESTR

PÁTEK + SOBOTA + NEDĚLE
FILMY, FILMY, FILMY, FILMY
FILMY, FILMY A ZASE FILMY

PÁTEK
TANEČNÍ PÁRTY
DJ BASSLICKER + MAMMA MIA

ČTVRTEK
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
+ POMÁDA SHOW

POMÁDA / MOULIN ROUGE / TRHÁK / REBELOVÉ / AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ / ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
ROCKY HORROR PICTURE SHOW / TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ / DÁMA NA KOLEJÍCH
ŠAKALÍ LÉTA / KRÁSKA A ZVÍŘE / NAZARETH: NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN

18|21|10|2018

program a vstupenky na www.centrumkultury.cz

JIHOČESKÁ
Č
Á CENTRÁLA
Á CESTOVNÍHO
Í
RUCHU VÁS
Á SRDEČNĚ
Č Ě ZVE NA

SLAVNOSTI PLODŮ
NA ZLATÉ STEZCE
E

na návsi v Jámě, místní části obce Mičovicee
sobota 20. října 2018 / 9:30 – 16:00 hodin

SLAVÍME NA ZLATÉ STEZCE. ZLATÁ STEZKA – největší síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“
se otevřela pěším turistům. Přijďte si vychutnat den plný zábavy a podzimního ovoce na nově vyznačené Zlaté stezce.
Více o programu na:

www.zlatoustezkou.cz • www.facebook.com/jiznicechy
Projekt Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“ je spolufinancován Jihočeským krajem, Státním rozpočtem ČR a Evropskou unií z Evropského fondu regionálního
rozvoje (ERDF) v rámci Evropské územní spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, číslo projektu 88.

Česká republika

Podzim si žádá
sytá jídla, protože
s ochlazením naše tělo
potřebuje ke svému
fungování více energie.
Připravte si třeba
jednoduché saláty.
5plus2
■ V KUCHYNI
Salát z růžičkové kapusty
Na 4 porce potřebujeme: 400 g růžičkové
kapusty, 2 lžíce másla, 200 g tyrolské
sušené šunky, 2 stroužky česneku,
2 lžíce medu, balzamikový krém,
sůl a pepř. Postup: Kapustu asi 5 minut
vaříme v osolené vodě. Pak slijeme a
propláchneme ledovou vodou. Na pánvi
rozehřejeme máslo a na něm opečeme
nakrájenou tyrolskou šunku a na plátky
nakrájený česnek. Dáme stranou
a ve výpeku rychle orestujeme
kapustičky. Ke konci opékání přidáme
med, lehce promícháme a nakonec
ke kapustičkám vsypeme orestovanou
šunku s česnekem. Dochutíme solí
a čerstvě mletým pepřem. Nakonec
můžeme zakápnout ještě balzamikem.
INZERCE
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Podzimní saláty dodají
energii a zahřejí tělo
Teplý bramborový salát s fazolkami a chorizem
Na 2 porce potřebujeme:
5 středních brambor,
200 g zelených fazolek (můžeme
použít mražené), 150 g choriza,
3 vejce, olivový olej, sůl, pepř,
snítku tymiánu.
Postup: Brambory oloupeme
a v osolené vodě uvaříme
doměkka. Zelené fazolky vhodíme
do vroucí vody, asi 2 minuty
povaříme a pak propláchneme na
cedníku studenou vodou, aby si
zachovaly krásnou barvu.
FOTO PROFIMEDIA
Chorizo nakrájíme na kolečka,
vejce uvaříme natvrdo. Na pánvi rozehřejeme dvě lžíce olivového oleje a
orestujeme na něm okapané fazolky. Vyjmeme je a do pánve vložíme brambory
překrájené na poloviny a kolečka choriza. Lehce orestujeme. Uvařená vejce
oloupeme a překrojíme na poloviny nebo na čtvrtky. Vše rozdělíme na talíře,
osolíme, opepříme a posypeme lístky tymiánu.
Tip: Místo choriza můžeme použít na kostičky nakrájenou slaninu. Salát lze
dochutit také pažitkou nebo jinými oblíbenými bylinkami.
Zdroj: ONA DNES

Salát z kadeřávku, jablka,
grepu a pohanky
Potřebujeme: 1 střední mísu kadeřávku, 1 jablko, 1/2
červeného grapefruitu, šťávu z 1/2 citronu, 100 g pohanky,
balíček stonkové brokolice, hrst opražených lískových
ořechů, řepkový olej a vinný ocet na dresing, sůl, pepř.
Postup: Kadeřávek omyjeme, osušíme, odstraníme z něj
tvrdé stonky a nakrájíme listy na menší kousky. V míse
smícháme citronovou šťávu a kadeřávek a masírujeme
šťávu do listů tak dlouho, dokud více neztmavne.
Předehřejeme troubu na 190 °C a na vyložený plech
papírem rozprostřeme pohanku a dáme na 10 minut
zapéct. Jablko neloupeme, jen odstraníme jadřinec
a nakrájíme na kousky. Grapefruit oloupeme a nakrájíme
na kousky. Lískové ořechy nasucho opražíme a mnutím
odstraníme slupku a poté nahrubo nakrájíme. Brokolici
povaříme v páře nebo horké vodě jen 3 až 4 minuty
a prudce zchladíme. Dresing připravíme vyšleháním 2 lžic
oleje, lžičky soli, cukru a 2 lžic vinného nebo ovocného
octa. Opepříme a vše smícháme s kadeřávkem a polijeme
dresingem.
Zdroj: Dagmar Heřtová, tastejourney.cz
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Kočky nejsou hypochondři, svoje
Jsou nezávislé, mají od přírody tuhý kořínek a navíc
ještě devět životů. Všechny tyhle lidové „pravdy“ o
kočkách mohou být důvodem, proč řada majitelů
hrubě podceňuje péči o zdraví svých malých šelem.
5plus2
■ RÁDCE
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Až čtyřicet procent majitelů navštěvuje se svou kočkou veterináře teprve
v případě nouze. Pokud vezmeme v úvahu, že sedmdesát procent majitelů se domnívá, že kočky jsou obecně zdravějšími zvířaty než psi, není se co divit.
Odkud vlastně pramení mýty, že kočky potřebují méně péče než psi? Ačkoli
je řeč o domácích mazlíčcích, ve své
podstatě jde stále o malé kočkovité šelmy. Ve volné přírodě je pro ně přirozené své nemoci maskovat a skrývat.
„Jakmile by dala kočka najevo, že jí
není dobře a že není v dobré kondici, nepřispěchala by za ní její tlupa, aby ji opečovávala, jako je tomu u skupinově žijí-

cích zvířat, a tak by byla snadnou kořistí,“ vysvětluje veterinářka Jana Lukešová, proč dalo kočičí chování vzniknout
legendě o devíti životech. Kočky zkrátka od přírody své neduhy popírají. Neznamená to ale, že je žádné netrápí.
„Kočky dokážou příznaky nemocí
velmi dobře maskovat a nenápadné signály jako snížený zájem o kontakt, nechutenství, agresivita, časté drbání nebo
olizování mohou stát za vážným zdravotním problémem. Proto je lepší tyto
změny konzultovat s veterinářem, ideálně chodit na pravidelné preventivní prohlídky,“ dodává Lukešová. U dospělých zvířat se preventivní prohlídky doporučují jednou ročně, u kočičích seniorů nad patnáct let je to dvakrát ročně.
Zvířata by měla být pod pravidelným
zdravotním dohledem ve všech fázích
svého života. Podle veterinářů je velkou
chybou čekat až na stáří čtyřnohého pří-

FOTO | SHUTTERSTOCK
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Tisíce nemovitostí ve vašem okolí
najdete na Reality.iDNES.cz.
Ostatní

Reality

Elektronik/Technik / Most

Realitní makléř

Plánovač/ka pro výrobu/Praha-východ

Obchodník s nemovitostmi – Praha a okolí

Uvažuješ o změně práce ? Mzda cca 25.000 Kč kompletace…

Obchodník s nemovitostmi 35.000 Kč - 80.000 Kč.

Manipulant ve skladu
U ž j t
ě ě á ?k
Více na www.jobdnes.cz

l t

Realitní specialista - Tábor

25 000 - 100 000 Kč

b ž

Ob h d ík
it t i Ji dři hů H d
Více na www.jobdnes.cz

25 000 100 000 Kč

22 500 25 000 Kč /

ě í

Státní, veřejná správa
20 000 - 35 000 Kč

Pracovník/ce humanitního odboru - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Seřizovač CNC strojů

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Odborný referent(ka)/vrchní referent v Oddělení…

Seřizovač CNC ve strojírenství

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Referent/referentka oddělení účetnictví…

Mistr s angličtinou

30 000 - 50 000 Kč / měsíc

Dělník dálniční údržby - řidič, Ostrava

Více na www.jobdnes.cz

35 000 - 80 000 Kč

100 - 160 Kč / hodinu140 Kč / hodinu

Řemesla, výroba
Provozní údržbář

30 000 - 70 000 Kč

Více na www.jobdnes.cz

15 780 - 23 730 Kč
20 000 - 32 000 Kč / měsíc

Česká republika

12. října 2018 17

neduhy zpravidla pečlivě skrývají
tele, kdy jsou nejrozličnější potíže a nemoci pravděpodobnější. Různý věk je
totiž spojený s různými riziky. Zatímco
u koťat je na místě soustředit se na vakcinaci a odstranění parazitů, u odrostlejších zvířat je třeba brát zřetel na možnou pupeční kýlu a kontrolu přezubení.
Zdraví dospělých koček ohrožuje pro
změnu obezita a důležitá je rovněž kontrola krve a moči.

„

Kočičí seniory
ve stáří trápí
štítná žláza. Také kvůli
plastovým miskám.
Kočkám seniorům zase může stáří
znepříjemnit špatná činnost štítné žlázy. Nejčastější problém bývá s její nadměrnou funkcí. Možnými příčinami
této poruchy mohou být prach a chemikálie, které ze sebe zvíře olizuje, nebo
třeba také konzervy s pryskyřičnou vrstvou, jež má vnitřek obalu chránit před
rzí. Na vině mohou být ale také plastové
misky s obsahem nebezpečného bisfeno-

Pozor na špatnou stravu. A vyčistit uši i zoubky
Na důležitost preventivních
prohlídek upozorňuje
iniciativa Nechte svou kočku
vyšetřit podporovaná
společností Royal Canin,
která vrcholí za pár dní –
v týdnu od 29. 10. do 2. 11.
Jaké jsou nejběžnější
zdravotní problémy podle
zjištění pracovníků
pojišťovny? Průjem: Často
může být zapříčiněn
špatnou stravou nebo reakcí
těla na potravu, se kterou si
trávicí trakt nedokázal
poradit. Průjem, který je
doprovázen zvracením, může být příznakem i jiných nemocí. Zánět zvukovodu: Důležitá
prevence zánětu zvukovodu je pravidelné čištění uší. Ideálně by mělo probíhat celoročně,
se zvýšenou intenzitou v létě. Ohledně přípravků pro čištění uší koček a návodu, jak
správně je čistit, se vždy poraďte s veterinářem. Onemocnění ledvin: Majitelé koček by
měli věnovat pozornost klinickým projevům, jako jsou zvýšená únava, spavost, menší chuť
k jídlu, hubnutí anebo horší kvalita srsti. V případě podezření kontaktujte veterináře, jelikož
funkčnost ledvin je možno ověřit vyšetřením krve. Onemocnění zubů: Zvykejte svoje
koťata, že čištění zubů je běžná péče a ochraňte je před možnými problémy
v budoucnosti.
(bma)

lu A. Špatná funkce štítné žlázy může
stát za onemocněními srdce nebo vést
až k chronickému ledvinovému selhání.
Prevencí je pravidelná kontrola tlaku a
parametrů krve.
Právě vysoký tlak je další z potíží, které kočky často postihují. Dokonce jím
trpí každá šestá ve věku nad sedm let.
Jde o tichého zabijáka bez viditelných
příznaků. Postihuje srdce, ledviny i oči
a je častým důvodem ledvinového selhání. Zvláště, pokud má zvíře problémy s
ledvinami, je potřeba kombinovat suchou stravu ve formě granulí s konzervami a kapsičkami. Kočky totiž přirozeně
málo pijí, a tak je potřeba podstrkovat
jim tekutiny i touto formou.
Vedle pravidelného dohledu veterináře je nejdůležitějším prostředkem prevence kočičího zdraví volba správného
krmení. Kočka je masožravec a domestikací se její nutriční hodnoty nijak zásadně nezměnily. V krmné dávce dospělého zvířete by proto mělo být 20 až
40 procent bílkovin. Ve volné přírodě
denně spořádá až deset myší, přičemž
svou kořist sní celou. Ideální je proto dopřávat malé šelmě krmení několikrát
denně v menších navážených dávkách.
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Inzerujte lokálně
a zdarma

www.lokalni-podnikatel.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Mýdlový princ slaví 75
Legendární Václav
Neckář zase zažívá
dobré časy. V počtu písní
mu konkuruje jen Gott.
JOSEF VLČEK

T

uto sobotu oslaví na Českém
mejdanu s předstihem své pětasedmdesáté narozeniny klasik českého popu Václav Neckář. Bude to přesně sedm let poté, co česká rádia nasadila do vysílání jeho nejznámější skladbu
posledního desetiletí, vánoční a zároveň
filmovou píseň Půlnoční.
Neckář se narodil 23. října 1943 v divadelní rodině a prý už jako čtyřletý přičichl k dětským rolím v divadle v Ústí
nad Labem. Ještě v devatenácti působil
v ústeckém a plzeňském divadle a zdálo se, že z něj bude herec. Nakonec
ale v Plzni propadl zpěvu a jeho svěží talent mladého, bezprostředního
umělce ho v průběhu roku 1965 zanesl do světa rodící se moderní české
pop music. Hraní však zůstal věrný i později – v malých divadlech i ve filmu. Jeho postavy

ve filmových adaptacích Hrabalových
próz Ostře sledované vlaky a Skřivánci
na niti jsou nezapomenutelné. Neckář se
tak stal praotcem dnešní generace herců,
kteří také propadli zpěvu, ať už je to Vojta Dyk, Richard Krajčo, Dan Landa, Tomáš Klus, Bára Poláková a řada dalších.
Do české populární hudby vstoupil
v ideální době. Po éře padesátých let přicházela vlna oživení a s ní
se také zrodila potřeba nových tváří.
Neckář, v té
době temperamentní mládenec pucholtov-

Václav Neckář se
svým bratrem Janem.
FOTO | PETR KOZLÍK, MAFRA

ského typu, se stal přes noc velkou
hvězdou. Pomohla mu k tomu záplava
chytlavých písní, které dnes patří k zlatému fondu hitů šedesátých let. Z té doby
pochází i budoucí ústřední melodie z filmu Pelíšky Tu kytaru jsem koupil kvůli
tobě, česká verze songu Bee Gees Massachussetts nebo jeden z prvních hitů Karla
Svobody Stín katedrál, který nazpíval se
svou kolegyní a kamarádkou Helenou
Vondráčkovou, s níž vytvořil nezapomenutelnou dvojici v pohádce Šíleně smutná princezna. Spolu s ní a s Martou Kubišovou se stal členem tria Golden Kids.
Život Golden Kids byl jen velmi
krátký, ale trio se nezapomenutelně zapsalo do paměti českých
posluchačů. Poté, co komunistický režim znemožnil Martě
Kubišové dále pokračovat
v pěvecké kariéře, uvažoval
Václav Neckář vážně
o tom, že se zpěvem úplně
skončí. Jeho tehdejšímu
manažerovi trvalo několik měsíců, než zpěváka
přemluvil, aby se do showbyznysu vrátil. Následovalo plodných patnáct let.
Pro singly točil běžné popové hity, zatímco na
dlouhohrajících vinylech se objevovaly
náročné, často velmi rozsáhlé balady, inspirované
britským písničkářem Donovanem. Neckářův třídeskový

komplet Příběhy, písně a balady z let
1982-1983 je dodnes velkým posluchačským zážitkem. Stejně tak dvojalbum
Planetárium, zkomponované pod vlivem
tematických opusů Pink Floyd. Společným jmenovatelem všech těchto desek je
vybroušený vkus, kultivovaný projev
a zpěvákova absolutní důvěryhodnost.

Velký comeback: Oči koní
V devadesátých letech se Neckářovi přestalo dařit a brzy také přibyly zdravotní
problémy, které vyvrcholily v roce 2002
těžkou mrtvicí, po které se musel znovu
učit mluvit. Pracoval na sobě ale tak tvrdě, že o tři roky později mohli fanoušci
s nadšením přivítat jeho comeback
s deskou Oči koní. Všechny její písně se
točí kolem největší zpěvákovy životní
lásky, dostihových koní. Vždyť už na začátku sedmdesátých let nazpíval pověstnou dostihovou baladu Perla, která se
svou jedenáctiminutovou délkou byla
po léta nejdelší českou popovou písní.
Druhý Neckářův comeback se konal
v roce 2011, kdy natočil pro film Alois
Nebel se skupinou Umakart píseň Půlnoční, evokující Vánoce ve zruinovaném pohraničí. Skladba se stala základem moderně produkovaného, ale nedoceněného
alba Dobrý časy. Neckář na něm potvrdil, že ani mrtvice nedokázala zničit to,
co na něm jeho publikum vždy obdivovalo – obrovský talent písničky „vyprávět“.
Přes všechny zdravotní potíže Václav
Neckář s doprovodem svého bratra Jana
stále vystupuje. Za 53 let kariéry stihl
natočit tolik hitů, že mu v jejich počtu
může konkurovat snad jen Karel Gott.
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Škoda Rapid 1.4TSI / 92kW DSG
Vyrobeno

2017

Tachometr 16 560 km

Mini Cooper Roadster 1,6 16V
Sport

Škoda Fabia 1,2 TSI / 66 kW

Vyrobeno

Tachometr 20 104 km

2013

Vyrobeno

2017

Palivo

benzín

Tachometr 115 200 km

Palivo

benzín

Cena

449 000 Kč

Palivo

benzín

Cena

269 000 Kč

Cena

309 999 Kč

LB Automobile - Autocentrum Praha
241 711 643 | www.lbautomobile.cz

DAVOCAR s.r.o.
739 343 433 | www.davocar.cz

AUTO GOLDCAR a.s.
225 354 204
www.autogoldcar.cz

Ohodnoťte vaše knihy na
www.knihydobrovsky.cz

Banka oslaví výročí
výhodami pro klienty
Již rok uplynul od doby, kdy se jeden
z největších poskytovatelů spotřebitelských úvěrů změnil na banku. V říjnu
2017 se specialista na úvěrové produkty Cetelem, po více jak 20 letech
působení, přeměnil na Hello bank!
by Cetelem. Jako člen BNP Paribas,
jedné z největších ﬁnančních skupin,
se rozhodl pro rozšíření produktové
nabídky a úplnou změnu obchodní
značky. Hello bank! by Cetelem tak
nabízí kromě úvěrů i běžné a spořicí
účty dostupné pro široké spektrum
zákazníků. Stejně jako již v 5 evropských zemích.Ato je důvod k oslavám.
Ačkoliv u nás Hello bank! nyní slaví rok své
existence, ve skutečnosti za ní stojí 22 let zkušeností s lokálním trhem a především s českými
zákazníky. I jejich zpětná vazba tak přispěla k tvorbě
nabídky nové banky.

A zřejmě i proto již více než 400 000 klientů
Cetelemu zůstává nadále s Hello bank! a bance
přibývají i zákazníci zcela noví.
Jim všem chce banka v rámci oslav v období od
15. října až do konce listopadu poděkovat řadou
výhod. Zároveň je to příležitost i pro nové klienty,
kteří o vyzkoušení jejích služeb uvažují. Začít
mohou už v pondělí 15. 10., kdy banka v síti
svých obchodních partnerů nabízí nákupy na
splátky bez navýšení. To znamená, že si platbu
za nákup např. nábytku nebo elektra v síti
obchodních partnerů Hello bank! můžete rozložit
do několika měsíců po nižších částkách, ale
nepřeplatíte ani korunu navíc. Vše o akci a obchodních
partnerech najdete na www.hellobank.cz/narozeniny.
Akce potrvá do 30. 10., ale u každého obchodního
partnera může být její časové omezení jiné.
Až do konce listopadu pak Hello bank! nabízí
půjčku s jedním z nejnižších úroků na trhu – 4,7 %
pro dobu splácení 25 až 48 měsíců. Od 1. 11. navíc
zvýší zhodnocení na spořicím účtu. Kdo si rád
hraje, může se těšit také na pomyslné „kolo štěstí“
na stránkách banky, kde se bude hrát o řadu cen.
Sledujte www.hellobank.cz/narozeniny a užijte
si podzim plný výhod.
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Naplňte svá
přání spolu
s námi!
Slavíme 1. narozeniny a v období
15. 10. – 30. 11. pro vás máme
připravenou řadu výhod.
Sledujte stránky
www.hellobank.cz/narozeniny
a najděte si tu svou.

Hello bank!
je obchodní značkou banky
BNP Paribas Personal Finance.
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100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
EMISE:
Jubilejní pamětní medaile ZDARMA
POZOR:
Pouze 1 medaile pro každého zákazníka
Téma:
100. výročí vzniku
Československa

Nejjednodušší způsob objednání:
www.100-let-csr.cz; tel.: 810 00 1918

Emise:
Bezplatná pamětní
medaile pro každého

Distributor:
Národní Pokladnice

Cena:
0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

V letošním roce slavíme významné výročí 100 let od vzniku
Československa, jednu z nejdůležitějších událostí našich dějin.
Události, která předurčila osud naší země.
Abychom uctili mimořádné výročí, Národní Pokladnice připravila
pamětní medaili pro každého zcela ZDARMA. Každý tak bude
mít možnost získat trvalou připomínku významného jubilea
a uchovat si ji v nádherném numismatickém provedení.

ZDARMA
Nejjednodušší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.100-let-csr.cz

Telefonní rezervační linka:

810 00 1918

Po-Ne 9:00-21:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

ČÍSLO REZERVACE:

72012447

CENA:

O Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 medaile na objednávku

OBJEDNÁNÍ:

www.100-let-csr.cz; 810 00 1918

Vzhledem k tomu, že výročí 100 let od vzniku Československa
je pro každého našeho občana zcela zásadní, každému je
k dispozici pouze 1 pamětní medaile. Platíte pouze poštovné
a balné ve výši 89 Kč. Garantujeme Vám právo na vrácení
pamětní medaile ve lhůtě 14 dnů od doručení. Nabídka platí
pouze 10 dní!

www.100-let-csr.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní
Téma:

100. výročí vzniku Československa

Avers:

Umělecké vyobrazení části znaku ČSR, český opis

Revers:

Umělecké vyobrazení části znaku ČSR, slovenský opis

Průměr:

33 mm

Hmotnost:

15 g

Kov:

Mědinikl

Cena:

0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

Důležité:

Pouze 1 pamětní medaile na osobu

Internetový rezervační systém
www.100-let-csr.cz

ø 33 mm

Česká republika

12. října 2018 21

Továrny na psí utrpení
Česko je velmocí
v černém obchodu se
psy. Stovky nelegálních
množíren vynášejí
„šmejdům“ miliony korun
a psích koncentráků, jak
se množírnám přezdívá,
máme nejvíc v Evropě.
JOSEF HORA
ČR | Štěňátko Lili byl Terezy vysněný
dárek. V inzerátu na obrázku vypadal
pejsek šťastný. „Jeli jsme si pro něj na
benzinovou pumpu,. Fenku, které ho porodila, jsme neviděli,“ vypráví příběh,
který v Česku viděly tisíce lidí. Jenže
štěně bylo velmi malé a nemocné, po několik dnech zemřelo. Bylo totiž z nelegální množírny psů.
To je motiv krátkého filmu, který vypráví skutečný příběh, jakých se v Česku
odehrály stovky. Tváří kampaně proti

vlny. Jedna obkroužila Česko v září,
druhá je plánovaná na prosinec.
Načasování na poslední měsíc roku
má svůj význam. Je to kvůli rozšířenému zvyku pořizovat dětem pod stromeček zvířecí mazlíčky. Ochránci zvířat se
zaměřili na poptávku, tedy zejména na
rodiče či prarodiče, kteří často v dobré
víře chtějí pořídit pro sebe nebo svoje
děti „čistokrevného“ psího mazlíčka,
a to pokud možno levně. „První místo,

kam v takovém případě jdou, jsou nejrůznější inzertní servery nabízející čistokrevná štěňata bez PP, tedy průkazu původu. Taková štěňata ‚bez papírů‘ jsou
většinou vystresovaná, často i geneticky poškozená nebo jinak zdravotně v nepořádku. Hrozí vysoké riziko, že budou
trvale nedůvěřivá, nebo dokonce nepřátelská. Mohou být velmi často nemocná, což znamená vysoké náklady na následnou veterinární péči,“ píší ochránci

zvířat na webu spolek-ochranazvirat.cz,
kde kampaň také probíhá.
„Bohužel není vůbec výjimečné, že
štěňata z množíren záhy umírají. Je to
důsledek otřesných poměrů, které
v psích množírnách panují,“ dodávají
ochranáři. Lidé by si proto měli rozmyslet, zda není vhodnější pořídit si zvíře
z útulku nebo s průkazem původu od seriózního chovatele, který bude ochoten
ukázat, kde štěně vyrůstalo.
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Život je jízda.
V každém věku
Elektrické seniorské a invalidní vozíky
pro pohodlí a mobilitu

FOTO | STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Jak poznat, že je
pes z množírny?
• Když má prodávající více inzerátů se
štěňátky a různí pejsci jsou foceni
ve stejném prostředí (stejná deka atd.).
• Množitelé vědí, že zákazníci chtějí
maličké pejsky. Mini plemena ale neexistují!
Pokud koupíte například miničivavu, tak je
drobná, protože je mladá a byla odebrána
fence předčasně. Je nezákonné nabízet
štěně mladší 50 dnů.
• Množitel vám nejčastěji bude chtít štěně
sám někam dovézt. Na parkoviště,
k obchodnímu centru nebo na benzinovou
pumpu. Nepřistupte na to. Je jasné, proč
nechce ukázat, kde psa chová.

psím množírnám s názvem „Může se to
stát i vám“ je herečka Patricie Solaříková, známá především ze seriálu Ulice.
Video se smutnou Terezkou, která pohřbívá mrtvé štěně, se promítá na velkých obrazovkách v centru Prahy, Brna
či Olomouce, ale i v nemocnicích a zdravotnických zařízeních po celé republice. S kampaní se lidé setkají také na
mnoha českých nádražích.
Kampaň proti množírnám má dvě

SELVO 3500.6

NOVINKA

SELVO 4800 SLEVA 40 %

SLEVA 40 %

Elektrická tříkolka
pro seniory

Elektrický čtyřkolový
invalidní vozík

Do vozovky

Na chodník i do vozovky

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

Výkonný a snadno ovladatelný • Komfortní otočná
a sklopná sedačka • Sklopná řídítka • Převoz i v menším
kombíku • Elektrický motor 24 V/800 W • Rychlost
3–15 km/hod. • Dojezd 45 km • Elektromagnetická
brzda • Dobíjení 6–8 hodin • Nosnost 130 kg
• Hmotnost 107 kg (vč. baterií) • Technický průkaz
potvrzující zařazení do kategorie invalidních vozíků

58 290 34 990 Kč vč. DPH

73 290 43 990 Kč vč. DPH

Síť prodejců

Možnost vyzkoušení

Nové výrobky s 2letou zárukou

Jistota servisu

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

www.selvo.cz
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Rašín shlíží z pamětní stovky
Ke 100. výročí vzniku československé měny vydává
ČNB stokorunu s Rašínem. Jde o speciální edici
s jinými rozměry a nenahrazuje současnou stovku.
ČR | Zaplatit zálohu čtyři sta a napjatě
čekat, zda budete opravdu šťastným sběratelem. Nebo dát 980 korun s tím, že
cena se ještě může měnit. Tak to zatím
vypadá mezi nadšenými numismatiky,

kteří touží po raritě. Česká národní banka totiž právě začíná tisknout historicky
první pamětní bankovku. Jde o stokorunu s vyobrazením někdejšího československého ministra financí Aloise Raší-
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ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY




malotraktor VARI GLOBAL
s vyklápěcím návěsem ANV-380
ZDARMA za akční cenu
39 990 Kč s DPH
zvládne všechny polní práce,
přepravu nákladu i sečení trávy
vystavení technického průkazu
pro provoz na veřejných
komunikacích

60 540 Kč

39 990 Kč
ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96

do lehčích půd
šíře záběru 83 - 96 cm

Obj. číslo: 4375
Cena

: 2 990 Kč

s DPH

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-125

na. A plánuje vydat pouze 20 tisíc kusů.
Její výrobu ukončí ve Státní tiskárně cenin v půli prosince a mezi sběratele a
další zájemce přijde po novém roce.
Bankovka má připomínat výročí sto let
od vzniku národní měny.

s DPH

PLUH JEDNOSTRANNÝ
APJ-018 P / L PRAVÝ / LEVÝ

Eura dělali podle pravítka
PLUH OBOUSTRANNÝ
APH-352

do lehčích půd
šíře záběru 125 cm

Obj. číslo: 4376
Cena

: 4 990 Kč

s DPH

Obj. číslo: 3612, 3635
Cena

: 2 490 Kč

s DPH

Obj. číslo: 3611
Cena s DPH: 4 990 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Karlovy Vary, Jana Slouková - MBN, Dolní Kamenná 1035/12, T 353 565 419, 608 444 133 • Klatovy, FRANČÍK, 5. Května 329, T 376 323 787
• Louny, HSQ-CENTRUM, Zeměšská 2787, T 732 500 962 • Plzeň, AGROWEST a.s., Hřbitovní 29, T 377 462 108 • Plzeň, AT SERVIS, Husova
73, T 377 221 789 • Roudnice nad Labem, ROSS UNIVERSUM, Žižkova 2491, T 608 124 767 • Sušice, PRŮCHA-MOTOROVÉ NÁŘADÍ s.r.o.,
Volšovská 1224, T 376 528 940, 602 546 022
Kompletní sortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna

www.vari.cz.

Autorkou pamětní stokoruny s ministrem Rašínem je akademická malířka Eva Hašková. První cenu získala mimo jiné za zvládnutí specifik
bankovkové grafiky, výstižný portrét a krásný soulad obou stran (nahoře líc, pod ním rub). Alois Rašín
již jednou bankovku zdobil – dvacetikorunu vydanou v roce 1926 (foto
FOTO | ČNB, WIKIPEDIE
dole).

Autor současných českých peněz, geniální grafik Oldřich Kulhánek, stokorunu s Rašínem již vytvořit nemohl. Zemřel před pěti lety, ale stačil posbírat
uznání po světě a zařadit se tak po bok
Alfonse Muchy nebo Maxe Švabinského, kteří navrhli některé z prvních bankovek nového Československa po roce
1918. Zatímco české koruny sklízely po
výtvarné stránce obdiv i v zahraničí,
pro podobu evropské měny Kulhánek
moc dobrých slov neměl. „Eura dělali
podle pravítka, to jsou peníze bez nějakého výtvarného efektu,“ tvrdil.
Česká národní banka tedy vypsala
soutěž na pamětní stovku, jejíž vítězkou
je akademická malířka Eva Hašková.
První cenu získala za vynikající výtvarnou úroveň, zvládnutí specifik bankovkové grafiky, výstižný portrét a krásný
soulad obou stran. Oproti stávající zelené stokoruně má chystaná pamětní bankovka zlatožlutou barvu.
Ke stému výročí československé, respektive české koruny plánuje ČNB pustit do oběhu také pamětní minci v hodnotě 10 tisíc korun.
(kor, hel)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 13. října 2018

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.00 Herbář VI 6.25 Polopatě 7.20 Tři přadleny
7.45 Jak se Honza učil bát 8.10 Gejzír 8.40
Otec Brown V 9.30 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Světýlka z blat 14.00 Doktor z vejminku (5/7)
14.45 Láska jako trám 16.15 Hercule Poirot
17.55 Bydlet jako... v harmonii 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

7.10 Kačeří příběhy (18, 19) 8.00 Show Toma
a Jerryho (24) 8.20 Krok za krokem III 8.40 Tvoje
tvář má známý hlas V 11.25 Koření 12.25 Volejte
Novu 13.00 Rady ptáka Loskutáka 14.05
Víkend 15.00 Zatímco jsi spal 17.05 Mr. Bean:
Největší filmová katastrofa 18.50 Helena IV (47)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.30 Ben 10 (17) 6.45 Transformers: Roboti
v utajení (6) 7.15 M.A.S.H (152) 7.45 M.A.S.H
(153) 8.15 M.A.S.H (154) 8.50 Autosalon 10.10
Bikesalon 10.45 Prima Partička 11.45 Česko
Slovensko má talent 13.20 Polda II (7) 14.30
Vraždy v Midsomeru VI 16.50 Dívka
v modrém. Filmová komedie (ČR, 1939).
Hrají L. Baarová, O. Nový, J. Láznička,
A. Nedošinská, B. Veverka, F. Paul, N. Gollová,
R. Šlemrová, S. Langová a další 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.40 Poslední loď II (2) 7.35 Extant (12) 8.30 Top
Gear XIX 9.45 Pevnost Boyard (5) 12.05 Re-play
12.40 Futurama VIII (12) 13.10 Simpsonovi XXI
(18, 19) 14.00 COOLfeed 14.15 Simpsonovi XXI
(20, 21) 15.10 Futurama VIII (13) 15.40 Total Recall
17.55 Simpsonovi XXI (22) 18.30 Simpsonovi XXI
(23) 18.55 Simpsonovi XXII (1) 19.30 Simpsonovi
XXII (2) 20.00 Star Wars: Epizoda II – Klony útočí
23.10 Akta X, sci-fi thriller (USA, 1998)

20.00 StarDance IX... když hvězdy
tančí
Boj o krále a královnu tanečního
parketu opět začíná. Přímým
přenosem provázejí Tereza
Kostková a Marek Eben.
Soutěžní páry předvedou
tanec ča-ča a waltz
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.10 Hrbáč
Dobrodružné drama
(Fr./It./N, 1997). Hrají D. Auteuil,
F. Lucchini, M. Gillainová,
P. Noiret, V. Perez a další.
Režie P. de Broca
0.20 Manéž Bolka Polívky
1.35 Banánové rybičky
2.20 Sama doma
3.55 Bydlení je hra
4.20 Chalupa je hra
5.05 V kondici
5.25 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.10 Krimi

6.35 Noviny 7.20 Soudní síň 8.20 Soudní síň 9.20
Policisté v akci 10.20 Země v ohrožení, sci-fi film
(Kan., 2005) 12.15 Chlapci a chlapi (5/11) 13.40
Kdyby bylo kdyby 2 (3, 4/10) 15.55 Soudní síň
17.00 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Rodáci (5/13) 22.30 Tenkrát na západě
23.50 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.30 Krimi 5.55 Noviny 6.35
Krimi 6.55 Noviny 7.45 Soudní síň 8.50 Rodinné
záležitosti 9.55 Soudní síň – cz 11.40 Jsem máma
(6/20) 12.40 Rodáci (5/13) 14.45 Kluci z bronzu,
komedie (ČR, 1980) 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.00 Všechno, co mám rád 2
0.00 Všechno, co mám rád 2 0.30 Na chalupě
PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 10.35 Ochránci

11.30 Ve jménu zákona (62/131) 12.40 V sedmém
nebi 15.05 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.00
Profesionálové III (27/30) 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Kluci z bronzu, komedie (ČR, 1980)
22.20 Soudní síň – cz 23.05 Profesionálové III
(27/30) 0.00 Ve jménu zákona (62/131)

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

20.15 Tvoje tvář má známý hlas V
22.55 Po zániku Země
Akční sci-fi film (USA, 2013)
0.40 Skleněný dům 2
Thriller (USA, 2006)
2.25 Život ve hvězdách
2.50 Kriminálka Anděl IV
4.15 DO-RE-MI
5.05 Novashopping

ÚTERÝ 8.35 Soudní síň 10.35 Policisté v akci

11.35 Ve jménu zákona (63/131) 12.45 V sedmém
nebi 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.00
Profesionálové III (28/30) 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Puma (4, 5/9) 22.20 Soudní síň – cz 23.05
Profesionálové III (28/30) 0.00 Ve jménu zákona

STŘEDA 11.30 Ve jménu zákona (64/131) 12.40

V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Profesionálové III (29/30) 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Prázdniny II (7/10) 21.30 Jsem
máma (7/20) 22.30 Soudní síň – cz 23.20 Profesionálové III (29/30) 0.20 Ve jménu zákona (64/131)

ČTVRTEK 11.40 Ve jménu zákona (65/131)
12.40 V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 16.00
Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Profesionálové III (30/30) 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Semena zmaru 22.15 Soudní síň – cz 23.00
Profesionálové III (30/30) 0.00 Ve jménu zákona
PÁTEK 8.35 Soudní síň 10.35 Policisté v akci

11.40 Ve jménu zákona (66/131) 12.45 V sedmém
nebi 15.05 Soudní síň 17.05 Policisté v akci 18.05
Profesionálové VI (1/16) 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Chlapci a chlapi (6/11) 21.30 Rodinné záležitosti 23.00 Ochránci 0.05 Profesionálové VI (1/16)

20.15 Bezva ženská na krku
Romantická komedie (ČR, 2016).
Hrají P. Hřebíčková, O. Vetchý,
M. Táborský a další. Režie
T. Hoffman
22.20 Bony a klid 2
Krimikomedie (ČR, 2014).
Hrají J. Prachař, G. Kratochvílová,
R. Skamene, J. Potměšil a další.
Režie V. Olmer
0.20 Sinister
Horor (VB/USA, 2012).
Hrají E. Hawke, J. Rylanceová,
V. D’Onofrio a další. Režie
S. Derrickson
2.30 Vraždy v Midsomeru VI
Smrt a sny. Krimiseriál (VB, 2003).
Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková, L. Howardová
a další. Režie P. Smith
4.45 Spravedlnost v krvi VIII (3)
Nepřítel mého nepřítele.
Krimiseriál (USA, 2017)

Relax
SOBOTA 6.00 Stefanie 7.00 Fantastická příroda

7.45 Pohodové zprávy 8.00 To nej z regionu 8.25
Stefanie 9.25 Relax na špacíru 10.05 Zvěřinec
10.40 Relax TOP 11.25 Pohodové zprávy 11.40 To
nej z regionu 11.45 Luxus store 15.55 Esmeralda
18.40 Dámská jízda Heidi 19.35 Esmeralda 21.25
7 pádů Honzy Dědka 21.55 Sobotní zábava 23.30
Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store

NEDĚLE 7.00 Dokumenty z přírody 7.45

Pohodové zprávy 8.00 To nej z regionu 8.25 Doktor
z hor 9.25 Filmové novinky 10.05 Zvěřinec 10.40
Relax TOP 11.25 Pohodové zprávy 11.40 To nej
z regionu 11.45 Luxus store 15.55 Labyrinty vášně
18.40 Dámská jízda Heidi 19.35 Labyrinty vášně
21.25 Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.00
7 pádů Honzy Dědka 23.30 Ostře sledovaný vlak

PONDĚLÍ 11.25 Pohodové zprávy 11.40 To nej

z regionu 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická příroda
16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 TOP Relax 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.50 Pomsta ženy středního věku 7.35 Dr. House II
(1, 2) 9.25 Námořní vyšetřovací služba VI (20)
10.25 Námořní vyšetřovací služba VI (21), krimiseriál (USA, 2008) 11.45 Oscar, komedie (USA, 1991)
13.50 Norman a duchové, animovaný film (USA,
2012) 15.35 Postrach Dennis, komedie (USA, 1993)
17.25 Babovřesky, komedie (ČR, 2013) 20.00 Thor,
akční film (USA, 2011) 22.15 Vražedné alibi, thriller
(USA, 1995) 0.10 Nemilosrdná spravedlnost

Prima Max
6.20 Transformers: Roboti v utajení (5) 6.45 Ben
10 (16) 7.05 Velké zprávy 8.20 Pekelná kuchyně XII
(18) 9.15 Pekelná kuchyně XII (19) 10.10 Vítejte
doma V (21, 22) 12.10 Letuška 1. třídy 14.05
Odvážné srdce 15.55 Velký blondýn s černou
botou 17.55 Ondine: Víla z hlubin 20.00 Johnny
English, akční komedie (VB, 2003) 22.00 Souboj
bájných tvorů, fantasy film (Kan., 2012) 23.50 Akta
X, sci-fi thriller (USA, 1998)

ÚTERÝ 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická pří-

roda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 TOP Relax 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická pří-

roda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 TOP Relax 23.45 Luxus store

ČTVRTEK 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická

příroda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně
18.35 Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 TOP Relax 23.45 Luxus store

PÁTEK 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 TOP Relax 23.45 Luxus store
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neděle 14. října 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
13.55
14.45
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.30
21.59
22.00
23.35
1.10
2.15
2.45

Zajímavosti z regionů 6.25 Noční
stolek 6.40 Láska jako trám 8.10
Úsměvy Františka Řeháka 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 10.55
Slavné historky zbojnické (1)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Hádanice
O ptáku Ohniváku
128. Velká pardubická s Českou
pojišťovnou
Jmenuji se po tátovi
Herbář VI
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Rašín 1/2
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Setkání v Praze, s vraždou
Wallander IV
Manéž Bolka Polívky
13. komnata Milana Markoviče
Sváteční slovo kněze
a dokumentaristy Jana Hanáka

NOVA
6.00
6.15
6.40
7.05
7.55
8.15
10.15
11.15
13.20
15.05
16.45
18.50
19.30
20.15
21.20
21.55
0.00
1.35
2.20

Oggy a Škodíci VI (73)
Lví hlídka (14)
Looney Tunes: Úžasná show II (8)
Kačeří příběhy (20, 21)
Show Toma a Jerryho (25)
Ledové sny
Romantický film (USA, 2010)
Malé lásky
Zase ona!
Romantická komedie (USA, 2010)
Policejní akademie 2:
Jejich první nasazení
Komedie (USA, 1985)
Ecce homo Homolka
Filmová komedie (ČR, 1969)
Jak básníci přicházejí o iluze
Komedie (ČR, 1985)
Hospoda (49)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Dáma a Král II (7)
Střepiny
Specialista
Akční film (USA, 1994)
Ecce homo Homolka
Filmová komedie (ČR, 1969)
Dr. House II (2)
Kriminálka Las Vegas VI (2)

6.20
6.40
7.05
7.35
8.00
9.10
9.45
10.15
11.00
11.45
12.40
13.40
14.25
16.45
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.05
0.55
1.30
2.30

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (18)
Transformers: Roboti v utajení (7)
M.A.S.H (154)
M.A.S.H (155)
Přírodní vesmír (3)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Teď vaří šéf!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Vraždy v Midsomeru VI
Malované krví. Krimiseriál
(VB, 2003)
Zítra to roztočíme, drahoušku...!
Komedie (ČR, 1976)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Tátové na tahu (6)
Komediální seriál (ČR, 2018)
Sport Star
Talentovaný pan Ripley
Thriller (USA, 1999)
Bikesalon
Přírodní vesmír (3)
Vraždy v Midsomeru VI

5.15 Pomsta ženy středního věku 7.00 Dick Tracy
8.55 Postrach Dennis 11.15 Norman a duchové
12.55 Thor 15.10 Sue Thomas: Agentka FBI (22)
16.05 Sue Thomas: Agentka FBI II (1, 2) 18.05
Zatímco jsi spal 20.00 Batman začíná 22.35
Swordfish: Operace Hacker, akční film (USA, 2001)
0.30 Po zániku Země, akční sci-fi film (USA, 2013)

Prima cool
7.05 Extant (13) 8.00 Top Gear XIX 9.15 Pevnost
Boyard (6) 11.35 Bikesalon 12.05 Futurama VIII (13)
12.35 Simpsonovi XXI (22, 23) 13.25 COOLfeed
13.40 Simpsonovi XXII (1, 2) 14.35 Futurama IX (1)
15.05 Star Wars: Epizoda II – Klony útočí 17.55
Simpsonovi XXII (3-6) 20.00 Útok na Bílý dům
22.45 Vikingové IV (12) 23.45 Živí mrtví VIII (4)
0.40 Grimm VI (8)

Prima Max
6.20 Transformers: Roboti v utajení (6) 6.45 Ben 10
(17) 7.05 Velké zprávy 8.20 Pekelná kuchyně XII
(19, 20) 10.15 Vítejte doma V (22) 11.05 Vítejte
doma V (23) 12.10 Dívka v modrém 13.55 Ondine:
Víla z hlubin 16.10 Johnny English 18.05 Pohled na
lásku 20.00 Říše hraček 22.05 Bony a klid 2, krimikomedie (ČR, 2014) 23.55 Talentovaný pan Ripley,
thriller (USA, 1999)

pondělí 15. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.50
Všechno, co mám ráda 10.25 168
hodin 11.00 První republika III (6/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Beruška
14.15 Dědictví na úvěr
15.05 Všechnopárty
16.00 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Labyrint III (7/7)
21.05 Manu a Matěj na cestě do Říma
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista II
23.20 Na stopě
23.40 Taggart
0.30 AZ-kvíz

5.55
8.55
9.10
10.00
11.05
11.50
12.00
12.30
12.55
14.10
15.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.50
23.40
0.30
1.20
2.00
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3535)
Dáma a Král II (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (310)
Dr. House II (3)
Dr. House II (4)
Kriminálka Las Vegas VI (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3536)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (53)
Kriminálka Anděl IV (11)
Námořní vyšetřovací služba XIV (2)
Beze stopy V (13)
Dr. House II (3)
Dr. House II (4)
Kriminálka Las Vegas VI (3)
Střepiny

Prima
6.15
6.35
7.15
8.05
8.40
9.10
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.30
23.55
0.50
1.50
2.50
3.50

Ben 10 (19)
My Little Pony VI (2)
M.A.S.H (155)
M.A.S.H (156)
M.A.S.H (157)
Ohnivý kuře (11)
Osudové léto na Mallorce
Romantický film (N, 2017)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (2)
Komisař Rex VIII (1)
Komisař Rex VIII (2)
Policie Hamburk (17)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (126)
Piknik. Seriál (ČR, 2018)
Poklad z půdy
V. I. P. vraždy (15)
Policie v akci
Komisař Rex VIII (1)
Komisař Rex VIII (2)
Policie Hamburk (17)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.10 Zbraně pro San Sebastian 7.10 Oscar 9.15
Ledové sny 11.05 Teleshopping 11.30 Thor 13.35
Teleshopping 13.55 Zase ona! 15.50 Batman začíná
18.20 Mr. Bean: Největší filmová katastrofa 20.00
Něco jako láska, komedie (USA, 2005) 21.55
Reservation Road, drama (USA, 2007) 23.50
Skleněný dům 2, thriller (USA, 2006)

Prima cool
12.15 Futurama IX (1) 12.45 Simpsonovi XXII (3, 4)
13.35 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXII (5, 6) 14.45
Těžká dřina 15.20 Re-play 15.55 Futurama IX (2) 16.15
Americký chopper II (21) 17.15 Top Gear XIX 18.45
Simpsonovi XXII (7-10) 20.35 COOLfeed 20.45
Vandráci 21.20 Teorie velkého třesku X (3, 4) 22.15
Prima Partička 23.10 Cesty k úspěchu 23.15 COOLfeed 23.25 Americký chopper II (21) 0.25 Prima Partička

Prima Max
6.10 Transformers: Roboti v utajení (7) 6.40 Ben 10
(18) 6.50 Velké zprávy 8.15 Pekelná kuchyně XIII (1)
9.05 Vítejte doma V (23) 10.00 Vítejte doma V
(24) 11.00 Hvězdná brána III (18) 11.55 Kdo jinému
kila sčítá... 14.10 Pohled na lásku 16.10 Říše hraček
18.10 Věř mi 20.00 Julie a Julia, životopisný film
(USA, 2009) 22.35 Krvavá jízda, horor (USA, 2009)
0.25 Útok na Bílý dům, thriller (USA, 2013)

úterý 16. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala VIII
9.50 Příběhy slavných... Raoul Schránil
10.45 Dědictví na úvěr 11.40 Černé
ovce 11.50 StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Dlažba
14.20 Svatba
15.20 Případy podporučíka Haniky
15.55 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Doktor Martin
21.00 Já, Mattoni
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Most IV (6/8)
23.00 Taggart
1.05 Kde bydlely princezny

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
1.20
2.00
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3536)
Specialisté (53)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (311)
Dr. House II (5)
Dr. House II (6)
Kriminálka Las Vegas VI (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3537)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (841)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba XIV (3)
Beze stopy V (14)
Dr. House II (5)
Dr. House II (6)
Kriminálka Las Vegas VI (4)
Krok za krokem III (10)

Prima
6.15
6.35
7.15
8.05
8.40
9.10
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.50
1.50
2.50
3.50

Ben 10 (20)
My Little Pony VI (3)
M.A.S.H (157)
M.A.S.H (158)
M.A.S.H (159)
Ohnivý kuře (12)
Příběhy o lásce: Jen hvězdy se
dívaly
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (3)
Komisař Rex VIII (3)
Komisař Rex VIII (4)
Policie Hamburk (18)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (14)
Polda II (8)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VIII (3)
Komisař Rex VIII (4)
Policie Hamburk (18)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.45 Postrach Dennis 7.30 Dr. House II (3, 4) 9.15
Zatímco jsi spal 11.40 Batman začíná 14.30
Policejní akademie 2: Jejich první nasazení 16.10
Něco jako láska 18.05 Jak básníci přicházejí o iluze,
komedie (ČR, 1985) 20.00 Cesta naděje, válečné
drama (Austr./USA, 2014) 22.10 Tvář teroru, akční
film (USA, 2003) 0.00 Specialista

Prima cool
12.15 Futurama IX (2) 12.45 Simpsonovi XXII (7, 8)
13.35 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXII (9, 10) 14.45
Teorie velkého třesku X (3, 4) 15.40 Futurama IX (3)
16.00 Americký chopper II (22) 17.00 Top Gear XIX
18.15 Simpsonovi XXII (11-14) 20.05 COOLfeed 20.15
Top Gear speciál: Nejlepší závody (1) 21.20 Teorie
velkého třesku X (5, 6) 22.15 Partička 22.55 COOLfeed 23.05 Americký chopper II (22) 0.05 Partička

Prima Max
6.45 My Little Pony VI (2) 7.10 Ben 10 (19) 7.30
Velké zprávy 8.50 Pekelná kuchyně XIII (2) 9.35
Vítejte doma V (25) 10.35 Hvězdná brána III (19)
11.40 Rozmarný milionář 13.35 Věř mi 15.25 Julie
a Julia, životopisný film (USA, 2009) 18.10 Osudová
chvíle, drama (USA, 2012) 20.00 Policajt v Beverly
Hills, akční komedie (USA, 1984) 22.05 Harry
Brown, thriller (VB, 2009) 0.25 Krvavá jízda

středa 17. října 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Případy podporučíka
Haniky 10.25 Doktor Martin 11.20
Beruška 11.35 Černé ovce 11.50
StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance IX... když hvězdy tančí
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 StarDance IX... kolem dokola
20.10 Rapl (7/13)
21.10 Dovolená v éře páry
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Columbo
23.20 Most IV (6/8)
0.20 AZ-kvíz
0.50 Máte slovo s M. Jílkovou
1.50 Na stopě

NOVA
5.55
8.25
8.40
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
1.20
2.00
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3537)
Ordinace v růžové zahradě 2 (841)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (312)
Dr. House II (7)
Dr. House II (8)
Kriminálka Las Vegas VI (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3538)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek X
Malé lásky
Námořní vyšetřovací služba XIV (4)
Beze stopy V (15)
Dr. House II (7)
Dr. House II (8)
Kriminálka Las Vegas VI (5)
Krok za krokem III (11)

Prima
6.15
6.35
7.15
8.05
8.45
9.15
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
23.55
0.50
1.50
2.50
3.50

Ben 10 (21)
My Little Pony VI (4)
M.A.S.H (159)
M.A.S.H (160)
M.A.S.H (161)
Ohnivý kuře (13)
Příběhy o lásce: Dotek lásky
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (4)
Komisař Rex VIII (5)
Komisař Rex VIII (6)
Policie Hamburk (19)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (127)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Tátové na tahu (6)
Policie v akci
Komisař Rex VIII (5)
Komisař Rex VIII (6)
Policie Hamburk (19)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.00 Policejní akademie 2: Jejich první nasazení
6.20 Ledové sny 8.05 Dr. House II (5, 6) 9.50 Sue
Thomas: Agentka FBI (22) 10.45 Sue Thomas:
Agentka FBI II (1, 2) 13.05 Něco jako láska 15.20 Mr.
Bean: Největší filmová katastrofa 17.05 Vůně ženy
20.00 Země ztracených 22.05 Poldovi v patách,
komedie (USA, 1991) 0.10 Cesta naděje

Prima cool
12.25 Futurama IX (3) 12.50 Simpsonovi XXII (11, 12)
13.40 COOLfeed 13.55 Simpsonovi XXII (13, 14) 14.55
Teorie velkého třesku X (5, 6) 15.45 Futurama IX (4)
16.05 Americký chopper II (23) 17.05 Top Gear XIX
18.15 Simpsonovi XXII (15-18) 20.05 COOLfeed 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (7) 21.20 Teorie
velkého třesku X (7, 8) 22.15 Partička 22.55 COOLfeed
23.05 Americký chopper II (23) 0.05 Partička

Prima Max
6.55 My Little Pony VI (3) 7.20 Ben 10 (20) 7.40
Velké zprávy 8.55 Pekelná kuchyně XIII (2) 9.55
Pekelná kuchyně XIII (3) 10.50 Vítejte doma V (25)
11.50 Vítejte doma V (26) 12.45 Hvězdná brána III
(20) 13.45 Osudová chvíle 15.40 Policajt v Beverly
Hills 17.50 Mrtvá a živá (1/2) 20.00 Osudová láska
Jany Eyrové (1/2) 22.30 Hrůzná minulost, horor
(USA, 2012) 0.25 Harry Brown, thriller (VB, 2009)

čtvrtek 18. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Doktor z vejminku
(5/7) 9.40 Slavné historky zbojnické
(1) 10.40 Dovolená v éře páry 11.40
Černé ovce 11.50 StarDance IX...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Abeceda C plus J
15.15 Případy podporučíka Haniky
15.55 To je vražda, napsala VIII
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Doktor Martin
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Případy detektiva Murdocha VIII
23.15 Kriminalista II
0.15 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.45
10.55
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
1.00
1.45
2.35
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3538)
Výměna manželek X
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (313)
Dr. House II (9)
Dr. House II (10)
Kriminálka Las Vegas VI (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3539)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (842)
Život ve hvězdách
Hannibal
Thriller (USA/VB, 2001)
Dr. House II (9)
Dr. House II (10)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

Prima
6.15
6.35
7.15
8.05
8.45
9.15
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
0.55
1.55
2.55

Ben 10 (22)
My Little Pony VI (5)
M.A.S.H (161)
M.A.S.H (162)
M.A.S.H (163)
Ohnivý kuře (14)
Příběhy o lásce: Splněný sen
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (5)
Komisař Rex VIII (7)
Komisař Rex VIII (8)
Policie Hamburk (20)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (15)
Nejchytřejší dům. Komediální
seriál (ČR, 2018)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (7)
Komisař Rex VIII (8)
Policie Hamburk (20)

Nova Cinema
5.05 Sue Thomas: Agentka FBI II (1, 2) 6.45 Dr.
House II (7, 8) 8.30 Zase ona! 10.50 Vůně ženy
14.05 Cesta domů 16.05 Země ztracených 18.05
King Kong žije, dobrodružný film (USA, 1986)
20.00 Námořní vyšetřovací služba VI (22, 23)
21.50 Zrození, drama (USA/VB/N/Fr., 2004) 23.40
Poldovi v patách, komedie (USA, 1991)

Prima cool
11.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (7) 12.10
Futurama IX (4) 12.40 Simpsonovi XXII (15, 16) 13.30
COOLfeed 13.40 Simpsonovi XXII (17, 18) 14.40
Teorie velkého třesku X (7, 8) 15.35 Futurama IX (5)
15.55 Americký chopper II (24) 16.55 Top Gear XIX
18.15 Simpsonovi XXII (19-22) 20.05 COOLfeed
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku X (9, 10)
22.15 Čas pomsty 0.20 Americký chopper II (24)

Prima Max
6.45 My Little Pony VI (4) 7.10 Ben 10 (21) 7.30
Velké zprávy 8.50 Pekelná kuchyně XIII (3) 9.45
Pekelná kuchyně XIII (4) 10.40 Vítejte doma V (26)
11.30 Vítejte doma V (27) 12.25 Hvězdná brána III
(21) 13.25 Mrtvá a živá (1/2) 15.35 Osudová láska
Jany Eyrové (1/2) 18.10 Nový začátek 20.00 Co je
doma, to se počítá, pánové... 21.50 Mezi přáteli
23.45 Hrůzná minulost, horor (USA, 2012)

pátek 19. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Případy podporučíka
Haniky 10.20 Dlažba 10.40 Doktor
Martin 11.35 Černé ovce 11.50
StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Manu a Matěj na cestě do Říma
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 První republika III (7/13)
21.05 13. komnata Jiřího Slívy
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.30 Hercule Poirot
0.05 Případy detektiva Murdocha VIII
0.50 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.45
10.55
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.35
0.45
1.35
2.15
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3539)
Ordinace v růžové zahradě 2 (842)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (314)
Dr. House II (11)
Dr. House II (12)
Kriminálka Las Vegas VI (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3540)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Babovřesky 2
Komedie (ČR, 2014)
Na hraně zítřka
Akční sci-fi film (Kan./USA, 2014)
Dr. House II (11)
Dr. House II (12)
Kriminálka Las Vegas VI (6)
Krok za krokem III (12)

6.15
6.35
7.15
8.05
8.45
9.15
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45

0.05
1.05
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (23)
Transformers: Roboti v utajení (8)
M.A.S.H (163)
M.A.S.H (164)
M.A.S.H (165)
Ohnivý kuře (15)
Příběhy o lásce: Návrat domů
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (6)
Komisař Rex VIII (9)
Komisař Rex VIII (10)
Policie Hamburk (21)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Kniha přežití
Akční film (USA, 2010).
Hrají D. Washington, G. Oldman,
M. Kunisová, R. Stevenson a další
Komisař Rex VIII (9)
Komisař Rex VIII (10)
Policie Hamburk (21)
Prostřeno!

7.45 Dr. House II (9, 10) 9.30 Psanec Josey Wales
12.30 Země ztracených 14.50 Co se doma usmaží,
komedie (USA, 1998) 16.35 Námořní vyšetřovací
služba VI (22, 23) 18.15 Panna, nebo orel, komedie
(USA, 2010) 20.00 Neuvěřitelná cesta, rodinný film
(USA, 1993) 21.35 Ultraviolet, akční sci-fi film (USA,
2006) 23.15 Hannibal, thriller (USA/VB, 2001)

Prima cool
10.00 Americký chopper II (24) 11.05 Autosalon
12.15 Futurama IX (5) 12.40 Simpsonovi XXII
(19, 20) 13.30 COOLfeed 13.45 Simpsonovi XXII
(21, 22) 14.45 Teorie velkého třesku X (9, 10) 15.35
Futurama IX (6) 15.55 Americký chopper II (25)
16.55 Top Gear XIX 18.15 Simpsonovi XXIII (1-4)
20.05 COOLfeed 20.15 Elysium 22.25 Neandertálci:
Experiment (1/2) 0.30 Americký chopper II (25)

Prima Max
6.10 My Little Pony VI (5) 6.40 Ben 10 (22) 6.50
Velké zprávy 8.15 Pekelná kuchyně XIII (5) 9.05
Vítejte doma V (27, 28) 11.00 Hvězdná brána III (22)
12.05 Náš malý likvidátor 14.00 Nový začátek 15.55
Bezva ženská na krku 18.05 Ledové ostří 3: Splněný
sen 20.00 Návrat velkého blondýna, komedie
(Fr., 1974) 21.45 Bitva o Sevastopol, válečný film
(Rus., 2015) 0.20 Mezi přáteli

26 12. října 2018

Vsaď si

Jsou to jednoduché počty. Pokud česká reprezentace
ještě chce uspět v základní skupině Ligy národů, tak
v žádném ze zbývajících třech zápasů nesmí zaváhat.
ČR | Fortuna liga si vybírá týdenní přeší, co mají k dispozici – přes nedávné
stávku, během které už tak notně pošrazdravotní problémy by měl naskočit
mocené nervy fanoušků prověří fotbai hvězdný Marek Hamšík. Dosud ve
lová reprezentace. Ta po nejvyšší poskupině suverénní Ukrajinci nominovarážce v historii samostatného Česka
li osvědčené borce v čele s Konopljan1:5 v Rusku sice nastoupí ke dvěma
kou ze Schalke a Jarmolenkem z West
nadcházejícím duelům Ligy národů
Hamu. Hrát se bude v úterý večer
s novým koučem Jaroslavem Šilhav Charkově.
vým, ale více méně se stejným mužNa listopad pak bude zbývat poslední
stvem. Není se co divit, variant na obzápas – odveta federálního derby Česka
měnu týmu věru není mnoho.
se Slovenskem, a pokud český tým pod
„Nechtěli jsme na prvním srazu děnovým trenérem nezabere, možná už půlat velké změny, chceme tým poznat,
jde pro Čechy jen o zápas o čest. Posledjak se projeví v ostrém zápase. Byl
ní místo by byla velká ostuda.
(mb)
jsem u národního mužstva několik let
asistentem a vím, jak to chodí,“ podotkl Šilhavý, jenž do týmu vrátil Ondřeje Čelůstku s Davidem Pavelkou,
podruhé se do národního mužstva podívá Lukáš Hejda.
Český tým je ve složité situaci. Pokud chce pomýšlet na vítězství ve skupině, musí všechna utkání vyhrát.
Ano, nároďáky Slovenska a Ukrajiny sice nepatří mezi evropskou top
kvalitu, ovšem Češi jim i tak v poslední době koukají na záda. Ostatně v aktuálním zářijovém žebříčku
FIFA je Česko až 47. týmem světa,
kdežto Slováci jsou 26. a Ukrajinci 29.
Kde jsou ty časy, kdy Čechům patřila
v tomto žebříčku druhá (!) příčka.
Nažhavení Slováci v sobotu
pošlou na trávník moderní arény v Trnavě
proti Česku
prakticky Bude mít Jaroslav Šilhavý
to nejlepdůvod k úsměvu? FOTO | MAFRA
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Více na www.ifortuna.cz

Liga národů
Zbývající zápasy českého týmu:
13. října Slovensko – Česko (15:00)
16. října Ukrajina – Česko (20:45)
19. listopadu Česko – Slovensko (20:45)
Aktuální tabulka:
1. Ukrajina 2 3:1 6
2. Česko
1 1:2 0
3. Slovensko 1 0:1 0
Nominace na následující dvojzápas:
Brankáři: Tomáš Vaclík (FC Sevilla),
Tomáš Koubek (Rennes), Jiří Pavlenka
(Brémy).
Obránci: Theodor Gebre Selassie
(Brémy), Jakub Brabec (Rizespor),
Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Ondřej
Čelůstka (Antalyaspor), Radim Řezník
(Plzeň), Lukáš Hejda (Plzeň), Filip Novák
(Trabzonspor).
Záložníci: David Pavelka (Kasimpasa),
Antonín Barák (Udine), Bořek Dočkal
(Philadelphia), Jaromír Zmrhal (Slavia),
Jakub Jankto (Sampdoria Janov), Josef
Hušbauer (Slavia), Tomáš Souček
(Slavia), Josef Šural (Sparta).
Útočníci: Michael Krmenčík (Plzeň),
Patrik Schick (AS Řím), Matěj Vydra
(Burnley).
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Národní tým na rozcestí:
porážka spláchne naděje
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„Pokryjeme Jindřichohradecko“
Třeboňský hospic sv.
Kleofáše se stará o
umírající, kteří chtějí
dožít doma. Na podzim
otevře pobočku i v
Jindřichově Hradci.
DAVID NEBOR
TŘEBOŇ | Nevyléčitelně nemocní pacienti mají i jinou možnost než dožít v nemocničním pokoji. Domácí hospicová
péče jim umožňuje, aby prožili své poslední dny obklopeni rodinou. „Tato
komplexní služba teprve vstupuje do povědomí lidí,“ říká Petra Brychtová, ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše v
Třeboni.
Pro své klienty musí být neustále k
dispozici. Celý tým z Hospicové péče
sv. Kleofáše pomáhá nemocným trávit
poslední chvíle života se svými nejbližšími doma.
„Hlavně jsme i služba pro pečující
příbuzné,“ líčí ředitelka Petra Brychtová v sídle třeboňského hospice, který
přijal svého prvního pacienta už v roce
2013.
Máte tu vystavenou fotografii s kardinálem Miloslavem Vlkem. Navštívil někdy hospic?
S panem Vlkem jsem se kdysi seznámila na setkání hospiců v Hořicích a při zakládání a rozvoji zdejšího mi byl velkou
oporou. Hospicům porozuměl a stal se
jakýmsi naším duchovním vůdcem.
Když před necelými dvěma lety pobýval v místních lázních, pozvala jsem ho
k nám a my byli velice rádi, že ho tu můžeme přivítat.
Co je vůbec posláním domácího hospice?
Cílem je komplexní péče o nemocné v
konečném stadiu choroby, kteří si přejí
zemřít doma. Tato péče je zdravotní, sociální, psychologická a popřípadě duchovní. Pomáhá jednak nemocnému,
ale hlavně i příbuzným, kteří o nemocného pečují a přejí si prožít těžké chvíle
v rodinném kruhu.
Taková komplexní služba pak určitě musí mít pestré složení pracovníků.
To ano. Samozřejmě. Jsou zde například lékaři, zdravotní sestry, sociální
pracovnice, pečovatelky a psycholožky nebo duchovní. Máme i řadu dobrovolníků, kteří však nepracují v intimním rodinném prostředí. Pomáhají
nám v pořádání různých akcí, převážejí pomůcky nebo prezentují službu veřejnosti. To je potřeba, protože domácí

„

Petra Brychtová je ředitelkou třeboňského hospice.

Naše péče je
zdravotní,
sociální, psychologická a
popřípadě duchovní.
Pomáhá jednak
nemocnému, ale hlavně
i příbuzným.
hospice teprve vstupují do povědomí.
Jakou roli plní psycholožka?
Mimo jiné hovoří s klienty i budoucími
pozůstalými o období umírání. Dozvědí
se, co je čeká, a mají prostor se ptát. To
však přichází až po tom, co se nemocnému zajistí maximální pohodlí.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 28

FOTO | DAVID PELTÁN, MAFRA

INZERCE

Modrá pomněnka, z. s.
M. Horákové 1750
370 05 České Budějovice
tel.: +420 720 666 663

Aby se Jihočechům dobře žilo i dobře umíralo...
• psychosociální pomoc a poradenství rodinám pečujícím o nevyléčitelně
nemocné, včetně návštěv v domácnostech, v nemocnici…
• doprovázení umírajících v posledních chvílích
• pomoc při zařizování posledního rozloučení (i netradičního) a následná
péče o pozůstalé
• psychosociální péče o pozůstalé i přímo na místech tragických úmrtí
• pomoc rodičům dětí zemřelých před porodem
• poradenství pro pracovníky obcí, domovů pro seniory, zdravotnická
zařízení apod.
• akreditovaný kurz „Psychosociální péče o nevyléčitelně nemocné, jejich
blízké a o pozůstalé“
• příprava výstavby lůžkového hospice v Českých Budějovicích

www.modrapomnenka.cz
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DOKONČENÍ ZE STR. 27

„

A duchovní?
I ti o smrti s rodinou mluví. Přítomnost
duchovního však záleží na přání nemocného. Určitě nevstupujeme do domovů s evangelizací. Ale jsme na tuto

Rodina nás
většinou
kontaktuje na
doporučení lékaře.
Nejprve si musíme
vyjasnit, kam
směřujeme.
poptávku připraveni, protože vždy padne otázka, jak to je se smrtí. Od začátku naší činnosti jsme v kontaktu s okolními farnostmi a spolupráce je velmi
vstřícná.
Říkáte, že služba teprve vstupuje
do povědomí. Zájem o domácí hospic tedy bude růst?
Roste už nyní. Služba se dostala do sazebníku úhrad zdravotních pojišťoven.
Zvykají si na to i lékaři, kteří by měli
být prvními, kdo pacientům a jejich roINZERCE

Světový den hospicu
dinám tuto možnost představí. Dříve si
rodina musela sama vyhledávat a zjišťovat informace o domácím hospici v regionu, kde bydlí.
Jakou oblast pokrýváte?
Nejdále zajíždíme pětatřicet kilometrů
od Třeboně, chceme pokrýt i oblast u
hranic. Od podzimu bychom navíc
měli mít druhé kontaktní místo v Jindřichově Hradci, a tak pod sebou mít zbytek Jindřichohradecka. Péči chceme garantovat všem zájemcům a tímhle dalším pracovištěm se jim snažíme vyjít
vstříc.
Stíháte uspokojit všechny žádosti?
Ano, nikoho jsme zatím neodmítali.
Ale kapacitu již máme na maximu a
ne vždy se podaří, abychom rodinu přijali hned. Momentálně zvládáme tři
klienty v jednom okamžiku. Potýkáme se s nedostatkem zdravotních
sester.
Naznačila jste, že domácí hospic
slouží z velké části i rodině.
Vstupovat do jakékoliv rodiny se snažíme co nejméně, ale jsme jí čtyřiadvacet hodin denně po ruce. Ona si tak
uchová své intimní prostředí a nás má
jako odborníky v zádech. Učíme příbuzné pečovat o nemocného tak, aby
netrpěl bolestmi. Poté s nimi sociální

pracovnice probírá financování péče a
vybírá vhodné pomůcky. Pečovatelky
pak jezdí do domácností pomáhat například s dodržováním hygienických
návyků a podobně. Nejintenzivnější
jsou právě první schůzky, kdy příbuzní
dostávají mnoho informací k péči. Proto v začátcích jezdíme do domácností
častěji.
Kdy tedy schůzky s příbuznými začínají?
Rodina nás většinou kontaktuje na doporučení lékaře. Nejprve si musíme vyjasnit, kam směřujeme. Zkrátka musí zaznít, že společně chceme doprovodit člověka k úmrtí u něj doma. Po uzavření
smlouvy o péči předáme kontakt s pohotovostním telefonním číslem, na kterém
jsme k dispozici neustále. Vyjíždíme na
pravidelné návštěvy, ale kdykoli příbuzní potřebují pomoci, tým je připraven
dorazit. Pomáháme jim i v posledních,
nejkritičtějších chvílích, a pokud mají
zájem, scházíme se a rozmlouváme s pozůstalými ještě rok po smrti jejich blízkého.
Určitě máte stanovené nějaké podmínky, na jejichž základě přijímáte
klienta.
V první řadě musí být v jeho lékařské
zprávě uvedeno, že už mu běžná medicína nemůže pomoci. Až pak může přejít

do péče, která se snaží zaléčovat symptomy onemocnění, ale aktivně už nic neléčí. Další podmínkou je neustálá přítomnost rodinného příslušníka u nemocného. A klient i jeho blízcí musí být srozuměni s tím, že jde o konečnou fázi nemoci a mají omezený čas. Nejsme někdo,
kdo rodinám nalhává, že se zdravotní
stav zlepší.

„

Přítomnost
duchovního
však záleží na přání
nemocného.
Určitě nevstupujeme
do domovů
s evangelizací.
Která onemocnění jsou u vašich klientů nejčastější?
Pro hospice obecně platí, že drtivá většina svěřenců trpí onkologickým onemocněním. V posledních letech je jejich nárůst výrazný. Věk těchto pacientů se navíc rapidně snižuje. Průměr se pohybuje
mezi 50 a 60 lety. Dále se jedná o konečné fáze různých degenerativních poruch
nebo pečujeme o staré, křehké, dožívající seniory.

Světový den hospicu
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Lidé si zvolí, kde chtějí umírat

Kraj schválil koncepci paliativní péče do roku 2023. Řešil potřebu stavby druhého kamenného hospice
LUDMILA MLSOVÁ
JIŽNÍ ČECHY | Spousta lidí dnes umírá
v nemocnici proto, že jejich rodiny nemají doma potřebné vybavení ani možnost opřít se o specialisty domácí hospicové péče. Aby si Jihočeši mohli vybrat, kde by si přáli zemřít, dostali krajští zastupitelé na stůl koncepci paliativní péče v kraji na příštích pět let. Jejím
cílem je nabídnout takové zdravotní
nebo sociální služby, aby bylo pokryto
celé území kraje a aby si z nich mohl pacient či jeho rodina vybrat.
Jde o ucelený systém od poraden a terénní domácí péče i pečovatelské služby přes mobilní specializované paliativní týmy a domácí hospicovou péči až po
paliativní lůžka v nemocnicích a lůžkový hospic.
Kraj přitom nemusí stavět od nuly,
řada paliativních služeb už tu funguje.
Například vzorový kamenný hospic v
Prachaticích a čtyři domácí hospice v
Táboře, Třeboni, Písku a Českých Budějovicích. „Chceme zvyšovat podíl domácí paliativní péče, aby pro lidi, kteří

Domácí hospic funguje i v krajském městě.
FOTO | MAFRA
mohou využít tyto služby, byla dostupná. Pokud jde o lůžkový hospic v Prachaticích, je třeba konstatovat, že průměrně má obsazeno 25 ze třiceti lůžek.
Nezavíráme dveře dalšímu hospici v Budějovicích, ale nevidíme to jako prioritu,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská a
otevřela tím stavidla pro zastánce hospice v krajském městě.
Zastupitelé z Budějovic apelovali na
kolegy, že největší sídlo v regionu ka-

menný hospic potřebuje. „Nevím, jak
moc je výhodné pro budějovické rodiny, že jejich blízcí leží v Prachaticích.
Jsem přesvědčen, že kdyby byl hospic v
Budějovicích, byl by plný,“ podotkl například zastupitel Martin Kuba.
Jenže podle Pavla Klímy by otevření
nového hospice v Budějovicích mohlo
ohrozit ten prachatický. „Protože třetina klientů prachatického hospice je z
Budějovic. Pokud nebude nastavené financování od státu tak, že se v pohodě
uživí oba hospice, nebylo by zodpovědné spustit druhý,“ podotkl Klíma.
A zdůraznil, že v lůžkovém hospici
je průměrná doba hospitalizace 30 dní.
„Nechci, aby to znělo cynicky, ale není
na místě litovat lidi z Budějovic, že jezdí do hospice do Prachatic. Kdyby tam
jezdili léta třeba do centra pro pacienty
s Alzheimerem, možná by to bylo k zamyšlení,“ srovnával Klíma.
Navzdory zdlouhavé diskusi nakonec
koncepci paliativní péče schválilo
všech 47 přítomných zastupitelů jednomyslně. Šéf prachatického hospice sv.
Jana N. Neumanna Robert Huneš ale

mezi politiky nedorazil.
„Z odborného hlediska je fungování
lůžkových hospiců v zemi vyřešený problém, ke kterému není co dodat. V jižních Čechách, podobně jako v dalších
krajích, není potřeba budovat další hospic, protože jejich současná kapacita je
zcela dostatečná a většina jich má průběžně volná lůžka,“ podotkl Huneš, který je i prezidentem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.
Pokud chtějí politici systému paliativní péče v kraji pomoci, měli by podle
Huneše napnout své síly k budování domácích hospiců: „To je skutečný problém v jižních Čechách, na rozdíl od kamenného.“
Fakt je, že pátý domácí hospic je právě zásluhou lůžkového prachatického
už „na cestě“. Od 1. listopadu nabídne
ve Strakonicích své služby domácí hospic sv. Markéty. „Je to žádaná služba a
jsme připraveni ji finančně podpořit,“
potvrdil strakonický starosta Břetislav
Hrdlička. Už fungující domácí hospice
v kraji schválený krajský dokument o
rozvoji paliativní péče vítají.

INZERCE

„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí,
abys to mohl uskutečnit.“ Paulo Coelho
Hospic tepe svým vlastním tempem. Tempem poklidným, někdy až příliš živoucím. Po letních radovánkách na terase a v parku
hospice přichází hektický podzimní čas. S ním přichází několik benefičních akcí, které nám zase o kousek blíž pomáhají naplňovat
naše potřeby, díky kterým můžeme nadále pomáhat.
Jedna z nich je kult českého bigbítu, ve své době ikona české rockové scény Jiří Schelinger. Chytlavé písničky v podání kapely JIŘÍ ScHeLInGer memorY BanD rozvlní
13. 10. jeden sobotní večer v Prachaticích nejednoho fanouška. Pro náš hospic tuto
akci již druhým rokem pořádají dvě milé dámy. Akce se minule vydařila a my doufáme,
že ve stejných notách to bude i letos.
Druhá benefiční akce je přímo velkorysá, neboť pozvání zahrát pro náš hospic 9. 11. přijala česká
umělkyně žijící v USA, nejvýraznější osobnost české alternativní scény, herečka, houslistka a zpěvačka IVa BITToVÁ. Těšíme se na kulturní obohacení, které v konečném důsledku přináší pro náš
hospic jeden z dalších příjmů, bez kterého se neobejdeme. Tohle tempo nám dává smysl, skloubit
příjemné s užitečným!
A do třetice všeho dobrého! Tento rok opět v duchu významných událostí.
Podařilo se nám v sérii složitých administrativních úkonů dát dohromady
velkou věc! S plnou polní otevíráme 1. 11. Domácí hospic sv. markéty ve
Strakonicích. Víme totiž, že i přes všechnu složitost se věci nakonec obrátí
v dobré a to je náš cíl. Pomáhat těžce nemocným na Strakonicku začínáme od 1. listopadu. Držte nám palce! Tomu se říká podzim plný energie.

Těšíme se!!

Informace na: www.hospicpt.cz • www.hospicmarketa.cz • www.daruj.se
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www.5plus2.cz

Německý ﬁlozof Alfred Delp: Život člověka má smysl, zůstane-li po něm na světě o trochu...

Tajenka: ...více lásky a dobra.
INZERCE

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

Jindřichohradecko
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Legendy chtějí vyhrát přebor
Bývalí reprezentanti a
extraligoví hráči. To vše
nabízí Jihočeský přebor
v basketbalu.
MARTIN ŠTEFANSKÝ
JIŽNÍ ČECHY | O víkendu odstartovala
nová sezona jihočeského přeboru v basketbalu mužů, kterého se účastní šest
týmů a jehož vítěz má právo postoupit
do druhé ligy.
Minulý ročník ovládl tým Legends
České Budějovice, který však možnost
jít o soutěž výš nevyužil. Jan Schönbauer (na snímku) je jeden ze základních hráčů vítězů Jihočeského přeboru.
Jaké ambice mají Legendy letos?
Minulá sezona byla v kraji vaše první a hned vítězná. Proč jste se rozhodli hrát krajský přebor?
Znovuzrození týmu bylo už o rok dříve,
takže loňská sezona byla naše druhá v
novém složení a hrát kraj byl logický
krok po tom, co jsme vyhráli okresní
přebor v předchozím roce. Díky tomu,
že jsme šli hrát o soutěž výše, tak jsme
měli více kvalitních utkání a především
odpadly zápasy s méně kvalitními

týmy. V kraji už se
hraje basketbal na
dobré úrovni.
Proč jste odmítli
možnost hrát dru-

hou ligu?
Ten důvod byl jednoduchý. Druhá liga
se hraje o víkendech, a většina členů
týmu má rodiny s dětmi. Naopak krajské vedení basketbalové asociace nám
vyšlo vstříc a my mohli hrát všechny zápasy v pátek. Navíc máme nedostatky
především na pozicích pod košem, a
bez nich se hrát druhá liga nedá. Zřejmě
by to byla velmi náročná sezona a bylo
by těžké soutěž udržet a to by nesměla
přijít zranění hráčů.

Jaké cíle si dáváte do nadcházející
sezóny? Koho vidíte jako největšího
soupeře?
Cíl je jednoznačný – obhájit titul mistra
Jihočeské ligy. Týmy ale oproti loňsku
posílily, takže to bude letos těžší. Za největší soupeře považujeme týmy z Kaplice a Písku.
V týmu máte i bývalého reprezentanta Lukáše Krause. Spoléháte na
něj hodně?
Lukáš je špičkový hráč, který by klidně

TÝMY V SOUTĚŽI
Písek C
Tým z města basketbalu skončil v předešlé
sezoně na druhém místě, když ve finále
podlehl Legendám z Budějovic. „Soutěž
chceme letos vyhrát. Kádr jsme posílili
hlavně vysokými hráči pod koš, jsou to
navrátilci, kteří hráli v Písku před lety,“
prozradil kapitán Sršňů Lukáš Tóth.
BK Pelhřimov
Tým z Vysočiny se díky vyjímce spoustu let
účastní jihočeského krajského přeboru.
Kádr zůstal beze změn a chtěl by bojovat o
první místo. „Stojíme o postup do druhé
ligy,“ říká trenér Ivo Rizák
BK Tábor
Tým, který hrával dlouhé roky druhou ligu,
skončil minulý rok v krajském přeboru
poslední. Letos se chtějí výsledkově

zvednout. „Získali jsme Jakuba Diviše, který
byl dlouholetá opora druholigových
basketbalistů ve Strakonicích. Kádr jsme
také hodně omladili našimi dorostenci,“
informuje asistent trenéra Daniel Tomášek.
Spartak Kaplice
Už dlouhé roky tráví tým Spartaku v
krajském přeboru. „Soutěž chceme vyhrát,
ale případného postupu bychom se vzdali.
Omladili jsme, přišli k nám dva dorostenci z
Budějovic,“ uvedl kapitán Ondřej Čegan.
Tigers České Budějovice
Nejmladší tým soutěže skončil loni
předposlední. „Chceme se oproti špatné
minulé sezoně dostat co nejvýše, nejlépe
zvítězit. Kádr jsme posílili staršími hráči,
protože hlavně zkušenost nám minulý rok
chyběla,“ prozradil kapitán David Šlachta.

mohl hrát nejvyšší soutěž u nás. Bohužel ho limituje fakt, že prošel operací
palců na obou nohách. V kraji ale dominuje. Je silný především ve hře jeden na
jednoho. Většina hráčů v kraji má problém ubránit jeho tah na koš a na to se
spoléháme.

který hrál dlouhé roky nejvyšší ligu.
Jaký je jeho přínos?
Jeho přínos je obrovský. Když opomenu
bodový přínos, je jeho síla především v
autoritě a zkušenosti, kterou do týmu přinesl. Krom toho, že je Tomáš nejlepší
obránce v kraji, je jeho síla na hřišti především v odhodlání dát do zápasu všechno. Všichni pak hrají na 110 procent.

Minulý rok se připojil Tomáš Šustek,

INZERCE
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Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

OBJEDNEJTE SI
TÝDENÍK 5PLUS2
www.5plus2.cz/schrankovne

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223
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ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci
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Ilustrativní vyobrazení. Nabídka pro podnikatele, cena a zvýhodnění bez DPH. Cena, zvýhodnění a příklad financování
verze Van Trend BESTSELLER 350 L2H2 130 k s předním pohonem a manuální převodovkou, platí pouze pro podnikatelské
subjekty, do 30. 11. 2018 nebo do odvolání a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy.

O více než 200 000 Kč výhodněji

FORD TRANSIT BESTSELLER

PROČ JSOU DODÁVKY TRANSIT TAK OBLÍBENÉ?

JIŽ ZA

Úspěch dodávek Transit stojí na jejich legendární odolnosti, široké nabídce
verzí a prodloužené záruce Ford Protect 5 let / 200 000 km. Nejprodávanější
verze Van s klimatizací, parkovacími senzory, tempomatem, s nosností téměř
1 400 kg a prostorem 10 m3 pro náklad, je nyní k dispozici za zvýhodněnou
cenu 554 900 Kč. Větší provedení s prostorem 11,5 m3 je za příplatek 20 000 Kč.

NEBO ZA 8 600 KČ MĚSÍČNĚ
S ÚROKEM 2,99 %

Najděte si Váš Transit na fordskladem.cz.

Kontaktujte autorizovaného partnera Ford ve vašem regionu:
AUTO VINKLER, s.r.o.

Hradišťská 2454
Písek
Tel.: 382 214 295
www.autovinkler.cz

Milan Král a.s.

Nemanická 1/446
České Budějovice
Tel.: 387 220 490
www.ford.milankral.cz

554 900 Kč

