Mimořádná nabídka

una –
„Svatováclavská koruna“
oci Českého kkrrálovství
symbol moci
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Zvýhodněná
cena
pouhých

Zušlechtěěno ryzím

179 Kč!

ZLAT
TEM
(999/1
1000)

(později za 1
3449 Kč)
NEPLATÍTE P
OŠTTOVNÉ

S pravými
SWAROVSKI®
ELEMENTY
v národních barvách!

Ø 40 mm

• Přísně limitovaný náklad omezený v celosvětovém
měřítku na pouhých 9 999 kompletních kolekcí
• Nejvyšší kvalita, tzv. „leštěné razidlo“
• Exkluzivně jen v ČESKÉM MINCOVNÍM OBCHODĚ®

Nenásledují
žádné zásilky
ZDARMA PRO VÁS:
kapesní hodinky v hodnotě 999 Kč

• Detailní rytina na uzávěru
• Včetně decentního řetízku

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD ®, je obchodní značka společnosti HMK V AG.
Společnost zodpovědná za dodržování (GDPR) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Váš obchodní partner je: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

Očekává se velká poptávka. Objednejte nyní!

ODPOVĚDNÍ
KUPON

631 - 01

Ano!

Objednávám exkluzivní mimořádnou ražbu „Svatováclavská koruna“ s
pravými SWAROVSKI® ELEMENTY a nákladně zušlechtěnou vrstvou ryzího zlata
(výr. č. 917-450-1) za zvýhodněnou cenu 179 Kč (později za 1 349 Kč) – NEPLATÍM
POŠTOVNÉ Po obdržení zásilky mám právo na vráceni zboží do 21 dnů. Žádné
další povinnosti.
Za účelem zasílání informací a nabídek od nás a dalších společností zpracováváme na základě článku 6 odst.1 f GDPR
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vaše data také s pomocí poskytovatelů služeb. Další informace naleznete v
našich zásadách ochrany osobních údajů, ke kterým máte kdykoliv přístup na stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo
o ně můžete požádat. Kdykoli můžete požádat o zrušení používání Vašich osobních dat pro reklamní účely. Stačí
krátká zpráva na Český mincovní obchod, Plovární 82/3, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí.

Rychleji to jde po telefonu:
zajistěte si svoji ražbu ještě dnes. Zavolejte nám:

371 655 100
www.mincovni-obchod.cz/koruna

 Paní  Pan

Příjmení/jméno

Ulice/č.

PSČ

Obec

Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je přečíst na webových stránkách
www.mincovni-obchod.cz nebo písemně požádat o jejich zaslání. Beru na vědomí podrobné informace o
sběratelském servisu. Vaš smluvni partner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

pevná linka +420

Datum / Podpis
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Prosíme zašlete v obálce na: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD • Plovární 82/3 • 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

I

I

I

I

I I I

Datum narození

I

ZÁŘÍ 2019

slav
íme

na t let
r hu

NOVÁ
KOLEKCE
kusových
koberců

Dance 01GSG

Dance

25

ová
n
i
n
e
z
o
r
a
n
akce

1366,-

Dance
02VGV

1025,cena za rozměr 120x170 cm

Kč/ks

%

Dance
28SRS

vinylové lamely

Vivo Click

Kč/m2

629,-

materiál
100% PP Frisé,
výška vlasu 8 mm,
výběr z více vzorů, barevných
kombinací a rozměrů

469,-

tloušťka 4,2 mm, nášlapná vrstva 0,3 mm,
velký výběr dekorů dřeva i dlažby

Lf

Palladium 30
Kč/m2

KUPON NA SLEVU

-15
při nákupu

%

Platí pouze do 30. 9. 2019!

Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.
Slevy se nesčítají. Neplatí zpětně, na služby,
na akční zboží, ani na objednávku.

5 plus 2 09/2019

BRENO.cz

DE
největší výběr

koberců, PVC a vinylu

bytové PVC

5m

Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

Poradenství
a individuální přístup

V
Vaše
zboží Vám
d
dovezeme
po celé ČR

Řezání podlahové
krytiny na míru

351,-

výhody vinylových lamel:
 zvuková izolace
 odolnost vůči vlhkosti a opotřebení
 rozměrová stálost
 snadná údržba a opravitelnost
 dokonalá imitace dřeva nebo kamene
 ideální pro alergiky
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Obšívání
koberců

Koberec i PVC Vám
profesionálně položíme

Platí do 30. 9. 2019
nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby neručíme.
Zobrazené fotografie jsou pouze
ilustrační. Ceny jsou uvedené
včetně DPH.
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Irena Pavlásková
Čas sluhů mi
otevřel dveře,
ale já tu šanci
nevyužila

13. 9. 2019
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Chceme pro vás titul!
Kometa jde do akce
JESKYNNÍ PADESÁTINY

Do Amatérské jeskyně se
podívají návštěvníci ... str. 5

SEDMDESÁTNICE MODELKAMI

Babičky na módním molu?
Světový trend se blíží ... str. 8

Kometa představila dres pro novou sezonu. Druhý zleva kapitán Martin Zaťovič, třetí zleva trenér Petr Fiala.

Hokejový půst skončil, Kometě Brno dnes začíná
nový ročník extraligy. Napoprvé se představí
v Litvínově, v neděli hraje poprvé doma proti Třinci.
Cíle má opět ty nejvyšší.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
JAN DANĚK
BRNO | Přesně 153 dnů museli fanoušci hokejistů Komety Brno čekat na další
extraligový zápas. Od dubnového konce v semifinále uplynulo pět měsíců
a pro brněnský tým je zde začátek cesty
za návratem titulu na jih Moravy.
Když na jaře nevyšel mistrovský hattrick, tak ať se založí na novou vítěznou
sérii, přejí si v Brně.
„Uděláme všechno pro to, abychom

pro vás titul vybojovali a vrátili vám ho
sem!“ vzkázal příznivcům Komety její
nový kapitán Martin Zaťovič.
Těší se všichni, start to bude jako
řemen. Po cestě do Litvínova, kde se
hraje dnes, dorazí v neděli do Brna mistrovský Třinec! Hraje se od 16 hodin
v přímém přenosu České televize.
Není to jediný odpolední začátek víkendových zápasů, které bude Kometa
hrát doma. Naopak modrobílí následují
trend posledních let a také oni budou
v neděle začínat brzo, aby mohli do hle-

FOTO | J. GRULICH

diště přijít i mladší diváci. Pokud to televize neurčí jinak, půjde se na hokej v neděli do DRFG Areny od 15 nebo 15.30
hned sedmkrát.
To je ale budoucnost, momentálně se
všechno koncentruje na dobrý vstup do
soutěže. „Chceme do toho vletět s odhodláním. Nejdůležitější je dobře začít,“ míní Zaťovič.
Velkou letní událostí v Brně byl návrat slavného útočníka Tomáše Plekance do Komety. Bývalý reprezentační kapitán sice loňskou sezonu dohrál v Kladně, jemuž pomohl do nejvyšší soutěže,
ale pak zase zamířil do Brna, kde hrál
hned po konci v NHL.
„Zkušený hráč, výborný na ledě
i v kabině, v zápase i na tréninku. Máme
se od něho co učit,“ shrnul útočník Petr
Holík přínos nedávného plejera Montrealu.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 35

JIHOAMERICKÁ MORAVANKA

Tisíce krajanů v Argentině
udržují české tradice ... str. 10 a 11

JAK „VYŽDÍMAT“ LEGENDY

Kapely těží z minulosti, z hitů
hvězd vznikají muzikály ... str. 16
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Umělec, který dobyl Francii

Od smrti boskovického malíře Otakara Kubína uplyne 50 let. V muzeu k tomuto výročí začíná výstava
MAREK OSOUCH
BOSKOVICE | Jako díla mimořádné
krásy a harmonie označovali kritici obrazy boskovického rodáka a významného malíře a sochaře Otakara Kubína.
Od jeho smrti uplyne letos v říjnu 50 let
a právě k této příležitosti uspořádalo boskovické muzeum výstavu mapující
díla tohoto umělce. Její vernisáž proběhne příští týden ve čtvrtek 19. září.
Otakar Kubín, jehož díla si boskovické muzeum zapůjčilo v Moravské galerii v Brně i několika dalších českých galeriích, se narodil v roce 1883 a hned
v mládí nastoupil na uměleckou dráhu,
přestože jeho otec z něj chtěl učitele. Už
ve 22 letech opustil Akademii výtvarných umění jako hotový umělec. Učily
ho mimo jiné české osobnosti, jako byl
sochař Václav Myslbek či malíř Vojtěch Hynais.
Ze studií v Praze se vrátil do Boskovic a maloval zdejší krajinu, nicméně
v roce 1912 rodné město opustil a přestěhoval se do Francie, kde prožil velkou část života. I proto je ve světě známý pod jménem Othon Coubine.
„Jeho životní osudy i umělecká tvorba jsou plné vzájemných protikladů.
Na jedné straně stojí v počátcích své
dráhy v samotném centru evropského
avantgardního dění, na straně druhé se
přiklání i pod vlivem dramatických životních okolností k harmonickému neoklasicistnímu projevu,“ uvedla Dagmar
Hamalová z boskovického muzea. Připomíná tak úmrtí jeho syna Pascala
i jeho ženy krátce po 1. světové válce.

Místo ubytovny
začne růst zázemí
pro sportovce
BLANSKO | Zahájení kompletní rekonstrukce a přestavby teď v září čeká blanenskou ubytovnu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Po opravě, kdy se
mimo jiné budova zateplí, opraví se kanalizace nebo zřídí bezbariérový přístup, už to ovšem nebude ubytovna, ale
nově zázemí pro sportovce. Oprava by
měla být hotová v dubnu 2020.
Už v lednu příštího roku bude nedaleko odtud také hotový nový most u Salmova mlýna. Dělníci na demolici stávajícího začnou pracovat nyní v září, stejně tak položí na parkovišti u zmíněného
mlýna nový asfaltový povrch.
(mos)

Do Československa se vrátil v roce
1952. Maloval jak zdejší krajinu, tak
i náměty z francouzské Provence. „Rozčarován ze zdejších poměrů utíká roku
1964 zpět do Francie, kde po pěti letech
v Marseille umírá,“ sdělila Dagmar Hamalová.

Vystavoval s Picassem

Každá galerie chtěla mít v meziválečném období „svého“ Kubína. Jeho obrazy byly vystaveny třeba vedle Picassových.
FOTO | ARCHIV
O dva roky později se však oženil znovu a se svou druhou ženou žil později
i v Boskovicích. „Přestože převážnou

část života strávil Kubín ve Francii,
uchoval si i vazby na své rodiště,“ doplnila Hamalová.

Že jde o významného malíře, dokládají
i ceny jeho obrazů. U těch, které vznikly před první světovou válkou, mohou
dosahovat i několika set tisíc, a to i proto, že se velká část děl z tohoto období
ztratila.
V meziválečném období zažil nejlepší roky své kariéry. „V té době je považován za významného člena takzvané
pařížské školy,“ přiblížila Hamalová.
Sotva se Kubínovy obrazy někde objevily, okamžitě šly na odbyt. Každá galerie
chtěla mít od té chvíle „svého“ Kubína.
Ten tak bohatl, že si mohl dokonce koupit zámek ze 17. století v Simiane, kde
žil a tvořil. Jeho díla byla k vidění také
na výstavě, na níž vystavoval i Pablo Picasso nebo Henry Matisse.
Sám Kubín během svého života uspořádal více než třicet samostatných výstav a na desítkách dalších se podílel.
V současnosti jsou na Kubína v Boskovicích čtyři připomínky. V místě, kde
stál jeho rodný dům, lidé mohou vidět
jeho bustu, na budově muzea je pamětní
deska, je po něm pojmenovaná jedna
z boskovických ulic a jeho jméno nese
i místní soukromá galerie se stálou expozicí obrazů Otakara Kubína.

Poštou půjde ovce z Vyškova
VYŠKOV | Česká pošta minulý týden
poslala do oběhu příležitostný poštovní
aršík Ochrana přírody: Zoologické zahrady IV. Touto filatelistickou novinkou uzavírá řadu připomínající zoologické zahrady v České republice spolu
s jejich nejznámějšími či nejvzácnějšími zvířaty, která jsou vyobrazena na
známkách. Autory výtvarného návrhu
emise jsou Jaromír a Libuše Knotkovi
a rytcem Martin Srb.
Nový aršík představuje mimo jiné
i Zoopark Vyškov. „Zoopark Vyškov se
zabývá chovem exotických domácích
zvířat. Na známce je proto ovce cápová,
jež zahradu provází po celou dobu její
existence a byla součástí původního

loga zoo, a motivem kuponu pak dlouhosrstý skot wanusi z jihovýchodní Afriky,“ poukazuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Na vyškovské FDC (obálka
prvního dne – pozn. red.) je vzácně chovaný osel poitouský, jehož Zoo Vyškov
získala vloni na jaře. „Jedná se o největší druh osla, který má jako jediný dlouhou hustou srst,“ vysvětluje Vitík.
Příležitostný aršík si mohou zájemci
zakoupit na kterékoliv specializované filatelistické přepážce, na vybraných
poštách a na webu České pošty.
Svou známku v minulých edicích měla
i Zoo Hodonín – na ní byl zobrazen lev jihoafrický a šimpanz. Zoo Brno reprezentoval lední medvěd.
(sol)
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V amatérské jeskyni se bez přilby neobejdete
Jedině s přilbou – třeba i cyklistickou
– a svítilnou a nejlépe i v holínkách
mohou lidé během dvou víkendů
v druhé polovině října mimořádně navštívit nejdelší jeskynní komplex
v Česku, tedy Amatérskou jeskyni
v Moravském krasu. Veřejnost se kvůli nutné ochraně do ní běžně nedostane, teď však jeskyňáři udělali výjimku
a lidi dovnitř po předchozí registraci
termínu pustí, a to zdarma. Rezervaci
spustili právě nyní v září.
„Plazit se nikde nebudete, ale místy
polezete po balvanech,“ nastiňují na
webu organizátoři, jak budou vypadat zhruba pětačtyřicetiminutové
prohlídky. Desetičlenných skupin plánují provést patnáct za den v době
od 9 do 16 hodin a varují, že pokud by
někdo náhodou dorazil bez přilby
a svítilny, do jeskyně ho nepustí.
K otevření jeskyně veřejnosti se rozhodli z toho důvodu, že v letošním
roce od objevení Amatérské jeskyně
uplynulo 50 let. Poprvé se do ní speleologové podívali přesně 18. ledna
1969. (mos)
FOTO | ARCHIV MAFRA
INZERCE

Městská správa sociálních služeb Boskovice,
příspěvková organizace, Havlíčkova 19
hledá pracovníky na pozice:

Pracovník v sociálních službách
pro přímou obslužnou péči v Domově pro seniory
Pracovník v sociálních službách pro pečovatelskou činnost
Požadavky: trestní bezúhonnost, kladný vztah k seniorům, ukončené
základní vzdělání a pro pečovatelskou nutný aktivní řidič
Předpokládaný nástup ihned nebo dle dohody.
Kontakt: p. Přikrylová Milena, tel. 511 183 122
e-mail: prikrylovamzdy.msss@boskovice.cz
Více informací na: www.msss@boskovice.cz

Zahrádkářská
výstava
Věžky
ZIM
POD
9.
2
.
26 í
zář

U nás nakoupíte vše,
co si žádá Vaše zahrada.
- venkovní expozice
- výstava řezaných květin
- dětský svět plný zábavy

www.vystavavezky.cz

vystavavezky

vystavavezky

pojď ven, Podzım je za dveřmı
ƒ
A s ním ı produkty Stıhl v akcı.
od 1. 9. do 30. 11. 2019

Petr Doležel
Pístovice 29
T 723 053 467

E dolezel@dolezelservis.cz
wwww.dolezelservis.cz
www.stıhl.cz
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Česká republika

Pražské orgie vyvolaly zvědavost,
Po Nabarveném ptáčeti Václava Marhoula se dalšímu
českému tvůrci podařilo získat práva a zfilmovat dílo
světově známého autora. Režisérka Irena Pavlásková
se chopila předlohy literární legendy Philipa Rotha
a natočila Pražské orgie. „Před schůzkou s Rothem
ve mně byla malá dušička. Nevěděla jsem, co mu
řeknu jako první větu. Všechno jsem se snažila naučit
nazpaměť,“ vzpomíná Pavlásková, která už za svůj
první film Čas sluhů získala mnohá prestižní ocenění.
ZÁBLESK
HISTORIE
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Divoké večírky uprostřed komunistické totality 70. let. I to je celosvětově
známý román amerického spisovatele
Philipa Rotha, který převedla na filmové plátno režisérka Irena Pavlásková.
Očekávaný snímek vstoupí do kin
10. října.
Váš nový film už dopředu vzbuzuje
velká očekávání a zvědavost. Je to
pro režiséra dobré znamení?
Doufám, že tu zvědavost nevzbudil jenom
název Pražské orgie. (smích) Pokud je to
ale zvědavost se zájmem, tak mě to samozřejmě těší. Vlastně je k tomu i objektivní
důvod, protože je to film podle knížky
amerického spisovatele Philipa Rotha.
Možná, že tady u nás není tak známý v širokém povědomí, ale skutečně patří k nejvýznamnějším autorům současnosti a už
za života byl považovaný za literárního
klasika. Svědčí o tom desítky ocenění
včetně Pulitzerovy ceny, jeho filmy točí
áčkoví hollywoodští režiséři s áčkovým
hereckým obsazením. To, že jsem od něj
osobně získala práva a získala si jeho důvěru, je pro mě velká čest a pro českou kinematografii ojedinělá věc.
Jak vás vlastně napadlo oslovit autora, který je zvyklý spolupracovat
s Hollywoodem?
Hrozně jsem ho obdivovala, zvlášť poté,
co jsem přečetla knihu Portnoyův komplex, která na mě udělala ohromný dojem.
Říkala jsem si: Proboha, to je ale troufalost

oslovit takového velikána! Zvlášť, když
mu ani nemůžu nabídnout žádnou finančně zajímavou odměnu. Ale na druhou stranu jsem si říkala, že kniha, o kterou mi jde,
je úžasná, a navíc se odehrává v Praze, takže by ji možná ani nemohl natočit žádný
americký režisér, který nezná naše reálie.
Když jsem mu psala dopis, řekla jsem si,
že nemůžu nic ztratit. Nedávala jsem tomu
žádné velké naděje. Jakmile ale ten člověk, kterého jsem tolik obdivovala, zareagoval a pozval mě na osobní návštěvu
k sobě do jeho domu, tak jsem se najednou
strašně lekla. Popravdě jsem měla i zaječí
úmysly v obavách, že to nezvládnu. Nakonec jsem se ale vzmužila a vyrazila.
S jakými pocity jste se tedy vydala do
amerického Connecticutu za někým,
koho jste jednak jako čtenářka obdivovala a zároveň jste od něj jako režisérka potřebovala získat souhlas?
Byla jste hodně nervózní?
Byla ve mně opravdu malá dušička. Naučila jsem se první asi tři stránky toho, co
jsem mu všechno chtěla povídat, téměř nazpaměť, protože nevládnu angličtinou tak
dobře, abych se cítila jistá, a obzvlášť ne
před spisovatelem. Tyhle rozpaky ale většinou ve výsledku situace vyřeší za vás,
takže se nakonec chováte spontánně a přirozeně. Ukázalo se, že jsem se bála zbytečně, protože všechno dobře dopadlo.

Vzpomenu si na něj vždy jako na prvního,
protože on byl můj první. (smích) První herec v mém prvním filmu, kterému jsem nabídla jeho první hlavní roli. Byl to film Čas
sluhů, a pravda, od té doby mi hrál v pěti
filmech. Pamatuji ho ještě jako kluka, jenž
se teprve začínal rozvíjet do osobnosti, kterou je dneska. V Pražských orgiích jsem
měla výběr dopředu ovlivněný tím, že
hlavní postava je americký spisovatel,
a proto bylo přirozené točit film v angličtině. Nakonec jsem se rozhodla pro kanadského herce Jonase Chernicka, který je
také scenárista a producent. Pracovalo se
s ním výborně, a navíc si moc chválil český štáb.
A co hlavní ženská postava?
Pro roli české ženy jsem si překvapivě nevybrala Češku. Hledala jsem
herečku, která vyzařuje velkou
osobnost a současně má neokoukanou tvář, aby si ji divák nespojoval s jinými postavami. Ksenia Rappoport,
která ve filmu hraje, je vynikající, přitažlivá a hodně oceňovaná herečka. Točí hlavně v Itálii
a ve Francii, takže má velkou
mezinárodní
zkušenost
a svoji velmi těžkou roli nezkrotné a nespoutané
ženy zahrála v našem
filmu nesmírně zajímavě.

Projekt nemá jen zahraniční předlohu,
ale také obsazení. Do hlavních rolí jste
vybrala kanadského herce a ruskou herečku. Jak to, že jste opět nesáhla po
svém oblíbenci Karlu Rodenovi? Před
lety jste řekla, že u každého nového projektu vám vždy přijde
na mysl jako první?

Irena Pavlásková

Narodila se 28. ledna 1960 ve Frýdku-Místku.
Je filmovou a televizní režisérkou, scenáristkou a producentkou.
■ Vystudovala dokumentární tvorbu na pražské FAMU.
■ Poté pracovala nejprve v Československé televizi, odkud v roce 1987 přešla
do Filmového studia Barrandov, kde pracovala jako pomocná režisérka.
■ Její režisérský debut Čas sluhů z roku 1989 získal řadu cen Zvláštní cenu v Cannes 1990, dále získala Grand Prix za debut
na MFF v Montrealu 1991 či Cenu kritiky na MFF v Moskvě.
■ Mezi další její významné filmy patří Čas dluhů, Bestiář či Fotograf.
■ Sama se před kamerou objevila coby herečka jen párkrát,
malou roli ztvárnila například ve Svěrákově filmu Obecná škola.
■
■

FOTO | MISHA DŽURNÁ

Váš zmiňovaný první film Čas sluhů měl
úspěch nejen doma v Československu,
ale ještě větší na mezinárodních festivalových scénách. To musel být pro mladou filmařku snový start kariéry.
S Časem sluhů jsem měla neuvěřitelné
štěstí, protože byl přijatý na jeden z nejprestižnějších festivalů světa do Cannes,
kde český film neměl v soutěži zastoupení
dvacet let předtím ani mnoho let poté.
A navíc jsem tam dostala zvláštní cenu,
což bylo druhé místo.
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snad ne jen kvůli svému názvu
Vítězství nám uteklo o jeden hlas. Na různých festivalech pak film dostal víc jak deset cen. To je věc, která vám nejednou otevře dveře. Já jsem toho ale tehdy vůbec nevyužila.
Jak to? Není právě tohle sen každého režiséra – že se mu otevřou dveře do světa?
Byla jsem hrozně mladá, chtěla jsem rodinu, dítě… Dostávala jsem tehdy různé nabídky. Například ve Francii chtěli, abych
natočila francouzskou verzi Času sluhů
s tamními herci. Maturovala jsem z francouzštiny, ze které dnes už téměř nic neumím, ale tenkrát bych to zřejmě i po jazykové stránce s omezeními zvládla. Ale nechtělo se mi točit znovu něco, co už jsem
jednou udělala. Vůbec jsem si to neuměla
představit. Chtěla jsem dělat nové věci.
Původně jste vystudovala dokumentární tvorbu, ale už při prvním školním projektu jste si prý uvědomila,
že to pro vás nebude to pravé.
Jak to tehdy bylo?
Bylo to v prváku na FAMU, kdy jsem
měla nápad natočit film o tom, že ženy za-

budu rovnou dělat hrané věci. Po letech
jsem se ještě párkrát k dokumentům vrátila, když jsem dělala v rámci cyklu GEN
portréty takových osobností jako Věra
Chytilová, Jan Saudek nebo Jiřina Jirásková. Těm jsem už do toho, jak mají věci
říkat, rozhodně nemluvila.

Pražské orgie Philipa Rotha
Snímek Pražské orgie se odehrává v polovině 70. let, kdy do
Prahy přijíždí slavný americký spisovatel, aby zachránil a odvezl
rukopis nevydané knihy. Na své pražské misi se seznámí se
svéráznou spisovatelkou a pronikne na vyhlášené večírky, na
nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém. Spisovatel
Philip Roth (na snímku) vycházel při psaní novely Pražské orgie
z vlastních zážitků. V 70. letech do Prahy jezdil a setkával se
s českými zakázanými autory – Kunderou, Klímou, Vaculíkem
a jinými. „Organizoval pro ně finanční pomoc a organizoval
vydávání jejich děl v Americe. Nebýt Philipa Rotha, jejich knížky
by venku zřejmě vůbec nevyšly,“ vysvětluje Irena Pavlásková.

čínají být více silné a dominantní, zatímco
chlapi tak nějak měknou. Myslím, že to
bylo hodně dané totalitní dobou, která
mužům nedovolovala svobodně se rozvíjet. To, že se museli neustále jakoby přihrbovat, na ně mělo víc devastující vliv než
na ženy, které dokázaly přežívat svou intuicí a vnitřní silou. Rozhodla jsem se udělat dokument, do kterého jsem našla vojačky, policistky, samé rázné rozhodné ženy.
Byl to film na deset minut a jmenoval se
„Kde jste, Boží bojovníci“. Ani jsem nevěděla, jak to správně dělat. Můj cíl byl najít
ženy, které správně vystihnou mé myšlen-

ky. Ale když jsem je postavila před kameru a dala před ně mikrofon, tak to neříkaly
tak, jak jsem si přála. Což mě nervovalo
a neměla jsem trpělivost „nenápadně“ je
navádět na odpovědi. Tak jsem jim ten
text raději v bodech napsala a ony se s tím
zcela ztotožnily.
To asi není úplně ideální dokumentaristická metoda.
Určitě ne. (smích) Ale vždycky jsem se
jich zeptala, jestli je to i jejich názor, nejen
můj. Byl to takový hraný dokument, a tak
jsem si řekla, že bude asi jednodušší, když

Sice se teprve chystáte vypustit do
kin nový snímek, ale zároveň už začínáte pracovat na dalším projektu,
kterým by měla být vánoční romantická komedie. To je žánr, jenž si popravdě ve vašem podání vůbec neumím představit.
Původní nabídka se týkala skutečně vánoční komedie. Musela jsem ale mladým pánům producentům říct, že si vybrali špatného člověka, protože romantické věci dělat
nechci a Vánoce moc ráda nemám. Řekla
jsem jim, že pokud bych měla točit o Vánocích, tak spíš z toho úhlu pohledu, jak se nevyvedly. Jim se ten nápad zalíbil a vyzvali
mě, abych to napsala. Přizvali jsem ještě
další dva scenáristy a momentálně společně píšeme. Uvidíme, jak to dopadne. Rádi
bychom, aby to bylo vtipné a současně to
odráželo realitu života.

INZERCE

Zvenku malý, uvnitř velký
Nový vůz ŠKODA KAMIQ, který se vyznačuje
emocionálním designem a nabízí nejmodernější asistenční a infotainmentové systémy, velkorysý prostor a mnoho prvků Simply Clever, splňuje nároky
lifestylově orientovaných zákazníků i rodin.
Vozem KAMIQ chce společnost ŠKODA AUTO
ve stále oblíbenějším segmentu městských SUV
oslovit nové, mladší zákazníky, kteří mají rádi moderní
život a dobrodružství. Velmi důležitými prvky v této
třídě vozů jsou terénní vzhled a vysoká úspornost.
Interiér nového SUV značky ŠKODA překvapí kromě
velkorysého prostoru i komfortní výbavou, která byla
dosud známá spíše z vozů vyšších tříd. Mezi tyto prvky
patří například vyhřívaný volant a vyhřívané čelní sklo.
Vůz ŠKODA KAMIQ nabízí na přání kromě vyhřívaných
předních sedadel i vyhřívání zadních sedadel, která jsou
ZA MálO peNěZ hODNě MuZIKy
ŠKODA KAMIQ se v Česku prodává za velmi příznivé ceny od 379 900 Kč. Vezmeme-li
v úvahu, že je doslova napěchovaná výbavou,
jde o mimořádně lákavou nabídku. Zákazník dostává asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist), tempomat s omezovačem
rychlosti, světelný asistent, systém proaktivní
ochrany cestujících s 9 airbagy, asistent rozjezdu do kopce, tísňové volání s proaktivním
servisem na 10 let a spoustu dalších komfortních i bezpečnostních prvků.

ukotvena výše než u běžných hatchbacků. Městský
crossover sice charakterizují kompaktní vnější rozměry,
ale uvnitř překvapí spoustou prostoru.
Například před koleny cestujících na zadních
sedadlech lze naměřit velkorysých 73 mm. Základní
objem zavazadlového prostoru činí 400 l, sklopením
opěradel zadních sedadel lze objem zavazadlového
prostoru rozšířit na 1395 l. Na přání je k dispozici
také sklopné opěradlo sedadla spolujezdce. Díky
tomu lze bez problému převážet i předměty o délce
až 2447 mm.
ŠKODA KAMIQ má na palubě více než 20 Simply
Clever prvků. Jako první vůz ve své třídě nabízí

na přání inteligentní ochranu hrany dveří. Při otevření
dveří se automaticky vysune plastová lišta. Tento
prvek chrání vůz ŠKODA i vozy v okolí před poškozením
v městských zónách s úzkými parkovacími místy. Při
nakládání víkendového nákupu přijdou vhod na přání
dostupné elektricky ovládané páté dveře. Otevírají se
a zavírají stisknutím tlačítka. Díky zabudované funkci
Tip-To-Close stačí za víko krátce zatáhnout a to se
začne zavírat. V základu je dostupná odnímatelná
LED svítilna v zavazadlovém prostoru. Na přání je
dostupné mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné
tažné zařízení, které se vyklopí po stisknutí tlačítka
v zavazadlovém prostoru.
www.skoda-auto.cz
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Čím starší, tím lepší? Šediny frčí
Sedmdesátnice na obálkách módních magazínů už ve světě nejsou ničím
ojedinělým. Zájem o ně se probouzí i v Česku, ovšem modelky seniorky jsou
zde „nedostatkovým zbožím“. Překážkou třeba bývají i barvené vlasy.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | V oblasti módy se pohybovala po
většinu života. V šedesátých letech koketovala s modelingem, později se živila například jako profesionální nákupčí
hollywoodských hvězd. Dnes je Stefanii Lange sedmdesát let, a jestli na něco
skutečně nemá čas, tak je to klidný důchod v pohodlí domova u televize. Stříbrovlasá štíhlá Britka s laním pohledem
je totiž miláčkem módních značek a fotí
jednu kampaň za druhou.

70+

Stefanie Lange s dlouhými šedivými vlasy a laním pohledem fotí ve svých
sedmdesáti letech jednu kampaň za druhou. Takřka šedesátnice Mercy
Brewer (vpravo nahoře) se nerozpakuje předvádět spodní prádlo.
Přes padesát roků se v modelingu pohybuje matka miliardáře Elona Muska
(vpravo dole), sedmdesátiletá Maye. Poslední dobou byla na obálkách titulů
jako Vogue nebo Times. FOTO | PROFIMEDIA, INSTAGRAM, FACEBOOK

je nových padesát
plus. Populace
stárne a je ve formě.

„Každý den, kdy jsem modelkou, je
dalším vzrušujícím dnem. Nikdy nevíte, co se bude dít. V jednu chvíli je klid
a najednou je to raz-dva-tři a jde se na
věc! Miluji to!“ pro BBC popisovala
své pocity Stefanie Lange, která spolupracovala například se světoznámou
značkou Dolce&Gabbana. Úspěch této
postarší krásky je důkazem stále vzrůs-

tajícího trendu modelek v důchodovém
věku. V posledních letech tak zcela boří
generace budovaný úzus, že skutečný fashion modeling je pouze záležitostí mladých. Ve světě proto postupně přibývá
agentur, které se zaměřují výlučně na
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Koupím paroží,

Objednejte si
týdeník 5plus2

trofeje i celé sbírKy.

www.5plus2.cz/schrankovne

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

I práce je fajn,
když splní vaše
očekávání
Buďte své rodině nablízku a přidejte se
k nám v místě vašeho domova

·
·
·
·

Poštovní doručovatel/ka
Pracovník/ce přepážky
Třídič/ka zásilek
Řidič/ka

až

19 0
Kč/hod

800 223 000
TvojeBudoucnost.cz

.

modely a modelky ve věku 50+. Ostatně má to svou logiku. Západní populace
stárne, a tak je přirozené, že i módní společnosti obracejí svou pozornost tam,
kde se nachází stále větší kupní síla –
tedy na seniory.

Vysloužilé modelky chybí

šedovlasá a samozřejmě štíhlá. Nároky
na váhu, které jsou a vždy byly určující
V Česku je zatím nabídka ze strany move světě klasického modelingu, v případelingových agentur hodně omezená.
dě modelek seniorek nebývají paradox„Trend, který se objevuje v zahraničí,
ně tím největším problémem. Daleko
se týká fashion modelek, které fotí kamvětší překážkou českých krásek pokročipaně, a to i pro ty nejvěhlasnější značlého věku v cestě na obálky magazínů
ky. I u nás čas od času hledají klienti prájsou totiž jejich vlasy.
vě tento druh modelek. Problém je dost
„Většina starších dam si vlasy barví.
často v tom, že jsou v ČesJe velice těžké vůbec seku velice těžko k nalezehnat přirozeně šedivějící
ní,“ vysvětluje Martin
ženu. Poptávka po nich ale
Brát z agentury Czechoje. Ačkoli se bavíme o řádoslovak Models.
vě jiných honorářích, než
na které si přijdou tyto ženy
„Tento typ se nejčastěji
v zahraničí, “ říká Brát.
rekrutuje z řad bývalých
I když se zájem o modelmodelek, takže tyto dámy
ky v důchodovém věku za
v sobě už mají přirozený
poslední roky zvyšuje, zamodelkovský
šmrnc,“
tím se ze strany klientů neříká Brát. Právě taková gejedná o masovou záležitost.
nerace „vysloužilých kaPodle Bráta zde pro to není
riérních modelek“ v českých končinách ale chybí. Martin Brát z agentury dostatečně velký trh. Dlouhodobě je pro starší modelZatímco ve Francii nebo Czechoslovak Models
Spojených státech už býky uplatnění v televizních
val v sedmdesátých a osmdesátých lereklamách, pro které zároveň nepanují
tech modeling výrazně rozvinutý, u nás
takové požadavky jako ve světě módy.
se s nadsázkou nacházel teprve v plen„Mnozí klienti ale i do televizních rekách. „Těch pár modelek, které zde byly
klam hledají nějakou moderní babičku,
v osmdesátých letech, nemůže tuto genetakže někdy se tyto dva trendy mohou
raci nahradit,“ dodává Brát.
protnout. Ale jak říkám, moderních baKlienti podle něj většinou hledají
biček tady v Česku moc není,“ dodává
snadno definovatelný typ: dlouhovlasá,
expert na modeling Martin Brát.

Internet v mobilu zdarma?
Internet zdarma platí 30 dnů
od aktivace SIM nebo dobití. Více
o výhodách předplacené karty
na www.mobil.cz

JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

To je ono!
ELTODO!
Vás zve na
sérii koncertů

Bučovický podzim
22. září
Melodie z roku raz dva
(Česká loutnová společnost)
10. listopadu
Koncert z českých a světových muzikálů
(studenti JAMU Brno)
13. listopadu
Sametově s loutnou a akordeonem
(Jitka Baštová, Jindřich Macek)
ww
ww.bucovice.cz

TECHNOLOGIE ZÍTŘKA

Šance pro absolventy
i zkušené borce!
Skupina ELTODO (ELTODO, a.s., Vegacom a.s.,
Energovod CZ, a.s.) nabízí pozice v oblasti
elektro a telekomunikačních pracích:
— montéři
— technici
— specialisté
— stavbyvedoucí.

Skvělá práce, lidi
a beneﬁty vás fakt
posadí na zadek!
Bližší informace
najdete na
www.prace.eltodo.cz
Volejte na 720 936 983
nebo pište na nabor@eltodo.cz
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Argentinci v rytmu Moravanky
Čechů není jen 10,6 milionu, ale přes 12 milionů. Po světě
je totiž rozptýleno na dva miliony krajanů. Početná
krajanská komunita udržuje české tradice i v Argentině.
„Mezi místními se vymykají výškou, ale také tím, že
jsou dochvilní, což je vlastnost, která je Argentincům
spíš cizí,“ líčí tamní učitelka češtiny Pavlína Řeháčková.
JOSEF HORA
ARGENTINA | Místností voní maso s rajskou omáčkou, na talíři jsou úhledně nakrájené knedlíky. V přátelském hlaholu se
mísí španělština s češtinou. Tu a tam se objeví krásná černovlasá Argentinka, avšak
většina lidí tu má evropské rysy. Přesněji – české. Ale jestli jsou v Unión Checoeslovaca, v jednom z nejvýznamnějších českých krajanských spolků v Jižní Americe,
na něco zvláště pyšní, tak je to jejich
folklorní soubor Moravanka. Ano, i v Argentině se tančí české a moravské lidové
tance a zpívá. Zdejší krajanská komunita
patří k nejvýznamnějším.
Mimochodem, po světě jsou podle odhadů rozptýleny až dva miliony českých krajanů. Nejvíce v USA, kde se k českému pů-

vodu hlásí 1,7 milionu lidí. Následují země
jako Kanada, Austrálie, Izrael nebo státy
Jižní Ameriky a samozřejmě Evropy.

Koprovka i pálení čarodějnic
Velká diaspora, asi 30 tisíc lidí, žije v Argentině už několikátou generaci. Jsou to
emigranti či jejich potomci, kteří sem přišli
za posledních 100 let. Na své češství jsou
patřičně hrdí. Jejich život mapovala při studiu Masarykovy univerzity v Brně Pavlína
Řeháčková. Čecho-Argentinci jí přirostli k
srdci tak, že se před dvěma lety zúčastnila
výběrového řízení na pozici krajanského
učitele. Místo získala a dnes vyučuje český
jazyk. „Pracuji jako učitelka českého jazyka pro sever Argentiny a Paraguay. Bydlím v provincii Chaco, ve městě Presiden-

Soubor Moravanka, chlouba krajanů v Argentině.
cia Roque Sáenz Pena, kde trávím většinu
času v Unión Checoeslovaca,“ vypráví
mladá kantorka s tím, že duší spolku je
jeho předseda Robert Bubenik. Jeho otec
žil v Argentině už od svých čtyř let.
Čeští krajané jsou zdejšími lidmi vnímaní jako čestní, přemýšliví a aktivní sousedé. O kulturní dědictví své původní domoviny mají zájem. Ať už jde o české kroje,

FOTO | ARCHIV P. ŘEHÁČKOVÉ

tance, českou hudbu, tradiční pokrmy či třeba film. Jsou proto pyšní také na svůj v úvodu již zmiňovaný taneční soubor Moravanka, který křižuje země Latinské Ameriky
a šíří českou kulturu. Milují také kurzy vaření, kde se učí připravovat české knedlíky,
typické omáčky jako rajskou či koprovu,
guláš nebo vánoční cukroví. K folklóru ale
patří třeba i dubnové pálení čarodějnic.
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SDÍLEJ A VYHRAJ
ZÁJEZD
s Jirkou Kolbabou!

www.templarske-sklepy.cz/zajezd-jirka-kolbaba | www.topvinarskycil.cz/soutez

Česká republika
„Hlavní náplní mojí práce je sice výuka
češtiny, ale zároveň působím i jako spojka, která udržuje krajany v kontaktu s českou a slovenskou kulturou,“ vysvětluje
Pavlína Řeháčková.

Dochvilní, ale uzavření
K nejpříjemnějším momentům života české komunity dochází při setkáních krajanů a jejich potomků, kteří svůj původ nezapřou ani svým vzhledem. „Určitě jsou
nám, současným Čechům, vizuálně hodně podobní, hlavně ve tváři. Nápadní jsou
výškou a velkýma rukama, které mají stále něco na práci. Dědí se i chování. Typické je pro starší české a slovenské krajany
vnímání času, konkrétně přesnost, která je
pro ostatní Argentince spíše cizím pojmem,“ popisuje s úsměvem Řeháčková.
„Být Čechem a Slovákem v Argentině
něco znamená, díky pracovitosti a čestnému jednání máme velmi dobré jméno.
V porovnání s ostatními Argentinci jsou
ale naši krajané více uzavření. Mnoho
mužů také tvrdí o českých krajankách, že
mají komplikovanou osobnost,“ podotýká.
Od Argentinců se potomci Čechů a Slováků však také naučili to, co našincům

Pavlína Řeháčková v Argentině pečuje o tamní českou komunitu.
ve středoevropské domovině mnohdy chybí. „Je to pozitivní přístup a řešení i složitých životních situací vždy s úsměvem na
rtech,“ dodává. Jiná stránka povahy ovšem
už tak pozitivní není. „Je nutné zmínit, že
typickým rysem pro Čechy a Slováky, ale
všeobecně pro všechny Slovany na severu
Argentiny, je to, že nejsou příliš otevření
kultuře a stylu života původních obyvatel.
Mnohdy je podrobují kritice, ačkoliv právě
oni jsou těmi imigranty, kteří obsadili půdu
původního obyvatelstva,“ vysvětluje.

Cítí, že patří do Česka
Vloni Pavlína Řeháčková zkoušela získat
peníze na uskutečnění snu, aby se celý argentinský soubor Moravanka mohl podívat do země svého původu – do Česka.
Vybrat peníze od dobrovolných dárců
přes projekt Startovač však nevyšel.
„Z vyprávění těch, kteří do Argentiny
přijeli jako malé děti nebo se tu již narodili, jsem často slyšela, že když se poprvé
vrátili do Česka na místa, odkud pocházely jejich rodiny, neubránili se slzám. Tak
intenzivní zážitek to pro ně byl. Cítili, že
patří právě tam. Cesta do Evropy je proto
stěžejním bodem při posilování vztahu
krajanů k jejich kořenům,“ dodává.
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Moravská stopa na argentinských lánech s bavlnou
Budoucí první velká česká kolonie se v argentinském Chacu začala formovat v roce 1913 příchodem
dvou rodin – Novotných a Šašvatů. Její členové se brzy stali v této oblasti prvními odborníky
na produkci bavlny. Zprávy o jejich úspěchu podnítily hromadnou českou migraci, zvláště pak
z jihomoravských Velkých Bílovic, Hodonínska a Uherskohradišťska. V letech 1922 až 1937 se
vystěhovalo do Argentiny 28 tisíc Čechoslováků, dalších asi pět tisíc v období nacistického
protektorátu. Uprchlíky provázely mnohé nesnáze – od špatné úrody či třeba po nálety kobylek, ovšem
nejhorší pro ně bylo příšerné horko. Mnozí se toužili vrátit, ale mnohdy neměli peníze na cestu, někteří
se proto dostali domů až po mnoha letech. Jiní za oceánem zůstali navždy. „Ačkoliv se jejich a má
situace nedají srovnávat, v mnoha případech jim rozumím. Vím, co je stesk po rodině a rodné zemi,
zvláště pak po krajině, která mi tady chybí nejvíce. Vše je tu daleko, nemůžete se rozhlédnout, protože
tu není ani malý kopeček. Všude panuje horko a létají obrovští komáři,“ popisuje Pavlína Řeháčková,
učitelka češtiny v Argentině. Právě rodiště fotbalové legendy Diega Maradony je po USA a Kanadě
třetí zámořskou zemí s největší koncentrací krajanů (na snímku) českého a slovenského původu.
INZERCE
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Drží se máminy sukně

Takzvaný mamahotel, tedy období života mladých lidí, kdy zůstávají dlouhé roky
bydlet u rodičů, využívá velké procento Čechů. Ve věku mezi 25 až 34 lety zůstává
doma každý třetí. Nejčastěji si mamahotel dopřávají v sousedním Slovensku, v Řecku
a Chorvatsku. Vyplývá to ze zjištění statistického úřadu Evropské unie Eurostat.

60

26,2

Když už se mladý člověk rozhodne opustit rodinné hnízdo, je mu v České republice
průměrně 26,2 roku. V celé EU je průměr 26 let.
Dobré podmínky pro vlastní bydlení mají především Švédové, kde je průměrný věk odstěhování se
od rodičů 18,5 roku, v Lucembursku pak 20,1 roku
a v Dánsku 21,1 roku. V těchto zemích mileniálové
odcházejí z domova krátce po dokončení školy. Naopak až po třicítce opouštějí rodné hnízdo v Itálii
(30,1), na Maltě (30,7), na Slovensku (30,9)
a v Chorvatsku (31,8). Muži obecně
odcházejí o několik let později
než ženy.

1 200 000
V České republice žije 1,2 milionu mladých lidí ve věku 26 až 34
let. Když se chtějí osamostatnit, hraje
v rozhodnutí velkou roli dostatečný
pravidelný měsíční příjem. Nedostatek financí je důvod, proč Češi odcházejí z domu rodičů později
než například mladí v severských státech.

TEXT: Josef Hora, FOTO: Shutterstock
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Počty mladých, kteří žijí v bytě s rodiči, jsou nejvyšší v Řecku, na Slovensku
a v Chorvatsku – průměrně je to téměř 60
procent. Může se zdát, že generace narozené po roce 1982 odmítají dospět a rády
využívají výhod tzv. mamahotelu. Realita je
ovšem komplikovanější a spíše vypovídá
o ekonomické kondici jednotlivých evropských států a především o jejich
přístupu k bytové a sociální
politice.

32

Tolik procent mladých Čechů
ve věku 25 až 34 let žije s rodiči
v jejich bytě ve společné domácnosti. V Česku je to o trochu více,
než činí průměr všech osmadvaceti států Evropské unie,
který je 28,5 procenta.

75

Každý třetí mladý Čech, přesněji
75 procent lidí ve věku 25 až 34 let,
míří po opuštění rodičovského bytu
do nájmu, i přesto, že Česko je země
s nejnižším podílem nájemního bydlení v Unii. Důvod, proč zvolí nájem
a ne vlastní bydlení, je jednoduchý – nemohou si ho
dovolit.

INZERCE

ELIXÍR
zdraví a spokojenosti...

Svěží vzduch z přírody
do vašeho bytu či domu

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,
» zmírníte depresivní stavy,
» podpoříte růst rostlin.

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

VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU
2015, 2016, 2017, 2018

Filtr není třeba nikdy vyměňovat! Stačí
ho jen jednoduše vyjmout a otřít. Účinek
čištění ihned vidíte!

Ionic-CARE® Triton X6 – čistička a ionizátor v jednom
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.

Již 11 let nejprodávanější značka čističek v ČR!
99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno
V červnu 2019 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1016 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.

Víte, proč se na horách, v lese, u moře, u splavu či
po bouřce cítíte tak dobře? Je to proto, že na těchto
místech je podstatně vyšší koncentrace zdraví prospěšných aniontů kyslíku (záporně nabitých kyslíkových částic) než ve městech, bytech a kancelářích.
A víte, že v moderním bytě nebo kanceláři nás obklopuje několikrát škodlivější vzduch než venku?

V

tímco v přírodě (na horách, u moře,
moderních bytech a kancelářích dýcháme škodlivý vzduch,
v lese, u vodopádů) dýcháme vzduch
který dokáže zkrátit život i
s koncentracemi až 10.000 vzdušných
o několik let. Cítíme se v něm unaveaniontů v cm3, v interiérech, kde žijeme a pracujeme, jsou hodnoty většiní a nervózní. Prachové mikročástinou blízké nule. Právě díky vysoké konce, smog, jedovaté chemické výpacentraci prospěšných vzdušných aniry z umělých hmot a nábytku, bakteontů je nám tak dobrie, viry, spóry plísní,
V bytech a kancelářích
ře v lese, u moře,
výkaly všudypřítomdýcháme vzduch, který
při východu slunce
ných roztočů – to vše
se v uzavřených prozkrátí život o několik let nebo u tekoucí vody
či táborového ohně.
storách koncentruje.
Zejména kvůli půsbení vzdušných aniPotom, zejména v chladnějších obdoontů nás tato místa podvědomě přitabích roku, kdy méně větráme, působí
hují a velmi rychle si na nich odpočityto škodlivé látky na náš organizmus
neme. Díky čističce Ionic-CARE si taprakticky celý den. Největší část škodkovou příjemnou atmosféru nyní můželivin přitom proniká do těla právě plíme vytvořit i doma.
cemi.
Nemocné domy: Aniž si to uvědomujeme, polovina z nás nějakým způso- Dárek ZDARMA!
bem trpí Syndromem nezdravých buIonic-CARE FF-210 – osvěžovač a čisdov - SBS. Ten způsobuje řadu potítič pro lednice, toalety a šatní skříně
ží od bolesti hlavy, nespavosti, snížev hodnotě 450 Kč zdarma!
né koncentrace, alergií, astmatu, akutTento přístroj neutralizuje pachy a proních i chronických onemocnění plic, až
čišťuje vzduch v ledpo těžké deprese i rakovinu. Moderní
nici, koupelně, šatně a
stavební materiály, utěsněná okna, běkdekoliv jinde. Navíc
žící klimatizace, vaření na plynu, synomezuje výskyt baktetetické koberce, umělý nábytek, televirií, zabraňuje růstu plísze, monitory, kopírky a dalších zhruba
ní a v lednici uchová20 vlivů dohromady vytváří uvnitř buvá potraviny déle čerdov – tedy tam, kde trávíme 80 % živostvé.
ta – zdraví škodlivé prostředí!
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kterém trvale pobýváme, by mělo podle
doporučení Státního zdravotního ústavu obsahovat minimálně 1.250 záporných iontů (aniontů) na cm3. A za-

Pro získání dárku
stačí zadat při objednávce kód:

kód

S5P

Akce doprava a dárek zdarma platí do 30.09.2019
volejte zdarma
800 112 111 www.ionic-care.cz
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Zbojník, kterého uctívali
Slováci mají Jánošíka,
Češi Jana Karáska. Jenže
je takřka zapomenutý.
To v Německu, kde obíral
panovačné úředníky, má
dokonce vlastní muzeum.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Začátek životního příběhu jistého
Jana Nepomuka Karáska, od jehož narození 10. září uplynulo 255 let, zní jako úvod
nějaké klasické pohádky. Ovšem pohádky, která se posléze změnila v horor v podobě bídné smrti přikováním k tyči.
Když se do rodiny významného pražského truhláře Karáska narodil malý Jan, otec
měl radost, že bude mít komu předat řemeslo. Netrvalo dlouho a synek se truhlářem
skutečně vyučil, a k tomu i řezníkem. Jenže
ho to táhlo do světa. „Jen jdi, doma za pecí

tě štěstí nečeká,“ požehnal mu otec. Ovšem
mladého Pražáka potkala smůla. Prvních
šest let sbíral zkušenosti, kdesi na Moravě
se věnoval truhlařině, záhy byl odsouzen
za údajnou loupež ke čtyřem rokům nucených prací. Mladík je opustil plný vzteku
za nespravedlnost, jenže to už ho biřici hnali na vojnu. „Po nucených prací celých
14 let nesvobody, to je to nejhorší, co mě
mohlo potkat,“ naříkal si a rozhodl se
prostě na vojnu nenastoupit. A zase ho chytili, tentokrát ho zavřeli do pevnosti v Terezíně. Ani tam dlouho nepobyl, po několika
měsících utekl, a to za hranice – do Saska.

Obírali boháče i úředníky
Karásek měl v plánu vrátit se k práci se
dřevem, jenže po všech zkušenostech si rozuměl i se světem vyvrhelů. Ani nevěděl
jak, ocitl se v loupežnické bandě jistého
Josefa Palmeho. Tři roky se živil loupežnickým řemeslem, když byl Palme při přepadení jistého obchodníka Kühnela ubit
a Karásek ho ve vůdcovství vystřídal.
Banda byla, kromě Karáska, složená ze
samých cizinců. Působili hrozivě i komicky: Wessel měl ochrnutou ruku, Karel Bu-

Loupežníkovo muzeum
Rodák z Prahy Jan Nepomuk Karásek
je slavný víc v Německu než v Česku.
V saském Seifhennersdorfu má muzeum,
které je ale od srpna přibližně na rok
uzavřeno kvůli rekonstrukci. Městem
prochází Karáskova naučná stezka a mají
zde po něm pojmenovanou i hospodu
(Karasekschenke). V Chomutově zase
vznikl roku 2013 pivovar s názvem
Karásek a Stülpner, což byl slavný pytlák.

dyšínský uříznutý nos, Koehler neslyšel,
Fritz silně napadal na jednu nohu a Engelmann zíral na svět jedním okem.
Doupě měli na okraji vsi Leutersdorf
blízko Varnsdorfu. Do roku 1849 byla tato
vesnice českou enklávou, dnes je německá. Podivná partička loupila na obou stranách hranice, ale chudí lidé ji překvapivě
měli v úctě. Imponovalo jim, že okrádali
bohaté statkáře nebo panovačné úředníky.
Karáskovi se říkalo Pražák nebo Pražský Honza a byl na vrcholu loupežnické
kariéry. Jenže po jedné loupeži roku 1800
celou bandu pochytali a Karásek byl odsouzen k lámání kolem. Odvolal se a soud-

FOTO | KARASEKSCHENKE.INFO

ce následně vynesl soucitnější verdikt –
oběšení. Odvolal se znovu, tentokrát dostal doživotí. Odpykával si ho v pevnosti
v Drážďanech. Lidé na něj nezapomněli,
dokonce ho před věznici chodili zdravit.
Ze strachu, aby mu někdo nepomohl
utéct, ho strážní navlékli do pestrobarevného úboru, že vypadal jako papoušek – kdyby prý utekl, hned ho někdo pozná. A Karásek se o útěk opravdu pokusil. Dokonce
několikrát, za což si vysloužil 15kilogramové okovy. Později ho železnou tyčí přikovali k pryčně. To už byl kvůli vyčerpání
z nucených prací ve špatném stavu a takto
záhy roku 1809 ve věku 45 let zemřel.
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Operátor výroby s 6 týdny dovolené,
Valeo Žebrák Nástupní mzda 21 150
Kč hrubého, bonusy a příplatky až 5 500 Kč
měsíčně, 6 týdnů dovolené, příspěvek na
penzijní připojištění 5 % z hrubé mzdy,
firemní kantýna, svozová doprava. Napište
na: martina.pochova@valeo.com tel.: 319
800 113 www.valeo.cz

Valeo

Řidič nákladní dopravy Řidičský průkaz
skupiny C, profesní průkaz, výpis z karty
řidiče, plný úvazek. Pracovní doba po-pá
6,30- 15,00 hod. Možnost ubytování pro
mimopražské, stabilní platové podmínky,
jistota zaměstnání, zaměstnanecké
benefity. tel.: 22443 1800, 724293113

Více na www.jobdnes.cz/detail/WK1NL7

Více na www.jobdnes.cz/detail/QUGWG5

Kuchař/kuchařka Práce v oboru na úseku
zaměstnaneckého nebo pacientského
stravování. Absolventy zaškolíme. Ranní
směny v celotýdenním provozu
(krátký/dlouhý týden). Požadujeme dobrý
fyzický stav, plný úvazek. Nabízíme řadu
benefitů. Více na tel.: 224431901

Strojírenství

Více na www.jobdnes.cz/detail/7L5UGD

Fakultní
nemoc nic e v
Motole

Strojní konstruktér
Montážník se mzdou až 29 000 Kč + volné…

Fakultní
nemoc nic e v
Motole

26 000 - 29 000 Kč / měsíc

Project quality engineer
Obráběč kovů (více míst soustruh, frézka,…

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si během minuty nabídku
ﬁnančních produktů z celého trhu.

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Česká republika
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Tři synové „vzteklého četníka“
Nechtěl zůstávat ve stínu
svého slavného otce.
Proto Olivier praštil
s filmovou kariérou
a stal se dopravním
pilotem. Stejně uvažovali
i další potomci komika
Louise de Funese.
FRANCIE | Grafik, lékař a pilot. To
jsou profese synů populárního francouzského herce Louise de Funese od nejstaršího (z prvního manželství, pozn.
red.) k nejmladšímu. Právě od toho třetího a nejmladšího – Oliviera, nyní čerstvého sedmdesátníka, si Louis de Funes
sliboval, že půjde v jeho šlépějích. Olivierova krátká kariéra ale zahrnuje jen
šest společných filmů s otcem. Už v šestnácti si zahrál ve Fantomasovi, nejlepší
asi byl v hudební komedii Piti Piti Pa. O
rok později, ve svých dvaadvaceti, pověsil herectví na hřebík, aby se stal dopravním pilotem a nakonec i kapitánem u
Air France. „Vždy jsem se bavil reakceINZERCE

mi cestujících, když jsem do mikrofonu
v letadle oznámil své jméno,“ směje se
Olivier. Současně ale přiznal, že vydržet s cholerickým otcem při práci nebylo snadné: „Byl perfekcionista. Když někdo nevydal ze sebe všechno na sto procent, následoval výbuch a dokázal se
chovat jako diktátor.“ Přesto Olivier se
svým o dva roky starším bratrem Patrickem, uznávaným lékařem, vydal laskavou knihu vzpomínek na jejich otce
„Louis de Funes. Moc o mně, děti, nemluvte“. Biografie slavného „četníka“
vyšla i v Česku. Nejstarší de Funesův
syn, grafik Daniel, byl celý život v ústraní a s otcem se nestýkal. Pocházel z prvního manželství a druhá hercova žena
Jeanne Augustine Barthélemy de Maupassant mu dokonce nedovolila se s otcem rozloučit ani na pohřbu. (kor, hm)

Zleva nahoře otec Louis se synem Olivierem, uprostřed v roce 1970 spolu
ve filmu Piti Piti Pa. Vpravo Olivier coby pilot v kokpitu letadla. Vlevo dole
synové Olivier a Patrick při autogramiádě knihy o jejich otci „Louis de
Funes. Moc o mně, děti, nemluvte“. Vpravo dole již zesnulý „utajený“ syn
Daniel de Funes z prvního manželství.
FOTO | MAFRA, PROFIMEDIA, WIKIPEDIE
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Legendy jako zlatá žíla
Rozpadli se, aby se znovu dali dohromady. Nebo své turné označili jako poslední
už poněkolikáté. Slavné kapely jako Lucie nebo Team dál hrají, i když už samy
počítaly s koncem. Zlatým dolem jsou i muzikály poskládané z hitů nejen popových
legend jako Karel Gott či Michal David,, ale také z pecek rockerů z Elánu.
FOTO: archiv MAFRA

VĚTŠÍ NEŽ MALÉ
MNOŽSTVÍ HITŮ OD LUCIE
Kapela Lucie se s fanoušky za svou
éru loučila hned několikrát. Zpět pány
Kollera, Kodyma, Dvořáka a P.B.CH. přitáhla vždy skutečnost, že fanoušci o ně
a jejich písně pořád stojí. S tím ostatně
počítali v roce 2013 i tvůrci muzikálu
Lucie, větší než malé množství lásky
složeného z hitů kapely. V médiích se
pak často skloňoval ale i jiný důvod,
a sice, že rozhádané členy kapely přesvědčily ke společnému vystupování finance. Na toto téma ostatně vtipkoval před lety
i David Koller svou větou: „Co peníze rozdělí, peníze zase spojí.“ Kapela ale nezůstala
jen u oprašování starých osvědčených hitů. V závěru loňského roků vyslali muzikanti
na trh nové album EvoLucie, kterému se dostalo nadšené kritiky.

KAŽDÉ TURNÉ HABEROVA
TEAMU JE POSLEDNÍ

ELÁN SKONČIL, DÁL ALE ŽIJE V MUZIKÁLECH
Vidět a hlavně slyšet kapelu legendární Elán naživo se jejím fanouškům už nejspíš nepoštěstí. Její lídr Jožo Ráž se totiž rozhodl
definitivně skončit s kariérou posledním koncertem halového
turné k 50. výročí kapely. Ten se uskutečnil loni v prosinci. Svá slova
zřejmě tentokrát myslel vážně, ačkoli ještě jednou se od té doby
kapela nechala zlákat a letos v květnu se uskutečnil jejich jedinečný
koncert na novém bratislavském fotbalovém stadionu. Tím je Elánu
na pódiích patrně definitivní konec. Totéž ale neplatí o písních
populární kapely. Ty totiž táhnou publikum dál i bez muzikantů,
kteří je proslavili. Právě na to sází tvůrci nového muzikálu Voda
(a krev) nad vodou, který uvedlo první zářijový týden pražské
Divadlo Kalich. Zatímco před několika měsíci na tiskové konferenci
komentoval vznik muzikálu prostým „no coment“, bezprostředně
po premiéře, které byla celá skupina Elán hostem, nešetřil Jožo Ráž
slovy chvály jak na adresu herců, tak i režiséra. Nejde přitom o první muzikál poskládaný z písní Elánu. Jak je vidět, repertoár kapely
je dost obsáhlý na to, aby se z něj dalo stále těžit. „Mluvilo se o tom
už po uvedení Osmého světadílu, když jsme viděli ten úspěch. Navíc
už při výběru písní na první muzikál nám jich spoustu zůstalo, které
by se taktéž daly použít,“ přiznává člen a jeden z lídrů Elánu Vašo
Patejdl.

Když v roce 2011 slovenská kapela Team v čele s Pavolem
Haberou ohlásila, že nadcházející turné oslavující 30 let
na scéně je tím posledním, fanoušci byli zdrceni. Ale zbytečně. O tři roky později se totiž dočkali halového turné ke 33
letům kapely, o kterém se mluvilo jako o dalším potenciálně posledním. Pavol Habera pro to měl stručné vysvětlení. „Pozor, poslední turné, to není reklamní trik!
My netušíme, co bude za tři čtyři roky. Je nám přes
padesát a máme už v kapele jedno úmrtí. A teď
už umírají lidé, které jsem osobně znal. V poslední
době až moc kamarádů. Ale pojďme od toho pryč.
Podstatná věc – každé naše turné už bude poslední.“ Zatím poslední turné kapely, která s koncerty poměrně šetří, odehráli Habera a spol. letos.
Bez výročí, bez nové desky, zato s obrovským úspěchem.

MUZIKÁLY COBY VÝNOSNÉ PUZZLE
HITŮ HVĚZD ČESKÉ POP MUSIC
O tom, že na nestárnoucích hitech hvězd české
i slovenské pop music se dá po letech těžit i na divadelních prknech, svědčí muzikálová vlna, která se
v posledních letech valí na zdejší diváky. Důkazem toho
budiž díla jako Mýdlový princ, což je muzikál složený z písní Václava
Neckáře, nebo třeba Kvítek mandragory, který sice nesklidil zrovna
příznivou kritiku, ale Helenu Vondráčkovou, na jejíž písních je postaven, potěšil a dojal. „Svého“ muzikálu s názvem Atlantida se dočkal před pár lety také
hitmaker Meky Žbirka. Asi největšího úspěchu na poli muzikálů založených na známých
písních jednoho interpreta se podařilo dosáhnout Sagvanu Tofimu s Dětmi ráje, tedy
muzikálem s písněmi Michala Davida, kterému se daří plnit i sportovní haly. „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,“
smál se loni Tofi. Ten také stojí za muzikálem Čas růží s písněmi Karla Gotta.
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Poklad Karla
Poborského
pomohl nadaci

Tereza Maxová s Karlem Poborským pomáhají dětem.

Fotbalová legenda Karel
Poborský nasbíral stovky
dresů slavných hráčů.
Šest z nich věnoval
do aukce, která podpoří
Nadaci Terezy Maxové.
ČR | Pavel Nedvěd – Lazio Řím, Edgar
Davids – Juventus Turín. Co klub, to pojem. Co jméno fotbalisty, to legenda. Karel Poborský, jeden z nejlepších hráčů historie české reprezentace, věnoval šest dresů ze své bohaté sbírky do charitativní aukce. Podpořil tím projekt Teribear hýbe Prahou, který pořádá Nadace Terezy Maxové
dětem a pomáhá například rodinám v nouzi či dětem z dětských domovů.
„Vybral jsem například dresy Lazia
Řím, protože si myslím, že těch je mezi fanoušky málo. Že je využijeme k něčemu
užitečnému, byl nápad mé manželky,“
prozradil Karel Poborský před aukcí, která se na portálu iDNES.cz konala ve čtvrtek 12. září. Autor mnoha krásných gólů
za Manchester United, Benficu Lisabon či
římské Lazio za svoji fotbalovou kariéru
nasbíral na tři stovky dresů slavných světo-

FOTO | M. ŠULA, MAFRA

vých hráčů. Uschované je má v pytlích
v domě svých rodičů. Když si spojil tento
soukromý poklad se zkušeností, jak se velké evropské kluby angažují v charitativní
oblasti, vznikl nápad dát některé z těchto
cenných suvenýrů do aukce.
„Před dvěma měsíci jsem po letech hrál
za Manchester United. Šlo o zápas proti
Bayernu Mnichov, který se hrál coby připomínka finále Ligy mistrů po 20 letech.
Přišlo 62 tisíc lidí a celý výdělek, jeden
a půl milionu liber, šel na pomoc potřebným,“ říká Poborský, který v Česku oblékal dres Sparty i Slavie. „Velké anglické
kluby mají pomoc cílenou. Ty české občas
sice někoho podpoří, ale jde spíše o nárazové akce, cílený program pomoci nemají,“
podotýká rodák z Jindřichova Hradce,
jenž s fotbalem začínal v TJ Jiskra Třeboň.
S Terezou Maxovou se Poborský potkal
poprvé před 10 lety při charitativní akci
v kojeneckém ústavu v Krči a od té doby
spolupracují. „Teribear není fabrika na charitu, ale upřímný a opravdový projekt.
To je jeden z důvodů, proč jsem se k němu
připojil,“ vysvětluje. „Jestli s Karlem počítám v akci Teribear i do budoucna? Tak
má 300 dresů, třeba je dá do aukce všechny,“ říká se smíchem Tereza Maxová, ale
hned dodává, že aukce je originální záleži(jos)
tost vymyšlená pro letošní rok.

TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem
Akce se koná od 5. do 14. září na pražském vrchu Vítkov, zúčastnit se tedy můžete už jen
do soboty. Registrovat se lze na www.teribear.cz. Za 200 korun pro dospělé a za polovinu
pro děti poté každý účastník obdrží čip, se kterým se může 24 hodin denně pohybovat na
1500 metrů dlouhém okruhu. Za každý kilometr jde 30 korun na dobročinné účely.

HUDEBNÍ IMPULSY

Kontroverzní hled
V sobotu 14. září se
Františku Janečkovi
možná zavaří telefon.
K jeho 75. narozeninám
mu pošle gratulace snad
celý český showbyznys.
JOSEF VLČEK

M

ichal David a Karel Gott jsou titáni české populární hudby.
Co víc vystihuje sílu manažera
Františka Janečka než fakt, že v kariéře
obou zpěváků hrál zásadní roli.
Janeček 14. září oslaví pětasedmdesátiny. Známý mogul českého showbyznysu na sebe poprvé upozornil jako manažer legendárních Kornových The Rebels a brzy nato pomohl k popularitě
polské zpěvačce Maryle Rodowicz.
To už vedl vlastní skupinu Kroky, v níž
také hrál na klávesy. V prvním období
existence kapely prosadil na české hudební scéně zpěvačku Janu Kratochvílovou a pomohl nastartovat kariéru Michala Davida a Ivety Bartošové.
Časem se Kroky rozrostly ve velký estrádní konglomerát, složený ze širokého spektra interpretů, systematicky vybíraných tak, aby oslovovaly co nejširší
spektrum publika. Kromě Michala Davida a Milana Dyka tvořili jeho „pojízdný
cirkus“ na pubertální publikum orientovaní zpěváci Jan Cézar a Sagvan Tofi,
na děti specializovaní Pavel Horňák
a Josef Melen. Na dospívající chlapce
svým vzhledem útočila okouzlující antizpěvačka Markéta Muchová. Janeček
byl u nás prvním manažerem, který hledal u zpěváků výrazné osobnosti víc
než jejich pěvecké kvality.
Janeček jako šéf Kroků proslul nevybíravými způsoby, jak vůči zpěvákům,
tak vůči celé hudební
scéně. Pod palbou kritiky se ocitl zvláště
kvůli svému podbízení komunistickému
režimu, které překračovalo i tehdy
běžnou

míru. Nelze mu však upřít pozoruhodnou marketingovou kreativitu, když
v tehdejších poměrech byly možnosti
propagace výrazně omezené.
Po roce 1989 opustil na čas hudební
svět a věnoval se podnikání. Vynořil se
až před polovinou devadesátých let,
když s Karlem Gottem založil koncertní
agenturu GoJa. Druhým polem, na němž
se Janeček od devadesátých let angažoval, byly muzikály. V roce 2001 přeměnil Pyramidu na pražském Výstavišti na
Goja Music Hall, která s úspěchem funguje dodnes. Loni v dubnu se média zmínila o tom, že málem podlehl infarktu,
ale není jisté, zda to bylo následkem jeho
pověstné pracovitosti nebo zda to byl jeden z jeho mediálních triků před obnovenou premiérou muzikálu Fantom opery.
Na svou práci je náležitě hrdý. „Vnímám hudbu z pohledu diváka. Jsem pyšný na to, že
moje písně i po 35 letech fungují. Ty, co
nad tím ohrnují nos,
vnímám okrajově,“
říká Janeček.

Janečkovou partnerkou je zpěvačka Tereza Mátlová (43). S producentem
má dceru Emily Ann, která se narodila v únoru 2008 v americkém Miami.

dač talentů
19. 9. 2019 - magické
datum pro fanoušky
Rádia Impuls

Na snímku z roku 2003 s Karlem
Gottem. Spolu založili koncertní
agenturu GoJa.
FOTO | MAFRA
INZERCE

Už za pár dnů je tu pozoruhodné
datum plné devítek 19. 9. 2019. Nejen,
že startuje měsíční odpočet do
začátku letošního, už tradičního
velkolepého koncertu Český mejdan
s Impulsem. Pro posluchače Impulsu je
navíc připraven speciální Den D.
Ve studiu se vystřídá naživo hned
několik letošních interpretů. Mezi nimi
nebudou chybět hvězdné pěnice Lucie
Bílá či Helena Vondráčková nebo
skupiny Slza či No Name. Navíc
prvních 300 posluchačů, kteří si
19. září zakoupí vstupenku ke stání,
získá od Impulsu speciální dárek –
velký nástěnný kalendář na příští rok,
plný exkluzivních fotografií českých
hudebních hvězd.
Více o koncertu na www.impuls.cz.

MAĎARSKO–SLOVINSKO
TERMÁLY

VÁNOCE, SILVESTR 2019 – pobyty autobusem i vlastní dopravou.
Prodej na rok 2020 zahájen!
(Répce Gold / Répce – Bükfürdő, Park Inn – Sárvár, Park Inn – Zalakaros a další).
Rezervace, bližší info:
CK Hungariatour – Brno, Tel.: 603 485 226, Ostrava, Tel.: 596 115 139, www.hungariatour.cz

7 560 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Kristýna 32 4+KK

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů

SENIOŘI

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Nevhodný mix léků může i zabít
Češi utratí ročně za léky
přes 25 miliard korun.
V některých případech
je neopatrně kombinují
či špatně dávkují.
Jak je správně užívat,
nyní pacientům poradí
odborníci online.

FOTO | SHUTTERSTOCK

V roce 2017 utratili Češi za léky více než
25 miliard korun ze své vlastní kapsy.
■ Přibližně 1000 korun ročně vydá každý
Čech za doplatky. Za volně dostupné
léky pak zaplatí ročně průměrně
1400 korun.
■ Nejčastěji tyto léky nakupují v období
chřipek, a to i navzdory tomu, že
potřebné přípravky už doma mají.
Částečně pro další nákupy hraje roli
reklama, částečně snaha vytvořit si
domácí zásobu léčiv. Podle Státního
ústavu pro kontrolu léčiv si takto tvoří
zásoby až 46 procent domácností.
■ Ročně Češi odnesou zpět do lékáren
nevyužité léky za přibližně miliardu
korun. Léčivo za další půl miliardy
korun však každoročně skončí v koši
nebo spláchnuté v toaletě.
■

5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Nežádoucí účinky, ale také například nevhodné dávkování jsou nejčastější problémy, s nimiž se potýkají lidé,
kteří jsou odkázáni na dlouhodobé užívání více druhů léků. Takové pacienty
pak často také trápí nevhodné interakce
mezi léky. Pomoci jim může služba Léková poradna, kterou na svých stránkách znovu uvádí do provozu nezisková organizace Průvodce pacienta.
„Neinformovanost pacienta, nedodržování režimu při užívání léčiv, lékové
interakce a nežádoucí účinky vedou
k selhávání léčby nebo naopak k riziku
poškození pacientů. Je také třeba, aby
pacienti nepodceňovali vliv potravin,
čajů či doplňků stravy, které si kupují
v lékárně nebo v drogerii,“ upozorňuje
Milada Halačová, vedoucí Oddělení klinické farmacie v Nemocnici Na Homol-

Češi a léky v číslech

Zdroj: iDNES.cz

ce, jejíž tým klinických farmaceutů
bude odpovídat na dotazy pacientů, a to
do 7 až 10 pracovních dnů.
Pacienti se tedy prostřednictvím dotazníků na webu www.pruvodcepacienta.cz mohou zeptat nejen na léky, které
užívají, ale také na doprovodnou dietu
a kombinace s potravinami nebo také
s volně prodejnými druhy léčiv.

Miliony chyb ročně
Rizika, které mohou zapříčinit chyby
v užívání léků, jsou závažným problé-

mem nejen v Česku. Například jen
ve Spojených státech řeší nepříjemné
následky těchto chyb ročně na 1,3 milionu pacientů. A alarmující je i tamní finanční bilance, protože náprava pochybení v užívání léků stojí ročně zhruba
42 miliard dolarů. To představuje jedno
procento veškerých zdravotnických výdajů.
Nutno dodat, že z valné části jde
o zbytečné náklady, protože zvyšováním lékové gramotnosti jim lze předejít.
Už předloni vedla Nemocnice Na Homolce obdobný projekt, kdy její odbor-

níci během šesti měsíců řešili téměř tři
stovky dotazů, a to nejen od pacientů.
Obraceli se na ně také lékaři a lékárníci.
Jako nejčastější problém se kromě nežádoucích účinků ukázalo nevhodné
dávkování. Například pacienti s poškozenými ledvinami či játry, ale také senioři, užívali plné terapeutické dávky,
což ale vedlo k hromadění léčiva v organismu. To mělo za následek riziko předávkování. Ve 14 procentech případů
se pak rozvíjely nežádoucí účinky, které vyvolala interakce mezi jednotlivými
druhy léků.

INZERCE

Dědictví neřešíme, peníze si raději užijeme
Manželé Havelkovi jsou
už pár let v důchodu. Žijí
nedaleko Prahy a jsou
hrdí na svůj krásný,
udržovaný domeček se
zahradou. Veškerý čas
a energii věnují jeho
zvelebování. A protože
nemají děti ani vnoučata,
hýčkají svého psa.
Pan Havelka podnikal a jeho
žena pracovala dlouhé roky
ve státní správě. Díky solidním,
nadprůměrným příjmům jim
stát vyměřil poměrně štědré
starobní důchody. Drtivou většinu však spolkne péče o dům
a zahradu.

Vitální manželé mají spoustu
plánů, co na svém bydlení zdokonalit. I když si nestěžují, museli omezit cestování a hlídají
výdaje. Rozdíl mezi bývalými
příjmy a současnými důchody
je citelný. Kdyby dům prodali,
je po starostech, ale to nepřipadá v úvahu. Oba v něm chtějí
dožít.
Na srazu bývalých spolužáků
se pan Havelka od kamaráda
dozvěděl o Rentě z nemovitosti. „Pavel je právník, má lepší
důchod, ale i on přemýšlel, jak
dostat nějaké peníze navíc, aniž
by přišel o dům,“ vysvětluje pan
Havelka. Rozhodl se tedy také
jako spolužák kontaktovat společnost FINEMO.CZ, která jako

jediná tento finanční produkt
nabízí, a bylo rozhodnuto. Nechali si odhadnout domek, sepsali smlouvu a do měsíce bylo
všechno vyřízené. Dům prodávat nemusí a žádné měsíční
splátky je také zatěžovat nebudou. Na účtu mají najednou velice pěknou sumu, z níž mohou
kdykoli čerpat, aniž by se jakkoli
omezovali.
VýhoDy Renty z nemoVitosti:

ChCete VěDět VíC?

z Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

z Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy na
www.rentaznemovitosti.cz.

z Za života nemusíte nic splácet.
z Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
z Můžete žít důstojněji
a život si více užívat

z Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
z můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
z Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

22 13. září 2019
5plus2
■ V KUCHYNI

Z fazolí si můžete
připravit rychlou
a zdravou večeři
v podobě pomazánky,
ale vyzkoušejte i skvělé,
i když trochu kaloričtější
pokrmy. Například
portugalskou Feijoadu.

Česká republika

Kalorické hody z fazolí
„Cassoulet“ s pečeným bůčkem podle Romana Pauluse
Potřebujeme: 500 g předem namočených fazolí, 1 středně velkou cibuli, 100 g anglické slaniny,
200 g mrkve, 50 g petržele, 200 g rajčat, 1 řapíkatý celer, 0,5 demi glace (nebo zeleninového
vývaru), tymián, rozmarýn, sůl, velkolistou petržel.
Postup: V kastrolu společně restujeme kostičky cibule, slaniny a kořenové zeleniny. Po chvíli
přidáme nakrájený řapíkatý celer, rajčata na kostky, tymián, rozmarýn a předem namočené
fazole, ještě krátce zarestujeme a zalijeme vývarem. Přiklopíme poklicí nebo kouskem pergamenu
a při 150 stupních pečeme v troubě, než jsou fazole měkké (cca 2 hodiny). Na závěr přidáme
nadrobno nasekanou petrželku. Pro odlehčenou vegetariánskou verzi vynecháme slaninu a demi
glace nahradíme zeleninovým vývarem. Můžeme doplnit klobáskou, pečeným jehněčím kolínkem

INZERCE

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

či bůčkem (maso 24 hodin předem
naložíme do soli, rozmarýnu a česneku,
vložíme do trouby a pomalu pečeme
do změknutí, během pečení můžeme
polévat marinádou z medu a černého
piva).
Zdroj: lidovky.cz

Feijoada

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL

s vyklápěcím návěsem ANV-380
a motorem HONDA GCV 160
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
/

AKCE
64 740 Kč

39 990 Kč

Na 4 porce potřebujeme: 250 g černých
fazolí, 500 g vepřového ramínka
(nakrájeného na kostky), 100 g prorostlé
slaniny (na plátky), 500 g uzených
vepřových žebírek, 3 klobásky chorizo
(na kolečka), olivový olej, 3 na drobno
nakrájené cibule, 4 stroužky česneku
(nadrobno nasekaného), 2 lžíce vinného
octa, 3 bobkové listy, sůl, pepř, mleté chilli.
Postup: Fazole
namočíme přes noc
do studené vody.
V hluboké pánvi
opečeme slaninu
do křupava a vyjmeme. Do tuku přidáme
postupně ramínko, žebírka a chorizo,
osolíme a opepříme. Maso opečeme
a dáme stranou. Do pánve přidáme trochu
olivového oleje, vložíme cibuli, česnek
a chilli, osolíme a opékáme do měkka – asi
8 minut. Vrátíme zpět maso, přidáme
fazole, bobkový list a vinný ocet a zalijeme
vodou právě tolik, aby bylo vše ponořené
(maximálně 500 ml). Přivedeme k varu,
stáhneme plamen a dusíme pod pokličkou
asi dvě hodiny tak, aby fazole i maso byly
měkké. Pokud se vám ke konci vaření bude
zdát, že je omáčka příliš řídká, sejmeme
pokličku a necháme trochu tekutiny
odpařit. Servírujeme s rýží a klínky
pomeranče.
Zdroj: iDNES.cz

Fazolová pomazánka

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Boskovice, TLAMKA-ZAHRADNÍ TECHNIKA, Chrudichromská 1b, T 516 456 297, 777 064 455 / Brtnice, Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254,
T 777 743 410, 567 216 388 / České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 / Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ,
Pražská 2495, T 569 425 052 / Humpolec, PIPEK, Nerudova 176, T 565 532 406, 777 583 996 / Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 /
Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 / Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 / Znojmo,
Ivan Krejčí, Pražská 88, T 515 221 833

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

Na 4 porce potřebujeme:
250 g plechovka bílých fazolí ve slaném
nálevu, 4 lžíce olivového oleje, sůl, pepř,
snítku libečku nebo petržele na dochucení,
2 rozdrcené stroužky česneku, hrst
vlašských ořechů rozsekaných na kousky.
Postup: Fazole vlijeme do cedníku,
propláchneme studenou vodou a necháme
odkapat. Vsypeme do mixéru
a rozmixujeme spolu s olivovým olejem.
Pokud mixér nemáme, v misce rozdrtíme
fazole vidličkou nebo šťouchadlem na
brambory a pak promícháme s olejem.
Směs dochutíme solí, pepřem, česnekem a
na jemno nasekaným libečkem. Vmícháme
ořechy. Zdroj: iDNES.cz (Časopis Apetit)

Česká republika
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Září s novou knihou
Zimní voják

Knižní
TIPY
Skoro nejlepší sestry –
Pohroma s dortem

Daniel Mason
Vídeň 1914. Luciovi je 22 let a studuje třetí ročník medicíny, když v celé Evropě
propukne první světová válka. Uchvácen
romantickými příběhy o statečných chirurzích v první linii narukuje jako jeden
z mnoha, neboť očekává místo v dobře zajištěné polní nemocnici. Když však dorazí
na místo určení, čeká na něj zrekvírovaný

kostel zastrčený vysoko v odlehlém údolí
Karpat, krutý mráz a pacienti umírající na
tyfus. Ostatní lékaři utekli a zůstala jen jediná, ale o to záhadnější řádová sestra Margarete. Avšak Lucius ještě nikdy nedržel
v ruce chirurgický skalpel. A zatímco
v zimní krajině zuří válka, mladý muž zjišťuje, že stále více propadá kouzlu této
ženy, pod jejímž vedením se musí učit surové, provizorní medicíně.
320 stran, Nakladatelství JOTA

INZERCE

Sarah Welk

Ahoj. Já jsem Eliška a je mi sedm let.
Jo a tohle je moje
mladší sestřička
Anička. Maminka
říká, že si musím
s Aničkou hrát, protože je mladší, což
je někdy děsná otrava. Ale musím se
přiznat – občas má
Anička opravdu dobré nápady. Také máme
bratrance Matěje, který bydlí se svým tátou
na statku a chytil několik myší. My jsme je
s Aničkou musely zachránit, prostě musely,
a tak jsme je ubytovaly v našem domečku
pro panenky. Kdo ale mohl tušit, že ti malí
hlodavci vůbec nebudou chtít poslušně zůstat ve svém novém úkrytu. No to bude pohroma! Ale ne tak velká, jako když jsme
Matějovi úplně samy pekly dort. Ach ti dospělí, nejen, že s nimi není skoro žádná zábava, ale ani pořádné recepty neumí psát. Maminka říká, že se z nás jednou zblázní.
128 stran, Nakladatelství Svojtka

Necháte mě domluvit?
Jeremy Clarkson

Jako vždy frustrovaný, překvapený, pobavený,
rozhořčený, kárající nebo vysmívající se, tento
nejznámější novinář na světě přichází s novou knihou postřehů o
současném světě.
Dozvíte se, že když se dáte na veganství,
skončíte na vozíku. Když budete meditovat, skončíte na vozíku. A pokud budete
jako Tom Cruise uctívat ještěrky, skončíte na vozíku. Takže pokud si tuto knihu
nekoupíte a pozorně, raději dvakrát nepřečtete, umíte si představit, jak skončíte. Připomeňme, že 59letý Jeremy Clarkson se proslavil především moderováním
úspěšné motoristické show Top Gear. O
autech (ale nejen o nich) napsal i několik
humorných knih. Připravoval také pravidelně články do bulvárních novin The
Sun a také do novin The Sunday Times.
296 stran, Nakladatelství Argo

Elektrické vozíky
pro seniory
SELVO 4800

72 590 Kč

43 990 Kč

Dojezd 45 km
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
Elektromagnetická brzda
Silný motor 800W
Certiﬁkováno pro TP, ZTP
Certiﬁkováno
a ZTP/P
Nový výrobek
42 prodejen a servisů

Brno – Černovice
Gardentech – Jaroslav Toninger, Mírová 15
tel.: 548 531 294
Boskovice
TLAMKA s.r.o., Chrudichromská 1b
tel.: 516 456 297, tel.: 777 064 225
Přerov
KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14
tel.: 581 737 028 – 029

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 14. září 2019

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

7.15 Pohádka o ebenovém koni 8.10 Gejzír
8.40 Otec Brown VI 9.25 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Červánková královna 14.05 Lhát se nemá,
princezno! 14.40 Prima sezona (1/5) 15.40
Maskovaná milenka 17.05 Hercule Poirot
18.00 Bydlet jako... malé tanečnice 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.45 Looney Tunes: Úžasná show II (24, 25)
7.30 Show Toma a Jerryho (19) 7.50 Tvoje
tvář má známý hlas VI 11.10 Koření 12.10
Volejte Novu 12.45 Rady ptáka Loskutáka
14.00 Výměna manželek XI 15.25 Šéfe, jsem
v tom! 17.10 Slečna drsňák 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Max Steel (9) 6.30 My Little Pony VIII
(25) 6.55 Příhody Bolka a Lolka 7.20 M.A.S.H
(236) 7.50 M.A.S.H (237) 8.25 Autosalon 9.40
Bikesalon 10.15 Česko Slovensko má talent
12.05 Vraždy v Midsomeru XIV 14.05
Pytlákova schovanka. Filmová komedie (ČR,
1949) 16.40 Zítra to roztočíme, drahoušku...!
Komedie (ČR, 1976). Hrají M. Kopecký,
S. Zázvorková, I. Janžurová, L. Sobota,
F. Peterka a další 18.55 Velké zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

6.10 Poslední loď IV (5) 7.05 13. okrsek (10) 8.00
Pevnost Boyard (1) 10.20 Re-play 10.55 COOL
e-sport 11.25 Futurama II (16) 11.55 Simpsonovi
XXIV (17-20) 13.55 Futurama III (1) 14.15 COOLfeed
14.25 Transformers: Zánik 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XXIV (21) 18.30 Simpsonovi XXIV (22)
18.55 Simpsonovi XXV (1) 19.30 Simpsonovi XXV
(2) 19.50 COOLfeed 20.00 Shrek 2 22.05 Viktor
Frankenstein 0.20 Živí mrtví VII (10)

20.00 Zázraky přírody
21.10 Hrabě Monte Christo (1/4)
Dobrodružné romantické
drama (Fr./N/It., 1998). Hrají
G. Depardieu, O. Mutiová,
J. Rochefort, P. Arditi, S. Rubini.
Režie J. Dayanová
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Inspektor Banks
Chladný je hrob. Krimiseriál
(VB, 2011). Hrají S. Tompkinson,
A. Loweová, J. Deam a další
0.25 Banánové rybičky
0.55 Bolkoviny
1.40 Sama doma
3.10 Rajské zahrady
3.30 Přes nový práh
3.55 Bydlení je hra
4.20 Chalupa je hra
4.40 Zahrada je hra
5.05 Pod pokličkou
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 7.55 Policisté v akci 8.55 Na chalupě

9.55 Nové bydlení 11.05 Rodáci (13/13)
13.15 Zkoušky z dospělosti (5) 14.25 Zkoušky
z dospělosti (6/6) 15.50 30 případů majora
Zemana (10) 17.10 Delukse 18.15 Postavíme,
opravíme, zvelebíme 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 30 případů majora Zemana (11) 22.00 Za
sklem II (1/8) 23.25 Za sklem II (2/8) 0.30 Delukse

NEDĚLE 6.50 Policisté v akci 7.40 Policisté

v akci 8.35 Policisté v akci 9.35 Policisté v akci
10.40 Blázni, vodníci a podvodníci, komedie (ČR,
1980) 12.20 30 případů majora Zemana (11) 14.00
Hvězda padá vzhůru 16.55 Na chalupě 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.50 Vyznání lásky, romantický
film (Rak./N, 2009) 0.50 Na chalupě

PONDĚLÍ 9.30 Soudní síň – cz 10.30 Policisté

v akci 11.30 Odsouzené (20) 12.50 Nevinní (9/32)
13.50 Nevinní (10/32) 14.50 Soudní síň 15.55
Soudní síň 16.55 Policisté v akci, seriál (SR, 2016)
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Blázni, vodníci a podvodníci 21.55 Jak jsem
přežil 23.05 Policisté v akci 0.10 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

20.15 Tvoje tvář má známý hlas VI
22.50 Dilema
Komediální drama (USA, 2011)
0.55 Šéfe, jsem v tom!
Komedie (USA, 2009)
2.15 Námořní vyšetřovací služba XV (7)
2.55 Život ve hvězdách
3.55 Žabí král aneb Železný Jindřich
Pohádka (N, 2008)

ÚTERÝ 8.35 Soudní síň 9.35 Soudní síň 10.50
Policisté v akci 11.45 Odsouzené (21) 12.50 Nevinní
(11/32) 13.50 Nevinní (12/32) 14.50 Soudní síň
15.50 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Hvězda
padá vzhůru 23.05 Policisté v akci 0.05 Aféry
STŘEDA 10.50 Policisté v akci 11.50 Odsouzené
(22) 12.55 Nevinní (13, 14/32) 14.50 Soudní síň
15.55 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů
majora Zemana (12) 21.55 Delukse 22.55 Policisté
v akci 23.55 Aféry 0.45 Nové bydlení

ČTVRTEK 9.45 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.45 Odsouzené (23) 12.50 Nevinní (15, 16/32)
14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Extrémní případy 21.20 Extrémní případy
22.25 Policisté v akci 23.30 Delukse
PÁTEK 9.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

11.40 Odsouzené (24) 12.50 Nevinní (17, 18/32)
14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Žena za pultem (1/12) 21.20 Hra
života 23.25 Policisté v akci 0.35 Nové bydlení

20.15 Temný Kraj II (3)
Husičky 1/2. Krimiseriál (ČR, 2019).
Hrají L. Vaculík, K. Nováková
Badinková, J. Teplý, K. Zima,
M. Trnavský. Režie J. Bártů
21.30 Polda (3)
Noční služba. Detektivní seriál
(ČR, 2016). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka,
L. Vlasáková, E. Maximová.
Režie J. Fuit
22.50 Operace Zlomený šíp
Akční thriller (USA, 1996).
Hrají Ch. Slater, J. Travolta,
S. Mathisová, D. Lindo,
F. Whaley. Režie J. Woo
1.00 12 hrdinů
Akční film (USA, 2018). Hrají
Ch. Hemsworth, M. Shannon,
M. Peňa a další. Režie N. Fuglsig
3.45 Vraždy v Midsomeru XIII
Trn v oku. Krimiseriál (VB, 2011).
Hrají J. Nettles, J. Hughes a další

Relax
SOBOTA 7.30 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Doktor z hor 11.30 Top
Relax 11.55 Luxus store 15.35 Teleshopping 15.55
Top Relax 16.10 Indian – Pořad o hrách 16.30
Filmové novinky 16.40 Zvěřinec 17.10 Esmeralda
18.05 Esmeralda 19.00 Esmeralda 20.00
Esmeralda 21.00 Esmeralda 21.55 Vladimír Hron:
Poslední zhasne 23.10 7 pádů Honzy Dědka

NEDĚLE 7.30 Nespoutaný anděl 8.30
Nespoutaný anděl 9.30 Nespoutaný anděl 10.30
Nespoutaný anděl 11.30 Top Relax 11.55 Luxus
store 16.00 Fantastická příroda 16.30 Pralinky
17.10 Esmeralda 18.05 Esmeralda 19.00 Esmeralda
20.00 Esmeralda, seriál (Mex., 1997) 21.00
Esmeralda, seriál (Mex., 1997) 21.55 Vladimír Hron:
Poslední zhasne 23.45 Luxus store
PONDĚLÍ 7.15 Divoký anděl 8.05 Doktor z hor

9.05 Stefanie 10.05 Stefanie 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50
Pohodové zprávy 23.10 7 pádů Honzy Dědka

Nova Cinema
5.00 Secretariat 7.10 Život naruby 9.05 Odložené
případy II (3, 4) 11.25 Nominace na Oscara 13.10
Zakázané ovoce, krimikomedie (USA, 1998) 15.25
Strašpytlík, animovaný film (USA, 2005) 16.50
Hokus pokus, rodinná komedie (USA, 1993) 18.35
Superpes, komedie (USA, 2007) 20.00 Pianista,
válečné drama (N/Pol./USA/VB/Fr., 2002) 22.50
Nezvratný osud 3, horor (N/USA, 2006) 0.35
Rallye smrti, akční film (N/USA/VB, 2008)

Prima Max
8.10 My Little Pony VIII (24) 8.35 Max Steel (8)
9.05 Velké zprávy 10.35 Vítejte doma IV (10, 11)
12.25 Lekce života, komediální drama (USA, 2015)
14.25 Agatha Christie: N, či M? (1/2), krimifilm (VB,
2015) 16.10 Velký blondýn s černou botou,
komedie (Fr., 1972) 18.05 Syn Růžového pantera,
komedie (USA/It., 1993) 20.00 Ranhojič,
dobrodružný historický film (N, 2013) 23.20
Projekt minulost, sci-fi thriller (USA, 2015)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda
21.50 Esmeralda, 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda
21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PÁTEK 10.05 Stefanie 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 15. září 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.20
15.25
17.05
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.40
22.10
22.39
22.40
0.05
1.35

Zajímavosti z regionů 6.25 Rozvod
6.45 Maskovaná milenka 8.10 Úsměvy
Miroslava Vladyky 8.50 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.25 Objektiv 10.55 Hříchy
pro pátera Knoxe (7/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Křišťálek meč
Zlaté kapradí
Pěsti ve tmě
Drama (ČR, 1986)
Byl jednou jeden dům (3/5)
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Hastrman
Romantický thriller (ČR, 2018)
168 hodin
To se ví
Výsledky losování Šťastných 10
Smrt stopařek
Krimifilm (ČR, 1979)
Inspektor Banks
Rozsudek III

NOVA
6.45
7.05
7.30
7.50
9.05
10.50
12.40
14.25
16.45
18.45
19.30
20.20
21.35
22.30
22.55
0.50
2.10
2.55
3.20

Looney Tunes: Úžasná show II (26)
Looney Tunes: Nové příběhy (1)
Show Toma a Jerryho (20)
O princezně Amélii
Pohádka (N, 2015)
Turbo
Animovaný film (USA, 2013)
Zamilovaný profesor
Komedie (USA, 1996)
Ecce homo Homolka
Filmová komedie (ČR, 1969)
Babovřesky 2
Komedie (ČR, 2014)
Jak básníkům chutná život
Komedie (ČR, 1987)
Hospoda (40)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava III (3)
Příběhy českých zločinů
Střepiny
300: Vzestup říše
Akční film (USA, 2014)
Ecce homo Homolka
Filmová komedie (ČR, 1969)
Specialisté (32)
Krok za krokem III (13)
Volejte Novu

6.10
6.40
7.05
7.40
8.05
9.15
9.45
11.00
11.55
12.50
13.35
14.20
16.20
18.55
19.40
19.55
20.15
22.40
1.15
2.35
3.00
5.10

Prima

Nova Cinema

Max Steel (10)
My Little Pony VIII (26)
M.A.S.H (237)
M.A.S.H (238)
Hitlerovi bodyguardi (1)
Prima ZOOM Svět
Vůně zločinu II (5)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Bella Mia
Drama (ČR, 2013)
Strašidla
Pohádková komedie (ČR, 2016).
Hrají T. Kostková, J. Dvořák
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Andílek na nervy
Komedie (ČR, 2015). Hrají P. Řezníček, A. Kadeřávková a další
Unesená v Istanbulu
Akční krimithriller (N, 2016)
1890 (11)
Bikesalon
Vraždy v Midsomeru XIII
Šéf na grilu

7.15 Hokus pokus 9.05 Můj nejoblíbenější
Marťan 11.20 Strašpytlík 12.45 Nesmírně hlasitě
a neuvěřitelně blízko 15.05 Sue Thomas: Agentka
FBI III (4-6) 17.55 Slečna drsňák, akční komedie
(USA, 2000) 20.00 Batman začíná, akční film
(USA/VB, 2005) 22.35 Blade 2, horor (USA/
N, 2002) 0.45 Dilema, komediální drama (USA, 2011)

Prima cool
8.35 Top Gear 2011 9.50 Pevnost Boyard (2) 12.10
COOL Motorsport 12.35 Bikesalon 13.10 Futurama
III (1) 13.40 Simpsonovi XXIV (21, 22) 14.35
Simpsonovi XXV (1, 2) 15.35 Futurama III (2) 15.55
COOLfeed 16.05 Shrek 2 17.50 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XXV (3-6) 19.50 Úplně debilní zprávy
20.00 Mission: Impossible 3 22.40 Pod černou
vlajkou III (3) 23.55 Pod černou vlajkou III (4)

Prima Max
7.10 My Little Pony VIII (25) 7.35 Max Steel (9) 8.05
Velké zprávy 9.20 Vítejte doma IV (11, 12) 11.15
Pytlákova schovanka 13.50 Syn Růžového pantera
15.50 Záhada v květinářství 17.40 Kšefty s tátou,
krimikomedie (USA, 1994) 20.00 Policajtka,
romantický film (USA, 2001) 22.15 Operace
Zlomený šíp, akční thriller (USA, 1996) 0.35
Unesená v Istanbulu, akční krimithriller (N, 2016)

pondělí 16. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VI 9.45
168 hodin 10.20 Knedlíky 10.35
Dobrodružství kriminalistiky 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Obraz
14.20 Hrabě Monte Christo (1/4)
15.55 To je vražda, napsala VII
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 Sever (3/6)
21.00 Rozsudek III
21.25 Reportéři ČT
22.05 Legendy kriminalistiky 2 (3/10)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Na stopě
23.05 Kriminalista
0.05 To se ví
0.35 AZ-kvíz

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.20
23.20
0.10
1.05
1.45
2.25
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3730)
Policie Modrava III (3)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (538)
Odložené případy II (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba XV (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3731)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (87)
Specialisté (33)
Smrtonosná zbraň III (4)
Beze stopy IV (15)
Odložené případy II (5)
Odložené případy II (6)
Námořní vyšetřovací služba XV (8)
Střepiny
Co na to Češi

Prima
6.10
6.40
7.25
8.15
8.50
9.25
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.45
1.50
2.50
3.50

Max Steel (11)
Jurský svět: Indominus na útěku
M.A.S.H (238)
M.A.S.H (239)
M.A.S.H (240)
Policie v akci
Danielle Steelová:
Rodinné album (1/2)
Romantický film (USA, 1994)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (16)
Poslední polda (7)
Komisař Rex V (10)
Komisař Rex V (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (191)
Poklad z půdy
Jak se staví sen – extra
Hawaii 5-0 IX (11)
Komisař Rex V (10)
Komisař Rex V (11)
Poslední polda (7)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.20 Život naruby 7.15 Nominace na Oscara 8.50
O princezně Amélii 10.00 Můj nejoblíbenější
Marťan 12.15 Superpes 14.10 Turbo 15.50 Batman
začíná 18.15 Zamilovaný profesor, komedie (USA,
1996) 20.00 Chlapectví, drama (USA, 2014) 23.05
Nezvaný host, komedie (USA, 1994) 0.50 300:
Vzestup říše, akční film (USA, 2014)

Prima cool
12.45 Simpsonovi XXV (3-6) 14.35 Cool Kids (9)
15.05 Re-play 15.40 Futurama III (3) 16.00
COOLfeed 16.05 Americký chopper IV (22) 17.05
Top Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi
XXV (7-10) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Česko
Slovensko má talent – Aftershow 20.50 Vandráci
21.25 Teorie velkého třesku VI (17, 18) 22.20 Kurz
sebeovládání (45) 22.50 Partička 23.30 COOLfeed

Prima Max
6.35 My Little Pony VIII (26) 7.05 Max Steel (10)
7.35 Velké zprávy 8.45 Vítejte doma IV (12, 13)
10.35 Temná přísaha 12.25 Kšefty s tátou 14.50
Mission: Impossible 3, thriller (USA/N/Čína/It.,
2006) 17.35 Jak ulovit dr. Lewise, komedie (Kan.,
2013) 20.00 Francouzský polibek, romantická
komedie (USA, 1995) 22.20 Paradox času, sci-fi
thriller (Austr., 2014) 0.25 Policajtka

úterý 17. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.50 Doktor Martin IV 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.25 Mít někoho do deště
Rodinné drama (ČR, 1985)
15.05 Doktor Martin IV
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Dobrodružství kriminalistiky
21.50 Gejzír
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Columbo
23.30 Smrt stopařek
Krimifilm (ČR, 1979)

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.10
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.30
2.00
2.40
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3731)
Specialisté (87)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (539)
Odložené případy II (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba XV (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3732)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (913)
Víkend
Smrtonosná zbraň III (5)
Beze stopy IV (16)
Odložené případy II (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba XV (9)
Krok za krokem III (15)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (539)

6.15
6.40
7.25
8.15
8.50
9.25
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.55
3.00
3.55

Prima

Nova Cinema

Max Steel (12)
Jurský svět – Utajená expozice (1)
M.A.S.H (240)
M.A.S.H (241)
M.A.S.H (242)
Policie v akci
Danielle Steelová:
Rodinné album (2/2)
Romantický film (USA, 1994)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (17)
Poslední polda (8)
Komisař Rex V (12, 13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (87)
Aféra s dolarem. Komediální
seriál (ČR, 2018)
Marta
Vůně zločinu II (6)
Hawaii 5-0 IX (12)
Komisař Rex V (12, 13)
Poslední polda (8)
Prostřeno!

7.00 Nesmírně hlasitě a neuvěřitelně blízko 9.15
Odložené případy II (5, 6) 11.35 Turbo 13.45
Batman začíná 16.15 Šéfe, jsem v tom! 17.55 Jak
básníkům chutná život, komedie (ČR, 1987) 20.00
Invaze, sci-fi film (USA/Austr., 2007) 21.50
25. hodina, drama (USA, 2002) 0.20 Pianista,
válečné drama (N/Pol./USA/VB/Fr., 2002)

Prima cool
15.55 COOLfeed 16.00 Americký chopper IV (23)
17.00 Top Gear 2011 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XXV (11, 12) 19.06 COOLfeed 19.15
Simpsonovi XXV (13, 14) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Top Gear speciál: James May a lidové autíčko II
(1) 21.20 Teorie velkého třesku VI (19, 20) 22.15 Kurz
sebeovládání (46) 22.45 Partička 23.25 COOLfeed
23.35 Americký chopper IV (23) 0.35 Partička

Prima Max
6.35 Jurský svět: Indominus na útěku 7.05 Max
Steel (11) 7.35 Velké zprávy 8.50 Vítejte doma IV
(14) 9.45 Transformers: Zánik 13.20 Jak ulovit dr.
Lewise 15.45 Francouzský polibek 18.10 Milenec na
záskok, romantický film (USA, 2017) 20.00 Žhavé
výstřely, komedie (USA, 1991) 21.50 Loupež na
úrovni, krimikomedie (Kan./VB, 2013) 23.45
Paradox času, sci-fi thriller (Austr., 2014)

středa 18. září 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.50 Obraz 10.05 Všechno, co
mám ráda 10.35 Dobrodružství
kriminalistiky 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechnopárty
14.45 Columbo
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Svět pod hlavou (3/10)
21.05 Neviditelní (3/13)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Columbo
23.15 Případy detektiva Murdocha X
0.00 Pěsti ve tmě
Drama (ČR, 1986)
1.40 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.20
23.15
0.05
1.40
2.20
2.50
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3732)
Ordinace v růžové zahradě 2 (913)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (540)
Odložené případy II (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba XV (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3733)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek XI
Malé lásky II
Smrtonosná zbraň III (6)
Beze stopy IV (17)
Odložené případy II (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba XV (10)
Krok za krokem III (16)
Kolotoč
Co na to Češi

6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00

Prima

Nova Cinema

Max Steel (13)
Jurský svět – Utajená expozice (2)
M.A.S.H (242)
M.A.S.H (243)
M.A.S.H (244)
Policie v akci
Danielle Steelová:
Vzkaz z Vietnamu (1/2)
Romantický film (USA, 1993)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (18)
Poslední polda (9)
Komisař Rex V (14)
Komisař Rex V (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (192)
Show Jana Krause
Temný Kraj II (3)
Hawaii 5-0 IX (13)
Komisař Rex V (14)
Komisař Rex V (15)
Poslední polda (9)
Prostřeno!

5.05 Superpes 6.25 Odložené případy II (, 8) 8.10
Sue Thomas: Agentka FBI III (4-6) 11.25
Zamilovaný profesor 13.40 Slečna drsňák 15.45
Invaze 17.30 King Kong, dobrodružný film (USA,
1976) 20.00 Něco jako láska, komedie (USA, 2005)
21.50 Přeber si to, krimikomedie (USA, 1999) 23.45
Ruka na kolébce, psychothriller (USA, 1992)

Prima cool
12.50 Simpsonovi XXV (11-14) 14.45 Teorie velkého
třesku VI (19, 20) 15.35 Futurama III (5) 15.55
COOLfeed 16.00 Americký chopper IV (24) 17.00
Top Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi
XXV (15-18) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
Teorie velkého třesku VI (21-24) 22.10 Kurz
sebeovládání (47) 22.40 Partička 23.10 COOLfeed
23.20 Americký chopper IV (24) 0.20 Partička

Prima Max
8.05 Jurský svět – Utajená expozice (1) 8.35 Max
Steel (12) 9.05 Velké zprávy 10.40 Vítejte doma IV
(14, 15) 12.30 Záhada v květinářství 14.20 Milenec
na záskok 16.15 Žhavé výstřely 18.10 Učitelé na
zakázku, komedie (Fr., 2013) 20.00 Bez dcerky
neodejdu, drama (USA, 1991) 22.25 Komando
postradatelných, akční film (USA/Rus., 2012) 0.25
Loupež na úrovni, krimikomedie (Kan./VB, 2013)

čtvrtek 19. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Doktor Martin IV 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Knedlíky
14.20 Otec Brown VI
15.10 Doktor Martin IV
15.55 To je vražda, napsala VII
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 Vyprávěj
20.55 Dobrodružství kriminalistiky
21.45 Máte slovo s M. Jílkovou
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Taggart
0.00 Kriminalista
0.55 AZ-kvíz
1.30 Toulavá kamera
1.55 Rajské zahrady II

5.55
8.50
9.10
10.05
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.05
23.50
0.50
1.40
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3733)
Malé lásky II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (541)
Odložené případy II (11)
Odložené případy II (12)
Námořní vyšetřovací služba XV (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3734)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (914)
Život ve hvězdách
S ledovým klidem
Akční film (USA, 2012)
Odložené případy II (11)
Odložené případy II (12)
Námořní vyšetřovací služba XV (11)
Krok za krokem III (17)

Prima
6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
1.50
2.55
3.50

Max Steel II (1)
Ninjago X (1)
M.A.S.H (244)
M.A.S.H (245)
M.A.S.H (246)
Policie v akci
Danielle Steelová:
Vzkaz z Vietnamu (2/2)
Romantický film (USA, 1993)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (19)
Poslední polda (10)
Komisař Rex VI (1)
Komisař Rex VI (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (88)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Hawaii 5-0 IX (14)
Komisař Rex VI (1)
Komisař Rex VI (2)
Poslední polda (10)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.15 Sue Thomas: Agentka FBI III (5, 6) 7.05
Odložené případy II (9, 10) 8.50 King Kong 11.50
Invaze 14.05 Včera narozeni 15.55 Něco jako láska
17.50 Babovřesky 2, komedie (ČR, 2014) 20.00
Země ztracených, komedie (USA, 2009) 21.50
Barva peněz, drama (USA, 1986) 0.10 Bezcitní lidé,
krimikomedie (USA, 1986)

Prima cool
12.15 Futurama III (5) 12.45 Simpsonovi XXV (15-18)
14.40 Teorie velkého třesku VI (23, 24) 15.35
Futurama III (6) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký
chopper IV (25) 17.00 Top Gear 2011 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXV (19-22) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie
velkého třesku VII (1, 2) 22.25 Kurz sebeovládání
(48) 22.50 Bojiště Země: Sága roku 3000

Prima Max
7.40 Jurský svět – Utajená expozice (2) 8.05 Max
Steel (13) 8.35 Velké zprávy 9.50 Vítejte doma IV
(15, 16) 11.45 Syn Růžového pantera 13.45 Učitelé
na zakázku 15.40 Bez dcerky neodejdu 18.10
Nebezpečná záměna 20.00 Co je doma, to se
počítá, pánové..., komedie (ČR, 1980) 21.55 Fakjů,
pane učiteli 2, komedie (N, 2015) 0.25 Komando
postradatelných, akční film (USA/Rus., 2012)

pátek 20. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Po stopách hvězd 10.15 Byl
jednou jeden dům (3/5) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Cestománie
15.35 Příběhy slavných... Petr Čepek
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 Četníci z Luhačovic (3/12)
21.25 13. komnata Ilony Svobodové
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot
23.45 Případy detektiva Murdocha X
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Na forbíně TM
2.05 Na stopě

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.35
13.00
14.15
16.10
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.25
1.15
2.50
3.30
4.10
5.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3734)
Ordinace v růžové zahradě 2 (914)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (542)
Odložené případy II (13, 4)
Námořní vyšetřovací služba XV (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3735)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Babovřesky 3
Komedie (ČR, 2015)
Divoši
Krimidrama (USA, 2012)
Odložené případy II (13, 14)
Krok za krokem III (18)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (542)
Novashopping

Prima
6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
0.10
1.10
2.10
3.10
4.10

Max Steel II (2)
Ninjago X (2)
M.A.S.H (246)
M.A.S.H (247)
M.A.S.H (248)
Policie v akci
Danielle Steelová: Prsten (1/2)
Romantický film (USA, 1996)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (20)
Poslední polda (11)
Komisař Rex VI (3)
Komisař Rex VI (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Dívka ve vlaku
Thriller (USA, 2016). Hrají
E. Bluntová, R. Fergusonová
Hawaii 5-0 IX (15)
Komisař Rex VI (3)
Komisař Rex VI (4)
Poslední polda (11)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.40 King Kong 8.10 Odložené případy II (11, 12)
9.55 Táta jak má být 12.10 Něco jako láska 14.40
Vlna za vlnou 16.30 Země ztracených, komedie
(USA, 2009) 18.20 Vodonoš, komedie (USA, 1998)
20.00 Život brouka, animovaný film (USA, 1998)
21.45 Podvedená, thriller (USA, 1991) 23.50
S ledovým klidem, akční film (USA, 2012)

Prima cool
8.55 Top Gear 2011 10.00 Americký chopper IV
(25) 11.10 Autosalon 12.15 Futurama III (6) 12.45
Simpsonovi XXV (19-22) 14.40 Teorie velkého třesku
VII (1, 2) 15.40 Futurama III (7) 16.00 COOLfeed
16.05 Americký chopper IV (26) 17.00 Top Gear
2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXVI (1-4)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Nezastavitelný
22.15 Útes smrti 0.05 Americký chopper IV (26)

Prima Max
7.50 Ninjago X (1) 8.20 Max Steel II (1) 8.50 Velké
zprávy 10.15 Vítejte doma IV (16, 17) 12.00 Kšefty
s tátou 14.25 Nebezpečná záměna 16.15 Záhada
v květinářství, krimiseriál (Kan., 2016) 18.10 Agatha
Christie: N, či M? (2/2), krimifilm (VB, 2015) 20.00
Návrat velkého blondýna, komedie (Fr., 1974) 21.45
Bojiště Země: Sága roku 3000, sci-fi film (USA,
2000) 0.15 Fakjů, pane učiteli 2, komedie (N, 2015)
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Česká republika

Sázka o 2 vodky
Pořad Prostřeno! tentokrát v Jihočeském kraji
ČR | Soutěžní Prostřeno! na jihu Čech
svede proti sobě tři muže a dvě ženy v
zápolení o výhru 60 tisíc korun. Jako
první se v pondělí k plotně v Bítově nedaleko Tábora postaví Jaroslav (56 let).
V pořadu je už podruhé. Přestal pít a
abstinuje. Proto je v šoku, když dorazí
soupeř Petr, který je pod parou, a nazve
soutěžící Janu čarodějnicí.
V úterý uvaří právě Jana (52 let), expedientka z Tábora. Netají se podivnou sázkou o dva panáky vodky, že dá v soutěži
někomu jediný bod. Připraví jihočeskou
baštu, což je spousta masa a uzenin. A dokonce projeví sympatie k polepšenému
Petrovi, který ji už nenazývá čarodějnicí.
Středeční večer v režii svobodného
Pavla (42 let) se odehraje na ubytovně
ve střelnici. Jenomže gril mu vyhasne a
dvouplotýnkový vařič jede pomalu. Při
podivínském večeru Pavel naservíruje
rančerskou kuchyni a jako zábavu chystá skládání pistole.
Studentka Markéta (16 let) ve čtvrtek
pozve hosty do dětského pokojíku. Umí
vařit, kotletu zahalí do slaninového závoje, koláček bude mřížkovaný, polév-

ka jarní a šalotka pečená. A jako zábavu
budou hosté lovit kachničky.
Sebevědomý řezník Petr (44 let) v pátek přivítá soupeře v krásném domě.
Nachystá domácí králičí paštiku s rybízovým přelivem, svíčkovou s variací
mas i nefalšovaný tažený štrúdl. Soupeři si mlčky pochutnávají a dokonce chtějí přidat, což se moc nevidí. A kdo vyhraje? Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední den od 17.50 hodin.
A zatím zksute některý z receptů.
Králičí paštika s rybízovým přelivem, domácí pečivo
Ingredience: králičí játra, cibule,
sádlo, 100 ml červeného vína, rybízová marmeláda.
Domácí pečivo: 1 hrnek hladké mouky,
1/2 hrnku vlažné vody, 1/4 kvasnic,
kmín, sůl. Postup: Na paštiku zpěníme
cibuli dozlatova, přidáme játra a dusíme
doměkka. Přidáme sůl, pepř, vše rozmixujeme a dáme vystydnout. Víno svaříme s rybízovou marmeládou, než se to

Řezník Petr (vzadu uprostřed) sice přijde v pondělí v náladě, ale pak seká
latinu. To Jana (vpravo) si sázku o dvě vodky nenechá ujít. FOTO | FTV PRIMA
zredukuje na hustší konzistenci. Na domácí pečivo si zaděláme kvásek, těsto
necháme vykynout, po vykynutí z těsta
vypracujeme dva dalamánky. Pečeme
25 až 30 minut při teplotě asi 200 °C.
Vepřová kotleta ve slaninovém závoji
se smetanovými bramborami
Ingredience: 1 kg vepřových kotlet či
pečeně, 10 ks zeleného chřestu, 200 g
anglické slaniny, sójová omáčka, grilovací koření, 15 malých brambor, 150 ml
smetany ke šlehání (30 %), sůl, pepř,
1 lžíce másla, čerstvý tymián. Postup:
Oloupeme si brambory a prokrojíme je
na tenké plátky, aby zůstaly vespod spojené. Brambory dáme na pekáč a mezi
plátky vložíme tymián, okořeníme.

Navrch položíme hoblinku másla,
podlijeme
trochou
vody
a
dáme péct
asi na hodinu. Jakmile se voda začne odpařovat, přilijeme smetanu. Maso nakrájíme na centimetrové plátky a zatáhneme na pánvi s rozpáleným olejem a pokapeme sójovou omáčkou. Opečené
maso vyndáme a vložíme na plech a
dáme péct. Zatímco se maso peče, spaříme si chřest. Opečené maso vyndáme a
přiložíme chřest a celé zabalíme plátkem slaniny a pak necháme slaninu zatáhnout na pánvi.
(kot)

INZERCE

Středoevropský technologický institut | www.ceitec.cz

ITAB Shop Concept CZ
• Jsme součástí velké mezinárodní
společnosti ITAB SHOP CONCEPT AB.
• Zabýváme se návrhem, konstrukcí,
výrobou a dodávkami vybavení
obchodů a supermarketů.
• Jsme moderní společností s orientací
na vývoj a vyspělé technologie.
Hledáme nové kolegy, kteří nám pomohou dále rozvíjet naši ﬁrmu.

Možnost uplatnění v naší společnosti:

•
•
•
•

Obsluha CNC strOjů
svářeč
ZáMečNík
PraCOvNík MONtáže
POkladNíCh bOxů
• skladNík
• PraCOvNík lakOvNy
Více informací o aktuálně nabízených pozicích získáte
na tel.: 516 805 851 nebo na e-mailu: info.162@itab.com
ITAB SHOP CONCEPT CZ, a. s. | Chrudichromská 2364/19, 680 01 Boskovice, Česká republika
tel.: +420 516 805 900| fax: +420 516 805 901| e-mail: info.162@itab.com| www.itab.com

www.itab.com

Je Vám 55-70 let? Máte neklidný spánek?
Zhoršila se vám paměť nebo pozornost?
Může se jednat o počátek degenerativního onemocnění
mozku. Dalšími projevy mohou být zpomalení pohybů,
svalová ztuhlost, tichá řeč, zácpa, změna čichu nebo
zhoršení nálady.
Neurovědci z CEITEC MU hledají dobrovolníky
pro výzkum Parknisonovy nemoci a jiných
neurodegenerativních onemocnění mozku. Časný záchyt
těchto onemocnění je velmi důležitý pro jejich léčbu. Pokud
byste se chtěli účastnit, ozvěte se nám!

MUDr. Ivona
Morávková

ivona.moravkova@ceitec.muni.cz
+420 774 176 568

iKengineering

přijmeme
pracovníky

svařeč tig / mig
y jednosměnný

provoz

Nástup možNý ihNed!
kovovýroba IK ENGINEERING, s.r.o.
Spešov č.p. 46 y tel.: 516 432 207
www.ik-e.cz y obchod@ik-e.cz
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„Musela jsem
rychleji dospět“
Zářila v soutěži
SuperStar. Talentovaná
Eliška Rusková teď má
videoklip z Řecka a
zpívala v O2 areně po
boku Leoše Mareše.

V

5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

PETR WOJNAR
ČR | Na místo rozhovoru v orlovské Lutyni na Těšínsku přichází druhá nejlepší
zpěvačka loňské soutěže SuperStar Eliška Rusková (16 let) z bytu v nedalekém
paneláku. Vypráví o tom, jak jí televizní soutěž změnila život.
Chybí vám velké pódium, televizní
kamery a vůbec veškerý humbuk,
který soutěž provázel?
Stýská se mi po té radosti v momentě,
kdy jsem postoupila dál. Ta přicházela
ze všech stran a byla šílená a krásná.
Chybí mi i ti lidé, s Terezou Maškovou

Váš dobrý soused

od 11.9. do 22.9.2019

(vítězka SuperStar, pozn. redakce) jsem
se viděla po roce na jedné akci, s Karmen Pál-Baláž si občas napíšeme, jinak
už nejsem s nikým v kontaktu.
Šla byste do toho znovu? Neměla
pro vás soutěž i negativní dopady?
Určitě šla, to dobré převažovalo. Negativní byl a je zájem bulvárních novinářů. Stačilo, když mě viděli s nejlepším
kamarádem, a už psali, že spolu chodíme. Asi před měsícem jsem dala jednu
fotku se současným přítelem na sociální
sítě a už o tom vydali tři články.

Hermelín Král sýrů
ů
přírodní 120 g

Od finále pěvecké soutěže uběhl
zhruba rok a čtvrt. Na co jste od té
doby nejvíce pyšná?
Povedlo se mi v 16 letech zpívat před
dvaceti tisíci lidmi v O2 areně na třech
koncertech Leoše Mareše. Nikdy by mě
nenapadlo, že budu v tom věku vystupovat před tolika lidmi, i když si uvědomuji, že nepřišli na mě. Kromě toho jsem
natočila klip, který má milion a půl
zhlédnutí na YouTube a chtěla bych vydat EP s pěti singly.

Zmínila jste věk, komplikuje vám
vaše mládí pěveckou kariéru?
Rodiče musí souhlasit s některými věcmi, ale máme perfektní vztahy, takže to
není problém. Občas máme s manažerkou z jednání s organizátory festivalů
pocit, že mě někteří nechtějí právě kvůli
věku. Takže asi z tohoto pohledu ano.
A naopak? Nekazí vám třeba pěvecká kariéra mládí?
Samozřejmě, že je mi občas líto, když
mi napíše kamarádka z Orlové, jestli
něco nepodnikneme, a já jsem zrovna
pracovně v Praze. Ale tak to je, musela
jsem dospět rychleji, ale nevadí mi to.

2990

100 g = 24,92 Kč

Zmiňujete sociální sítě. Je dnes pro
začínající zpěváky nezbytné se na
nich prezentovat?
Hlavně Instagram je v současnosti snad
nejdůležitější platforma, překonává i
Facebook. Pro lidi, kteří se chtějí prosadit v showbyznysu, je prakticky nutnost
jej mít a dávat na něj občas i věci ze soukromí, protože lidi to zajímá. Modelky,
které jdou na casting, vypisují ve formuláři, kolik mají na Instagramu sledujících, to mě překvapilo.

Klip k písni El Latino jste natočila na
řeckém ostrově Korfu…
Byly to tři dny se super partou lidí. Ale
nebyla bych to já, aby se mi něco nepřihodilo. Režisér klipu si půjčil motorku a projeli jsme si část ostrova. Při vysedávání
jsem si o výfuk spálila nohu. Jít s tím pak
do moře nebylo nic příjemného.

Orlovanka Eliška Rusková rok po
soutěži SuperStar. FOTO | A. SATINSKÝ

AKCE platí

890

Staré
Sta
St
aré Brno
Brn
světlé výčepní
0,5 l
1 l = 17,80 Kč

4490

6

Tatranky
arašídové 47
7g

90

Jihlavanka
a
Standard 250
0g
100 g = 17,96 Kč

100 g = 14,68 Kč

19

90

Lunch 400 g
100 g = 7,48 Kč

2990

t dič í
Pomazánkové tradiční
Jaroměřické 150 g
100 g = 13,27 Kč

590

Perník jahůdka
Lvíček
ůd
dk L
íč 60 g,
Perník švestka Lvíček 60 g,
Perník borůvka Lvíček 60 g
100 g = 9,83 Kč
Realizace: AKON Česká republika, s.r.o. | Bayerova 16, 602 00 Brno | tel./fax: 548 211 210 email: info@akon.cz | www.akon.cz
Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. | Právo na opravu případných skových nebo jiných chyb je vyhrazeno.

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Pracoviště Dětská léčebna Křetín,
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice,
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy (www.detskelecebny.cz)
přijme do pracovního poměru

LÉKAŘE, pEdiAtrA
Požadujeme: • odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře dle zák. 95/2004 Sb., možno i absolvent
Nabízíme:
• hlavní pracovní poměr – úvazek 1,0,
možnost i částečného úvazku
• podporu dalšího vzdělávání - specializační
příprava (na náklady zařízení)
• možnost školení, kurzů a osobního rozvoje
(na náklady zařízení)
• klidné a rodinné prostředí
http://www.detskelecebny.cz/prezentace/

• 25 dní dovolené, různé zaměstnanecké
beneﬁty, zajímavé odměny
• 11. – 14. platová třída s osobním příplatkem
• výhodou léčeben - neslouží se služby!
(Možnost služeb v nedaleké nemocnici a na LSPP)
• zázemí 3 pediatrických léčeben – rozmanitost
práce
• možnost dočasného ubytování

Nástup: od 1. 10. 2019 nebo dle dohody
Kontakt: Bližší informace podá primářka léčebny
MUDr. Kateřina Bednaříková, bednarikova@detskelecebny.cz
nebo hlavní sestra zařízení - Mgr. Jarmila Prudilová, prudilova@detskelecebny.cz

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

Firma TextilEco a.s.
Rozšiřujeme náš tým v Boskovicích
Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• disponent/ka
• kalkulant/ka
• specialista
sterilizace
• stavební technik
• technik BOZP

• dělnice ve zdravotnické
výrobě
• mechanik/seřizovač
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické
výrobě

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti • čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou • 3 dny dovolené navíc • příplatky nad
zákonnou výši – příplatek za odpolední směnu 17,60,- Kč/hod; příplatek
za práci v noci 27,54,- Kč/hod; příplatek za práci v sobotu 15% průměrného
výdělku; příplatek za práci v neděli 20% průměrného výdělku • možnost
osobního rozvoje v rámci L&R Academy • kooperativní prémie • dotované
stravování • odměna na dovolenou a vánoční odměny • vitamínové balíčky
• věrnostní odměny • ﬁremní akce a beneﬁty

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Třídič/ka vstupního materiálu

(textil, hračky, módní doplňky)

Nabízíme
 Flexibilní pracovní dobu
 Příspěvěk na stravování/stravenky
 Sleva na ﬁremní produkty - móda
 Odměny za věrnost
a docházku
 Dostupnost z nádraží
(do 10 min)
 Nástupní mzda
95 Kč/hod
Po zapracování

130 Kč/hod

včetně prémií

Více informací na tel.: 604 101 355, 516 411 765
email: alenamaresova@textileco.as

Česká republika

Téma: Jak zbavit
tělo bolesti

V

ítězslav Hradil je respektovaným odborníkem v oblasti rehabilitačního lékařství a také
blízkým spolupracovníkem jednoho
z nejuznávanějších fyzioterapeutů
na světě profesora Pavla Koláře, v jehož Centru sportovní medicíny působí jako primář.
„Tělo má obrovskou schopnost vyrovnávat se s různými patologickými
vlivy. Donekonečna to ale nejde,“
upozorňuje primář Hradil a dodává:
„Elasticita našeho těla s věkem klesá. To, co se odehrává v našem těle
při stárnutí, hlavně v oblasti meziobratlových plotének páteře, bych přirovnal k dužině kokosového ořechu.
Když ji necháte vyschnout, je sice
tvrdá, ale velmi křehká. Zhruba od
čtyřiceti let bychom proto měli být
po ránu velmi opatrní. Zapomenout
na stoj o jedné noze, když si natahujeme kalhoty. Deset až dvacet minut
po probuzení to pro páteř ani kyčle
není vůbec dobré.“
Existuje recept na to, jak zvládat bolest? A jak se léčí tělo ve špičkovém rehabilitačním centru?
Čtěte v novém vydání týdeníku
Téma.
(čer)
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Královna Alžběta si vystřelila
z Američanů, kteří ji nepoznali
ANGLIE | Přestože britská královna Alžběta II. (93 let) na oficiálních akcích působí seriózně, v soukromí je známá
svým smyslem pro humor. Její osobní
strážce prozradil, že si jednou vystřelila
z Američanů, kteří ji na panství Balmoral nepoznali.
Pro královnu jsou typické zářivé kostýmy, které většinou obléká na veřejné
akce. V soukromí, když tráví léto na
zámku Balmoral, chodí na skotském
panství v holínkách a tvídovém oblečení zemitých barev se šátkem na hlavě.
Málokdo ji tak pozná. Potvrdil to Richard Griffin, který pro královnu pracuje přes třicet let coby osobní strážce.
V rozhovoru pro list The Times uvedl, že jednou na procházce potkali americké turisty, kteří se dali s královnou do
řeči. Američané se jí ptali, jestli bydlí v
Balmoralu. Odpověděla, že tam má
dům. Tak se jí ptali dál, jestli někdy spatřila královnu, která tam v létě pobývá.
„Ne, ale tento policista ji potkal,“ odpověděla v klidu Alžběta II. Podle Griffina se turisté rozloučili a odešli, aniž jim

Královna Alžběta II. se šátkem na
hlavě.
FOTO | AP, REUTERS
došlo, že s královnou zrovna mluvili.
Alžběta II. svůj smysl po humor, na
rozdíl od manžela prince Philipa, neprezentuje veřejně moc často. Několik vtípků si ovšem neodpustila například loni
během natáčení dokumentu o životním
prostředí s názvem The Queen’s Green
Planet, kde jí společnost v zahradách
Buckinghamského paláce dělal dobrý

přítel, přírodovědec a moderátor David
Attenborough. Královna žertovala o
amerických prezidentech, ale i na svůj
účet. S Attenboroughem se shodli, že za
padesát let by mělo být v zahradách paláce více stromů. „Ano, možná by
mělo,“ řekla a po pauze s úsměvem dodala: „Ale já už tu nebudu.“
Se svým vnukem princem Harrym
zase v roce 2016 natočila vtipnou pozvánku na hry pro zraněné vojenské veterány Invictus Games, v níž se nenechali zastrašit výzvou tehdejšího amerického prezidenta Obamy s manželkou.
Legendární je také její „herecký“ výkon během úvodního ceremoniálu olympiády v Londýně z roku 2012, kdy hrála
sama sebe. Sekundoval jí agent 007 v
podání Daniela Craiga. „Dobrý večer,
pane Bonde!“ pronesla v klipu královna
a díky tomu si získala britské filmové a
televizní akademiky. Ti jí dokonce za
roli udělili čestnou cenu. Podle filmařů
předvedla při svém debutu profesionální výkon a natočila scénu na první
záběr.
(zar)
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ZREPASUJEME VÁM STAROU…

akumulátorovou baterii

provádíme repase baterií nejen do nářadí, vysavačů, RC modelů,
airsoftových zbraní, nouzového osvětlení atd. Bezkonkurenční ceny ze značkových
článků Sanyo / Panasonic. Ceník najdete na našich www stránkách.

PRODEJ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ VŠECH TYPŮ
CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?
Pošlete sms na číslo 777 088 444 a MY VÁM ZAVOLÁME ZPĚT…

Mobil: 602 583 607 • Telefon: 516 453 083
E-mail: kovosrot.hensl@seznam.cz • www.kovosrothensl.cz

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

AEB spol. s r. o. Závist 12, Brno – Komín, tel. 541 242 643

www.shopgsm.cz

KONEČNĚ
JSTE SE
DOČKALI…

www.hraboska.cz
Prodejna H R A B O Š K A - OC Perla

nám. Svornosti 2573/6, 616 00 Brno-Žabovřesky

Nákup za nejlepší ceny!
E-mail: prodejna@hraboska.cz, tel.: 608 176 343

NOVÁ KNIHA

PETRA
GRATIASE

KŘTY

17. ZÁŘÍ 17.00

KNIHY DOBROVSKÝ, JOŠTOVA

3. ŘÍJNA 20.00
KLUB ŠELEPOVA

V RÁMCI KONCERTU

MILANA SCHELINGERA

WWW.JOTA.CZ
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Jihomoravský kraj

Bude to svátek, těší se Krška
Řada fotbalistů, kteří hráli
za Zbrojovku i za Líšeň,
bude v sobotu na hřišti
při velkém brněnském
derby ve šlágru 2. ligy.
Nejzajímavějším z nich
je David Krška.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Aktuální fotbalovou sezonu začal záložník David Krška v Líšni, dal
i úvodní gól nováčka ve 2. lize. Pomohl
jí k vynikajícímu vstupu do soutěže,
a také proto si ho jako posilu vybrala
Zbrojovka, usilující o postup do nejvyšší
soutěže.
Krška neváhal a nabídku přijal. Proto
zítra nastoupí proti Líšni v brněnském
derby, na které se fotbalová veřejnost
těší už několik týdnů. Hraje se ve 13 hodin v Králově Poli, a kdo vyhraje, půjde
v tabulce před svého rivala.
„Doufám, že přijde hodně lidí, bude
dobrá kulisa a užijeme si svátek fotbalu.

Kdy jindy by fanoušci chtěli přijít než na
takové utkání?“ říká Krška. Je jasné, že
na jeho osobu bude směřována pozornost. „Pro mě to bude emotivní. Líšni dál
přeju, ale budu ji chtít porazit,“ neskrývá.
Na straně Líšně nesmí nastoupit hráči
hostující ze Zbrojovky, taková je dohoda
klubů. Krška ale opačným směrem
přestoupil, proto je trenérovi domácích
Pavlu Šustrovi k dispozici. Stejně jako
Jakub Přichystal, útočník, jehož branky
klestily Líšni cestu k postupu, ale už je
ve Zbrojovce.
Vzhledem k tomu, že druholigového
nováčka dobře zná, čeká Krška těžký
zápas. „Kluci jsou tam běhaví, od nich je
to hra na krev, nechají tam úplně všechno,“ vypočítává 25letý fotbalista atributy, které má Líšeň, ale Zbrojovce tu
a tam ve hře schází. „Doufám, že i my to
v sobě najdeme. Každý v kabině se motivuje jinak, ale všichni dobře víme, o co
se hraje, jaký je náš cíl. Pro všechny to
bude velmi zajímavé a těžké utkání, bojovný fotbal nahoru dolů,“ očekává.
Zbrojovka ho před několika týdny brala nejen proto, aby pomohl její záloze,
ale taky aby se nastartoval Přichystal.

David Krška v dresu Zbrojovky (vlevo), který momentálně obléká, a jako
opora Líšně (vpravo) na začátku sezony.
FOTO | A. VAVRÍKOVÁ A P. UHLÍŘ, MAFRA
Trenér Šustr doufal, že Krškovy přihrávky, které Přichystal zúročoval v Líšni, budou platit znovu.
„Kdyby to tak šlo, budu rád, když to
Kubovi půjde,“ říká Krška o hráči, vedle
kterého sedí v šatně. „Kuba se musí dostat do pohody, herní i psychické, a jestli
ho zrovna já dokážu dostat do formy, tak
super. My jsme ale v Líšni hráli jiným
stylem, byl to jiný fotbal,“ připomíná.

Svůj dnes už bývalý tým Krška dál sleduje, a pokud mu to čas umožní, zajde se
do Líšně podívat na zápas. „S klukama si
zavolám, zajdeme na oběd, můžu je požádat o lístek. Prožil jsem tam kus fotbalového života. Znám plno lidí, kteří přejí
Zbrojovce a chodí i na Líšeň, a naopak.
Tak by to mělo být. Nějaká zášť mezi kluby, tu necháme Pražákům,“ míní David
Krška.
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Audi Service

Audi Energy Program
Výhodně. Ve formě.
Audi Energy Program je správným řešením, jak udržet Váš vůz
ve formě. Audi Energy Program je knížka plná slevových poukazů
na servisní úkony, nákup Audi originálních dílů® a Audi originálního
příslušenství® pro vozy starší 4 let. Přidejte se i Vy do řady spokojených
zákazníků, kteří se přesvědčili o jeho výhodách a ušetřili nemalé
ﬁnanční prostředky.
Neváhejte a vyzvedněte si svůj Audi Energy Program
v našem autorizovaném servisu Audi a Váš vůz zůstane ve formě.

AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 123, www.autobayer.cz

NÁŠ REGION

KOMERČNÍ PREZENTACE HNUTÍ ANO 2011

„Dokud dokážu měnit věci
k lepšímu, zůstanu v politice“
Exprimátor Petr Vokřál
pracuje pro Brno i poté,
co na nejvyšším postu
ve městě skončil. „Jsem
pracující nezaměstnaný,“
říká o svém současném
profesním životě Vokřál,
jenž pomáhá i na kraji.

Petr Vokřál
Narodil se 19. ledna 1964 v Brně.
Vystudoval Fakultu stavební
VUT v Brně, dlouhodobě pak
působil ve vrcholných pozicích
odpadové společnosti A.S.A.
■ V letech 2014 až 2018 byl za
hnutí ANO brněnským
primátorem. Zvítězil také
v posledních komunálních
volbách, ale ostatní politické
strany jej při jednání obešly
a poslaly ANO do opozice.
■ Na konci února 2015 byl zvolen
celostátním místopředsedou
hnutí ANO. Na sněmu v únoru
2019 post obhájil.
■ Je také krajským zastupitelem.
■
■

Zanedlouho to bude rok, co jste
skončil ve funkci primátora. Kdybyste to mohl vrátit, udělal byste něco
jinak?
Ničeho nelituju. Jeden politický podraz,
který i když jsme volby v Brně vyhráli,
na nás udělala ODS, ze mě grázla neudělá.
Je něco, u čeho máte po čtyřech letech práce pro Brno stále ještě dobrý pocit, radost?
Podařilo se nastartovat mnohé zásadní
projekty, jsem rád, že prošel nákup akcií brněnských veletrhů, udělali jsme
řadu důležitých rozhodnutí ohledně infrastruktury, zejména té sportovní. Bohužel o některých už teď víme, že je jejich osud nejistý, třeba brněnský velodrom. Začali jsme s rekonstrukcí Janáčkova divadla nebo Dominikánského
náměstí, připravili jsme projekt centrální radnice, zefektivnili jsme hospodaření městských firem a hlavně padlo rozhodnutí o poloze nového vlakového nádraží. To mě těší.
Sledujete určitě práci vašich nástupců. Jste spokojený?
Bohužel mám dál obavy, aby se některé
věci, projekty, které jsme úspěšně rozhýbali, nezastavily. To by mi bylo líto.
Obavu mám o některé ikonické projekty, s kterými jsem přišel jako primátor.
Koncertní sál se nám podařilo dostat do
fáze těsně před realizací, to se už snad
zastavit nedá. I proto jsem v politice.
Dokud si budu myslet, že má smysl měnit různé věci k lepšímu. Svoji politickou zkušenost bych chtěl využít pro
Brno a kraj.
Je něco, z čeho jste zklamaný?
Ani ne, všechno je to o lidech. Snažím
se nedívat zpátky, nadále pracuji pro
Brno.
Co tedy dělá konkrétně Petr Vokřál
dnes?

Já v to doufám, věřím a udělám pro to
vše, stejně jako v předchozích letech.
Pro Brno to je obrovská reklama po celém světě, a proto nerozumím, že se někteří lidé snaží MotoGP házet klacky
pod nohy.

Petr Vokřál sedí v brněnském zastupitelstvu v opozičních lavicích, v tom jihoFOTO | HNUTÍ ANO 2011
moravském je však součástí koalice.
Jsem pracující nezaměstnaný. Zpočátku
to bylo těžké, nedařilo se mi moc odpočívat, zpomalit. Teď už je to lepší. Mám
víc času na sebe i na rodinu a věnuji se
opoziční práci zastupitele v Brně a práci
koaličního zastupitele na kraji, jsem
v různých výborech a komisích. A věnuji se politické práci v hnutí ANO. Co
bude dál, uvidíme, příští rok jsou krajské volby.
Mluvíte o projektech, které chcete
dotáhnout. Na co konkrétně se zaměřujete?
Například na dopravní infrastrukturu,
bez níž se může život tady v kraji výrazně komplikovat. Také je tu sport a kultura. Tyto oblasti by mohl kraj víc podporovat. Je toho ale víc. Jihomoravský
kraj chystá například strategický nákup
podílu v Technologickém parku Brno.
I to je jeden z projektů, kterému se nyní

věnuji. Je to jedinečná příležitost získat
majetkový podíl na vysoce ziskové společnosti v oblasti inovací, jež souvisí
s řadou špičkových pracovišť, která jsou
v našem kraji usídlena. Tento strategický nákup bude do budoucna generovat
nemalé finanční prostředky a z jižní Moravy se stane skutečné centrum vědy,
výzkumu a inovací. Věnuji se také projektu Thermal Pasohlávky, kde se podařilo získat investora na stavbu lázní.
Krajem kontrolovaná společnost tak získala téměř půl miliardy korun do rozvoje tohoto regionu. Kraj za to postaví sanatorium pro pacienty po složitých operacích pohybového aparátu, endoprotézách a podobně. V rámci tohoto projektu jsem předsedou dozorčí rady.
Máme za sebou další úspěšný ročník
MotoGP. Pojede se tento závod
v Brně dál?

Před volbami vás ODS nejvíc kritizovala za podle nich zpackané rezidentní parkování. Na září se chystají
první změny. Je rok poté a téma dopravy v Brně je velmi aktuální. Město je rozkopané, lidé kritizují nekoncepčnost a nekoordinovanost staveb a uzavírek...
Jsem rád, že jsme rozjeli rezidentní parkování. Ti, co jsou teď na radnici, před
volbami tvrdili, že to zastaví, ale modré
zóny jedou dál a budou se rozšiřovat.
A doprava v Brně? Bohužel, ukazuje se,
že koordinovat uzavírky a s tím spojené
dopravní stavby nebo opravy není tak
jednoduché, jak si nová koalice v čele
s ODS představovala, když nás před volbami kritizovala za to, že neumíme sladit dopravní stavby. Říkali jsme to před
volbami a na rozdíl od ODS jsme nelhali. To ODS slibovala nemožné, jak se
v celé své nahotě ukazuje. Nové vedení
města v rámci dopravy za rok svého působení na radnici dokázalo zřídit pouze
funkci koordinátora dopravy. Kdyby se
chtěl ale někdo zlobit na něj, je to nesmysl. Koordinátor je v tomto případě
obětním beránkem. Řadu volebních období zanedbané rekonstrukce nelze stihnout během chvíle a už vůbec ne bez
komplikací. Ale třeba nám současná koalice dokáže opak.
(PR)
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Francouzský spisovatel Jules Verne: Tisíc cest...

Tajenka: ...vede k jednomu cíli.
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Výběr z akční nabídky
od 11. 9. do 24. 9. 2019

B O S KO V I C E
obsah
masa

92

%

Čokoláda 180 g
Studentská pečeť
mléčná, hořká

2790
15,50 / 100 g

Amálka
šunka nejvyšší jakosti
MP KRÁSNO

1590

cena za 100 g

1190

Tuk 250 g
Hera

COOP.
VŠECHNO DOBRÉ

Polévka
od 100 g
Vitana Poctivá
gulášová, bramboračka

2290

od 22,67 / 100 g

Pivo 0,5 l
Velkopopovický
Kozel 11 medium
světlý ležák

1290

25,80 / 1 litr

VYUŽIJTE DALŠÍ NABÍDKU ZBOŽÍ ZA AKČNÍ CENY NA NAŠICH PRODEJNÁCH

47,60 / 1 kg

Brno, Blansko a Vyškov
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Kometa chce pro fanoušky titul
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Změny v kádru

Šestatřicetiletý Plekanec je největší
hvězdou současné Komety. Poznávají
to fanoušci, hráči na ledě i lidé kolem
mužstva.
Například po posledním přípravném
zápase proti Zlínu brněnský trenér Petr
Fiala poznamenal, že Luboš Horký v gólové šanci místo střely raději ještě hledal Plekance, aby mu nahrál.
„Kdyby v té situaci byl s někým jiným, tak by vystřelil,“ přemítal Fiala.
„Podvědomě si asi myslel, že Tomášovi
musí přihrát, ale myslím si, že Pleky by
unesl, kdyby ten puk nešel na něho, ale
na branku,“ vyzdvihl nový trenér Komety nesobecký přístup nedávné osobnosti
zámořské NHL.

Přišli: Lukáš Kucsera (Vítkovice),
Jakub Lev (Vítkovice), Luboš
Horký (návrat z hostování
z Pardubic), Filip Pyrochta
(Milwaukee, AHL), Pavel Jenyš
(Manchester Monarchs, ECHL),
Lukáš Klimeš (návrat z hostování
z Přerova), Tomáš Plekanec
(Kladno).
Odešli: Bedřich Köhler (Zlín),
Michal Barinka (na zkoušce
v Kladně), Zbyněk Michálek (zatím
bez angažmá), Martin Dočekal
(hostování ve Spartě),
Leoš Čermák (konec kariéry),
Tomáš Vondráček (Karlovy Vary).

Fiala dával Kometu
za příklad v Olomouci
Po necelých 19 sezonách v Montrealu,
doplněných o krátkou epizodu v konkurenčním Torontu, může Plekanec dobře
srovnávat atmosféru v hlavních městech kanadského a českého hokeje.
„Je vidět, že Brno hokejem žije,“ nepochybuje. Za poslední roky se zde udělal kus práce, nedávné dva tituly a další
úspěchy o tom svědčí. Lidi to všechno
vnímají a je to krásné. Přijdete na zimák
a vidíte tu atmosféru, žije se zde vítězstvím,“ sleduje kolem sebe.
Nový brněnský trenér Petr Fiala dokonce přiznal, že dění kolem Komety
dával za příklad v Olomouci, kde dlouhodobě působil.
„Stačí, když si rozkliknete web Komety Brno, vidíte, kolik je tam zaměstnanců. Kliknete na Olomouc a vidíte
ten rozdíl. Kometa je opravdu už velkoklub. Představuju si, že to takhle funguje v Liberci, v Třinci, na Spartě... Netroufnu si říct kde ještě. Vidíte, jak se
pracuje s příznivci, pořádají se akce pro
fanoušky, hráči toho mají hodně. Hned
zkraje letní přípravy jsme šli na golf pro

Tomáš Plekanec je největší hvězdou současné Komety. Vrátil se do známého
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
prostředí, v Brně už působil v minulé sezoně.
nadaci. Je to smysluplné a ne každý oddíl to má. Dělá se to tu ve velkém,“ řekl
Fiala.
S Liborem Zábranským coby šéfem
Komety byl v kontaktu od letošního
února, jezdil sledovat zápasy minulé sezony a chystal se na angažmá snů, jak
o něm hovoří. „Nedovedu si představit
trenéra, který by takovou šanci odmítl,
kdyby nebyl někde vázaný,“ říká upřímně.
V povědomí měl ale Kometu daleko
dřív, než do ní nastoupil. Do Brna na hokej jezdil už od roku 2009, kdy se pod

Špilberk přestěhovala extraliga ze Znojma.
„Bývali jsme tu na zápasech s generálním manažerem Olomouce. Stávalo se
mi, že jsem projížděl Brnem, dorazil
jsem v Olomouci na zimák a hlásil
jsem, že každý tady má na autech nálepky Kometa. A nejen nálepky. Člověk
není slepý, vidí kolem sebe tu propagaci. Že se musíme (v Olomouci) taky tak
propagovat,“ usmívá se při vzpomínání
Fiala.
Mužstvo Komety převzal po jejím
majiteli Liboru Zábranském, což samo

o sobě není snadným úkolem. Podle hráčů neudělal příliš velké změny v herním
projevu, jakým se Kometa prezentovala
v posledních sezonách se svým šéfem
na střídačce.
Do začátku extraligy chtěl ale Fiala
ještě vylepšit hru v obranném pásmu,
která mu dělala vrásky.
„Pravdou je, že někteří starší hráči nehrají v přípravě úplně na krev,“ uvažoval. „Vím, že starší hráči si ty rezervy
nechávají. Doufám, že to tak je i v našem případě a že hned během prvního
víkendu to bude o hodně lepší,“ doufal
po prohrané generálce se Zlínem.
Realita se ukáže již brzy. Extraliga
právě začíná.

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

INZERCE

5 min. od Hlavního nádraží | Soukenická 973/2, 602 00 Brno | Telefon: 537 021 720 | www.sanaplasma.cz

Proč darovat plazmu?
3. důvod

Darováním plazmy zachraňujete životy.

55% KREVNÍ PLAZMA

Darování krevní plazmy je úžasný dar.

Tato cenná tekutina v lidském těle je lék zachraňující
život. Léky vyrobené z plazmy se používají při léčbě
vzácných genetických onemocnění, jako jsou například
nemoci srážlivosti krve.

Přijď te darovat plazmu. Pomůžete druhým.

OLYMPIE
TŘI VÍKENDY PLNÉ
OSLAV A SOUTĚŽÍ
14. – 29. ZÁŘÍ 2019

Olympie slaví a vy slavte s námi!
Slza, Richard Nedvěd, The Strigz a k tomu spousta další zábavy
pro celou rodinu vás čeká již tento první narozeninový víkend!

HRAJTE O AUTO MINI ONE D A SPOUSTU DALŠÍCH SKVĚLÝCH CEN!
Za každý nákup v době oslav alespoň za 500 Kč můžete vyplnit registrační kartu
a zapojit se do slosování! Hlavní losování proběhne 29. 9. v 17:45 v Olympia Brno.
Kompletní pravidla najdete na olympia-centrum.cz

ZA KAŽDÝ NÁKUP DÁREK!
Mimo hlavní slosování získáváte za každý nákup nad 500 Kč stírací los
na jednu z drobných cen. Každý los vyhrává!
Platí pouze ve dnech: 14., 15., 21., 22., 27., 29. 9. 2019.

Sobota
14:00 – 14:30
14:35
14:00
16:00
17:00
17:30

–
–
–
–
–

15:00
15:15
16:45
17:20
18:00

14. 9. 2019

Neděle

15. 9. 2019

ZAHÁJENÍ AKCE S VÝZNAMNÝMI
HOSTY, KRÁJENÍ OBŘÍHO DORTU
TOMASIANO + KELLY - ILUZIONISTÉ
SOUTĚŽE O VĚCNÉ CENY
SLZA
KELLY - ILUZIONISTKA
HLAVNÍ LOSOVÁNÍ

14:00
14:15
14:45
15:15
16:00
17:00
17:30

ZAHÁJENÍ AKCE
RICHARD NEDVĚD
SOUTĚŽE O VĚCNÉ CENY
THE STRINGZ
RICHARD NEDVĚD
THE STRINGZ
HLAVNÍ LOSOVÁNÍ

–
–
–
–
–
–
–

14:15
14:45
15:00
15:35
16:30
17:20
18:00

Fotograﬁe výherního automobilu je ilustrační.

20 let

