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Hrad obsadila strašidla
Valdštejn neláká jen na historii, ale i na pohlednice, obludy a provazochodce
MILOSLAV LUBAS
VALDŠTEJN | Dvě atraktivní výstavy
najdou turisté v létě na Valdštejně, na
jednom z nejkrásnějších hradů v Libereckém kraji. První se jmenuje Valdštejn za první republiky a na starých pohlednicích přibližuje podobu hradu
mezi lety 1918 až 1938.

„Pohlednice s Valdštejnem jsme
umístili na čtyři dlouhé panely. Nejstarší z nich pochází až z roku 1899 a odesilatel ji poslal z Turnova do Trutnova,“
říká Eliška Gruberová, ředitelka příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch. „Výstavu jsme doplnili časovou osou z první republiky. Nevěděla jsem například, že Turnov postih-

ly za první republiky povodně nebo se
tady zřítilo letadlo.“
Výstavu Valdštejn za první republiky
oživují rovněž vzpomínky na významné osobnosti, návštěvníky hradu v letech 1918 až 1938. Přímo uvnitř hradu,
v klasicistním domě, se nacházela restaurace U Čihulků s hostinskými pokoji. Tam bydlely prvorepublikové celebrity. U Čihulků uvítali třeba generálního
ředitele československého četnictva
Karla Vyčítala, skladatele Josefa Bohuslava Foerstera nebo herečku Antonii
Nedošínskou.

80

V Českém ráji se letos v létě můžete i příjemně bát. Na hradě Valdštejn jsou
k vidění roztodivné příšery a obludy.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ

metrů bude měřit lano, po
němž provazochodci
půjdou na Valdštejně.

Výstava se nalézá na druhém hradním nádvoří a obsahuje také fotokoutek, kde se návštěvníkům skýtá šance,
aby se vyfotili před zvětšeným prvorepublikovým snímkem Valdštejna.
Na hradě si mohou turisté koupit dvě
staré pohlednice. Podle Gruberové přicházejí pohlednice znovu do módy
a řada lidí je začíná posílat místo telefonních zpráv.
„Pro děti i další zájemce jsme přichystali jednoduché skládačky s motivy starých pohlednic,“ dodává Gruberová.

Příští vydání
27. července
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stojanech
za 14 dní. Kdo si chce zkrátit čekání,
může navštívit naše webové stránky
5plus2.cz, kde pro vás připravíme
speciální letní číslo. Redakce 5plus2
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Tisíce žulových sloupků jsou
rozesety v Jizerských horách
Slavná Clam-Gallasova
obora by se mohla stát
kulturní památkou.
V Jizerských horách po
ní zůstaly tisíce vysokých
žulových sloupků.
MILOSLAV LUBAS
JIZERSKÉ HORY | Ve střední Evropě
nevyrostlo mnoho staveb, jakou bývala
Clam-Gallasovská obora. Vždyť ohraničovala les o rozloze více než 55 kilometrů čtverečných. Vznikla v letech 1848
až 1852 díky hraběti Eduardu Clam-Gallasovi.
Do plotu dlouhého více než 42 kilometrů nechal vsadit přes 11 tisíc žulových sloupků. Několik tisíc z nich však
zmizelo pod rukama zlodějů, některé
leží v lese rozbité.
„V současné době zjišťujeme, kolik
sloupků ve střední a západní části Jizerských hor zůstalo. Skončíme ještě letos.
Spolupracujeme s kolegy z Národního
památkového ústavu v Liberci,“ říká
Markéta Kavková z krajského ředitelství Lesů České republiky v Liberci.
„Naším cílem je, aby se Clam-Gallasovská obora dostala mezi národní kulturní
památky.“
Vybudování obory stálo bezmála
21 500 zlatých, což v přepočtu na současnou měnu odpovídá přibližně sto milionům korun. Do obory vedlo 53 velkých bran a 51 vrátek a čtyři jelení skoky. Divoká zvěř se po nich dostala do
obory, kde našla dostatek potravy. Ale
zpátky už pro ni cesta nevedla. Nejzachovalejší jelení skok se ukrývá nedaleINZERCE
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ko od Farské louky u Raspenavy.
„V roce 1914 napočítali v oboře pět
set kusů jelení a srnčí zvěře, daňků a divočáků,“ tvrdí Libor Dostál, zástupce ředitele Lesů České republiky v Libereckém kraji. „Clam-Gallasové oboru založili z několika důvodů. Chovali v ní vysokou zvěř na maso. Když chtěl hrabě
k večeři jelení pečínku, ráno poslal do
obory lovčího a nemusel se bát, že by
nic nestřelil. Clam-Gallasové se chtěli
také chlubit mezi ostatní šlechtou a zvát
ji na hony. Mohli navíc v oboře udržet
nejlepší trofejní jeleny a nebát se, že se
přestěhují na panství jejich sousedů.“
Franz Clam-Gallas dokonce postavil
v revíru Fojtka na přelomu 19. a 20. století past na odchyt zvěře. Potom ji převážel na velkopanské štvanice až k Pardubicím.

Kříž připomíná místo, kde
na hraběte střílel pytlák
Clam-Gallasové přišli o své panství
a také o oboru po první světové válce.
Obora zanikla a lidé z ní brali sloupky,
umístěné hlavně u cest. „Bohužel se
sloupky ztrácejí i nyní,“ říká René Bělohradský, který společně s Kavkovou mapuje oboru. „Někteří zloději jsou schopni přijet ke sloupku traktorem a sloupek
ze země vytrhnout a naložit. Často ho
přitom zlomí nebo poškodí. Na některé
poničené sloupky dopadly stromy vyvrácené při větrných kalamitách.“
„K historii obory se neodmyslitelně
váže kříž, vztyčený v místech, kde na
hraběte Franze střílel pytlák Josef Pörner, přezdívaný Kropp-Seff,“ uvádí Bělohradský.
Lesníci a Bělohradský nejsou prvními, kdo oboru zkoumá. Ve druhé polovině 80. let minulého století se vydali po
jejích stopách turisté z TJ Jiskra Tanvald. „Začali jsme v roce 1987 v Oldřichově v Hájích. Sloupky jsme hledali
celý rok,“ prohlašuje jeden z pamětníků
Josef Kuna. „Prodírali jsme se houštinami a ostružiním, brodili se mokřinami.
Během prvního dne jsme prošli dvanáct
kilometrů někdejšího oplocení a napočítali jsme více než dva tisíce pět set
sloupků.“
Tanvaldští turisté při pátrání po oboře spatřili mezi Kamenicí a Blatným potokem sloupky vyvrácené jedním směrem. „Bylo to jak po pádu Tunguzského
meteoritu,“ vzpomíná Kuna. „Ale šlo

Lesníci udělali pro zájemce exkurzi ke Clam-Gallasově oboře. Kameník tam
ukazoval, jak se v lese štípaly sloupky pro oboru.
FOTO | 2x MILOSLAV LUBAS

Žulové sloupky bývalé Clam-Gallasovské obory trčí často ze země ve velmi
těžko schůdném terénu.
zřejmě o pozůstatek těžby dřeva a bezohledné použití techniky. Na našich výpravách nikdy nechyběl výtvarník a rytec skla Miroslav Valenta. Kreslil pro
nás roztodivné tvary patníků a detaily
vrat do obory.“
Z více než 11 100 původních sloupků
nalezla tanvaldská expedice 8458.
„Myslím, že zachovalých sloupků zbý-

vá teď v lesích méně než před třiceti
lety,“ dodává Kuna. Dodnes si pamatuje zážitek z Kateřinek, kde turisté vkročili za sloupky na soukromý pozemek.
„Vyjel na nás chalupář, co tam děláme
a proč jeho sloupky počítáme. Vymysleli jsme si, že sloupky počítáme pro hraběte Clam-Gallase a chalupáře jsme
pěkně vystrašili.“
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Valdštejn obsadila strašidla
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„K výstavě jsme vydali i turistickou
vizitku. Kombinuje současný snímek
Valdštejna jeho historickou tvář od
V. Císaře z časů před sto lety,“ poznamenává Gruberová. Jako suvenýr si lze
z hradu odnést čokolády v několika příchutích s různým vyobrazením Valdštejna či medovinu s etiketou hradu. Výstava potrvá do konce září.“
Druhá výstava, jež o prázdninách ozdobila Valdštejn, se jmenuje Strašidla
koruny české. Zázemí našla v nově opravených prostorách v bývalé konírně Aehrenthalského paláce. Strašidla pocházejí z dílny výtvarníka Aleše Drašnara.
Návštěvníci ji na Valdštejně uvidí až do
konce letních prázdnin. Vstupné činí
30 korun, zlevněné 15 korun.
Valdštejn mabídne v létě ještě jeden
turistický magnet. Vezme si příklad
z nedalekých Trosek, kam přitahují turisty provazochodci. Na turnovském
městském hradě Valdštejn se takzvaní
slacklinisté objeví poprvé na konci července při Středověkém víkendu.
„Chůzi po laně si provazochodci na
Valdštejně už vyzkoušeli,“ konstatuje
Gruberová. „Jde o stejnou skupinu, která vystupuje na Troskách.“

Výstava strašidel potrvá na hradě Valdštejn celé letní prázdniny. Hrad láká
také na výstavu historických pohlednic.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ

Nejdelší lano povede z Valdštejna
přes hluboké údolí k protilehlé skále.
„Měří osmdesát metrů. Další asi třicetimetrové lano jsme natáhli vedle hradeb,“ prozrazuje Matyáš Veselý, slacklinista se zkušenostmi z Trosek. Akci na
Valdštejně má na starosti jeho kamarád
Petr Polák z Jablonce nad Nisou.
„Po zkoušce jsme lana z Valdštejna
sundali,“ dodává Veselý. Provazochodci lana na hradě natáhnou zase až pro
svou show, jež proběhne 28. a 29. července.
Ve druhé polovině června se předvedli na Troskách, kde balancovali mezi věžemi Baba a Panna. Po laně chodí s jištěním. „V sobotu přišlo na Trosky devět
set návštěvníků, v neděli dokonce třináct set návštěvníků,“ uvádí kastelán
Lubomír Martinek.
Chůzi na laně si mohli někteří turisté
vyzkoušet. Ale ne mezi věžemi, nýbrž
těsně nad zemí.
„Začínali jsme na Kosti, kde mi prostředí připadalo magické,“ podotýká Veselý. „Na Troskách vidíte z lana desítky
kilometrů daleko. Jde o takový až americký pohled. Valdštejn se schovává
mezi lesy. Prostor kolem lana je tam
také hezký, ale menší a skromnější než
na Troskách.“

Lomnice se blýskla chovatelskou parádou
Podkrkonošské
zemědělství žije.
Alespoň podle toho, co
se ukázalo v Syřenově.
MILOSLAV LUBAS
LOMNICE NAD POPELKOU | Jak celebrity showbyznysu si mohly v Syřenově u Lomnice nad Popelkou připadat docela obyčejné krávy. Vlastně neobyčej-

né, protože šlo o výstavní dojnice, které
patřily na začátku léta mezi magnety
Chovatelského dne.
„Nechala se ode mě pohladit,“ chlubila se jedna holčička druhé. O kus dál vyhrávala lidová muzika, pekly se klobásy, točilo pivo.
Bohatý program, připravený lomnickým zemědělsko-obchodním družstvem Zeos přilákal na rozlehlou louku
stovky a možná i tisíce návštěvníků.
Kluci i dívky šplhali na vysoké nablýskané traktory a další zemědělské stroje.

Dojnice byly na Chovatelském dnu v Syřenově krotké jak beránci. Mohli se
k nim přiblížit i úplně malí caparti.
FOTO | 2x MILOSLAV LUBAS

„Škoda, že se v tom nemůžu projet,“
říkal po vystoupení z kabiny kombajnu
jeden kamarád druhému. Další děti se
nakláněly přes ohradu ke kozám nebo
o kus dál drtily v miskách zrní.
Zeos nicméně nepěstuje pouze obiloviny, ale také řepku, mák a brambory.
Družstvo se neobejde bez pícnin a silážní kukuřice.
Nosným programem Zeosu je totiž živočišná výroba. Ve stájích lomnického
družstva žije zhruba 900 dojnic a dalších 1800 kusů skotu. Farma ve Rváčo-

vě letos získala třetí místo v celostátní
soutěži Mléčná farma roku 2018.
Družstvo obhospodařuje 1700 hektarů orné půdy a přibližně 900 hektarů luk
a pastvin.
Od roku 2006 prodává Zeos kromě jiného finské traktory a závěsné zemědělské stroje. Nabízí také náhradní díly na
zemědělské stroje nebo senážní vaky,
plachty a sítě.
Lomnické družstvo opravuje zemědělské stroje, prodává pohonné hmoty,
provádí opravářské a klempířské práce.

V Syřenově se dala vidět novodobá plechová kavalerie. Současné zemědělské stroje mají kromě jiného atraktivní vzhled.
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Česká republika

Colours budou letos
tančit s Williamsem

Střípky z festivalu

Aby se neopakovala situace z loňského
roku, kdy lidé čekali v tlačenici u
vstupu dlouhé fronty, bude letos
vstupní brána dvakrát větší.
■ Návštěvníci budou moci letos
vstupenky vyměnit za identifikační
pásky s předstihem. A to už od pondělí
16. července nejen v Ostravě (u
hlavního vstupu a na hlavním nádraží),
ale také v prodejnách Baťa na
pražském Václavském náměstí a na
České v Brně.
■ Novinky čekají návštěvníky i v dopravě.
Pro ty, kteří přijedou vlastním vozem,
je letos k dispozici větší parkoviště u
Ostravar Arény. Dopravní podnik
Ostrava zase nabízí speciální týdenní
slevněnou jízdenku, kterou lze zakoupit
po předložení festivalové jízdenky.
■ Posílená bude i doprava po skončení
programu. Autobusy firmy Residomo
návštěvníky dovezou do Ostravy
Poruby, Karviné, Orlové, Havířova a
Frýdku-Místku.
■ Součástí festivalu je i program Colours
bez bariér. Držitelé průkazu ZTP a
ZTP/P mají levnější vstupné, pomoc
asistentů a k dispozici řadu dalších
nadstandardních služeb včetně
vyhrazené tribuny a toalet.
■ Letos si mohou Colours užít i neslyšící.
Hudbu sice neuslyší, ale mohou ji
vnímat tělem prostřednictvím vibrací.
Texty písní při některých koncertech
budou letos poprvé tlumočeny do
znakového jazyka.

■

Mezi hlavní hvězdy Colours patří Pharrell Williams se skupinou N.E.R.D či Grace Jones.
FOTO | T. KRIST A A. KLARIN

Zpěvák Pharrell Williams bude jednou z hlavních
hvězd letošních Colours of Ostrava. Přijedou i Jessie J,
George Ezra, Ziggy Marley či London Grammar.
MARTIN JIROUŠEK
OSTRAVA | Skvělou nálož hudby už
posedmnácté slibuje multižánrový mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava. Od reggae až po elektronickou scénu v zastoupení umělců všech světadílů. Prostředí Dolních Vítkovic, které
láká nefalšovaným puncem hutí, dolů
a železáren, nabídne přes 350 programových bodů na dvou desítkách otevřených i krytých scén. Na desetitisíce návštěvníků čekají od 18. do 21. července
nejen koncerty světových hvězd, ale
i diskuze, divadla, filmové projekce,
workshopy a výtvarné aktivity.
Největší hvězdou je patrně kapela

N.E.R.D, z jejíž členů upoutá pozornost
proslulý zpěvák a producent Pharrell
Williams. Dále dorazí syn Boba Marleyho Ziggy, zpěvačky Aurora a Joss Stone, DJ a producent Kygo či skupina z
newyorského metra Lucky Chops a
mnoho jiných.
Kromě současných hvězd se Colours
nevyhýbá ani stálicím, mnohdy i těm,
které se zatím v Česku za celou svou zlatou éru nikdy neobjevily. Famózní
show v tomto směru slibuje světoznámá modelka, zpěvačka, ale také příležitostná herečka Grace Jones. „Grace Jones jsem viděla loni na španělském festivalu Primavera. Bylo to neuvěřitelné vystoupení – někde na pomezí koncertu a

šamanského rituálu plného nejrůznějších bizarních kostýmů, ale zároveň
skvělé hudby,“ uvedla Zlata Holušová,
ředitelka festivalu.
Osobnosti současné scény bude reprezentovat britská zpěvačka Jessie J – vítěz v anketě BBC Sound of 2011. „Jessie J vládne impozantním hlasem a její
vystoupení jsou pověstná fantastickou
koncertní show. Dokáže strhnout i ty
největší davy jako třeba v Glastonbury,“ řekla Holušová.
K dříve oznámeným interpretům patří synthpopoví Future Islands, islandští blues rockeři Kaleo, američtí Calexio a berlínský elektronický mág Paul
Kalkbrenner či královna dubstepu
Emika. K prvotřídním hvězdám se počítají London Grammar a přijede také
George Ezra, zpěvák s nezaměnitelným hlasem.
Již potřetí se během Colours of Ostrava uskuteční mezinárodní diskuzní

fórum Meltingpot. Letos budou na osmi
tematických scénách více než dvě stovky řečníků z 25 zemí, půjde o osobnosti
mnoha oborů – od logiky, politiky přes
kulturu, vědu, vzdělání, cestování, ekonomii až po osobní rozvoj. Přijede spisovatel Michel Faber, autor knihy Hygge Meik Wiking, futuristický mnich
Bruno Marion nebo dcera Sira Nicolase
Wintona, terapeutka Barbara Winton.
„Vystopení a workshopy zde budou mít
i světové špičky street dance Amy Secada a Bboy Neguin,“ oznámila Holušová. Oba jmenovaní spojují prvky hip
hopu, breakdance a capoeiry.

INZERCE

EXKLUZIVNÍ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ POBYTY
8 DNÍ = 7 NOCÍ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH - HOTEL RICHARD****
PLATÍ DO 31. 10. 2018

8.900,- Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji
9.900,- Kč 1-lůžkový pokoj
V ceně je zahrnuto:
Ubytování s bohatou polopenzí
Polední snack v celých dnech pobytu
/polévka + malý salát/
1x aperitiv na přivítanou
1x lékařské vyšetření
10x procedura dle doporučení lékaře
Bazén, vířivka, ﬁtness studio,
pitná kůra, župan

sleva 38 %
= pův. cena 14.350,- Kč

Rezervace: Email: recepce@hotelrichard.com / Tel: 354 696 111
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Satira se mi zalíbila. Zahrál
jsem si i kápa pražské kavárny
S divadelním spolkem Kašpar se Jan Potměšil v létě
podívá i do své milované obce Lom v jižních Čechách,
kam rád utíká z Prahy do přírody. „Cítím, že je potřeba
vracet se na místa, která jsou s člověkem propojená
a on s nimi,“ vysvětluje herec, který se letos objevil
ve filmu Prezident Blaník v roli šéfa „pražské kavárny“.
S Tondou Blaníkem si ostatně zahrál víckrát. „Nadsázka
typická pro tento seriál mě nadchla,“ přiznává.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Politika a občanské aktivity nejsou
herci Janu Potměšilovi cizí. I proto několikrát kývl na nabídku menší role v satirických pořadech s Tondou Blaníkem,
kde se ukázal coby představitel takzvané „pražské kavárny“. „Připadá mi, že atmosféra je už nějaký čas hodně napjatá
a jako bychom nechtěli slyšet druhou stranu. Asi jsem ještě nezažil, aby proběhla nějaká konstruktivní diskuze obou stran,“
míní. Klid v duši proto hledá i v přírodě.
Potkáváme se na půdě pražské botanické zahrady, kde jste před několika
lety dokonce i sám zasadil strom, což
je svým způsobem takový rituál. Vnímáte to tak?
Nejen jako rituál, ale dost možná i jako určitou mimořádnou posvátnou věc. Je v tom
i jistá symbolika, protože jako každá rostlina, i my potřebujeme mít své kořeny, místo, kde se jsme se zrodili a kde život začal.

unikat. Bydlím totiž v okrajové části Prahy, kde máme zahradu a hodně času trávím venku i s naší labradorkou. O víkendech, o prázdninách a kdykoli mám čas,
míříme zase do jižních Čech k Táboru do
vesnice Lom, kde mám své kořeny. Cítím,
že je potřeba vracet se na tahle místa, která
jsou s člověkem propojená a on
s nimi. Vždycky tam naberu
sílu, rychle si odpočinu
a potkám své kamarády.
Jezdíme tam navíc i s divadlem. Je úžasné,
když si člověk najde
čas, aby se zastavil
a uvědomil si, jak
fascinující síla přírody vlastně je bez
ohledu na to, co se
děje kolem nás.

To, že jste Pražák, jsem zmínila tak trochu záměrně, protože vaše zatím poslední filmová role byla postava šéfa
pražské kavárny ve filmu Prezident
Blaník. Byla to pro vás čestná role?
Ta postava tak nebyla úplně napsaná, ale
ano, souhlasím s vámi, že nakonec vyzněla jako kápo kavárny. Byl jsem za tuhle
příležitost velmi rád a moc si jí vážím.
Celé to pro mě začalo ještě před tím, než
se začal točit filmový Blaník, tedy
v době, kdy vznikal seriál. Režiséři, kteří
se na tomhle projektu střídají, mě poprvé
oslovili v době, když se rozbouřila debata
o tom, že jistá skupina lidí začala být
označována jako pražská kavárna. Na to
jsem se spolu s paní režisérkou Helenou
Třeštíkovou a ekonomem, mým kamarádem Tomášem Sedláčkem a dalšími objevil v jednom z dílů, kde sedíme za sklem
kavárny a učíme se zvedat červenou
kartu. Byla to taková role beze
slov, ale hrozně mě to
nadchlo, protože jsme byli
spojeni s celou tou myšlenkou a nadsázkou, která je pro seriál typická.
Takže politická satira se vám zalíbila.
Ano, posléze jsem
se v jiném díle jako
člověk s hendikepem vydal za

Trávíte vy sám hodně času v přírodě?
Jste rodilý Pražák, tak mě napadá,
zda vám město není bližší…
Pro mě je strašně důležité unikat do přírody. I když vlastně nechci používat slovo

Jan Potměšil

Narodil se 31. března 1966 v Praze.
Před kamerou se coby dítě poprvé
objevil v jedné z epizod diváckých
televizních příběhů Bakaláři
s Vladimírem Menšíkem.
■ Už před nehodou, která ho upoutala na
invalidní vozík, si zahrál v řadě slavných
filmů (Proč?, Bony a klid, O princezně
Jasněnce a létajícím ševci atd.).
Po dlouhém léčení se k profesi vrátil
a úspěchy slaví hlavně v divadle. Výrazné
role hrál také v některých televizních
seriálech (Eden, O zvířatech a lidech).
■ Angažuje se v charitativních projektech,
například spolumoderuje televizní
adventní koncerty.

■

■

FOTO | HERMINAPRESS

Tondou Blaníkem s nápadem, že by senátoři měli povinně přispívat na hendikepované, protože oni sami jsou vlastně také
hendikepovaní. (smích) Vím, že spousta
lidí na to pak reagovala a bylo příjemné
vnímat jejich zpětnou vazbu.
Když mluvíte o té zpětné vazbě, nestalo se vám naopak, že by vám někdo ze známých vyčetl, že když se hlásíte k pražské kavárně, nemá si s vámi
už co říct?
Úplně takhle explicitně ne. Nestalo se, že
bych se s někým přímo konfrontoval. Ale
je samozřejmě součást normálního života,
že někdo se kloní na jednu stranu a někdo
zase na tu druhou. Může mě mrzet, že to
například při prezidentských volbách byla
takhle velká množina spoluobčanů, ale to
je vše, co proti tomu mohu dělat. Uvědomil jsem si ale, jak je důležité, aby se o rozporuplných věcech mluvilo. Zdá se mi, že
témata, která jsou – mírně řečeno, vypjatá,
moc neřešíme. Je jasné, že jsou tady tábory nebo skupiny lidí, kteří si rozumí, povídají si o politice a užívají si toho, že mají
posluchače a souputníky. Ale asi jsem ještě nezažil, aby proběhla nějaká konstruktivní diskuze obou stran, ve které si oponenti dokázali své názory v klidu obhájit,
vysvětlit nebo je jenom předložit.
Jste vy sám takhle asertivní a dokážete se o rozdílných názorech bavit v klidu?
Snažím se o to. Myslím, že v každém
z nás je to ukryté a záleží na tom, jestli jste
zrovna pod tlakem nebo stresem. Byl
bych hrozně rád, kdybychom se my všichni učili říkat své názory v klidu a stejně tak
i respektovat a vyslechnout si názor protistrany. Připadá mi, že atmosféra je už nějaký čas hodně napjatá a jako bychom nechtěli slyšet druhou stranu. Já bych byl samozřejmě také rád, kdyby většina lidí sdílela ty samé hodnoty jako já. Ale mám za
to, že když se podle nich sám snažím žít –
v rodině, ale i v profesi, je to vlastně cesta,
jak je nenásilně nést s sebou.
Když na závěr opustíme vážná témata, co vás vlastně čeká v létě? Zamíříte do oblíbených jižních Čech?
Určitě to budou jižní Čechy a věřím, že se
s rodinkou dostaneme také na chvíli
k moři. Pak ale nastanou prázdniny tak
trochu pracovně-odpočinkové. Budeme s divadlem jezdit na hrad
Kašperk, budeme také hrát Rozmarné léto v Praze a tak dále.
Čeká nás letní sezona pod
širým nebem, na což se
moc těším. A zároveň si
chci co nejvíc užívat léta
s mými syny Šimonem
a Honzíkem a mojí ženou.
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Chomutov

25 staveb

120,3 milionu

Děčín

21 staveb

113,7 milionu

Louny

25 staveb

162,4 milionu

Litoměřice

25 staveb

116 milionů
161,7 milionu

Most

23 staveb

Teplice

26 staveb

114,1 milionu

Ústí nad Labem

19 staveb

113,4 milionu

Česká Lípa

20 staveb

97,3 milionu

Jablonec
nad Nisou

19 staveb

81,7 milionu

Liberec

20 staveb

79 milionů

8 13. července 2018

Česká republika

Vysávají vaši

krev a přitom

Metoda prověřená staletími, nebo pochybný přežitek?
Ať tak, či tak, hirudoterapii – neboli léčbu pomocí pijavic –
stále vyhledává řada Čechů. A co víc, ve světě si i moderní
medicína umí k využití tohoto parazita najít svou cestu.
5plus2
■ NA
RÁDCE
VÝZVĚDÁCH
JOSEF HORA
ČR | Letní vítr čechrá záclony otevřeného
okna v pražské Opletalově ulici. Právě
tady je malá ordinace s jedním lůžkem, pracoviště terapeuta Karla Kučery. Počítač,
mikroskop, několik knih, základní zdravotnický materiál a pak to hlavní – sklenice
plné tmavých „červů“ neboli pijavic.
Takové vybavení stačí k tomu, aby se
tento 53letý terapeut mohl věnovat hirudoterapii, tedy léčbě člověka pijavicí lékařskou. Denně mu do ordinace dochází několik lidí s problémy jako neuropatie,
ekzémy, záněty a otoky končetin a mnoho
dalších, se kterými si malý parazit prý poradí. Jeho léčebná metoda rozhodně není
nic zakázaného, byť oficiálně se k ní lékaři

staví spíš rezervovaně. „Hirudoterapie
je metoda již velmi zastaralá a lékaři
v Česku nepoužívaná, proto v současné době není ani nijak legislativně
upravena,“ vysvětluje mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. V praxi to znamená, že
zákonem dosud není vymezeno,
jaké pravomoci a jakou odpovědnost tito terapeuti vůči svým pacientům mají. Podle Štěpanyové by to měl v budoucnu změnit
připravovaný zákon o léčitelích.
To v USA i některé renomované kliniky pijavice využívaly při
léčbě určitých pooperačních stavů.
„Třeba když se přišije prst, ale je porušený odtok krve žílami. Tam se nechala přisát pijavice, která mimo jiné pouštěla
do rány hirudin, snižující srážení krve.
Když se s touto metodou vydrželo dostatečně dlouho, nové cévy začaly prorůstat

do tkáně,“ popisoval
před lety pro portál
OnaDnes.cz plastický chirurg Miroslav Tvrdek.

Na vlastní krev
Ale zpět k příběhu terapeuta Karla Kučery.
Svým prvním pacientem byl před deseti lety
on sám. „Dvakrát mě při
jízdě na kole porazilo auto.
Přišel jsem o oko, trpěl jsem
velkými bolestmi kolenou. Postupně jsem se přes různé masérské
kurzy a jógu dostal právě k pijavicím,“ říká. Přestala mu otékat kolena
a zmizela jejich bolest při změně počasí.
Tehdy se začal touto terapií známou už
ze starověku zabývat profesionálně. „Pět let
jsem procedury studoval, než jsem si dovolil přijmout prvního pacienta,“ říká terapeut
s tím, že odbornými kurzy prošel mimo jiné
třeba i v ukrajinském Lvově, další ho čekají
v Petrohradě – právě na Ukrajině a v Rusku
jsou v tomto oboru mimořádně daleko.
A právě v Rusku, ale i v USA, Francii, Bri-

tánii či Německu je léčení pijavicemi dnes
velmi populární. Například v Německu –
na rozdíl od Česka – jsou některé tyto zákroky oficiálně hrazeny pojišťovnou.
„V Německu a dalších státech Evropy je
dle zákona hirudoterapie, s patřičným povolením úřadů, povolena. České úřady dnes
provádění hirudoterapie pouze tolerují,“
říká Luboš Mrkus, vedoucí pražského Centra regenerace a zdraví Perla, kde dvě zdravotní sestry terapii pijavicemi lékařskými
provádí. „Je dobře, že to jsou vystudované
zdravotní sestry s praxí ve zdravotnictví,
protože mají základní znalosti medicíny
a anatomie. K tomu mají certifikát od slovenského hirudoterapeuta, který toto osvědčení může na území EU vydávat,“ dodává
Luboš Mrkus.

Poradí si i s morem
Na světě se vyskytuje asi 600 druhů pijavic, pouze tři jsou však vhodné k léčbě člověka. Je to pijavice lékařská, její poddruh
pijavice lékárenská, do třetice pak pijavice východní, tu ale Evropané nesnáší moc
dobře. Mechanismus léčby je jednoduchý. Pijavice má tři čelisti, její ústní ústrojí je podobné značce firmy Mercedes.

INZERCE

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

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Jeřábník pro obsluhu mostového
jeřábu METRANS, a.s pracoviště v České
Třebové přijme kolegy do třísměnného
prac. režimu., požadujeme výuční list a
uživ. znalost PC, dobrý zdrav. stav pro práci
ve výškách. Nabízíme HPP, zácvik a
zaškolení, finanční bonusy, Kontakt:
METRANS , a.s.
abrmanova@METRANS.cz, 267293389

Opravář železničních kolejových
vozidel METRANS, a.s. největší operátor
intermodální kontejnerové přepravy v ČR a
střední Evropě přijímá do České Třebové
nové kolegy. Nabízíme HPP, stabilizační
přísp. 30tis. Kč, roční bonusy, dopr. na
terminál. Kontakt:
abrmanova@METRANS.cz, 267293389

Více na www.jobdnes.cz/detail/1PB01G

Více na www.jobdnes.cz/detail/V1OJJD

Bezpečnost, ostraha

Státní, veřejná správa

Bezpečnostní kontrola Letiště Praha - vhodné…

29 000 - 32 000 Kč / měsíc

Referent/referentka oddělení sociální práce…

Bezpečnostní a požární technik

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Odborný asistent se specializací na IT a právo

Specialista BOZP a PO

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním II

Specialista BOZP

38 000 - 45 000 Kč / měsíc

Analytik - průmyslová bezpečnost

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

METRANS , a.s.

20 000 - 32 000 Kč / měsíc

18 810 - 28 320 Kč
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pomáhají. Pijavice léčí už staletí
Miniaturními zoubky propiluje v kůži
malou ranku ve tvaru Y a pak začne do rány
vypouštět své blahodárné sliny. „Jejich základ tvoří asi 150 látek, zejména enzymů,
které vpraví hostiteli do těla. Slinami si
upraví krev tak, aby se nesrážela, ale zároveň i tak, aby ji mohla trávit. Pijavice totiž
neví, zda není krev hostitele třeba vysoce
srážlivá či nemocná,“ vysvětluje Kučera.
Ovšem ani pro člověka smrtelné nemoci pijavici neodradí. „Když do svých
33 trávicích komor vpraví spolu s krví například mor, sněť slezinnou nebo zlatého
stafylokoka, je otázkou jen několika dnů,
kdy tyto nebezpečné bakterie ve svém těle
sama zlikviduje,“ vysvětluje hirudoterapeut. „Pokud se pijavice nakrmí, asi rok
nemá potřebu se znovu napít. Slinný léčivý sekret, který vypouští do hostitele, se
pak tvoří přibližně 150 dnů. Bez napití vydrží až dva a půl roku,“ konstatuje.

Jen na jedno použití
Když pacient sdělí Karlu Kučerovi své obtíže, terapeut vyhodnotí, na které místo na
těle pijavice přiloží. Ke každé diagnóze totiž existuje doporučená takzvaná přikládací zóna. Tedy oblast, kde sliny tmavého

Hirudoterapeut Karel Kučera se svými „léčivými parazity“. Zatímco v Německu
jsou některé terapie pijavicemi hrazeny pojišťovnou,
v Česku je tato léčba úřady zatím jen tolerována.
FOTO | J. HORA, SHUTTERSTOCK

kroužkovce budou působit nejlépe. „Kolem očí je přikládám na zelený či šedý
zákal, pro zvýšení obranyschopnosti zase
na břicho, protože 70 procent imunity je
ve střevech a pak v játrech,“ vysvětluje terapeut, který občas léčí i vrcholové sportovce. „Pomáhám pacientům od bolestí
šlach, vazů, kolen, umím zmírnit bolesti
hlavy, alergie, je toho dost,“ tvrdí.

Hirudoterapie má ale i svá omezení. Například to, že pijavice se používají jen jednou. „Rozhodně se nesmí jedna pijavice
dát dvěma či více různým lidem, jinak hrozí přenos infekce, třeba žloutenky,“ varuje
Kučera. Přikládat si je nesmí lidé po
transplantaci, protože by během zvýšení
imunity po použití pijavice hrozilo odmítnutí transplantovaného orgánu. Léčba

není vhodná ani pro lidi alergické na hmyzí bodnutí. Lidé si mohou pijavice přikládat i sami doma, to ale vyžaduje základní
znalosti, bez nich se samoléčba nedoporučuje. „Mohou se objevit reakce jako otoky
či teplota a lidé pak nevědí, co s tím,“ varuje Karel Kučera.
Kromě lidí lze podle zastánců hirudoterapie pijavicemi léčit zánětlivá onemocnění
i u zvířat, nejčastěji u psů, koček a koní.
K léčbě člověka i zvířat se používá pijavice
ze speciálních certifikovaných umělých
chovů, protože ty, které žijí v přírodě, byly
vyhubeny a jsou přísně chráněné zákonem.

Pijavice v historii
Největší rozkvět léčby pijavicemi je
v Evropě zaznamenán v 17. a 18. století,
kdy lidé věřili, že veškeré nemoci pochází
z narušení krve. „Třeba ve Francii tehdy
během šesti let zmizelo 35 milionů
pijavic,“ líčí terapeut Karel Kučera.
Ovšem metoda se využívala už mnohem
dříve. „První zmínky jsou ze starého
Egypta asi kolem roku 1500 př. n. l.
Přikládání pijavice je popsáno i v Bibli,
a to z dnešního pohledu celkem správně.“
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Nejlepší účet
tohoto roku
Equa bank se letos stala nejúspěšnější
bankou v soutěži Zlatá koruna 2018.
/ Účet zcela zdarma a bez podmínek
/ Výběry zdarma ze všech bankomatů v ČR

Otevřete si účet z mobilu
nebo nás navštivte:
45 poboček v ČR
www.equabank.cz

Běžný účet
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Tajemství srdce s Janem Pirkem
Pravidelný pohyb srdce
nepochybně posílí, i když
pružnost postupně ztrácí
každé. „Ovšem co se lásky
týče, tak v tomto ohledu
se srdce nemění,“ říká
kardiochirurg Jan Pirk.
JOSEF HORA
ČR | Srdce. Slavný autor románu Bídníci
Victor Hugo o něm řekl: „Srdce je malá
věc, ale žádá si velké věci. Ono samo nepostačilo by kotěti na oběd, a přece mu celý
svět není dost.“ I Jan Werich se o srdci rozpovídal: „Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová
v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou.“ Dalším velkým odborníkem na srdce je kardiochirurg Jan Pirk, který se problémům srdce věnuje celý život. Aby mu
srdíčko i „kolena“ v jeho 75 letech fungovaly dobře, běhá. I on má své přísloví:
„Běžci si nepřidají léta k životu, ale život
k létům.“ Co možná o srdci nevíte?

I srdce umí odpočívat
Říká se, že srdce je orgán, který neodpočívá. Když se v dávných dobách rozbušilo
v reakci na nebezpečí, lidé tlukot cítili,
a tak srdce vnímali jako střed všeho tělesného dění. Nevěděli, že tluče proto, že se tělo
připravuje na boj či útěk a svaly potřebovaly okamžitý přísun okysličené krve a živin.
Netušili, že se z nadledvinek vyplavuje
adrenalin nebo že dochází ke snížení vylučování moči, protože tělo ví, že by mohlo
potřebovat tekutiny. Lidé prostě cítí neustálé bušení, a tak se říká, že srdce nikdy neodpočívá. Ale je to mýlka. „Srdce totiž odpočívá, a to dokonce poměrně hodně. Pracuje, když vypuzuje do těla krev, v takzvané
systole, a odpočívá, když do něho krev natéká a když se uvolní, v takzvané diastole.
Tato diastola je pro srdce chvíle odpočinku
a trvá delší dobu než právě systola, takže
srdce víc svého života odpočívá, než pracuje,“ vysvětluje kardiochirurg.

I ono se, bohužel jako všechno, s časem
proměňuje. K horšímu. Může dojít a dochází ke změnám věnčitých tepen a ke
zužování cév – a to i bez kouření či přejídání. Srdce postupem času ztrácí pružnost,
takže nedokáže udělat tak velký minutový

Sport život neprodlouží

Ztrácí pružnost. I bez kouře
Srdce se mění také s věkem člověka.
„Já se o srdci bavím jako o ‚srdíčku‘, je to takový křehký orgán.

srdeční výdej jako v 25 letech. Znamená
to, že se lidé musí smířit s tím, že jejich výkonnost bude klesat,“ dodává. Jako příklad uvádí svůj každoroční běh, v Praze se
tradičně účastní půlmaratonu. „Čas je každý ročník o dvě tři minuty horší. Ovšem
co se týče lásky, tak si myslím, že se srdce
vůbec nemění,“ míní slavný lékař.

FOTO | HERMINAPRESS

Délka života je podle Jana Pirka daná z velké části geneticky. „Nezdravým životním
stylem můžeme do té genetiky ‚hodit vidle‘
a výrazně si život zkrátit, ať třeba cigaretami
nebo přejídáním. Sportem si ovšem život
neprodloužíme, ale přidáme sami sobě aktivní léta. Budeme si život užívat a ne třeba
jen sedět u televize. Sportem i ve vyšším
věku se vyhneme například svalové atrofii, tedy ubývání svalů, které je právě u starších lidé markantní,“ dodává. A jedna rada
na závěr. Pokud potkáte někoho s „kamenným srdcem“,
vzpomeňte si na přísloví neznámého autora: „Jediné, co
ještě může na některá srdce
působit, je infarkt.“

INZERCE

Cestování s platební kartou je bezpečné
a mnohdy výhodnější než s hotovostí
Před dovolenou lidé často řeší, jestli
si s sebou vzít hotovost nebo jen k dokladům přibalit platební kartu. Češi
zatím stále na cesty do zahraničí preferují vozit cizí měnu v hotovosti. Přesto
si ale mnozí začínají uvědomovat rizika, která hotovost přináší, a oproti
tomu i výhody platební karty. Ať už
máte kartu debetní či kreditní, jde
o jednoduchý a bezpečný platební nástroj, který šetří peníze, čas i starosti.
Karta je ideální partner pro cestování. Nemusíte
s sebou brát hotovost, o kterou můžete snadno přijít a nikdo vám ji nenahradí. Placení kartou je pohodlné a na cestách přináší řadu výhod: perfektní
přehled o výdajích díky kontrole v mobilní aplikaci,
žádné trápení s tím, kde a kolik hotovosti vybrat
a také žádné hledání směnárny s výhodným kurzem.
Pokud si přibalíte i kreditní kartu od Hello bank!,
získáte s ní nejlepší kurz pro přepočet utracené
částky. “V Hello bank! zaplacené částky přepočítáváme podle kurzu karetní asociace MasterCard.

To znamená, že na rozdíl od jiných bank nepoužíváme vlastní, pro klienta méně výhodný kurz,
a ani si ke kurzu karetní asociace nepřipočítáváme
žádná procenta navíc. Skutečně jde o nejvýhodnější
kreditní kartu na trhu pro placení v zahraničí,” říká
Gabriela Pithartová, ředitelka Brand & Customer
Experience Hello bank! V rámci systému výhod,
který Hello kreditka držitelům nabízí, si navíc
lze nastavit variantu výběru hotovosti z bankomatů nad 1 000 Kč i v zahraničí zdarma, a tak je
i případná hotovost lehce a levně dostupná.
Kreditka je v některých zemích důležitá také pro
rezervaci hotelů či půjčení auta, kde je často preferovaná právě kreditní karta před kartou debetní.
S kreditkou se nemusíte ničeho bát, všechny platební transakce jsou zabezpečeny stejně po celém
světě. V případě ztráty karty ji stačí jednoduše zablokovat a nikdo z ní peníze nevybere. “Pokud si
k naší kreditce sjednáte pojištění karty pro případy
zneužití, ztráty nebo krádeže dokladů, budou navíc
chráněny všechny platby, ke kterým došlo až 5 dnů
před oznámením blokace karty, či náklady na pořízení nových dokladů až do výše 3 000 Kč,” dodává
Gabriela Pithartová.
Karta je skladná. Mnoho místa vám nezabere, tak
si ji nezapomeňte vzít na vaše letní cesty – klidně

debetní i kreditní kartu naráz. Hodit se vám budou
určitě obě, ať už to bude cesta poznávací, odpočinková anebo plná sportu.
A na co si dát pozor? Občas vám v zahraničí
bankomat nebo platební terminál nabídne možnost přepočítat částku transakce ze zahraniční
měny na české koruny. Pro takovou službu je
ale použit kurz provozovatele terminálu, který
je nevýhodný a celá operace se může značně
prodražit. Lepší je tak volit zúčtování v místní
měně a vyhnout se zbytečným nákladům navíc.
Zdroj: Hello bank! www.hellobank.cz

Česká republika

LETNÍ ČTENÁŘSKÁ FOTOSOUTĚŽ

NA DOVOLENOU S 5plus2. Vzít 5plus2 na výlet, vyfotit se s ním a snímek poslat
do redakce, se vyplatí. Autor vítězného snímku vyhraje 2000 Kč, čtenář na druhém místě 1000 Kč a „bronzový“ 500 Kč. A k tomu schránkovné týdeníku 5plus2!
Jak na to? Stačí poslat v průběhu prázdnin, tedy do 31. srpna, svou fotografii s týdeníkem 5plus2 na e-mail vyhraj@5plus2.cz a připojit kontakt na sebe. Fantazii se
meze nekladou, snímek může být legrační, romantický či dobrodružný. Můžete
ho vyfotit doma, v cizině, u vody či na zahradě. Vyrážíte na koncert, divadelní
představení? I to je dobrá příležitost pro památeční snímek. Fotografie budeme
zveřejňovat na redakčním Facebooku, některé i v tištěném týdeníku 5plus2 (nahoře je snímek, který zaslal Ladislav Hanousek z Hradce Králové s popiskem: „Krásné čtení na krásném místě. Niagarské vodopády - červenec 2018“). Kompletní pravidla najdete na webové stránce www.5plus2.cz/letnisoutez.

13. července 2018 11

Paradox potravinových bank:
Jídlo nemá chudým kdo odvézt
ČR | Je to trochu absurdní situace. Potravinové banky, ve kterých se shromažďují
a následně rozvážejí potraviny chudým lidem, mají nyní tolik jídla, že jej musí odmítat. Nikoliv však proto, že by je neměly
komu dát, ale z důvodu, že nejsou peníze
na zaplacení aut a řidičů, kteří by je potřebným lidem rozvezli.
Zatímco dřív potravinové banky prosily
lidi o darování jídla, díky novému zákonu
ho naopak mají nadbytek. Podle něj totiž
musí velké obchody s prodejní plochou
nad 400 m2 nabízet své potravinové přebytky, což dosud jejich povinností nebylo.
K potřebným lidem by se tak dostaly i luxusní potraviny jako uzený losos, ale na
rozvoz nejsou peníze. „Máme dvoj až trojnásobný odběr potravin a musíme paradoxně potraviny odmítat, protože nemáme finance, abychom zajistili provoz bank – to
znamená dostatek personálu nebo aut na
rozvoz,“ říká předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček, podle kterého se optimální rozpočet pro roční provoz jedné potravinové banky pohybuje kolem částky 3,5 milionu korun. Banky však
musí hospodařit s méně než třetinovou
částkou, kterou poskytuje ministerstvo ze-

mědělství. V Modleticích u Prahy před nedávnem otevřelo logistické centrum, které
pojme více než 700 tun potravin. Sklad přenechal potravinovým bankám zdarma řetězec Penny Market. Potraviny odtud poputují do regionálních bank a odtamtud přímo lidem v azylových domech, v noclehárnách, v denních stacionářích či třeba rodinám zapojeným do terénních programů.
Zboží se do potravinových bank dostává z různých důvodů. Blížící se datum spotřeby je pouze jedním z nich. Stačí chyba
v označení výrobku – klidně i záměna jediného písmenka, a pro trh už není použitelný. „Často se stává, že je na výrobku špatně označena gramáž nebo je zaměněna etiketa. Takové zboží nemohou obchodníci
prodávat, takže se pak může dostat
k nám,“ vysvětluje Slavíček.
K lidem v nouzi tak mnohdy kromě základních potravin dorazí i prémiové zboží.
„Řetězce nabízejí i luxusnější zboží, které
se zřejmě neprodává tolik – to nejsem schopen posoudit, ale pravda je, že dostáváme
například uzené lososy a podobně. Musím
říct, že i klienti ze služeb jsou často překvapeni, co dostávají. Některé potraviny třeba
(vrm)
v životě neviděli,“ uzavírá.

INZERCE

Pavla 7 4+1

8 738 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ
Objednávejte
+420 377 825 782

Z DA R M A

katalog 380 domů

www.ekonomicke-stavby.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Magie čísel Gotta a Davida
Dva zřejmě nejpopulárnější čeští zpěváci Karel Gott
a Michal David se narodili ve stejný den – 14. července.
Co na jejich povahové rysy i budoucnost říká numerolog?

N

ejpamětihodnotnějším dnem v kalendáři české populární hudby je
pravděpodobně 14. červenec.
V ten den se v roce 1939 narodil Karel
Gott a v roce 1960 Vladimír Štancl, který
později přijal jméno Michal David. To je
známý fakt, ale zatím si nikdo nepoložil
otázku, zda je v tom nějaký vyšší význam?
Ani numerolog Rádia Impuls Radovan
Plachý si netroufá hledat v této shodě okolností utajený smysl nebo poselství
z hvězd, ale z dat 14. 7. 1939 a 14. 7. 1960
se alespoň pokusil vyčíst společné rysy
obou osobností.

Uzavření showmani
„Karel Gott i Michal David jsou přátelé
a není to jen datum narození, které je spojuje,“ říká Plachý ve své analýze. „V mnohém jsou si hodně podobní. Nemají rádi,
když někdo vidí příliš hluboko do jejich
nitra. Jsou svým způsobem uzavření,
i když navenek vypadají uvolněně. Přesto
s oběma hrají i vášně, a když už bouchnou, tak to stojí za to. Svou vášeň ale umí
dávat i do práce, právě tam je dost možná
jejich recept na úspěch a velikost. Jsou to
pozorovatelé, kterým nic neuteče, ale také
jsou rádi svými vlastními pány. Nechtějí
si nechat příliš radit od jiných. Co mohli,
to také zkusili na vlastní kůži. Jsou nabití
fyzickou energií, která je neopouští ani
v pozdějším věku. Zatímco Karel Gott je

hodně senzitivní a vnímavý a více tíhne
k duchovní cestě, Michal David se propracoval k obrovské nezávislosti. Je vůdčí
typ a spoléhá především sám na sebe.“
Co oba oslavence odlišuje, je rok narození. V roce 1960, kdy se David narodil,
už odešel 21letý Gott z ČKD a definitivně
se rozhodl pro zpěv. Jaké jsou podle Radovana Plachého specifické rysy životů
obou zpěváků? A jak si z dat jejich narození představuje jejich budoucnost?
„Čísla mluví jasně. Už někdy od svých
šestapadesáti prožívá Karel Gott nejpříjemnější část svého života, jeho duše je citlivější a tvůrčí a umělecké sklony jsou stále na
vzestupu. I lidem je Karel Gott stále bližší
a platí to i o jeho protějšcích, takže bylo jasné, že právě v této době potká někoho, kdo
mu ovlivní život více než kdokoliv předtím. Karel Gott má stále spoustu skvělých

FOTO | ARCHIV MAFRA

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Rezek: Song Jsi
rozhlas odmítl
V 70. letech byla
mezi českými zpěváky mela o zahraniční písničky.
Šlo o to, kdo bude
moct nazpívat cizí
hit s českým textem. Československé verze registrovalo vydavatelství
Supraphon. „U písničky ‚Jsi‘ se nám registrace povedla v rekordním čase díky
Karlu Vágnerovi a textaři Pavlu Žákovi,“ odkryl Petr Rezek na rádiu Český
Impuls AM 981. Pánové ale neměli vyhráno, písničku totiž odmítal hrát rozhlas. „Pásek si v redakci dlouho nikdo
neposlechl. Následně ho dokonce zamítli. Asi nás neměli v lásce,“ podivil se Rezek. Po dvou měsících se písnička Jsi
objevila v hitparádě Supraphonu. A to jí
nakonec otevřelo dveře i do rádia.

nápadů a je s ním zábava. Přestože ho v poslední době hodně trápilo zdraví a s tím se
pojily i frustrující myšlenky, teď se těchto
pocitů zbaví, bude se cítit svobodně tak,
jak to má rád a čeká ho příznivý rok.“
A Michal David?
„I pro Davida je rodina velmi důležitá
a on osobně prožívá už asi pět let své nejharmoničtější období. To bude trvat přinejmenším do jeho jednašedesáti a rodina ho
v té době bude hodně potřebovat. Čísla
jeho narození říkají, že teď po narozeninách dostane křídla, vycestuje na svá oblíbená místa a bude ve skvělé kondici.“
Říká se, že čísla nelžou. Má-li tedy numerolog Radovan Plachý pravdu, čeká
oba umělce příznivý rok. První signály se
už objevují. Karel Gott vydal nedávno
nové album a Michal David je na tříměsíční Open Air Tour. Možná už se opravdu
začala naplňovat Plachého předpověď, že
bude hodně cestovat. A mimochodem,
i vám může Radovan Plachý ve vysílání
Rádia Impuls vyřešit vaše numerologické
otázky.
JOSEF VLČEK

Stíhám proud i dráhy blesku,
zpívám sám, nač pouštět desku,
kouzlím sníh, co padá z květů,
kreslím tvůj smích a stačí, že tu jsi...
(Hudba: Giancarlo Bigazzi a Umberto Tozzi, text: Pavel Žák)
Jak prorazila Želva od Olympiku,
poví zpěvák Petr Janda v Hudebním
kalendáři na rádiu Český Impuls příští středu v 11:30.
(ak)
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Široký výběr na www.automodul.cz

BMW Řada 1 116...

Iveco Daily 65C15 SKŘÍŇ
MRAZÁK...

BMW S 1000 XR

Tachometr 113 556 km

Vyrobeno

Tachometr 6 522 km

Palivo

benzín

Tachometr 263 000 km

Palivo

benzín

Cena

148 900 Kč

Palivo

diesel

Cena

482 544 Kč

Cena

361 790 Kč

Vyrobeno

2006

GREGI AUTA - Praha
607 076 401
www.gregi.cz

2008

VANS CENTRE s.r.o.
778 447 741
www.vanscentre.com

Vyrobeno

2018

RENOCAR, a.s. - BRNO
+420 548 141 548 | www.renocar.cz
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Buřtíky s chapadly chobotnice
Letní večer s opečenými
špekáčky, měkkým
chlebem a hořčicí prostě
nemá chybu. Tím, jak
správně opékat, se
zabývají i odborníci.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Ať si dietologové a výživoví poradci stokrát vykládají, že je šíleně nezdravý a plný zplodin z kouře, není jim to
nic platné. Opečeného buřta miluje každý. Navíc poslední dobou koupíte skoro
takového jako dřív. Špekáčky a buřty
už zase pomalu začínají chutnat po
mase a vonět po čerstvé uzenině. Opravdu poctivý špekáček ale poznáte až při
opékání na ohni. Právě tehdy začne
uvolňovat různé náhrady a tuky. Jak doporučují buřt opékat odborníci?

Rozřežete přes půlku

kročit 45 procent. Špek a směsi koření
dodají typickou chuť. Cítíme česnek, někdy i špetku muškátového oříšku. Dobrý řezník vám tradiční pochoutku dokonce i rozřízne a dá ochutnat.
Buřty nedají spát ani vědcům. Potravináři z brněnské Mendelovy univerzity
právě vyvíjejí zdravější špekáčky. Umějí snížit množství soli v lahůdce téměř
na polovinu, aniž by to bylo výrazně
znát na chuti.
(kor, md, lidovky.cz)
INZERCE

Život je jízda.
V každém věku

Elektrické seniorské a invalidní vozíky
pro pohodlí a mobilitu

Na začátku by se měl nařezat tak, aby se
mohl prohřát i uvnitř. Doporučuje se
takzvaná chobotnice. Špekáček z jedné
strany rozřežete přes půlku, a vytvoříte
tak jakoby chapadla. Poté jej začnete
opékat. „Ne na přímém ohni, prohřejte
špekáček raději stranou v teple sálajícího ohně, ale ne v otevřeném plameni,“
doporučuje Jan Katina, výkonný ředitel
Českého svazu zpracovatelů masa.

SELVO 3500.6

NOVINKA

SELVO 4800 SLEVA 40 %

SLEVA 40 %

Elektrická tříkolka
pro seniory

Elektrický čtyřkolový
invalidní vozík

Do vozovky

Na chobotnici. Odborníci doporučují naříznout špekáček z jedné
strany přes půlku tak, aby se při
opékání rozevřel jako chapadla
chobotnice.
FOTO | JAN KORBEL
Další otázkou je, do jaké barvy špekáček opéct. Do elegantní černé, nebo moderní růžové? „Opékat tak, aby nevznikaly spáleniny, protože tím může docházet k tvorbě látek, které neprospívají lidskému zdraví. Nejlepší je, když se výrobek opeče dozlatova, aby se prohřál i v
celém obsahu,“ radí Katina.
Složení klasického špekáčku ověřte
hned u řezníka nebo v marketu. Musí
mít nejméně 40 procent masa, zpravidla
vepřového, doplňuje ho hovězí či dokonce telecí. A obsah tuku nesmí pře-

Na chodník i do vozovky

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

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

58 290 34 990 Kč vč. DPH

73 290 43 990 Kč vč. DPH

Síť prodejců

Možnost vyzkoušení

Nové výrobky s 2letou zárukou

Jistota servisu

Nejbližší prodejci
Liberec-Rochlice
BG Technik cs, a. s., Dr. M. Horákové 116a, tel. 485 113 070
Praha 5 – Velká Chuchle
BG Technik cs, a. s., U Závodiště 8, tel. 283 870 136, 606 756 599
Seznam dalších prodejců najdete na našem webu.

www.selvo.cz
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MS ve fotbale 2018

Památná finále: Křivda
proti ČSR i gól století
Fotbaloví fanoušci v neděli večer poznají nového
světového šampiona. Jestli se tento rozhodující
zápas zapíše do dějin výrazněji než ty předchozí,
ještě nevíme. Připomeňme si ale ta finále, o kterých
se mluví i po desítkách let.

Italové slaví titul, Čechoslováky
v roce 1934 však porazili i neférovou a brutální hrou. FOTO | WIKIPEDIA

Když se Čechoslováci
postavili titánům
Toho roku se už nad Evropou stahovala
mračna nacismu a fašismu. Psal se 10. červen 1934 a českoslovenští fotbalisté poprvé nastoupili k finálovému zápasu mistrovství světa. Jejich soupeřem byli domácí
Italové, na které dohlížel i fašistický diktátor Benito Mussolini. A zároveň to bylo jedno z nejvíce propíraných finálových střetnutí historie. Čechoslováci po gólu Puče sahali po zlatu, ovšem deset minut před koncem Italové srovnali a v prodloužení
rozhodl o vítězství domácích Schiavio.
Drtivá většina nezávislých pozorovatelů finálového souboje však tehdy
označila Čechoslováky za morální vítěze, neboť Italům pomohla k výhře
2:1 tvrdá, místy až brutální hra, kte-

rou švédský sudí Eklind většinou nechával
bez povšimnutí. „Kdyby byl rozhodčím nezaujatý člověk, dopadlo by finále jinak,“ napsal například polský deník Raz Dwa Trzy.
V polovině 90. let přišla Mezinárodní federace fotbalových historiků dokonce s návrhem, aby byly výsledky Itálie na
MS 1934 kontumovány a zlato připadlo
Československu. Důvodem byla nejen unfair hra Italů, ale i další prokazatelné prohřešky proti současným pravidlům. Historie se ale nepřepisovala. Bylo by to zbytečné, křivda vyprchala a chvíle vítězství na
hřišti by stejně nikdo vrátit nedokázal.
Čechoslováci si poslední zápas světového turnaje zahráli poté ještě jednou –
v roce 1962 v Chile podlehli v památné
bitvě s Brazílií 1:3. Jedinou branku naší
reprezentace tenkrát vstřelil záložník Dukly Josef Masopust
(na snímku).

„Gól století“ Angličana Hursta při finále s Německem v roce 1966. Měla
branka platit?
FOTO | PROFIMEDIA

Ne/gól století i Zidanův zkrat
K nezapomenutelným bitvám o pohár mistrů světa patří ale především střetnutí Anglie s Německem v roce 1966. Hráči z kolébky fotbalu v něm rozhodli o vítězství
4:2 až v prodloužení dvěma trefami Geoffa Hursta. Ovšem celá další desetiletí se
řešilo, zda jeho branka (označovaná jako
gól století) měla vůbec platit. Tehdy se
míč odrazil od břevna na brankovou čáru
a odtud zpátky do hřiště. Byl balon skutečně za brankovou čárou? Hádky trvaly mnoho let. Před dvěma roky podrobili experti
z televizní stanice Sky Sports situaci důkladné analýze počítačových technologií
a došli k závěru, že gól byl uznán správně.
Generace fotbalových nadšenců si pamatovaly i takzvaný „bernský zázrak“,
kdy na MS 1954 do té doby neporazitelné
Maďary přehráli 3:2 Němci, ačkoliv po
prvních minutách prohrávali už 0:2.
Poněkud jinak se zapsal do povědomí finálový střet MS 2006, tedy toho jediného,
kterého se zúčastnila i reprezentace samostatné České republiky. Slavný Zinédine
Zidane se v něm nechal v prodloužení
hloupě vyloučit za úder hlavou do hrudi
protihráče. Oslabení Francouzi poté prohráli v penaltovém rozstřelu.
(mb, vv)
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18+ Ministerstvo ﬁnancí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

www.ifortuna.cz
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Jak se účinně bránit mykózám
Poševní infekce
doprovázené svěděním
a pálením patří mezi
nejčastější potíže, které
nutí ženy k návštěvě
ordinací gynekologů.

M

ykotické infekce jsou způsobeny
kvasinkami, nejčastěji druhem
Candida Albicans. Kvasinková infekce se může objevit po narušení poševního prostředí například po koupání v bazénu, vířivce, pobytu v sauně, stejně jako po
pohlavním styku nebo při léčbě některými
antibiotiky. Existuje mnoho mýtů, které kolem mykóz panují. Jaké jsou nejčastější?

Svědění rovná se mykóza?
Příznakem mykózy je výtok, otok či zarudnutí postiženého místa, a především
nepříjemný svědivý pocit. Je úporný a asi
nejvíce jej ženy pocítí v klidu a v teple.

Svědění ale může ukazovat i na jiný problém a tím je bakteriální vaginóza. V lékárnách je k dispozici řada volně prodejných antimykotik, pokud se však nejedná
o vaginální mykózu, pravděpodobně nepomohou. Rovnice svědění rovná se mykóza tedy nemusí být pravda, proto svůj
problém konzultujte s odborníkem.

Intimní hygiena

Příčinou je chabá hygiena
Mykóza nemusí být příznakem nedostatečné hygieny, ale i té přehnané. Ženy
s výtoky často zkouší nejrůznější výplachy, deodoranty, parfémované toaletní pomůcky a intimní mýdla. Všechny tyto faktory však ovlivní a zpravidla zhorší křehkou poševní rovnováhu. Za vznikem mykóz ale může být i nevhodné oblečení,
jako jsou mokré plavky, neprodyšné
kalhoty či punčocháče, dále dietní chyby – nadměrná konzumace cukrů, stres či
poranění poševní sliznice.
Existuje řada moderních přípravků určených k tří, nebo dokonce jednodenní léčbě mykózy. Tato doba však nestačí k úpl-

Nejpříhodnější je pravidelné
sprchování.
■ Deodoranty nebo parfémované
toaletní pomůcky a intimní mýdla
mohou zhoršit poševní rovnováhu,
takže ke každodenní hygieně využijte
raději čistou vodu.
■ Při menstruaci používejte vložky bez
fólie a vložky i tampony často
vyměňujte. Vše, co zhoršuje
prodyšnost, zvyšuje možnost vzniku
vlhké zapářky, která je častým
důvodem pro rozvoj vaginální mykózy.
■ Když se na delší cestě nemůžete
osprchovat, vezměte si s sebou
vlhčené ubrousky určené pro intimní
hygienu. Velmi důležitý návyk je utírat
intimní partie po použití toalety
směrem odpředu dozadu.
■ Po pohlavním styku se osprchujte
čistou vodou.
■

FOTO | SHUTTERSTOCK

nému vyléčení infekce a zhojení poševní
sliznice, která byla kvůli mykóze poškozena, a je proto možné, že podráždění či svědivé pocity v menší míře přetrvají ještě několik dní. Pokud obtíže přetrvávají i poté,
poraďte se o dalším postupu s odborníkem. Jsou však i případy, kdy je lepší zvolit spíše léčbu dlouhodobou, například po
užití antibiotik. Vzhledem k tomu, že léčba antibiotiky bývá delší než třídenní, je
vhodnější zvolit i antimykotika k delšímu
používání.
KAMILA HUDEČKOVÁ

INZERCE

728 814 202,

Prázdniny v jihočeské
krokodýlí zoo Protivín
Golem Show, albíni aligátorů,
krmení krokodýlů a gaviálů,
fotografování s krokodýly.

www.krokodylizoo.cz

Audiovizuální instalace

zblízka a nahlas
Plzeň 21. 6. – 12. 7. 2018
Praha 25.7. – 20.8. 2018
Hradec Králové 28.8. – 8.9. 2018
Liberec 12.9. – 21.10. 2018
Ostrava 25. 10. – 20. 11. 2018

www.ceskafilharmonie.cz/mavlast

TV program týdeníku 5plus2

sobota 14. července 2018
Nova

Prima

Prima cool

6.05 Looney Tunes: Úžasná show (4) 6.30
Kačeří příběhy (66, 67) 7.20 Spongebob v kalhotách IX (24) 7.40 Rampelník (N, 2009) 8.50
Flubber 10.40 Tři muži a nemluvně 12.45
Návrat do budoucnosti 2 14.55 Deník princezny 17.10 Auta. Animovaný film (USA, 2006)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Ferda Mravenec (18) 6.50 Transformers:
Roboti v utajení II (12) 7.20 Jetelín (13)
7.50 M.A.S.H (34) 8.25 M.A.S.H (35) 8.55
Autosalon 10.10 Bikesalon 10.45 Prima
Partička 11.45 Máme rádi Česko 13.40 Vůně
zločinu (3) 14.50 Vraždy v Midsomeru XIII
16.50 Animální přitažlivost. Romantická
komedie (USA, 2000). Hrají A. Juddová,
G. Kinnear, H. Jackman. Režie T. Goldwyn
18.55 Velké zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP
STAR. Vše, co chcete vědět o svých hvězdách

7.05 12 opic (11) 8.00 Černá listina: Vykoupení (6)
8.55 Top Gear VI 10.05 Pevnost Boyard (6) 12.35
Re-play 13.10 Futurama II (9) 13.40 Simpsonovi V
(14, 15) 14.35 COOLfeed 14.45 Simpsonovi V (16,
17) 15.45 Futurama II (10) 16.15 Planetární masakr
17.55 Simpsonovi V (18) 18.30 Simpsonovi V (19)
18.55 Simpsonovi V (20, 21) 20.00 X-Men 22.10
Robocop 2, akční sci-fi film (USA, 1990) 0.35
X-Men: Nová generace (4), seriál (USA, 2017)

20.00 Všechnopárty
20.50 Četník ze Saint Tropez
Komedie (It./Fr., 1964). Hrají
L. de Funès, G. Gradová,
M. Galabru, Ch. Marin a další.
Režie J. Girault
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Arthur Newman
Drama (USA, 2012)
0.00 Světáci
0.55 Banánové rybičky
1.25 Diskodrom 2006
2.00 Žiješ jenom 2x
2.30 Pod pokličkou
2.55 Bydlení je hra
3.20 Zahrada je hra
3.45 Chalupa je hra
4.10 Přes nový práh
4.30 Kuchařská pohotovost
5.00 V kondici
5.20 Etiketa
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.10 Noviny 5.45 Krimi 6.10 Noviny

6.50 Soudní síň 7.35 Policisté v akci 8.35 Policisté
v akci 9.40 Štěstí po brazilsku 11.40 První oddělení
12.40 Okres na severu (13/13) 13.50 Ochránci
14.50 Ochránci 15.50 Soudní síň 16.40 V sedmém
nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dnes v jednom domě (5/9) 22.25 Dnes v jednom domě
(6/9) 0.25 Česko Slovensko má talent

NEDĚLE 5.15 Krimi 5.40 Soudní síň 6.10 Puma
(7, 8/9) 8.00 Česko Slovensko má talent 9.50
První oddělení 10.50 Dnes v jednom domě (5,
6/9) 14.55 Temné tajemství, dobrodružný film (N,
2011) 16.55 Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30
Temné tajemství, dobrodružný film (N, 2011) 0.30
Na chalupě
PONDĚLÍ 8.15 Ochránci 9.15 Ochránci 10.20

Medicopter 117 (79/82) 11.25 První oddělení12.50
Dědictví (21/34) 13.50 Soudní síň 15.00 Soudní síň
15.50 Policisté v akci 16.55 Policisté v akci 17.55
Profesionálové (11/18) 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Muž z Londýna 22.20 Za sklem (1/8) 23.40
Profesionálové (11/18)

SÉRUM PRAVDY

Akční fantasy

Gerard Butler jako

MUŽ NA PRAVÉM MÍSTĚ
Věnovat se rodině, nebo jít za svým
profesním snem?

STŘEDA 18. 7. | 20:15

20.20 Avengers: Age of Ultron
Akční fantasy film (USA, 2015)
23.00 Ghost Rider
Akční film (USA, 2007)
1.10 Stará křivda
Horor (USA, 2013)
2.50 Atentát (7)
4.05 Rampelník
Pohádka (N, 2009)

ÚTERÝ 10.55 Medicopter 117 12.00 První oddělení 13.00 Dědictví 14.00 Soudní síň 15.05 Soudní
síň 15.55 Policisté v akci 16.55 Policisté v akci 18.00
Profesionálové 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Vášeň na Kubě 22.20 Za sklem 23.50
Profesionálové 0.50 Na plný plyn
STŘEDA 11.05 Medicopter 117 12.05 První

oddělení 13.05 Dědictví 14.10 Soudní síň 15.15
Soudní síň 16.00 Policisté v akci 17.00 Policisté
v akci 18.05 Profesionálové 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Česko Slovensko má talent 22.00 Za
sklem 23.10 Profesionálové 0.05 Na plný plyn

ČTVRTEK 11.05 Medicopter 117 12.05 První

oddělení 13.05 Dědictví 14.10 Soudní síň 15.10
Soudní síň 16.00 Policisté v akci 17.05 Policisté v
akci 18.05 Profesionálové 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Italské dědictví 22.25 Za sklem
23.50 Profesionálové 0.40 Medicopter 117

PÁTEK 11.00 Ve jménu zákona 12.00 První

oddělení 13.10 Dědictví 14.10 Soudní síň 15.15
Soudní síň 16.05 Policisté v akci 17.05 Policisté
v akci 18.00 Profesionálové 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Dlouhá míle 22.00 Dlouhá míle
23.40 Dlouhá míle

INZERCE

ČT1
7.20 Švec z konce světa 7.55 Slovácko sa
nesúdí (9, 10/12) 9.05 Toulavá kamera – Za
rodinným stříbrem (1/8) 9.30 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby – letní
speciál 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Pohádka o splněných přáních 14.20
O zlatém pokladu 15.40 Za svědka půjde
počítač 16.50 Sňatky z rozumu (5/5) 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

20.05 3 + 1 z Jetelína (14)
Bláznivá Róza. Komediální seriál
(ČR, 2016). Hrají J. Ježková,
R. Genzer, J. Šťastný, J. Hána,
L. Molínová. Režie V. Balko
20.20 Návštěvníci II: V chodbách času
Komedie (Fr., 1998). Hrají
J. Reno, M. Robinová, Ch. Clavier
a další. Režie J.-M. Poiré
22.50 Moje letní prázdniny
Akční film (USA, 2012). Hrají
M. Gibson, P. Stormare a další.
Režie A. Grunberg
0.55 Ztracené
Western (USA, 2003). Hrají
T. L. Jones, C. Blanchettová,
E. R. Woodová a další. Režie
R. Howard
3.45 Vraždy v Midsomeru XIII
Trn v oku. Krimiseriál (VB, 2011).
Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další.
Režie P. Smith

Relax
SOBOTA 8.05 Doktor z hor 8.55 Doktor z hor
10.05 Filmové novinky 10.30 Zvěřinec 11.00 Relax
na špacíru 11.25 Regionální zprávy 11.40 Národní
zprávy 11.45 Luxus store 12.45 Vědmy radí 15.55
Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda 18.35
Dámská jízda Heidi 19.30 Stefanie 20.30 Stefanie
21.25 Sobotní zábava 22.05 7 pádů Honzy Dědka
22.35 Krampovoloviny 23.45 Vědmy radí
NEDĚLE 8.05 Doktor z hor 8.55 Doktor z hor

10.05 Indian – pořad o hrách 10.30 Zvěřinec 11.00
Relax na špacíru 11.25 Regionální zprávy 11.40
Národní zprávy 11.45 Luxus store 12.45 Vědmy
radí 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.35 Dámská jízda Heidi 19.30 Stefanie
20.30 Stefanie 21.25 Poslední zhasne 23.00
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Vědmy radí

PONDĚLÍ 11.40 Národní zprávy 11.45 Luxus

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

Nova Cinema
5.25 Pevnost Alamo 7.30 Země dinosaurů 8.35 Můj
přítel Monk II (7) 9.25 Můj přítel Monk II (8) 10.15
Sherlock Holmes: Jak prosté II (17, 18) 12.25 Člověk
z ledu 14.15 Mravenčí polepšovna, animovaný film
(USA, 2006) 15.45 Šampioni, komedie (USA, 1992)
17.40 Dannyho parťáci 2, komedie (Austr./USA,
2004) 20.00 Ach, ty ženy!, komedie (VB/USA,
2003) 21.50 Odplata, akční krimithriller (USA,
1999) 23.45 Přeber si to, krimikomedie (USA, 1999)

Prima Max
6.10 Transformers: Roboti v utajení II (11) 6.35
Nexo Knights II (7) 7.05 Ferda Mravenec (17) 7.35
Velké zprávy 8.35 Vítejte doma! III (6, 7) 10.35
Zítřek nikdy neumírá 13.10 Jedlíci aneb Sto kilo
lásky 15.25 Pistole sedmi statečných 17.45 Percy
Jackson: Moře nestvůr, fantasy film (USA, 2012)
20.00 Špioni z lásky, komedie (Fr., 2013) 22.05
Spartakus (1/2), historický film (USA, 2004) 23.55
Robocop 2, akční sci-fi film (USA, 1990)

ÚTERÝ 11.45 Luxus store 15.55 Indian – pořad
o hrách 16.25 Esmeralda 17.25 Stefanie 18.40
Regionální zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00 7 pádů
Honzy Dědka 19.30 Divoký anděl 20.25 Esmeralda
21.15 Stefanie 22.25 Regionální zprávy 22.40 Národní
zprávy 22.45 Střípky 23.45 Luxus store
STŘEDA 11.45 Luxus store 15.55 Relax na špací-

ru 16.25 Esmeralda 17.25 Stefanie 18.40 Regionální
zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy
Dědka 19.30 Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15
Stefanie 22.25 Regionální zprávy 22.40 Národní
zprávy 22.45 Dámská jízda Heidi 23.45 Luxus store

ČTVRTEK 11.45 Luxus store 15.55 Zvěřinec
16.25 Esmeralda 17.25 Stefanie 18.40 Regionální
zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy
Dědka 19.30 Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15
Stefanie 22.25 Regionální zprávy 22.40 Národní
zprávy 22.45 Střípky 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.25 Regionální zprávy 11.40 Národní
zprávy 11.45 Luxus store 15.55 Zvěřinec 16.25
Esmeralda 17.25 Stefanie 18.40 Regionální zprávy
18.55 Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka
19.30 Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15
Stefanie 22.05 Poslední zhasne 23.45 Luxus store
KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 15. července 2018
ČT1
6.00

13.00
13.05
14.10
14.55
15.50
17.45
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.05
21.50
22.54
22.55
0.25
1.15
1.40
2.10

Zajímavosti z regionů 6.25 Nádraží
6.40 Příběhy slavných... Věra
Ferbasová 7.35 Píseň pro Rudolfa III.
(1/8) 9.00 Úsměvy Jiřího Krampola
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.00 Velké
sedlo (3) 11.50 To tady ještě nebylo...

Zprávy
Čarovné prstýnky
O zakleté princezně
Berenika
Zdivočelá země (34, 35/45)
Zlá krev (1/7)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Chalupáři
Romeo z autobusu
Chalupáři
Soví hnízdo
Výsledky losování Šťastných 10
Inspektor Banks V
Bolkoviny
Pod pokličkou
Hobby naší doby – letní speciál
Brno Open 2007

NOVA
6.00
6.25
7.10
7.35
8.45
10.35
12.35
14.00
16.25
17.45
19.30
20.20
22.00
0.10
1.35
2.35
3.20
4.30
4.55

Looney Tunes: Úžasná show (5)
Kačeří příběhy (68, 69)
Spongebob v kalhotách IX (25)
Medvědí princ
Tanec s vášní: Rozbal to!
Hlídat Tess
Vražda v hotelu Excelsior
Obsluhoval jsem anglického krále
Komediální drama (ČR, 2006)
Soukromé pasti
Tři do páru
Láska z pasáže
Krimidrama (ČR, 1984)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ať žijí duchové!
Rodinný film (ČR, 1977)
Hranaři
Thriller (ČR, 2011)
Vražda v hotelu Excelsior
Krimikomedie (ČR, 1971)
Soukromé pasti
Tři do páru
Námořní vyšetřovací služba XIII (5)
Laborka
Atentát (8)
Ozzoromantika
Novashopping

Prima
6.05
6.35
7.05
7.35
8.05
9.35
10.35
11.35
12.40
13.35
14.15
14.55
16.55
18.55
19.40
19.55
20.05
20.20
22.50
0.50
1.25
2.25

Ferda Mravenec (19)
Transformers:
Roboti v utajení II (13)
Ninjago VI (9)
Jetelín (14)
M.A.S.H (35-37)
Největší tankové bitvy (10)
Hooten a lady: Lovci pokladů (3)
Vraždy ve Stratfordu (2)
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Rozpal to, šéfe!
Vraždy v Midsomeru XIII
Fit pro vraždu
Co je vám, doktore?
Filmová komedie (ČR, 1984)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
3 + 1 z Jetelína (15)
EET volá domů
Indiana Jones a Chrám zkázy
Dobrodružný film (USA, 1984)
Dalších 48 hodin
Krimikomedie (USA, 1990)
Bikesalon
Největší tankové bitvy (10)
Vraždy v Midsomeru XIII

Nova Cinema
5.05 Země dinosaurů 6.05 A zase ti Mupeti! 7.50
Šampioni 9.40 Mravenčí polepšovna 11.40 Návrat
do budoucnosti 2 13.40 Ach, ty ženy! 15.25 Rizzoli
& Isles: Vraždy na pitevně III (11-13) 18.05 Ghost
Rider 20.00 Santa Claus 2, komedie (USA, 2002)
21.55 Špinavá dohoda, akční film (USA, 1986) 23.55
Odplata, akční krimithriller (USA, 1999)

Prima cool
5.05 Černá listina: Vykoupení (6) 6.50 12 opic (12)
7.45 Černá listina: Vykoupení (7) 8.35 Top Gear VI
9.45 Pevnost Boyard (7) 12.15 Bikesalon 12.50
Futurama II (10) 13.20 Simpsonovi V (18, 19) 14.15
COOLfeed 14.25 Simpsonovi V (20, 21) 15.25
Futurama II (11) 15.55 X-Men 17.55 Simpsonovi V
(22) 18.30 Simpsonovi VI (1-3) 20.00 2012 23.15
Vikingové III (9) 0.15 Živí mrtví VII (7)

Prima Max
6.20 Transformers: Roboti v utajení II (12) 6.45 Nexo
Knights II (8) 7.15 Ferda Mravenec (18) 7.45 Velké
zprávy 9.10 Vítejte doma! III (7, 8) 11.05 Návštěvníci
II: V chodbách času 13.30 Percy Jackson: Moře
nestvůr 15.50 Špioni z lásky 17.50 Nadějná Grace
20.00 Přístav naděje, romantický film (USA, 1998)
22.25 Moje letní prázdniny, akční film (USA, 2012)
0.25 Dalších 48 hodin, krimikomedie (USA, 1990)

pondělí 16. července 2018
NOVA

ČT1
6.00

Pod pokličkou 6.20 Slovácko sa nesúdí (9/12) 6.59 Studio 6 9.00 Ježčí
kůže 9.40 Za svědka půjde počítač
10.50 Zlá krev (1/7)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Arabela (6/13)
13.50 Banánové rybičky
14.20 To je vražda, napsala IV
15.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Kriminálka Staré Město II (5/6)
20.55 Hrobník
Krimihoror (ČR, 2008)
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Konec velkých prázdnin (2/6)
23.30 Taggart
0.20 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky
1.25 Z metropole, Týden v regionech

5.55
8.35
8.50
9.45
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.35
23.05
0.00
0.55
1.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Případy pro Lauru (13)
Na vodě (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (246)
Můj přítel Monk II (9, 10)
Námořní
vyšetřovací služba XIII (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Helena (14)
Hospoda (16)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (10)
Atentát (9)
Kriminálka:
Oddělení kybernetiky (7)
Beze stopy III (21)
Můj přítel Monk II (9)
Můj přítel Monk II (10)

Prima
6.05
6.35
7.05
7.45
9.15
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.05
20.20
22.20
23.35
0.35
1.40
2.40

Ferda Mravenec (20)
My Little Pony IV (2)
Jetelín (15)
M.A.S.H (37, 38)
Ano, šéfe!
Rosamunde Pilcherová:
Ve víně je láska
Romance (N/Rak., 2011)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (7)
Poslední polda (13)
Komisař Rex na stopě (3)
Komisař Rex na stopě (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
3 + 1 z Jetelína (16)
Instantní úspěch
Vinnetou: Rudý gentleman
Western (N, 1964)
V. I. P. vraždy (2)
Policie v akci
Komisař Rex na stopě (3)
Komisař Rex na stopě (4)
Poslední polda (13)

Nova Cinema
5.25 Lego Scooby-Doo: Strašidelný Hollywood
6.40 Člověk z ledu 8.25 Ach, ty ženy! 10.10 Santa
Claus 2 12.30 Obsluhoval jsem anglického krále
15.10 Dannyho parťáci 2 17.30 Avengers: Age of
Ultron 20.00 Instinkt lovce, akční komedie
(HG/Číny, 1999) 22.00 Signál z neznáma, sci-fi film
(USA, 2014) 23.45 Špinavá dohoda

Prima cool
10.55 Top Gear VI 12.05 Futurama II 12.35 Simpsonovi
V 13.05 Simpsonovi VI 13.25 COOLfeed 13.35
Simpsonovi VI 14.35 Těžká dřina 15.10 Re-play 15.45
Futurama II 16.05 Americký chopper VIII 17.05 Top
Gear VI 18.15 Simpsonovi VI 20.05 COOLfeed 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. 21.20 Teorie velkého
třesku V 22.20 Prima Partička 23.10 COOLfeed 23.20
Americký chopper VIII 0.20 Prima Partička

Prima Max
6.20 Transformers: Roboti v utajení II (13) 6.45
Nexo Knights II (9) 7.10 Ferda Mravenec (19) 7.40
Velké zprávy 8.50 Vítejte doma! III (9) 9.40
Hvězdná brána X (17) 10.40 Jedlíci aneb Sto kilo
lásky 12.50 Nadějná Grace 15.05 2012 18.10 Můj
pekař zabiják, komedie (VB, 2007) 20.00 Kempink
2, komedie (Fr., 2010) 22.05 Cizinec, akční film
(USA/Pol., 2003) 0.05 Přístav naděje

úterý 17. července 2018
NOVA

ČT1
6.00

Pod pokličkou 6.25 Slovácko sa nesúdí (10/12) 6.59 Studio 6 9.00 To je
vražda, napsala IV 9.45 To je vražda,
napsala IV 10.40 Byl jednou jeden
dům (3/5)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Arabela (7/13)
13.50 Po stopách hvězd
14.20 To je vražda, napsala IV
15.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Kolotoč
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Tonoucí se stébla chytá
23.35 Soví hnízdo
0.40 AZ-kvíz
1.05 Kde bydlely princezny

5.55
8.35
8.50
9.45
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.35
22.45
23.40
0.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Případy pro Lauru (14)
Kriminálka Anděl II (10)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (247)
Můj přítel Monk II (11, 12)
Námořní
vyšetřovací služba XIII (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Helena (15)
Hospoda (17)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (11)
Balkánská stopa
Comeback
Kriminálka:
Oddělení kybernetiky (8)
Beze stopy III (22)
Můj přítel Monk II (11, 12)

Prima
6.05
6.30
6.55
7.40
9.15
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.05
20.20
21.30
22.45
23.50
0.50
2.35
3.25

Ferda Mravenec (21)
My Little Pony IV (3)
Jetelín (16)
M.A.S.H (38, 39)
Ano, šéfe!
Rosamunde Pilcherová:
Nebezpečný příboj
Romance (N, 2011)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (8)
Poslední polda II (1)
Komisař Rex na stopě (5, 6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
3 + 1 z Jetelína (17)
Mišákova zbraň
Polda (3)
Noční služba
Vůně zločinu (4)
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Komisař Rex na stopě (5, 6)
Poslední polda II (1)
Ano, šéfe!

Nova Cinema
6.30 Šampioni 8.15 Můj přítel Monk II (9, 10) 9.55
Hlídat Tess 12.05 Tři muži a nemluvně 14.20 Deník
princezny, romantická komedie (USA, 2001) 16.30
Auta, animovaný film (USA, 2006) 18.35 Láska
z pasáže, krimidrama (ČR, 1984) 20.00 Jonah Hex,
western (USA, 2010) 21.30 Vítězové a poražení,
drama (USA, 1999) 0.25 Stará křivda

Prima cool
11.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. 12.10
Futurama II 12.40 Simpsonovi VI 13.35 COOLfeed
13.45 Simpsonovi VI 14.45 Teorie velkého třesku V
15.40 Futurama II 16.00 Americký chopper VIII 17.00
Top Gear VI 18.15 Simpsonovi VI 20.05 COOLfeed
20.15 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 21.20 Teorie velkého třesku V 22.20 Partička 23.00 COOLfeed 23.10
Americký chopper VIII 0.10 Partička

Prima Max
6.30 My Little Pony IV (2) 6.55 Nexo Knights II (10)
7.15 Ferda Mravenec (20) 7.50 Velké zprávy 9.05
Vítejte doma! III (9, 10) 10.45 Hvězdná brána X (18)
11.40 Indiana Jones a Chrám zkázy 14.10 Můj pekař
zabiják 16.05 Kempink 2 18.05 Falešný příběh
20.00 Sociální síť, biografický film (USA, 2010)
22.30 Aréna mrtvých, akční film (USA, 2011) 0.30
Cizinec, akční film (USA/Pol., 2003)

středa 18. července 2018
ČT1
6.00

Velké sedlo (3) 6.59 Studio 6 9.00 To
je vražda, napsala IV 9.45 To je vražda, napsala IV 10.35 Po stopách
hvězd 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Arabela (8/13)
13.50 Úsměvy
14.30 To je vražda, napsala IV
15.15 To je vražda, napsala IV
16.00 Jsou hvězdy, které nehasnou
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Panoptikum města pražského
21.10 Byl jednou jeden dům (4/5)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Columbo
0.10 Taggart
1.20 AZ-kvíz
1.50 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.35
8.50
9.45
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.35
23.00
23.55
0.50
1.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Případy pro Lauru (15)
Kriminálka Anděl II (11)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (248)
Můj přítel Monk II (13, 14)
Námořní
vyšetřovací služba XIII (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Helena (16)
Hospoda (18)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (12)
Atentát (10)
Kriminálka:
Oddělení kybernetiky (9)
Beze stopy III (23)
Můj přítel Monk II (13)
Můj přítel Monk II (14)

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
9.15
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.05
20.20
21.20
22.25
23.45
0.30
1.35
2.25
3.15

Ferda Mravenec (22)
My Little Pony IV (4)
Jetelín (17)
M.A.S.H (39, 40)
Ano, šéfe!
Rosamunde Pilcherová:
Dokonalé štěstí
Romance (N/Rak., 2012)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (9)
Poslední polda II (2)
Komisař Rex na stopě (7)
Komisař Rex na stopě (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
3 + 1 z Jetelína (18)
Vraždy ve Stratfordu (3)
Show Jana Krause
Polda (3)
Policie v akci
Komisař Rex na stopě (7)
Komisař Rex na stopě (8)
Poslední polda II (2)
Ano, šéfe!

Nova Cinema
5.15 Flubber 6.45 Můj přítel Monk II (11, 12) 8.25
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně III (11-13) 11.20 Auta
13.45 Avengers: Age of Ultron 16.15 Ghost Rider,
akční film (USA, 2007) 18.25 Ať žijí duchové!, rodinná komedie (ČR, 1977) 20.00 Bílá paní, filmová
komedie (ČR, 1965) 21.55 Chvění, horor (USA, 1990)
23.45 Vítězové a poražení, drama (USA, 1999)

Prima cool
12.15 Futurama II 12.45 Simpsonovi VI 13.35
COOLfeed 13.45 Simpsonovi VI 14.45 Teorie velkého třesku V 15.40 Futurama II 16.05 Americký
chopper VIII 17.00 Top Gear VI 18.15 Simpsonovi VI
20.05 COOLfeed 20.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. 21.20 Teorie velkého třesku V 22.20 Partička
22.55 COOLfeed 23.05 Americký chopper VIII
0.05 Partička 0.40 Satan přichází

Prima Max
6.15 My Little Pony IV (3) 6.40 Nexo Knights III (1)
7.05 Ferda Mravenec (21) 7.35 Velké zprávy 8.40
Vítejte doma! III (10, 11) 10.30 Hvězdná brána X (19)
11.35 Vinnetou: Rudý gentleman 13.35 Falešný příběh 15.30 Sociální síť 18.05 Podezření pana
Whichera: Společensky nepřijatelné 20.00
Bezpečný přístav, drama (USA, 2013) 22.20 Psycho
II, horor (USA, 1983) 0.45 Aréna mrtvých

čtvrtek 19. července 2018
NOVA

ČT1
6.00

O zakleté princezně. Pohádka (ČR,
1979) 6.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala IV 10.30 Soused 10.50
Panoptikum města pražského

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Arabela (9/13)
13.50 Švec z konce světa
14.25 To je vražda, napsala IV
16.00 Jsou hvězdy, které nehasnou
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Hercule Poirot
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Velký bazar
0.10 AZ-kvíz
0.35 Objektiv
1.05 Toulavá kamera
1.35 Banánové rybičky
2.10 Dobré ráno

5.55
8.35
8.50
9.45
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.35
22.10
22.45
0.50
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Případy pro Lauru (16)
Kriminálka Anděl II (12)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (249)
Můj přítel Monk II (15, 16)
Námořní
vyšetřovací služba XIII (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Helena (17)
Hospoda (19)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (13)
Comeback
Comeback
Benga v záloze
Můj přítel Monk II (15, 16)
Námořní
vyšetřovací služba XIII (9)

Prima
6.05
6.30
6.50
7.35
9.05
10.15
12.05
12.20
13.20
14.20
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.05
20.20
21.50
22.50
23.55
0.55
1.55
2.55
3.50

Ferda Mravenec (23)
My Little Pony IV (5)
Jetelín (18)
M.A.S.H (40, 41)
Ano, šéfe!
Rosamunde Pilcherová:
Zmatená láska
Romance (N/Rak., 2011)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (10)
Poslední polda II (3)
Komisař Rex na stopě (9)
Komisař Rex na stopě (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
3 + 1 z Jetelína (19)
V. I. P. vraždy (3)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex na stopě (9)
Komisař Rex na stopě (10)
Poslední polda II (3)
Ano, šéfe!

Nova Cinema
5.05 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně III (12, 13)
6.40 Můj přítel Monk II (13, 14) 8.15 Tanec s vášní:
Rozbal to! 10.00 Ohňostroj marnosti 12.50 Instinkt
lovce 15.05 Příběh dinosaura 16.15 Bílá paní 18.10
Stydlivý polda 20.00 Sherlock Holmes: Jak prosté
II (19, 20) 21.50 Peklo v Deliverance Creek, drama
(USA, 2014) 23.35 Chvění, horor (USA, 1990)

Prima cool
8.55 Top Gear VI 10.00 Americký chopper VIII 11.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. 12.05 Futurama II
12.35 Simpsonovi VI 13.30 COOLfeed 13.40
Simpsonovi VI 14.40 Teorie velkého třesku V 15.35
Futurama II 16.00 Americký chopper VIII 17.00 Top
Gear VI 18.15 Simpsonovi VI 20.05 COOLfeed 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku VI 22.20
Timecop 0.20 Americký chopper VIII

Prima Max
6.20 My Little Pony IV (4) 6.40 Nexo Knights III (2)
7.05 Ferda Mravenec (22) 7.35 Velké zprávy 8.50
Vítejte doma! III (11, 12) 10.30 Hvězdná brána X (20)
11.35 Nadějná Grace 13.40 Podezření pana
Whichera: Společensky nepřijatelné 15.40
Bezpečný přístav 18.05 Veterinář vyšetřuje:
Tajemství Estonie 20.00 Srdečný pozdrav ze
zeměkoule 22.10 Carrie 0.15 Psycho II

pátek 20. července 2018
NOVA

ČT1
6.00

Královna Černá růže 6.59 Studio 6
9.00 To je vražda, napsala IV 9.45 To
je vražda, napsala IV 10.35 Po stopách hvězd 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Arabela (10/13)
13.50 Banánové rybičky
14.20 Na kus řeči
15.05 Příběhy slavných... Jiří Sovák
16.00 Jsou hvězdy, které nehasnou
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Toulavá kamera –
Za rodinným stříbrem (2/8)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Princezna ze mlejna 2
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Galashow 60
0.00 Taggart
2.10 AZ-kvíz
2.35 Dobré ráno

5.55
8.35
8.50
9.45
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
22.30
0.55
1.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Případy pro Lauru (17)
Kriminálka Anděl II (13)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka III (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (250)
Můj přítel Monk III (1, 2)
Námořní
vyšetřovací služba XIII (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Helena (18)
Hospoda (20)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Deník princezny 2:
Královské povinnosti
Romantická komedie (USA, 2004)
Dannyho parťáci 3
Krimikomedie (USA, 2007)
Můj přítel Monk III (1)
Můj přítel Monk III (2)

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
9.15
10.20
12.15
12.25
13.25
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.05
20.20
23.00
1.00
2.55
3.50

Ferda Mravenec (24)
Transformers:
Roboti v utajení III (1)
Jetelín (19)
M.A.S.H (41, 42)
Ano, šéfe!
Rosamunde Pilcherová:
Falešná jeptiška
Romantický film (N, 2012)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (11)
Poslední polda II (4)
Komisař Rex na stopě (11, 12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
3 + 1 z Jetelína (20)
Horečka páteční noci
Jeden svět nestačí
Akční film (VB/USA, 1999)
Podnájemník
Thriller (USA, 2009)
Komisař Rex na stopě (11, 12)
Poslední polda II (4)
Ano, šéfe!

Nova Cinema
6.35 Rampelník 7.40 Medvědí princ 8.45 Lego DC:
Liga spravedlivých vs. Bizarro 9.35 Můj přítel Monk
II (15, 16) 11.45 Stydlivý polda 14.00 Jersey Boys
16.25 Sherlock Holmes: Jak prosté II (19, 20) 18.15
Tři uprchlíci 20.00 Bolt: Pes pro každý případ, animovaný film (USA, 2008) 21.50 Přeber si to znovu,
komedie (USA, 2002) 23.40 Benga v záloze

Prima cool
7.30 Hvězdná brána 8.50 Top Gear VI 9.55
Americký chopper VIII 11.05 Autosalon 12.10
Futurama II 12.40 Simpsonovi VI 13.35 COOLfeed
13.45 Simpsonovi VI 14.45 Teorie velkého třesku VI
15.40 Futurama II 16.00 Americký chopper VIII
17.00 Top Gear VI 18.15 Simpsonovi VI 20.05
COOLfeed 20.15 Pád Země 22.10 Spartakus 0.00
Americký chopper VIII 0.55 Satan přichází

Prima Max
8.30 My Little Pony IV (5) 8.55 Nexo Knights III (3)
9.20 Ferda Mravenec (23) 9.45 Polední zprávy
9.50 Odpolední zprávy 10.05 Velké zprávy 11.15
Vítejte doma! III (12, 13) 13.00 Hvězdná brána (1)
14.10 Veterinář vyšetřuje: Tajemství Estonie 16.10
Rosa: Svatební romance 18.10 Bella Mia 20.00
Jízda sedmi statečných, western (USA, 1972) 22.00
Pytel kostí (1/2), horor (USA, 2011) 23.40 Carrie

„
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S vozíkem šrotu by
už obešel celý svět

V obci se snad
nenajde nikdo,
kdo by mu nadával.
Všechno harampádí
přemístí tam, kde má být.

Sběratel železného
odpadu Pavel Kajzar
po cestách do sběren
a zpátky už našlapal
50 tisíc kilometrů. Na
Třinecku se stal
legendární postavou.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

JANA GARTNEROVÁ
ČR | Dvakrát na Kamčatku a zpět s vozíkem plným šrotu zapřaženým za kolo
by dojel Pavel Kajzar z Bystřice na Frýdecko-Místecku. Nebo jednou okolo celého světa. Sedmašedesátiletý muž totiž
do sběren a zpět našlapal za pětadvacet
roků zhruba padesát tisíc kilometrů.
O všem si vede pečlivé záznamy.
„Nejen kolik jsem najel, ale i kolik
jsem odvezl sběru, kolik jsem za něj dostal, kde jsem se zastavil, kolik jsem utratil, jaké bylo počasí a jak dlouho jsem
byl mimo domov. Pak k tomu doplním
souřadnice svého pohybu. Bohužel deník z loňského roku mi někde vypadl z
kapsy a musel jsem letos začít od znova.

Data proto nemám stoprocentní,“ popisuje Kajzar, který už se na Třinecku stal
legendární postavou. Vykládají si o něm
řidiči kamionů, mezi kterými kličkuje
po silnicích, lidé ze široka daleka se na
něj obrací, když se potřebují zbavit nějakého železa, a kapela S.T.S. o něm složila píseň a natočila videoklip. Přátelé
Kajzarovi přezdívají Aston Villa podle
jeho oblíbeného fotbalového klubu.

„

V zimě mi
trasa
z Bystřice do Třince
na kole s vozíkem
a zpět trvá o něco déle.
Asi přes tři hodiny.
Nejhorší je ustát
na sněhu zatáčky.
Dá se najít i na videích na YouTube.
Jinak se muži běžně říká Šrotbaron.
„Občas naplním vozík několikrát denně. Posbírám různé harampádí po příkopech, v korytech potoků a na veřejných prostranstvích. Počasí mě nevykolejí. Jezdím v horku, v dešti i v mrazu.

O svých cestách se šrotem si Pavel Kajzar vede pečlivé záznamy.

Pavel Kajzar se svým vozíkem sbírá šrot už 25 let. Za tu dobu našlapal do
sběren a zpět 50 tisíc kilometrů.
V zimě mi trasa z Bystřice do Třince
na kole s vozíkem a zpět trvá o něco
déle. Asi přes tři hodiny. Nejhorší je
ustát na sněhu zatáčky. V průměru si
vydělám čtyři až pět stovek denně,“
líčí Kajzar, který se svěřuje s tím, že ho

FOTO 2x | JANA GARTNEROVÁ

vozit šrot stále baví. Zároveň se pochlubí, že největší hromada železa a
plechů, kterou utáhl za kolem, vážila
220 kilogramů.

Televizní kvíz v hospodě
„Jednou se mi podařilo najít v sousední
obci v příkopě třicet kilogramů nemagnetické oceli. Jindy mi vyhozené železo
a barevné kovy za den vydělaly na pět tisíc korun. Rozdělil jsem se s kamarádem, který mi to pomáhal nakládat,“ vykládá sběrač, který se vždy cestou
domů zastaví v oblíbené hospodě, kde
čekává na televizní kvíz.
„Přestože celé dny tráví jako sběrač,
má přehled a někdy toho ví více než soutěžící na obrazovce,“ podotkne zdejší
servírka. Místní štamgasti tvrdí, že
muži fandí spousta lidí.
„Myslíme si, že se v obci nenajde nikdo, kdo by na něj nadával. Prakticky
se díky němu všechno harampádí přemístí tam, kde má být. Navíc je ochotný. Když míří s plným vozíkem třeba
do Třince, tak aby nejel zpět naprázdno,
poptá se, co kdo potřebuje a nakoupí
nám,“ zmiňuje osazenstvo lokálu.
Kajzar před lety pracoval jako řidič
nákladního vozu a závozník. Pak dostal
částečný důchod. „Hovořím přes den
s tolika lidmi, mám už na svých trasách
známé, tam se na chvilku zastavím,
s tím promluvím, tam na mě někdo
mává, že má pro mě na zahradě ‚zboží‘,
takže když přijdu večer domů, jsem rád,
že mám klid,“ říká Šrotbaron.
Sběru chce zůstat věrný, dokud mu
bude sloužit zdraví.

Česká republika
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DiCaprio i Farrell. Češky umí
„klofnout“ světové hvězdy
Půvab českých modelek či hereček je pověstný. Mnohé z nich dokázaly okouzlit i hudební
či herecké hvězdy kalibru Jamese Blunta či Leonarda DiCapria. Příležitostí k seznámení
byl také před pár dny skončený ﬁlmový festival v Karlových Varech. Půjde nějaká Češka
ve stopách předchozích úspěšných „lovkyň“?

Ještě než poznala otce svých
dětí a z Ivany Macháčkové se
stala Ivana Gottová, prožila
nynější manželka českého
slavíka dvouletý vztah
s někdejším americkým
playboyem Michaelem
Douglasem. „Šla jsem se
podívat v San Francisku
na natáčení filmu Hra a on si
mě na první pohled vybral
z davu. Když se dozvěděl, že
jsem Češka, zkusil na mě udělatt
dojem svojí češtinou a řekl
mi jedno neslušné slovo na H,
které ho naučil Miloš Forman.
Potom už se ale choval jenom
a
slušně, pozval mě na večeři a ta
se protáhla na dva
d
krásné roky,
až do mého
odjezdu ze
Spojených
států,“
vzpomínala
po letech.

GUY RITCHIE?
MADONNA
I KOCIÁNOVÁ
Rod
dačka z Trenčína
elka Michaela
a to
opmode
Kociáno
ová okouzlila
v roce 2010 během
natáče
ení reklamy
britské
ého filmového
režisérra a zároveň
bý
býv
ýv
vallého
éh manžela
ž l
Mado
onny Guy
Ritch
hieho. Na dotazy
novin
nářů, zda se do ní
režisér snímků Sherlock
Holme
es, RocknRolla
nebo P
Podfu(c)k zamiloval,
odpovíd
dala slovy: „Je
to
o možné
é. Říká mi, že se
za
amilova
al do mého nosu.
Ně
ěkolikrá
át opakoval: Krása
je nudná,, miluju tvůj nos.“
Někkolik mě
ěsíců spolu pak
tvořřili méd
dii ostře sledovaný
pár..

NĚMCOVÁ OKOUZLILA
I HOLLYWOODSKÉ DRSŇÁKY
V roce 2006 tvořila česká kráska Petra Němcová
(na snímku z nedávno skončeného filmového
festivalu v Karlových Varech) oficiálně pár s britským
hudebníkem Jamesem Bluntem (spolu na snímku
v rámečku). Zpěvák, kterého proslavil především
megahit Beautiful, se stal první modelčinou známostí
poté, co při ničivé tsunami v Thajsku v roce 2004
přišel o život její snoubenec, fotograf Simon Atlee.
O dva roky později měla prožít románek s oscarovým
hercem a shodou okolností dalším mužem
Madonny Seanem Pennem. V roce
2012 zahraniční média spekulovala
o tom, že se k sobě opět vrátili.
Později dávali Němcovou
bulvární novináři dohromady
také s hollywoodským
fešákem Jamesem Francem
nebo drsňákem Colinem
Farrellem (na snímku
v kolečku).

HERZIGOVÁ A DICA
APRIO.
ROMÁNEK JAK Z TIITANIKU
O hollywoodském fešákovi Leonardo
L
DiCapriovi se
v legraci říká, že si své partnerky vybírá v katalozích
spodního prádla, a to obzvlá
áště ikonické značky
Victoria´s Secret. Pravdou je
e, že jeho slabost pro
modelky je pověstná a svědččí o tom zástup zejména
blonďatých krásek, které pro
ošly náručí oscarového
herce. V roce 1998 s hvězdou
u Titaniku podle
zahraničních médií prožila zh
hruba měsíční románek
rodačka z Litvínova modelka
a Eva Herzigová. Také ona
byla na přechodu milénia jed
dním z pověstných andílků
značky prádla Victoria´s Seccret.

FOTO: ARCHIV MAFRA, PROFIMEDIA

NEŽ PŘIŠEL GOTT,
UHRANULA IVANA
MICHAELA DOUGLASE
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Z káznice byl válečný sirotčinec
Pro natáčení dlouho
očekávaného snímku
Nabarvené ptáče si
režisér Václav Marhoul
zvolil i prostory chátrající
káznice na Cejlu.

tech díky lásce k předloze nachází sílu
se s depresivní tematikou potýkat. „Je
to jako se ženskou. Když se člověk zamiluje, tak vydrží všechno – a rád,“ připodobňuje režisér.
Natáčení v Brně završila scéna se
zhruba čtyřiceti sirotky. „Obsadili jsme
děti z okolí, které hrají v divadelních
kroužcích,“ vysvětluje Jakub Slabák,
jenž má na starosti casting a koordinaci
komparzu.

ANETA MATYŠOVÁ
ČR | V potemnělé místnosti sedí v poblikávajícím světle svíčky desetiletý chlapec. Naproti němu se vysoký muž s tmavými vousy sklání nad polévkou. Je ticho, slyšet jsou jen lžíce cinkající o talíře. Ještě před chvílí však zde bylo pořádně rušno. Režisér udílel hercům poslední rady a asistent ze štábu pak zakřičel:
„Akce!“ Bývalá káznice na brněnském
Cejlu se na čtyři dny proměnila pod rukama filmového štábu v sirotčinec z druhé světové války. Režisér Václav Marhoul si vybral lokalitu v Brně pro devět
scén z dlouho chystaného snímku Nabarvené ptáče.

Příběh židovského chlapce
Film ztvárněný podle knižní adaptace
polského autora Jerzyho Kosińského
připravuje režisér Marhoul už deset let.
Příběh mapuje kroky malého židovského chlapce, který za války bojuje o přežití na středoevropském venkově.
Historický objekt Marhoula zaujal

Jeden z nejdražších

Bývalá brněnská káznice se na čtyři dny proměnila ve válečné prostory, ale
také v sídlo filmařů.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA
právě svou pochmurností, která dobře
sedí k tematice snímku. „Káznice na
mě silně zapůsobila. Prostory jsou zajímavé a zároveň velmi smutné, což se
mi do filmu vyloženě hodí,“ objasňuje
režisér.
Při výběru místa ještě netušil, že
v 18. století káznice v Zábrdovicích
opravdu na několik let sloužila jako domov sirotkům přesunutým z Olomouce.
Až do 50. let minulého století pak zchátralá budova fungovala jako věznice.
V průběhu historie zde byli vězněni
i mnozí spisovatelé, například Petr Bezruč nebo Jan Zahradníček. „Filmaři si

už před natáčením prostory upravovali
a dekorovali,“ podotýká Ivana Košuličová z Filmové kanceláře Brno.
Na scéně se představil hlavní hrdina
– desetiletý Petr Kotlár – a jeho herecký
otec Petr Vaněk. Kotlár se díky dlouhému natáčení podle Marhoula mění ve
zkušeného herce.
„Po roce a půl se s ním pracuje moc
pěkně. Už ví, jak to chodí před kamerou
a co se po něm chce,“ pochvaluje si režisér. Těžkou tematiku prý dětský herec
snáší dobře. „Žije si ve svém světě, často ani neví, co se přesně točí,“ směje se.
Sám Marhoul tvrdí, že i po deseti le-

S rozpočtem 166 milionů se Nabarvené
ptáče zařadí po bok nejnákladnějších
českých filmů, jimiž jsou Bathory
a Tmavomodrý svět. V černobílém
snímku zazáří také zahraniční hvězdy
Harvey Keitel nebo Stellan Skarsgard,
kteří však do Brna nezavítali.
Při natáčení se prý potýkali hlavně
s těžkými dialogy. Ačkoliv jich podle
Marhoula ve filmu bude minimum, jsou
v češtině, ruštině, ale také novoslověnštině – uměle vytvořeném jazyce.
V předmluvě knihy totiž Kosiński popisuje, že se příběh odehrává na východoevropském venkově, kde se mluví podivným nářečím. Proto dal Marhoul
přednost nově vzniklému dialektu.
Poslední klapka filmu, který se natáčel mimo jiné i na Ukrajině, v Polsku
a na Slovensku, padne na začátku července v Kácově na Kutnohorsku. Čeští
diváci se mohou na premiéru těšit v září
příštího roku.

Zabít může 50 gramů. Zbytek už je navíc
Stokilový granát
i krabička od lubrikantu
na kondomy pro
německé vojáky.
Břeclavsko vydává
nečekaná překvapení.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
ČR | Vypadá to jako konzerva od vepřového masa. Jenže do téhle plechovky se
místo nasolené pochoutky vkládala
před sedmi desítkami let nebezpečná trhavina. „Do otvoru uprostřed se vkládala plastická tritolová nálož. Na ni se dal
rozněcovač a používalo se to jako improvizovaná mina. Můžeme spekulovat, zda je československá, nebo německá. Vyráběly je obě armády,“ ukazuje
Bohuslav Kuda z pyrotechnické služby
Policie České republiky (na snímku) jeden z nálezů, které se nejčastěji objevují v Bořím lese mezi Břeclaví a Valticemi. Tyhle „konzervy“ jsou jen zlomkem
z obřího množství munice, kterou už

v Bořím lese mezi Břeclaví a Valticemi
našli pyrotechnici. Za necelé tři roky se
jim podařilo vyčistit 150 hektarů lesa, po
němž se stará munice rozletěla při výbuchu zbrojní továrny Muna na sklonku
druhé světové války. Za tu dobu našli
téměř 6 500 kusů různé munice a 68 kilogramů střeliva a výbušnin.
O zajímavosti není nouze. Pyrotechnici ze země vykopali i krabičku od lubrikantu na kondomy, distribuovaného vojákům wehrmachtu za druhé světové války, nebo předměty denní potřeby, třeba
čutory. A samozřejmě nepřeberné množství munice. Bohuslav Kuda třímá v ruce
drobný kužel. „Je to maďarská světlice,
která se umístila na nástavec pušky. Výstřelem došlo k zažehnutí a výmetu světlice. Vojáci si tak předávali signály k útoku, obraně, zaujetí prostoru,“ popisuje
drobný předmět. V Bořím lese se probírá municí německé, sovětské, československé či maďarské výroby nejrůznějšího stáří. „Je zajímavé, že se tu nenachází
jen munice z konce války, ale i granáty z
let 1938 či 1939. Němcům zůstávaly ve
skladech poměrně zajímavé kousky, ne
všechno na frontě spotřebovali. A jak

jim s koncem války docházela munice,
začali používat i ty poslední výškrabky
ze skladů,“ ukazuje a bere do ruky další
poměrně malý náboj. „Nabít ho do flinty, to už chce odvahu,“ směje se. Takový náboj, měřící sotva deset centimetrů,
totiž bohatě stačil na probití pancíře tanku. „I takto malá střela obsahuje trhavinu. A je jí tam dostatek, aby při nebezpečné manipulaci způsobila smrtelná
zranění. Munice má takovou vlastnost,
že vás zabije prvních padesát gramů, ten
zbytek už je jen přidaná hodnota,“ říká.
A i když to zní ironicky, myslí to jako
zcela vážné varování. V Bořím lese se stále ještě najdou „odvážlivci“, kteří mají
tendenci na nalezenou munici sahat nebo
ji rozebírat. „Munice je ale i po sedmi desetiletích někdy v překvapivě dobrém
stavu,“ ukazuje na iniciátor, na kterém je stále vidět barevné razítko
s označením ráže a data výroby.
„Když se tam udrží barva, nebezpečnost toho, co je vevnitř, se rozhodně nesnížila,“ vysvětluje. Na rozdíl
od amatérů mají pyrotechnici speciální
technologický postup, jak u munice zjistit hrozící nebezpečí. „Máme tu výhodu,

že se můžeme podívat, jak to vevnitř vypadá. Můžeme použít rentgeny a v klidu
se rozhodnout, jak s municí naložit,“ vysvětluje Kuda. Zatím největší nálezy, jež
pyrotechnici v lese odhalili, váží přes sto
kilogramů. Průzkum se teď blíží k samému epicentru. V páté etapě se budou odborníci
pohybovat kolem
skladů
munice, které
byly
na sklonku
války
odstřeleny či
zapáleny.
Očekává se
větší četnost
nálezů.

Česká republika
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Knihkupectví skoro jak z Bradavic
Knihy o čaroději
Harry Potterovi je
sblížili. Dnes mají vlastní
malé knihkupectví, které
lidem vypráví příběhy.

tři, my jsme byli třetí, jedna je snad
v Lounech a druhá v Mikulově.
Setkali jste se s negativními komentáři?
Tereza: Na sociálních sítích od úplně cizích lidí ano, někdo psal i něco o nezodpovědných rodičích. Osobně nebo u našich blízkých nikdy. Hermiona je krásné jméno. Díky Harry Potterovi jsme se
ale seznámili. Jsme ještě z generace, která netrpělivě očekávala každé další vydání. Aby mi něco neuniklo, hledala
jsem na internetu informace a zapojila
se i do fanouškovského fóra. A Pavel
tam začal chodit také. Díky chatování,
Pavel byl vtipný, a díky srazům fanoušků, které jsme na fóru pořádali, jsme se
potkali. Zjistili jsme, že se nám také
líbí stejná muzika, metal. A bylo to.

5plus2
■ ROZHOVOR
EVA HAVELKOVÁ
ČR | Milují příběhy z roztodivných světů pro malé i velké, ať už v podobě knih
či komiksů. Jejich malé knihkupectví,
kterému dali název Mezi řádky, je jen
pár kroků od hlavního náměstí v Rakovníku a doslova přetéká knihami, zvláště
pak žánru sci-fi a fantasy.
Barevné svazky poskládané až ke
stropu vytvářejí magickou atmosféru
tříd školy čar a kouzel v Bradavicích a
kouzelnických obchůdků ze slavné série knih o Harry Potterovi britské spisovatelky Joan Rowlingové a vtiskly rodinnému knihkupectví ve Vysoké ulici
charakteristické kouzlo.
Díky čarodějnickému školákovi se
také manželé Tereza (33 let) a Pavel (29 let) Krobovi seznámili. Kouzelný svět jim natolik učaroval, že pojmenovali svou dcerku Hermiona podle
malé čarodějky z potterovských knih.
„Po krizi, která zasáhla všechny několik
let zpátky, už lidé zase začali kupovat
knihy a číst. Je to paradox, ale my sami
jsme četli více, než jsme si knihkupectví otevřeli,“ prozradili mimo jiné
v rozhovoru manželé Krobovi.
Jak se zrodil nápad otevřít si malé
knihkupectví?
Pavel: Já jsem několik let pracoval
v Praze a v Kladně v knihkupeckém řetězci a získal jsem vhled do tohoto světa. Oba s Terezou milujeme knížky
a nadchli jsme se pro to, že bychom
knihkupectví sami zvládli také.
V Rakovníku zrovna v té době v roce
2016 jedno knihkupectví končilo, tak
jsme se do toho pustili.
Říká se, že lidé v době internetu už
pomalu knihy nečtou. Je to pravda?
Pavel: To už zase neplatí. Od doby, kdy
odezněla ekonomická krize před pár
lety, lidé zase začali číst, kupovat knihy
a stále se to zlepšuje i u nás. Prodáme několik stovek svazků měsíčně. Jsou
v tom ale samozřejmě zahrnuty nejen
knihy, ale také komiksy, kde jde někdy
cena za kus i do tisíců, nebo leporela za
stovku za kus.
Co nejdražšího jste ve svém knihkupectví měli k prodeji?
Pavel: Před Vánoci jsme měli knihu Gigant od nakladatelství Argo o Andy

Která kniha šla za poslední dobu na
dračku?
Pavel: Nový Dan Brown, jeho knih Počátek jsme během prvního týdne prodali opravdu desítky a stále se prodávají.
Tereza: Z českých titulů je to kniha Raději zešílet v divočině Aleše Palána o šumavských samotářích, která vlastně
není beletrie, ale faktografická knížka.
Je to zajímavé neotřelé téma, přesto
jsme takový zájem mimo Prahu nečekali. Kupovali ji muži i ženy. To bylo pro
mě překvapení roku. Teď už je třetí vydání během krátké doby. V Rakovníku
se hodně prodává i kuchařka Ruce
v mouce o domácím pečení.

Díky čarodějnickému školákovi se manželé Tereza a Pavel Krobovi (nahoře)
seznámili. Později si otevřeli knihkupectví Mezi řádky. FOTO | FRANTIŠEK VLČEK
Warholovi, která stála asi čtyři tisíce.
Pár lidí se na ni bylo podívat, ptali se na
ni, ale od koupě je cena odradila.
V Rakovníku si ji nakonec nikdo nekoupil a vrátila se do nakladatelství. Nejdražší tu nyní nabízíme asi za dva tisíce
korun čtyřdílnou fantasy sérii Eragon
ve speciální kožené vazbě.
Tereza: Sci-fi, fantasy a komiksy tvoří
minimálně polovinu knihkupectví.
Máme ale i nejvíce populární žánr
thrillerů a detektivek a žádanou beletrii.
V menším zastoupení máme dětské knihy či společenské hry a čtenáři si postupně vyžádali i knihy romantické. Nemůžeme tu mít ale samozřejmě vše, ročně
vychází desetitisíce knih a naše knihkupectví má ani ne 40 metrů čtverečních.
Objednat jde pak ale cokoliv.
Máte množství komiksů, je ale o ně
vůbec zájem?
Pavel: Lidem se to líbí, máme téměř
kompletní nabídku, která je na českém
trhu v regálech. Největší zájem je o japonská manga se specifickými kresba-

mi. To jsou většinou černobílé komiksy
s teenage hrdiny, které se čtou zprava
doleva.
Tereza: Je zajímavé, že komiksy jdou
hlavně přes léto, asi mají mladí lidé na
čtení více času. Také jsou oblíbené superhrdinské komiksy podpořené filmy.
Nejpopulárnější je teď postava Deadpool a Strážci galaxie.
Co dnes frčí u fantasy, stále upíři?
Tereza: Ne, ti už pomalu odezněli.
Dnes jsou populární fantasy a postapokalyptické světy. Pro fantasy si chodí
především dívky a ty mají zase rády příběhy o silných dívkách bojovnicích, které se o sebe dokážou postarat.
Po jedné z fantasy postav – kouzelnici Hermioně Grangerové, jste pojmenovali i svou dceru…
Pavel: Ano, ale nebylo to jen kvůli
tomu, že jsme oba extrémní fanoušci
knih o Harry Potterovi, to jméno se nám
zkrátka líbí. Říkáme malé Miňonko.
Tereza: Hermionky jsou v republice

Co z detektivek lidé v Rakovníku
nejvíce čtou?
Pavel: Region kopíruje republiku, takže rozhodně autoři Jo Nesbo nebo Lars
Kepler. Vše, co vidíte v pražském metru na plakátech.
Jaká kniha je vaše nej?
Tereza: Já mám ráda britskou fantasy
sérii ze současného Londýna nazvanou
Řeky Londýna o policistovi, který zjistí, že je schopen se naučit čarovat. Je to
napínavé i vtipné, má to atmosféru a neotřelé nápady.
Pavel: Já postupně dočítám knihy od
Neila Gaimana, což je autor, který nás
také oba uchvátil. Píše tak, že to v mysli
všechno vidíte, vtáhne vás do děje.
Čtete vy sami hodně?
Oba: (smích) Mnohem méně než
v době, kdy jsme knihkupectví neměli.
Času je s podnikáním a rodinou málo.
Ale snažíme se poctivě každou knihu,
která přijde, vzít do ruky a přečíst alespoň anotaci, abychom měli přehled.
S tím nám pomáhají i sami zákazníci,
kteří nám o knížkách vyprávějí.
Jaké máte další plány?
Tereza: Na podzim bychom chtěli spustit doplňkový e-shop k našemu knihkupectví.

AKTUÁLNÍ TIPY PRO VÁS
KOMERČNÍ TÉMA

LafineLe nOVinKa
K na česKém trhu
Naše firma MOLLA s.r.o. Liberec se o Vaše mlsné
jazýčky stará více než 20 let a nyní Vám chceme
představit NOVINKU na českém trhu. Báječné
trubičky Lafinele, u kterých se snoubí dokonalá
chuť s elegancí. Trubičky nabízíme ve třech chutích
kokosová, arašídová a smetanová s polevou a dvou
provedeních – jednotlivě balené 19g a pro větší
mlsouny v rodinném balení 230g. Lafinele vynikají
dokonalou chutí a křehkostí.
Toto zboží můžete koupit ve vybraných obchodech
a na našem eShopu www.molla.cz

ww.optikastrnadek.cz

Oční Optika Strnádek
je firma poskytující služby a komplexní poradenství na
nejvyšší možné úrovni. Velkou pozornost věnujeme
měření zraku, zjišťování potřeb a návrhu ideálního řešení
korekce zraku. Poskytujeme komplexní poradenství
při výběru obrub a brýlových čoček.
Podmínky: Platí při nákupu kompletních brýlí (obruba + skla).
Podmínkou jsou minimálně plastové čočky s antireflexní úpravou.
Nabídka platí do vyprodání zásob a nelze ji kumulovat s dalšími nabídkami.
Nabídka se nevztahuje na brýle značky Ray-Ban, Guess, Gant a Minima.

Fügnerova 667/7
460 01 Liberec IV – Perštýn

JAN
HAVIČ

10 % SLEVA

na nákup při předložení výstřižku této reklamy

ŠPERKY JIŘÍČEK
Šperkařská firma s rodinnou tradicí z Jablonce nad
Nisou nabízející ruční výrobu zlatých a stříbrných
šperků, snubních a zásnubních prstenů. Zabývá
se zpracováním drahých kovů a nabízí celou řadu
originálních vzorů. Od prvního návrhu, po výrobu až
po finální úpravy, vše vzniká na jednom místě, ručně,
s ohledem na přání zákazníků. Tvoří šperky, zásnubní
a snubní prsteny, které dělají radost, nosí lásku a stávají
se malými osobními artefakty. Protože šperk není jen
krásný, ale vyjadřuje duši, nosí historii.
Více na www.sperkyjiricek.cz
Moskevská 13, 460 01 Liberec
tel.: 776 857 002

S NÁMI
MODERNĚ
A TROCHU
JINAK

LÉČIVÉ ROSTLINY
HAVIČ

 + 420 603 242 995
 jan.havic@nrk.cz
 www.nrk.cz

 míchání čajů a směsí bylin
dle potřeb zákazníků
 čaje bylinné, ovocné,
černé, zelené i kazety čajů
 konopná kosmetika
 esenciální oleje
 aromaterapie
 dárkové předměty, keramika

 Moskevská 33/29, Liberec

 Moskevská 33/29, Liberec

Liberecký kraj
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Na Bezdězu se může do paláce
Templářský palác na
Bezdězu přestal být
zpustlým nepřístupným
místem. Jeho obnova
udělala královský hrad
ještě zajímavějším.

s kaplí, Purkrabský palác či velkou věž
s rytířskou síní.
Původně sloužil Templářský palác
k ubytování královských manů a vojenské posádky. Poskytoval útočiště také
jejich koňům. Manové byli šlechtici
s takzvanou lenní závislostí na králi.
Měli přesně vymezené povinnosti související především s obranou hradu. Za jejich služby jim král propůjčoval pozemek a sídlo v okolí. Při válečných taženích museli manové panovníkovi poskytnout sedm pěších vojáků se střelnou zbraní a šest vojáků s koňmi.

MILOSLAV LUBAS
BEZDĚZ | V Templářském paláci na
Bezdězu se před rekonstrukcí nacházely obnažené klenby a ležela tam suť.
Mezi zdmi rostly náletové dřeviny.
„V paláci se částečně propadala klenba přiléhající k věži,“ říká Lucie Bidlasová, krajská mluvčí Národního památkového ústavu. „Záchrana paláce skončila před šesti lety a stála téměř deset milionů korun. Potom stavbaři vložili do
paláce přístupové schodiště a do prostoru pod střechou dřevěné vřeteno. Zde
najdou návštěvníci expozici o historii
Templářského paláce.“
Templářský palác vznikl ve 13. století a Kristián z Valdštejna ho uzavřel
před 174 lety, protože se v něm už nedalo slušně žít. Před deseti lety se tam
hroutila klenba.
„Templářský palác jsme opět otevřeli
v sobotu třicátého června,“ dodává Bidlasová. „Jeho záchrana začala před devíti lety, kdy byl ve špatném stavu. Museli jsme ho nechat zastřešit.“
Vstupy do paláce opatřili řemeslníci
masivními dřevěnými dveřmi. Palác se
navíc dočkal nočního nasvícení.

Bezděz si oblíbil Mácha
Bezděz patří k nejkrásnějším českým hradům. Vypíná se na kopci vysokém
více než 600 metrů.
FOTO | ARCHIV MAFRA
„Návštěvníci si mohou palác prohlédnout samostatně, nebo při komentovaných prohlídkách hradu,“ uvádí Kamil
Seidl, kastelán Bezdězu. „Nabízíme jim
příležitost, aby se posadili na královský
trůn z gotického období, tedy na jeho kopii. Připravili jsme pro ně také mučicí lavici, samozřejmě jen na ukázku.“

Vstupné zůstalo stejné
Otevření Templářského paláce se nepromítne do vstupného. Dospělý platí na
Bezdězu 90 korun, snížené vstupné je
60 korun a rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě až tři děti 240 korun.
V roce 2019 ozdobí vnitřek Templářského paláce trojrozměrný model hradu

ze 13. století. Vznikne tam archeologická expozice a také dětský koutek. V přízemí paláce uvažují památkáři o klidové zóně pro návštěvníky.
„U stolků si odpočinou a posvačí po
namáhavém výstupu na hrad,“ upozorňuje kastelán Kamil Seidl.
Loni vstoupilo na Bezděz skoro 68 tisíc turistů. Hrad založený v roce 1264
Přemyslem Otakarem II. patří mezi nejvýznamnější středověké památky v Česku. „Templářský palác vyrostl v sedmdesátých letech třináctého století. Vystavěla ho Královská stavební huť, jež působila na dvoře Přemysla Otakara Druhého,“ konstatuje Bidlasová.
Na Bezdězu si návštěvníci mohou
prohlédnout rovněž Královský palác

Pevnostní podoba Bezdězu se změnila
v klášterní době v 17. a 18. století, kdy
mnichové navezli do prostoru mezi paláci mohutnou vrstvu půdy. Vytvořili na
ní terasovité zahrádky, kde pěstovali bylinky a zeleninu.
V 19. století na Bezdězu několikrát
pobýval romantický básník a spisovatel
K. H. Mácha. Po zrušení kláštera překopali palác i s okolím lidé usazení pod
Bezdězem. Věřili, že najdou bájný poklad.
„Veřejnost si Bezděz spojuje s dětstvím kralevice Václava Druhého. Na
hradě ho jako malého věznil Ota Braniborský,“ podotýká Bidlasová. „V poslední době vstoupil hrad do povědomí
díky nálezům nebo zakoupení tří původních dřevěných výjevů z Křížové cesty,
umístěných kdysi v kapličkách kolem
cesty na hrad. Na Bezdězu se vystavují
při výjimečných dnech.“

Ve Finsku poznala, že to jde i bez papírů
MILOSLAV LUBAS
LIBEREC | Zkušenosti s nebývalou svobodou pro pedagogy si přivezla z pobytu ve Skandinávii Milena Hanyková, výchovná poradkyně a učitelka z liberecké Střední odborné školy (SOŠ) Jablonecká. Spolu s kolegyní z pracoviště
školy při Jedličkově ústavu navštívila
Finsko díky programu Erasmus+. Ve
Finsku s nimi bylo více než sto pedagogů z řady zemí Evropy.
„Ve Finsku jsem se kromě jiného dozvěděla, že tam ve srovnání s Českem
výrazně vzrostl počet studentů odborných škol. V roce 2004 jich bylo sto čtyřicet osm tisíc, v roce 2015 už sto sedmdesát tři tisíc,“ říká Hanyková. „Nejvíc
mě upoutalo, že učitelé ve Finsku neztrácejí čas s byrokracií, zatímco my
jsme papírováním zavaleni. Finský pedagog má ve třídě naprostou svobodu,
ale také velikou zodpovědnost. Hodně
záleží na jeho sebehodnocení a zpětné
vazbě. Hlavní je spolupráce s rodiči
a vše se podřizuje společnému zájmu,

aby se dítě ve škole co nejvíce naučilo
a cítilo se tam dobře.“
Podle Hanykové nastavují práci učitele zrcadlo jen rodiče a ředitel.
Pokud se žáci ve finské škole dostanou do potíží a přestanou zvládat nějaký předmět, rodiče sami přijdou za učiteli. „Rodiče si nechají v klidu vysvětlit,
v čem je problém. Pak se domluví s učitelem na postupech, jakými se dá dosáhnout toho, aby dítě přestalo zaostávat za
ostatními,“ tvrdí Hanyková.

Za rok učí jen 190 dní
„Ve Finsku děti nedostávají domů žádné úkoly. Nechala jsem se inspirovat
a dávám našim žákům jen dobrovolné
rozvojové úkoly. Záleží na nich, jestli je
udělají, aby se dobře připravili.“
Hanyková dodala, že se ve finských
školách neprobírá zdaleka tak hodně
učiva jako v Česku. „Ve Finsku vycházejí ze staré čínské moudrosti, že žák
nejlépe porozumí tomu, co má spojené
s nějakým silným zážitkem. Škola ve

Milena Hanyková ve školním zahradnictví.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
Finsku nestojí na výběru a odpovědnosti založené na testování, ale na spravedlnosti a odpovědnosti založené na pravdě,“ prohlašuje Hanyková. „Za rok učí
jen sto devadesát dní a mají necelých
šest set hodin. Tedy asi tři hodiny denně. Čeští učitelé stráví ve třídách podstatně víc času a mají tak méně času na
přípravu výuky. Ve Finsku jsme mohli
vidět výsledky průzkumu mezi pedagogy. Devadesát procent z nich je spokojeno se svou prací, sedmdesát procent
z nich by ji nevyměnilo za nic jiného.

Šedesát procent si myslí, že společnost
jejich práci uznává. Myslím si, že podobný dotazník by v naší republice dopadl výrazně hůře.“
Díky programu Erasmus+, v němž
škola uspěla s projektem nazvaným Mobilita SOŠ Liberec, vycestovalo do zahraničí pět pedagogů. „Nové věci se učili nejen ve Finsku, ale také v Irsku a ve
Španělsku,“ doplňuje Hanyková.
„Projekt měl mezi našimi pedagogy
velký ohlas, proto jsme požádali o grant
také v letošním roce,“ konstatoval ředitel střední odborné školy Milan Adamec. „Do zahraničí odjede sedm učitelů, tedy víc než minule. Pocestují například na Slovensko, ale také na Island.
Do střední školy Jablonecká chodí
asi 300 děvčat a chlapců s různými handicapy. Někteří z nich mají složité rodinné zázemí. Ve třídách se učí nejvýše čtrnáct žáků. Po ukončení školy mohou
pracovat jako švadlenky, zahradnice,
pokojské, strojaři, zedníci, dlaždiči,
umí obsluhovat jednoduché stroje nebo
pracují v restauračních kuchyních.
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Římský patricij Petronius: Čemukoliv se učíš, ...

Tajenka: ... učíš se pro sebe.
INZERCE

Volejte
zdarma

nabídka

čerVen / čerVeneC 2018

kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volnýCh minut
do všeCh sítí
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BíílÝ
30
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0,,5l

1. nákup produktů v akCi
2. 10 min. do všech sítí zdarma
3. prodloužení platnosti kreditu o 7 dní
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1,5 l perlivá pet
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1,5 l neperlivá
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kozel
Mistrův ležák, 0,5 l

kofola origináál, 2 l

kozel
Florián, 0,5 l
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rquell
ležžák, 0,5 l

Jupík
aqua jablko
0,5 l
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birell
polotmavý
0,5 l

poděbradka
1,5 l citron
pet

p mobil a na
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přenos
čísla

zdarma

le Vně ji

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.6.2018 do 31.7.2018
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

oo
iC

jte

plattí pro zákazníky Coop mobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01062018 12345)

poděbradka
1,5 l pomeranč
pet

pu

NOVĚ přehled
ř
vybraných
letáků Coop
v aplikaci
Coopka Více na www.coopka.cz
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světlý
0,5 l

s

florenta
mandlo-nugátová 11
12 g

poři ď
te

florenta
čokoládová 112 g

Jablonecko, Semilsko, Turnovsko

13. července 2018 31

Na Dobré Vodě poletí vzduchem
kola i letecký akrobat Šonka
Jablonecký skiareál na
Dobré Vodě se stane
znovu zaslíbenou zemí
pro fanoušky fourcrossu,
adrenalinových závodů
horských kol.
MILOSLAV LUBAS
JABLONEC NAD NISOU | Závod Světové série ve fourcrossu horských kol,
označovaný pořadateli i fanoušky za
nejšílenější, bude už pošesté v Jablonci
nad Nisou. JBC 4X Revelations 2018
začal již ve čtvrtek oficiálním tréninkem a slavnostním ceremoniálem a vyvrcholí hlavním závodem v sobotu.
Do Jablonce dorazí světová špička
a ve skiareálu na Dobré Vodě se očekává kolem 10 000 diváků.
Mohou se těšít již pošesté na obrovskou show na trati závodu, považované
za nejtěžší na světě. Česká hvězda Tomáš Slavík má za sebou v Jablonci pět
výher v řadě a pokusí se o obhajobu.
Živý přenos ze závodu lze sledovat
na youtube a Facebooku.
Po loňském testovacím ročníku se i letos ze svahu spustí mladí bikeři v kategoriích do 13 let a od 13 do 16 let.
Vložený dětský závod Revelations
Kids Event se pojede po páteční kvalifikaci hlavního závodu. V minulosti se
v Jablonci osvědčil rovněž Revelations
Big Air contest, takže ani letos nepřijdou diváci o freestyle ridery.
Přímo nad hlavami obecenstva vy-

švihnou své nejbláznivější triky. Na air
show navíc přiletí ve svém akrobatickém speciálu Martin Šonka, vítěz závodu Red Bull Air Race a mistr Evropy.
Po jeho vzdušné exhibici odstartuje
hlavní fourcrossový závod. Na velké afterparty se tradičně představí Masters
of Dirt v čele s Ill.Skillz. Na Dobré
Vodě to roztočí také Manene, Akvamen, N'Zym, Hrusha, Cyper nebo Illya.
Letos se v Jablonci představí matadoři
české hudební scény z kapely Vypsaná
fiXa a tradičně i biková skupina Status
Praesents.

Program JBC 4X
Revelations
Pátek 13. 7. 2018:
14.00-16.00 finální registrace
15.30-17.45 oficiální tréninky
18.00-19.30 JBC 4X Revelations kvalifikace
19.30-20.30 Revelations KIDS
EVENT (vložený závod dětí, kategorie
do 13 let a 13 až 16 let
21.00-02.00 oficiální warm-up party
(Vypsaná fiXa, Status Praesents, MANENE, DJ Akvamen, DJ Cyper)
Sobota 14. 7. 2018:
15.00-16.30 oficiální tréninky
17.00-17.45 zahajovací ceremoniál
JBC 4X Revelations
17.45-18.00 Martin Šonka Red Bull
exhibition
18.00-20.00 JBC 4X Revelations hlavní závod
20.00-20.30 Revelations BIG AIR
Contest (freestyle MTB contest)

Na Dobré Vodě v Jablonci je jednou za rok vždy svět vzhrůru nohama. Na
kolech se tam dějí neuvěřitelné věci.
FOTO | JAKUB SOUKUP

Fourcrossové závody s účastí světové špičky lákají do Jablonce každoročně
tisíce diváků.
FOTO | LUKÁŠ MATOUŠEK

Jablonec dostal tvrdou lekci od Salcburku
Fotbalový Jablonec se
chystá na základní
skupinu Evropské ligy.
Utrpěl debakl.
MICHAEL HAVLEN
JABLONEC NAD NISOU | Fotbalisté
Jablonce narazili v přípravě na českou
nejvyšší soutěž a na Evropskou ligu na
příliš těžkého soupeře. S dvanáctinásobným mistrem Rakouska Red Bull Salcburk prohráli 0:5.
Rakouský šampion hraje evropské poháry pravidelně a dosáhl řady skvělých
výsledků. Letos postoupil až do semifinále Evropské ligy.
Salcburk o své výhře rozhodl už v úvo-

du utkání. Po dvou minutách vedl 2:0
a poté svůj náskok hlídal a pohodlně ho
navyšoval.
Jablonečtí mohli po přestávce nepříznivé skóre alespoň zkorigovat, ale trestný kop Chramosty skončil na tyči a Pleštil trefil pro změnu břevno.
Trenér Petr Rada nesl výprask od rakouského favorita hodně těžce. „Vstoupili jsme do zápasu špatně, už ve druhé
minutě jsme prohrávali o dvě branky
a o té koncentraci na zápas si musíme popovídat!“ láteřil Rada. „První půle byla
z naší strany celkově špatná, nebudeme
se vymlouvat na tréninky, i když je soupeř už možná o trochu dál. Inkasovat pět
gólů je strašně moc, a to jsme si je prakticky všechny dali sami. Nebylo tam nic
pozitivního.“
Vysoká prohra se Salcburkem je pro

Jablonec varováním. V Evropské lize ho
čekají podobně silné týmy. „Tohle byl
soupeř, který bude bojovat o Champions
League a my se na to musíme připravit.
Dalo se s nimi hrát, ale když s nimi ve
druhé minutě prohráváte o dvě branky,
tak je to pak těžké otáčet nebo korigovat. Musíme si to rozebrat a znova začít
pracovat od nuly,“ řekl Rada.
I pro hráče byl debakl s rakouskými
mistry velkým rozčarováním.
„Dostali jsme facku. První přípravné
zápasy s českými týmy jsme zvládli, ale
teď jsme viděli, že Evropa je někde úplně jinde. Musíme se zase posadit na zadek,“ uvědomuje si záložník Michal
Trávník. „Je možná dobře, že taková lekce přišla teď a ne až v lize. Nemůžeme
z toho dělat žádnou tragédii, ale poučit
se z toho musíme.“

Fotbalisté Jablonce se střetli se Salcburkem v rámci soustředění v rakouském Kaprunu. Ve středu se tam utkali
s dalším silným protivníkem, s Dynamem Moskva.
„Jsme rádi, že tady máme tak silné
soupeře, aspoň okusíme, co nás čeká
v Evropské lize. Bude to ještě hodně práce,“ prohlásil Trávník.
FK Jablonec - Red Bull Salcburk
0:5 (0:3).
Branky: 1. Wolf, 2. Daka, 39. Ulmer,
61. Dabbur z pen., 87. Prevljak
Sestava FK Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Kubista (46. Kratochvíl) - Masopust
(73. Ikaunieks), Považanec (46. Chramosta), Trávník (66. Hübschman), Jovovič
(46. Acosta) - Doležal (73. Pleštil). Trenér Rada.
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Inspirujte se
ve Vaší nejbližší
prodejně BRENO
s nejširším sortimentem
podlahových krytin / 59x v ČR
sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

BRENO.cz
KUPON NA SLEVU
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Platí pouze do 31. 7. 2018!

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

máme

%

největší výběr

koberců,
PVC a vinylu
yu

bytové PVC v šířích

nabízíme také

p
poskytujeme
y j
komplexní
p
službyy
poradenství
a individuální
přístup

řezání podlahové
krytiny na míru

5m

obšívání
koberců

vaše zboží vám
dovezeme po celé ČR

Akce platí do 31. 7. 2018 nebo do vyprodání zásob. Za případné tiskové chyby neručíme. Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

až

koberec i PVC
vám profesionálně
položíme

