Sandra Nováková
Díky svým třem
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měla spíš
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Litomyšl ovládly španělské rytmy

Příští vydání
30. 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
Finálovým koncertem v rytmu španělské hudby v neděli vyvrcholila 63. Smetanova Litomyšl, kterou organizátoři vměstnali do jedenácti červencových dnů. Koncert s podtitulem Olé! opanovali mezzosopranistka Václava Housková Krejčí,
operní pěvec Adam Plachetka, sopranistka Jana Kačírková Šrejma (na snímku) a houslista Josef Špaček. FOTO | F. RENZA

Chtějí domov seniorů
Až 80 seniorů by mohlo najít domov v novém sociálním zařízení v Mýtě
STANISLAVA KRÁLOVÁ
VYSOKÉ MÝTO | Nový domov důchodců by mohl vyrůst ve Vysokém Mýtě
takříkajíc na zelené louce. Nahradí starý nevyhovující Dům pokojného stáří
Naděje. Má to ale háček. Město bude
čekat, zda se podaří získat na stavbu dotaci, samo se do financování nepustí.
„Náklady na stavbu se odhadují na
170 milionů korun, což je částka, kterou
si z městského rozpočtu nemůžeme dovolit, proto se pokusíme získat nějakou
dotaci, ať už národní nebo evropskou,“
vysvětluje starosta Vysokého Mýta
František Jiraský. Možnosti město má.
Ještě letos se přihlásí do výzvy Integro-

vaného regionálního operačního programu REACT-EU. Z něj by se pokusilo
část evropských milionů získat stejně
jako Pardubický kraj, který za ně chce
postavit centrální příjmy v Pardubické i
Orlickoústecké nemocnici. Podmínkou
je, že hotovo musí být v roce 2023.

Podmínkou je dotace
„Pokud uspějeme a dostaneme dotaci,
tak do dvou let bychom měli postaveno,“ řekl starosta.
Nová čtyřpodlažní budova pro 80 seniorů by měla vyrůst za pivovarem.
Město má studii a připravuje soutěž na
zpracování dalšího stupně projektové

dokumentace. Stávající Dům pokojného stáří Naděje slouží vysokomýtským
seniorům 27 let.
„V době, kdy byl otevírán, patřil ke
špičce v celé republice. Od začátku
byly pro seniory k dispozici jednolůžkové, maximálně dvoulůžkové pokoje,
což byl v té době výrazný nadstandard,“
uvedl ředitel Naděje Milan Nádvorník.
Dům pokojného stáří vznikl na vojenském sídlišti z kachlových paneláků po
ruské armádě. V 90. letech po odchodu
vojsk ho město přestavělo na domov
pro seniory, který provozuje nezisková
společnost Naděje. Až se dům opraví,
město ho plánuje využít na startovací
nebo sociální byty.

LETNÍ SERIÁLOVÉ RETRO

Návštěvníci i Křeček. Televizní
fantasy glosuje Neff
...str. 6

SOCIÁLNÍ REVOLUCE V ČESKU?

Nepodmíněný příjem by
zaručil 10 až 15 tisíc ...str. 8 a 9
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Poličský chrám prošel kompletní
obnovou. Otevřela se i půda
Po opravě kostela
sv. Jakuba je Polička
pro turisty opět o něco
atraktivnější. Lidem se
otevřela nová expozice
i lávka pod střechou.
RADEK LATISLAV
POLIČKA | S kostelem sv. Jakuba v Poličce bylo vždycky spjato jméno Bohuslava Martinů, který při každé cestě
do rodného bytu musel vyběhnout 192
schodů. Nově mohou mít turisté, kteří
zavítají do Poličky, dilema. Přidat, nebo
nepřidat k dobru dalších 90 schodů?
V rámci kompletní rekonstrukce novogotického kostela sv. Jakuba Většího
se totiž veřejnosti otevřela ojedinělá expozice s nově restaurovanými uměleckými památkami na kruchtě kostela.
„Jde o umělecky hodnotné a dosud veřejnosti neznámé předměty v podobě obrazů, soch a knih z okruhu poličského
děkanství, z nichž každý má svůj příběh. Například dřevěná socha anděla
přežila vše zničující požár v roce

Komentované prohlídky interiérů nově opraveného děkanského kostela sv. Jakuba včetně půdy se
konají od pondělí do soboty vždy v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. Prohlídky zajišťuje poličské muzeum.

INZERCE

JURIS REAL, spol. s r.o.

realitní a advokátní
kancelář, vykoupí Vaši
nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej
s možností vyplacení
zálohy. Nabízíme realizaci
dražeb a aukcí. V souvislosti
s prodejem nemovitostí
vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.
VOLEJTE ZDARMA

Tel.: 774 335 504
www.prodejtojinak.cz

Součástí oprav kostela byl i vznik nové expozice s názvem Obraz jako viděné slovo. FOTO | MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE POLIČKA
1845,“ řekl historik poličského muzea
David Junek k expozici, kterou prohlídka ani zdaleka nekončí.
Největším turistickým lákadlem jsou
zpřístupněné prostory půdy pod velkolepou střechou kostela s unikátním, více
než 150 let starým krovem hambálkového typu. Jednomu z prvních u nás. Z vyhlídkových plošin si lze prohlédnout i
rub mohutných křížových kleneb novogotického kostela.
Podle Junka jsou prostory půdy zpřístupněny veřejnosti vůbec poprvé. „Lze
zde obdivovat historické krovy mimo-

řádného rozponu,“ dodal historik.
Národní kulturní památka prošla za
poslední tři roky kompletní opravou.
„Bylo to hodně starostí, ale mám z
celkové opravy velkou radost,“ řekl Tomáš Enderle, duchovní správce římskokatolické farnosti, která dostala na 71milionovou investici evropskou dotaci, z
čehož sedm milionů platil stát a necelé
čtyři miliony šly za městem a farností.
Restaurátorské a stavební úpravy se
dotkly obnov střechy, omítek, varhan i
vitráží. Provedeny byly nové rozvody
elektroinstalace, nový je požární sys-

tém, osvětlení i ozvučení kostela.
Restaurátoři opravili také nástěnné
malby, obrazy, sochy, kamenné, dřevěné a kovové prvky, včetně uměleckých
předmětů pro novou expozici.
Kvůli covidu-19 nebylo možné uspořádat řádnou vernisáž expozice, proto v
sobotu 24. července zdejší farnost pořádá tzv. ne-vernisáž. „Celý tento den
bude vstup na výstavu a na půdu kostela
zdarma a na 16. hodinu plánujeme drobnou slavnost, při které se spolu poradujeme z vystavených exponátů a něco si
o nich řekneme,“ dodal Enderle.

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628 ■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce šéfredaktora
5plus2: Jan Korbel ■ Vedoucí krajské redakce MAFRA: Kryštof Ženatý, krystof.zenaty@mafra.cz ■ Editor: Radek Latislav, tel.: 601 390 402, radek.latislav@mafra.cz ■ Vedoucí
krajské inzerce: Václav Veselý, vaclav.vesely@5plus2.cz ■ Distribuce 5plus2: distribuce@5plus2.cz ■ Redakce - Pardubický kraj: Za pasáží 1609, 530 02 Pardubice
■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné, vychází každý pátek.
■ © MAFRA, a.s. 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného svolení vydavatele je
zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nepřijmout inzerci.
■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT.

Svitavsko a Orlickoústecko

16. července 2021 3

Nedočkavci testují tratě
V Moravské Třebové vznikají nové singletracky, novinkou bude i pumptrack
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | Zájemci o
volnočasové aktivity se už na konci léta
dočkají nových singletrackových tratí
pod rozhlednou Pastýřka v Moravské
Třebové. Nový bike resort nabídne v lesním terénu 13 kilometrů singletracků
rozdělených podle obtížnosti.
Část tratí o délce asi jednoho kilometru bude vedena také volnočasovým areálem Knížecí louky, kde poslouží jako
cvičná dráha pro nejmenší sportovce.
U Knížecí louky je takřka hotová
také zábavná pumptrucková dráha plná
klopených zatáček a terénních vln.
Přestože se 255 metrů zábavné dráhy
otevře s ostatními tratěmi až v září, neboť tratě jsou v stále v režimu stavby,
pro první nedočkavce z řad cyklistů a
skateboardistů se připravovaná atrakce
stala prázdninovým adrenalinovým
magnetem.
„Traily i pumptrack jsou stále v režimu stavby, a proto upozorňujeme veřejnost na zákaz vstupu a pohybu ve všech
rozestavěných úsecích,“ upozornil starosta Moravské Třebové Miloš Mička.

Pumptrucková dráha u Knížecí louky láká první zájemce.
Výstavba singletracků i pumptracku
za téměř 12 milionů korun je z 90 procent zaplacena z česko-polského dotačního programu Interreg. Ze stejného programu jsou financované tratě v Dolní

FOTO | R. LATISLAV

Moravě, kde vznikne adrenalinová překážková dráha a v polském regionu
Gmina Bystrzyca Klodzka vyrostou
dva areály singletracků v oblasti Góra
Parkova a Petla Stronie.
(lat)

Přes Letohrad
opět vyjedou
rychlíky do
Polska

LETOHRAD | Dovolená u Baltského
moře by mohla být opět o něco dostupnější. Ministerstvo dopravy chce
v příštích letech na trati číslo 024 vedoucí z Ústí nad Orlicí do polského
Mezilesí a dál do Vratislavi obnovit
provoz rychlíků. Celá trať by se tím
prodloužila až do Gdaňsku. S hejtmanem Pardubického kraje Martinem
Netolickým o tom jednal náměstek
ministra dopravy Jan Sechter. „Rychlíky na trati 024 již několik let nejezdí, jsem proto rád, že by se sem v budoucnu mohly vrátit. Případné prodloužení trasy do Gdaňsku je pro nás
určitě pozitivní zprávou,“ uvedl
hejtman Netolický.
(lat)
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Společnost COMPOSITE
COMPONENTS a.s. v Chocni
přijme na plný pracovní úvazek:

Dělník/nice
dokončovny
Písník Kinský, s.r.o.
přijme z důvodu zvýšení odbytu pro pískovnu Kostelecké Horky

strojníka pásového bagru CAT 323F L
řidiče dumpru TEREX TA400
Požadavky:
 oprávnění k řízení pásového bagru (strojní průkaz)
 praxe v oboru
 řízení dempru, profesní průkaz výhodou
 provádění běžné údržby

Nabízíme:
✔ Stabilní zázemí ryze
české společnosti
✔ Prostředí rodinného podniku
✔ Motivační systém odměn
Požadujeme:
✔ Manuální zručnost
✔ Spolehlivost
✔ Výhodou jsou zkušenosti
práce ve výrobě
Přijměte pozvání na osobní rozhovor a ozvěte se:
s
e-mail: pavla.stepankova@compositecomponents.eu
tel.: 703 194 521

Předpokládaný nástup: od 1. září 2021 nebo dle dohody
Písemné nabídky zasílejte na adresu:
Písník Kinský, s.r.o., Komenského 266, Kostelec nad Orlicí
e-mail: m.korizek@pisnikkinsky.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS
Pavla Štěpánková - personalista
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Česká republika

Pro svoje tři bratry jsem byla
spíš další brácha než růže v trní
Říká o sobě, že nejraději hraje „tragické“ postavy,
protože ty jsou podle ní nejvděčnější. V nové komedii
Matky se Sandra Nováková proměnila v upracovanou
Zuzanu, jejíž děti jí dávají pořádně zabrat. Aby vše
působilo věrohodně, jejím filmovým synem byl ten
skutečný, Mikuláš. „Projevy lásky a vřelosti jsou
úplně jiné - jak od dítěte, tak ode mě,“ vysvětluje
herečka, která se podílela i na scénáři tohoto snímku.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Pochází z rozvětvené rodiny, ale
v domácnosti se třemi bratry si Sandra
Nováková jako pověstná růže v trní rozhodně nepřipadala. „Měla jsem spíš
chlapskou výchovu, takže i dnes mám
více kamarádů než kamarádek,“ konstatuje herečka známá ze seriálů Sestřičky
Modrý kód nebo Ordinace v růžové zahradě. A stejně jako sama začínala s kariérou před kamerou už coby dítě, nyní
si ve snímku Matky – v němž má jednu
z hlavních rolí – zahrála se svým vlastním synem, pětiletým Mikulášem.
Ve filmu Matky nejen hrajete, ale
také jste spoluautorkou scénáře.
Ovlivňovala jste svou postavu Zuzany už při jejím zrodu a přizpůsobovala jste si ji „na tělo“?
Charaktery čtyř hlavních ženských postav
jsme si postavily hned na začátku a až pak
jsme je se scenáristkou Vandou Zaplatílkovou Hutařovou začaly rozvíjet. Přiznám se, že když jsme začaly film psát,
tak jsem původně ani nepřemýšlela nad
tím, že bych v něm i hrála. Když se blížil
scénář ke konci, tak se mě Vanda zeptala,
koho si tam zahraju. Kterou z těch postav
chceš hrát? Mile mě překvapilo, že mi autorka scénáře nabídla roli. Nechtěla jsem
se vnucovat z té pozice, že to také píšu.
A vybrala jsem si jednoznačně Zuzanu.

Sandra Nováková

Proč jste si vybrala zrovna ji?
Mám nejraději hraní „tragických“ postav. Ty jsou takové nejvděčnější.
Ve snímku hrajete v vlastním synem Mikulášem. Je to jiné než s cizím dítětem, že?
Je to jednodušší, než kdyby člověk hrál
s cizím dítětem. Projevy lásky a vřelosti jsou úplně jiné, jak od dítěte, tak ode
mě, proto jsme do role Mikulášovy filmové sestry obsadili kamarádku našeho synka – Julietku. Známe se
i s její maminkou, jsme si blízké.
I od ní byla ta objetí upřímná, nebyla jsem pro děti prostě cizí.
Ovlivnila natáčení nějak zásadně pandemie?
Loni v létě byl ještě svět relativně v pořádku, takže se nám
podařilo film natočit bez
těch striktních omezení, co přišla později.
Sama jste stála
před kamerou
od dětství. Myslíte, že váš syn
to vnímá stejně
jako vy, když
jste byla malá?
Myslím, že ano.
On nás má rád,
my máme rádi
jeho, nechceme
být bez sebe. Je
rád, že můžeme

Narodila se 15. dubna 1982 v Praze.
Je sestrou českého herce Adama Nováka, s nímž
si v dětství zahrála v televizním seriálu Bylo nás pět.
■ Vystudovala hudebně-dramatické oddělení na Pražské
konzervatoři. Coby divadelní herečka je na volné noze.
■ V Malostranské besedě uvádí svůj vlastní pořad Barování.
■ Často hraje v úspěšných seriálech jako Sestřičky Modrý
kód, Modrý kód, Ordinace v růžové zahradě či třeba
Neviditelní. Z filmů: Matky, Tchyně a uzený, Protektor,
Veni, vidi, vici atd.
■ V roce 2015 se jí narodil syn Mikuláš, jehož otcem
je hereččin snoubenec režisér Vojtěch Moravec.
■
■

být spolu. Máme s Vojtou (režisér Vojtěch Moravec, pozn. red.) to štěstí, že se
nám daří dostávat práci společně a musím říct, že on to opravdu neovlivňuje.
Když jsem točila v Modrém kódu, tak
jsme byli oslovení producenty každý za
svou linku. V takovýchto velkých seriálech neobsazují herce režiséři.

Tušíte, jakou cestou jednou půjde?
Je více po vás, nebo po tatínkovi?
Je hodný, chytrý, má rád dokumenty,
řekla bych, že nás jednou může překvapit, že půjde třeba úplně jiným směrem.
Třeba z něj bude vědec.
Je těžké si zvyknout na práci pod
taktovkou svého partnera?
My už spolu točíme strašně dlouho...
Máme za sebou několik seriálů, spoustu
hodin na place, takže už jsme se to naučili. (úsměv)
Loni jste se s Vojtěchem zasnoubila.
Po jak dlouhé době vás požádal
o ruku?
Po sedmi letech vztahu.
A kdy přijde váš velký den? Čekáte
na příznivější časy?
Zrovna včera jsme téma svatby nadhodili. (smích) Nechceme svatbu plánovat,
když nevíme, jak to všechno může probíhat… Plánovat velkou svatbu, když nevíte, jestli to zase nezavřou… Takže jsme
se rozhodli, že nebudeme riskovat. Říkali jsme si, že bude úplně nejjednodušší,
když to naplánujeme na příští léto.

FOTO | HERMINAPRESS

Česká republika
Zpátky k vašemu dětství. Pocházíte
z poměrně početné rodiny, máte ještě
tři starší bratry. Byla jste růže v trní?
Když máte tři bratry, tak právě růže
moc nejste. Byla jsem spíše jejich čtvrtý bratr. Projevovalo se to tak, že jsem
měla spíše chlapskou výchovu, takže
i dnes mám více kamarádů než kamarádek. Umím lépe jednat a mluvit s chlapy než s holkami.
Kolik vám bylo let, když jste se poprvé postavila před kameru?
Začínala jsem už jako pětiletá, kdy jsem
hrála v nějakém studentském filmu „famáků“ (studentů FAMU, pozn. red.). Pamatuju si, že si mě předávali jeden rok jako takovou školní rekvizitu. Byla to spousta
rolí. Točila jsem také třeba šestidílný seriál pro německou televizi. Česká televize
ho nakonec koupila, ale všichni jsme byli
předabovaní, protože už jsme vyrostli.
V seriálu Bylo nás pět jste hrála
s bratrem Adamem, který se ve světě filmu stále pohybuje. Kde se
s ním můžeme setkat?
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Je na té druhé straně. Vystudoval scénografii, také kreslí a v současné době
dělá patinéra, což je hodně ceněná profese, dobrých patinérů u nás opravdu není
moc. Dělá i zahraniční filmy a reklamy.
Co pro vás bylo nejtěžší, když jste stála v tak útlém věku před kamerou?
Já jsem si to tenkrát ani neuvědomovala. Byla to zábava, velké dobrodružství.
Když jsme točili seriál Bylo nás pět, tak
se v každém díle odehrával jiný příběh.
Nejvíc si pamatuju příběh cirkusu.
V Kouřimi na náměstí byl postavený
celý cirkus, měli jsme tam slony, koně,
trpaslíky a byl to ohromný zážitek. Byl
to pro mě spíše takový výlet.
V dětství jste zpívala v Dismanově
rozhlasovém souboru, máte vystudovaný hudebně-dramatický obor
na Pražské konzervatoři, ale v hudebních rolích vás nevídáme. Je nějaká alespoň na obzoru?
Ne, já nemám rytmus. Ale mám už třináct let svůj hudební pořad, který se jmenuje Barování, a tam si občas zazpívám.

Coby 12letá na sebe Sandra Nováková
upozornila jako roztomilá Evička v seriálu Bylo nás pět. Nyní hraje ve filmu
Matky mámu svého vlastního syna Mikuláše.
FOTO | BONTONFILM/ČSFD.cz
Ale většinou se na to moc necítím. Miluju hudbu, ale nemusím vždycky zpívat.
Co teď chystáte? Budete pokračovat ve spolupráci se svým partnerem?
Ano, čekají nás dva nové seriály. Jedním je Mise pro televizi Prima a na jaře

nás čeká krásná práce na Slapech, osmidílný seriál Pod hladinou. Vojta věděl
už dávno, že jej bude režírovat, a mně
pak zavolali a nabídli mi hlavní roli.
Moc mě to potěšilo a oni ještě žertovali,
jestli s tím náhodou nebude mít Vojta
problém. Jestli se netěšil na léto s holkami… (smích) Ale naopak, byl rád.

INZERCE

NA NAŠICH AUKCÍCH DOSAHUJEME
SVĚTOVÝCH AUKČNÍCH REKORDŮ
PŘIJÍMÁME KVALITNÍ UMĚLECKÁ DÍLA DO NAŠÍ EXKLUZIVNÍ
PODZIMNÍ AUKCE – ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY
Nabídky zasílejte na email: loos@aloos.cz
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1) Návštěvníci

Letní seriálové retro 1

České fantasy?
Návštěvníci, ale
i Křeček v košili
„Osmdesátky“ zrodily
fenomén českých fantasy
seriálů, které sice byly
určeny pro mládež, ale
baví i dospělé. A to už
desítky let. „Typický je pro
ně až parodický humor,“
říká spisovatel Ondřej Neff.
MARTIN BRABEC
ČR | Zatímco žánr klasického sci-fi je
v české seriálové historii v podstatě nepopsaným listem, televizní fantasy příběhy
pro mládež jsou dodnes fenoménem, který milují též jejich rodiče. Především legendární Návštěvníci patří i téměř čtyři desetiletí od svého vzniku mezi nejoblíbenější seriály. Pamatujete ale také na Křečka
v noční košili či Létajícího Čestmíra?
Zmiňované Návštěvníky z roku 1983
považuje za skvělý televizní počin i úspěšný spisovatel české sci-fi literatury Ondřej
Neff. „Je to geniální dílo režiséra Jindřicha Poláka,“ souhlasí. Seriál, který Polák
napsal spolu s Otou Hofmanem, měl při
své premiéře 15 dílů, při reprízách už ale
došlo ke spojení do sedmi delších epizod.
Československá televize jej natočila v koprodukci s německými kolegy, kteří

mimo jiné dodali moderní vůz Lada Niva,
jímž se výprava z 25. století přesouvala
v čase a autoři navíc předpověděli, že auta
budoucnosti dokážou jezdit autonomně.
Ke vzniku seriálu se váže bezpočet historek. Připomeňme třeba tu, že původně
měl roli jednoho z mladších členů expedice Michella hrát Jaromír Hanzlík, nakonec ji však dostal Jiří Datel Novotný. Až
po mnoha letech prozradila Dagmar Patrasová, že Hanzlík byl vyškrtnutý proto, že
si postavil hlavu Vlastimil Brodský, jenž
ztvárnil jednu z hlavních rolí – „velkého
učitele” Aloise Drchlíka. „V Návštěvnících se rozhodovalo mezi panem Brodským a panem Hanzlíkem. Tenkrát to
bylo takový… Janička Brejchová žila
s Hanzlíkem, že…“ naznačila v jednom
z rozhovorů, že šlo o mužskou ješitnost bývalého manžela Jany Brejchové.

S Němci, ale typicky česky
Osmdesátá léta zrodila i další dva úspěšné
seriály, které můžeme řadit k vědecko-fantastickému žánru. Do stejného roku, kdy
byli natočeni Návštěvníci, se datuje Létající Čestmír ze slavné dílny Václava Vorlíčka a Miloše Macourka. Kromě Vladimíra
Menšíka v něm exceloval také chlapec
s výrazně kulatým obličejem a chraplavým hlasem Lukáš Bech, který si zahrál
v mnoha oblíbených filmech jako Rumburak či Lucie, postrach ulice. Bech však

2) Křeček v noční
košili

3

3) Létající Čestmír
4) Svět pod hlavou
FOTO | ČSFD.cz,
ARCHIV MAFRA

4
přes kariéru dětské hvězdy v herectví nepokračoval. Studoval pedagogiku a práva,
školy však nedokončil, a tak se vrátil k filmu. Ovšem zpoza kamery, jako člen produkčního týmu. Dodnes ho ale prý řada
lidí oslovuje „Čestmíre“…
Stejně jako u Návštěvníků a Čestmíra
vznikl v německé koprodukci taktéž dodnes oblíbený Křeček v noční košili
(1987), v němž zářil Július Satinský. Dva
hlavní dětští hrdinové se v něm pomocí jedinečného přístroje zmenšili natolik, že
pronikli do jeho mozku a mohli ovládat

Předchozí díly
2. července: Bláhovy vysílala televize
živě, dochoval se pouze jediný díl
9. července: Blažej a spol. aneb
Fenomén bílých plášťů
Přečíst si je můžete na www.5plus2.cz.

to, co říká nebo dělá. Však se také seriál
měl původně jmenovat Jak řídit inženýra
Křečka. Šestidílná série dvojice Vorlíček-Macourek je plná nejrůznějších vynálezů a podobně jako Návštěvníci baví humorem, který těší i dospělé diváky.
Podle Ondřeje Neffa lze na těchto seriálech i filmech, které můžeme řadit k žánru
fantasy najít určitý jednotící styl. „Byl charakteristický jakýmsi až parodickým humorem. Zásadním představitelem byl samozřejmě Oldřich Lipský, v tomto stylu
české fantasy má více skvělých děl, samozřejmě je to hlavně Adéla ještě nevečeřela
a Zabil jsem Einsteina, pánové. V této oblasti byla naše kinematografie boha-

tá – a je to neopakovatelné, do téhle řeky
už nelze vstoupit. Tehdy to byla přiznaná
hra, dnešní film je příšerně realistický a ta
jakoby pravdivost poezii zabíjí, o humoru
nemluvě,“ vysvětluje pro 5plus2 respektovaný spisovatel.

Mystika a nekorektní humor
V moderní éře se zmiňovaným seriálům
z „osmdesátek“ nejvíce přiblížil asi Trpaslík Jana Prušinovského a Petra Kolečka,
kteří v roce 2017 překvapili bizarním, nekorektním humorem. Ten vyplýval ze situací spojených s nalezením kouzelného
sádrového trpaslíka, jenž dokázal každému splnit jedno přání.
Na sci-fi motivu stála také hlavní zápletka jinak spíše kriminálního retro seriálu
Svět pod hlavou s Václavem Neužilem
a Ivanem Trojanem. Na mix mystiky a detektivky sázely série jako Ďáblova lest,
Ztracená brána a Labyrint režiséra Jiřího
Stracha, které vznikaly i podle scénáře
známého záhadologa Arnošta Vašíčka.
Přesto klasické sci-fi – ať už seriálové,
nebo filmové – je pro české autory neprobádaný prostor. „Kolikrát já už byl v jednání o realizaci filmu nebo seriálu podle
mé literární předlohy… Vždycky z toho
z nějakých důvodů sešlo, zpravidla z obav
o výši nákladů. Nejmrzutějším důvodem
bylo úmrtí právě Lubomíra Lipského,
s ním jsem pracoval na seriálu podle předlohy mého otce Královny nemají nohy.
On by to byl prosadil a realizoval a patřilo
by to dnes ke klasice. O tom nepochybuju,“ uzavírá Ondřej Neff.
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Víkendové radosti

Máte všech pět
pohromadě?
Hláškou v titulku nepátráme po vašem duševním
zdraví či vlastnostech, jenom čtenářům nabízíme
pětici předpokladů pro pohodu před víkendem.
1. Dobré jídlo
Domácí výčitky zažeňte návrhem na
oběd s cibulkou, mrkví, fazolkami i rajčatovým protlakem. Až na poslední
chvíli přiznejte, že půjde o vepřové
nudličky v pivní omáčce. Suroviny:
600 g vepřové kýty nebo pečeně bez
kosti, 1 ks cibule, 100 ml oleje, 1 lžíce
rajčatového protlaku, sůl, drcený pepř,
200 ml vývaru, 200 g čerstvých či mražených fazolek, 2 ks mrkve, 1 lžíce hladké mouky, 150 ml světlého piva. Postup: Maso omyjeme, osušíme a nakrá-

jíme přes
vlákno na širší nudličky.
Oloupanou
cibuli pokrájíme na
kostičky.
Do kastrolu nalijeme olej a maso v něm zprudka opečeme. Přidáme cibuli, protlak, vše osolíme, opepříme a za stálého míchání opékáme. Poté směs zalijeme vývarem a
pod pokličkou dusíme. Mrkev a fazolky
očistíme. Mrkev pokrájíme na silnější

špalíčky, delší lusky přepůlíme. Zeleninu vmícháme ke změklému masu a dusíme. Když jsou maso i zelenina měkké,
vyjmeme je a šťávu v kastrolu vydusíme. Zaprášíme ji moukou a zasmahneme. Přilijeme pivo a vaříme. Po 20 minutách vrátíme do kastrolu maso, zeleninu, prohřejeme a podáváme. Vhodnou
přílohou je rýže s ořechy.

2. Dobrá kniha
Čtení Jak se stát Pařížankou... Ať
žijete kdekoliv autorek Anne Berest, Audrey Diwan, Caroline de
Maiqret a Sophie Mas tvrdí, že Pařížanku můžete z Paříže kdykoliv
kamkoliv odvézt, ale její šarm jí nikdy nevezmete. Pařížanka a Paříž.
Synonyma pro specifický životní
styl i názory. Je neustále šik a elegantní. Nemusí se ani moc namáhat
a muži jí padají k nohám. A pokud
se chcete dozvědět i něco z jejích
tajných triků,
zkuste zalistovat
touto knihou, která vyšla z pera
skutečných rodilých Pařížanek.
Život je krásný…
po francouzsku!

3. Dobrá zábava
Nafukovací model planety Mars zůstane už jen do neděle na brněnské Kraví
hoře. Má průměr 10 metrů, vysloužil si
přezdívku Marsmeloun a pro hvězdárnu ho skoro celý ušila jediná švadlenka.
Návštěvníci uvidí model Marsu vždy
od 14:00 do 24:00 hodin.

4. Dobrý výlet
Víte, kde okrádal „grázl“? Graselovy stezky vedou po obou stranách
česko-rakouské hranice, územím
mezi jihočeskou Novou Bystřicí a
jihomoravskými Novými Syrovicemi, místy, kde loupil a skrýval se
Johann Georg Grasel. Ještě jako
mladík se tento syn žebračky a rasa
stal vůdcem loupežné bandy, které
se obával celý kraj. Teď je tu opravdu krásně – přesně na parádní výlet.

5. Dobrý nákup
Po pražení patřičně
uleželá, ale přitom čerstvě mletá káva je
dobrým nákupem tohoto týdne. Díky ní už
máte svých pět pohromadě.

(kor)
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Senioři se vypravují na cestu digitálním světem.
Pomáhají jim děti a vnoučata

Moderní technologie jsou dnes už naprosto běžnou součástí našich životů. Máme díky nim téměř neomezené
možnosti, chytrá zařízení jsou stále chytřejší a jejich ovládání snadnější. Ne každý to ale vnímá stejně.
Odstranit bariéry mezi generacemi a pomáhat starším lidem
k tomu, aby se technologie naučili správně a bezpečně používat, je jedním z cílů Nadace Vodafone. Ve spolupráci s organizací Moudrá Sovička, která se specializuje na vzdělávání
starších lidí, spustila projekt Digitální vzdělávání pro seniory.
Ti se tak naučí řadu dovedností, od ovládání chytrého telefonu a aplikací až po bezpečné používání internetového
bankovnictví. Pomůže jim k tomu také online Digitální
odysea, kterou s nimi mohou absolvovat i jejich nejbližší.
Především starší generace se ve vztahu k technologiím
často potýkají s překážkami. Nejde jen o omezené ﬁnanční prostředky pro nákup zařízení či připojení k internetu,
ale zejména o nedostatek informací, motivace, možností
vzdělávání i sebedůvěry. Vzniká tak digitální propast, která může zejména u starších lidí vést k pocitu osamělosti
a izolace.
„Senioři mají velkou chuť učit se používat nové technologie a služby. Mají trochu nevýhodu, že jim občas déle trvá
se něco naučit, a to obvykle z důvodů respektu a strachu
z toho, že si budou muset něco platit nebo si své zařízení
rozbijí. Často se také nemají koho zeptat nebo se stydí požádat o pomoc své blízké. Z našich zkušeností víme, že pro
seniory je velmi důležité trpělivé a pravidelné opakování,“
říká Tomáš Hubálek z Moudré Sovičky, která zajišťuje edukační stránku projektu.
S technologiemi pomohou děti vnoučata
Aby bylo možné ji snadněji odbourat digitální propast
mezi seniory a mladšími ročníky, vznikla vzdělávací platfor-

ma s názvem Digitální odysea. Ta chce přilákat a motivovat právě mladší generace, které by skrze hru seniorům
s novými technologiemi pomáhaly. „Kromě toho, chceme
starším lidem pomoci k samostatnějšímu fungování v digitálním světě, je naším cílem také propojování generací.
Vytvořili jsme proto společně s organizací Moudrá Sovička
Digitální odyseu. Uživatelé si bezplatně a hravou formou
osvojí řadu digitálních dovedností, od ovládání chytrého
telefonu a aplikací až po bezpečné používání mobilního
bankovnictví,“ říká Jolana Hájková, programová manažerka
Nadace Vodafone.
Ti, kdo se tedy chtějí s moderními technologiemi naučit,
mohou zdarma absolvovat kurzy Digitální odysey na webových stránkách www.odysea.nadacevodafone.cz. Pokud
by ovšem na své cestě tápali a po ruce nebyl nikdo blízký,

mohou se na dálku poradit s odborníkem z Moudré Sovičky, který jim pomůže většinu problémů vyřešit. V případě
nouze je jim k dispozici bezplatná linka 800 220 044.

Zvládne to opravdu každý
Od začátku roku prošlo školením v rámci programu
Digitální odysea zhruba 400 seniorů a očekává se, že jejich
počet bude narůstat. Jednou z absolventek je paní Hrubá
ze Stříbra, která nyní plánuje na cestu virtuálnem pozvat
své přátele a známé. „Mám v plánu nasdílet informace
dalším seniorům, aby si vyzkoušeli, jak jsou na tom s ovládáním tabletu a chytrého telefonu. Za zkoušku to rozhodně stojí. Člověk se alespoň dozví, v čem má slabiny a v čem
je možné se zlepšit. Součástí programu jsou i výukové
materiály, takže ho zvládne opravdu každý,“ popisuje paní
Hrubá. I její zkušenost dokazuje, že na věku vůbec nezáleží
a proﬁtovat z využívání chytrých technologií může každá
generace.
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Základní příjem? Češi by mohli
dostávat 10 až 15 tisíc měsíčně
Sociální revoluce přirovnávaná k boji za práva žen
volit. Tak bývá označován nepodmíněný základní
příjem. Jde o částku, kterou by měsíčně vyplácel
stát na účet každého občana České republiky.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Představte si, jak by se vám žilo,
kdyby vám každý měsíc „přistála“ na
účtě určitá suma – tzv. nepodmíněný základní příjem. Takový benefit v Česku
samozřejmě nefunguje, ale mnohde
ano. Aktuálně ho zkoušejí na skupině
lidí v Německu, kolem dvou tisíc dolarů ročně vyplácí obyvatelům stát Aljaška, určitou částku dostávají také desítky
milionů Brazilců, vláda platí i Aboridžincům, původním obyvatelům Austrálie. V Evropě bylo vyplácení určité měsíční sumy nejblíže Švýcarsko, v referendu v roce 2016 to ale lidé odmítli.
V Česku je největším odborníkem na
tuto tematiku Marek Hrubec, ředitel
Centra globálních studií Filozofického
ústavu AV ČR v Praze. „V České republice se zatím diskutuje většinou o částkách 10 nebo 15 tisíc korun, někdy
i více,“ říká. Kdy by takový benefit lidé
mohli získat, dnes však nikdo neví.
„Z dlouhodobého hlediska není důležitá otázka ‚zda‘, ale ‚kdy‘ – podobně
jako lidé už mají všeobecné volební právo či všeobecné zdravotní zabezpečení,
o což museli ještě na začátku 20. století
velmi usilovat. Podobně je to nyní se
snahou uzákonit nepodmíněný základní
příjem,“ vysvětluje Hrubec.

Kolik by to stálo?
Kolik by taková „sranda“ hypoteticky
stála? Uveďme zjednodušený příklad.

Spokojená rodina.
Žádná „blbá nálada“. I tak by mohli
být Češi nadšení
z pravidelného nepodmíněného příjmu. FOTO | ARCHIV

Kdyby každý plnoletý občan, tedy asi
osm milionů lidí, dostával měsíčně 15 tisíc korun, stát by měsíčně vydal 120 miliard. Pokud to srovnáme s rozpočtem
Ministerstva práce a sociálních věcí, který je na letošní rok 702 miliard (z toho
důchody, nemocenská, další sociální
dávky a výdaje na státní politiku zaměstnanosti tvoří 96 %), plyne z toho, že by
stát mohl „z vlastní kapsy“ nepodmíněný příjem platit všem lidem v ČR skoro
šest měsíců. „Náklady lze ale částečně
pokrýt z evropských peněz. Ušetřilo by
se i na byrokracii, která v současné
době zjišťuje, jestli potřební mají potřeby. A potřební ztrácejí mnoho času prokazováním, že tyto potřeby mají. Kdyby se základní příjem vyplácel všem,
nadbytečné úkony by odpadly,“ vysvětluje Hrubec. Přínos základního příjmu
ale vidí zejména v odstranění chudoby,
ve zvýšení životní úrovně a ve spokojenější společnosti.

MAFRA, PROFIMEDIA

Čas na rodiče i rodinu
Výzkumy totiž prokazují, že lidé, kteří
dostávají nepodmíněný příjem, jsou
šťastnější. „Základní dostatek financí
by pomohl odstranit chudobu, umožnil
by lidem věnovat se smysluplnějším činnostem než dosud, například více své rodině, prarodičům, zvýšení kvalifikace,
zakládání start-upů nebo práci pro obec
či životní prostředí,“ vysvětluje pozitiva nepodmíněného příjmu Hrubec.
Němci či Finové z dřívějších pokusů
přidávají ještě zvýšenou solidaritu
s ostatními lidmi, pomoc potřebným či
nárůst radosti ze života – díky dostatku
financí totiž ze společnosti částečně
mizí Čechům velmi dobře známý fenomén zvaný „blbá nálada“.
„Nepodmíněný základní příjem
by byl důležitým doplňkem současného sociálního státu a krokem k civilizovanější společnosti,“ dodává
expert.

Eurodividendy.
Co to je?
Debaty se stáčejí
i na to, že by se
nepodmíněný
příjem zavedl
v celé Evropské
unii. Každý stát

by dával svým lidem jinou částku, která
by odpovídala životním nákladům a požadavkům občanů. Češi by tedy dostávali kolem 15 tisíc korun, v Německu aktuálně zkoušejí na skupině 122 osob
částku v přepočtu 31 tisíc korun.
„Další možností je zavedení tzv. eurodividendy. Byla by to částka stejná
ve všech zemích Evropské unie, což by
znamenalo, že občané v bohatších západních zemích by prostřednictvím ní
získali méně než občané ve východních
a jižních zemích EU, kde mají menší příjmy a náklady,“ vysvětluje Hrubec.
Státy by samozřejmě musely hledat i

nové zdroje takových peněz. „Například americký prezident Biden usiluje
o zdanění velkých firem s největšími zisky, z nich nějaké v některých letech vůbec neplatí daně. Rovněž se uvažuje
o zdanění 1 až 10 procent nejmajetnějších občanů. Zdrojů je, především v nejbohatších zemích, mnohem víc,“ dodává. „V demokracii by se mělo začínat
otázkou o tom, jak velký základní příjem
by chtěli sami občané. Předtím je třeba
vést širokou a dostatečně dlouhou veřejnou diskuzi,“ uzavírá Marek Hrubec, který právě na téma vydal s dvěma kolegy
knihu „Základní příjem ve světě“.
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Země, které svým lidem platí či chtěly platit
Aljaška
Nejdéle základní příjem funguje na
Aljašce, už od roku 1982. Lidé ho
dostávají jednou ročně.
„Ukázalo se, že lidem i tamní ekonomice velmi prospěl a je tam velmi
oblíbený, žádný politik si na Aljašce
nedovolí navrhnout jeho zrušení,
byla by to politická sebevražda,“
říká expert Marek Hrubec.
Každý rok se částka liší podle výnosů, v roce 2015 na svém vrcholu činila 2072 amerických dolarů.

Švýcarsko
Oblíbený benefit sice ve Švýcarsku
nefunguje, země byla ale první na
světě, kde se o jeho pravidelném vyplácení rozhodovalo v celostátním referendu. To proběhlo 5. června 2016,
voliči však návrh zamítli většinou
76,9 procenta hlasů.
„Navrhovaná částka byla v přepočtu více než 50 tisíc korun měsíčně.
Možná, že kdyby byla ‚jen‘ 40 tisíc
nebo 30 tisíc, referendum by dopadlo obráceně,“ míní Hrubec.

Školství

Brazílie
V Brazílii funguje finanční částka
„bolsa familia“ (rodinná peněženka), jež patří mezi největší sociální
programy na světě. „V době nejrozsáhlejší implementace v roce 2016
dávku dostávalo 55 milionů lidí z
více než 200 milionů občanů Brazílie,“ říká Hrubec. Maximální měsíční
částka pro rodinu je asi 1100 korun a
je určena zejména na vzdělávání dětí,
úřady proto kontrolují jejich docházku do škol i na lékařské prohlídky.
Byť je částka poměrně nízká, program zvýšil v zemi gramotnost, snížil
dětskou úmrtnost a vymanil z extrémní chudoby 36 milionů Brazilců.
Kvůli covidu se aktuální počet příjemců zvýšil natolik, že se objevil návrh o jejím nahrazení základním
nepodmíněným příjmem.

INZERCE

Práci, nebo život?
Zdraví a rodina následované domovem jsou tři
nejdůležitější věci v životě Čechů. Práce je na čtvrtém
místě, ale ovlivňuje všechny příčky nad ní. Jak nebýt
otrokem práce kvůli zajištění rodiny?
Češi mají svoji práci rádi. V průzkumu NN Životní pojišťovny se
tak vyslovilo 75 % lidí. Práce ale
lidem často zasahuje i do volného
času. Tři čtvrtiny Čechů si dobře
uvědomují, že to, jak moc pracují, přímo ovlivňuje i to nejcennější, co v životě mají – zdraví.

Otrokem ze strachu

„Lidé tolik pracují i kvůli obavám
z toho, že by jim mohlo zdraví

vypovědět službu a oni by neměli dostatečně našetřeno na pravidelné výdaje v průběhu léčby,”
vysvětluje Michal Korejs, produktový ředitel NN Životní pojišťovny.
Radí nejen mít něco našetřeno, ale především nepodceňovat
krytí závažných životních rizik
a svěřit je odborníkům.

Nechte si dobře poradit
Spojte se s jedním z našich
nejlepších poradců ve vašem
regionu, který pomohl už stovkám
lidí udělat si život bezstarostnější.

Další výhody spojované
s nepodmíněným příjmem

Pardubický kraj:
Ondřej Valeš
602 160 445
ondrej.vales@poradce.nn.cz

Řada experimentů zatím proběhla většinou na lokální či národní rovině, například v Nizozemsku, Finsku, Irsku, Kanadě, USA, Keni, Jihoafrické republice,
Ugandě, Indii nebo Íránu. V evropských zemích a v Africe se zvýšila kvalita vzdělávání dětí i účast ve školách.

Péče o děti
Jedním z předpokladů je lepší výživa
dětí a péče o ně, což základní příjem rodičům umožňuje.

Kriminalita
Základní příjem snižuje kriminalitu. „Během pandemie se stal známý případ,
že chudý člověk v Brně zcizil v obchodním domě pět
kusů pečiva a soud ho poslal za krádež na jeden a půl roku do vězení. Byl to absurdní rozsudek. Dotyčný, pokud by měl základní příjem, by
zřejmě neměl potřebu pečivo zcizit,“ po-

dotýká Marek Hrubec (na malém snímku), ředitel Centra globálních studií Filozofického ústavu AV ČR v Praze.

Návrat k řemeslům
Zavedení základního příjmu by uvolnilo
tvůrčí potenciál lidí, kteří by si mohli zkusit i řemesla a další kreativní činnosti.
„Lidé by našli čas na to začít se věnovat řemeslům a různým startupům.
S tím úzce souvisí jeden z návrhů – vyplácet pouze v určitém časovém období, například v celkovém rozsahu deseti
let života člověka. Každý občan by na
základní příjem měl nárok po dosažení
plnoletosti a čerpal by jej vždy například po dobu nejméně půl roku, kdy by
neměl práci, potřeboval či chtěl se věnovat svým dětem a rodičům, nebo se rozhodl odpočinout si od vysokého tempa
v zaměstnání, nebo se chtěl věnovat práci pro komunitu či právě řemeslům a podobně,“ dodává Marek Hrubec s tím, že
každý by samozřejmě mohl základní příjem trvalým příkazem přesměrovat jiným lidem nebo organizacím, kdyby ho
nechtěl sám využít.
(jos)
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Češi jsou bohatší než Italové,
přiblížila se ale dluhová brzda
Připadáte si bohatí?
Podle Mezinárodního
měnového fondu jsou
na tom Češi poprvé
v HDP lépe než Italové
nebo Španělé.
ČR | Česká republika předběhla v roce
2020 v hrubém domácím produktu (HDP)
na obyvatele Itálii nebo Španělsko. Aktuálně podle tohoto ukazatele obsadila 27. příčku nejbohatších zemí světa. „Česká republika je podle dat Mezinárodního měnového
fondu (MMF) z roku 2020 poprvé ve své
novodobé historii, počítané od roku 1993,
bohatší než Itálie a Španělsko,“ konstatoval na konci června Lukáš Kovanda, hlavní
ekonom Národní ekonomické rady vlády.
Loňský posun Česka v žebříčku nejbohatších zemí světa směrem vzhůru byl ale
způsoben ve velké míře koronavirovou kri-

ILUSTR. FOTO | MAFRA

zí a ekonomickými problémy nejbližších
konkurentů Česka. „Ekonomický propad
byl v případě Španělska a Itálie citelnější
než propad většiny dalších vyspělých ekonomik, a to včetně České republiky nebo
Slovenska,“ uvedl před časem Kovanda.
Pro vysvětlení, MMF měří vyspělost
státních ekonomik velikostí HDP na jednoho obyvatele, poměřuje se tedy hodnota veškerého zboží a služeb vyprodukovaných za určité období na území daného státu – po přepočtu na jednoho obyvatele je
možné ukazatel použít jako měřítko životní úrovně a bohatství obyvatel dané země.
Kromě ekonomických ukazatelů za loňský

rok vydalo také OSN žebříček spokojenosti
či štěstí jednotlivých zemí světa. Tady se
Češi umístili na 16. pozici a předběhli například Belgičany, Brity, Francouze, Italy,
Chorvaty nebo Slováky. První tři příčky obsadili Finové, Islanďané a Dánové. „Tento
ukazatel zohledňuje nejen vlastní ekonomický výkon a životní úroveň, ale i ukazatele typu naděje dožití nebo společenské vzájemnosti,“ doplnil Kovanda.

Zkroťte výdaje, volají experti
Naproti těmto pozitivním zprávám však
stojí varování Národní rozpočtové rady
(NRR). Ta před pár týdny konstatovala,
že veřejné finance českého státu jsou při
nynějším nastavení rozpočtové politiky
a výdajů nadále dlouhodobě neudržitelné.
Situace se navíc za poslední rok výrazně
zhoršila nejen vlivem pandemie, ale i kvůli krokům vlády, jako byl například pokles zdanění. Vývoj by mohl zlepšit ve
střednědobém horizontu důvěryhodný

ozdravný plán veřejných financí, který by
podle rady měl zahrnovat především revizi daňového systému, racionalizaci výdajů nebo zefektivnění veřejné správy.
Takzvaná dluhová brzda se může podle
červnové zprávy NRR prolomit již v roce
2024, tedy o 19 let dříve, než uvádí projekce z loňského roku. Při překonání zákonem stanovené dluhové brzdy musí vláda
předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů.
„Jediný nepříznivý rok stačil na to, aby
se náraz na dluhovou brzdu přiblížil o téměř dvě dekády. Veřejné finance se dostaly pod obrovský tlak kvůli koronavirové
pandemii, nicméně fiskální politika během krizového období bohužel obsahovala i nákladná opatření, jež s pandemií nesouvisela,“ uvedla předsedkyně Národní
rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Podle
ní šlo například o snížení zdanění příjmů
fyzických osob a zrušení superhrubé
mzdy nebo navyšování důchodů nad rámec zákonné valorizace. (jos, iDNES.cz)
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Proti kožním a nehtovým plísním bez vedlejších účinků
Dermatofytózy způsobují rozšířené a velmi
nepříjemné plísňové onemocnění kůže, nehtů, vlasů i srsti. Dermatofytozy se řadí mezi
opomíjená onemocnění, ovšem s možnými
následky pro inﬁkované osoby, jelikož oslabují
imunitní systém, a tím mohou nepřímo podpořit jinou závažnější nemoc.
Doposud k léčbě plísňových kožních a nehtových onemocnění jsou předepisována chemická antimykotika, na která si patogeny vyvíjejí
rezistenci. Dlouhodobé užívání chemických
protiplísňových přípravků je diskutabilní a většinou nemožné u jedinců s poškozením jater,
diabetiků i starších osob nebo osob s oslabenou imunitou.
Čeští vědci zaznamenali mezinárodní úspěch
ve výzkumu mikroorganizmu Pythium oligandrum (chytré houby) a jeho potlačování růstu
dermatofytů, které způsobují kožní a nehtové
plísně. V renomovaném časopisu Mycopathologia (Springer Verlag), publikovali převratnou
původní práci, v níž sledovali vzájemné působení Pythium oligandrum na dermatofyty, které jsou v rozvinutých zemích nejčastější u lidí
a zvířat. K objasnění principu vzájemného působení, bylo sledování i molekulárního pozadí
mykoparazitizmu pomocí expresních proﬁlů
genů zodpovědných za napadení na straně Pythium oligandrum (příprava na útok) a stresové
reakce na straně dermatofyta Microsporum canis (příprava na obranu). Výsledky potvrdily, že
mikroorganizmy o sobě vědí a probíhá mezi

nimi komunikace, než dojde ke vzájemnému
kontaktu.
Ukázalo se, že dermatofyty jsou účinně potlačeny nebo usmrceny Pythium oligandrum v
umělém prostředí kultivačního média mezi 48
a 72 h po prvním kontaktu.
Praktické testování bylo zaměřeno:
1) na zápach nohou, kde u 79% sledovaných
osob zápach zcela vymizel,
2) na potivost nohou, kde u 67% sledovaných
osob potivost ustala,
3) na meziprstní plísně nohou, kde u 83%
sledovaných osob byla plíseň odstraněna
4) na plísně nehtů, kde u 15% sledovaných
osob byla plíseň odstraněna, a u dalších
došlo ke zlepšení.
Publikované řešení spočívá v aplikaci mikroorganizmu Pythium oligandrum, pro který jsou
dermatofyty potravou. Jedinečnost mikroorganizmu Pythium oligandrum (chytrá houba) je
v tom, že není schopen napadnout jiné buňky
ať rostlin, zvířat nebo lidí, což svědčí o jeho

bezpečnosti. Po likvidaci plísní z místa aplikace odrůstá s kůží nebo nehtem a napomáhá
k znovuobnovení přirozené mikroﬂóry.
Mikroorganizmus Pythium oligandrum produkuje také množství enzymů. Tyto enzymy se
v praxi osvědčily u onemocněních, které nezpůsobují plísně, jako jsou například záněty
dásní, lupénka, atopický ekzém nebo rozbourávání bioﬁlmů pro úpravu fyziologické mikrobiální ﬂóry poškozené pokožky při nehojících
se ranách.
U lidí se přípravky používají pro kůži a nehty se sklonem k plísním, pro intimní hygienu,
pro kůži náchylnou k zapaření a pro místa
náchylná k výskytu kvasinek, pro kůži náchylnou k lupénce a atopickému ekzému, pro péči
o podrážděnou, opruzenou a suchou pokožku. Velkou úlevu zažívají lidé, kteří mají sklony
k zánětům dásní.
Pro veterinární použití jsou v prodeji přípravky
s chytrou houbou, které jsou vhodné pro péči
o kůži a kožní deriváty při výskytu kvasinek
a plísní, k úpravě fyziologické mikrobiální ﬂóry
srsti a kůže, pro srst a kůži náchylnou k zapaření, ekzému nebo při výskytu hniloby kopyt
u koní.
Více informací na www.chytrahouba.cz
K dostání v lékárnách
a u veterinárních lékařů.
Infolinka: 728 814 202
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OD ČTVRTKA DO STŘEDY
15. 7. – 21. 7. 2021
VEPŘOVÁ KÝTA*
bez kosti,
ve vakuu
cena
za 1 kg

Qjed

89,90
TAVENÝ SÝR
PRÉSIDENT
různé druhy
150 g

JOGURT
FLORIAN
různé druhy
150 g |

100 g za 11,87 Kč
(běžně za 22,60 Kč)

100 g 5,27 Kč

7,90
13,90

43%

KÁVA JACOBS
VELVET
instantní
200 g
100 g 42,45 Kč

84,90
119,90�

29%

17,80
CENA BEZ PENNY KARTY

33,90

47%

PIVO
SVIJANSKÝ
MÁZ 11
0,5 l

1 l 17,80 Kč
záloha
na lahev 3,- Kč

8,90
14,90

8,90
14,90

MELOUN VODNÍ
1 kg

40%

40%

**Doporučená prodejní cena výrobce.
Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Blamáž první papírové bankovky
Když před 360 lety
vznikla ve Švédsku první
evropská papírová
bankovka, zaznamenala
z počátku velký úspěch.
Banka ale zájem lidí
nezvládla a její ředitel
byl odsouzen k smrti.

ZÁBLESK
HISTORIE
ŠVÉDSKO | Zatímco v Číně se papírovými penězi, i když šlo spíš o jakési
dlužní úpisy, platilo již kolem roku 900,
Evropa si na první papírovou bankovku
musela počkat až do léta roku 1661.
Jako první ji vydala švédská banka
Stockholms Banco a vypadala jako umělecky zdobený diplom.

Její vydání vyvolala skutečnost, že rok
předtím začali Švédi razit nové mince nižší hmotnosti, než byly ty staré. „Mnoho
vkladatelů chtělo zpět své staré, těžší mince, protože měly vyšší hodnotu kovu. Zájem byl tak velký, že tehdejší ředitel
Stockholms Banco Johan Palmstruch (holandský finančník lotyšského původu,
pozn. red.) se souhlasem královské rodiny začal vydávat certifikát, kterým se banka zavázala vyplatit proti jeho předložení
majiteli určený počet mincí,“ uvádí v tex-
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Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 40 %
SELVO 4250

49 490 Kč

29 990 Kč

Dojezd na nabití až 20 km
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
Elektromagnetická brzda

FOTO | WIKIPEDIA

tu o své historii Sveriges Riksbank, švédská centrální banka.
Dobropis (Kreditivsedlar) opatřený
osmi podpisy zástupců banky se stal
u lidí velmi rychle populární, protože
bylo samozřejmě pohodlnější nosit s sebou kus papíru než nějaký měšec s mincemi. S požehnáním banky se proto začalo
mezi lidmi tímto certifikátem platit a stal
se tak de facto první papírovou bankovkou v Evropě. „Zájem byl tak velký, že
banka tiskla stále více těchto certifikátů,
což však vedlo k poklesu jejich hodnoty –
čili jevu, který dnes známe pod pojmem
inflace,“ vysvětluje Sveriges Riksbank.
Během dvou let proto bankovka ztratila
u Švédů důvěru. Ve velkém požadovali
proplacení certifikátů, k čemuž však
Stockholms Banco neměla dost stříbra.
Švédská rada, tedy tehdejší vláda, v roce
1664 rozhodla, že bankovka bude stažena
a lidem musí být její hodnota v mincích proplacena. Zdaleka ne ve všech případech
k tomu skutečně došlo, proto se řada lidí dostala do finančních problémů. Cenu nejvyšší za to měl zaplatit zmiňovaný ředitel banky Johan Palmstruch, který byl v roce 1668
za špatné hospodaření banky odsouzen
k trestu smrti. Vykonání hrdelního rozsudku se však vyhnul, zůstal ve vězení jen dva
roky a následujícího roku zemřel.
(mb)

České trable

Rozměry i pro malý výtah 110cm
Smí na chodník, silnici i do obchodu
Nový výrobek

Ústí nad Orlicí

ABS Červinka, České Libchavy 30,
tel.: 603 828 839, 777 808 131

Týniště nad Orlicí - Voklik

AGRICO, s.r.o., Voklik 976,
tel.: 731 443 979

Klášterec nad Orlicí

ŽIVA z.o., a.s., Klášterec n. Orl. 120,
tel.: 723 533 780, 606 640 063

Konice

Zahradní technika M. Dlouhý,
Smetanova 53,
tel.: 722 744 267

Boskovice

TLAMKA s.r.o.,
Chrudichromská 1b,
tel.: 516 456 297, 777 064 225
Další nejbližší prodejny:

Šumperk, Vysoké Mýto, Pardubice,
Hradec, Brno a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Po vzniku samostatné republiky chtěli mít
občané i vlastní peníze. Československá
měna byla vydána 15. dubna 1919. První
emise národních platidel zahrnovala
nominální hodnoty 1 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč,
50 Kč, 100 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč a 5 000 Kč.
Návrhy papírových státovek provázel velký
shon, proto se tiskly v různých tiskárnách
a byly zadány různým výtvarníkům.
Světoznámý Alfons Mucha je autorem naší
první desetikoruny, dvacetikoruny,
stokoruny a pětisetkoruny. Ostatní peníze
byly navrženy tiskárnou, která dané platidlo
měla na starosti. Kvůli nedostatečnému
technickému vybavení některých
tiskařských firem se státovky tiskly i mimo
československý stát, a to v Rakousku a v
USA. Většina peněz byla tištěna knihtiskem,
pouze tisícikoruna pochází z Ameriky, kde
díky hlubotisku získala řadu ochranných
prvků. Kvalita u nás tištěných státovek
nebyla tak vysoká, takřka okamžitě došlo
k jejich padělání. Nekvalitní vydání prvních
československých peněz nahradila druhá
emise, která přišla v roce 1920 a byla
završena 1924.
(re, iDNES.cz)

propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE CZ
ZAJIŠTĚNÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice
do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun.
Investiční strategií e-Finance je investovat prostředky získané
z dluhopisů do nákupu a výstavby rezidenčních a komerčních
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky. Portfolio
investic najdete na www.e-finance.eu.

4,1 %

ROČNÍ
ÚROK

Zastavovaný areál zámku Račice v rámci dluhopisového programu e-Finance CZ
v celkové hodnotě uveřejněné na adrese www.e-ﬁnance.eu/zajistene-dluhopisy.

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET
Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá
nařízení (EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své
vlastní posouzení vhodnosti investování do těchto cenných papírů.

UBYTOVÁNÍ A PROHLÍDKY NA ZÁMKU RAČICE
UBYTUJTE SE V NETRADIČNÍM ZÁMECKÉM PROSTŘEDÍ OD 330 KČ/NOC
+420 515 555 549 • www.zamekracice.cz • info@zamekracice.cz
Užijte si dovolenou na zámku v malebném prostředí mezi Drahanskou vrchovinou a Moravským krasem.
– turistické ubytování od 330 Kč/os/noc
– nové RETRO-LUX apartmány s vlastní
terasou od 1 000 Kč/os/noc
Prohlídky zámku jsme rozšířili na dva
atraktivní prohlídkové okruhy a unikátní
panelovou výstavu s vizualizacemi zámku.
Jako dárek máme pro návštěvníky publikaci Zámek Račice – Ilustrované dějiny.

30 km z Brna • Vhodné i pro skupiny turistů • Bydlení v zámeckém areálu • Apartmány s vlastními kuchyněmi
Možnost posezení a grilování v zámecké zahradě • Nádherná příroda • Koupání v blízkých rybnících

14 16. července 2021

Česká republika

Červencová zahrada už se plní
úrodou, chystejte se i na příští
Zasloužená odměna za
vaši práci na zahradě už
pomalu přichází. Myslete
už však také na další
sezonu, protože již nyní
se vyplatí například
sázet nové jahodníky.
5plus2
■ RÁDCE
CR | V horkých červencových týdnech
vaše zahrada ocení nejen dostatek
vláhy, ale také rozumné přihnojování.
Kvetoucím rostlinám totiž v této době
často chybí draslík a fosfor. Pokud nechcete používat umělá hnojiva, dobrou
službu v této době udělají obyčejné slepičince, které předtím necháte zkvasit.
Zmiňovaný draslík ale rostlinám dodá
také banánová slupka. Přírodní tekutá
hnojiva si zase snadno připravíte vylouhováním plevele a léčivých bylin.
Když už zmiňujeme bylinky, právě
v červenci je vhodné je sklidit a usušit
nebo zamrazit. Nejvíc vonných látek
mají ve chvíli, kdy ještě nekvetou.
Až do poloviny července můžete vysévat keříčkové fazole nebo hrášek. Nezapomeňte také vylamovat zbytečné
boční výhony rajčat a uvázat je k oporám. Ke konci prázdnin jim pak uštípněte i špičku hlavního výhonu (vrcholek
rostliny). Další nasazené plody by totiž
už stejně bez dostatku sluníčka nestihly
dozrát a rostlina by se jejich tvorbou
zbytečně vyčerpávala. Zalévejte je pravidelně, rajčata jsou žíznivá zelenina.
Především ta keříčková na slunci na balkoně či terase. Nenechte je přeschnout,
INZERCE

Množství mšic dokážou úspěšně korigovat
některé jiné druhy hmyzu, například pavouci
či larvy zlatooček. Největším predátorem je
ovšem mírumilovně vypadající slunéčko sedmitečné – dospělý jedinec za den slupne až
50 mšic.
FOTO | SHUTTERSTOCK A ARCHIV MAFRA
na nepravidelné zalévání rajčata reagují
praskáním plodů.
Střihejte odkvetlé růže, nejen kvůli
vzhledu, ale rostlina se tak nevysiluje tvorbou semen. Nezapomínejte hnojit jak pokojové květiny, tak rostliny na záhonech.
Právě teď potřebují nejvíc živin, aby kvetly. Trávník za velkého sucha nesekejte příliš na krátko, pak přesychá a vytvořily by
se na něm ostrůvky suchých míst.

Pozvěte k vám berušky
Velmi pozorně je třeba hlídat, aby rostliny nenapadli nejrůznější parazité, přičemž zdaleka nejde jen o známé mšice.
Třeba okrasné květiny může ničit brouk
chřestovníček liliový či nosatec. Jak
známo, čím více budete mít na zahradě
slunéček sedmitečných, tím výkonnější
armádu likvidátorů parazitního hmyzu

budete mít. Nalákáte je jednoduše – třeba cukerným roztokem, který rozprášíte
po záhonu. Berušky budou mít za to, že
jsou tam mšice a s nadšením dorazí.
Ačkoliv sklizeň jahod už je za námi,
o jahodníky je potřeba se dál starat, aby
nám bohatou úrodu přinesly i rok následující. V praxi to znamená, že odstřihneme přebytečné výhony, jahodník dobře
zalijeme a mírně přihnojíme.
Pokud už váš jahodník plodil třetí sezonu v řadě, dost možná už ztrácí sílu
a je vhodné jej obnovit. Na výsadbu nových jahodníků je vhodný právě červenec, jelikož do zimy stačí dostatečně zesílit. Odolají tam mrazům a na jaře přinesou první úrodu sladkých plodů. Zkušení zahrádkáři doporučují vysazovat jahodníky v době, kdy na ně nesvítí přímé
letní slunce, tedy brzy ráno, večer nebo
ve dne, kdy je pod mrakem.

Ovocné stromy se v této době vyplatí
chránit proti obalečům. Vhodné jsou
různé feromonové i světelné lapače či lepivé destičky.
Naopak použití chemie by mělo být
až posledním řešením, a to pouze v situacích, kdy jsou plody významněji napadeny. To poznáte podle toho, že na
nich jsou víc než čtyři vajíčka. Jsou asi
jeden milimetr velká, plochá, bílá,
v pozdější době mají okolo sebe červený kroužek.
(re, iDNES.cz)

Ještě můžete sázet
I na vrcholu léta můžete založit novou
zeleninovou sklizeň, klíčení je ale potřeba
uspíšit pravidelným zaléváním. Vhodnou
zeleninou pro letní výsev je například špenát,
čínské a pekingské zelí, některé druhy mrkví
(Jitka, Rondo, Mignon) či třeba fenykl.

Pro letní dovolenou bez obav!

ELLIxír na menopauzu

Sužuje vás podrážděnost, nervozita, nekonečné pocení
či návaly horka? V kombinaci s nárůstem hmotnosti
a ztrátou chuti na sex se mohou časem dostavit dokonce
i stavy úzkosti. Všechny tyto příznaky má na svědomí
menopauza. Rozlučte se s ní jednou provždy!
Nenechte se dále týrat menopauzou a vyzkoušejte jedinečný Elli MenoOsteo FORTE nabízející
komplex důležitých látek pro ženy v menopauze
i po ní. Díky extraktu z jetele lučního pomáhá
udržovat klidný a pohodlný přechod. Extrakt ze
šištic chmele otáčivého zase napomáhá ženám
vyrovnat se s návaly horka, pocením, neklidem
či podrážděností. Doplněk stravy obsahuje také
vitaminy D3 a K2 a vápník, který je potřebný pro
zdraví kostí.

Pro čisté a jasné vidění

INZERCE

INZERCE

Nosíte kontaktní čočky? Pak jistě víte, že výběr roztoku
ovlivňuje kvalitu nejen kontaktních čoček, ale i vašeho
vidění. Zapomeňte na nepříjemné řezání, pálení či suchost
očí a vyberte si ten správný roztok na kontaktní čočky.
Celodenní komfort při nošení kontaktních čoček vám zajistí
OCUTEIN SENSITIVE roztok na kontaktní čočky - nový
zdravotnický prostředek, který díky jedinečné kombinaci
hyaluronanu sodného a hypromelózy zaručí čočkám celodenní lubrikaci a hydrataci. Při jejich nošení tak budete cítit
maximální pohodlí po celý den, zároveň se zlepší komfort
vidění i pro velmi citlivé či suché oči. Víceúčelový roztok
vysoké lékárenské kvality čočky účinně čistí a dezinﬁkuje,
takže je uchová v dokonalém stavu a zajistí jejich nezbytnou
hydrataci i lubrikaci. U každého balení je navíc pouzdro na
kontaktní čočky zdarma. K dostání pouze v lékárnách.

NOVINKA

Pozorně čtěte příbalovou informaci.

ELLIxír pro
pohodové dny
v době menopauzy
zakoupíte ve své
lékárně.

CELODENNÍ
KOMFORT
bez vysychání, mlžení
a řezání v očích.

Nohy jako konve?
Skoncujte s otoky
konopím!
Trápí vás otoky a pocit těžkých dolních
končetin? Máte dojem, že nosíte
na nohou konve a vaše lýtka hyzdí
křečové žíly? Skoncujte s problémy
konopím!
Venosil konopné mazání s chladivým
efektem poskytuje okamžitou úlevu
a osvěžení pro nohy bez otoků, křečových
žil, metliček nebo pocitů těžkosti. Venosil
obsahuje unikátní kombinaci konopného
oleje a jedle sibiřské doplněnou o rutin,
kostival, arniku, fenykl, řepík,
mátu a měsíček. Dlouhodobá péče a jemná masáž
nohou Venosilem přispívá ke
zmírnění obtíží a celkově lepšímu
stavu dolních končetin. Konopná úleva
pro vaše nohy je dostupná v lékárnách
a zdravých výživách.

MRAVENČENÍ?
PÁLENÍ?
TRNUTÍ?

Stop karpálním tunelům!
Syndrom karpálního tunelu je jednou z nejčastějších nemocí z povolání. Často tato komplikace končí až chirurgickým zákrokem. Důvod
vzniku je prostý – neustále opakování stereotypních pohybů vedoucí
k mravenčení, pálení, trnutí a bolesti v konečcích prstů a zápěstí ruky.
Představujeme proto účinné a naprosto jedinečné řešení.
KARPAL AKUT omezuje bolestivost a zlepšuje citlivost prstů. Obsahuje
zklidňující rostlinné extrakty rozrazilu, přesličky, světlíku a chmele. Díky
tomuto složení účinně bojuje s příznaky karpálních tunelů (mravenčení,
pálení, trnutí, oslabená citlivost). Zdravotnický prostředek KARPAL AKUT
přináší rychlou úlevu. Při pravidelné aplikaci dochází k úlevě postižené
oblasti a také k prevenci vzniku tohoto problému. K dostání v lékárně.

HUDEBNÍ IMPULSY

Jiří Grossmann by oslavil
osmdesát. Vzor našel v country
JOSEF VLČEK

J

ednomu z nejpopulárnějších českých komiků Jiřímu Grossmannovi
by bylo 20. července osmdesát let.
Spolu s Miloslavem Šimkem vytvořili
v druhé polovině šedesátých let dodnes
oblíbený specifický literární a dramatický žánr založený na nadsázce a absurdním humoru, který prezentovali při svých
pořadech. Řada jejich scének a povídek
se zachovala v televizních archivech.
Jiří Grossmann se seznámil s Miloslavem Šimkem při výkonu vojenské služby a jejich přátelství vytrvalo i po odchodu z armády. Jak bylo v šedesátých letech častým zvykem, společné posedávání v kavárnách se časem zvrhlo v literární činnost – dvojice začala psát humorné
povídky, které potom s úspěchem předčí-

tala v rámci koncertů v rodících se pražských rockových klubech Olympik
a Sluníčko. Brzy si získali takový
věhlas, že je v roce 1967 angažoval Jiří
Suchý do svého divadla Semafor.
V Semaforu vytvořila dvojice specifický, sobě na tělo ušitý divadelní žánr –
pásma, kde se střídaly povídky a scénky
komické dvojice s písničkami. Podobně
jako kdysi Voskovec a Werich a po nich
Jiří Suchý a Jiří Šlitr často v pořadech
Návštěvní den nebo Besídka zvláštní
školy improvizovali. Návštěvník jejich
pořadů většinou ani netušil, co ho ten večer čeká. Jejich divadelní činnost vygradovala po vstupu sovětských vojsk
v roce 1968, kdy jejich scénky nabraly
výrazné rysy politické satiry.
Jiří Grossmann ale výrazně zasáhl
také do populární hudby. Stal se jedním

z nejlepších textařů své doby. Většina
písní, které otextoval, je výrazně odlišná od bujarého humoru, jenž pěstoval
s Miloslavem Šimkem. Často psal texty
ke cover verzím v šedesátých letech
módní pop country, kterou hrála domovská kapela jeho a Šimkových pásem
Country Beat Jiřího Brabce.

Předčasná smrt

Plachý výraz Jiřího Grossmanna
skrýval velkou uměleckou duši skvělého herce, spisovatele, ale také muzikanta a textaře.
FOTO | K. ŠTOLL

Některé z písní také sám zpíval. Nebyl
žádný výrazný vokální kouzelník, ale
jeho civilní projev působil velmi přesvědčivě. Jeho vzorem byl countryový
zpěvák Jim Reeves, z jehož repertoáru pocházejí také dvě jeho nejznámější
písně Vzdálené bubny (Distant
Drums) a Blizzard. K původně Reevesovým písním s Grossmannovým textem
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Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?

Nejnovější

Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2
Jana Vaita, Kladno - Modrava

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

Personalistika, HR

Školství, výuka, vzdělávání, sport
Speciální pedagog – tyfloped

Vedoucí personálního oddělení
Personalista/tka (25-30.000 KČ)

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Asistent/ka pedagoga pro SŠ a MŠ

Hledač talentů s obchodním duchem - plzeň

20 000 - 30 000 Kč / měsíc

Učitel/ka odborných předmětů – čalounická výroba
Knihovnice / Knihovník

Hledač talentů s obchodním duchem - praha (30…
R
it
ál í
t ř (30 45 000 Kč)
Více na www.jobdnes.cz

30 000 45 000 Kč / měsíc

Doprava, logistika

Učit lé MA FY i f
č í k
Více na www.jobdnes.cz

ik č í t

h

l

i

Kvalita, kontrola jakosti

Dispečer materiálu (43-50.000 Kč)

43 000 - 50 000 Kč / měsíc

Manažer kvality s AJ

50 000 - 60 000 Kč / měsíc

Nová práce ve skladu IHNED - až 31.000 Kč…

29 000 - 31 000 Kč / měsíc

Specialista nákupu s NJ, 38 000 Kč

28 000 - 38 000 Kč / měsíc

Nová práce ve skladu IHNED - až 31.000 Kč…

29 000 - 31 000 Kč / měsíc

Kontrolor kvality (25-30.000 KČ)

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Team leader výrobní logistiky

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Technik 3D měření (28-35.000 Kč)

28 000 - 35 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz
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patří také skladba Čekej tiše (He'll Have
To Go), která je dnes nejznámější písní
legendární Evy Olmerové.
Grossmann psal především pro zpěváky spojené se Semaforem. Je autorem
slov k písni Ruby, nechtěj mi lásku brát,
která byla pravděpodobně první v češtině zpívanou písní Pavla Bobka. Byl kme-

„

Pocity spojené
s vědomím
brzkého konce života
vepsal do písně Závidím.
novým textařem Nadi Urbánkové, a třebaže se toho nedožil, měl tak velkou zásluhu na tom, že jeho oblíbená zpěvačka
ovládla v první polovině sedmdesátých
let ženskou kategorii Zlatého slavíka.
Z Grossmannovy kreativity ale těžili
i další zpěváci úspěšní na přelomu šedesátých a sedmdesátých let – Miluška Voborníková, Milan Drobný, Ladislav Vodička anebo dokonce Jiří Schelinger.
Grossmannův život trval jen krátce.
Zemřel 5. prosince 1971 ve věku pouhých třiceti let na dnes už léčitelnou
Hodgkinovu nemoc. O tom, co prožíval
s vědomím brzkého konce života, vypráví jeho nejsilnější píseň Závidím, kterou zpívala Naďa Urbánková.

K

dyž Jiří Grossmann skládal pro Naďu Urbánkovou svou poslední – a nejznámější – píseň Závidím, zadržovaný smutek z nevyléčitelné
nemoci vyplul na povrch: „Vždyť já chci jen žít,
jak žít se má... a o nic víc... Je to jen má touha
šílená.“ Urbánková později vzpomínala: „Pro
mě s tou písničkou bylo nejtěžší, když jsem ji
měla zpívat ve strašnickém krematoriu, protože tak si to Jirka přál. Nejtěžší, a přitom
krásné,“ vzpomínala Urbánková. „Věřil jsem,
že se něco stane a on tady s námi zůstane,“ říkal
Miloslav Šimek.
FOTO | SUPRAPHON, PAVEL VÁCHA
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„Kdyby ten můj pohyb
mohl někomu prospět,
byl bych rád.“
Pavel Hofmann, medailista OH Tokio 1964

I váš pohyb může pomáhat.
Stáhněte si aplikaci
Pomáhej
Po
omá
máhe
hejj pohybem.
pohyybe
po
#pomahejpohybem
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NESKUTEČNÉ

CENY

Jsme obchod
s nejlevnějším zbožím
na trhu. Přesvědčte
se sami v našich
prodejnách nebo na
eshopu.

levnoshop.cz

-80%

DESIGNOVÝ NÁBYTEK A DOPLŇKY SE SLEVOU AŽ

Pouze na eshopu.

roduktů.
Pestrý mix p ách kusů.
Vše v jednotkizí rychle!
Neváhejte. M

Pohovky, židle, obrazy, dekorace, koupelnové doplňky atd. Značky: Mauro Ferretti, Teulat, Marckeric, Wenko, Opviq lights, Tommasucci, Safavieh, House Nordic, loomi.design, Leitmotiv a další.

299,-

990

běžně 899,UŠETŘÍTE

67

%

1990
běžně 139,-

běžně 69,-

Bezdrátový
parní čistič

UŠETŘÍTE

UŠETŘÍTE

Aqua Laser Ecodrop,
1.-2. jakost

86

%

Bublifuk
3 × 50 ml

Mycí gel na tvář

Hymalaya fresh start oil
clear face wash, 100 ml

86

%

Minimální doba trvanlivosti: 3/2021

9

90

Dvoupatrový
penál
Still,
různé
motivy

běžně 39,90
UŠETŘÍTE

75

%

WC gel

Larrin Ocean, 200 ml

2990 82

UŠETŘÍTE

běžně 169,-

%

1990 75

UŠETŘÍTE

Kapalina do
ostřikovačů

5 l, 1 l koncentrát

běžně 79,-

%

Platnost cen a nabídky od 15. 7. do 25. 7. 2021 nebo do vyprodání zásob v prodejnách LEVNO a na eshopu levnoshop.cz.

A další tisíce produktů za super ceny
v našich kamenných prodejnách.
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PRODEJEN JE PRO
VÁS OTEVŘENÝCH

ČeskáLípa|H.Králové–K.H.Máchy|H.Králové–TřídaE.Beneše|Jihlava|Kladno|Liberec|Praha–Nuselská|
Praha – Prosek | Praha – Lidická | Praha – Klapkova | Praha – Starostrašnická | Plzeň | Příbram | Teplice

LÉTO NÁS BAVÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA

Glorchestra propojí hudební žánry
Spojení klasického
orchestru a moderních
hudebních žánrů
doplněné jedinečnou
scénografií a světelnou
show. To je projekt
glorchestra, který
v průběhu léta zavítá
na několik míst napříč
republikou.

P

ropojení rockových či popových
muzikantů s klasickým orchestrem
dnes už není ničím výjimečným.
Projekt glorchestra, který se představí od
července do září na celkem šesti místech
Česka, jako je například Hospitál Kuks,
pražské Výstaviště nebo zámek Sychrov,
jde ale dál. Pod uměleckým vedením Milana Caise a Radima Výchopně vznikne
symbióza živého orchestru a moderních
hudebních žánrů – od alternativní elektronické hudby, RnB, popu až po hip hop a taneční hudbu
„Projekt glorchestra není koncert, kde
rapeři budou rapovat v obleku ve Státní
opeře. Spíš naopak. Jde o zážitek dost možná klasických rozměrů, ale v mnohem
uvolněnějším prostředí. Chceme naživo
s pomocí symfonického orchestru naplno
rozvinout potenciál živého provedení různých žánrů. Náš plán je udělat vkusné spojení alternativní elektroniky, popu, RnB,
rapu a taneční hudby a spojovacím materiáINZERCE

lem je právě široká instrumentace velkého
orchestru,“ přibližuje hudební režisér projektu Radim Výchopeň alias Radimo.
Na každém koncertě vystoupí kromě živého symfonického orchestru Unique orchestra zvučná jména české hudební scény, která se stanou součástí nevšedního
konceptu Break Binary. Ten představuje
spojení dvou na první pohled spolu nesouvisejících kontrastních prvků, které však
po splynutí vytvoří něco zcela unikátního.
„Zčásti to bude čistě instrumentální hudba, zčásti pódium převezmou silné hlasy
současné scény. DJ Wich vás provede sérií svých hitů a na scénu uvede rapera Vladimira 518, kterému bude krýt záda hudebně i na pódiu. 7krát3 a Žofie Dares ukážou, jak tenká může být linie mezi RnB
a popem a jak na ní umí skvěle balancovat,“ popisuje Radimo s tím, že největší
hvězdou bude velký zvuk symfonického
orchestru Unique orchestra a aranží vynikajícího Jana Šikla. „Tohle spojení rapu,
zpěvu, symfonického orchestru a elektronické hudby je nezvykle vyvážený mix,
který jen stěží ochutnáte jinde než
s námi,“ doplňuje Radimo.

Obří sluchátka jako socha
Diváci se navíc mohou těšit na jedinečnou
vizuální stránku projektu, která vznikne
díky přirozené kulise historických památek obohacené o dechberoucí efekty a nezapomenutelnou světelnou show. Každý
koncert bude doprovázen originální zajímavou scénografií, kterou má na starost
art director projektu Milan Cais. „Líbila
se mi představa podtržení určité duality,

Hudebník a výtvarný umělec Milan
Cais je známý mimo jiné ze skupiny Tata Bojs. V projektu glorchestra má na starost scénografii.
FOTO | SALIM ISSA

kterou oba zcela odlišné světy přináší. Pódium je v tomto případě místo setkání,
kde se mají nenásilně s lehkostí a až určitou samozřejmostí propojit, čemuž podřídíme design i scénografii. Jako důležitý
vnímám i fakt, že každý event se bude odehrávat na zajímavém historickém místě se
silným geniem loci. Dekorace budou
vždy citlivě řešeny a instalovány v kontextu jednotlivých lokalit různě s podtržením
jejich ojedinělosti. Nebude to tedy klasický pojízdný cirkus, který se staví pokaždé
stejně ve stejných proporcích,“ líčí.
Bez pořádné porce originality by to nebyl Milan Cais, a tak na každém místě
„turné“ glorchestra bude instalován objekt v podobě obřích sluchátek s názvem
Stereo. Ten má sloužit i jako jakási „záhadná socha“ v centrech měst, která chce

překvapit kolemjdoucí a na akci je pozvat.
Série akcí glorchestra má za cíl nejen pomoci rozhýbat kulturní život, který zcela
zavřela koronavirová krize, ale také podpořit české kulturní historické památky.
Právě výtěžek ze vstupného bude věnován na jejich opravu. „Jsme rádi, že díky
unikátnímu projektu glorchestra můžeme
podpořit nejen obnovu historických míst
v České republice, ale i pomoci restartovat českou kulturu,“ uvedl Štěpán Michlíček, generální ředitel společnosti BAT
pro Českou republiku a Slovensko. Ta je
hlavním partnerem projektu, jehož název
odkazuje na populární zařízení na zahřívání tabáku glo. „Naše novinka glo hyper+
sklízí u českých dospělých uživatelů nevídaný úspěch a my věříme, že stejné popularity se dočká i projekt glorchestra,“ dodal Michlíček.
(ks)

Kam vyrazit za hudbou?
Koncerty projektu glorchestra se uskuteční
na šesti místech. První z nich bude
na pražském Výstavišti (28. 7.), poté
budou následovat vystoupení na zámku
Zbiroh (4. 8.), zámku ve Slavkově (11. 8.),
zámku Sychrov (8. 9.) a Hospitálu Kuks
(16 .9.). Poslední koncert se uskuteční
v Dolní oblasti Vítkovic 22. září. Vstupenky
v ceně 200 Kč budou dostupné výhradně
na webu glorchestra (www.glorchestra.cz),
kde najdou zájemci také další podrobnosti
o programu. V ceně vstupného bude
pro každého návštěvníka welcome drink
zdarma. Organizátoři ujišťují, že akce
bude probíhat s ohledem na aktuální
epidemickou situaci.

INZERCE

LÁZEŇSKÁ RELAXACE
NEJEN PO COVIDU
V LÁZNÍCH DARKOV
Vyuijte státní příspěvek   
na pobyt a nepropásněte monost slevy
na relaxaci!

CHCETE TRÁVIT
DOVOLENOU V KRÁSNÉM
PROSTŘEDÍ NÍZKYCH TATER?

UBYTOVÁNÍ · RESTAURACE · WELLNESS
Suchá Rudná 42, 793 31 Světlá Hora

www.holzberg-jeseniky.cz

Věrným klientům, přináíme monost
ý pobyt
p y v Kúpelích Brusno
absolvovat lázeňský
se speciální slevou   
Více informací na www.kupelebrusno.sk,
tel.: +421 48 43 11 511, e-mail: recepcia@kupelebrusno.sk

Kód akce: VIP DARKOV

Objednávejte na www.laznedarkov.cz,
tel.: 596 372 210, e-mail: info@darkov.cz.

Penzion Mlýn u Kročilů se nachází v obci Malá Štáhle,
v příjemném a klidném prostředí, v podhůří Jeseníků.
Pobyt je vhodný pro jednotlivce, rodinné rekreace,
skupiny – ﬁremní školení, sportovní pobyty.
Bezbariérový vstup do objektu a výtah je samozřejmostí.
Penzion nabízí 13 jedno až pěti lůžkových pokojů
s vlastním sociálním zařízením, WIFI. Celková kapacita je 40 míst.
Našim hostům je k dispozici domácí stravování. K přípravě pokrmů
je převážně používáno BIO hovězí maso z vlastní produkce.
K dispozici je dále společenská místnost a salónek.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Pavel Kročil, 795 01 Malá Štáhle 22
Tel.: 554 286 054, 774 443 681
penzion@mlynukrocilu.cz | www.mlynukrocilu.cz

Navštivte a užijte si

Penzion a restaurace u kormidla
Nachází se v těsné blízkosti
vodní nádrže Slezská Harta.
Z prostorné terasy máte krásný
výhled přímo na její zátoku. Zde si
můžete vychutnat českou kuchyni
i speciality naší restaurace. Je
možno zajistit ubytování a zájezdové
stravování, které u nás bývá spojeno
s vyjížďkou na elektrolodi Harta.

mmkarvina
Karviná - oficiální stránka města
www.karvina.cz www.zamek-frystat.cz www.darkov.cz

Leskovec nad Moravicí 204
793 68 Dvorce u Bruntálu
tel.: 602 723 682, 725 85 65 45
ukormidla.leskovec@seznam.cz
www.slezskaharta.cz

Turistické informační centrum Frenštát pod Radhoštěm
www.frenstatinfo.cz • e-mail: ic@mufrenstat.cz • tel. 556 836 916

#instafrenstat

#UAXDesiGN

Navštivte Hradec nad Moravicí

- město bohaté historie a krásné přírody
Vedle tradičních cílů jako je zámecký areál můžete
navštívit například Weisshuhnův náhon – 3,5 km
dlouhé vodní dílo s tunely a akvadukty, které již
více než 130 let přivádí vodu v prudkých svazích
malebného údolí řeky Moravice do papírny v Žimrovicích. V rámci naší země se jedná o zcela unikátní technické dílo vizionáře, stavitele a zakladatele
Žimrovických papíren Carla Weisshuhna, přítele
amerického vynálezce Thomase Alvy Edisona. V letních měsících se v rámci komentovaných prohlídek dozvíte, co to byly vajzunky
nebo pifka, a rovněž budete mít možnost ochutnat
co jedli a pili dělníci v papírnách v období I. republiky. Mimo termíny komentovaných prohlídek je náhon
volně přístupný a nabízí příjemnou procházku. Trasu
náhonu lze v bezprostřední blízkosti projet i na kole
po červené turistické značce vedoucí z Hradce
do Vítkova – Podhradí.
www.ichradec.cz

CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z rozhovorů pořadu INTERVIEW

Návrat do Čech? Doma jsem v USA
P

andemie byla pro umělce těžká ve
Spojených státech, stejně jako
v Česku. V pořadu INTERVIEW
CNN Prima NEWS to prohlásil jazzový
trumpetista Laco Déczi. Muzikanti
v USA, kde dlouhá léta žije, například
prodávají trička na ulici, aby se uživili.
Sám Déczi na návrat do Česka či Slovenska nemyslí, cítí se totiž doma v Americe.
Jemu osobně živá hudba sice chybí,
ale zcela bez muziky není. Pravidelně
trénuje na trumpetu a navíc se podílí
i na filmovém projektu. „Měl jsem štěstí, že jsem dělal ještě muziku do filmu.
Teď jsem právě dostal takovou nabídku,“ vysvětlil. Kromě toho si však Déczi našel i jiné vyžití, než je hudba, a sice
malování. První své obrazy prý rozdal
známým, ale některé ze svých nynějších kusů již prodal. I přestože se jeho
díla prodávají, to však nebude jeho hlavní zdroj příjmů. „Obrazy se prodávají,
ale není to na velké uživení. Spíš ta hudba,“ doplnil jazzový muzikant.
Déczi se zároveň podělil o své zkušenosti s očkováním. Poté, co dostal dáv-

ku vakcíny, se na něm projevily vedlejší účinky. „Dostal jsem to, přišel jsem
domů, dělal jsem chvíli machra a pak
mě to chytlo,“ řekl hudebník s tím, že
do druhého dne se vše zlepšilo a cítil se
být v pořádku. Onemocnění covid-19
podle svých slov 83letý legendární muzikant neprodělal. Koronaviru se měl
vyhnout, přestože například jeho manažer Jiří Haken byl nakažený v okamžiku, kdy spolu jeli autem.

„Trump je vynikající člověk“
Déczi je mimo jiné známý tím, že je příznivcem bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. I přes kontroverze
ho hudebník považuje za „vynikajícího
člověka“. „Je to tvrdý člověk, ale jedná
na rovinu. Udělal takové věci, že zlikvidoval i svoje kamarády, kteří byli ve vysoké politice a dopouštěli se korupce,“
vysvětlil svůj kladný názor na bývalou
republikánskou hlavu státu.
Naopak příliš spokojen není s jeho nástupcem v Bílém domě, Joem Bidenem

z řad demokratů. Nelíbí se mu zejména
vstřícný postoj k migrantům a také to,
že boří dřívější Trumpovy snahy postavit na hranici s Mexikem zeď, aby omezil jejich příliv. „Teď přišel Joe Biden,
ten to všechno zrušil a začalo se to hrnout zpátky,“ řekl Déczi, přestože i on
sám je vlastně migrant. Před lety totiž
prchl před komunismem z Československa přes Německo právě do USA.
Déczi má i nadále naplánovanou šňůru koncertů v České republice. Od srpna
až do prosince by měl vystoupit v celé
řadě českých měst, přičemž začít by měl
na konci srpna v Praze, kde by měl několikrát vystoupit v Jazzdocku. Několik
koncertů by měl odehrát rovněž na Slovensku. V Česku a na Slovensku, odkud
pochází, je podle svých slov vždy rád,
ale doma je již se svojí manželkou, která
je Češka, ve Spojených státech. Na trvalý návrat do střední Evropy prý nemyslí.
„Já jsem tady doma, jsem tady dlouho.
Jsem v Česku hrozně rád, ale tady je to
taky dobrý,“ dodal Déczi v Interview na
CNN Prima NEWS.

Podle Décziho se i USA v posledních
letech mění v tom, že se čím dál méně
hraje na ulicích. Velký vliv na to podle
něj má nástup mobilů, protože řadě lidí
na ulici stačí pouštět si muziku právě
přes ně. „Vše, co chtějí, mají v telefonu.
Ale když někde hrajeme, tak na nás chodí mladí lidé, to máme štěstí,“ doplnil
Déczi v pořadu INTERVIEW.
(ms)
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Od 22. 7. každý den v MF DNES

OBJEDNEJTE SI
TÝDENÍK
5PLUS2
PŘEDPLATNÉ
JEN ZA 290 Kč

2020

Rozšířené zpravodajství, rozhovory
a podrobnosti přímo z místa dění
+ speciální vydání magazínu DNES+TV
s rozpisem televizních přenosů
Předplatné na období 22. 7. – 9. 8. 2021 objednávejte na
225 555 522 nebo na www.mfdnes.cz/sport.
Nabídka platí do 20. 7. 2021.

www.5plus2.cz/
schrankovne

TV program týdeníku 5plus2

sobota 17. července 2021
Nova

Prima

Prima cool

7.25 Kačeří příběhy (57, 58) 8.10 Princ Modřej
a víla Lupinka 9.25 Královská romance 11.10
Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku 12.50
Loskuták na výletě 13.15 Výměna manželek XI
14.40 Sněžní psi 16.35 Letopisy Narnie: Lev,
čarodějnice a skříň 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.20 Gormiti (11) 6.35 Čapí příběhy (1) 7.00
M.A.S.H (102) 7.30 Autosalon.tv 8.40
Cyklosalon.tv 9.20 Expert na zločin (5) 10.25
Máme rádi Česko 12.15 Odvrácená tvář Paříže
(5) 14.15 Detektivové z Hollywoodu.
Krimikomedie (USA, 2003) 16.45 Kluci na
řece. Poetický film (ČR, 1944). Hrají T. Brzková, E. Kohout, K. Černý, Z. Baldová, Z. Janů,
S. Beneš, J. Plachta a další 18.52 Počasí 18.55
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi zprávy 19.55
SHOWTIME

5.20 Umění je cool 6.05 Pevnost Boyard 10.50
Re-play 11.25 COOL e-sport 11.50 Kurz sebeovládání (40, 41) 12.50 Simpsonovi II (8-11) 14.50 Let
Fénixe 17.15 Kurz sebeovládání (42) 17.45 Kurz
sebeovládání (43) 18.15 Simpsonovi III (15) 18.45
Simpsonovi III (16) 19.15 Simpsonovi III (17) 19.45
Simpsonovi III (18) 20.15 Fantastická čtyřka 22.20
Útěk z MS-1 0.20 Simpsonovi III (15) 0.50
Simpsonovi III (16)

20.10 Všechnopárty
Zábavní talk show Karla Šípa,
která v 600. dílu připomene to
nejlepší z uplynulých let
21.00 Karel Gott – úsměvy nehasnou
Netradiční pohled na legendárního zpěváka, který měl kromě
obrovského talentu i dar smyslu
pro humor
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Maigret klade past
Detektivka (Fr./Švýc./ČR, 1996)
23.45 Komisař Montalbano
Dotek umělcův. Krimiseriál
(It., 2001)
1.20 Příběhy slavných... Josef
Langmiler
2.15 Banánové rybičky
2.50 Bydlení je hra
3.15 Chalupa je hra
3.40 Zahrada je hra
4.05 Zkus mít vkus

Joj Family
SOBOTA 7.05 Policisté v akci 8.05 Policisté

v akci 9.10 Policisté v akci 10.15 Nová zahrada
11.20 Na chalupě 12.20 Nové bydlení – Design
13.20 Dr. Dokonalý (13/16) 14.15 IQ TAXI CZ 14.45
IQ TAXI CZ 15.20 Dlouhá míle (3) 17.00 Nová
zahrada 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.20 30 případů
majora Zemana (16) 0.00 Dr. Dokonalý (13/16)

NEDĚLE 8.00 Prázdniny (8) 8.55 Policisté

v akci 9.55 Policisté v akci 10.55 IQ TAXI CZ 11.35
IQ TAXI CZ 12.05 IQ TAXI CZ 12.35 IQ TAXI CZ
13.10 Bučkovi – slunce, seno, vesnice 14.55 Pokus
o vraždu 17.00 Na chalupě 17.55 Nové bydlení –
Design 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dlouhá
míle (3) 21.55 Inženýrská odysea (4/13) 23.05
Policisté v akci 0.10 Policisté v akci

PONDĚLÍ 8.05 Soudní síň 9.05 Soudní síň

10.10 Soudní síň 11.10 Policisté v akci 12.10 Jsem
máma (4) 13.05 Prázdniny (8) 14.05 Soudní síň
15.05 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.10 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Prázdniny (9) 21.15 Pokus o vraždu
23.20 Nový život III (29) 0.15 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ

INZERCE

ČT1
7.35 Pan Tau (23, 24/33) 8.35 Slovácko sa
nesúdí (7, 8) 9.40 Toulky Českem budoucnosti 10.10 Návrat Sherlocka Holmese 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 Potrhlá Andula 14.00 Dary hadího krále
14.55 Tichý svědek 16.05 Šéfe, jdeme na to!
17.30 Hercule Poirot 18.20 Kluci v akci – letní
speciál 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

HLASUJTE ONLINE
CSFILM.JOJ.CZ
20.20 Strážci Galaxie Vol.2
Akční dobrodružná komedie
(USA/N. Zél./Kan., 2017)
23.00 Wanted
Akční krimithriller (USA/N, 2008)
1.10 Policejní akademie 3:
Znovu ve výcviku
Komedie (USA, 1986)
3.10 Loskuták na výletě

ÚTERÝ 9.10 Soudní síň 11.25 Policisté v akci
12.30 Jsem máma (5) 13.25 Nový život III (29) 14.25
Soudní síň 16.35 Soudní síň – cz 17.30 Záchranáři
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 30 případů majora Zemana (16) 21.55 IQ TAXI
CZ 23.05 Nový život III (30) 0.10 Nové bydlení
STŘEDA 10.05 Soudní síň 11.10 Záchranáři v akci
12.00 Jsem máma (6) 12.55 Nový život III (30)
14.00 Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Inženýrská
odysea (4) 21.25 IQ TAXI CZ 22.35 Nový život III (31)
23.35 Nové bydlení 0.15 Jsem máma (6)
ČTVRTEK 7.10 Soudní síň 11.25 Policisté v akci
12.30 Jsem máma (7) 13.20 Nový život III (31) 14.25
Soudní síň 16.30 Soudní síň – cz 17.25 Záchranáři
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Prázdniny (10) 21.10 IQ TAXI CZ 22.20 Nový
život III (32) 23.20 Nové bydlení 0.00 Jsem máma
PÁTEK 9.10 Soudní síň – cz 10.05 Soudní síň
11.10 Záchranáři v akci 12.05 Jsem máma (8) 13.00
Nový život III (32) 14.05 Soudní síň 17.10 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Můj hříšný muž 22.25 Bučkovi – slunce, seno,
vesnice 0.00 Nové bydlení 0.30 Jsem máma (8)

20.15 Jurský park 3
Dobrodružný film (USA, 2001).
Hrají S. Neill, W. H. Macy,
T. Leoniová, A. Nivola, T. Morgan.
Režie J. Johnston
22.05 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
Válečný film (USA/Austr., 2016).
Hrají A. Garfield, V. Vaughn,
S. Worthington, T. Palmerová,
H. Weaving. Režie M. Gibson
0.55 Odvaha pod palbou
Válečný film (USA, 1996). Hrají
D. Washington, M. Ryanová,
L. D. Phillips, M. Moriarty,
M. Damon. Režie E. Zwick
3.15 Expert na zločin (5)
Beznaděj. Krimiseriál
(Rak., 2018). Hrají F. Karl,
C. Obonya, U. C. Tscharreová
4.25 Jak se staví sen – extra
Malá Kristýnka neměla v životě
příliš velké štěstí. Zemřela jí
maminka a brzy nato i tatínek

Relax
SOBOTA 6.20 Zvěřinec 7.00 Teleshopping

7.25 Osudová láska 9.20 Novotný za humny 10.20
Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Nespoutaný anděl 17.55
Osudová láska 18.55 Osudová láska 19.55
Ententýky 20.55 Nespoutaný anděl 23.05 Top
Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00

Teleshopping 7.25 Osudová láska 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping
11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40
Ententýky 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová
láska 18.55 Osudová láska 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Osudová
láska 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.25 Boj o patent 8.20 Můj přítel Monk II (5, 6)
10.10 Teleshopping 10.40 Vánoční skřítek 12.25
Není král jako král, animovaný film (USA, 2000)
13.50 Auta, animovaný film (USA, 2006) 16.05
Mravenec Z, animovaná dobrodružná komedie
(USA, 1998) 17.35 Pýcha a předsudek, romantické
drama (VB/Fr./USA, 2005) 20.00 Mystery,
Aljaška, komedie (USA/Kan., 1999) 22.25 Zodiac,
thriller (USA, 2007)

Prima Max
6.10 Příhody Bolka a Lolka 6.35 Gormiti (10) 6.45
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (4, 5) 8.40
Celebrity, s. r. o. 10.50 Most špiónů 13.45 20 000
mil pod mořem (1/2) 15.45 Netvor, romantické
drama (USA, 2011) 17.35 Dobrodružství Poseidonu,
dobrodružný film (USA, 1972) 20.00 Můj soused
zabiják, krimikomedie (USA, 2000) 22.10 Delta
Force, akční film (USA, 1986) 0.50 Útěk z MS-1,
akční sci-fi thriller (Fr., 2012)

ÚTERÝ 9.50 Ostře sledovaný vlak 10.20 Poho-

dové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové

zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 19.55
Ententýky 20.55 Nespoutaný anděl 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK 9.20 Ostře sledovaný vlak 10.20

Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Ententýky 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Novotný za humny 10.20 Poho-

dové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČÍSLO 367

neděle 18. července 2021
ČT1
6.00

Zajímavosti
z
regionů
6.25
Pinocchiova dobrodružství (5, 6/13)
6.40 Hastrmanská povídačka 7.25
Tichý svědek. Drama (ČR, 1973) 8.40
Všechno, co mám ráda 9.05 Úsměvy
Evy Sadkové 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Život na zámku

12.00 Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (3/6)
13.00 Zprávy
13.05 Pohádka pro housle a violu
14.15 O ševci Ondrovi a komtesce
Julince
15.05 O princezně, měsíci a hvězdě
15.40 Dobrá Voda (3/7)
17.05 Zdivočelá země (4, 5)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Černí baroni
21.50 Devatenáct klavírů
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
23.15 Případy detektiva Murdocha XIV
0.00 Manéž Bolka Polívky –
klaun slaví 70
1.10 Na houby

Nova
6.45 Looney Tunes: Nové příběhy (19)
7.10 Kačeří příběhy (59, 60)
8.00 O rybáři a jeho ženě
Pohádka (N, 2013)
9.15 Strašidla z vikýře
Rodinná komedie (ČR, 1987)
10.55 Tajný život mazlíčků
Animovaný film (USA/Fr./Jap.,
2016)
12.40 Záchranáři
Dobrodružný film (USA, 2006)
15.25 Co ste hasiči (2)
16.35 Kameňák
17.45 Kamarád do deště
Krimikomedie (ČR, 1988)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Machři
Komedie (USA, 2010)
22.15 Křižovatka smrti 2
Akční komedie (USA/HG, 2001)
0.00 Záchranáři
Dobrodružný film (USA, 2006)
2.20 Odložené případy II (16)
3.10 Co na to Češi
3.45 O rybáři a jeho ženě
Pohádka (N, 2013)
4.45 Novashopping

Prima
6.15
6.35
7.00
7.30
8.40
9.05
10.05
11.25
12.10
12.35
13.20
16.20
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.55
1.50
4.15
4.45

Gormiti (12)
Čapí příběhy (2)
M.A.S.H (103)
Hitlerovi bodyguardi (7)
Prima SVĚT
Vražedná Mallorca (3)
Ano, šéfe!
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Bouřlivé víno
Komedie (ČR, 1976)
Indiana Jones a chrám zkázy
Dobrodružný film
(USA, 1984)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Indiana Jones a poslední křížová
výprava
Dobrodružný film (USA, 1989)
Neviditelný důkaz
Životopisné drama (VB, 2015)
Let Fénixe
Thriller (USA, 2003)
Cyklosalon.tv
Hitlerovi bodyguardi (7)

Nova Cinema
5.25 Batkid začíná 6.45 Princ Modřej a víla Lupinka
7.40 Mravenec Z 9.05 Auta 11.55 Pýcha a předsudek 14.25 Babe: Galantní prasátko 16.10 Tři muži
a mladá dáma, komedie (USA, 1990) 18.10 Sněžní
psi, dobrodružný film (Kan./USA, 2002) 20.00 Iron
Man 2, akční film (USA, 2010) 22.30 Nezvratný
osud 3, horor (N/USA, 2006) 0.20 Con Air

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.50 To nejlepší z Top Gearu:
Top 41 (4) 8.05 Pevnost Boyard (2) 10.25
Autosalon.tv 11.40 Cyklosalon.tv 12.15 Kurz sebeovládání (42, 43) 13.10 Simpsonovi II (12-15) 15.10
Fantastická čtyřka 17.15 Kurz sebeovládání (44)
17.45 Kurz sebeovládání (45) 18.15 Simpsonovi III
(19-22) 20.15 X-Men 2 22.55 Smrtící hurikán 0.50
Simpsonovi III (19)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.25 Příhody Bolka a Lolka
7.50 Gormiti (11) 8.00 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VI (5, 6) 9.55 Vraždy podle Solveig 11.55 Kluci
na řece 13.55 Netvor 15.45 Orel Eddie, komedie
(VB, 2016) 17.55 Můj soused zabiják, krimikomedie
(USA, 2000) 20.00 Austrálie, historický film
(USA/VB/Austr., 2008) 23.25 Hacksaw Ridge:
Zrození hrdiny, válečný film (USA/Austr., 2016)

pondělí 19. července 2021
ČT1
6.00

Na houby 6.25 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky VI (8/8) 9.55 Návrat
Sherlocka Holmese 10.45 Doktor
z vejminku (1/7) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (9)
13.25 Vodník v pivovaře
14.05 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.05 Záchranáři (2/6)
16.00 Zavolejte porodní sestřičky VII (1/8)
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Malý pitaval z velkého města (6/15)
21.05 Hříšní lidé města brněnského (3/4)
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.25 Nikdo neměl diabetes
23.55 Velké sedlo (2)
0.45 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.35
14.00
15.00
16.57
17.00
17.25
18.15
19.30
20.20
21.25
22.40
23.35
1.25
2.10
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Odložené případy II (16)
Kriminálka Anděl (12)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(990)
Odložené případy II (17)
Můj přítel Monk II (7, 8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Hospoda (31, 32)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (13)
Okresní přebor (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (5)
Můj přítel Monk II (7, 8)
Odložené případy II (17)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (5)
Co na to Češi

Prima
6.25
7.00
8.10
8.40
9.15
10.35
12.30
13.30
14.30
15.35
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.35
23.50
0.45
1.50
2.50
3.50
5.25

Gormiti (13)
Nový den
M.A.S.H (103)
M.A.S.H (104)
Ohnivý kuře (16)
Rosamunde Pilcherová:
Květiny v dešti
Romantický film (N, 2001)
Walker, Texas Ranger II (7)
Policie Hamburk V (22)
Policie Hamburk V (23)
Komisař Rex III (11)
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Noc v muzeu
Komedie (USA, 2006).
Hrají B. Stiller, C. Guginová
Telebazar
Policie v akci
Komisař Rex III (11)
Policie Hamburk V (22)
Policie Hamburk V (23)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.15 Boj o patent 7.00 Není král jako král 8.10
Vánoční skřítek 10.30 Strašidla z vikýře 12.35 Babe:
Galantní prasátko 14.20 Královská romance 16.05
Iron Man 2 18.30 Policejní akademie 3: Znovu ve
výcviku 20.00 Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice
a skříň 22.45 Tulák z širých plání, western (USA,
1972) 0.50 Wanted

Prima cool
9.20 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (5) 10.25
Hvězdná brána VIII (17, 18) 12.30 Kurz sebeovládání
(44, 45) 13.20 Simpsonovi II (16-19) 15.10 Hvězdná
brána VIII (19, 20) 17.15 Kurz sebeovládání (46, 47)
18.15 Simpsonovi III (23) 18.45 Simpsonovi IV (1-3)
20.15 Partička 20.55 7 pádů Honzy Dědka 22.10
Teorie velkého třesku XII (4, 5) 22.50 Re-play 23.25
Simpsonovi III (23) 23.55 Simpsonovi IV (1-3)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.15 Příhody Bolka a Lolka
7.45 Gormiti (12) 8.05 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VI (6, 7) 9.50 Hřebík v hlavě 11.50 Orel Eddie
14.05 Indiana Jones a chrám zkázy 16.35 Austrálie,
historický film (USA/VB/Austr., 2008) 20.00 Lady
XXL, romantická komedie (USA, 2006) 22.00 Čistá
práce, akční film (VB/USA, 2008) 0.20 X-Men 2,
akční sci-fi film (USA, 2003)

úterý 20. července 2021
ČT1
6.00

Po stopách hvězd 6.25 Cestománie
6.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky VII (1/8) 10.00 Slovácko
sa nesúdí (7) 10.30 Malý pitaval
z velkého města (6/15) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (10)
13.25 Všechnopárty
14.15 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.15 Doktor z vejminku (2/7)
16.00 Zavolejte porodní sestřičky VII (2/8)
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 První republika (10)
21.05 Sanitka (10/11)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Za oponou s Jiřinou
23.00 Kriminalista
0.05 AZ-kvíz
0.30 Bolkoviny

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.35
14.00
15.00
16.57
17.00
17.25
18.15
19.30
20.20
21.25
22.00
22.40
23.35
1.25
2.05
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Odložené případy II (17)
Kriminálka Anděl (13)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (991)
Odložené případy II (18)
Můj přítel Monk II (9, 10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Hospoda (33, 34)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (8)
Comeback
Comeback
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (6)
Můj přítel Monk II (9, 10)
Odložené případy II (18)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (6)
Co na to Češi

Prima
6.25
7.00
8.10
8.45
9.15
10.35

12.30
13.35
14.35
15.35
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.45
23.50
0.45
1.45
2.45
3.45
5.20

Gormiti (14)
Nový den
M.A.S.H (104)
M.A.S.H (105)
Ohnivý kuře (17)
Rosamunde Pilcherová:
Až na konec světa
Romantický film
(N, 2002)
Walker, Texas Ranger II (8)
Policie Hamburk V (24)
Policie Hamburk V (25)
Komisař Rex III (12)
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Přešlapy (6)
7 pádů Honzy Dědka
Telebazar
Policie v akci
Komisař Rex III (12)
Policie Hamburk V (24)
Policie Hamburk V (25)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.15 Strašidla z vikýře 7.45 Můj přítel Monk II (7, 8)
9.30 Královská romance 11.50 Iron Man 2 14.45
Sněžní psi 16.40 Kamarád do deště 18.05 Machři,
komedie (USA, 2010) 20.00 Star Wars: Epizoda I:
Skrytá hrozba, sci-fi film (USA, 1999) 22.40 Chvění
6: Chladný den v pekle, horor (USA/Kan., 2018)
0.40 Křižovatka smrti 2

Prima cool
6.05 Odstřelovač II (5, 6) 8.10 To nejlepší z Top
Gearu: Top 41 (1, 6) 10.25 Hvězdná brána VIII (19, 20)
12.30 Kurz sebeovládání (46, 47) 13.20 Simpsonovi
II (20-2) 14.50 Simpsonovi III (2) 15.10 Hvězdná
brána IX (1, 2) 17.15 Kurz sebeovládání (48, 49)
18.15 Simpsonovi IV (4-7) 20.15 Partička XXL 21.45
Show Jana Krause 22.50 Lovci prokletých pokladů
(3) 23.45 Těžká dřina 0.20 Simpsonovi IV (4, 5)

Prima Max
6.15 Strašidla z vikýře 7.45 Můj přítel Monk II (7, 8)
9.30 Královská romance 11.50 Iron Man 2 14.45
Sněžní psi, dobrodružný film (Kan./USA, 2002)
16.40 Kamarád do deště, krimikomedie (ČR, 1988)
18.05 Machři, komedie (USA, 2010) 20.00 Star
Wars: Epizoda I: Skrytá hrozba, sci-fi film (USA,
1999) 22.40 Chvění 6: Chladný den v pekle, horor
(USA/Kan., 2018) 0.40 Křižovatka smrti 2

středa 21. července 2021
ČT1
6.00

Pinocchiova dobrodružství (5, 6/13)
6.15 Dioptrie 6.30 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky VII (2/8) 10.00 Slovácko sa
nesúdí (8) 10.35 První republika (10)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (11)
13.20 Všechno, co mám ráda
13.50 Dobrá Voda (3/7)
15.10 Velké sedlo (3)
16.05 Zavolejte porodní sestřičky VII (3/8)
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Dobrodružství kriminalistiky (6/26)
21.05 Ďáblova lest (2/3)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Hercule Poirot
23.00 Případy detektiva Murdocha XIV
23.45 Záchranáři (2/6)

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.35
14.00
15.00
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.40
22.55
23.50
1.40
2.20
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Odložené případy II (18)
Policie Modrava (8)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (992)
Odložené případy II (19)
Můj přítel Monk II (11, 12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (35)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XI
Comeback
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (7)
Můj přítel Monk II (11, 12)
Odložené případy II (19)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (7)
Co na to Češi

Prima
6.25
7.00
8.10
8.45
9.15
10.35

12.25
13.25
14.30
15.30
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.50
2.50
3.50
5.25

Gormiti (15)
Nový den
M.A.S.H (105)
M.A.S.H (106)
Přešlapy (6)
Rosamunde Pilcherová:
Ráj snů
Romantický film
(N, 2002)
Walker, Texas Ranger II (9)
Policie Hamburk V (26)
Policie Hamburk V (27)
Komisař Rex IV (1)
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Polda (4)
Show Jana Krause
Telebazar
Policie v akci
Komisař Rex IV (1)
Policie Hamburk V (26)
Policie Hamburk V (27)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.05 Tři muži a mladá dáma 7.50 Můj přítel Monk II
(9, 10) 10.05 Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice
a skříň 13.15 Záchranáři 15.55 Star Wars: Epizoda I:
Skrytá hrozba 18.30 Tajný život mazlíčků 20.00
Strážci Galaxie Vol. 2 22.40 Jak se zbavit celulitidy,
komedie (Pol., 2011) 0.55 Chvění 6: Chladný den
v pekle, horor (USA/Kan., 2018)

Prima cool
6.05 Odstřelovač II (6, 7) 8.15 To nejlepší z Top
Gearu: Top 41 (2, 7) 10.30 Hvězdná brána IX (1, 2)
12.30 Kurz sebeovládání (48, 49) 13.20
Simpsonovi III (3-6) 15.10 Hvězdná brána IX (3, 4)
17.15 Kurz sebeovládání (50, 51) 18.15 Simpsonovi
IV (8-11) 20.15 Autosalon.tv 21.25 Partička 22.05
Narcos: Mexiko II (3) 23.25 COOL e-sport 23.55
Simpsonovi IV (8) 0.25 Simpsonovi IV (9, 10)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.15 Příhody Bolka a Lolka
7.40 Gormiti (14) 7.50 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VI (8, 9) 9.45 Zaprášená tajemství 11.40 Kluci
na řece 13.40 Noc v muzeu 15.55 Vraždy podle
Solveig 17.55 Můj soused zabiják, krimikomedie
(USA, 2000) 20.00 Rob Roy, historické drama
(USA, 1995) 22.55 Disturbia, thriller (USA, 2007)
1.00 Mstitel bezpráví, akční film (USA, 2012)

čtvrtek 22. července 2021
ČT1
6.00

Pan Tau (23/33) 6.30 Cestománie
6.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky VII (3/8) 9.55 Vodník
v pivovaře 10.35 Dobrodružství
kriminalistiky (6/26) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (12)
13.20 Durrellovi IV (4/6)
14.10 Profesionálové
15.00 Co teď a co potom? (3/8)
16.05 Zavolejte porodní sestřičky VII (4/8)
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 První republika (11)
21.00 Sanitka (11/11)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Hitparáda televizní zábavy
22.55 Komisař Montalbano
0.40 AZ-kvíz
1.10 Banánové rybičky
1.35 Chalupa je hra

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.35
14.00
15.00
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
22.40
23.35
1.20
2.05
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Odložené případy II (19)
Okresní přebor (5, 6)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(993)
Odložené případy II (20)
Můj přítel Monk II (13, 14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (36)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (1, 2)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (8)
Můj přítel Monk II (13, 14)
Odložené případy II (20)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (8)
Co na to Češi

Prima
6.25
7.00
8.10
8.45
9.15
10.35

12.30
13.35
14.35
15.35
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.30
23.45
0.40
1.40
2.40
3.40
5.15

Gormiti (16)
Nový den
M.A.S.H (106)
M.A.S.H (107)
Polda (4)
Rosamunde Pilcherová:
Padající hvězda
Romantický film
(N, 2002)
Walker, Texas Ranger II (10)
Policie Hamburk V (28)
Policie Hamburk V (29)
Komisař Rex IV (2)
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Přešlapy (7)
Poklad z půdy
Telebazar
Policie v akci
Komisař Rex IV (2)
Policie Hamburk V (28)
Policie Hamburk V (29)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.25 Princ Modřej a víla Lupinka 7.35 Můj přítel
Monk II (11, 12) 9.05 Tajný život mazlíčků 11.10 Star
Wars: Epizoda I: Skrytá hrozba 14.20 Kamarád do
deště 15.50 Machři 17.45 Svatý muž 20.00 K-9: Můj
přítel se studeným čumákem, krimikomedie (USA,
1989) 22.00 Jako malé děti, drama (USA, 2006)
0.40 Jak se zbavit celulitidy, komedie (Pol., 2011)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.20 Partička 7.05 Teorie velkého třesku XII (4, 5) 8.10 To nejlepší z Top Gearu:
Top 41 (3, 8) 10.25 Hvězdná brána IX (3, 4) 12.30
Kurz sebeovládání (50, 51) 13.20 Simpsonovi III
(7-10) 15.10 Hvězdná brána IX (5, 6) 17.15 Kurz
sebeovládání (52, 53) 18.15 Simpsonovi IV (12-15)
20.15 Armagedon v Los Angeles 22.00 Delta Force
2: Kolumbijská spojka 0.20 Simpsonovi IV (12, 13)

Prima Max
6.10 Příhody Bolka a Lolka 6.35 Gormiti (15) 6.45
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (9, 10) 8.40
20 000 mil pod mořem (1/2) 10.35 X-Men 2 13.15
Vraždy podle Solveig 15.15 Jurský park 3, dobrodružný film (USA, 2001) 17.10 Rob Roy, historické
drama (USA, 1995) 20.00 Zralé víno, komedie (ČR,
1981) 22.00 Wilson, komedie (USA, 2017) 23.55
Mstitel bezpráví, akční film (USA, 2012)

pátek 23. července 2021
ČT1
6.00

Pan Tau (24/33) 6.30 Cestománie
6.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky VII (4/8) 9.50 Durrellovi IV
(4/6) 10.40 První republika (11) 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (13)
13.25 Noční stolek
13.40 Šéfe, jdeme na to!
15.05 Příběhy slavných... Jiří Grossmann
16.05 Zavolejte porodní sestřičky VII
(5/8)
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Toulky Českem budoucnosti
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Zázračný nos
22.00 Všechnopárty
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Profesionálové
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.35
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.25
22.40
1.10
2.05
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Odložené případy II (20)
Kriminálka Anděl II (1)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(994)
Odložené případy II (21)
Můj přítel Monk II (15)
Můj přítel Monk II (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (37)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Co ste hasiči (3)
Kameňák
Americký sniper
Akční film (USA, 2014)
Můj přítel Monk II (15)
Můj přítel Monk II (16)
Co na to Češi

Prima
6.25
7.00
8.10
8.45
9.15
10.30

12.30
13.35
14.35
15.35
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
0.05
1.00
2.05
3.05
4.00
5.35

Gormiti (17)
Nový den
M.A.S.H (107)
M.A.S.H (108)
Přešlapy (7)
Rosamunde Pilcherová: Plamen
lásky
Romantický film
(N, 2003)
Walker, Texas Ranger II (11)
Policie Hamburk V (30)
Policie Hamburk VI (1)
Komisař Rex IV (3)
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Zralé víno
Komedie (ČR, 1981)
Policie v akci
Komisař Rex IV (3)
Policie Hamburk V (30)
Policie Hamburk VI (1)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.50 Můj přítel Monk II (13, 14) 8.20 Svatý muž
10.35 Teleshopping 11.05 Orlové práva 13.30
Teleshopping 14.00 Tajemství mého úspěchu 16.15
K-9: Můj přítel se studeným čumákem 18.10 Polární
expres 20.00 Auta 2, animovaný film (USA, 2011)
22.00 První rána, akční film (USA, 1996) 23.35 Jako
malé děti, drama (USA, 2006)

Prima cool
6.05 Autosalon.tv 7.10 Re-play 7.40 COOL e-sport
8.25 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (4, 9) 10.35
Hvězdná brána IX (5, 6) 12.35 Kurz sebeovládání
(52, 53) 13.25 Simpsonovi III (11-14) 15.15 Hvězdná
brána IX (7, 8) 17.15 Kurz sebeovládání (54, 55)
18.15 Simpsonovi IV (16, 17) 19.15 Simpsonovi IV
(18, 19) 20.15 Sunshine 22.25 Smrt z podzemí 0.25
Simpsonovi IV (16) 0.55 Simpsonovi IV (17)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.20 Příhody Bolka
a Lolka 8.45 Gormiti (16) 9.05 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (10, 11) 10.55 Austrálie 14.20 Jurský
park 3 16.10 Vraždy odvedle: Falešné obvinění
18.05 20 000 mil pod mořem (2/2) 20.00 Jak
ukrást Venuši, komedie (USA, 1966) 22.45 Delta
Force 2: Kolumbijská spojka, akční film (USA, 1990)
0.55 Wilson, komedie (USA, 2017)
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LUŠTĚTE A VYHRAJTE!

ČASOPIS TINA

na 3 měsíce

Výherci obdrží zdarma 13 vydání týdeníku TINA až do schránky.

Tajenku posílejte formou SMS na číslo 900 11 do 22. 7. 2021 ve tvaru: 5PLUS2 vypiste zneni tajenky JMENO PRIJMENI ULICE
CISLO POPISNE MESTO PSC. Text pište BEZ diakritiky. Cena SMS je dle tarifu vašeho operátora. Vyhrává každá 10. správná
odpověď do vyčerpání výher. Technicky zajišťuje ATS Praha, infolinka 296 363 199 (po–pá, 9.00–16.00), www.atspraha.cz.
Kompletní pravidla soutěže a informace k výhrám najdete na www.casopisy.mafra.cz/soutez.

Herec Jiří Voskovec: Hrát pro dobrého diváka je blaho a rozkoš. Ale získat…

INZERCE

Řešíte nové bydlení?
Obraťte se na prověřeného makléře
ve vašem okrese.
Najdete ho na www.realitakroku.cz

FOTO | AP/iDNES.cz

Na hry v Tokiu
zamíří 117 Čechů
Po fantasticky zvládnuté
kvalifikaci se na olympiádu
nominovali i basketbalisté.
Poprvé po 40 letech.

ČR | Takový úspěch český basketbal nezažil čtyři
desetiletí. Tým okolo trenéra Ronena Ginzburga
ve finále kvalifikace v kanadské Victorii porazil favorizované Řecko 97:72 a pod pěti kruhy se národní tým představí poprvé od roku 1980. Česká olympijská výprava na hry v Tokiu se tak těsně před uzávěrkou nominací rozrostla o 12 basketbalistů. Celkem na letní klání může zamířit 117 sportovců.
„Je senzační, že se nominace rozšířila ještě o basketbalisty, kteří sehráli skvělý turnaj. Pro nás to
sice znamená další velké starosti s organizací, ale
moc nás to těší,“ uvedl šéf výpravy Martin Doktor.
„Kolektivní sport vždy na olympijských hrách zlepší týmového ducha,“ dodal. „Dostat se na olympiádu je sen každého sportovce i trenéra. Nám se to splnilo a jsme velice šťastní. Máme skvělou partu hráčů s obrovským charakterem,“ radoval se kouč basketbalového výběru Ginzburg.
V Tokiu se Češi utkají v základní skupině A s Íránem, Francií a USA. „Chceme si to užít, ale nejdeme tam jako turisti. Na to jsou jiná místa. Moje
žena by chtěla na Maledivy a tam nejedeme. Je jasné, že s USA je to téměř nemožná mise, ale s Francií můžeme bojovat a Írán je pro nás zatím neznámý,“ zhodnotil vyhlídky 57letý původem izraelský
trenér, který s českým basketbalem začal sbírat zkušenosti v roce 2006 v Nymburku. České občanství
má od loňského podzimu.

Nominaci na olympijské hry v Tokiu si v řádném
termínu vybojovalo celkem 116 českých sportovců. Český olympijský výbor původně schválil sto
členů, ale očekávalo se doplnění. Na hry se kromě
basketbalistů dostali na poslední chvíli někteří atleti a sportovní gymnasta David Jessen.

Nadějí Krpálek i lezec Ondra
Do Tokia odletí zástupci 22 sportů. Olympijské hry
začnou 23. července. „V týmu jsou olympijští medailisté z posledních her včetně judistického šampiona Lukáše Krpálka. Medailové naděje máme
v řadě sportů, a to včetně sportovního lezení, které
je v programu her poprvé,“ zmínil Doktor velkou
naději Adama Ondru.
České zastoupení bude mít v mužské dvouhře i tenis, ačkoliv Jiří Veselý svůj start vzdal. Dodatečně
byl nominován Tomáš Macháč, 144. hráč světového žebříčku, čímž se česká výprava rozrostla na
117 členů. Do Tokia se dostaly ve dvouhře Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Barbora Krejčíková
a Markéta Vondroušová. Do čtyřhry jsou nahlášeny páry Krejčíková s Kateřinou Siniakovou a Plíšková s Vondroušovou. Díky Macháčovi by Česko
mohlo mít i pár pro soutěž ve smíšené čtyřhře. Svěřenec Daniela Vacka by se mohl do mixu přihlásit
se svojí přítelkyní Siniakovou.
(mb, iDNES.cz)

Zajímavosti z české nominace:
Nejvíce účastí na OH: David Kostelecký (5), Barbora
Špotáková, Eva Vrabcová Nývltová (4, z toho troje
zimní). Nejstarší sportovec: David Kostelecký
(46 let), nejmladší: Barbora Malíková (19).
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„Jsme super parta osmi plavkyň, sedm studentek a já. Nejmladší je čtrnáctiletá Katy, která to všechno začala,“ říká trenérka Sandra Kazíková. Na přeplavbu
kanálu La Manche se vydají (zleva): Katka Hošková, Katy Tomková, Terka Böhmová, Emma Gebauerová, Míša Ulipová, Bára Prošková, Sandra Kazíková, Dáňa
Soumarová.
FOTO | ARCHIV PLAF

Kvůli koronaviru dívky
nemohly v zimě trénovat
v bazénu. Vydaly se tak
do venkovních
studených vod a teď
chtějí pokořit kanál.
EVA JAROŠOVÁ
ČR | Kvůli vládním nařízením přišly
dívky z plaveckého oddílu PLAF Říčany nedaleko Prahy o možnost trénování
v bazénu. Uzavření bazénů je vyhnalo
na venkovní vody, které postupně
chladly. Původně jako vtip zaznělo,
proč nezkusit La Manche? A sen se stává skutečností, 21. srpna se dívky postaví na břeh kanálu a pustí se do toho.
„Pokud kanál zdoláme, budeme sedmá štafeta s českou účastí, která kdy kanál přeplavala,“ říká trenérka dívčího
týmu, držitelka několika rekordů
a účastnice olympijských her Sandra
Kazíková.
Co bylo impulzem, že jste se rozhodly přeplavat kanál La Manche?
Úplně prvním impulzem byla Katy,
naše nejmladší členka. Když se dozvěděla, že lze kanál plavat nejen sólo, ale
i štafetu, hned začala pátrat po tom, jaká
je spodní věková hranice pro tuto štafetu, jestli se vejde. Katy je velkým talentem, a to nejen na plavání. Sbírá medaile a zatím nemá titul mistryně repub-

Přeplavat kanál
La Manche? Proč ne!
liky jen kvůli smůle – vždy ji zaskočila
zlomená ruka či chřipka.
Jak se vám trénovalo v době koronavirových opatření?
Teplota vody venku nás nepustila do
větších akcí. Naštěstí byla úžasná zima,
tak jsme alespoň na běžkách a na bruslích polykaly tréninkové „dávky“, které
se nám později, jak se trošku oteplila
voda v přírodních nádržích a posléze
otevřely bazény, náramně hodily. Lyžování je navíc výborný tréninkový prostředek na rozvoj síly paží, takže jsme
opravdu rády, že nás alespoň zima
takhle zachránila.
Co je na trénování na kanál nejtěžší?
Ještě před měsícem bylo nejtěžší sehnat
bazén, teď už to asi bude o udržení pozornosti a nepolevení v přípravě přes
prázdniny, kdy budeme každá jinde. Podle ohlasů některých dívek je pro ně nejtěžší udržovat si motivaci k tomu, vlézt
do té pekelně studené vody. Díky skvělé partě se ale navzájem vždy podrží.
Z čeho mají dívky největší obavy?

Holky se asi nejvíc bojí zvířat, co bydlí
ve vodě. Skoro všechny plavou se zavřenýma očima. Já mám největší hrůzu,
aby to všechno nakonec klaplo, snad nás
nezbrzdí nějaká nemoc nebo karanténa.
Přeplavba startuje v noci, jak se připravujete na to?
Na kanál se vyráží za tmy, jelikož startujeme během noci, abychom do setmění
štafetu dokončily. Největší problém při
plavání ve tmě je představivost – vymýšlení všech možných a hlavně nemožných potvor, co vás určitě chtějí ve
vodě všechny sežrat. Trénovaly jsme
tak, že plavat potmě jsme chodily do
Marvánku už v zimě, v červnu jsme byli
společně s dalšími zimními plavci plavat vltavské meandry za tmy.
Jak se přeplavba odehrává?
Jednotlivé členky štafety se střídají na
svých úsecích po hodině, přičemž předávka by měla trvat vždy alespoň pět
minut, to znamená, že pět minut plavou
holky vždy dvě. Jinak jedna plave a zbytek týmu je na doprovodné lodi. Pořadí
členů štafety je neměnné, jakmile se vy-

střídají všichni, musí ve stejném pořadí
nastupovat v dalším kole.
V čem máte největší mezery?
Největší mezeru v současné době vidím
v malé připravenosti na vlny, které tam
budou. Tréninkový prodloužený víkend
v Doveru jsme z důvodů velmi přísných
podmínek pro vstup do Velké Británie
zrušily, takže jsem naplánovala týdenní
prázdninové soustředění na Lipně a doufám, že bude pořádně fičet.
Jaká panuje s blížícím se termínem
atmosféra v týmu?
Atmosféra blížícího se termínu nás nějak míjí, přesněji je stejná, jako vždy
byla. Holky jsou střelený, nepřipouští si
tíhu okamžiku. Kdybychom to mohly
přeplavat zítra, tak taky dobrý. Fyzická
připravenost je na velmi dobré úrovni,
naše těla si stále pamatují ty ukrutně nízké teploty, které přírodní vody měly ještě až do konce května, takže další dva
měsíce už jsou tak nějak navíc. Na
webu https://holkypreslamanche.webnode.cz/to-jsme-my/ se o nás dozvíte
více, i to, jak nás můžete podpořit.

Česká republika

Slavné dílo v takové
kondici nikdo neviděl
déle než půl století.
Studenti odstranili
mechy a lišejníky
z Braunových soch
v Novém lese u Kuksu.
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Na baroko s kartáčky
tvrdostí včetně zubních, centimetr po
centimetru odstraňují vrstvu zelených
mechů i dohněda a oranžova zbarvených lišejníků. Denně zvládnou vypulírovat plochu o výměře několika decimetrů čtverečních.

150

TOMÁŠ PLECHÁČ
ČR | Téměř 300letý Braunův Betlém
a další sochy v Novém lese u Kuksu za
dva týdny kompletně vyčistili studenti
Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Slavné dílo v této podobě bylo
možné naposledy vidět před 60 lety,
kdy o něj pečoval jaroměřský sochař Josef Wágner. Mechy a lišejníky restaurátoři odstranili ručně, kámen vyčistili
vodní párou a nakonec ošetřili lihem.
O sochy se budou starat dvakrát ročně.
Začít měli už loni v září, ale koronavirová krize zásah oddálila.
Některé části sochařské galerie pod
otevřeným nebem byly ještě před pár
dny tak hustě porostlé mechy, lišejníky
a řasami, že sochy téměř nebyly vidět
a splývaly s okolní zelení.
Desetičlenná skupina studentů z Litomyšle se pod vedením pedagogů pustila

Části betléma ještě nedávno téměř nebyly vidět.
FOTO | M. VESELÝ
do velkého úklidu začátkem června.
„Mechy a lišejníky sochy barevně i plasticky deformují a jejich kořenový systém může kámen poškozovat,“ vysvětluje vedoucí ateliéru restaurování kamene
Jakub Ďoubal.
Nejhrubší práci studenti odvádějí dřevěnými špachtlemi a kartáčky různých

stupňů Celsia má
ohřátá pára, kterou
myjí staré sochy.

„Nejdřív to děláme nahrubo špachtlí,
potom kartáčky nebo skalpelem. Jsem
moc ráda, že si můžu sáhnout na tak významné dílo, které tady stojí 300 let. To
se jen tak každému nepoštěstí,“ říká studentka prvního ročníku Elena Dosoudilová. „Je to zdlouhavé, některá místa
jdou rychle, jinde to trvá. Je to velká plocha, čistíme všechny záhyby. Nejvíc
komplikované jsou lišejníky,“ popisuje
Jiří Škarvada z prvního ročníku magisterského studia.
Po vyčištění následuje mytí regulovanou vodní párou ohřátou na teplotu
150 stupňů. Po vyschnutí sochy důkladně ošetřují ethanolem. „Je to vyzkoušený postup. Možností biocidního ošetření je celá řada, ale mnoho prostředků

škodí životnímu prostředí, při opakované aplikaci navíc mohou do kamene zanášet škodlivé látky. Líh poměrně efektivně zabíjí organismy, nepoškozuje kámen a i vůči přírodě je celkem šetrný,“
říká Jakub Ďoubal.
Betlém je vysekaný do živé skály,
proniká do něj velké množství spodní
vody a v okolí je hustá vegetace. To
všechno jsou ideální podmínky pro
mech a lišejníky. Proto je podle odborníků mnohem důležitější pravidelná údržba soch. „Nemá smysl udělat jednorázovou akci a pak to nechat roky zarůstat,“
upozorňuje vedoucí ateliéru. Restaurátoři s čištěním před několika dny skončili,
do Nového lesa se vrátí na podzim a pak
znovu na jaře. „Předpokládáme, že to
bude mnohem menší skupina studentů
a zabere to jen pár dní. Preventivní údržbu je vhodné dělat před začátkem vegetačního růstu a po jeho konci, aby se předešlo tomu, že se organismy na sochách
výrazně rozrostou,“ uvádí Ďoubal.
Studenti kromě Betléma vyčistili
všechna sochařská díla, která Matyáš
Bernard Braun se svou dílnou v lese
u Kuksu v první polovině 18. století vytvořil a která se dochovala.
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Pardubický kraj

„Hotový herec?
Měl by skončit“

Petr Štěpánek
Jeho otcem byl slavný herec
Zdeněk Štěpánek. Divadlu,
filmům a seriálům se věnovali
i jeho sourozenci Jana a Martin.
Po absolvování studia na
DAMU nastoupil do angažmá
v Národním divadle Praha.
Dnes spolupracuje se Studiem
Dva. Hraje v inscenacích
Vzpomínky zůstanou či Misery.
Je znám z mnoha seriálů i filmů.

Herec Petr Štěpánek v těchto dnech žije rolí
charismatického císaře Karla IV. v muzikálu Noc na
Karlštejně, který uvedlo Východočeské divadlo.
GABRIELA GREGOROVÁ
PARDUBICE | Kdo by neznal oblíbený
muzikál Noc na Karlštejně, jehož televizní verze české stanice opakují s železnou pravidelností. Do posledního místa
vyprodaná divadelní verze muzikálu se
na přelomu června a července stala také
největším tahákem letní scény Východočeského divadla v Pardubicích na Kunětické hoře. Muzikál, kde se setkávají
osobnosti našich dějin, se na stejné místo vrátil po patnácti letech. Pod vedením režiséra Petra Novotného roli Karla
IV. nastudoval herec Petr Štěpánek.
„Kunětickou horou jsem doslova
uchvácen. Byť tento kraj trochu znám,
tady jsem poprvé. A jsem moc rád, že
jsem se tu mohl etablovat a že hrajeme
právě v tomto prostředí,“ říká dvaasedmdesátiletý herec. Reprízy známého
příběhu o tom, že láska je nad všechny
zákony, budou pod hradem k vidění i poslední víkend v srpnu, pak se přesunou
do interiérů Východočeského divadla.
Nejde o vaše první setkání s Nocí na
Karlštejně. Císaře Karla IV. jste v alternaci s Radoslavem Brzobohatým
a Pavlem Rímským hrál ve verzi, kterou v letech 2004 - 2018 uvádělo
Hudební divadlo Karlín. Vysvětlete
mi, prosím, jako hereckému laikovi:
Je možné po tolika letech ve stejné
roli a při zkoušení se stejným režisérem objevit kromě jiných kolegů
něco nového?
Pokaždé! Kdyby se v tom nedalo najít
něco nového, rozhodně bych to nedělal.
Každá zkouška, premiéra i reprízy představení mají v sobě něco malinko jiného. I když jsou text i situace pevně
dané, vždycky všechno funguje trochu
jinak, zvlášť když se hraje venku. Řekl
bych, že Noc na Karlštejně je kultovní
věc. Navíc Karel Svoboda k tomu napsal kongeniální muziku, ta je nevídaná! Všichni ten příběh znají a mají rádi.
Právě. Všichni ten příběh znají, televize jej reprízuje několikrát do roka.
Není pak pro tvůrce i herce trochu limitující, že divák bude očekávat
konkrétní situace, hlášky a neubrání
se srovnávání s televizní verzí?
Myslím si, že ne. Text je napsaný tak,
že já ho nemůžu vzít, zmačkat a udělat
něco jiného. To nejde. A pak... to by se
nemohl hrát třeba ani Shakespeare, protože by se mohlo říct, že už ho všichni

znají, tak proč to dělat znovu. Vždycky
přijde nějaká nová generace, nový impuls. Jsem moc rád, že tady v Pardubicích není ten impuls takový, že bychom
Podskalského film nějakým způsobem
shazovali nebo předělávali. Respektujeme ho. A navíc jsem přesvědčený, že
teď po té strašné době, kterou jsme si
prožili, je takové pohlazení v podobě
Noci na Karlštejně nutné.
Jak došlo k vaší spolupráci s Východočeským divadlem? Co je v takové
nabídce pro vás nejzásadnější, abyste si řekl: Ano, do toho jdu?
S pardubickým divadlem spolupracuji
již podruhé. Je to asi dvacet let, co mě
oslovil režisér František Laurin, jestli
bych nechtěl hostovat v Albeeho hře
Všechno je v zahradě. Já byl tehdy rád,
že mi nabídl právě roli Jacka. A při
zkoušení jsem byl tenkrát mile překvapený kvalitou herců a celého personálu,
kteří v divadle byli. I to byl kromě titulu
Noc na Karlštejně důvod, abych na nabídku kývl. A musím říct, že ta zmiňovaná kvalita zde vydržela doteď.
S pardubickým divadlem je vaše rodina dost provázána. Váš tatínek
Zdeněk tu vystoupil s ochotníky,
pro vaši sestru Janu bylo dokonce
prvním angažmá po škole, strávila
zde šest let. Byl jste tu za ní někdy?
Na Janu jsem se tu nikdy podívat nebyl.
Zato jsem byl v okolí. Málo se ví, že my
pocházíme kousek od Pardubic, ze Starého Mateřova, kde žili dva bratři. Jeden, ten mateřovský, zdědil grunt, ten
druhý byl můj děda.
Jaké bylo vaše dětství?
Nádherné. Moc rád vzpomínám na
všechny ty chvíle, kdy k nám chodívali
otcovi kolegové. Tehdy jsem zjistil jednu zajímavou věc. Čím větší osobností
je člověk – a je jedno, jestli je to herec,
lékař, vědec, výtvarník, tím je skromnější a pokornější. Dám příklad. Když byl
u nás na obědě Hugo Haas, působil tak,
že jsem ho vnímal jako hodně milého
strejdu, nebyl v mých očích žádný bůh
nebo hvězda. Tak se vůbec nechoval.
Když jsme u kolegů vašeho otce, potažmo i u něj samotného, jak jste
hodnotil seriál Bohéma, který se prvorepublikovými herci zabýval a
řadu z nich vykreslil v nepříliš lichotivém světle?

Petr Štěpánek v roli Karla IV.
Bohéma je pro mě jedna z nejsmutnějších kapitol současné dramatiky. Česká
televize z těch kumštýřů a z toho období, které určitě bylo velice nebezpečné,
udělala bulvár. Autoři naprosto překrucovali fakta a ty lidi podali takovým pohledem, že to ani nechci komentovat.
Chvilku to vypadalo, že jim ten seriál zarazíme a nespatří světlo světa. Bohužel
to nevyšlo. Ani nám to nedali dopředu
číst. Vezměte si, že tam vystupují naši
rodinní příslušníci včetně sestry Jany, a
my jsme o nich nemohli říct nic pozitivního, jakkoli se k nim pozitivně vyjádřit. Když vám někdo tvrdí, že není nutné text připomínkovat, tak to už něčím
smrdí. A je to velká škoda. Téma okupace a prvorepublikových herců je totálně
vymlácené a bude trvat patnáct dvacet
let, než někdo udělá nějakou sondu do
životů tehdejších herců. Na herce vždycky bylo vidět nejvíc, ale vykreslit to, co
prožívali, stylem, jaký použila Česká televize… A konkrétně jak podali tátu…
Je to smutné.
Když někdo odmalička žije v tak divadelním prostředí jako vy, má už
automaticky dané, že se profesně
vydá stejným směrem?
Kdepak, to vůbec nebylo dané. Naopak,
to byla ode mě nehorázná drzost začínat
se jménem Štěpánek v divadle. Já byl
po Janě a Martinovi už třetí. Když jsem
končil DAMU, rovnou mě oslovili z Národního divadla. A já si říkal: Vždyť to
není možný, akorát budu dělat tátovi
ostudu… Dokonce jsem chvíli uvažoval, že si změním příjmení a vezmu si
mámino dívčí. Ne proto, že bych se za
Štěpánka styděl, ale nechtěl jsem být s
otcem spojován. Každý si myslí, že
vám to automaticky otevírá cestu, ale
opak je pravdou. Na jevišti vám nepomůže nikdo a nic, a můžete mít sebelepší a sebeznámější jméno. Tam je každý
sám za sebe. A buď to jde, nebo ne.
S jakými pocity jste tehdy na prkna
Národního divadla přicházel? Já
bych ve vaší situaci měla s prominu-

FOTO | VÝCHODOČESKÉ DIVADLO

tím, hodně stažený zadek…
Říkáte to správně. Ze všech těch strýčků a tetiček se najednou stali kolegové a
kolegyně. Dnes už můžu říct nahlas, že
někteří dokonce žárlili, byť byli třeba o
dvě generace starší.
Jak dlouho trvalo, než jste získal pocit, že se síly vyrovnaly?
Síly se nevyrovnaly nikdy, to nejde. Pokud někdo řekne, že je hotový herec,
tak lže a měl by okamžitě skončit.
Proč jste ze Zlaté kapličky po téměř
čtvrtstoletí v roce 1993 odešel?
Odpověď je velice jednoduchá. Divadlo
vás má těšit a nějakým způsobem naplňovat. A tehdejší skvadra, která tam přišla, začala dělat divadlo trochu jinak,
trochu jako underground. Přiznám se,
že já jsem šťastný, když divák vychází z
divadla a říká: Okamžitě se sem musíme vrátit! Nemám rád, když někdo po
představení hrozí pěstičkou a rozšíří pověst typu Radši tam nechoďte! Tak se divadlo dělat nesmí.
Sledujete, jakým směrem se ve Zlaté kapličce ubírají teď?
Musím objektivně říct, že jsem tam viděl překrásné představení, a tím byla
Kytice. A pak jsem tam viděl jiné představení, protože mi bylo řečeno, že je
výborné, ale já jsem trpěl. Nechci to
moc komentovat, ale jen řeknu, že divadlo za to nemůže, může za to jeho náplň. Ale ono to přebolí, věřím, že přijde
jiná generace a zase začne dělat hezké
divadlo.
Jaké jsou vaše pracovní plány do budoucna?
Je toho dost. V době, kterou jsme si
všichni prožili, jsem si do svého diáře
psal práci a termíny obyčejnou tužkou,
o to snáze se mi pak mazalo. Teď už konečně začínám psát propiskou. Ale dokud nezačnu pracovat na něčem novém,
tak o tom moc nemluvím, protože nikdy
nevíte, jestli to opravdu klapne, nebo
bude potřeba zase gumovat…

Svitavsko a Orlickoústecko
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„Olympiáda zní jako nějaký sen“
Za reprezentační basketbalový tým nastoupí v Tokiu i rozehrávač pardubické Beksy Tomáš Vyoral
MAREK VOTKE

pojedeme jen tak odehrát. Ani to není v
našich povahách, v každém utkání odvádíme sto procent. Cesta ze skupiny povede přes Írán, Francii a USA musíme
potrápit. To ovšem bude hodně těžké.

PARDUBICE | Naposledy basketbalová
reprezentace, tehdy ještě československá, vyběhla k zápasu pod pěti kruhy v
roce 1980, tedy před jedenačtyřiceti
lety. Na olympijských hrách v Tokiu,
které začínají 23. července, se taková situace senzačně zopakuje. A na palubě
letadla s českým týmem, který do turnaje vstoupí o den později zápasem s Íránem, bude sedět i rozehrávač pardubické Beksy Tomáš Vyoral.
Jak vám to zní?
Jako by si ze mě někdo udělal legraci.
Ale každopádně jsem nesmírně rád, že
jsme tu naši skvělou jízdu dotáhli až do
Tokia.
Došlo vám už s drobným odstupem
času, co vlastně čeští basketbalisté
ve finále olympijské kvalifikace dokázali?
Mně osobně určitě ne, a troufnu si říct,
že ani spoustě dalších. Je to jako v nějakém snu. Určitě jsme na olympiádu
chtěli, ale šancí nám moc lidí nedávalo.
V Pardubicích jste jednoznačným

Zažijete v zápase proti Američanům
pod pěti kruhy vrchol své kariéry?
Proti Americe jsme měli možnost nastoupit už na mistrovství světa 2019 v
Číně, tam ale byla v jiné sestavě. Tentokrát bude rozhodně silnější, takže bych
řekl, že asi ano. Budu rád za každou minutu na hřišti.
FOTO | CZ BASKETBALL/MARTIN PETERKA

lídrem týmu, kdežto reprezentační
mančaft stojí na jiných. Neužíváte si
to i z toho pohledu, že na vás přece
jen neleží tolik zodpovědnosti?
Chtěl bych hrát velké minuty i v nároďáku, ale je to těžké, když máte na stejné
pozici Satyho (Tomáše Satoranského),
který jich má okolo 35 na zápas. Člověk
už je s tím tak nějak smířený. Musíte to
brát tak, jak to je, a být připravený v každé situaci.
Vedle Satoranského se skloňují také
jména Veselý, Schilb, Auda a další.

Je něco, co si od nich přenesete do
klubu?
Určitě. Pro mě osobně je radost být vedle takových hráčů, člověk rozhodně pochytí i něco nového. Jsem moc rád, že
jsem toho všeho součástí.
Česká republika bude mít basketbal
na olympiádě po 41 letech. Postupem mezi 12 nejlepších týmů světa
jste se postarali o historický úspěch,
dá se říct, že je splněno. Co dál?
Nikdo nečekal, že se do Tokia dostaneme, ale když už, tak to tam rozhodně ne-

Troufnete si už teď tipnout, kam by
to Češi mohli dotáhnout?
Těžko takhle odhadovat. Tajně doufám,
že si zahrajeme čtvrtfinále.
V Pardubicích jste nedávno prodloužil smlouvu do roku 2024. Neláká
vás nějaká zahraniční štace?
Zahrát si nějakou zahraniční ligu vždycky bylo mým snem. Bohužel do toho
hodně vstoupil covid, kvůli němu je ještě těžší si v Evropě něco najít. V Bekse
jsem spokojený, proto jsem angažmá
prodloužil. Co bude a nebude následovat, zatím neřeším.
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KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

JUPÍ sirup
malina 0,7 l

1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ
ŽENÍ platnost
platnosti kreditu o 7 DNÍ
VP KOZEL 11
medium 0,5
5l

PILSNER
URQ
QUELL
ležák 0,5 l

BIRELL
Pomelo &
Grep 0,5 l
JUPÍ sirup
pomeranč 0,7 l

BIRELL
Citronáda
0,5
5l

BIRELL
Cola 0,5 l

BIRELL
Červený
pomeranč 0,5 l

JUPÍ sirup
lesní směs 0,7 l

OPAV
VIA
Bochánkyy
klasik 28 g

KOFOLA
originál 2 l

VP KOZEL 10
světlý 0,5 l

GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
světlé výčepní 0,5 l

OPAVIA
Ko
oka 180 g

OPAVIA
Bochánky
čokoládové
28 g

KLÁ
ÁŠTORNÁ
Á KALCIA
syycená 1,,5 l

KLÁŠTO
ORNÁ
KALC
CIA
jemně
sycenáá 1,5 l

SEMTEX
Orig
ginál 0,,5 l

OPAVIA
Esíčka 220 g
OPAVIA
A
Derby 220 g

S

P MOBIL A NA

KU

ZDARMA

LEVNĚ JI

PŘENOS
OS
ČÍSLA

JTE

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max.
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 6. 2021 do 31. 7. 2021 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

PU

Platí pro zákazníky COO
OP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání
kartu
í ká í volných
l ý h minut
i t použijte
žijt věrnostní
ě
COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP mezera
DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 01062021 12345)

SEMTEX
High 0,5 l

POŘI Ď
TE

OPAV
VIA
Club 140 g

