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ZAHRADA VĚŽKY
30. 9. - 3. 10. 2021
Čeká Vás:

otevřeno denně 9:00 - 16:00
doprovodný program
prodejní výstava
farmářské a zahradnické trhy
výstava techniky
expozice Dary podzimu

Autem či pěššky
du Věžky...
na Zahrad

2022

JARO
27. 4. - 1. 5.
LÉTO
5. 8. - 7. 8.
PODZIM
28. 9. - 2. 10.

www.vystavavezky.cz

zahradavezky

zahradavezky

INZERCE

Dny
českého
zemědělství

Kde se bere jídlo?

24. 9. – 2. 10. 2021
otevřou své provozy
zemědělské podniky v celé
České republice

Přesvědčte se na vlastní oči
24. 9. — Agro Okluky
Zlínský kraj
Seznam podniků naleznete na
www.zemedelstvizije.cz

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení IHNED PLATNÉHO
dokladu o ekologické likvidaci
autovraku NA MÍSTĚ

Tel.: 777 550 621
Autovrakoviště Třebětice

ODVOZ ZDARMA
Za Váš autovrak vyplatíme

1500 až 3000 Kč

Projekt je podpořen
Ministerstvem zemědělství

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

Prach, hluk a špína … kdepak, krásné zárubně můžete mít i bez bourání!
Nejen představa nepořádku, ale i problém se sehnáním zručného
zedníka, dnes odrazuje od modernizace bydlení mnohé z nás. Nový
nábytek dovede místnosti jednoznačně rozzářit, bez renovace takové
dominanty, jakou jsou interiérové dveře, se ale ideálního výsledku dosahuje obtížně. Pokud vašim místnostem vévodí nevzhledné ocelové
zárubně, může vám pomoci OKZ.

rubeň, tak i klasickou panelákovou kovovou zárubeň s takzvaným „nosem.“ „Pro každou zakázku vyrábíme obklad kovové zárubně na míru.
Původní zárubeň je proto nezbytné důkladně zaměřit v několika kontrolních bodech. Nejen toto zaměření, ale i následnou montáž je vhodné
svěřit do rukou kvaliﬁkovaného odborníka,“ vysvětluje Lumír Kozubík,
hlavní manažer ﬁrmy SEPOS, předního výrobce dveří a zárubní s celorepublikovou sítí prodejen. Konstrukce z vysoce kvalitní dřevotřískové
desky tak, ve většině případů, dokáže zamaskovat i nevhodně namontované či lehce deformované kovové zárubně.
Výsledkem je obklad, který tvoří funkční část dveřního kompletu. Vybrat
si můžete dekor, který jste si zvolili na interiérových dveřích, případně se
rozhodnout i pro kontrastní odstín. Rekonstruovali jste koupelnu, kde
máte krásné obložkové zárubně, ale nevíte, co s ostatními dveřmi? Nevěště hlavu, OKZ lze sladit i s klasickými obložkovými zárubněmi, díky
stejně rozmanité nabídce dekorů i povrchů, v kterých se vyrábí.

Netradiční použití OKZ v dekoru kontrastujícím se dveřmi, ale ladícím se
zbytkem interiéru, foto: SEPOS, spol. s r.o., www.sepos.cz.

OKZ není zaklínadlo, ale obklad kovové zárubně, který umí interiéru
přičarovat moderní design i atraktivní vzhled. Jde o praktickou variantu
obložení stávajících nehezkých ocelových zárubní, bez nutnosti jejich
vybourání a následného začištění stavebního otvoru pro instalaci klasické obložkové zárubně. Umožňuje zakrýt jak standardní ocelovou zá-

Při využití OKZ je navíc možné změnit i způsob otevírání dveří a instalovat tak, namísto klasických otočných, posuvné dveře na zeď. Ty jsou
méně náročné na využití prostoru než otočné a pro ušetřené místo určitě naleznete jiné praktické využití! Navíc tato rychlá renovace umožňuje měnit i směr otevírání dveří, tedy levé za pravé a naopak. Obklad
kovové zárubně se díky těsnění vyznačuje také lepší zvukovou izolací
než původní ocelová zárubeň. Při obložení dochází k přibližně třícentimetrovému zúžení průchodu, výsledný dojem je ale tak okouzlující, že
mu tuto nevýhodu určitě rádi odpustíme.

Pobočka ve vašem regionu:
DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Zlín, Šedesátá 7046,
m: 725 954 349, zlin@sepos.cz

Jiří Štrébl
Už mám jen
jedno herecké
přání, konečně
si zahrát čerta
ČÍSLO 33, ROČNÍK X
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Tajemné masky uměly
léčit, strašit i povzbudit
40 LET SLUŠOVICKÝCH DOSTIHŮ

Rozhovor s legendárním
žokejem
...str. 35

VOLBY 2021

Rozhovor s lídrem SPD
Tomiem Okamurou

Richard Jaroněk podnikl do Afriky desítky cest, mezi příslušníky tamních kmenů má přátele.

Cestovatel Richard
Jaroněk otevřel
ve Vizovicích nové
muzeum mizející africké
kultury Tjiwara. Větší
sbírku mají jen v Louvru.
JAROSLAV CHUDARA
VIZOVICE | Válečnické masky kmene
We z Pobřeží slonoviny jsou tak děsivé,
že je některá světová muzea raději nevystavují. Strašidelné sochy Nkisi-Nkondi
s hřeby a kostmi údajně dokážou vyléčit, nebo přivodit smrt. Nechybí ani dřevěná destička Lukasa sloužící jako posel zakódovaných zpráv či masky, které
se staly inspirací pro španělské velikány moderního umění Pabla Picassa
a Salvadora Dalího.

To je pouze malá ukázka z nově otevřeného muzea mizející africké kultury
Tjiwara, jež ve Vizovicích vybudoval
místní cestovatel, fotograf a potápěč Richard Jaroněk.
I když to zní málo pravděpodobně,
ucelenější, významnější a podle počtu
exponátů rozsáhlejší sbírku africké kultury vlastní jen pařížské muzeum v Louvru. Ačkoliv expozice mezi sebou nesoutěží, jeden světový primát je k vidění pouze ve Vizovicích. Jedná se o sochy krále a královny nigerijského kmene Yoruba.
„Zatímco v Louvru je vystavena socha krále, my vlastníme dvě, máme
i královnu,“ říká Jaroněk.
Muzeum sídlící na ulici Lázeňská nabízí na 200 metrech čtverečních 340 masek, štítů, soch a zbraní zejména ze států střední Afriky. Každý z vystavených
exponátů je nejméně padesát let starý
a má svůj vlastní příběh sepsaný vizo-

...str. 6
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vickým sběratelem. Patří k němu i QR
kód. Pokud by se chtěl někdo detailně
seznámit s vystavenými díly, v muzeu
by musel strávit nejméně čtyři hodiny.

Jeho zavazadla budila
pozornost celníků
Svoji první masku si cestovatel koupil
v roce 1996 od jednoho z největších středoafrických kmenů Chokwe a zaplatil
za ni dva tisíce korun. „Tehdy mě fascinovaly strašidelné masky a ta vůbec první měla navíc zvláštní ženskou tvář,“
líčí.
Od té doby budí jeho zavazadla
zvláštní pozornost celníků. „Podezření
je pochopitelné, ale zbytečné. Masky si
většinou kupuju přímo při návštěvách
domorodých kmenů. Často je dostávám
také darem, občas si je nechávám posílat poštou,“ vysvětluje Jaroněk.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

LETNÍ SERIÁLOVÉ RETRO

Rodinné ságy balancují na
hraně vkusu a politiky ...str.8

ŠŤAVNATÉ DOBROTY

Překvapte strávníky
trhaným vepřovým

...str. 16
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Zlínský kraj

„Ve volbách půjde o udržení
demokratických poměrů“
Lídr Pirátů a STAN
František Elfmark mluví
v rozhovoru o soupeření
s Andrejem Babišem
i plánech na změny
v odpadovém
hospodářství.

VOLBY
PETR SKÁCEL
ZLÍNSKÝ KRAJ | V čele společné kandidátky Pirátů a Starostů a nezávislých
ve Zlínském kraji stojí 42letý poslanec
František Elfmark z Uherského Hradiště. Podle něj budou letošní volby hodně
důležité.
„Půjde v nich o to, jestli zvítězí snaha
o udržení demokratických poměrů,
nebo bude pokračovat oligarchická vláda hnutí ANO,“ říká Elfmark.
Jak došlo k tomu, že jste se stal lídrem?
Zvítězil jsem v primárkách v Pirátské
straně, které jsme měli loni v listopadu
ještě předtím, než vznikla koalice se Starosty a nezávislými. A potom to bylo na
dohodě na celostátní úrovni, jak si rozdělíme čelo kandidátky v jednotlivých
krajích. Z toho vzešlo, že ve Zlínském
kraji postavíme jedničku my.
STAN jsou v regionu silná značka,
nechtěl jste přepustit místo lídra Petru Gazdíkovi? A nevykroužkují voliči známá jména starostů?
Když se podíváme na výsledky krajských voleb v roce 2020, tak hnutí
STAN dopadlo zhruba stejně jako my.
Co se týče kroužkování, stát se to může,
ale to platí pro obě strany. Moc to neřeším, hrajeme férově a v koaliční smlouvě jsme se dohodli na tom, že se nebude
dělat kampaň na podporu jednotlivých
kandidátů, ale koalice jako celku.

Kandidátku Pirátů a STAN ve Zlínském kraji povede poslanec František Elfmark.
A vydržíte spolu i po volbách? Nekývne někdo z vás na vládu s ANO?
Dopředu jsme se zavázali, že nepůjdeme do koalice s ANO, SPD ani KSČM.
A to dodržíme. Byl bych velmi rád, kdyby podobný postoj zaujaly i strany, které tvoří koalici SPOLU.
Co je podle vás hlavní téma nadcházejících voleb?
Jde o to, jestli zvítězí snaha o udržení demokratických poměrů, nebo bude pokračovat oligarchická vláda hnutí ANO.
Máme tady dva opoziční bloky, které
potřebují poskládat většinu. Jinak se Andrej Babiš domluví s komunisty a SPD
a čekají nás potom těžká léta.
V čem Babiš ohrožuje demokracii?
Je to pořád dokola. Má obří střet zájmů,
nikdy nepřizná, že reálně ovládá svoje
svěřenské fondy. Teď vyplula další
kauza ukazující, že e-maily hnutí ANO
spravuje Agrofert. Česku hrozí, že kvůli Babišovi přijde o dotační miliardy korun na rozvoj země z Evropské unie. Na
toto téma a kritiku nikdy neodpověděl
a ve Sněmovně se ukazuje, že normální
diskusi s ním vést bohužel nelze.
Proč si ANO vybralo jako hlavního
soupeře „Pirátostan“, jak vám přezdívají?

Z jednoduchého důvodu. Od začátku
jsme jejich vážný konkurent v boji o vítězství ve volbách. Na jaře, kdy se neschopnost vlády čelit pandemii koronaviru ukázala naplno, jsme byli v průzkumech první. Jako Piráti jsme transparentní a vznikáme odspodu, nejsme
„holdingová“ pobočka. Možná si tím nabíháme, protože máme veřejné fórum,
kde může každý z našich členů psát své
názory, což ostatní strany nemají.
A jak to tedy s Piráty je? Chcete přijímat ilegální migranty a chcete, aby
zemi řídil Evropský parlament a zelení fanatici, jak tvrdí Babiš?
Vidíte, to je jen další z řady jeho lží.
V programu máme jasně nastavené, že
problém s migrací chceme řešit tam,
kde to hoří. Tedy přímo v tamějších zemích nebo na jejich hranicích. Nikdo
tady nehodlá přijímat tisíce uprchlíků.
A Evropský parlament? Ano, máme zástupce v zelené frakci, ale nejsme žádní
eko fanatici, jak by si možná pan Babiš
přál. Sám se jako poslanec věnuji životnímu prostředí a za zeleného fanatika se
rozhodně nepovažuji. (úsměv)
Co hodláte po volbách změnit?
Když to vezmu za sebe jako poslance,
tak bych rád více podpořil recyklaci jednorázových plastů, chybí mi tady větší
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podpora zálohování plastových lahví
a hliníkových plechovek. Velké změny
čekají odpadové hospodářství, v roce
2030 totiž končí skládkování a je třeba
na to Česko nachystat. Hodně nespokojený jsem s tím, jak vypadá nový stavební zákon, s nímž přišla ministryně Dostálová. Lidem to stále bude komplikovat život.
A jaké problémy kraje byste chtěl
vyřešit?
Poslanec má jen omezené možnosti, jak
pomoci přímo svému kraji. Schvalujeme zákony, které platí pro celou zemi.
Ale jako důležité vnímám propojení na
Zlínský kraj, kde jsme jako Piráti v krajské radě. Týká se to zejména dopravní
infrastruktury, sociálních služeb a životního prostředí. Jsem členem vyšetřovací komise k ekologické havárii na Bečvě, musíme například otevřít vodní zákon a změnit jej.
Týdeník 5plus2 představuje před
sněmovními volbami lídry stran
a hnutí v jednotlivých krajích.
Pořadí určil výsledek posledních
sněmovních voleb a u těch, které
v nich tehdy nekandidovaly,
průzkumy veřejného mínění.
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Muzeum ukazuje tajemné masky
a muzeum chce dál rozšiřovat. Chystá
vznik malého přednáškového sálu pro
skupinové návštěvy a další výstavní plochy případně umístí do podkroví.
Paradoxem je, že zatímco světová muzea vynakládají na další rozšiřování
svých sbírek často astronomické částky, pro africké domorodce nemají
masky ani sochy velkou hodnotu.
„Když člověk zemře, jsou pohozeny ter-

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Mezi nepřehlédnutelné zajímavosti patří přes sto let stará dřevěná socha
Nyamwezi s ohebnými končetinami,
kterou si cestovatel přivezl z Tanzanie.
Socha se používala v soutěžních a často
provokativních tanečních představeních. Nyamwezi znamená ve svahilštině „lidi z Měsíce“ a socha nadpozemsky skutečně působí, ostatně jako celé
prostředí muzea. Expozice bez oken je
laděná do temna, každý exponát je nasvícen vlastním světlem.
Jaroňkův asi patnáct let starý nápad
vytvořit muzeum uspíšila loňská pandemie koronaviru. „Po pětadvaceti letech
nepřetržitých cest do Afriky nastal nečekaný zlom, rázem bylo mrtvo,“ uvedl
cestovatel, jenž se musel dočasně vzdát
i besed a přednášek, kterých dříve absolvoval ročně desítky po celé zemi.
Otevření vizovické expozice tak považuje za nový začátek. Další výpravu
do Afriky si naplánoval už na podzim

Působivé masky v potemnělém muzeu vytvářejí silný zážitek.
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mitům. To je také důvod, proč není možné sehnat sochy starší než 200 let. Obrátily se v prach,“ objasnil Jaroněk.
Africká kultura a umění, které na rozdíl od většiny kurátorů nepovažuje za
primitivní, ale velmi sofistikované, mu
otevřely nový úhel pohledu na život.
„Zatímco křesťanské umění se váže spíše na díla vytvořená pro budoucnost,
v Africe je úzce spojeno se současností.
To mi učarovalo,“ vysvětluje.
Jaroněk chová ke všem maskám velký respekt. A stejně jako jeho afričtí přátelé tvrdí, že energie, která se z nich
v případě špatného zacházení uvolňuje,
může uškodit.
„Především citlivější lidé mívají
s maskami nepříjemný zážitek,“ upozorňuje. „Nedávno na sobě pocítily energetickou sílu dvě vnímavější návštěvnice.
Jedné z nich se z upřeného pohledu na
masku zatočila hlava, nakonec musela
jít svoji nevolnost vydýchat na čerstvý
vzduch. Byl to jen důkaz, že magická
síla v maskách zůstává.“

INZERCE

Služba SMS-INFO
o haváriích vody zdarma

Internet
zdarma?
JJ Jdi na mobil.cz,
tam se dozvíš víc.

Nenechte se zaskočit nenadálou havárií nebo odstávkou vody a využijte naši bezplatnou službu SMS-INFO.

Domov u zámku, z.s.

VOLNÁ MÍSTA PRO SENIORY !!
Nabízíme možnost okamžitého umístění v Domově pro seniory
a v Domově se zvláštním režimem.
Domovy se nachází v krásné klidné lokalitě obce Ivanovice na Hané
a její místní části Chvalkovice na Hané.
Byty jsou umístěny v uzavřených areálech s vnitřním dvorem a zahradou.
Domovy mají vlastní kuchyni a uživatelům je tak podávána kvalitní,
čerstvá strava.

V případe zájmu nás kontaktujte na:
sociální pracovník:
vedoucí domova: 777 265 145, 513 034 552
608 517 300, 513 034 554
socialnipracovnik@domovuzamku.cz
pulikova@domovuzamku.cz
vrchní sestra: 517 332 122
Chvalkovice na Hané č. 1, 683 23 Ivanovice na Hané

www.domovuzamku.cz

Se změnami teplot nejen při střídání ročních období může docházet k častějším poruchám na vodovodním potrubí. Proto by rychlá informace prostřednictvím naší bezplatné SMS zprávy mohla přijít vhod.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. prostřednictvím služby
SMS-INFO rozesílá zdarma svým zákazníkům důležité informace o haváriích nebo odstávkách vody, včetně předpokládaného termínu ukončení
odstávky, či poskytnutém náhradním zásobování vodou již od roku 2007.
Doposud se k této službě na Moravě přihlásilo již více než 21 tisíc zákazníků a jejich počet neustále roste.
Ke službě SMS-INFO je nutná pouze registrace, kterou je možné provést
na našich webových stránkách www.smv.cz, na zákaznických linkách
840 668 668 nebo 601 276 276, či zaslat SMS ve tvaru VEOLIA na číslo
720 001 112, kdy bude operátor klienta kontaktovat a provede s ním rychlou a pohodlnou registraci této služby.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668, 601 276 276

www.smv.cz

pocit hrdosti
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Česká republika

Konec strašení, už žádný lockdown
Tomio Okamura (SPD) prosazuje vyhlášení referenda
o setrvání Česka v EU a nesouhlasí se zvýhodňováním
lidí, kteří se naočkovali proti nemoci covid-19.
V předvolebních kampaních často akcentujete téma „ohrožení zvenku“ –
migrace, vliv Evropské unie či zahraničních „neziskovek“. Jaká by měla
být zahraniční orientace Česka podle
vašich představ? A je nějaký stát, který je vám v tomto vzorem?
Americký ministr zahraničí Henry Kissinger kdysi řekl: USA nemají žádné přátele,
mají jen své zájmy. To je doktrína všech
velmocí. Také SPD prosazuje, aby zájem
našich občanů, stejně jako zákony České republiky, byl nadřazen směrnicím EU.
To samé platí o migrantech. Buďme solidární, ale v prvé řadě s chudými a bezmocnými u nás. Tím, že k nám převezeme Afričany, Afriku bídy nezbavíme. Pomáhejme
jim v jejich zemích. Vzor? Švýcarsko.

Prosazujete odchod Česka z Evropské
unie, byť na základě referenda. Nezavírá vám takový požadavek možnost
účasti v jakékoliv koaliční vládě? Jiné
strany i přes určitou kritiku EU vystupovat nechtějí…
SPD je jediná strana, která žádá skutečnou demokracii, jelikož právo občanů rozhodnout, zda setrváme v EU, je základní
právo. Ostatní parlamentní strany referendu brání. Vlády by měly plnit vůli občanů,
zvláště když víme, že většina našich občanů vidí Unii kriticky. Vím, že když bude
mít SPD dobrý volební výsledek a budeme tím pádem klíčem k sestavení vládní
koalice, tak ostatní strany rády na naše požadavky, například ohledně referenda, přistoupí.

Jste proti zvýhodňování lidí očkovaných vakcínou proti covidu. Čím byste ale chtěli dosáhnout kolektivní imunity a zabránit tak dalším lockdownům a přetížení nemocnic?
Jsme proti jakékoli diskriminaci – kdo se
chce očkovat, ať se očkuje, kdo nechce, ať
není diskriminován. Je již známo, že drtivou většinu občanů, více než 80 procent
populace, neohrožuje covid-19 na životě.
Vracejme se proto do normálního života.
Chceme, aby se děti vrátily do škol bez
podmínek a bez omezení. Už žádný lockdown. Ať vláda přestane strašit. Kolektivní
imunita proti virózám je nesmysl, jelikož
viry mutují, a jediná imunita, která funguje, je ta přirozená vzniklá tím, že je náš organismus v dobré kondici a že se od narození potkává s bacily a viry a tím si imunitu stále posiluje. O tu přirozenou imunitu
paradoxně nikdo z odpovědných lidí na
Ministerstvu zdravotnictví neusiluje. Přetížení nemocnic v současné době zabrání,
když ukončíme hysterii z covidu, jelikož
strach, panika a hysterie zabíjely nejvíc.

Co považujete za předvolební trumf,
který vám může získat hlasy i nerozhodnutých voličů?
Prosazujeme zdravý rozum,
svobodu a demokracii. Jdeme proti většině, ale jde
o hodnoty, které nakonec
zvítězí, a historie dá za
pravdu nám, ať už budou
teď v říjnu výsledky voleb jakékoli. Jako jediní
prosazujeme skutečně
systémovou změnu řízení země, která je řešením
velké části problémů –
přímá demokracie (referendum, přímá volba a odvolatelnost politiků a jejich hmotná odpovědnost) nese pojistky, které
umožní, že špatná rozhodnutí politiků může občan
zvrátit, a když zvolí blbce
nebo zloděje, tak ho může odvolat. V USA a Švýcarsku
zkoumali rozdíly mezi státy, kde
je a není odvolatelnost politiků,
a čísla byla jasná – tam, kde je odvolatelnost, jsou nižší daně, nižší veřejné rozpočty, větší efektivita státu
a větší spokojenost občanů se státní
správou.

VOLBY
Týdeník 5plus2 pokračuje v sérii
předvolebních rozhovorů s celostátními
lídry významných stran a hnutí. Startovali
jsme představením lídrů Přísahy
a uskupení Trikolora Svobodní
Soukromníci, kterým průzkumy dávají
šance na vstup do Sněmovny. Následují
lídři v pořadí, v jakém jejich strany uspěly
při posledních sněmovních volbách.
Dosud vyšlo: 3. 9. Jan Hamáček (ČSSD),
10. 9. Vojtěch Filip (KSČM).

FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA

Které své tři konkrétní návrhy a sliby
vnímáte jako nejdůležitější?
Chceme, aby slušní lidé měli více peněz,
bezpečí a spravedlnosti. Chybí vymahatelná spravedlnost a nemám na mysli jen
špatné fungování soudů. Tou spravedlností mám na mysli mimo jiné i svobodu občanů od náhubků – a je jedno, zda jde o náhubek proti covidu nebo náhubek proti
projevům názorů. Chceme svobodu i pro
naši zemi od diktátu Bruselu a zahraniční
lobby. Naše země a naši občané jsou pro
nás na prvním místě. Spravedlnost je pro
mě základní lidské právo, na které se
u nás ale kašle. Proto máme statisíce ožebračených lidí, protože lidé se nedomohou
spravedlnosti. To je ve skutečné demokracii nemyslitelné.
Jakou bude Česko zemí v roce 2025,
pokud uspějete a budete čtyři roky
u vlády?
Pokud bychom mohli prosadit naše principy, tedy demokracii a prosperitu, pak naše
země by byla svobodnou a demokratic-

5x o sobě
Tomio Okamura
Kdybyste měl čistě pro sebe 24 hodin
volna na cokoliv, jak byste je strávil?
Asi bych neměnil svůj zaběhlý rytmus a
stejně bych pracoval, baví mě to. Možná
bych se jen ráno o chvíli déle vyspal.
Za co utrácíte nejvíce peněz?
Nemám čas utrácet. Pokud můžu, chodím
v tričku a džínách, a doma vařím z velké
části ze surovin z mého obchodu.
Na dovolené jsem vloni ani letos nebyl.
Váš největší profesní úspěch?
Co se týče mého podnikání, tak to, že
v naší firmě mám stejné zaměstnance
desítky let a že jsme vybudovali největší
cestovní kancelář na dovoz asijských
turistů do střední Evropy.
Vaše nejoblíbenější místo v Česku?
Mám rád celou Českou republiku,
obzvláště rád to mám u nás na Moravě.
Oblíbená kniha nebo film?
Rumcajs nebo Švejk, ať už ve filmu nebo
v knize. Je strašná škoda, že naše země
nevyužívá potenciál Lady, Haška, Pilaře
nebo Čtvrtka a dalších.

kou zemí, která se začne životní úrovní blížit světové špičce.
Co rozhodne letošní volby?
To nikdo neví, doufám ale, že dosavadní
dobrá práce. A nikoli pomluvy a lži zaplacených novinářů. Budeme zdůrazňovat,
že slušný člověk a Česká republika jsou
pro SPD na prvním místě.
Můžete už nyní jasně říct, s kým pro
vás nepřichází povolební spolupráce
v úvahu a koho naopak považujete
za svého přirozeného potenciálního
koaličního partnera?
V principu půjdeme do koalice s tím, kdo
přistoupí na naše programové priority
v souladu s naším volebním programem.
Z tohoto pohledu si neumím představit koalici s Piráty-STAN nebo s koalicí Spolu,
protože ony chtějí přijímat migranty
(mb)
a euro. To SPD zásadně odmítá.

od 19. září
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Letní seriálové retro

Rodinné ságy
balancují na
hraně politiky
Seriál Vyprávěj se vezl
na vlně smířlivého
retra, Dietlovi „skláři“
prolamovali některá
politická televizní tabu
a Život na zámku
je prý český „Dallas“.
MARTIN BRABEC
ČR | Rodinné ságy patří v Česku i ve světě
mezi nejsledovanější seriály, ať už reflektují aktuální společenská témata nebo jsou jakousi historickou kronikou celé země
a doby. A v tom bývá i jejich úskalí, ať už
za minulého režimu, tak v současnosti.
Divácky co do sledovanosti nejpopulárnější sága posledních tří dekád – 115dílné
Vyprávěj – popisovala osudy několika rodin v kulisách událostí v letech 1964 až
2005. Kritici tvůrcům v čele s režisérem
Biserem Arichtevem vyčítali, že hlavně
krušné časy okolo okupace vojsky Varšavské smlouvy a normalizace jsou líčeny
s jakousi smířlivou nostalgií.
„Vyprávěj nesnáším. Kromě toho, že je
podle mě ten seriál po filmařské stránce
zcela impotentní, znechucuje mě ústřední
poselství celé té věci. Že dějiny a vše, co
s sebou ve všedním životě přináší, představují něco, co malý šikovný český človíček
vždycky nějak očurá,“ nebral si servítky

v online rozhovoru pro Respekt.cz Štěpán
Hulík, scenárista oceňovaného filmu Hořící keř o Janu Palachovi. Seriál v pravou
chvíli vyšel vstříc tehdy velmi silné divácké poptávce po retru. „Sázka na nostalgii
vyšla, i když na nostalgii bezbolestnou,
která normalizaci lakuje, jako by její jedinou lapálií byly fronty na banány,“ hodnotila Vyprávěj kritička Mirka Spáčilová.

Prolomená tabu
S hrou na ostří politické nože se zvládl vypořádat seriál Jaroslavů Dietla a Dudka
z roku 1985 Synové a dcery Jakuba skláře.
Třináctidílný počin popisuje 60letou ságu
sklářského rodu Cirkových v dramatických časech hlavně první poloviny 20. století, a ačkoliv jej mnozí náhodní diváci mohou kvůli některým scénám vnímat jako
prorežimní, autoři se nebáli prolomit určitá televizně-normalizační tabu – z komunistického funkcionáře vytvořit největšího
záporáka a kolaboranta a naopak z prvorepublikového živnostníka kladnou postavu,
která prokázala větší schopnosti než představitelé „znárodněného hospodářství“.
A také hlavní postava Jakuba Cirka
v podání Luďka Munzara se politicky příliš neangažuje a jeho vstup do KSČ museli Dietl s Dudkem připsat až dodatečně na
příkaz „shora“. Mimochodem, šlo o poslední Dietlův seriál natočený za života
této scenáristické legendy.
Dnes už působí poněkud komicky snaha namaskovat padesátníka Munzara na

3

1) Vyprávěj
2) Synové a dcery
Jakuba Skláře
3) Život na zámku
FOTO | ČSFD.cz/ČESKÁ TELEVIZE

19letého mladíka a posléze jeho vrstevníky Petra Kostku a Jiřího Krampola za jeho
syny, ovšem vzpomeňte na Vyprávěj –
tam kromě pár šedin hlavní postavy vizuálně prakticky nestárly po několik dekád.
Když už zmiňujeme Jiřího Krampola,
jeho postava Cirkova syna Josefa – šikovného prvorepublikového živnostníka, kterému pohostinství seberou komunisté,
aby jej pak vedli od desíti k pěti – bývá
označována za jednu z nejlepších Krampolových rolí vůbec. A podobně to vidí
i sám herec. „Kterou roli mám nejraději,
těžko vybírat. Ale například role Josefa
Cirka byla opravdu krásná,“ potvrdil nedávno v týdeníku 5plus2.

Opakujte agitku, prosíme
Protikladem ke „sklářům“ je politickou
agitkou prošpikovaný počin Evžena Sokolovského Nejmladší z rodu Hamrů
(1975), jenž taktéž líčí rodinné příběhy

Předchozí díly
2. července: Bláhovy vysílala televize
živě, dochoval se pouze jediný díl
9. července: Blažej a spol. aneb
Fenomén bílých plášťů
16. července: České televizní fantasy?
Návštěvníci, ale i Křeček v noční košili
23. července: Nuda až trapno. Vyjma
„rodinky“ a Comebacku Češi sitcomy neumí
30. července: Ve jménu strany. „Major
Zeman“ i další falšovali dějiny
6. srpna: Od Vacátka po malý pitaval.
Krimi zaujalo vždy
13. srpna: Otočit prstenem, poklepat si
na buřinku. A dějí se kouzla
20. srpna: „Písaře“ zasáhla smrt,
F. L. Věka drtila cenzura
27. srpna: Kuřátkovi diváci radili
zhasínáním, Žena za pultem dráždila
3. září: Chalupáři jsou legenda,
ač o ně režisér zpočátku nestál
10. září: Na dráze a ledu. Sport
uchvátil herce i v soukromém životě
Přečíst si je můžete na www.5plus2.cz.

mimo jiné v kulisách prvních poválečných letech. Oslava „socialistické zemědělské velkovýroby“ lahodila oku a mysli
komunistických politiků i čtyři desetiletí
po premiéře. V roce 2010 bývalý poslanec KSČM František Beneš inicioval petici, která vyzývala Českou televizi k opakování této agitky. „Jeho uvedení by přispělo k vyváženějšímu pohledu na dosud jednostrannou prezentaci období po skončení 2. světové války do roku 1975. V tomto
vidíme jednu ze zásadních rolí veřejnoprávní funkce ČT,“ citoval z textu petice
tehdejší redaktor deníku Právo a serveru
Novinky.cz, jistý Jiří Ovčáček…

Život na zámku i za TGM
Ale zpátky do porevolučních televizních
časů. Seriálovým fenoménem „devadesátek“ byl Život na zámku, jehož dvě série
po 26 epizodách přikovaly k obrazovkám
miliony diváků a šlo o jeden z nejsledovanějších seriálů České televize po roce
1989. Příběh třígenerační rodiny tísnící se
v malém panelákovém bytě, které nečekané dědictví přihraje zámecké panství, byl
ve své době velmi ambiciózní a naplňoval
poptávku po rodinné sáze po vzoru západních produkcí. Filmový kritik Kamil Fila
o seriálu v recenzi na Aktuálně.cz hovořil
jako o „českém Dallasu“ – soap opeře inspirované slavnými americkými seriály.
„Nikdy neměl tento seriál lesk Ameriky,
ale trochu si na ni hrál,“ myslí si Fila, podle
kterého Život na zámku vytvořil u Čechů
návyk na sledování dlouhých vyprávění.
Zatím poslední nákladnou a ambiciózní
historickou ságou je První republika, jejíž
dosavadní tři série vznikaly v letech 2014
až 2018. Reakce však byly rozpačité.
„Kdekdo by rád stvořil Ságu rodu Forsytů
nebo Sňatky z rozumu, jenže každý není
John Galsworthy nebo Vladimír Neff. Čerstvý důkaz se jmenuje První republika,“
glosovala Mirka Spáčilová, která autorům
vytkla mimo jiné „letitou nemoc českých
seriálů, tedy úpornou snahu okamžitě
všechny představit a všechno vysvětlit“.

propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE PROPERTY
DLUHOPISY PRO OBČANY A FIRMY

5,6 %

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

ROČNÍ
ÚROK

Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

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.

Multifunkční budova, Brno

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

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. • Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální
rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ
NOVÝ EFI SPA HOTEL**** SUPERIOR S WELLNESS,
SPA OTEVŘENO
I
PRO VEŘEJNOST
PIVOVARSKOU RESTAURACÍ A ŘEMESLNÝM PIVOVAREM
+420 515 557 500 • www.eﬁspahotel.cz • recepce@eﬁspahotel.cz

Pobyty se snídaní a večeří • Parkování v areálu • Dobíjecí stanice na elektromobily • Pivovar a restaurace v objektu
Finská sauna o ploše 36 m2 • Vířivka pro 6 osob • Hyperbarická komora OXYLIFE • Odpočívárna v třípodlažní věžičce budovy
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Hrál jsem pouze dva druhy rolí.
Buď svině, nebo velké svině
Jeho postava Miloše je v seriálu Ulice jednou
z nejpopulárnějších, a to hlavně díky dobráckosti
a svéráznému humoru. „Původně to přitom nebyla
úplně pozitivní figura, ale domluvil jsem se
scenáristy, že jí postupně otupíme ty ošklivé hroty,“
vzpomíná Jiří Štrébl, který byl dlouhé roky hlavně
představitelem padouchů. „V herectví už mám
jen jedno přání, toužím po roli čerta,“ zdůrazňuje.
5plus2
■ ROZHOVOR
IVETA BENÁKOVÁ
ČR | Z hektického hereckého života Jiří
Štrébl rád utíká do Českého ráje, kde si odpočine v seníku. „Seno už tam není, ale
stará postel je bez peřin, tak tam spím
ve spacáku,“ líčí představitel mnoha divadelních rolí a také oblíbenec diváků Ulice.
Seriál Ulice se znovu rozjel v půlce srpna, do toho přípravy na novou divadelní sezonu. Bylo to náročné léto?
Ano, hodně pracovní. Za celé léto jsem
měl jednou pět volných dní po sobě, jinak
třeba dva dny, a to si moc neodpočinete,
když jedete například na zájezd do Ostravy. Když prázdniny skončily, říkal jsem
si, že teď by teprve mohly začít.
Teď se navíc rozjíždí klasická divadelní sezona...
...nikoliv klasická, ona pro nás všechny
bude mnohem těžší, protože se dohánějí
věci za rok a půl, dozkušují se hry, zkouší
se další, bude to náročné.
Hrajete v mnoha divadlech najednou,
to vyžaduje značnou kombinatoriku.
To se mě netýká, kdyby mělo, tak to bych
se nedoplatil pokut, to nemůžu dělat.
Mám na to agentku. Je toho teď relativně
dost, myslím, že nyní hraji ve 12 nebo
13 hrách, ale rekord mám 22.
Vždycky, když mi herec toto řekne,
tak musím jako laik jen nahlas říct, že
obdivuji, že si tolik textu pamatujete.
To opravdu říká každý, ale to je na herectví

úplně nejjednodušší, protože to se naučí každý. I ten, který tvrdí, že ne, by se to po čase
naučil, i když by mu to dalo větší práci.
Co je tedy na herectví to nejtěžší?
Být přirozený, aby nepřišel divák a neřekl
si: „Ježíšmarjá, ten to hraje hrozně.“ Ale
je pravda, že každý, s kým na to přijde řeč,
reaguje jako vy. Ale opravdu pamatovat si
text těžké není, kdyby to byla vaše práce,
také byste se to naučila.
V létě se často natáčí vánoční pohádky, dočkal jste se konečně už vytouženého čerta, o němž občas mluvíte
jako o vysněné roli?
Nedočkal… Já už nevím, kam to přání ještě mám vyslovit! Filmovou pohádku jsem
ještě nikdy ani netočil, jen několik televizních. Nevím, kde je problém. (smích) Prince už si nezahraji, mohl bych teď třeba krále, ale po tom čertovi fakt toužím. Jediné
moje herecké přání, které ještě mám. Asi
málo volám na správná místa nebo režiséři nečtou ty správné noviny.

génius, ale je to hodný člověk s ryzím srdcem a je vtipný. Navíc při natáčení s Adrianem Jastrabanem, který hraje mého kamaráda Bedřicha, se kolikrát tak nasmějeme, že nás to fakt hodně baví.
Když už jste zmínil Bedřicha, ten v seriálu onemocněl rakovinou prostaty a vy
jako kamarád se mu snažíte pomáhat.
Viděla jsem ale i vaše osobní apely,
aby tuto nemoc muži nepodceňovali.
Co točíme tuto dějovou linku, tak se snažím na prevenci upozorňovat. Apeloval
jsem na muže, aby preventivní prohlídky
nepodceňovali. Je to podobný problém,
jako u žen rakovina prsu. Je jednoduché
někam zajít a nechat se vyšetřit, prošvihnout správnou chvíli je
prostě úplně zbytečné.
Když vám podobná onemocnění najdou včas,
je velká naděje
na uzdravení.
Diváci mohli vidět
už také první díly
seriálu Pan profesor, kde jste se také
objevil. Půjde o větší roli?

Původně jsem měl hrát jenom v prvním
díle, ale ještě se tam později objevím. Hraji tatínka, který má se svou ženou adoptované dítě, ale dítě o tom neví. Ve škole se
adopce provalí a já to budu mít dost za zlé
Vojtovi Dykovi.
Dostáváte teď takové pěkné a kladné role. To u vás vždy bývalo spíš naopak, co si pamatuji, hrál jste spíš takové, s prominutím, hajzly…
To bych řekl, že je ještě slabé slovo.
Vždycky říkám, že jsem třeba dvacet let
hrál pouze dva druhy rolí – buď svině,
nebo velké svině. A teď točím menší roli
v dalším filmu, tam hraji kněze. Možná se
budu muset nějak zamyslet, co se mi to
v životě děje. (smích)
Živil jste se i focením. Když slyším o vašem pracovním nasazení, máte na to teď čas alespoň jako na koníčka?
Výjimečně dneska u sebe foťák
nemám, protože jsem celý den
točil a teď jel na představení,
ale jinak ho mám pořád s sebou a něco fotím. Dokonce se
svými fotografiemi mám i nějaké plány, uvidíme.

Roky už jste divákům známý jako Miloš Knobloch z Ulice, jehož si diváci
zamilovali. Proč je podle vás Miloš
tak oblíbený?
Postava Miloše byla dokonce v nedávné anketě zvolena jako největší
sympaťák Ulice. Přitom zpočátku
to nebyla tak pozitivní postava, ale
já jsem začal ty ošklivé hroty a
vlastnosti postupně trochu otupovat a došlo k dohodě se scenáristy.
Ono jim to i vyhovuje, protože Miloš má svérázný humor, což samozřejmě není humor Jirky Štrébla,
ale humor Miloše Knoblocha, a diváci to mají rádi. Samozřejmě není

Jiří Štrébl

Narodil se 11. listopadu 1958 v Praze. Kvůli problémům s komunisty nedostal doporučení
na střední školu, vyučil se proto prodavačem, později se ale dostal na Vysokou školu
ekonomickou v Praze. Ve druhém ročníku ho jeho kamarád pozval na zkoušku
amatérského divadla, kde už zůstal.
■ Působí na několika divadelních scénách, například v Činoherním klubu. Známý je hlavně
výraznými rolemi v řadě seriálů Ulice, Anatomie života, Kukačky, Modré stíny atd.
Z filmů: Modelář, Milada, Lída Baarová či Špindl 2.
■ Jeho sestra Alena Štréblová je také herečka. Jiří má dvě děti - Eduarda a Ester.
■

FOTO | TV NOVA
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Podpořte s námi sport
Hlasujte ve své prodejně PENNY
pro týmy z vašeho regionu.

I přes úspěchy v populárních seriálech jako Ulice (na snímku vpravo)
je Jiří Štrébl dál věrný také divadelním prknům. Vidět ho můžete například v komedii Prachy!!! v pražském Divadle Palace.
FOTO | I. MIČKAL (DIVADLO PALACE), TN NOVA

Také by mi měla vyjít knížka, ale ta nevychází jenom kvůli jednomu člověku, na
kterém to už dva roky visí a dost mě štve,
ten člověk se jmenuje Jirka Štrébl. Potřeboval by pár facek, aby to dodělal. Protože jeden Jirka by si to moc přál a druhý Jirka mu to kazí. (smích)
Takže ani za covidu jste se k takovým
restům nedostal?
Ne, já jsem hodně natáčel. Když jsem měl
pár dní volna, tak jsem zjistil, že organismus je za ta léta vyčerpaný a jak se zastavíte, najednou se vám nechce vrátit se zpátky do toho velkého kolotoče. Stalo se to
více mým kolegům. Najednou si uvědomíte, že žijete po zkouškách a natáčeních.
Nechci se rouhat, já jsem šťastný, že práci
mám, ale člověk začne najednou přemítat,
jestli by si práci neměl zorganizovat trochu jinak, že už mu není dvacet, a začne
uvažovat, jestli má smysl se tak moc hnát.
Trochu jste to už zmínil, ale co všechno vás čeká na podzim a kde vás fanoušci mohou vidět?
Ještě před létem jsem měl premiéru představení Zítra swing bude zníti všude v Divadle ABC v režii Ondřeje Havelky. Kdo
má rád swing, ať se přijde podívat. Hrají
nám tam Melody Makers a herci, kteří zpívají v představení, tak i ve skutečnosti zpívají se swingovými kapelami. Pak jim to
kazí jeden, to jsem já. (smích) Ještě ke všemu tam ke konci zpívám Sinatrovu písničku. A pak s Tomášem Svobodou chystáme
politický, velmi nekorektní kabaret, ten by
se měl hrát hlavně teď před volbami, to si
užijeme. Jak se rok a půl nehrálo, tak všechno musíte obnovovat a teď si představte, že
jste něčeho měla premiéru, pak to jednou
zopakovala a několik měsíců se to nehrálo.
To je skoro jako začít zkoušet od začátku.
Hru Prachy!!! v Divadle Palace, která mě
čeká po našem rozhovoru, hrajeme deset
let, kdyby se ta dva roky nehrála, tak bychom pak naskočili a bylo vše v pohodě.
Máte ale i představení v A Studiu Rubín, kde jste s velkým divadlem začínal. A řada z nich má vtipné názvy.

Ano, začínal jsem tam v roce 1982. Hraji
tam ve třech hrách a všechny mám moc
rád. Jedna se jmenuje „Hubte trampy, serou v lese“, to je moc milé představení. Je
to o trampingu a na konci se to trochu
zvrhne, ale je moc milé, hrajeme to také
hodně let. Každý se zarazí nad tím názvem. Ale jde o reálný základ, jak je asi
nejznámější trampská osada Ztracenka,
tak tam je hospoda U Taterů, kde visí cedule právě s tímto nápisem, ale jenom od
pondělí do pátku. V pátek, když začínají
přijíždět trampové, se otočí a je tam Hubte
hajný, serou trampy. (smích) Pak tam ještě hraji Jezero, což je podle stejnojmenného románu Bianky Bellové, která za něj
dostala Magnesii Literu. A potom „Perníková chaloupka (čekání na lopatu)“, což
je taková pohádka naopak, protože původně to je tak, že tatínek odvede děti do lesa,
ale v našem představení odvedou děti rodiče do LDNky, protože mají „alzheimera”.
Je to svým způsobem smutné, ale je to zároveň i veselé. Navíc ty sourozence, kteří
mají „alzheimera” tam hraji já se svou skutečnou sestrou Alenou. A to jsme hráli jenom dvakrát, naposledy asi před rokem
a čtvrt. To budeme muset víc zkoušet.
Zaujal jste mě s tím trampingem, užilo by vás na stanování?
Já už deset let spím o prázdninách na seníku… Seno tam teda už není a jsou tam staré postele, ale bez peřin, takže si na ně hodím jen spacák. Je to v Českém ráji, což je
moje absolutně nejoblíbenější oblast
v Česku. Z toho se dá poznat, jak to mám.
Vedle toho mají kamarádi nádherný penzion, kde bych samozřejmě mohl bydlet,
ale mnohem radši bydlím na seníku nebo
venku na louce a pozoruji hvězdy.
Jak jste vyprávěl, že jste léta hrál negativní postavy, tak vůbec netuším
proč. Vždyť celý rozhovor jste usměvavý...
Jsem optimistický, ačkoliv poslední rok
a půl moc veselým životem nežiji, tak
když člověk začne skuhrat, tak tomu podlehne. Myslím, že zrovna pracovně mám
skvělý život, tak není na co si stěžovat.

NABÍDKA OD ČTVRTKA DO STŘEDY
16. 9. – 22. 9. 2021

ZMRZLINA MAGNUM
Classic, White,
Almond
120 ml
100 ml 16,58 Kč

19,90
44,90

55

%

EIDAM
KARLOVA
KORUNA
plátky,
30 % tuku v s.
100 g

PIVO
SVIJANSKÝ
MÁZ 11
0,5 l

14,90

29%

16,90

KÁVA TCHIBO GOLD
SELECTION, CREMA
instantní
200/180 g

1 l 17,80 Kč
záloha na lahev
3,- Kč

8,90

11,90

100 g 37,45/41,61 Kč

74,90

40%

58%

179,90

8

TOALETNÍ PAPÍR
ZEWA DELUXE
3vrstvý, s vůní broskve
8 rolí
1 role 6,24 Kč

BRAMBORY
KONZUMNÍ
POZDNÍ
balené | 5 kg

49,90

52%

**104,90

5 kg

1 kg 6,98 Kč

34,90
49,90

ilustrační foto

30%

**Doporučená prodejní cena výrobce.
Platnosta aproduktová
produktovánabídka
nabídkamohou
mohou
být
ovlivněny
nařízeními
vlády.
Platnost
být
ovlivněny
nařízeními
vlády.
Fotografiemohou
mohoubýt
býtilustrační.
ilustrační.
Vyhrazujeme
právo
změn.
Fotografie
Vyhrazujeme
si si
právo
změn.
Dalšípodmínky
podmínkynabídky
nabídkynanawww.penny.cz.
www.penny.cz.
Další
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Po třetí dávce více protilátek
Od 20. září začnou lékaři
aplikovat třetí dávku
vakcíny proti covidu-19.
Může ji dostat každý,
kdo má osm měsíců po
ukončeném očkování.
JOSEF HORA
ČR | Jak se rozhodnout při možnosti
aplikace třetí dávky očkování proti nemoci covid-19, jaké vakcíny zdravotníci použijí, nebo kdy a kde se mohou lidé
registrovat? Tady jsou odpovědi na základní otázky.
Mám se nechat očkovat 3. dávkou?
„Rozhodnutí, zda je pro toho či onoho
člověka třetí dávka vhodná, by měl každý konzultovat se svými lékaři,“ hlásí
Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Koho se přeočkování týká?
Přeočkování třetí dávkou bude možné
pro osoby, které mají nejméně osm měsíců po aplikaci druhé dávky nebo

jsou po aplikaci první dávky u jednodávkové vakcíny Janssen. Nebude záležet na věku, zaměstnání či zdravotním stavu.
Kdy přeočkování začne?
Očkovat třetí dávkou se začne od pondělí 20. září. Vše je dobrovolné a hrazené
zdravotní pojišťovnou.
Od kdy se registrovat?
K očkování se zájemci mohou hlásit od
20. září zejména u svého praktika, ve
stejný den se mohou také k přeočkování
začít registrovat. To je možné na webu
CRS.MZCR.CZ, kde na to bude připravená nová barevná ikona, nebo na webu
ceskoockuje.cz.
Přijdou nějaké SMS?
Ano, od 20. září mají začít chodit lidem,
kteří se nechali očkovat a zapsali do systému své telefonní číslo, informativní
SMS zprávy. „Ti, kterým vyprší osmiměsíční lhůta, budou informováni
SMS, že se mohou přihlásit k očkování,“ uvedla pro iDNES.cz Martina Čovbanová, mluvčí Ministerstva zdravotnictví České republiky.
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S NAŠÍ
HYPOTÉKOU
NEPŘIJDETE
NA BUBEN
Splátky si můžete měnit zdarma,
kdykoliv chcete. Založte si náš účet a zkuste,
co dalšího s námi pohodlně vyřešíte.
I hypotéku můžete mít rádi
airbank.cz

Čím bude přeočkováváno?
Třetí dávku tvoří mRNA vakcíny, tzn.
Pfizer/BioNTech a Moderna. Jiné vakcíny k přeočkování využívány nebudou.
To znamená, že i osoba, která byla očkována např. AstraZenecou, bude přeočkována jednou z mRNA vakcín.

Platnost očkovacího certifikátu?
Nebyla nijak upravena, tzn. certifikát je
platný 14 dnů po 1. dávce u jednodávkové vakcíny (Janssen), nebo po 2. dávce
u ostatních vakcín. Pokud jedete do zahraničí, zjistěte si podmínky uznávání
očkování v dané zemi.

Reakce odborníků na třetí dávku
Imunologové, vakcinologové a epidemiologové se shodují, že třetí dávka lidem
násobně zvýší protilátky v těle – podle studií pětkrát až jedenáctkrát. Proces je
také velice rychlý. „Po první dávce protilátky narostou za dva až tři týdny. U třetí
dávky je to otázka jednoho či dvou dnů,“ vysvětluje epidemiolog Roman Prymula.
Třetí dávka se dává pro jistotu – jednak má zvýšit ochranu u rizikových osob, což
jsou třeba lidé starší nebo ti se sníženou imunitou, jednak má zabránit rozsáhlému
šíření nemoci, jestliže by se epidemická situace začala zhoršovat.
„Pokud by docházelo po třetí
dávce, třeba za rok, ke zhoršení
situace, tedy že lidé by byli
málo chráněni a případů by
přibývalo, tak by se asi začala
dávat i čtvrtá dávka. Ale já to
nepředpokládám. Jenže člověk
nikdy neví. Je to úplně nová
Václav Hořejší
věc,“ doplnil imunolog Václav
Roman Prymula
Hořejší.
(jos)
FOTO | ARCHIV MAFRA

Pro krásu maminek
a spokojenost
dětí

Komerční sdělení

NEDEJTE STRIÍM
ŠANCI!
HUSTÉ SLOŽENÍ, HUSTÝ VÝSLEDEK
Nejste spokojeni se stavem svých vlasů? Znepokojuje vás
jejich nadměrné vypadávání nebo řídnutí? Neklesejte na
mysli, máme řešení.
Vsaďte na Vlasové hnojivo, které obsahuje unikátní kombinaci
látek potřebných pro správný růst a kvalitu vlasových buněk.
Křemík, síra a vysoké dávky biotinu ve Vlasovém hnojivu zajišťují rychlou a účinnou redukci nadměrného vypadávání vlasů,
podporují jejich růst a kvalitu. Ve složení tohoto doplňku stravy
najdete množství aminokyselin, vitaminů a minerálů, které jsou
klíčové pro stav vlasů a vlasové pokožky.
Vlasové hnojivo, které je k dostání v lékárnách také jako
šampon a bezoplachové sérum, pomůže navrátit vašim
vlasům přirozenou hustotu a kvalitu.

Robátko
zklidňující
krém zatočí
s ekzémem,
ne s pokožkou
vašeho děťátka.

ZATOČTE S ATOPICKÝM EKZÉMEM,
NE S DĚTSKOU POKOŽKOU!
Ekzém, kortikoidy, ekzém, kortikoidy… Nekonečný kolotoč,
který zná asi každá maminka, jež má potomka s atopickým
ekzémem. Řešení, jak z kola ven, je přitom snadné. Místo kortikoidům stačí věřit přírodě a vsadit na šetrnou konopnou péči!
Kortikoidy jsou synteticky vyráběné steroidní hormony se schopností potlačovat imunitní reakci pokožky na alergeny – zánět. Jejich
výhodou je rychlé zmírnění svědění, začervenání i pnutí pokožky. Daní
za rychlou úlevu jsou však nežádoucí vedlejší účinky a často i rychlý
opětovný návrat problému po jejich vysazení. Zkuste tedy vašemu
nejmenšímu pořídit Robátko zklidňující krém, který je bez vedlejších
účinků. Jeho výhodou je zmírnění projevu svědění, pálení a zarudnutí
pokožky. Konopný krém se doporučuje jako šetrná péče o zcitlivělá,
zarudlá a svědící místa ekzematické pokožky. Přípravek obsahuje
konopný olej, calcium pantothecium a extrakt z květů měsíčku a je
vhodný i pro děti kojeneckého věku. Díky svému přírodnímu složení
získal krém značku CPK – certifikovaná přírodní kosmetika.
Vyzkoušejte i další konopné přípravky Cannaderm Robátko, které
jsou dostupné v lékárnách a zdravých výživách.

Těhotenství je pro pokožku velmi
náročné období. Kůže se napíná
a zvětšuje tak, že může dojít
k popraskání její svrchní části
a vzniku strií. Důležitá je především prevence!
Jako zaručený pomocník zaměřený na
problematiku strií se maminkám výborně
osvědčil tělový krém Elasti-Q® Exclusive.
Je určen hlavně pro těhotné a kojící ženy,
ale doporučuje se používat i po porodu,
kdy napomáhá odstranit strie již vzniklé.
Přípravek obsahuje kombinaci elastinu,
D-panthenolu, kyseliny hyaluronové
a vitaminu E, která kůži nejen chrání, ale
napomáhá také její hydrataci a pružnosti.
Elasti-Q® Exclusive krém je obohacen
také o účinné látky pupečník a kozinec.
Pupečník regeneruje, zklidňuje a vyhlazuje
kůži, kozinec zase zvyšuje pevnost pokožky. K dostání v lékárnách.

NOHY BEZ
KŘEČOVÝCH
ŽIL, OTOKŮ
A BOLESTI!
Dlouhé stání či sedavé
zaměstnání mají často
za následek obtíže
s křečovými žilami,
otoky a bolestmi
nohou. Pečujte o své
nohy bez těchto komplikací. Přinášíme vám kvalitní
péči o nohy bez otoků a křečových žil.
Priessnitz Žíly a cévy Medical je osvědčený gel obsahující unikátní složení, díky kterému pronikají účinné
složky snáz ke kapilárním cévám a žilám a příznivě tam
působí na jejich pružnost, pevnost a průchodnost. Tento
zdravotnický prostředek je ideální péčí pro nohy bez
křečových žil a otoků. Mazání perfektně bojuje i s pocitem těžkých a oteklých nohou.
Pro krásné nohy a lehký krok jej žádejte ve svých
lékárnách.
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Sedm mrtvých kvůli prokletí?
Před třiceti lety způsobil
poprask objev muže
z ledu. Pravěký válečník
dostal přezdívku Ötzi a
zkoumání jeho ostatků
provázela řada neštěstí.
ZÁBLESK
HISTORIE
ITÁLIE | Když 19. září 1991 němečtí
manželé Erika a Helmut Simonovi coby
turisté objevili mumii pravěkého horala, netušili, kolik prokletí to přinese.
Říkali si, že jde asi o zemřelého horolezce, jenže vědci je vyvedli z omylu:
Zachovalé tělo pochází z pozdní doby
kamenné a na východním hřebeni hory
Fineilspitze v jihotyrolských Ötztalských Alpách „odpočívá“ již 5300 let.
A ve stejných horách skončil svoji životní pouť i jeho nálezce Helmut Simon.
„Scvrklou mrtvolu“ Ötziho měl vcelku rád, dokonce ho označoval za svého
„třetího syna“ a tvrdíval, že k nálezu „le-

dového muže ho zavedli bohové“. V říjnu 2004 Helmut Simon vyrazil na túru
do hor. V mizerném počasí riskoval, ve
svých 67 letech byl sám. Nalezli ho až o
osm dní později, propadl se do rokle hluboké 100 metrů. Vyznavači mýtů hned
spekulovali o prokletí. Pravěký Ötzi prý
byl šamanem, nikoliv jen lovcem či pastevcem. Údajně o tom svědčí vzácná
měděná sekera, luk a šípy i tetování s léčebnou silou, která ledový muž měl. Navíc Helmut nebyl první obětí.
Soudní patolog Rainer Henn, který
holýma rukama balil pravěkou mrtvolu
do vaku na tělo, zemřel při autohavárii
jenom rok po nálezu. Jel přednášet o po-
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Majetek hlídáme
víc než život
Češi platí za pojištění svého majetku dvakrát víc než za
životní pojištění. V západní Evropě je to přesně naopak.
„Zatímco auto nebo dům si pojistí většina Čechů, na zajištění
zdraví a péče nebo finanční přípravy na spokojené stáří už myslí jen ti prozíravější,“ říká Michal
Korejs, produktový ředitel NN
Životní pojišťovny.
Její průzkum ukázal, že pro tři
pětiny lidí má životní pojištění
velký smysl. Polovina ho má již
uzavřeno a desetina o tom alespoň uvažuje. „Češi si dobře uvědomují, že jde o produkt fungující dlouhodobě. Každý druhý

Čech s životním pojištěním ho
má více než deset let,“ dodává
Michal Korejs.

Evropa udává jiný trend

V ostatních zemích západní Evropy jasně vede potřeba mít kvalitní životní pojištění. Podle Michala Korejse se vyplatí myslet
především na zajištění velkých rizik, jako jsou invalidita nebo závažná onemocnění: „Vždy je lepší
plně se soustředit na léčbu a neřešit finanční situaci.“

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

Zlínský kraj:
Jana Štoudková
739 015 921
jana.stoudkova@poradce.nn.cz

Horolezci Hans
Kammerlander a
Reinhold Messner
(foto vlevo) si
prohlížejí mumii
ledového muže
jen dva dny poté,
co byla objevena.
Uprostřed dole rekonstrukce podoby Ötziho. Vpravo nahoře vdova
Erika Simonová s „dvojníkem“ původního muže z ledu. FOTO | GETTY
IMAGES, ALEXANDER M. LOHMAN

kroku ve zkoumání mumie. Za další rok
zahynul v lavině horolezec Kurt Fritz,
jenž přivedl Henna k místu nálezu Ötzi-

ho. Dokumentaristu Rainera Hölzla,
který natočil objev mumie pro televizi, zabil nádor na mozku. A výčet
smrtí pokračuje. Hodinu po pohřbu
Helmuta Simona umřel na infarkt
jednatřicetiletý šéf týmu horské služby Jürgen Schmalz, který Simonovo
tělo našel. Roztroušené skleróze pak
podlehl profesor Konrad Spindler,
jenž Ötziho jako první pitval. Sedmou obětí je archeolog Tom Loy, zemřel, když dokončoval knihu o ledovém muži. Trpěl nemocí cév. Katharina
Hersel z muzea v Bolzanu, kde je Ötzi
vystaven, ale prokletí odmítá: „S mumií
přišlo do styku více než 150 vědců. Většina z nich je naprosto v pořádku a dožívá se vysokého věku.“
(kor)

MASOVÉ SPECIALITY
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Vepřové pomalu pečené i trhané
Maso „z prasátka“
chutná skvěle jen tak
upečené nebo v guláši,
ale vy můžete překvapit
své hosty třeba jeho
trhanou variantou. Plec
je k tomu přímo ideální.
5plus2
■ V KUCHYNI

Pečená segedínská krkovička
Potřebujeme: 60 g cibule, 400 g vepřové krkovice (bez kosti), 250 g kysaného
zelí, 300 g dýně Hokaido (případně máslové), 200 g smetany ke šlehání 31%,
200 g kysané smetany 15%, 200 ml vývaru, 10 g sladké papriky, sůl, pepř.
Postup: Na dno pekáčku rozprostřeme na nudličky nakrájenou cibuli. Na ni
položíme naklepané plátky krkovice, které jsme osolili a opepřili. Dýni zbavíme
semínek, Hokaido pouze omyjeme, máslovou dýni oloupeme. Očištěnou dýni
nakrájíme na kostičky a ty nasypeme na maso. Z kysaného zelí jemně vymačkáme
přebytečný nálev a zelí trošku nakrájíme. Posypeme jím dýni, přihodíme bobkový
list a vše zalijeme smetanou rozmíchanou se zakysanou smetanou, vývarem,
paprikou, solí a pepřem. Kdo chce, může přidat i trošku pálivé papriky. Pekáček
zakryjeme a vše necháme péct 40 minut na 200 °C. Pak kryt odstraníme
a krkovičku dopečeme 20 minut, dokud nezačne povrch zlátnout. Podáváme
samotné, přílohu tvoří dýně použitá v receptu.
Lucie Grusová, foodblogerka

Pomalu pečená krkovice, kroupy, hříbky a jedlový olej
Potřebujeme: 1 kg kančí krkovice, 100 g mrkve, 100 g celeru, 100 g
petržele, 300 g krup, 350 g hříbků, 100 g šalotky, 2 stroužky česneku,
černý pepř, jalovec, bobkový list, nové koření, 3 dcl oleje, 150 g
másla, 2 dcl, sůl. Postup - pomalu pečená krkovice: Maso pečlivě
omyjeme a osušíme, svážeme kuchyňskou nití, osolíme a opepříme.
Troubu předehřejeme na 130 °C. V pekáči rozehřejeme 1/3 másla s
olejem a maso zprudka opečeme ze všech stran. Maso vyjmeme a do
výpeku přidáme na kostky nakrájenou kořenovou zeleninu, divoké
koření. Dobře orestujeme a podlijeme asi 1 dl vody. Do základu
vložíme zpět maso, přiklopíme a pečeme asi 1,5 hodiny. Po upečení
vyjmeme maso, pekáč odstavíme, podlijeme a uvolníme výpek ode
dna. Výpek provaříme, přecedíme přes jemné sítko a zredukujeme do konzistence omáčky.
Podle potřeby dochutíme solí a nakonec do omáčky zašleháme prochladlé máslo pro zjemnění.
Kroupy: V hrnci rozehřejeme olej s máslem, přidáme na klínky nakrájenou šalotku, hřiby, osolíme,
opepříme a orestujeme do zlatova. Hříbky a šalotku vyjmeme a dáme stranou. Do hrnce přidáme
drobně nakrájenou šalotku, nožem rozmáčklý stroužek česneku. Vše orestujeme, česnek
vyjmeme, přidáme proprané kroupy, bobkový list, osolíme, podlijeme vývarem a vaříme do
měkka. Do uvařených krup přidáme zbytek másla a podle potřeby osolíme. Jedlový olej: Olej
zahřejeme v rendlíku na 80 °C. Vložíme dobře proprané jedlové jehličí, pár kuliček rozdrceného
jalovce. Necháme vychladit, přelijeme i s jehličím do čisté nádoby, zakryjeme a uložíme na
chladné místo na minimálně jeden týden.
Petr Šmrha, šéfkuchař
INZERCE

Sendvič s trhaným
vepřovým pleckem
Na 10 porcí potřebujeme: 600 g
vepřové plece, 200 g cibule, 300 ml
12° piva, 80 g medu, 40 ml rýžového
octa, 200 g rajčatového pyré, 80 g
cukru, 150 g čedaru, divoké koření,
mleté chilli, sůl, listy salátu, bagetu.
Postup: Vepřovou plec zbavíme nedokonalostí z výroby - například chrupavky, dobře
nasolíme a necháme v lednici, než připravíme marinádu. V hrnci na troše oleje necháme
zesklovatět na kostičky nakrájenou cibuli. Přidáme cukr, necháme zkaramelizovat, pak pyré
a zarestujeme, než se vypaří většina vody. Přidáme ocet a necháme zavařit. Dále přidáme med,
pivo a divoké koření (2 kuličky nového koření, 4 kuličky pepře a 3 bobkové listy). Nakonec
špetku chilli, přivedeme k varu, pět minut vaříme a odstavíme ze sporáku. Jakmile je marináda
vlažná, dáme do ní nasolené maso. Necháme v lednici marinovat alespoň přes noc, ideálně den
a noc. Roztopíme gril na 160 °C a plec vyndáme z lednice i z marinády, jen lehce necháme
okapat a zabalíme do alobalu. Zabalenou plec dáme na grilovací rošt a gril zavřeme. Masu
dopřejeme 4 až 5 hodin klidu a samoty. Druhou variantou je večer gril nastavit na 82 °C, maso
v alobalu rozložit na rošt a jít spát. Ráno je maso křehké a šťavnaté. Anebo pokud čekáte večer
hosty, zavřeme maso do grilu ráno a večer bude hotové. Kdykoliv v mezičase marinádu
svaříme na omáčku, kterou přidáme do sendviče k masu. Hotové maso natrháme vidličkou
nebo rukou na kousky. Sendvič poskládáme podle libosti.
Adam Robenek, kuchař

CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z rozhovorů pořadu INTERVIEW

Elon Musk nám přidělává práci

P

řestože odborníci umí dopředu velmi dobře spočítat dráhu nejrůznějších vesmírných těles, možnost, že
by přehlédli planetku řítící se k Zemi, existuje – a mohli by si za to sami lidé. Podle astrofyzika Jiřího Grygara, spoluzakladatele
společnosti skeptiků Sisyfos, by si totiž experti mohli planetku splést s družicí vypuštěnou společností Elona Muska. „Kvůli
němu zuřím, posílá družice v obrovském
počtu a ty dělají stejné stopy jako planetky.
Je to opravdu opruz,“ uvedl v pořadu CNN
Prima NEWS Interview Grygar, podle něhož se dokonce jedna planetka jmenuje.
„Planetka Grygar byla radost k mým
60. narozeninám, objevil ji můj spolužák,
který se mnou začínal. Má asi jen šest kilometrů,“ sdělil. Kromě ní přišla v pořadu

na CNN Prima NEWS řeč i na planetku
Bennu, u níž se Čína bude snažit změnit
dráhu letu – je totiž zařazena na seznam
možných těles, u nichž hrozí dopad na
Zemi. „Vnímám to jako dobré. Tato snaha
vznikla proto, abychom mohli předejít potenciálním hrozbám. Je vidět, že Čína
v kosmonautice vede,“ podotkl Grygar
a vyzdvihl její nedávný úspěch, kdy se Číňanům dosud jako jediným podařilo přistát se sondou na odvrácené straně Měsíce.

„Dukovy kroky jsou podivné“
Jiří Grygar coby uznávaný vědec získal
mnoho ocenění, některá však odmítl.
„V roce 2009 mi komise Akademie věd
chtěla udělit cenu. Tehdy tam ale zasedali

FOTO | MAFRA

lidé, kteří nebyli schopni napsat vědecký
článek – diletanti. Domnívali se, že akademii můžeme zrušit,“ dodal s tím, že od takových lidí ocenění nemohl převzít. Společně s tím se vzdal finanční odměny půl
milionu korun. Sedm let poté ho chtěl vyznamenat i prezident Miloš Zeman, což

taktéž odmítl. „Dívám se, kdo dostal ocenění přede mnou i kdo ho uděluje. Nemám nejmenší důvěru k lidem, které si
pan prezident vybírá. S nimi bych si nesedl k jednomu stolu,“ reagoval Grygar.
Jako věřícího ho pak zklamal i kardinál
Dominik Duka, a to svými výroky v době
pandemie. „Silně poškozuje obraz katolické církve a mrzí mě to, protože jsem si
pana kardinála vážil. Byli jsme na stejné
notě a teď se mi zdá, že dává přednost lidem, kteří katolickou církev dehonestují,“
okomentoval Grygar kardinálovy kroky
s tím, že jsou „podivné“.
(ms)
Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života
můžete sledovat na CNN Prima
NEWS každý všední den v 17.30.

KOMERČNÍ PREZENTACE

10 522 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

František 9
5+1

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.
V programu Nulová hotovost

www.ekonomicke-stavby.cz

+420 377 825 782
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ZAŽIJTE
SLEVOVÉ ŠÍLENSTVÍ
16. - 19. 9. 2021

E
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www.electroworld.cz/slevove-silenstvi
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20 %
SLEVA

NA TELEVIZE

NA APPLE IPHONE 11 A XR

NA ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY,
KOLA A HOVERBOARDY

KÓD: EWSLGNC20

KÓD: EWSIPH118

KÓD: EWSEM20

KÓD: EWSVBTM20

20 %

20 %

20 %

LG NANOCELL

NA VELKÉ SPOTŘEBIČE

SAMSUNG, AMICA, CONCEPT, ECG,
WHIRLPOOL, CANDY, HAIER,
INDESIT A HOOVER

NA SLUCHÁTKA
A HEADSETY VŠECH
ZNAČEK A AUDIO PHILIPS

NA 55" A VĚTŠÍ TELEVIZE

NA QLED TELEVIZE

10 %

KÓD: EWSSLH20

KÓD: EWSTVHSP20

KÓD: EWSSQLED20

KÓD: EWSTAB10

30 %

10 %

15 %

10 %

SLEVA

SLEVA

NA POUZDRA
NA NOTEBOOKY,
TABLETY A MOBILY
KÓD: EWSACC30

20 %
SLEVA

SLEVA

HISENSE, SONY A PANASONIC

SLEVA

NA NOTEBOOKY
NAD 18 000 Kč

SLEVA

SAMSUNG ŘADY Q6 A Q7

SLEVA

SLEVA

NA TABLETY
S ANDROIDEM

SLEVA

NA ZNAČKY

NA SAMSUNG GALAXY S21

(KROMĚ MACBOOK AIR)

TCL, FITBIT, VIVO, HUAWEI, MOTOROLA,
MIO, DOOGEE A ULEFONE

KÓD: EWSNT1810

KÓD: EWSMOB15

KÓD: EWSS2110

20 %

20 %

20 %

SLEVA

SLEVA

SLEVA

NA KAPSLOVÉ KÁVOVARY
(KROMĚ DELONGHI), KAPSLE,
KÁVU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NA PRODUKTY PÉČE O TĚLO
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NA ŽEHLIČKY, PARNÍ
GENERÁTORY, NAPAŘOVAČE
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NA PRAČKY, SUŠIČKY
A PRAČKY SE SUŠIČKOU

KÓD: EWSKKAV20

KÓD: EWSPT20

KÓD: EWSZEH20

KÓD: EWSPLHBS20

20 %

20 %

20 %

(KROMĚ PHILIPS SONICARE A DYSON)

LG, HISENSE, BOSCH A SIEMENS

NA KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NA VYSAVAČE, PARNÍ ČISTIČE
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NA VARNÉ DESKY A TROUBY

15 %

KÓD: EWSVAR20

KÓD: EWSVYSV20

KÓD: EWSVES20

KÓD: EWSGAM15

SLEVA

(KROMĚ KUCHYŇSKÝCH ROBOTŮ
A BOSCH)

SLEVA

SLEVA

MORA, GORENJE, BOSCH A SIEMENS

(KROMĚ MIELE, BOSCH A DYSON)

SLEVA

NA HRY A HERNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nabídka platí od 16. 9. do 19. 9. 2021. Můžete nás kontaktovat na čísle 210 012 444 a e-mailu info@electroworld.cz.

JEDNY BRÝLE PRO VŠECHNY VZDÁLENOSTI? JDE TO!
pomůže najít
TEĎ NAVÍC ZA CENU NORMÁLNÍCH Optometrista
ty správné
Mnoho z nás to dobře zná. Neustále nasazovat a sundávat brýle, abyste viděli ostře. Měnit si brýle
na blízko za ty na dálku, abyste mohli bezpečně řídit nebo pozorovat hezké panorama. Věděli jste
ale, že tohle už díky moderním technologiím a chytré čočce není potřeba? S multifokálními brýlemi
dostanete perfektní obraz na blízko, na dálku i na střední vzdálenost. Teď navíc multifokální skla
můžete v GrandOptical získat za cenu normálních.

Normální brýle umí jen něco

Asi to znáte. Na displej mobilu s brýlemi vidíte krásně, ale na tabuli s jízdním řádem vlaku nebo na číslo
tramvaje už bez jejich sundání nezaostříte. Nebo nutný výběr v autě, zda chcete vidět dobře na silnici nebo
na ukazatele na palubní desce.
Slabina normálních „mono“ brýlí je, že fungují jen na
jednu vzdálenost, protože jejich čočka má pouze jedno
ohnisko. S jednou věcí tak pomohou, ale jinou naopak
ztíží. Třeba s brýlemi na blízko se dobře čte, ale pohled
na střední a větší vzdálenost je rozmazaný. Někdo se
s tím popasuje metodou nasadit-sundat, někdo si pořídí brýle dvoje, obvykle právě do auta. Je to ale nepohodlné, navíc riskujete ztrátu nebo rozsednutí.

Multifokální brýle už dávno
nejsou „bifokály“

Dřív se tahle slabina řešila bifokálními nebo trifokálními skly. Dolní část na čtení, horní na vše ostatní. Bylo
to ovšem nepohodlné a mezi viděním na blízko a dál-

kou byl nepříjemný ostrý předěl, který rušil
a byl na brýlích na první pohled vidět.
Multifokální brýle fungují úplně
jinak. Sklo je jednolitá čočka
s mnoha ohnisky. Pro každou
část pohledu tak dostane oko
správnou pomoc, aby vidělo dokonale ostře a mezi vzdálenostmi byl plynulý přechod. Poskytují
ostrý obraz i v pohybu, což je
důležité hlavně při řízení.
Brýle se dělají přesně pro
konkrétního člověka. Nejen
dle toho, s jakou vadou zraku potřebuje pomoci, ale
i podle toho, jak tráví čas.
Každý totiž potřebuje nastavit
rozsah jednotlivých zón vidění
trochu jinak.

V GrandOptical se vždy začíná přesným měřením. Na
něj bychom měli chodit pravidelně alespoň jednou za
dva roky, protože zrak se, zvlášť po čtyřicítce, v čase
mění. Optometrista nejdřív změří a otestuje všechny parametry vašeho zraku. Probere s vámi životní styl a potřeby. To vše se detailně zanese do programu a potom
už pracuje speciální stroj propojený s počítačem, který
skla sestaví. Jsou to brýle právě pro vás.
Vzhledem k výrobě bývají multifokální
brýle dražší. Stojí proto za to využít nynější speciální akce v GrandOptical,
kdy je můžete mít za cenu normálních. Ten rozdíl v pohodlí a v kvalitě
vašeho života s progresivními brýlemi
skutečně pocítíte.
Přestože nyní platí mnoho omezení, na oblasti související se
zdravím se nevztahují, prodejny
GrandOptical jsou i nadále otevřené. Vaše bezpečí a zdraví je
přitom prioritou a tomu odpovídá
i používané vybavení od dezinfekce přes rukavice, respirátory až po
štíty. Můžete se proto na měření ještě dnes objednat.

Pořiďte si multifokální skla
a zaplaťte jen tolik,
co za skla na čtení nebo do dálky

Při koupi základních multifokálních brýlových skel včetně tvrzení a antireflexu nyní
zaplatíte cenu jako za tenčená monofokální brýlová skla – 2 990 Kč. Slevu nelze kombinovat
ani sčítat s jinými akčními nabídkami a slevovými poukazy. Akce platí do odvolání.
Obrázky jsou pouze ilustrační. Více informací v prodejně a na www.grandoptical.cz.

Pomáháme Vám vidět lépe

HUDEBNÍ IMPULSY

Chinaski září v září
JOSEF VLČEK

mi. Album Originál přineslo jeden z největších hitů Chinaski Můj svět a rádia
s chutí hrála i další singl Láskopad.
O tři roky později, přesně 26. září
2005, se na trhu objevila další úspěšná
deska Chinaski Music Bar. Album se stalo největším trhákem roku. Už za týden
bylo nejprodávanější deskou v Česku
s neuvěřitelným počtem 23 tisíc prodaných nosičů. Do konce roku to skupina
dotáhla na skoro 58 tisíc prodaných desek, což je číslo, o si dnes mohou nechat
jen zdát. Navíc Music Bar přinesl tři obrovské rozhlasové hity – Tabáček,
Vrchlabí a Vedoucí. Třetí z nich pak
o rok později, v září 2006, vedl rozhlasový žebříček nejhranějších českých písní.

M

ožná, že to členové kapely Chinaski takto nevnímají, ale pohled do historických tabulek hudebních událostí prozrazuje, že tento
podzimní čas je pro ně hodně důležitý.
Populární pop-rocková kapela, která
bude už 16. října opět dobývat pražskou
O2 arenu jako headliner Českého mejdanu s Impulsem, má k září zvláštní vztah.
Odehrálo se v něm několik zásadních
událostí, které ovlivnily jejich kariéru.
Pokud je to pravda, tak dva desetiletí
kluci, Michal Novotný (rodné jméno Malátného) s Pavlem Grohmanem si prý
21. září 1980 poprvé řekli, že spolu založí kapelu. Prošli jich pak několik, než se
jim povedlo jednu z nich stabilizovat
pod názvem Starý hrady. Opravdoví Chinaski vznikli až v roce 1994 a první deska jim vyšla o rok později.
Čtvrtá deska Originál vyšla v září roku
2002. To už byli Chinaski známou kapelou, která se v Českém slavíkovi umísťovala mezi pěti nejoblíbenějšími skupina-

První hit s „vypípáním“
Michal Malátný, rodák z Jičína, byl
spolu s již bohužel zesnulým
Pavlem Grohmanem zakládajícím
členem kapely, z níž vznikli populární Chinaski. FOTO | P. LEMBERK, MAFRA

I rok 2007 byl ve znamení září. Sedmnáctého toho měsíce přišli Chinaski s albem 07. Z původně šestatřiceti připravených písní obsahovalo šestnáct vybraných kousků, mezi nimi skladbu Zadarmo, pravděpodobně první český pop hit

s vypípaným vulgárním slovem. Sedmička byla zároveň poslední deskou, na
které hrál na bicí Pavel Grohman. O rok
později zemřel po motocyklové havárii.
Zdá se, že s Grohmanovou smrtí skončila zářijová éra Chinaski. Možná, že
jeho tragický konec ale zachránil soubor
před rozpadem. Nedávno do kin uvedený
biografický film „Každej ví kulový“ prozradil, že v té době existovalo mezi
frontmanem Michalem Malátným a jeho
bubeníkem takové napětí, že by za několik týdnů mohlo dojít v kapele k výbuchu.
Ale ještě jedno důležité datum v září
by se v historii Chinaski našlo. To když
20. září 2013 vyšlo dvojalbum 20 let
v síti, na němž skupina shromáždila
všechny své hity. Za dalších osm let jich
přidala ještě slušnou dávku. Vždyť právě
teď, v září 2021, má skupina v žebříčku
nejhranějších českých rádiových skladeb v první padesátce hned čtyři písně.
Jedna z nich, Potkal jsem tě po letech,
tam boduje už 174 týdnů. Naživo ji se
spoustou dalších hitů uslyšíte právě na letošním Českém mejdanu s Impulsem.
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Reality

Média, polygrafie

Stavební technik/ Mistr – železobetonové…
Stavbyvedoucí – projektový manažer

25 000 - 40 000 Kč / měsíc
60 000 - 100 000 Kč / měsíc

Tiskař - Ofset (Hostinné)

30 000 - 50 000 Kč / měsíc

Litograf

20 000 - 23 000 Kč / měsíc

Stavbyvedoucí

30 000 - 50 000 Kč / měsíc

Tiskař

Stavební technik – pasportizace stavebních…

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Obsluha knihařských strojů, pracovníci konečné úpravy… 22 200 Kč / měsíc

P j kt t
Více na www.jobdnes.cz

40 000 80 000 Kč /

Ob l h k ih ř ký h t jů
Více na www.jobdnes.cz

ě í

Školství, výuka, vzdělávání, sport
Lektor vzdělávání pro automotive (školení a…

155 Kč / hodinu

í ik

č éú

22 200 Kč /

ě í

Strojírenství
40 000 - 50 000 Kč / měsíc

CNC operátor s možností ubytování (až 35.000… 25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Učitel Matematiky a fyziky

CNC operátor na 3 směny (až 35.000 Kč)

Asistent/asistentka pedagoga

Konstruktér kusovníků (30.000 Kč)

29 000 - 35 000 Kč / měsíc

Pomocná síla do MŠ

Konstruktér (až 35000 Kč)

29 000 - 35 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

25 000 - 35 000 Kč / měsíc
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ZAKÁŽEME EXPERIMENTY NA DĚTECH!
Mgr. Lubomír Volný

poslanec Parlamentu ČR, celostátní lídr

Marian Bojko

poslanec Parlamentu ČR, kandidát

zadavatel/zhotovitel: volný blok

Vyrovnáme rozpočet a oddlužíme
ekonomiku. Pro naše děti
S ekonomkou a moderátorkou Janou Bobošíkovou,
která vede VOLNÝ blok
v Praze, o zdražování,
astronomickém dluhu
a o obnově hospodářské
prosperity naší země.

Ministryně Schillerová navrhla státní
rozpočet se schodkem 376,6 miliard
korun. Jak si máme takovou sumu
představit?
To není suma, ale sekyra! Dluh,
který by pokryl celoroční důchody pro
více než dva miliony českých seniorů. Nebo na 1 500 kilometrů dálnic.
A jednou ho budeme muset splatit.
My a naše děti, ne ministryně ﬁnancí
a politici, kteří dluhy nasekali.
Většina států ale dnes hospodaří s deﬁcitem. Není to nakonec úplně jedno?
Biliony korun přece nedluží stát,
ty dlužíme my, občané. A dluh je
nyní skoro 250 tisíc korun na hlavu,
včetně dětí, tedy milion korun na rodinu. Stát žádné vlastní peníze nemá,
jen ty naše. Kvůli tomu, že je Babišova vláda vyhazovala, krmila covidový

byznys a uplácela státní úředníky, nebude na důchody, na vzdělání našich
dětí nebo třeba na zdravotnictví. Proto
to řešit musíme. Koneckonců už dnes
cítíme důsledky zadlužení - je to zdražení a nedostatek některého zboží.
Za stejnou částku si koupíme daleko
méně, a některé zboží v regálech hledáme marně. Čekáme měsíce na dodání automobilu, stavebního materiálu
nebo elektrotechniky. A sledujeme
dramatický růst cen, který nás nutí
k nahrazování standardního zboží levnějšími výrobky nebo k uskromnění.

Viníte tedy ze zdražení premiéra Babiše a ministryni Schillerovou?
Ti dva nesou hlavní odpovědnost,
ale nejsou sami. Zadlužení a zdražení bylo možné jen díky hlasům ANO,
ČSSD, KSČM, SPD, ale také z Trikolory a koalic SPOLU, PirSTan. Jsem
ráda, že poslanci VOLNÉHO Bloku
pro zadlužování ve Sněmovně ruku
nezvedli. Všechny parlamentní strany rozhodly o tom, že jsme projídali
budoucnost našich dětí. Loni v létě
jsme se obrátily s Hanou Lipovskou
otevřeným dopisem na poslance
a na prezidenta Zemana s výzvou,
aby obří zadlužování odmítli. Odpověď přišla pouze z Hradu.
Co s tím chcete dělat?
Do roku 2030 oddlužíme Českou
republiku. Jediný správný schodek
státního rozpočtu je 0 Kč. Jediný
správný státní dluh je 0 Kč.
Jak to chcete provést?
Snížíme počet ministerstev z dosavadních 14 na osm. Zrušíme třetinu
úřednických míst. Zrušíme krajské
úřady. Zrušíme všechny mimorozpočtové fondy. Zrušíme grantové

agentury, které pokřivují poměry
v české vědě a výzkumu. Zrušíme
Úřad pro ochranu osobních údajů
i Ústav pro studium totalitních režimů, o kterém jeho někdejší ředitel
tvrdí, že ztratil důvod své existence a studuje „ptákoviny“. Zrušíme
Národní rozpočtovou radu, která
nebyla schopna bránit zadlužování,
a Národní sportovní agenturu, která
místo podpory mládežnického sportu
řeší jen své skandály. Zrušíme Úřad
pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře i nově
vznikající Nejvyšší stavební úřad.
A také vystoupíme ze zbytečných mezinárodních organizací, kam platíme
miliardy. Smysl členství třeba v Mezinárodním úřadu pro mořské dno pro
občany ČR nevidím.
Pokud je to tak jednoduché, proč to
neudělal nikdo před vámi?
Peníze, o kterých mluvíme, šly do kapes lobbistů, oligarchů, neziskovek
a mocenských chobotnic. A ti měli,
na rozdíl od pracujících občanů,
živnostníků nebo důchodců, v politice
vždy mocné přímluvce.

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

5 rad, jak získat hypotéku
5plus2
■ RÁDCE

ČR | Někteří zájemci o vlastní bydlení začínají hledat banku, která by jim poskytla
hypotéku, až v okamžiku, kdy mají vybranou nemovitost ke koupi. To je ovšem podle hypotečních poradců pozdě a přináší
to někdy zbytečné komplikace. Žadatelé
mohou například narazit při hodnocení bonity bankou či získat nižší hypotéku, než
očekávali. Máme pro vás rady.

Důkladně se připravte
Na hypotéku je potřeba se dopředu připravit. Banky posuzují u zájemců o úvěr mnoho parametrů a jedním z nich je i zdroj příjmu. Hypotéku nezískají například zaměstnanci, kteří jsou ve zkušební nebo výpovědní době. Pokud tedy plánujete změnit
zaměstnavatele, vyřiďte si hypotéku alespoň půl roku před plánovaným nástupem
do nového zaměstnání. Banka vám hypotéku neposkytne ani v případě, kdy máte pou-

ze příjmy z dohody o
provedení práce nebo
dohody o pracovní činnosti. Důležité jsou příjmy z trvalého pracovního poměru. Komplikace s uznáním příjmu
mají i začínající podnikatelé, kteří ještě nepodávali na finanční
úřad žádné daňové přiznání.

Maximalizujte příjem
„Maximální výše poskytnuté hypotéky se
odvíjí od výše vašeho příjmu. Pokud je
více žadatelů o hypotéku, jejich příjmy se
sčítají. Čím vyšší čistý příjem doložíte,
tím více vám banka půjčí. Průměrný výdělek mohou navýšit například pravidelné či
mimořádné prémie a odměny za práci vykonanou nad rámec vašich běžných pracovních povinností,“ popisuje Veronika
Hegrová z online sjednávače hypoték hyponamiru.cz. Více možností mají drobní
živnostníci a majitelé firem. Živnostník si
může v daňovém přiznání navýšit základ

daně změnou způsobu uplatňování výdajů. Majitelé firem si mohou navýšit pravidelné odměny, ze kterých se odvádí sociální a zdravotní pojištění.

Pozor na půjčky a závazky
Kromě příjmů se banky zajímají také o výši
vašich stávajících finančních závazků. Na
vyšší hypotéku dosáhnete tehdy, pokud ještě před podáním žádosti o hypotéku splatíte
jiné úvěry a půjčky. „Do závazků se počítají i úvěry, které sice nečerpáte, ale kdykoliv
je začít čerpat můžete. Typickým příkladem jsou úvěrové rámce na kreditních kartách a sjednané kontokorenty na běžných
účtech,“ upřesňuje Hegrová. Většinou nepřekonatelnou překážkou na cestě k hypotéce jsou nesplacené závazky či dokonce exekuce. Než začnete vyřizovat úvěr na bydlení, ověřte si, že nemáte nesplacené dluhy.

Snažte se co nejvíc naspořit
Banky poskytují hypoteční úvěry převážně maximálně do 90 procent hodnoty za-

stavované nemovitosti. „V okamžiku podání žádosti o hypotéku tedy musíte mít
naspořeno minimálně deset procent z hodnoty nemovitosti. Z vlastních úspor musíte pokrýt i případné provize realitní kanceláře. Její výše se nejčastěji pohybuje v rozmezí čtyři až šest procent,“ vysvětluje Hegrová. Aktuálně jsou banky v odhadech
cen nemovitostí opatrnější. Může se stát,
že banka ocení nemovitost na méně, než
je požadovaná kupní cena. Rozdíl mezi
kupní a odhadní cenou musíte pokrýt
z vlastních úspor nebo bance přidat další
zástavu.

Ručit lze i další nemovitostí
Pokud nemáte naspořena zmíněná procenta
z odhadní hodnoty kupované nemovitosti,
pokuste se požádat o finanční výpomoc rodinu. K dosažení potřebné výše hypotéky pomůže i zástava další nemovitosti. S tím ale
musí vlastník nemovitosti souhlasit. Pokud
bude zástava pro banku dostatečná, je možné pomocí hypotéky financovat celou požadovanou kupní cenu nemovitosti. METRO
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POJIŠTĚNÍ,
KTERÉ POMÁHÁ
DVAKRÁT

Za každé nově uzavřené
POJIŠTĚNÍ MAJETKU
přispějeme 50 Kč
Nadaci policistů a hasičů

Pojištění majetku,
které pomáhá dvakrát
Za každou uzavřenou smlouvu na majetkové
pojištění DOMEX+ přispěje ČPP ze svých
prostředků 50 korun Nadaci policistů a hasičů.
„Reklamní kampaň plánujeme pravidelně každý podzim. Tentokrát
jsme se rozhodli jít vědomě cestou odpovědného marketingu
a opakovaným použitím starších materiálů, včetně TV spotu, získat
finanční zdroje a věnovat je na pomoc,“ uvedla marketingová ředitelka
Jolana Kolaříková.
„Naší kampaní chceme zároveň lidem připomenout důležitost a smysl
pojištění a nabídnout jim kvalitní produkt i služby,“ doplnila. Pojištění
od ČPP tak pomůže hned dvakrát – nejen v případě pojistné události
klientům, ale i dalším lidem prostřednictvím Nadace. Kampaň potrvá
do konce listopadu a následně bude předán její výtěžek. Poskytnout
finanční dar právě Nadaci policistů a hasičů bylo pro ČPP jasnou
volbou. „Policisté a hasiči dělají velice záslužnou činnost a neváhají
pomáhat i v době, kdy ve svých rodinách sami řeší náročné životní
situace,“ připomněla Kolaříková.
Produkt DOMEX+ od ČPP poskytuje komplexní pojistnou ochranu
movitého i nemovitého majetku, včetně pojištění odpovědnosti.
V rámci jedné pojistné smlouvy lze sjednat pojištění rodinného domu,
bytu či chalupy společně s pojištěním trvale obydlené nebo rekreační
domácnosti a odpovědnosti jejich členů.
Klienti mají na výběr ze tří variant pojištění (MINI, OPTI, MAXI), které
nabízejí naprosto totožný rozsah pojistných nebezpečí a vzájemně se
liší pouze výší limitů pojistného plnění. Díky této ojedinělé konstrukci
mají klienti jistotu, že bez ohledu na volbu rozsahu pojištění jim bude
poskytnuta pojistná ochrana v maximální možné míře. Součástí jsou
také asistenční služby, které jsou klientům k dispozici 24 hodin denně.
Více informací na www.cpp.cz

CHYTRÁ RECYKLACE
KOMERČNÍ PREZENTACE

Online konference přiblíží
budoucnost nakládání s odpady
Jaký vývoj lze očekávat
v oblasti recyklačního
průmyslu, oběhového
hospodářství a nakládání
s odpady? Nejen na tuto
otázku přinese odpovědi
multioborová online
konference Cirkulář
Chytré recyklace již
23. září 2021.
KOMERČNÍ PREZENTACE

P

ořadateli konference „Cirkulář
Chytré recyklace aneb V odpadech musíme vidět souvislosti
a hledat cirkulární příležitosti“ jsou
Asociace Informačních Technologií
a Telekomunikací (AITAT) společně
s kolektivními systémy REMA.
Úvodní ročník přiblíží zájemcům
o udržitelný způsob života a podnikání
z řad široké i odborné veřejnosti oblast
praktického nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a principů cirkulární
ekonomiky. To vše prostřednictvím příspěvků a panelové diskuze za účasti profesionálů z oboru. Online konference se
uskuteční ve čtvrtek 23. září 2021 od 9
do 16 hodin. Registrace není zpoplatněna a lze ji provést na stránkách
www.chytrarecyklace.cz/konference,
kde je k dispozici také program konference a profily jednotlivých řečníků.
Program konference je velmi pestrý
a jeho součástí je více než desítka odborných přednášek za účasti zástupců státní a obecní sféry, firem i neziskových organizací. Mezi probíranými tématy nebude chybět například téma odpovědné
spotřeby a šetrného přístupu ke stávajícím zdrojům, příklady dobré praxe, environmentální vzdělávání, oblast ekologického nakládání s elektroodpadem,
problematika recyklace plastů, efektivita zpracování gastroodpadů nebo přiblí-

Na online konferenci vystoupí celá řada špičkových odborníků věnujících se oblasti nakládání s odpady.
žení fungování Reuse center a chráněných dílen. Konference se bude věnovat
také nejaktuálnějším legislativním změnám v oblasti odpadového hospodářství
a přínosům podnikání v souladu s principy společenské odpovědnosti.
Součástí programu bude i panelová
diskuse na téma „Je současný tlak na
uhlíkovou neutralitu příležitostí, jak konečně najít v odpadech opravdové cirkulární příležitosti?“. Účastníky budou zástupci Ministerstva životního prostředí,
kolektivních systémů REMA, odpadových svazů, výrobců i zpracovatelů.
„Podtitul konference V odpadech mu-

síme vidět souvislosti a hledat cirkulární příležitosti jsme nezvolili náhodou.
Problematika odpadů je nejen v České
republice důležitým, a přesto stále nedostatečně diskutovaným tématem. Proto
si velmi vážíme zájmu odborníků přispět svými zkušenostmi a vizemi k další
edukaci nejen odborné, ale i laické veřejnosti,“ dodává koordinátorka projektu Chytrá recyklace Pavlína Sporková.
Konferencí budou provázet televizní
ekonomická redaktorka a novinářka Michala Hergetová a šéfredaktor ekonomického zpravodajského deníku E15 Nikita Poljakov.

Projekt Chytrá recyklace, pod jehož
hlavičkou se konference koná, vznikl
z iniciativy Asociace Informačních
Technologií a Telekomunikací (AITAT)
sdružující nejvýznamnější ICT dovozce
a distributory ve spolupráci s kolektivními systémy REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů.
Cílem projektu je edukace a pomoc
veřejnosti v oblasti zodpovědného nakládání s odpadními elektrozařízeními,
bateriemi a akumulátory. Více na
www.chytrarecyklace.cz.

Jaká témata zazní na konferenci

N

a připravované online konferenci Cirkulář Chytré recyklace vystoupí tito řečníci se svými pří-

spěvky:
Ing. David Vandrovec, MBA, generální ředitel společnosti REMA a předseda představenstva asociace AITAT
Odpovědnost vlastního bytí
Každý z nás je individuální a do jisté
míry nezávislá jednotka. Máme svá práva a pravomoci, ale i odpovědnost za
signály našemu okolí a příklad budoucím generacím. Můžeme ovlivnit budoucnost planety i životního prostředí,
a to příkladem odpovědné spotřeby a šetrného přístupu ke zdrojům, jenž máme.
Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka,
MBA, jednatel ve společnosti ASHPA
oběhová hospodářství
Cirkulární náboženství a ekonomická metastáze
Co nám přinesl nový zákon o odpadech? Na co se mají obce soustředit
a co je naopak marginální? Patří ideologie a propaganda do oběhového hospodářství a cirkulární ekonomiky?
Ing. Martin Zemek, Ph.D., vedoucí
oddělení odpadového hospodářství na
ředitelství ČIŽP
Kontrolní činnost ČIŽP v oblasti
odpadového hospodářství a zpětného
odběru výrobků
Bude představena kontrolní činnost
ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství a v oblasti zpětného odběru výrobků. Bude přiblíženo zaměření kontrol,
výsledky činnosti i nejčastěji zjišťované
nedostatky a příklady porušení právních předpisů ve vybraných oblastech.

Ing. Lucie Zrnovská, vedoucí oddělení obchodu / business leader ve společnosti PRAKTIK system
Elektroodpad jako hodnotný zdroj
surovin a nejvíce rostoucí tok odpadu
na celém světě
Jaké jsou aktuální trendy v odpadech? Čím se naše firma zabývá a jaké
vidíme v oblasti zpracování odpadů výzvy? Dozvíte se, jaké recyklační programy jsou ve společnosti PRAKTIK system aktuální, jak důležitou roli hraje
kvalita a jaké jsou možnosti využití získaných surovin.
Ing. Patrik Luxemburk, jednatel ve
společnosti Stabilplastik
Chytrá paleta – řešení pro udržitelnou logistiku
Materiálová recyklace směsných odpadních plastů – prezentace zaměřená
na shrnutí 20 let existence na českém
trhu materiálové recyklace plastů. Přednáška bude zaměřena také na aktuální
problémy materiálové recyklace v ČR
z pohledu praxe.
Pavlína Sporková, DiS., vedoucí oddělení komunikace a marketingu společnosti REMA a koordinátorka projektu
Chytrá recyklace
Environmentální vzdělávání jako
klíč k lepší budoucnosti
Jaká je nejlepší investice? Pochopitelně do vzdělání. I do toho environmentálního. Vizí Chytré recyklace je, aby veřejnost dokázala porozumět širším souvislostem, které ji dovedou k environmentálně prospěšnému, udržitelnému a odpovědnému zacházení (nejen) s elektrozařízeními, elektroodpadem či bateriemi.

Mgr. Vladimíra Karasová, vedoucí
útvaru propagace a ekologické výchovy, tisková mluvčí OZO Ostrava
Reuse centrum Ostrava jako příklad
dobré praxe cirkulární ekonomiky
Cílem prezentace je seznámit veřejnost s Reuse centrem Ostrava, které
v loňském roce otevřela odpadová společnost OZO Ostrava v jednom ze svých
areálů. Centrum má nyní za sebou první rok provozu a již si stihlo vybudovat
velkou prestiž a širokou síť fanoušků.
Ing. Tomáš Schaffartzik, manažer
sekce chráněného zaměstnávání, zástupce ředitele Charity Opava
Sociální podnik a cirkulární ekonomika
Patří sociální podnikání do oblasti
cirkulární ekonomiky a jaké jsou jeho
principy, smysl a podstata? Jaký je pohled samotných lidí se zdravotním či jiným znevýhodněním na činnost sociálního podniku a jaké konkrétní cesty existují v procesu zlepšování života lidem, svému okolí i sobě navzájem?
Ing. Katarina Kajánková, poradkyně pro ekologii ve společnosti SUEZ CZ
Cirkulární gastroodpady
Pojem gastroodpady nemá v současném zákoně o odpadech přesnou definici. Je to v podstatě podmnožina potravinových odpadů, resp. bioodpadů, kterých v současnosti vzniká víc než nevyhnutelné množství. Pokud dokážeme
omezit plýtvání s jídlem, pořád zůstává
otázka, jak naložit s potravinovým odpadem, jehož vznik je nevyhnutelný a chceme ho co nejlépe vrátit do oběhu, zpátky
do přírody.

Jan Mára, DiS., obchodní ředitel
ARMOR Print Solutions pro CZ+SK
Bezodpadový kancelářský tisk?
Jde to
Tradiční evropský výrobce tiskových
kazet ARMOR představuje program
OWA na odběr a 100% recyklaci vypsaných tonerových kazet, jehož obrovský
přínos spočívá v řízení oběhu surovin,
přesně podle principů cirkulární ekonomiky.
Ing. Mgr. Vanda Dušková, senior
specialista pro IMS a ochranu životního prostředí ve společnosti O2 Czech Republic
Kde technologie pomáhají
Jakým způsobem je O2 zapojeno do projektu Zelená firma a jak jsou zapojeni do
vzdělávání v oblasti recyklace a ochrany
životního prostředí zaměstnanci v O2?
Jaké je postavení O2 jako dovozce, výrobce a prodejce EEZ na českém trhu a jaké
jsou recyklační aktivity v interních i externích procesech společnosti?
Ing. Jan Chovanec, provozně technický manažer ve Spalovně nebezpečného a průmyslového odpadu Ekotermex
Spalovna nebezpečného odpadu
jako podpora odpadového a oběhového hospodářství
Jak nakládat s odpadem, který nelze
kvůli jeho materiálovým či jiným vlastnostem recyklovat? Co se děje s odpady
ze zdravotnictví či nebezpečnými odpady z průmyslu? Jaká je skutečná cena
za nakládání s odpady s ohledem na ekonomické nebo sociální aspekty produktu a působení na životní prostředí a jaké
jsou technologie zpracování?
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Multioborová online konference na téma cirkulární ekonomiky a odpadového hospodářství
PROGRAM KONFERENCE
09:00 - 09:10
09:10 - 09:35
09:35 - 10:00
10:00 - 10:25
10:25 - 10:40
10:40 - 11:05
11:05 - 11:30
11:30 - 11:55
11:55 - 12:20
12:20 - 12:50
12:50 - 13:45

13:45 - 14:10
14:10 - 14:35
14:35 - 14:50
14:50 - 15:15
15:15 - 15:40
15:40 - 16:05
16:05 - 16:15
Mediální partneři:

Zahájení konference – moderuje Michala Hergetová
Ing. David Vandrovec, MBA, společnosti REMA
Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA, ASHPA oběhová hospodářství
Ing. Martin Zemek Ph.D., Česká inspekce životního prostředí
Přestávka
Ing. Lucie Zrnovská, PRAKTIK system
Ing. Patrik Luxemburk, Stabilplastik
Mgr. Vladimíra Karasová, OZO
Pavlína Sporková, DiS., Chytrá recyklace
Obědová přestávka
Panelová diskuze – moderuje Nikita Poljakov
Ing. David Vandrovec, MBA, společnosti REMA
Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA, ASHPA oběhová hospodářství
Ing. Patrik Luxemburk, Stabilplastik
Mgr. et Ing. Ladislav Trylč, Ministerstvo životního prostředí
Mgr. Zuzana Holá, M.A., Vodafone
Ing. Tomáš Schaﬀartzik, Charita Opava
Jan Mára, DiS., ARMOR
Přestávka
Ing. Katarina Kajánková, SUEZ CZ
Ing. et Mgr. Vanda Dušková, O2 Czech Republic
Ing. Jan Chovanec, EKOTERMEX
Ukončení konference

Odpovědnost vlastního bytí
Cirkulární náboženství a ekonomická metastáze
Kontrolní činnost ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství a zpětného odběru výrobků
Elektroodpad jako hodnotný zdroj surovin a nejvíce rostoucí tok odpadu na celém světě
Chytrá paleta - řešení pro udržitelnou logistiku
Reuse centrum Ostrava jako příklad dobré praxe cirkulární ekonomiky
Environmentální vzdělávání jako klíč k lepší budoucnosti
Je současný tlak na uhlíkovou neutralitu příležitostí, jak konečně najít v odpadech
opravdové cirkulární příležitosti?

Sociální podnik a cirkulární ekonomika
Bezodpadový kancelářský tisk? Jde to!
Cirkulární gastroodpady
Kde technologie pomáhají
Spalovna nebezpečného odpadu jako podpora odpadového a oběhového hospodářství

chytrarecyklace.cz/konference
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Zazní i věštba
Múza a čáry v soutěži Prostřeno! na Liberecku
ČR | Prostřeno! zavítá do Libereckého
kraje. V pondělí uvaří operátor výroby
Ján (51 let), který v pořadu účinkoval
před deseti lety. Tenkrát nevyhrál, teď
to chce zlomit, jenže jeho menu působí
skromně: plněné rohlíčky, paradajková
polévka, francouzské brambory.
V úterý soutěží nezaměstnaná Martina (49). Sází na játrovou paštiku s brusinkami, pórkovou polévku, kachní
prsa a banánové řezy. Vystupuje sebevědomě a neváhá tasit ženské zbraně.
Ve středu soupeře čeká večer u konceptuálního umělce Petera Herela (54).
Hosty přivítá ve svém ateliéru a k ruce
mu bude jeho múza Olí. Menu poskládal ze svých cest: marinovaného krymského raka na kopru a aztéckou kuřecí
polévku s křepelčím vejcem. Jako hlavní chod bude Sagarmatha.
Ve čtvrtek vaří Ján číslo 2, asistent
prevence kriminality. Aby se to nepletlo, ostatní mu říkají Honzík (31). Připraví šneky z pizzového těsta, plněnou kuřecí rolku ve slanině, šťouchané brambory s jarní cibulkou a na závěr ovocné
mini dortíky. Martina vysloví svou věšt-

bu. A má skutečně věštecké schopnosti,
nebo je to jen taktika a lest?
Jako poslední se v pátek k plotně postaví truhlář Aleš (44). Bude paštika s
domácími houstičkami, šťavnatá kuřecí
roláda s bramborovým pyré a mrkvový
dort s „marmoškou“. Kdo vyhraje 60 tisíc? Sledujte Prostřeno! každý všední
den na Primě od 17.50 hodin.
(kot)
Hlavní chod Sagarmatha
Ingredience:
1 kg kuřecích
stehen nakrájených
na
menší kusy,
mletý koriandr, mletý římský kmín, nastrouhaný čerstvý zázvor, koření garam masala, kuřecí vývar, bílý jogurt, olej, máslo, smetana, mango, paprika, kokosové mléko,
čerstvě namletý černý pepř, sůl. Postup: Rozehřejeme ve vysoké pánvi na
mírném ohni olej a máslo. Osmažíme
na něm dozlatova kuře. Přidáme veškeré koření a restujeme další 2 minuty,
aby se koření rozvonělo. Přidáme rajča-

Zleva Peter Herel Raabenstein, Ján Zatroch, uprostřed vzadu Aleš Pásek,
Martina Šídová a Ján Puľo nad poklicemi s výhrou.
FOTO | FTV PRIMA
tové pyré a kuřecí vývar, přivedeme k
varu a necháme 10 až 15 minut probublávat. Až bude maso měkké, přidáme jogurt a smetanu a už dále nevaříme.
Dochutíme solí a pepřem. Podáváme
horké s bílou rýží a zasypané čerstvým
koriandrem.
Kachní prsa s brusinkami a medem
Ingredience:
5 kachních prsíček, 400 ml bílého vína, 4 až
5 lžic brusinkového kompotu, 2 lžíce medu, 1 kg brambor, koření na americké brambory, rozmarýn, petrželka, sůl, pepř. Postup:

Kachní prsa omyjeme, osušíme a nařízneme kůži, osolíme a opepříme. Dáme
na pánev kůží dolů a cca 5 minut opékáme z každé strany. Poté přendáme do zapékací mísy, přilejeme část výpeku. Do
zbytku výpeku vmícháme brusinky,
med, přidáme snítku rozmarýnu a dolijeme bílým vínem a krátce povaříme.
Směs nalijeme do mísy k masu a dáme
péct do trouby na 10 minut. Před podáváním nakrájíme na plátky. Restované
brambory: Brambory nakrájíme na
plátky, osolíme, opepříme, posypeme
kořením na brambory a dáme restovat
na pánev s olejem a restujeme z obou
stran, až jsou brambory opečené. Nakonec posypeme petrželkou.
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Překotný úprk „po zelené“
Bezhlavá honba za
takzvanou uhlíkovou
neutralitou povede
ke zdražení zboží
a služeb, konstatovali
odborníci na konferenci
Česko bez kouře.

ČR | Říká se mu Green Deal a v příštích letech má v Evropské unii zásadně posunout zdejší průmysl i život celé společnosti k výrazně ekologičtější podobě. Jistě
chvályhodný trend však vzniká velmi překotně, direktivně a tím s dalekosáhlými
dopady na ekonomiky jednotlivých států.
Shodli se na tom odborníci, politici a zástupci firem, kteří se na Fakultě architektury ČVUT v Praze minulý týden účastnili
konference Česko bez kouře.
Cíle deklarované v Green Dealu nejsou
nízké. „Úkolem všech oborů lidské činnosti je naučit se v průběhu třiceti let radikálně snížit svoji energetickou náročnost
a zcela se oprostit od používání fosilních
paliv,“ shrnul šéf společnosti Siemens Mo-

bility Česká republika Roman Kokšal.
Vše s vědomím, že Evropská komise počítá v následujících deseti letech s více než
polovičním snížením emisí skleníkových
plynů proti začátkům milénia. Do roku
2050 je pak v plánu dosáhnout uhlíkové
neutrality na území EU.

„Chce to střízlivý postoj“
Obrat k ekologii, který nyní Evropa zažívá v podobě zelených balíčků, si ovšem
buď vynutí omezení spotřeby, nebo dojde
ke zdražení zboží a služeb. Západní civilizace podle ředitele poradenské společnosti KPMG v Česku Mojmíra Hampla podlehla sebemrskačství.
O podobě Green Dealu se před jeho vyhlášením nediskutovalo a nyní se zdá, jako
by s ním nešlo už nic dělat. „My jako západní civilizace jsme si řekli, že rosteme moc
a že naše bohatnutí má příliš velké externí
dopady, a rozhodli jsme se s tím něco dělat,“ uvedl během konference Hampl, který
deset let působil jako viceguvernér České
národní banky. Na nedostatek diskuze
k problematice upozornil i rektor Českého
vysokého učení technického Vojtěch Petráček. Podle něj je klimatická krize skuteč-
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ným problémem, je ho ale potřeba řešit tak,
aby si Česko v rámci globálního trhu zachovalo svoji ekonomickou sílu. „Na naší univerzitě nejsme zastánci grandiózních klimatických balíčků a úprku od benzinových
motorů k elektřině a podobných módních
trendů. Chtěli bychom uplatnit střízlivý postoj. Ptáme se, jaký bude dopad balíčků na
průmysl a sociální smír, když velcí ekonomičtí hráči, zejména v Asii, o podobné
transformaci neuvažují,“ dodal Petráček.

Problémem je vytápění

AŤ VÁS
ŠPATNÉ POČASÍ
NEZASKOČÍ

STĚRAČE, BRZDY,
AUTOBATERIE

Místopředseda představenstva ČEZ
Pavel Cyrani na konferenci Česko bez
kouře nastínil plán, že do pěti let dojde
ke zčtyřnásobení počtu dobíjecích
míst pro elektroauta. FOTO | T. KRIST, MAFRA
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Zásadní chybou by podle něj bylo, kdyby
se Česko s výhledem na povinnou elektromobilitu vzdalo dosavadního know-how
v oblasti výroby spalovacích motorů. Může
se totiž i přes plány na zákaz prodeje aut se
spalovacím motorem od roku 2035 ukázat,

že to bez motorů na fosilní paliva nepůjde.
A pak by se výroba
přesunula jinam. Ambice nahradit spalovací auta elektromobily
Česko v nejbližších letech nesplní. „Česká
republika může považovat za úspěch, když
do roku 2030 bude mít
300 tisíc elektrických vozidel,“ uvedl ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček.
Jak dodal, největší restrikce se zaměřují na
osobní dopravu, ovšem automobily nejsou
tou nejdůležitější oblastí, kde lze energii
spořit. Tou je podle vicepremiéra Havlíčka neefektivní vytápění, chybějící energeticky úsporné stavby.
V Česku se přitom podle ministra životního prostředí Richarda Brabce vloni dýchalo nejlépe za poslední dvě desetiletí, většina měřicích stanic zaznamenala nejnižší
koncentrace polétavého prachu i oxidu dusičitého od začátku tisíciletí. Kromě koronavirem vynucených opatření byla důvodem
i pokračující výměna starých kotlů v domácnostech. Tu chce vláda podpořit formou dotací dalšími 14 miliardami korun.
Pozitivní byla i Andrea Gontkovičová,
šéfka tabákové společnosti Philip Morris
pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Firma
má za cíl, aby do roku 2025 přešlo na bezdýmné alternativy nejméně 40 milionů dospělých kuřáků, do vědy a výzkumu investuje miliardy dolarů. „Nacházíme se
v bodě zlomu, 21. století nám nabízí nové
inovace a řešení, která zlepšují život každého z nás a snižují dopad na přírodu. Věřím,
že to vše zvládneme,“ uvedla Gontkovičo(re, MF DNES, Lidovky.cz)
vá.

S Explorerem si už „nekliknete“.
Král prohlížečů internetu skončí
ČR | Nejrozšířenější internetový prohlížeč světa Internet Explorer jde do důchodu. To modré „éčko“, jež člověka mohlo
přenést kamkoliv po internetu a na které
klikly za jeho existenci miliardy uživatelů, postupně zmizí ze světa počítačů.
Rozhodl se tak jeho tvůrce – společnost
Mircosoft, jejímž majitelem je nejbohatší
člověk na světě Bill Gates. „Explorer pro
stolní počítače bude stažen a jeho podpora
pro Windows 10 skončí 15. června 2022,“
uvedl v minulých dnech Microsoft s tím, že
velká část podpory skončila už letos 17. srpna. Až příští rok zbytek podpory a aktualizací skončí úplně, Microsoft se bude snažit
zablokovat k nepodporovanému prohlížeči
přístup. V Exploreru nejspíš nepůjdou otevřít některé aplikace nebo se bude načítat
jeho nástupce, prohlížeč Edge.
Internet Explorer se zrodil v roce 1995
a brzy se stal nedílnou součástí operačního
systému Windows. V roce 2002 jeho podíl

dosáhl ve světě i v Česku přes 90 procent.
Byl nejslavnější, nejpoužívanější, nejrozšířenější. A tehdy přišel jeho pád.
K fatální chybě došlo v létě 2001. Tehdy Mircosoft vypustil do světa 6. verzi Exploreru, která byla problematická zejména
kvůli bezpečnosti, měla totiž menší odolnost vůči počítačovým virům. To stačilo,
aby se lidé začali od „modrého éčka“ pomalu odklánět. Na scénu se pomalu dral
jiný „král“ prohlížečů neboli browserů.
Jmenoval se Chrome a vyvinula ho společnost Google. Chrome si brzy oblíbila většina uživatelů, zatímco Explorer byl kritizován pro svou pomalost. Chrome začal dominovat a prvenství si udržel dodnes. Letos v dubnu měl celosvětový podíl na trhu
65 %. Microsoft se ale nevzdal, v roce
2015 vypustil nový prohlížeč, nástupce Exploreru pojmenoval Edge. Ten má sice letos
podíl na globálním trhu pouhá tři procenta,
experti mu ale předpovídají růst.
(jos)

KAŽDÝ SI MŮŽE DOVOLIT LUXUSNÍ KÚRU – DOMÁCÍ MAGNOTERAPIE
UŽ PO PRVNÍM POUŽITÍ MŮŽE VÁS UVOLNIT OD BOLESTI A POSTAVIT NA NOHY!

Díky biomagnetickému
náramku dostala šanci na odstranění
bolesti a únavy ze svého života

Vy také můžete zapomenout na bolesti kloubů, migrény, revmatismus,
degenerace a posílit tkáně kloubů. Noste biomagnetické šperky
na zápěstí – díky nim vaše potíže mohou zmizet. Jasné zlepšení
zdravotního a fyzického stavu již po několika dnech!

V

ždy jjsem bbyla
žd
l zaneprázdněný
á d ě ý čl
člověk,
ěk
nicméně v určitém okamžiku časté bolesti kloubů a neustálá migréna všechno
změnily. Kvůli revmatismu a neustálé
únavě jsem nebyla schopná provádět každodenní
činnosti. Moji blízcí mi sice pomáhali, ale už jsem je
nechtěla neustále využívat.

Vykoušela jsem všechno, abych se zbavila bolesti
nebo bodání, ale měla jsem dojem, že nic mě nemůže zbavit utrpení. Jednoho dne mi sousedka přinesla
náramek, který byl velmi užitečný při problémech s
rovnováhou a zánětech. Na začátku jsem tomu vůbec
nevěřila, proto náramek sundala a nasadila mi jej na
ruku. „Nos to nějakou dobu a nesundávej, a uvidíš“ – řekla vážně Jiřka.
Tak jsem nosila tu její cetku, ale jenom proto,
abych ji dokázala, jak se mýlí. Ráno jsem ovšem
změnila názor. Všimla jsem si, že revmatická bolest
mě v noci nevzbudila, a od té doby jsem spala stále
lépe. Po několika dnech nošení náramku revmatoidní bolesti a migrény se snížily! Tehdy jsem
se přesvědčila o úžasných vlastnostech náramku.
Objednala jsem si náramek obohacený o dodatečné
stříbrné a turmalinové ionty, protože už roky bojuji s
pokročilou artrózou kloubů a bolesti zad, a mám taky
problémy s krevní srážlivostí a fibrilací síní. Biomagnetický náramek nosím už asi půl roku a prakticky
mi nic není! Kromě toho jsem si všimla, že se posílila
moje imunita a vitalita, protože jsem se na podzim ani
jednou nenachladila. Už se necítím přetažená, mám
více energie a mohu se znovu starat o domov a svou
milovanou zahradu. Jsem zdatnější a šťastná!

Starověká moc biomagnetů
pomáhá obnovit sílu
„Po mnoha letech výzkumů jsem objevila neobvyklý způsob, jak bojovat s chronickou bolestí, revmatismem, problémy s klouby a rovnováhou. V rámci
mého skvělého řešení jsem využila přirozenou sílu magnetů, známých už od starověku. Díky této neobvyklé kúře každý
orgán může být ovlivněn magnetickým
polem o celkové síle 5000 Gs. Důležité
je, že síla byla vhodně vybrána odborníky, díky čemuž je zcela bezpečná. Díky ideální síle magnetu po
několika dnech zdroj bolesti
může být blokován a závratě redukovany, což má za
následek obnovení rovnováhy těla. Po několika
dnech je možné intenzivní hojení a rekonstrukce
tkání a kostí poškozených

Paní Eliška (65 let) nesouhlasila
s tím, aby z ní život udělal
nemocnou starou ženu...

poraněním, degenerací a revmatismem. Odpovídá za to takzvaný piezoelektrický efekt, který může
zvyšovat množství stavebních bílkovin v těle.
Později činnost založená na základních fyzikálních zákonech pomáhá zlepšovat průtok hemoglobinu a enzymů obsahujících hodně kovů, které
zvyšují svojí aktivitu. Díky tomu může dojít k okamžitému procesu látkové vyměny, který napomáhá
hubnutí, vyrovnávání stresu a obnovení ztracené
síly a vitality. Můj objev může fungovat na buněčné
úrovni, u zdroje problému, a zároveň stimulovat vodivost mezi nervovými buňkami, které
jsou odpovědné za obnovování nervových spojení.
Díky tomu poškození, která vznikla v průběhu let
mají šanci se vrátit – vysvětluje tvůrkyně náramku,
odbornice z americké univerzity.

Biomagnetický
náramek umožňuje:
Redukovat bolest
Zvýšit vitalitu těla
Zrychlit regeneraci
kloubů a překonat
revmatismus

DÍKY BIOMAGNETICKÉMU
NÁRAMKU

MÁTE ŠANCI:

» zmírnit zánět,

» obnovit poškozené tkáně,
» snížit bolest,
» získat energii,
» posílit imunitu.
Zlepšení pohody a posílení
zdraví jsou možné!
Už nemusíte neustále hledat úlevu od utrpení. Díky náramku MagnePulso máte šanci překonat
mnoho druhů onemocnění bez drahých zákroků a čekání ve frontach. Pozitivní výsledky potvrdila řada nezávislých testů. Vyplývá z nich,
že kúra je účinná a zcela bezpečná. Tyto
účinky jsou potvrzeny statistikami – většina lidí, kteří nosili pravidelně náramek,
prohlašuje, že během několika dní se zbavila závratí a problémů se spaním.

Redukovat závratě
a poruchy rovnováhy
Jasně zlepšit kvalitu
spánku

V následujících týdnech biomagnetický
náramek může eliminovat poruchy rovnováhy, bolesti kloubů a revmatismus, což
prohlašuje převážná většina. Mezi účastníky
testů byli také lidé, kteří roky ignorovali své
zdravotní problémy, a proto tato skupina
potřebovala více času, aby si mohla všimnout regenerace těla.

Získejte biomagnetický náramek

ZA AKČNÍ CENU!

Nabídka pla
attí
do 20.9.2021

Ušetřete 1313 Kč ještě dnes!
Pro prvních 100 lidí originální produkt
se slevou -73% (doprava ZDARMA!)

Zavolej:

296 183 081

Po – Pá 8–20 hod., So – Ne 9–18 hod.
(cena za 1 min. hovoru podle sazby operátora)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 18. září 2021

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.25 Polopatě 7.20 Bajaja 8.55 Úsměvy
Daniely Kolářové 9.40 Gejzír 10.10 Z archivu
Sherlocka Holmese 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Zachýsek, zvaný Rumělka 14.10
O chudém královstvíčku 15.20 Dnes naposled
17.00 Hercule Poirot 17.55 Bydlet jako...
designér 18.25 Kluci v akci 18.55 Události za
okamžik a počasí 19.00 Události 19.52
Branky, body, vteřiny

5.55 Looney Tunes: Úžasná show (14, 15) 6.45
Kačeří příběhy (95-97) 8.05 Paní Zima 9.20
SuperStar 11.35 Koření 12.30 Volejte Novu
13.10 Rady ptáka Loskutáka 14.25 Souboj na
talíři 15.30 Svatba na první pohled II 17.15
Čarodějův učeň. Fantasy film (USA, 2010)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Iron Man (10) 6.45 Pirátova rodinka (6)
7.10 Bolek a Lolek 7.25 M.A.S.H (164) 7.55
M.A.S.H (165) 8.30 Autosalon.tv 9.45 Česko
Slovensko má talent 11.25 Máme rádi Česko
13.25 Hvězdy nad hlavou (3) 14.45 Jak svět
přichází o básníky. Filmová komedie (ČR,
1982). Hrají P. Kříž, D. Matásek, M. Šafránková,
F. Filipovský, J. Somr 16.40 Důvod k rozvodu.
Filmová komedie (ČR, 1937) 18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME

6.00 Umění je cool 6.15 Top Gear XXII (2) 7.20
Pevnost Boyard (9) 10.05 Re-play 10.40 COOL
e-sport 11.05 Ajťáci (2) 11.40 Ajťáci (3) 12.10
Simpsonovi XIII (5, 6) 13.05 Simpsonovi XIII (7, 8)
14.05 Den nezávislosti 17.10 Ajťáci (4) 17.40 Ajťáci
(5) 18.15 Simpsonovi XIV (11) 18.45 Simpsonovi
XIV (12) 19.15 Simpsonovi XIV (13) 19.45
Simpsonovi XIV (14) 20.15 Doba ledová 3: Úsvit
dinosaurů 22.05 Černý jestřáb sestřelen

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 Všechnopárty
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Maigret a lepší lidé
Detektivka (Fr./Belg./Švýc.,
2000). Hrají B. Cremer,
A. Brasseur, C.Siholová,
M. Duchaussoy, C. Boisová.
Režie D. Granier-Deferre, P. Joassin
23.50 Komisař Montalbano
Srpnový žár. Krimiseriál
(It., 2008)
1.35 Přes nový práh
2.00 Sama doma
3.30 Kuchařská pohotovost
4.00 Malá farma
4.25 Bydlení je hra
4.45 Pod pokličkou
5.10 Rajské zahrady
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.15 Noviny 6.50 Policisté v akci 7.50

Policisté v akci 8.55 Nová zahrada 9.50 Na
chalupě 10.50 Nové bydlení 12.00 DELUKSE (3)
13.05 První oddělení 13.30 Doktor z vejminku (3)
14.30 Kandráčovci koncert 17.05 Nová zahrada
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.00 30 případů majora Zemana
(25) 23.40 DELUKSE (3) 0.35 První oddělení

NEDĚLE 6.20 Noviny 6.55 Dr. Ludsky (5/10)

8.10 Dr. Ludsky (6/10) 9.25 Záchranáři v akci 11.05
Nemocnice 12.05 Nemocnice 13.15 Bučkovi 2 –
Slunce, seno, vesnice 14.50 Případ mrtvého muže
16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.20
Inženýrská odysea (13/13) 23.45 Záchranáři v akci
0.55 Extrémní případy

PONDĚLÍ 6.05 Krimi 6.30 Noviny 7.00 Soudní

síň 11.00 Policisté v akci 12.00 Dr. Ludsky (6) 13.05
Klan – V dobrém i ve zlém (10) 14.10 Soudní síň
15.05 Soudní síň 16.05 Soudní síň 17.10 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Dr. Ludsky (7) 21.30 Případ mrtvého
muže 23.35 První oddělení II 0.20 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

REALITY SHOW

20.20 Svatba na první pohled II
21.45 Padesát odstínů temnoty
Romantické drama (USA, 2017)
0.00 Očista
Thriller (Fr./USA, 2013)
1.35 Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans V (11)
2.15 Specialisté (44)
3.05 Volejte Novu

ÚTERÝ 12.00 Klan – V dobrém i ve zlém (11)

13.10 První oddělení II 14.00 Soudní síň 16.05 Soudní
síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.55 První oddělení
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
30 případů majora Zemana (25) 22.00 Nemocnice
23.00 První oddělení II 23.55 Nové bydlení

STŘEDA 11.45 Klan – V dobrém i ve zlém (12)

12.50 První oddělení II 13.45 Soudní síň 16.50
Policisté v akci 17.50 První oddělení 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Inženýrská
odysea (13) 21.35 Doktor z vejminku (4) 22.30 První
oddělení II 23.30 Nové bydlení

ČTVRTEK 12.00 Klan – V dobrém i ve zlém (13)

13.05 První oddělení II 14.05 Soudní síň 16.15 Soudní
síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.55 První oddělení
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Dr. Ludsky 21.30 Nemocnice 22.30 První oddělení II
23.30 Nové bydlení 0.05 Klan – V dobrém i ve zlém

PÁTEK 11.45 Klan – V dobrém i ve zlém (14)

12.45 První oddělení II 13.45 Soudní síň 16.50
Policisté v akci 17.50 První oddělení 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Sedmého
dne večer 22.20 Bučkovi 2 – Slunce, seno, vesnice
23.55 Nové bydlení 0.25 Klan – V dobrém i ve zlém

20.15 Dvojka na zabití (3)
Smrt v trojúhelníku. Krimiseriál
(ČR, 2021). Hrají J. Prachař,
S. Sandeva, M. Vladyka, N. Lichý,
M. Šteindler. Režie L. Kodad
21.35 Polda II (4)
Čarodějky. Detektivní seriál
(ČR, 2017). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka,
J. Vyorálek. Režie J. Fuit
22.55 Jak svět přichází o básníky
Filmová komedie (ČR, 1982).
Hrají P. Kříž, D. Matásek,
M. Šafránková, F. Filipovský,
J. Somr. Režie D. Klein
0.55 Ronin
Akční thriller (VB/Fr./USA,
1998). Hrají R. De Niro,
S. Skarsgard, J. Reno, J. Tříska.
Režie J. Frankenheimer
3.25 Jedinečný
Sci-fi film (USA, 2001)
5.20 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00

Teleshopping 7.25 Esmeralda 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 Vášnivý polibek 17.55
Esmeralda 18.55 Esmeralda 19.55 Hotel Herbich
20.55 Vášnivý polibek 21.55 Vášnivý polibek
23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 6.20 Zvěřinec 7.00 Teleshopping 7.25

Esmeralda 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Hotel Herbich 15.55 Vášnivý
polibek 16.55 Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda
18.55 Esmeralda 19.55 Vášnivý polibek 20.55
Vášnivý polibek 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Esmeralda
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 Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda
19.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.55 Cesta srdce, drama (USA, 1997) 8.40 Můj
přítel Monk VII (15, 16) 10.20 Teleshopping 10.55
Toy Story: Příběh hraček 12.25 Neobyčejný život
Timothyho Greena, fantasy film (USA, 2012) 14.25
Vzhůru do oblak, animovaný film (USA, 2009)
16.15 Auta 2, animovaný film (USA, 2011) 18.10
Bobule, komedie (ČR, 2008) 20.00 Ocelová pěst,
akční film (Indie/USA, 2011) 22.30 Nepříčetná,
horor (USA, 2018) 0.25 Mizerové 2

Prima Max
6.05 Iron Man (9) 6.35 Námořní vyšetřovací služba
L. A. XI (19, 20) 8.20 Bohové musí být šílení II 10.25
Mission: Impossible 2, akční thriller (USA/N, 2000)
12.55 Eragon, dobrodružný film (USA/VB/Maď.,
2006) 15.10 Úsměv Mony Lisy, romantický film
(USA, 2003) 17.35 Snídaně u Tiffanyho, romantická
komedie (USA, 1961) 20.00 Odkaz hříšnice,
romantické drama (N/ČR, 2012) 22.45 Vysoká hra
patriotů, thriller (USA, 1992)

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55 Skrytá
vášeň 20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55 Hotel
Herbich 20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20

Krampovoloviny
10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Hotel Herbich
15.55 Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55
Skrytá vášeň 20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 8.20 Esmeralda 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 Vášnivý polibek 17.55
Esmeralda 19.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČÍSLO 373

neděle 19. září 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
15.35
17.10
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.10
21.44
21.45
23.10
23.55
0.50
1.20

Zajímavosti z regionů 6.25 Dnes
naposled. Drama (ČR, 1958) 8.00
Pečení na neděli 8.30 Ebenový kůň.
Pohádka (ČR, 1971) 8.55 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.35 Objektiv 11.05 Život na
zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O malíři Adamovi
Jabloňová panna
Poslední slovo
Kdopak by se vlka bál
Otec, nebo bratr
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Ochránce (3/10)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Rubikova kostka
Případy detektiva Murdocha XII
Bolkoviny
Banánové rybičky
Na forbíně TM

Nova
5.55
6.05
7.00
8.15
10.05
12.05
14.00
15.55
17.45
19.30
20.20
22.40
23.30
0.00
1.55
2.35
3.20

Zig a Sharko III
Looney Tunes: Úžasná show
(16, 17)
Kačeří příběhy (98-100)
O zlaté huse
Pohádka (N, 2013)
Zatímco jsi spal
Romantická komedie (USA,
1995)
10 důvodů, proč tě nenávidím
Komedie (USA, 1999)
Parta hic
Komedie (ČR, 1976)
2Bobule
Komedie (ČR, 2009)
Na pytlácké stezce
Dobrodružný rodinný film (ČR,
1979)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Love Island
Střepiny
Parta hic
Komedie (ČR, 1976)
Odložené případy IV (17)
Život ve hvězdách
O zlaté huse

6.10
6.40
7.10
8.05
9.20
9.55
10.30
11.00
11.45
12.35
12.50
13.30
13.55
15.20
16.30
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.05
0.30
3.15

Prima

Nova Cinema

Iron Man (11)
Pirátova rodinka (7)
M.A.S.H (165, 166)
Druhá světová válka: Cena říše (3)
Prima SVĚT
Vařte jako šéf!
Prima Mazlíček
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Dvojka na zabití (3)
Polda II (4)
Přes prsty
Romantická komedie (ČR/SR,
2019)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Špunti na vodě
Komedie (ČR, 2017)
3 dny na zabití
Akční film (USA/Fr./Rus., 2014)
Odkaz hříšnice
Romantické drama (N/ČR, 2012)
Vraždy podle Agathy Christie (10)

5.20 DC Super Hero Girls: Hrdina roku 6.30
Báječná dovolená 8.10 Auta 2 10.00 Vzhůru do
oblak 12.20 Bobule 14.15 Ocelová pěst 16.40
Medvědí bratři 18.10 Stroj času 20.00 Čarodějův
učeň, fantasy film (USA, 2010) 22.05 Loď duchů,
horor (USA, 2002) 23.50 Padesát odstínů temnoty
1.55 Nepříčetná, horor (USA, 2018)

Prima cool
6.00 Umění je cool 7.15 Autosalon 8.25 Pevnost
Boyard (10) 10.55 Autosalon.tv 12.10 Ajťáci (4)
12.40 Ajťáci (5) 13.10 Simpsonovi XIII (9-12) 15.10
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 17.10 Ajťáci (6)
17.40 Ajťáci II (1) 18.15 Simpsonovi XIV (15, 16) 19.15
Simpsonovi XIV (17) 19.45 Simpsonovi XIV (18)
20.15 Mission: Impossible 3 22.50 Rambo II 0.50
Simpsonovi XIV (15)

Prima Max
5.20 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
8.25 Iron Man (10) 8.50 Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (20, 21) 10.40 Důvod k rozvodu 12.45
Úsměv Mony Lisy 15.15 Den nezávislosti 18.10
Utopenec na útěku, parodie (USA, 1998) 20.00
Poslední prázdniny, komedie (USA, 2006) 22.20
V moci posedlosti, thriller (Kan./USA, 1993) 0.40
3 dny na zabití, akční film (USA/Fr./Rus., 2014)

pondělí 20. září 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Z archivu Sherlocka
Holmese 9.55 168 hodin 10.30 Osada
(3/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Podnájem
14.20 Rubikova kostka
15.45 Na krok od nebe II
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Rapl II (3/13)
21.10 Reportéři ČT
21.50 Krotitelé dluhů – Jaroslava
Kernová
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.20 Setkání v červenci
23.45 AZ-kvíz
0.15 Zkus mít vkus
0.40 Pod pokličkou

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
10.55
11.50
12.00
12.35
14.00
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.15
1.00
1.45
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4110)
Specialisté (44)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(9)
Odložené případy IV (18)
Můj přítel Monk VIII (1, 2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4111)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (139)
Specialisté (45)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (12)
Můj přítel Monk VIII (1, 2)
Odložené případy IV (18)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (12)
Na lovu

6.15
7.00
8.10
9.15
10.20
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
3.05
4.05
5.40

Prima

Nova Cinema

Iron Man (12)
Nový den
M.A.S.H (166, 167)
Přešlapy II (3)
Tlouštíci
Walker, Texas Ranger IV (3)
Jake a Tlusťoch II (3)
Policie Hamburk VII (27)
Komisař Rex VI (11)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Hvězdy nad hlavou (4)
První večeře
Tlouštíci
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VI (11)
Jake a Tlusťoch II (3)
Policie Hamburk VII (27)
Pohoda u krbu

7.20 Toy Story: Příběh hraček 8.45 O zlaté huse
10.35 Teleshopping 11.05 Ocelová pěst 13.35
Teleshopping 14.10 Stroj času 16.00 Zatímco jsi
spal, romantická komedie (USA, 1995) 18.00 Čarodějův učeň, fantasy film (USA, 2010) 20.00 Captain
America: Občanská válka 22.40 Americký gangster, krimidrama (USA/VB, 2007)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.45 Flash (10, 11) 8.55 Top
Gear XXII (3) 10.05 Hvězdná brána III (47, 48) 12.10
Ajťáci (6) 12.45 Ajťáci II (1) 13.15 Simpsonovi XIII
(13-16) 15.05 Hvězdná brána III (49, 50) 17.10 Ajťáci
II (2, 3) 18.15 Simpsonovi XIV (19-22) 20.15 Prima
Partička 21.15 Partička 22.05 Teorie velkého třesku
XII (22, 23) 23.05 Re-play 23.40 Simpsonovi XIV
(19) 0.10 Simpsonovi XIV (20)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.35 Iron Man (11) 8.00
Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (21, 22) 9.50
Dvanáct do tuctu 2 11.45 Rande měsíce 13.55
Utopenec na útěku 15.50 Špunti na vodě 17.45
Poslední prázdniny 20.00 Percy Jackson: Zloděj
blesku, dobrodružné fantasy (USA, 2010) 22.25
Pod vysokým napětím, akční film (USA, 2015) 0.25
Mission: Impossible 3

úterý 21. září 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe II
9.55 Úsměvy Arnošta Goldflama
10.40 Dobrodružství kriminalistiky
(14/26) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Otec, nebo bratr
15.45 Na krok od nebe II
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Nejlepší trapasy
21.25 Vlak dětství a naděje (1/6)
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Příběhy slavných... Z. Štěpánek
23.25 Případy detektiva Murdocha XII
0.10 Kriminalista
1.10 Po stopách
1.25 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.35
8.55
9.50
10.55
11.50
12.00
12.40
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.45
22.45
23.45
0.40
1.35
2.15
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4111)
Specialisté (139)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(10)
Odložené případy IV (19)
Můj přítel Monk VIII (3)
Můj přítel Monk VIII (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4112)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko V
Souboj na talíři
Víkend
Můj přítel Monk VIII (3)
Můj přítel Monk VIII (4)
Odložené případy IV (19)
Střepiny
Na lovu

6.15
7.00
8.20
8.55
10.20
11.25
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
0.00
1.10
2.05
3.10
4.05
5.40

Prima

Nova Cinema

Wolverine (1)
Nový den
M.A.S.H (68)
Hvězdy nad hlavou (4)
První večeře
Walker, Texas Ranger IV (4)
Jake a Tlusťoch II (4)
Policie Hamburk VII (28)
Komisař Rex VI (12)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (125)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VI (12)
Jake a Tlusťoch II (4)
Policie Hamburk VII (28)
Pohoda u krbu

5.35 Stroj času 7.15 Můj přítel Monk VIII (1, 2) 9.00
Zatímco jsi spal 11.30 Captain America: Občanská
válka 14.45 Parta hic 16.40 Na pytlácké stezce
18.10 10 důvodů, proč tě nenávidím, komedie (USA,
1999) 20.00 Solo: Star Wars Story, akční sci-fi film
(USA, 2018) 22.35 Nenarození, horor (USA, 2009)
0.15 Očista, thriller (Fr./USA, 2013)

Prima cool
8.50 Top Gear XXII (4) 10.00 Hvězdná brána III
(49, 50) 12.10 Ajťáci II (2, 3) 13.10 Simpsonovi XIII
(17-20) 15.00 Hvězdná brána III (51, 52) 17.05 Ajťáci
II (4, 5) 18.15 Simpsonovi XV (1-4) 20.15 Cesta
kolem světa s Ondřejem Sokolem a Lukášem
Pavláskem (7, 8) 21.00 Show Jana Krause 22.05
Lovci prokletých pokladů (12) 23.10 Těžká dřina
23.45 Simpsonovi XV (1) 0.15 Simpsonovi XV (2, 3)

Prima Max
6.00 Iron Man (12) 6.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (22) 7.25 Námořní vyšetřovací služba
L. A. IV (1) 8.25 Dům na Tara Road 10.35 Záblesk
13.20 Rande měsíce 15.35 Bezesné noci 17.35
Percy Jackson: Zloděj blesku, dobrodružné fantasy
(USA, 2010) 20.00 Opravdová kuráž, western
(USA, 2010) 22.15 Jeden musí z kola ven, thriller
(VB/Fr./N, 2011) 0.50 Pod vysokým napětím

středa 22. září 2021
ČT1
12.30 Sama doma
14.00 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2021
14.15 13. komnata Alfreda Strejčka
14.45 Už od ráje
16.00 Na krok od nebe II
16.55 AZ-kvíz
17.25 Černé ovce
17.40 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2021
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 (15/26)
21.00 Labyrint III (3/7)
22.00 Hercule Poirot
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Komici na jedničku
23.50 AZ-kvíz
0.15 Máte slovo s M. Jílkovou
1.15
Rajské zahrady

Nova
5.55
8.25
8.40
9.35
10.55
11.50
12.00
12.40
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.45
23.40
1.30
2.05
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4112)
MasterChef Česko V
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(11)
Odložené případy IV (20)
Můj přítel Monk VIII (5, 6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4113)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko V
Love Island
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (13)
Můj přítel Monk VIII (5, 6)
Odložené případy IV (20)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (13)
Na lovu

6.15
7.00
8.20
8.55
10.20
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
3.05
4.05
5.40

Prima

Nova Cinema

Wolverine (2)
Nový den
M.A.S.H (169)
Slunečná (125)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger IV (5)
Jake a Tlusťoch II (5)
Policie Hamburk VII (29)
Komisař Rex VI (13)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
1. MISE (5)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VI (13)
Jake a Tlusťoch II (5)
Policie Hamburk VII (29)
Pohoda u krbu

4.25 Auta 2 6.15 Můj přítel Monk VIII (3, 4) 7.35 Na
pytlácké stezce 9.55 Captain America: Občanská
válka 12.40 Teleshopping 13.10 10 důvodů, proč tě
nenávidím 15.05 Solo: Star Wars Story 17.35 Willow,
dobrodružný film (USA, 1988) 20.00 Seznamte se,
Joe Black, romantické drama (USA, 1998) 23.25
Půlnoční běh, akční krimikomedie (USA, 1988)

Prima cool
8.50 Top Gear XXII (5) 10.00 Hvězdná brána III
(51, 52) 12.05 Ajťáci II (4, 5) 13.10 Simpsonovi XIII
(21, 22) 14.10 Simpsonovi XIV (1, 2) 15.00 Hvězdná
brána III (53, 54) 17.05 Ajťáci II (6) 17.40 Ajťáci III (1)
18.15 Simpsonovi XV (5-8) 20.15 Autosalon.tv 21.20
Osobní řidič Míra Hejda (4) 21.55 Moto(s)poušť
aneb Moto cestou necestou 22.25 Next (2) 23.35
COOL e-sport 0.05 Simpsonovi XV (5)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Wolverine (1) 7.20
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (1, 2) 9.15
Svatební pochod 3: Přichází nevěsta 11.10 Snídaně
u Tiffanyho 13.40 Bezesné noci 15.40 Důvod k rozvodu 17.45 Láska bez bariér, romantická komedie
(Fr., 2018) 20.00 Policajtka, romantický film (USA,
2001) 22.05 Šibenice, krimithriller (USA, 2017) 0.15
Jeden musí z kola ven, thriller (VB/Fr./N, 2011)

čtvrtek 23. září 2021
ČT1
12.30 Sama doma
14.00 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2021
14.15 Pečení na neděli
14.45 Profesionálové
15.35 Na krok od nebe II
16.30 Všechno, co mám ráda
16.55 AZ-kvíz
17.25 Černé ovce
17.40 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2021
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 Nejlepší trapasy
21.20 Máte slovo s M. Jílkovou
22.15 Gejzír
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Na stopě
23.15 Komisař Montalbano
1.05 AZ-kvíz
1.40 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.25
8.40
9.35
10.55
11.50
12.00
12.40
14.05
15.05
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.25
22.00
22.55
0.45
1.25
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4113)
MasterChef Česko V
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(12)
Odložené případy IV (21)
Můj přítel Monk VIII (7, 8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4114)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Pan Profesor (4)
Život ve hvězdách
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (14)
Můj přítel Monk VIII (7, 8)
Odložené případy IV (21)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (14)
Život ve hvězdách

6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.25
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
3.00
4.00

Prima

Nova Cinema

Wolverine (3)
Nový den
M.A.S.H (169)
M.A.S.H (170)
1. MISE (5)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger IV (6)
Jake a Tlusťoch II (6)
Policie Hamburk VII (30)
Komisař Rex VI (14)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (126)
Inkognito
Přešlapy II (4)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VI (14)
Jake a Tlusťoch II (6)
Policie Hamburk VII (30)

5.25 Willow 7.35 Můj přítel Monk VIII (5, 6) 9.20
Teleshopping 9.50 Solo: Star Wars Story 12.25
Teleshopping 12.55 Zrcadlový princ 14.45
Seznamte se, Joe Black 18.10 Dračí srdce 3: Čarodějova kletba 20.00 Vesmírní kovbojové, dobrodružný film (USA, 2000) 22.35 Veřejní nepřátelé,
drama (USA/Jap., 2009)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.45 Prima Partička 7.45 Teorie
velkého třesku XII (22, 23) 8.55 Top Gear XXII (6)
10.05 Hvězdná brána III (53, 54) 12.10 Ajťáci II (6)
12.45 Ajťáci III (1) 13.15 Simpsonovi XIV (3-6) 15.05
Hvězdná brána III (55, 56) 17.10 Ajťáci III (2, 3) 18.15
Simpsonovi XV (9-12) 20.15 Partička XXL 21.45
Nečum na mě show 22.15 Příkaz k popravě 0.10
Simpsonovi XV (9) 0.40 Simpsonovi XV (10)

Prima Max
5.40 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.25 Wolverine (2) 7.45 Námořní vyšetřovací
služba L. A. IV (2, 3) 9.40 Bezesné noci 11.40
Eragon 13.45 Láska bez bariér 15.55 Ztracená
naděje 17.50 Policajtka 20.00 Jak básníci přicházejí
o iluze, filmová komedie (ČR, 1984) 22.15 Čtyři
pírka – zkouška cti, válečný film (USA/VB, 2002)
0.55 Šibenice, krimithriller (USA, 2017)

pátek 24. září 2021
ČT1
12.30 Sama doma
14.00 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2021
14.15 Na stopě
14.40 Reportéři ČT
15.25 Příběhy slavných... Z. Štěpánek
16.25 Polopatě
17.15 AZ-kvíz
17.45 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2021
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 Osada (4/13)
21.05 13. komnata Anny Slováčkové
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista III
0.25 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.50
12.00
12.40
14.05
15.05
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.30
0.55
3.05
3.45
4.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4114)
Pan Profesor (4)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(13)
Odložené případy IV (22)
Můj přítel Monk VIII (9, 10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4115)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
LOVEní
Romantická komedie (ČR, 2019)
Déja Vu
Akční thriller (USA/VB, 2006)
Můj přítel Monk VIII (9, 10)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným
(13)
Novashopping

6.15
7.00
8.20
8.50
10.20
11.25
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
23.40
0.55
1.55
3.00
4.00
5.40

Prima

Nova Cinema

Wolverine (4)
Nový den
M.A.S.H (171)
Slunečná (126)
Inkognito
Walker, Texas Ranger IV (7)
Jake a Tlusťoch II (7)
Policie Hamburk VIII (1)
Komisař Rex VI (15)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Česko Slovensko má talent
Máme rádi Česko
Zábavní show
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VI (15)
Jake a Tlusťoch II (7)
Policie Hamburk VIII (1)
Pohoda u krbu

5.20 Dračí srdce 3: Čarodějova kletba 7.05 Můj přítel Monk VIII (7, 8) 8.45 DC Super Hero Girls:
Legendy Atlantidy 10.40 Seznamte se, Joe Black
14.40 Kniha džunglí 2 15.55 Vesmírní kovbojové
18.25 Pidilidi 20.00 Úžasňákovi, animovaná
komedie (USA, 2004) 22.20 Znamení, sci-fi horor
(USA, 2002) 0.20 Veřejní nepřátelé

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.20 Autosalon.tv 7.35 Re-play
8.10 COOL e-sport 8.55 Top Gear XXII (7) 10.10
Hvězdná brána III (55, 56) 12.15 Ajťáci III (2, 3) 13.15
Simpsonovi XIV (7-10) 15.05 Hvězdná brána III
(57, 58) 17.10 Ajťáci III (4, 5) 18.15 Simpsonovi XV
(13, 14) 19.15 Simpsonovi XV (15, 16) 20.15 Rambo
III 22.20 Bostonské tornádo 0.15 Simpsonovi XV
(13) 0.45 Simpsonovi XV (14)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.45 Wolverine (3) 8.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (3, 4) 10.10
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 11.55 Percy Jackson:
Zloděj blesku 14.25 Ztracená naděje 16.25 Svatební
pochod 4: Něco nového, něco starého 18.15 Správná
parta 20.00 Podivné dědictví 22.45 Příkaz k popravě, akční film (USA/Kan., 1990) 0.30 Čtyři pírka –
zkouška cti, válečný film (USA/VB, 2002)
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Ruský spisovatel Ivan Sergejevič Turgeněv: …

Tajenka: Slovo je taky čin.

INZERCE

do 28. 9. 2021

Krásno - Božská šunka
nejvyšší jakosti
94% masa 1kg

169,-

Eidam 30%
1kg

0
9
,
9

Pivo Radegast
Rázná 10, 0,5l

119,-

Persil Gel
Color
20PD

99,90
www.jednotazlin.cz

Zlínsko a Uherskohradišťsko
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„Čuba si u mě dobíjel baterky“
Slušovické dostihové závodiště má čtyřicet let. U jeho zrodu stál legendární žokej Václav Chaloupka
PETR FOJTÍK
SLUŠOVICE | Závodiště ve Slušovicích
má 40 let. U jeho zrodu stál žokej Václav
Chaloupka, do areálu přišel na sklonku
70. let minulého století jako čtyřnásobný
vítěz Velké pardubické. Místní na něj dodnes s úctou vzpomínají. „Hodně lidí se
rozzáří, když mě vidí a pozdraví. I mladí.
Říkám si: Ještě kdyby mě tak pozdravila
vaše babička. Ale je to milé,“ užíval si
Václav Chaloupka návrat na slušovické
dostihové závodiště, jehož věhlas pomáhal budovat a od jehož slavnostního otevření letos uběhlo 40 let. V sobotu se tam
uskuteční čtvrtý dostihový den sezony.
Jak jste se do Slušovic dostal? V dostihovém sportu tehdy nic neznamenaly.
Na statek v Židlochovicích za mnou přijel Josef Čuba, bratr Františka (předseda
JZD). Slušovice šly hodně nahoru. Plánovaly postavit dostihovou dráhu, chtěly vybudovat velkou dostihovou stáj. A sháněli člověka, který by měl velký rozsah, nebál se trénovat hodně koní, dělat chov.

republice – Československé derby, St. Leger. Jezdili jsme do zahraniční.
Jak jste vycházel s mocným šéfem agrokombinátu Františkem Čubou?
Když jsem sem přicházel, tak mi lidé řekli, že když si tě předseda váží, tak tě přijme. Myslím, že jsem na něho udělal dobrý dojem. Vycházel se mnou velmi dobře
a často jsme se setkávali. Nejen v kanceláři, chodili jsme i ven. Ukazoval mi: Tady
bude letiště, tady přehrada. Mám dojem,
že si u mě dobíjel baterky.

Vzal jsem to a udělal hodně dobře. Když
jsem sem přišel, bylo ve Vizovicích, kde
fungoval malý chov, patnáct koní, když
jsem odcházel, měli jsme ve Slušovicích
tři stovky koní.

Uměl dobře motivovat, že?
Měli jsme na stáj vypsané velkorysé cílové odměny. Třeba když vyhrajeme Derby, dostaneme milion korun, za vítězství
v Ceně klisen bylo půl milionu korun.
Pracovalo se mi tady dobře, měli jsme
dobré lidi, v tréninku až 80 koní, manželka měla na starosti chov ve Vizovicích
jako zootechnička.

Takže vaše očekávání se splnila?
Maximálně. Byly to krásné roky. Vyhrávali jsme moře dostihů. I ty velké po celé

A vrcholem byly dostihové dny, na
které se sjížděli lidé z celé republiky.
Padaly tady divácké rekordy. Slušovicím

Se začátky dostihů ve Slušovicích
je nerozlučně spojený Václav Chaloupka. FOTO | LUDĚK OVESNÝ, MAFRA

mohla v 80. letech konkurovat jen Velká
pardubická. Jiná závodiště neměla šanci.
Pamatuji si dostihový den, kdy byla protější stráň obsypaná diváky. Prodalo se
50 tisíc lístků a další pouštěli zadarmo.
Sláva slušovického závodiště je pryč.
Není vám to líto?
Mrzí mě to, ale jsem šťastný, že tady
aspoň něco je. Díky panu Karlachovi (šéf
pořádajícího spolku) a lidem okolo. Jednu chvíli to vypadalo, že dostihy ve Slušovicích skončí úplně. Kéž by přišel větší
podnikatel, přinesl větší peníze a postupně se to dostalo na úroveň, jaká tady byla
za pana Čuby.

Nabízíme až 3000 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

INZERCE

Tel.: 724 286 137

25. září 2021 09-22
Zlín | Baťův mrakodrap a okolí

Reﬂexy | Voxel | VUS Ondráš

farmářské trhy | běh na počest E. Zátopka
farmářská stezka pro děti | Baťův výtah

fotokoutek | BESIP | mažoretky | FUN PARK FABRIKA
Regionální potravina | projížďky v kočáru s koňmi

kompletní program + registrace k běhu na

www.denzk.cz

INZERCE

MESIT & RÖDERS v.o.s.

Sokolovská 573,
686 01 Uherské Hradiště

Staňte se členem týmu – zakládáme si na pracovní kultuře respektující potřeby zaměstnanců a klademe
velký důraz na příjemné pracovní prostředí. Jsme zodpovědným zaměstnavatelem, dodržujeme dohody,
dlouhodobě zajišťujeme meziroční růst mezd.

Aktuálně hledáme zaměstnance:
•
•
•
•

Do 3 směnného provozu:

Pracovník pro úpravu odlitků ve vstřikolisovně
Obsluha CNC a ostatních strojních zařízení
Obsluha tavírny
Obsluha odlévacích center

Do 2 směnného provozu:

• Pracovník pro úpravu a kontrolu odlitků
Do 1 směnného provozu:

• Projektový manažer
• Pracovník údržby pro vstřikolisovnu
• Pracovník údržby elektro
Na brigádu:

• Pracovník pro úklid ﬁremních ploch
• Pracovník pro úpravu a kontrolu odlitků

Požadujeme:
 manuální zručnost
 dobré pracovní nasazení
 samostatnost, zodpovědnost, pečlivost

Nabízíme:
 zaměstnání ve stabilní firmě
 plný pracovní úvazek
 práce vhodná i pro absolventy
 možnost odborného růstu
 zaměstnanecké výhody
 nástup možný ihned

kontakt: personalni@roeders.mesit.cz
tel. 572 522 918, 572 522 969

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NA WWW.MESITROEDERS.CZ

