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DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB
naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Investice od 30 000 Kč

Upsání a převod bez poplatků

Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

Základní prospekt nabídkového programu dluhopisů je schválen Českou
národní bankou podle ustanovení § 36c odst. 1 ZPKT a je uveřejněn na
www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Prostředky získané z dluhopisů jsou využity především pro nákup
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky, jejich zhodnocování
a následný prodej.

Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

Dluhopisy jsou volně převoditelné rubopisem, převod a upsání není nijak
zpoplatněno.

Schválení ČNB

Osobní i elektronická objednávka

Možnost předčasného splacení

Držitel dluhopisu je oprávněn požádat o mimořádný odkup s dvouměsíční,
případně tříměsíční výpovědní dobou.

Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít v sídle společnosti e-Finance, a.s.
v Brně na ulici Bratislavská 234/52, nebo si její zaslání můžete objednat pomocí
objednávkového formuláře na www.e-finance.eu/dluhopisy.

Dluhopisy je možné objednat na www.e-ﬁnance.eu nebo  515 555 555

TIPY
www.eﬁhotel.cz
+420 515 555 500
rezervace@eﬁhotel.cz

HOTEL V CENTRU BRNA S PARKOVÁNÍM
Cena od 1 100 Kč/noc/2 osoby (Při objednání na www.eﬁhotel.cz použijte slevový kód: metro4)
•
•
•
•
•
•

88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2
Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
Kongresový sál až pro 100 osob
Restaurace
Wellness, ﬁtness a venkovní bazén
Hotelové taxi do centra Brna zdarma

Hotel v centru Brna

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ

Ondřej Sokol

pro důchod
bez starosti

Ze záběrů, jak
nás zabírají
Rusové,
vždycky
brečím
20. 9. 2019
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233 321 850
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telefon:

www.rentaznemovitosti.cz

Zachráněný ráj

Podobné přírodní koupaliště široko daleko není.
Ačkoliv vodní hrátky jsou
v Kurovickém lomu jen
doplňková aktivita.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

Kouzlo Kurovického lomu udivuje návštěvníky
i přírodovědce. „Ještě před pár lety to tu spíše
vypadalo jako smetiště a my jsme z toho byli
nešťastní,“ připomíná majitel Martin Zelina.
ONDŘEJ HOLUBEC
KUROVICE, TLUMAČOV | Před 180
lety tu narazili na bohatství. Tedy nešlo
přímo o zlatou žílu, ale o vápenec. Surovinu, která se hojně využívala ve stavebnictví a dala se skvěle zpeněžit. Kurovický lom se tak stal významným místem pro celé okolí.
I dnes, v době, kdy už se tu léta netěží, má toto místo, ležící mezi Kurovicemi a Tlumačovem, obrovskou hodnotu.
Málokde byste totiž našli rozmanitější
a „živější“ přírodu. „Je to rarita,“ říká
majitel lomu Martin Zelina v rozhovoru
o radostech i starostech o kouzelné místo, které je už 20 let přírodní památkou.

Kurovický lom představuje kus lesa,
strmé kopce a vodní jezírko, které
po těžbě vytvořila průsaková voda.
V čem je hlavní kouzlo této lokality?
Spočívá to ve vápencovém podloží. Dodnes vlastně probíhá geologický výzkum, proč se v této oblasti vápence objevily, všude v okolí jsou pískovce. To
podloží má ale úžasný vliv na rostliny
a živočichy. Když se tu procházíte, je to
vidět na první pohled. Všechno se tu
hýbe, překypuje to tu životem. I proto
sem pravidelně jezdí dělat výzkum přírodovědci.
Ve znaku má lom čolka. Jak významný je právě tento obojživelník?

Kvůli ochraně čolka to tu bylo původně
vyhlášeno přírodní památkou. Nyní přírodovědci říkají, že tu čolků žije tolik,
že už skoro žádnou ochranu nepotřebují. (směje se) Ale nejde jen o čolky. Jsou
tu stovky druhů rostlin a živočichů.
A stále nás něco překvapuje. Před nedávnem se ve zdejší vodě objevili sladkovodní medúzky. Nebo jsme tu našli
chřapáče bělonohého, houbu, která se
nachází asi jen na pěti místech u nás. Podařilo se nám vytvořit podmínky pro
hnízdění výrů velkých, ornitologové tu
pozorovali i orly bělohlavé. Jejich přítomnost je známkou čistého prostředí.
Jaký je vůbec váš vztah k lomu?
Před lety, po skončení těžby, jej koupil
otec. Byl v tom kus nostalgie, v lomu
kdysi pracoval jeho praděda. Později
pak místo přepsal na mě. Ten původní
záměr ale nebylo provozování koupaliště nebo péče o přírodní památku. Důvody to zde vlastnit byly prozaičtější –
krásná příroda, les, voda...

Jenomže lidé sem jezdili dlouhá
léta především kvůli koupání...
Paradoxní je, že to způsobilo vyhlášení
lomu přírodní památkou v roce 1999.
Do té doby to bylo zapomenuté místo,
které znali jen místní. Později se rozkřiklo, že kdesi kousek od Tlumačova
je skvělá koupačka zdarma, tak na co
jezdit k moři do Chorvatska.
To vás asi příliš netěšilo, že?
Problém byl v tom, že se sem začalo jezdit ve velkém. V autech, na motorkách,
příroda trpěla. Dříve jsme po sezoně
vzali pytel s odpadky, obešli lom a měli
uklizeno. Ale v těch nejhorších letech
se tu najednou válelo pět tun odpadu.
Přírodní památka se měnila ve smetiště.
Co se s tím dalo dělat?
Byli jsme celkem zoufalí, protože nebylo možné sem zakázat přístup, v jednu
chvíli jsme už chtěli jednat o odebrání
statusu přírodní památky a uzavření
lomu.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4
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Jak jsme zachránili přírodní ráj
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Nakonec jste se ale dohodli a příjezd k vodě oplotili. Pomohlo to?
V tu chvíli to bylo nejlepší řešení. Měli
jsme zájem tu lokalitu zachovat, jenomže nepomáhaly zákazy koupání ani vjezdu aut. Nakonec jsme tedy oplotili nejvíce zatíženou část, což byla voda a blízké okolí. Najali jsme hlídače a začali vybírat vstupné. To víte, nejdříve jsme
byli za darebáky, protože předtím sem
každý chodil zadarmo. Ale nakonec to
lidé skousli. Komu záleží na krásném
prostředí a zdejší přírodě, chápe to.
Jak je to s návštěvou lomu nyní?
Otevřeno je od dubna do září. Mimo červen a letní prázdniny sem lidé mohou
chodit pouze o víkendech. V září je
vstup třicet korun na osobu, v létě jsme
jej cíleně zvýšili na osmdesát pro dospělé, abychom návštěvnost trochu regulovali. Vstup do vody nezakazujeme,
i když lom nevnímáme primárně jako
místo ke koupání.
Jaké zajímavosti tedy ještě nabízí?
Je tu naučná stezka, tabule se zajímavostmi, ale také třeba ukázka hornin
i z okolních lomů. Ze starých kmenů tu
vytváříme lavice na sezení. Ve svahu
vytváříme přirozenou lesostep. Náletové dřeviny tu spásá malé stádo kamerunských ovcí. Tím hlavním zážitkem je
ale samozřejmě příroda. Všude tu uvidíte hromadu hmyzu, žab, užovky, ježky,
ve vodě jsou ryby. Je to tu úžasné pro
milovníky fotografování, protože tady
mohou nasnímat mimořádné situace.
Zůstaly tu i nějaké pozůstatky po
těžbě?
Zachovali jsme a vyspravili budovu, kterou užíval střelmistr, i sklad střelného
prachu. Lidé tu mohou vidět veliké kamenné kolo, kterým se drtil vápenec.
Většina věcí z období těžby už se ale nedochovala, jako například úzkokolejná
dráha vedoucí do někdejší cementárny
v Tlumačově. Máme tu už jen repliku
vagonu, kterým sem v minulosti jezdil

Kurovický lom byl kdysi významným místem, v němž pracovalo hodně lidí z okolí. Z těžebního prostoru (historický
snímek vpravo) se stala krásná přírodní památka, kterou dnes vlastní a zvelebuje Martin Zelina (na fotce vlevo).
majitel na obhlídky a později s ním na
šichtu přijížděli i zaměstnanci. Je tu i panel s historickými fotografiemi, abychom návštěvníkům ukázali maximum
z historie tohoto místa.
Jaké máte s lomem plány do budoucna?
Dali jsme si několik cílů. Jednak se staráme o přírodní památku podle plánu
zpracovaného krajským úřadem až do
roku 2023. Například začátkem letošního roku jsme prohlubovali tůně, v nichž
se množí obojživelníci, a vybudovali
jsme i čtyři nové. Dalším úkolem je,
aby tu vzniklo místo celoročně otevřené
především pro školy a environmentální
výchovu. Už nyní tu děláme komentované prohlídky. Děti přijdou někam, kde
najednou vidí spoustu živočichů, které
běžně ve volné přírodě nepotkávají. Je
hezké, když je pozorujete, jak se tu pohybují bez mobilů a další techniky.
A plánů máme ještě víc.

Povídejte.
Tím nejzásadnějším je vybudování budovy centra ekologické výroby v kopci
nad jezírkem. Bude tu také zázemí pro
lom, toalety, drobné občerstvení. Počítáme i s galerií zkamenělin či historických fotografií i aktuálních snímků. Nahoře v patře pak vznikne přednášková
místnost a ubytovací část pro výzkumníky nebo zájemce, kteří by tu třeba chtěli
strávit víkend. Lákadlem by pak měla
být 19 metrů vysoká vyhlídka na celý
prostor lomu. Mimo to bychom tu chtěli
mít třeba i galerii stromů nebo včelinec.
To jsou velké plány. Kdy byste chtěl
mít hotovo?
Všechno jde velmi postupně, pracujeme
na tom v podstatě ve volném čase, navíc
nevyužíváme žádné dotace. Vracíme do
lomu prostředky ze vstupného, k tomu
investujeme ty naše. Na ekocentrum
jsme jen pět roků vyřizovali stavební povolení. Rád bych, aby stálo do dvou let.

Lom v číslech
1840 – před tímto rokem začala
v oblasti těžba jílovitého vápence
a světlešedého až nazelenalého
slínovce, materiál se zpracovával
v nedalekém Tlumačově
pod místním názvem „kurovina“
15,5 – tolik hektarů má přírodní
památka, kterou zde vyhlásili
v roce 1999
200 – tolik druhů brouků objevili
výzkumníci ve zdejší přírodě,
k tomu lze přičíst 40 druhů
motýlů, na dvě desítky ptáků,
několik ohrožených obojživelníků
či okolo 250 druhů rostlin
1,5 – kilometru od Kurovic je lom
vzdálen, z Tlumačova je to o něco
dále, vjezd autem je ale jen
na povolenku příslušných obcí
více info na: kurovicky-lom.cz

INZERCE

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

Tel.: 724 286 137

Lom je v září přístupný o víkendech. V lokalitě je k vidění spousta zajímavostí, například kamerunské ovce, řada obojživelníků nebo pozůstatky budov, které se využívaly při těžbě.
FOTO | STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV KROMĚŘÍŽ, Z. NĚMEC, MAFRA
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Začíná sezona
velkých příběhů
Červenou nití, která se povine letošní sezonou
Městského divadla Zlín, je téma svobody. Prvním
titulem je už tuto sobotu Havlova Žebrácká opera.
MARTINA MALÁ
ZLÍN | Podsvětí ovládají dva mafiánské
gangy – jeden vedený Peachumem a druhý Macheathem. Šance, jak zlikvidovat
konkurenci a ovládnout trh, je jediná –
mít v nepřátelském táboře svého špiona.
A tak Peachum vybídne svou dceru Polly, aby navázala intimnější kontakt s Macheathem. Jenže když se Polly do něj zamiluje, musí Peachum porazit protivníka
daleko rafinovanějšími zbraněmi. Co
takhle spolupracovat s policií?
To je v kostce děj Žebrácké opery Václava Havla, kterou Městské divadlo Zlín
otevře letošní sezonu. Premiéra je připravena na sobotní 19. hodinu. „Žebrácká
opera je úplně jiná než Havlovy ostatní
hry. Není to absurdní drama ani žádná intelektuálská záležitost. Zpracoval tři sta
let starý text Johna Gaye a ten příběh má
neskutečný šmrnc,“ uvedl režisér Patrik
Lančarič.
Tvůrci příběh zasadili do 30. let minulého století. „Celé se to odehrává ve stylu
á la Al Capone, ctíme staré gangsterky,“
slíbil Lančarič.

30 let od revoluce
Výraznou složkou inscenace bude hudba,
kterou složil Richard Dvořák. V podání
herců zazní i známá píseň Mackie Messer. Hlavní postavy ztvární Zdeněk Julina (Peachum) a Radovan Král (Macheath). „V této roli se cítím dobře, protože ji
Václav Havel dobře, vtipně napsal. Humor nevychází z běžné komiky, ale z absurdity chování a je krásné pohrávat si
s tou absurditou,“ popsal herec Radovan
Král. „Hra je pořád aktuální, protože princip získávání moci je po staletí stále stejný – přiložit někomu nůž na krk, vzít rukojmí, zkrátka stále držet někoho
v šachu,“ je přesvědčen.
To, že divadlo otevírá právě Havlovým titulem, není náhodné. Sezona, jež
nese podtitul Svobodná, reflektuje 30. výročí sametové revoluce. „Chceme se na
téma třiceti let svobody dívat z různých
úhlů pohledu. Je to sezona složená z velkých příběhů, kvalitních her světové dramatiky, je tam ale jasné pojítko, což je
vnitřní svoboda každého z nás,“ vysvětlil
ředitel divadla Petr Michálek.
Velká díla světové dramatiky zastoupí
například Millerovo drama Smrt obchodního cestujícího nebo Goldoniho komedie Poprask na laguně, současnou dramatiku pak černá komedie z novinářského

prostředí Glorie amerického autora Brandena Jacobse-Jenkinse.
Diváci se mohou těšit i na kabaret v duchu úspěšného Ovčáčka čtveráčka a Ovčáčka miláčka. „Zásadní rozdíl oproti Ovčáčkům je v tom, že Jednou budem dál nereaguje na žádnou aktuální kauzu, která
je tak či tak prchavá. Tentokrát chceme
jít dál, a to pokusit se pojmenovat tu nit,
která se těmi třiceti lety táhne,“ přiblížil
Michálek. Ve hře se objeví zásadní postavy posledních třiceti let, třeba Václav
Klaus nebo Miloš Zeman, a přijde i Jiří
Ovčáček, ovšem coby teenager.
Regionální linku zastupuje dramatizace románu Osobní poplach, jehož autorem je zlínský spisovatel a soudce Josef
Holcman. Divadlo rovněž chystá poslední díl trilogie mapující osudy rodiny
Baťů, podrobnosti však zatím tají.
„Poslední díl se bude týkat Tomáše
Bati juniora, ale nejen jeho, i když to vědomí trojlístku tam ponecháváme. Autorem i režisérem bude Dodo Gombár.
Bude to site specific hra, tedy netypická
hra využívající netradičních forem hraní,
spíše takový happening, a bude se odehrávat mimo prostor divadla,“ řekl ředitel.
Dramaturgie myslela i na děti, jimž je
určen příběh dvou zábavných kutilů Pata
a Mata. Ve Studiu Z zase bude mít premiéru křehká komedie Leonarda Gershe
Motýli jsou volní v režii Jozefa Krasuly.

Premiéry sezony
Velký sál
Václav Havel: Žebrácká opera,
21. září 2019
Lubomír Beneš – Vladimír Jiránek:
Pat & Mat, 29. září 2019
Arthur Miller: Smrt obchodního
cestujícího, 19. října 2019
Petr Michálek: Jednou budem dál,
16. listopadu 2019
Branden Jacobs-Jenkins: Glorie,
25. ledna 2020
Josef Holcman – Břetislav Rychlík:
Osobní poplach, 29. února 2020
Carlo Goldoni: Poprask na laguně,
25. dubna 2020
Studio Z
Leonard Gershe: Motýli jsou volní,
28. listopadu 2019
Mimo prostor divadla
Městské divadlo uvede třetí,
závěrečný díl baťovské trilogie.
Podrobnosti zatím neprozradí.

V inscenaci Žebrácká opera, která otevírá sezonu, hraje Radovan Král (na
snímku) vůdce zločineckého gangu Macheatha.
FOTO | MDZ
INZERCE

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

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

500 až 1500 Kč za váš vrak
Odvoz ZDARMA.

Dobrotice 776 719 631
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Česká republika

Černé kočky jako služky ďábla
aneb Jak vznikly známé pověry
Pověra. Má iracionální základ, nevztahuje se
ke konkrétnímu náboženství nebo národu. Vzdoruje
vědeckým poznatkům i tisíce let a je stále živá
v myslích drtivé většiny lidí. Některé jsou neškodné
a vznikly náhodou, jiné využili fanatici, aby šířili zlo.
Týdeník 5plus2 pátral po vzniku mýtů, jako například
že smůlu přináší černá kočka či rozbité zrcadlo.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Ruku na srdce. Kdo z nás občas nepoklepe na dřevo či stůl, aby něco takzvaně
„nezakřikl“? Nebo aspoň v duchu nevysloví přání, když na obloze spatří „padající
hvězdu“ čili velmi jasný meteor? Ať jsme
sebevíc racionální lidé, mnohé pověry jsou
v nás tak zakořeněné, že je z hlavy zkrátka
nevypudíme. Jak ale nejobvyklejší pověry
vznikly? To už tak známé není a většinou
je potřeba pátrat hodně hluboko
v minulosti lidstva.

setiletí a staletí kočičího temna, nevzdělaní lidé pořádali na kočky hon. Došlo to tak
daleko, že většina kočičí populace byla vyhubena, což mělo velmi neblahý důsledek
– přemnožení krys a šíření moru, na který
umíraly miliony lidí. Středověký postoj
ke kočkám je patrný dodnes, například v
Belgii na festivalu Kattenstoet, kde se ještě v 19. století házely kočky ze zvonice
dolů. Naopak Británie, Irsko či USA slaví
takzvaný Black cat day (Den černých koček), kdy upozorňují, že černé kočky se
nejhůře adoptují, hlavně z důvodu pověr,
ale i proto, že nejsou prý fotogenické.
V tento den se třeba v USA neplatí u černých koček adopční poplatek 75 dolarů.

Klepáním na dřevo
přivoláme dobrého ducha
Aby člověk něco takzvaně nezakřiknul či
neporušil kontinuitu určitého pro něj pozitivního stavu, když se ho na něj někdo ptá,
tak zaklepe na dřevo. Jedná se o jednu
z nejstarších pověr vůbec, jejíž kořeny je
třeba hledat u Keltů či starých Slovanů. Ti
věřili, že dobří duchové žijí ve stromech,
a když na strom nebo na dřevo zaklepeme, přivoláme si tak jejich pomoc.

Rozbité zrcadlo „zranilo“
duši. Od smůly pomůže úklid
Další významná pověra, které se ve skrytu
duše lidé mohou obávat, je rozbité zrcadlo, jímž na sebe člověk přivolá sedm let
neštěstí. Mýtus pochází z antiky, kde se věřilo, že v odrazu zrcadla existuje malý střípek duše, a pokud se rozbije, je tím celistvost duše narušena. Duše je pak zranitelná
a tedy náchylná k neštěstím a pohromám.
Ale proč zrovna sedm let? Staří Římané
byli přesvědčeni, že právě sedm let je
doba, za kterou se duše a tělo zcela obnoví. A kupodivu moderní věda jim

Černá kočka jako
zbraň fanatiků
Psal se rok 1227, když na svatou
stolici ve Vatikánu usedl papež
Řehoř IX. Rodák ze střední Itálie
byl jeden ze zakladatelů inkvizice
a ve jménu boje proti Satanovi
označil za jeho sluhy a špehy i tvory, u nichž by vás to nenapadlo –
kočky. Dal tak na radu vlastního
vrchního inkvizitora Konráda z Marburku, fanatika se sadistickými sklony. „Kacíři na mučidlech prozradili,
že kočka je převtělení satana,“ hlásil
fanatický vymítač, načež papež vydal listinu Vox in Rama.
V té se praví, že Satan nosí z poloviny kočičí podobu a bere ji na sebe zejména během obřadů. Latinský text popisuje iniciační obřad nováčka při
satanském rituálu takto: „K zasvěcenci zprvu přijde záhadná ropucha velikosti psa. Nato se odkudsi objeví bledý muž, jenž polibkem zažehne zapomnění nebožáka na křesťanskou
víru. Shromážděná sekta se následně odebéře ke společné krmi, po níž
utvoří kruh kolem sochy černé kočky. Ta ožije a kráčí pozadu se vztyčeným ocasem. Nejdříve zasvěcenec a poté mistr sekty políbí kočku
na hýždě, což uráže ke konci rituálu.
Následné zhasnutí svící je pokynem
ke zvráceným orgiím, často i homosexuálním.“ Po vydání listiny přišla de-

svým způsobem dává částečně zapravdu.
Lidské tělo se totiž opravdu postupně obměňuje. Ovšem to, že se všechny buňky
v těle, a s tím pravděpodobně i psychika,
vymění za sedm let, je také pověra. Kompletní obměna kostí trvá například 7 až
10 let, svalů až 16 let. Proti sedmi letům
neštěstí však funguje jiná pověra, střepy je
třeba nechat na zemi po sedm hodin a pak
je uklidit – tím se zlá moc zažehná.

Pronásledování templářů
zošklivilo „pátek třináctého“
Toto pro pověrčivé nechvalně známé datum se objevilo v kalendáři zrovna minulý
pátek, tedy 13. září. „Pátek třináctého“
bude letos ještě v prosinci, příští rok pak
v březnu a v listopadu. Reálný základ je
prý třeba hledat ve Francii. V pátek 13. října roku 1307 dal francouzský král Filip IV. Sličný pokyn k pronásledování a zatýkání rytířů z řádu templářů, mnoho jich
bylo poté mučeno a upáleno a řád byl později zrušen. Důvodem pronásledování
bylo, že bohatí rytíři, jejichž původní služba byla obrana poutníků do Jeruzaléma, se
nechtěli podílet na financování královských válečných tažení. Pátek 13. i samotné číslo dodnes mnoho lidí stresuje. Chorobná obava z čísla 13, ať si jej všimnete
v kalendáři nebo je to číslo hotelového pokoje, se nazývá triskaidekafobie.

Padá hvězda, něco si přej.
Bohové pomohou

FOTO | SHUTTERSTOCK

Není mnoho lidí, kteří v duchu nevysloví
nějaké přání, když vidí „padat hvězdu“.
Však je tato pověra stará asi 1900 let.
Když jev „padání hvězdy“ pozoroval matematik a astronom Ptolemaios, antický rodák z Alexandrie, tvrdil, že v tu chvíli musí
bohové otevřít otvor mezi sférami lidského
a božího světa. Otevírali ho proto, aby mohli dění na zemi pozorovat. V takovou chvíli
mohly z božího světa do lidského „padat
hvězdy“ a bylo možné si něco přát, protože
se božstvo dívá směrem dolů a naslouchá.

„
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Pověry pohledem odborníků: Ve kterých krajích jsou
Češi nejpověrčivější a jak s nimi pracuje mozek?

Pověrčiví
zloději věřili, že
když se na místě krádeže
vykálí, nikdo je nechytí.
A lup bude větší, když
okolo rozhází mák.

Mýty a pověry jsou čas od času podrobeny průzkumům a dokonce vědeckým bádáním.
Když před dvěma lety oslovila agentura NMS pro společnost Sazka přes
525 respondentů, zjistila, že nejpověrčivější jsou lidé na jižní (56,7 % dotázaných)
a severní (56,1 %) Moravě a v Praze (55,7 %). Nejméně pak v Karlovarském
kraji (15,4 %). Nejvíc obav vzbuzovala černá kočka, přebíhající přes cestu, na druhém
místě bylo rozbité zrcadlo.
■ Jiný výzkum se zaměřil na to, v čem víra v pověry může být lidem přínosná. Autoři
studie, zveřejněné koncem roku 2017 v časopise Psychological Science, rozdali osobám,
které se testu zúčastnily, golfové hole. Polovina golfistů hrála s holemi, které považovali
za šťastné, druhá polovina dostala hole bez jakéhokoliv
komentáře. Ti se „šťastnými“ holemi byli v hraní
golfu úspěšnější o 35 procent než ostatní.
„Aktivace pověry zvýšila sebedůvěru hráčů
a to vedlo ke zlepšení jejich výkonu,"
uvedli vědci, jejichž studii zveřejnil italský
deník Corriere della Sera.
■ To americká vědkyně Jane Risen
se zaměřila na pověry z pohledu
jejich dopadu na každodenní život.
Ve svých závěrech tvrdí, že lidský
mozek vnímá každodenní realitu
v mnoha rovinách. V jedné z nich,
velmi staré a archaické, mozek
zpracovává intuitivní až magické
vjemy a dle vědkyně je na tomto
poli velmi vnímavý a rychlý.
O chvilku později nastupuje rovina
racionální, kde je mozek už o něco
pomalejší a jaksi korigující a opravný.
■

Nechoďte pod žebříkem

FOTO | ;ARCHIV MAFRA

Pověra nejspíš souvisí s mystickým číslem tři. V křesťanství tomuto číslu odpovídá svatá trojice – tedy Otec, Syn a Duch
svatý. Žebřík opřený o zeď tvoří trojúhelník. Jeho porušení tím, že do něj někdo
vstoupí, se rovná rouhání, kterým si na
sebe nebožák přivolá neštěstí.

Kde čáp sídlí, dobře se rodí
Ač to zní těžko uvěřitelně, lidé v minulosti
skutečně věřili tomu, že děti nosí čáp.
Tedy alespoň v symbolické podobě. Zkrátka ti, kterým se čáp usadil na domě, nebo
ho jen přeletěl, už vyhlíželi potomka. Důvodem byla nejen starostlivá péče čapích
rodičů o svá mláďata, ale též pověra, že nenarozené děti či jejich dušičky žijí
ve vodě. Čáp, který často ve vodách loví,
tam vlastně děti hledá a pak je přináší do
lidských obydlí. Čápy měli v úctě i Keltové. Věřili, že pták má velice dobrý smysl
při hledání místa, kde vyvede mladé. Takové místo totiž vyzařuje „dobrou energii“.
Když už čáp na nějakém domě zahnízdil,
víra, že se zde dobře žije a budou se tu rodit zdravé děti, byla pevná jako skála.

Když se vykálím, nechytí mě
Své pověry mají i různé profese. Například
někteří pověrčiví zloději před vybráním
„káči“, tedy kasy, kolem ní a i po celé místnosti sypali mák, aby byl lup co největší.
Nebo věřili, že když se na místě krádeže vykálí, nikdo je nechytí. Staří myslivci zase
dávali pozor, jaké první zvíře nový myslivecký učeň zastřelí. Pokud byl tvor čtyřnohý, učeň měl zůstat dlouho. Pokud trefil
ptáka, říkalo se, že službu brzy opustí.
INZERCE
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1000 DAROVÁNÍ
znamená léky pro
jednoho nemocného

Darování krevní plazmy je úžasný dar.

Proč darovat plazmu?
4. důvod

Přispějete k tomu, že je k dispozici více
životně důležitých léků.
Pro léčbu jednoho pacienta na jeden rok může být
potřeba i více než 1000 odběrů plazmy.

Přijď te darovat plazmu. Pomůžete druhým.
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Jako režisér mám nutkání
Láska k vlastním dětem může mít mnoho podob.
„My rodiče přitom z dobrého úmyslu svým dětem
život mnohdy komplikujeme,“ míní dvojnásobný
otec Ondřej Sokol, který se coby režisér pustil
do kontroverzního tématu. V divadelní hře K.Š.E.F.T.
milující rodiče svému autistickému synovi dají
neobvyklý dárek. „Pozvou mu domů prostitutku,“
objasňuje Sokol, který nyní opět moderuje
další řadu show Tvoje tvář má známý hlas.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Zvládat rodičovství dobře až výborně
je podle Ondřeje Sokola základ, který se
očekává od všech rodičů. Sám si dobře pamatuje, jak mu jeho maminka dávala velkou volnost. „Nikdy mi nic netlačila do hlavy, i když jinak byly tenkrát i malé děti ideologií zpracovávány,“ vzpomíná populární
moderátor i herec, který nyní na prknech Činoherního klubu režíruje novou inscenaci
K.Š.E.F.T. A i právě ta se rodičovství týká.
Příběh, který režírujete, je o lehce autistickém mladíkovi, jemuž otec s matkou k 25. narozeninám koupí prostitutku. Hra se mimo jiné dotýká specifického tématu sexuálních asistentek.
Pokoušel jste se o téhle problematice
radit s odborníky?
V tomhle ohledu udělala autorka hry Sarah Page hodně práce. Rozhovory, které
sama vedla s děvčaty, jsou hodně obsáhlé.
Jde nejen o sexuální asistenci, ale i o zrod
toho, jak se holka dostane k prostituci
a jak se potom pokouší udělat z toho trochu důstojnější práci. Byli jsme také důslední, zejména co se týče problematiky
postižených. Měli jsme na pomoc psycholožku a později i psychiatričku. Dokonce
byla i na zkoušce a upravovali jsme s ní
projevy postižení našeho hlavního hrdiny
a další věci.

Další téma, na které hra naráží, je
zasahování rodičů do osobního,
až intimního života svých potomků. Zamýšleli jste se i nad
touhle věcí?
Zrovna v tom nám při zkoušení
paní doktorka moc pomohla.
V tomhle případě jde o problém
daleko výraznější, protože se jedná
o handicapované dítě, rodičovství
je ale obecně hodně složitá věc. Například já mám pocit, že jako rodič
dělám téměř jenom chyby. I když
moje děti jsou zlaté, stejně je to náročné. Nikdy vás na to nic nepřipraví. Každý člověk, kterému se narodí děti, začíná od nuly. Když je pak ještě dítě nějakým způsobem speciální, tak to vztahy
v rodině dost mění. Nebo je to jakoby maximalizuje. Hlavní postava je daleko
méně postižený kluk, než z něj potom dělají rodiče. Dělají to prostě z lásky a ze
snahy se o něj dobře postarat.
To se vlastně stává docela čas-

to – že my rodiče z dobrého úmyslu začneme svým dětem život komplikovat.
Když říkáte, že máte pocit, že děláte
samé chyby, mluví z vás přehnaná sebekritika, nebo vám takovou zpětnou
vazbu dávají vaši potomci?
Samozřejmě je to přehnaná sebekritika.
Ale faktem je, že když v rodičovství děláte věci dobře, je to to, co se předpokládá.
Dobře až výborně je základ. Naopak každou chybu si strašně uvědomujete a mrzí

vás. Ještě navíc zjišťujete, že genetika je
strašlivá věc. Je hrůza, když vidíte, že
vaše dítě roste s něčím, co mu bude dělat
příšerné problémy v životě, a nemáte jej
jak od toho uchránit.
Odnesl jste si vy sám ze svého dětství
něco, čemu jste se jako rodič chtěl vyvarovat?
Můj problém v dětství byl ten, že jsem vyrůstal bez otce. To mě poměrně hodně trápilo, ale moje matka byla perfektní a velmi liberální. Jsem jí moc vděčný za to, jakým způsobem ke mně přistupovala a jakou mi dala volnost. Tedy i s tím, že na
mě přehodila odpovědnost. Vždycky říkala: „To je tvůj problém, ty se s tím pak budeš muset v životě vyrovnávat. Dělej si,
co chceš.“
Proč jste se při slově liberální tak
zvláštně pousmál? Na co jste si vzpomněl?
Ona nebyla úplně standardní matka. Vychovávala mě, ale dávala mi velkou volnost. V době, která byla za totáče poměrně svázaná, nebylo úplně vhodné některé věci dělat, a přesto od ní nikdy nepřišel zákaz. Byla hodná, že mi nikdy nic
netlačila do hlavy, i když jinak byly tenkrát i malé děti ideologií zpracovávány.
A hodně. Doma jsme měli v jednom zastrčeném šuplíku spousty novin – například i z osmašedesátého roku.

Ondřej Sokol

Narodil se 16. října 1971 v Šumperku.
Vystudoval gymnázium a pražské DAMU.
■ V roce 1999 po tříletém angažmá v Městském divadle
v Mladé Boleslavi přišel do Činoherního klubu. Nejprve
tu působil jako herec, později debutoval jako režisér
inscenace Osiřelý západ, za kterou dostal Cenu Alfréda
Radoka v kategorii Talent roku i cenu Thálie
pro mladého umělce do 33 let.
■ V televizi na sebe poprvé upozornil v seriálu Ordinace
v růžové zahradě a také jako režisér legendárního Tele
Tele. Později získal popularitu s improvizační show
Partička a coby moderátor Tvoje tvář má známý hlas.
■ Známý je i z filmů Perfect Days, Vybíjená, trilogie
Zahradnictví, televizní série Rédl či snímku Krásno,
který sám režíroval.
■ Je rozvedený, má dceru Ester a syna Adama.
■
■
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vyběhnout a fackovat herce

„

jsme všichni měli obrovskou naději. To
spojení lidí během revoluce bylo výjimečné. Jsem rád, že jsem něco takového zažil.

Martin Finger
je jediný přítel,
kterého v životě mám.
Vím dobře, že ať se bude
dít cokoliv, tak se na něj
můžu vždycky spolehnout.
A stejně to má on se
mnou.
Jednou jsem je jako kluk vyhrabal a dočetl se v nich, že nežijeme zrovna v ráji.
Od té doby o tom se mnou máma poměrně otevřeně mluvila.
Zajímaly vás tyhle věci už jako dítě?
Hodně. Dodnes se třeba nemůžu dívat
na záběry, jak nás Rusové obsazují, bez
toho, abych brečel. Považoval jsem to za
strašné bezpráví. Ta nenávist vůči nesvobodě, v jaké jsme tu žili, rostla geometrickou řadou. Tam už to potom začalo…
No, prostě jsem trochu zlobil.
Vida, už se dostáváme k vašim průšvihům. Jen se přiznejte, že jste někde
pomaloval sochu.
Právě naopak. My jsme taková pomalování odstraňovali. Na školách třeba bývaly
veškeré zmínky o Masarykovi a další podobné věci zamalované emailovými
barvami. Vždycky, když jsme byli na brigádě, tak jsme si dali tu práci a celou noc
jsme lžičkou barvu odrejpávali. Pak jsme
si od holek půjčili tužky na obočí a vymalovávali jsme původní písmo. SamozřejINZERCE

U spousty takto nadšených lidí vystřídalo původní pocity dříve či později
zklamání z toho, že věci se nakonec
nevyvíjely tak, jak po revoluci doufali.
Potkalo tohle vystřízlivění a rezignace i vás?
Ne. Já do smrti nepřestanu být vděčný, že
žijeme ve svobodném světě. To je pro mě
zásadní pocit, ze kterého, myslím, už nikdy nevyjdu. To, že je vývoj společnosti
strašně složitý a že s sebou nese spoustu
problémů, je věc jiná. Pořád ale uběhlo
málo času.
Ondřej Sokol s Martinem Fingerem v Činoherním klubu.
mě se vždycky pátralo po tom, kdo to udělal a vzhledem k tomu, že jsem u toho
vždycky byl, tak to začalo být podezřelé.
Navíc jsem měl ještě otce v Kanadě, což
mi také body nepřidávalo.
Tím pádem jste byl asi automaticky
pod větším drobnohledem, že?
My – děti emigrantů – jsme třeba na spoustu hodin ani nesměli chodit. Nemohli jsme
být u toho, když se probírala zřejmě nějaká závažná státní tajemství. (smích) Ale
vážně, když k nám třeba přijeli vojáci z povolání, aby nám vyprávěli o tom, jak je to
krásné být vojákem z povolání, tak všechny děti šly na přednášku, jen my jsme byli
soustředěni v jiné třídě. Tohle období už
máme naštěstí za sebou. Hrozné je, že dějiny se opakují a určitě se ještě mnohokrát budou opakovat v jiném provedení. A bohužel stejně jako rodičov-

ství je nenaučitelné, tak i lidstvo samotné
je nepoučitelné.
Jestli jste měl už jako dítě odpor
k vládnoucí ideologii, o to intenzivnější pak určitě musela být euforie
po roce 1989.
Jó, devadesátky byly krásné. Já tehdy studoval na DAMU, byli jsme první porevoluční ročník. Bylo to nádherné období, kdy

Myslíte, že třicet let je pro změnu společenského myšlení málo?
Je to málo. Nejsem odborník na Bibli, ale
myslím, že poté, co Mojžíš vyvedl Židy
z Egypta, je vodil čtyřicet let jenom pouští, aby vymřeli ti, co si pamatovali předchozí zřízení. Teprve až když byli mrtví,
tak je přivedl do Izraele. Tady jsme nemohli nic takového udělat, to znamená, že
to bude trvat déle než těch čtyřicet let. Navíc když řeknu třicet let, přijde mi to jako
chvíle. Tedy z pohledu dějin.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 10
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Divadelní kariéra Ondřeje
Sokola byla v roce 2002
hned dvakrát ověnčena Cenou Alfréda Radoka v kategoriích Hra roku a Talent
roku. V obou případech
díky inscenaci Osiřelý
západ. Ve stejném roce obdržel také Thálii pro mladého umělce do 33 let.
Podařilo se mu rovněž tři
roky po sobě bodovat v anketě popularity TýTý v letech 2011 až 2013, a to díky
divácky veleúspěšné Partičce, která se stala také pořadem roku. FOTO | ARCHIV MAFRA
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A jak vám to připadá z vašeho osobního pohledu, když si vzpomenete
na sebe před třiceti lety?
Přijde mi to jako až nespravedlivě krátká chvíle! Něco ve mně se vzpouzí
tomu, jak strašně rychle všechno letí.
Já si život užívám, hrozně. Vlastně
mám pocit, že je to čím dál lepší a lepší.
Ale je to nějak rychlý.
Vraťme se ještě ke hře K.Š.E.F.T., která má v době, kdy si povídáme, pár

dní do premiéry. Co
vlastně v téhle době
prožíváte?
Peklo. Všichni režiséři mají většinou
vředy. I já. Je to taková naše nemoc.
Víte, když prohrává armáda, tak voják
může bojovat o život. Účastní se toho.
Kdežto režisér je takový generál
za sklem, který nesmí do ničeho zasahovat. To je hrozný. Zvláště když mám při
každém druhém představení nutkání vyběhnout a fackovat herce.
Křičíte na herce?

INZERCE

Už šest let je Ondřej
Sokol tváří festivalu
tance, sportu a zábavy Life!, který se
koná na brněnském
výstavišti.
Letos
bude lákat lidi k pohybu také po boku
s krásnou Lucií Borhyovou. Festival začíná
8. listopadu.
FOTO | JAN ALTNER

DOpřejte Si lázně! S pOjišťOvnOu nebO bez!

FRAntišKOlázeŇSKá lÉČebná KÚRA
bOnuS pOMáHá OD bOleStÍ!
Co nabízíme?

14x ubytování přímo na lázeňské promenádě
ve Františkových lázních (Savoy **** Goethe *** Otava**)
● plnou penzi (snídaně, oběd a večeře) ● vstupní a výstupní lékařské vyšetření
● 36 léčebných procedur ● + 1 bonusovou službu navíc dle Vašeho výběru!

tO vše jen zA 15 490 Kč (Otava**)
Přemýšlíte, že byste přijeli přes Vaši zdravotní pojišťovnu? Rozhodně!
Máme smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami!

nAvÍC od listopadu 2019 do března 2020 máme dvoulůžkové
pokoje na hotelu Goethe*** zcela bez doplatku!
nOvě můžete přijet
i s Vaším psím mazlíčkem.

uDělejte RADOSt svým blízkým
naším DáRKOvýM pOuKAzeM.

Rezervujte hned!

Hotel Savoy****, 354 203 000 (denně 24 hodin) www.spahotel-savoy.cz
Hotel Goethe***, Otava** 354 204 000 (denně 24 hodin) www.spahotel-goethe.cz

Ne, to nedělám. Jsem také herec, takže
sám vím velmi dobře, že často to prostě
opravdu nejde a člověk to nedělá schválně. Jen režiséři, kteří nemají zkušenost
s herectvím, mají často pocit, že je herci
chtějí zabít, a proto hrají záměrně hrozně. Dokud nezjistím, že herec je flákač,
který všechno kazí proto, že kalil do
rána, tak mu odpustím skutečně všechno. Dokonce to považuju za svou chybu, když něco kazí, což je na ty vředy
ještě horší. Vlastně se snažím sám sebe
trestat, když jim to nejde.
To je zajímavá strategie.
Je, ale musíte dobře vychytat, jestli tam
není herec, kterého těší, že se trestáte.
Jaký typ herce je v tomhle směru váš
kamarád Martin Finger, který také hraje v chystaném představení? U starých přátel může přeci jen fungovat
určité záškodnictví.
To právě vůbec ne. Když to přeženu, tak
můžu říct, že Martin je ten jediný přítel,
kterého v životě mám. Vím dobře, že ať se
bude dít cokoliv, tak se na něj můžu vždycky spolehnout. A stejně to má on se mnou.
Umíme si ze sebe sice dělat hodně srandu,
ale na druhou stranu v zásadních věcech –
a divadlo pro nás pro oba zásadní je, udělá
všechno pro to, abych se netrápil.
Naproti tomu zcela nového parťáka
jste získal v osobě Lukáše Pavláska,
se kterým jste před časem procestoval velký kus světa. V jaké fázi je vlastně projekt, který by z vaší cesty měl
vzniknout?

Teď je to všechno v rukou režiséra Dana
Svátka, který nám občas podá nějaké zprávy. Celý ten projekt byl strašně divoký.
Punkovější natáčení jsem v životě nezažil.
Dan je opravdu dobrodruh. Vlastně nevím, jestli je dobrodruh, nebo blázen.
Mnohokrát nás při natáčení vystavil takovým situacím, že se to absolutně nedalo
chápat.
Například?
Když jsme třeba měli projít přes mexicko-americkou hranici, tak si vymyslel, že
si dáme pod trika balíček, aby to vypadalo, že pašujeme nějaké zakázané věci. Připadalo mu to ohromně vtipné. Dohadovali jsme se s ním, že nic takového rozhodně
dělat nechceme, jenže celá tahle naše debata probíhala asi čtyři sta metrů od hranice. Po chvíli jsem se podíval nahoru na ceduli, kde stálo: Všechny vaše pohyby
a rozhovory jsou monitorovány. Když
jsme pak došli na hranici, už si nás rovnou
vzali stranou. Takových situací, kdy
mnohdy mohlo jít i o krk, byla spousta.
Přinesla vám zatím nějaká práce podobné zážitky? Mám na mysli intenzitou a šíleností, nikoli podobností těch
konkrétních příhod.
Musím říct, že mám dost štěstí, protože
mě zatím moje povolání baví. Nechodím
do práce jako do práce. Vůbec. Vlastně je
to tak, že jsem v životě ještě nepracoval.
Ještě pořád dělám to, co nejvíc chci a to,
co mě nejvíc baví. Za chvíli mi bude padesát a začínám se děsit okamžiku, že mi to
někdo zakáže a všechno bude jinak. Zatím to ale nepřichází. To je přece skvělý.
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Královna červené knihovny
Milovala whisky víno
a cigarety, naopak
nevěru prý neokusila.
Jedna z nejslavnějších
autorek ženských
románů Britka
Rosamunde Pilcherová,
se narodila před 95 lety.
ANGLIE | Za své romány plné lásky
a vášně obdržela Rosamunde Pilcherová mnohá vyznamenání. Nikoliv ovšem
za literárně hodnotná díla, ale zejména
za přínos britskému cestovnímu ruchu.
Její milostná próza totiž oživila jeden z
nejchudších krajů Británie, Cornwall ležící na nejjihozápadnější výspě Anglie.

Britská spisovatelka Rosamunde
Pilcherová na snímku z roku 2008.
FOTO | iDNES.CZ/ PROFIMEDIA.CZ

Dnes sem ročně přijíždějí stovky tisíc
turistů, hlavně Němců, jejichž televize
ZDF zfilmovala na 100 sladkobolných románů od Pilcherové. Seniory lákají filmová místa, kam se jezdí kochat a vzpomínat jak na lásku svou, tak tu filmovou.
A tím tvoří hlavní příjem zdejšího hrabství. Oblíbený je tzv. Okruh Rosamunde
Pilcherové, pětidenní zájezd za 400 euro,
který fanoušky nenaplněných lásek proveze krajem s divokými útesy i romantickými staveními, kde se filmy točily.

Vydělala 3 miliardy korun
Právě v dějišti románů, divokém a pustém Cornwallu, se Rosamunde po první
světové válce narodila. Ve 22 letech se
ale přesunula o stovky mil severněji, do
Skotska, kde žila desítky let s manželem Grahamem, dědicem tamní textilní
továrny. Skotská příroda byla drsnější
než slunný anglický jih. „Píši pro lidi,
kteří sedí doma v obýváku městského
bytu, venku je šero a zima a já je unáším
s sebou do Cornwallu, plného slunce a
pestrobarevných květů,“ vysvětlovala
spisovatelka, která dokázala své romány ťukat do stroje až 10 hodin denně.
K tomu vykouřila i několik krabiček cigaret a ráda také poseděla u skleničky,
nevěra jí ale byla cizí. Měla prý stovky
kamarádů, s žádným ale nespala. Z jejího manželství se narodily čtyři děti, následovalo čtrnáct vnoučat a ještě donedávna sedmnáct pravnoučat.
Spisovatelka prý nerada utrácela peníze. Když svými romány vydělala v pře-

počtu tři miliardy korun, přepsala autorská práva na své děti, rodinu totiž milovala nadevše. Zemřela letos v únoru, v
úctyhodném věku 94 let. Vypadalo to,
INZERCE

že se po novém roce zmátoří z bronchitidy, místo toho ji ale paralyzoval záchvat mrtvice, ze kterého se už neprobrala a zemřela tři dny poté.
(jos)

Začala psát, když jí bylo sedm let.
Nejslavnější dílo se jmenuje Hledači
mušlí. Románu z roku 1987 se prodalo
10 milionů výtisků.
■ V roce 2002 obdržela od královny
Alžběty II., která je od dva roky mladší,
Řád britského impéria.
■
■
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Jedovaté krásky
Jihoameričtí indiáni
jejich jed používali
k obarvování per, kterými
sváděli ženy. Barevné
žabí krasavice, které ale
umí zabít i slona, nyní
představuje zoo v Praze.

ČR | Když se chtěl jihoamerický indián
z kmene Tupinambů žijící před půl tisíciletím na území dnešní Brazílie zkrášlit, chytil
v pralese papouška a z jeho peří si vyrobil
čelenku. Čím hezčí ozdoby, tím větší šanci
u indiánských dívek měl. Jenže nejběžnější
papoušek, takzvaný amazoňan, měl peří
hlavně zelené, což spoře oděné indiánky příliš neohromilo. Tupinambové – od nichž je
odvozeno jméno hlízy topinambur, které
hojně pěstovali – byl ale kmen vynalézavý.
Muži chytali pestře zbarvené žáby, takzvané pralesničky, nejjedovatější obojživelníky na světě, a napichovali je na dřívko.
Jed, který žába ve smrtelné křeči vypotila, pak používali k lovu – potírali s ním

šípy, odtud také vznikl název „šípové
žáby“. Jed z jednoho exempláře mohl zabít 15 lidí nebo dva dospělé slony či 15 tisíc myší.
Malý zázrak se podařil jistému indiánskému lovci, který poté, co jed celé dopoledne zpracovával, začal trhat peří papouška k výrobě ozdob. Když nebohému zvířeti
vytrhal několik per, dostalo se do ran na ptákově kůži nepatrné množství žabího jedu,
který ulpěl na lovcových prstech. A stala se
věc podivná. Tam, kde dříve rostla brka
pouze zelená, začala po nějakém čase působením jedu v ráně růst z ptákova těla brka
nová, ovšem oranžová a červená. Lovec nechtěl věřit svým očím. Během pokusů s dalšími papoušky zjistil, že nejen silně zředěný jed, ale i krev žab vetřená do rány po vytrženém peru donutí papouška měnit barvy. „Pestrobarevný vynálezce“ měl poté tolik milenek, co žádný jiný indián před ním.
Metoda kmene, který byl později zdecimován evropskými kolonizátory, se nazývá tapiragé a více se o ní i o životě nejjedovatějších jihoamerických žab nyní dozvědí návštěvníci pražské zoo. Výstava živých exemplářů je k vidění v pavilonu Go(jos)
čárovy domy, a to až do 20. října.

Žluté zbarvení má pralesnička
strašná, nejjedovatější žába.
Drůbež nebo psi umírali už tehdy, když jen když prošli po utěrce jejím jedem napuštěné.
Modrý je azurový druh pralesničky barvířky, používané
k barvení peří papoušků.

Hnědé zbarvení má pralesnička
Anthonyova, mloku podobná je
pak pralesnička harlekýn, vyskytující se v Panamě. Žabky samy jed
netvoří, do jejich těla se dostává
z některých mravenců či brouků,
které požírají. Vylučují ho žlázami
mezi ušima nebo na zádech.
FOTO | ZOO PRAHA
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Statečná rodina generála Svobody
Čtyři desetiletí od smrti
generála a prezidenta
Ludvíka Svobody ožívají
i polozapomenuté osudy
jeho ženy Ireny a jejich
dětí, které si za války
prošly krutými zkouškami.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Vánoce roku 1938. Hrdina čs. legií
v Rusku, podplukovník Ludvík Svoboda
tráví sváteční dny s manželkou Irenou, synem Miroslavem a dcerou Zoe. Ačkoliv
jako muž s vojenským instinktem je přesvědčen, že dřív nebo později kvůli nacistické rozpínavosti zachvátí Evropu nová
strašná válka, ani na vteřinu by ho nenapadlo, že takto kompletní už rodina žádné
další Vánoce nestráví. Následující roky
ukážou, že statečnost a smysl pro povinnost jsou vlastní nejen jemu, ale i jeho
ženě a dětem. A také za ně zaplatí.
Příběh Ludvíka Svobody, od jehož úmrtí 20. září uplyne 40 let, je známý. Ať už
jde o jeho nesporné hrdinství z období první a hlavně druhé světové války, tak o kontroverznější působení v roli ministra národní obrany v letech 1945 až 1950 či později ve funkci prezidenta. Pozornost však
zaslouží i Svobodova nejbližší rodina.
Vždyť Svobodova manželka Irena byla
po Haně Benešové nejpopulárnější první
dámou z let 1948 až 1989. Nehrála si na
„hradní paničku“ jako některé její předchůdkyně, chovala se noblesně a věděla,
jak jednat s lidmi. Velkou pozornost věnovala sociální oblasti. Vahou své osobnosti
výrazně podpořila zakládání SOS dětských vesniček, které normalizační potentáti posléze zadupali.

Smrt za dráty koncentráku
Za druhé světové války prokázala značnou
odvahu, když spolupracovala s odbojem.
Pomáhala například rodinám zatčených
vlastenců či ukrývala parašutisty s vysílačkou. To vše už v době, kdy její muž odešel
bojovat proti nacistům do exilu. Gestapo jí
bylo v patách a ona se proto musela i s dcerou Zoe od konce roku 1941 až do závěru
války ukrývat na Moravě. Syn Ireny a Ludvíka Svobodových Miroslav byl nacisty
uvězněn v koncentračním táboře Mauthausen. V necelých 18 letech zde byl zavražděn. Podle jedné z verzí při pokusu o útěk.
V květnu 1945 se Irena Svobodová konečně opět viděla se svým manželem. Ten
se do osvobozeného Československa vrátil už coby armádní generál a ministr národní obrany v poválečné vládě. Ona
sama se začala angažovat v práci pro Červený kříž. Během války byla zavražděna
i její matka a dalších 15 členů rodin obou
manželů.
(mb)

Poslední společné foto manželů
Ludvíka a Ireny Svobodových a jejich dětí Miroslava a Zoe z jara roku
1939. Začátkem června Ludvík Svoboda odešel do Polska do exilu. Svého syna pak už nikdy nespatřil.
FOTO | REPRO Z KNIHY
LUDVÍK SVOBODA: CESTAMI ŽIVOTA (1971)
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Natáčet s dětmi je stres
S plačícím dítětem
v karavanu se nesoustředí
na herecký výkon zrovna
nejlépe. Petra Hřebíčková,
která dnes slaví čtyřicátiny,
s tím má své zkušenosti.
„Je to stresující. Zvláště
když máte jako matka
splašené hormony,“ říká.

opravdové přátelství. Má pravdu?
Říká se to, ale podle mě se nedá něco takového tvrdit obecně. Já mám třeba nejlepší
kamarádku, která se jmenuje Petra, a přátelíme se už třicet let. Myslím, že jsme si nikdy ani nelezly do zelí, protože vždycky
jsme myslely hlavně na sebe navzájem.
Sice dnes každá žijeme v jiném městě, ale
pokaždé když se setkáme, tak zjistíme, že
si strašně chybíme. Takže podle mojí zkušenosti přátelství mezi ženami rozhodně
existuje.

Zažila jste někdy už náročnější přípravu na natáčení?
Je pravda, že tady byla asi největší. Snad
bych to ale ani nenazývala slovem náročná, protože mě to hrozně bavilo a byla to
pro mě skvělá motivace něco dělat.

Když jste natáčela romantickou komedii Bezva ženská na krku, měla jste
specifické podmínky s ohledem na to,
že jste s sebou měla malého syna. Jak
to probíhalo tentokrát, když už jste
dvojnásobná maminka?
Při Bezva ženské jsem s sebou měla staršího syna, tentokrát byl se mnou jen ten mladší, takže podmínky v tomhle byly v podstatě stejné. Tedy s tím rozdílem, že doma na
mě čekalo starší dítě, kterému jsem pak po
natáčení musela vynahradit, že jsem s ním
nebyla. Mít s sebou i jedno dítě je ale i tak
náročné. Když jsem teď nedávno po dlouhé době natáčela bez dětí, uvědomila jsem
si, jaká je to vlastně obrovská úleva. Nebo
spíš jaký je to stres – mít je tam s sebou.
Sice se na to své dítě do karavanu těšíte, ale
když pak zase musíte na plac a ono za vámi
pláče, je to stresující. Zvláště když máte
jako matka splašené hormony.

Petr Kolečko v příběhu zdůrazňuje
myšlenku, že mezi ženami neexistuje

Sice se potkáváme ve chvíli, kdy snímek Přes prsty teprve vyráží do kin,

5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Kvůli rolím volejbalistek v nové komedii Petra Kolečka Přes prsty musely herečky Petra Hřebíčková s Denisou Nesvačilovou chodit na volejbalové tréninky,
aby na plátně působily věrohodně. „Zapracovat jsme musely i na své celkové fyzičce,“ přiznává Petra Hřebíčková.

ale máte už představu o nějakém novém projektu?
Mám teď před sebou mateřskou dovolenou a hodlám si ji naprosto užít. Takže teď
nemám před sebou žádné pracovní plány.
Možná jen jeden natáčecí den, a to je tak
všechno.
Takže třeba dojde i na opožděnou dovolenou u moře?
Kdepak, tohle všechno jsme si užili
o prázdninách, kdy jsme byli dlouho
v Řecku. Teď bude probíhat školka a budu
vymýšlet nějaké jednodenní, maximálně
dvoudenní výlety.
Synové se vám narodili relativně krátce po sobě, což by pro herečku mohlo
znamenat vcelku dlouhou pauzu.
Vám se ale podařilo i s dvěma malými
dětmi kariéru nepřerušit.
Spíš je to tak, že díky mateřství jsem si dovolila opravdu vybírat. Nedělám divadlo
a nedělám žádné dlouhodobé seriály.
Díky tomu mám čas a možnost – když se

Petra Hřebíčková

Narodila se 20. září 1979 v Hodoníně.
Vystudovala Obchodní akademii
a činohru na JAMU v Brně.
■ Za titulní roli Maryši v roce 2010 získala
cenu Thálie.
■ Známá je jak z filmů (Obsluhoval jsem
anglického krále, Muži v naději, Bezva
ženská na krku, Všechno nebo nic
a další), tak z televizních seriálů
(Přístav, Svatby v Benátkách, Ulice...).
■ Nyní je k vidění spolu s Jiřím
Langmajerem v hlavní roli v režijním
debutu Petra Kolečka Přes prsty
(na snímku).
■
■

mi to poštěstí, natočit třeba film, což je
pak mnohem víc vidět. Ono to tak sice vypadá, že jsem kariéru neomezila, ale pravda je, že pracuju mnohem mnohem méně,
než jsem pracovala kdysi. Teď jsem
opravdu hlavně doma. Akorát jednou
za čas musím já a celá moje rodina
zatnout zuby a měsíc vydržet.
Ale zase mám pak za odměnu něco
vyděláno a můžu být třeba půl
roku doma, jako se chystám být
právě teď.

INZERCE

KOUPÍM PAROŽÍ,

Objednejte si
týdeník 5plus2

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

www.5plus2.cz/schrankovne

Tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

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

·
·
·
·

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

až

19 0
Kč/hod

800 223 000
TvojeBudoucnost.cz

.
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VERONIKA GAJEROVÁ:
DÍKY FLEXISEQU MĚ
UŽ KOLENA NEBOLÍ
Herečka Veronika Gajerová je v jednom kole. Divadlo, dabing, natáčení, ale
také dvě děti a několikapatrový domek ji spolehlivě zaměstnávají. Pokud
někoho takového potrápí kolena, je to malér. Sympatická herečka a dabérka našla svůj recept, jak proti tomuto neduhu bojovat. A to úspěšně.
Veroniku Gajerovou můžeme vidět ve
velkých rolích v Městských divadlech
pražských v takových kusech, jako například Kdo se bojí Virginie Woolfové,
Holky z kalendáře, Otec, nebo Smetana
the Greatest Hits. „Po spoustě času na
jevišti, ať tančím nebo jen hraji v představení, pochopitelně začínám cítit
bolesti v kloubech. Jedná se zejména
o klouby kolen či kotníků.“ Herečka je
také oddaná maminka dvou dětí, což
pro ni znamená ještě aktivnější život
a také zátěž pro tělo a na klouby.
Naštěstí Veronika našla spojence, který jí dokáže v náročném životě ulevit:
„Vyzkoušela jsem gel Flexiseq poté, co
jsem měla v důsledku bolestí kloubů
úplně ztuhlá kolena, a musím říct, že
po důkladném mazání dvakrát denně

mě ta ztuhlost přešla a kolena přestala bolet,“ pochvaluje si Veronika Gajerová. Dobře ví, že pro co nejlepší výsledek je důležité dodržování zdravého
životního stylu: „Omezit maso, sůl, přidat ovoce, zeleninu, pitný režim a samozřejmě rozumný pohyb. Já ho mám
na jevišti dost, ale také ráda plavu,
jezdím na kole a chodím na procházky
se svým psem,“ dodává. „U Flexisequ
si cením velmi rychlého působení na
místech, která bolí, a to bez vedlejších
účinků. Po použití gelu jsem do tří dnů
cítila zlepšení funkce mých kolenou.
Opět jsem chodila a tančila jako dříve.
Klidně bych tento výrobek doporučila
přátelům nebo členům své rodiny,“
uzavírá Veronika Gajerová.

Oceňovaný bezpečný gel pro osoby
trpící bolestí kloubů
Když předepisování tradičních léků proti
bolesti nemusí být tou nejlepší možností
pro vaše zdraví, zkuste použít nefarmakologický gel Flexiseq s přirozeným lubrikačním účinkem.
Flexiseq působí přesně tam, kde je
zapotřebí, a lubrikuje opotřebované
klouby. Přináší účinnou úlevu od každodenní bolesti a ztuhlosti. A protože se

nejedná o lék, gel Flexiseq nevyvolává
srdeční a žaludeční potíže a je možné
ho bezpečně používat dlouhodobě. Gel
je možné aplikovat spolu s léky,
dokonce, i pokud užíváte protizánětlivé přípravky. Díky svým
efektivním a jedinečným účinkům
získal Flexiseq ocenění NEJLEPŠÍ
NOVÝ PRODUKT v Irsku a CENU
ZA INOVACE v Německu.

Irish Pharmacy News
OTC

PRODUCT AWARDS
AW

& Best Supported
Pharmacy GSL
Products

�
�
�
�
�

NEJLEPŠÍ
NOVÝ
PRODUKT

2015

OCENĚNÍ
ZA INOVACI

PATENTOVANÁ
TECHNOLOGIE

Přirozeně snižuje tření u postižených kloubů
Gel je bezpečný, nezpůsobuje riziko srdečních a žaludečních poruch
Může se používat s léky
Účinnost byla prokázána v klinických studiích
Vhodný ve všech stádiích osteoartrózy

Více informací na: www.flexiseq.cz

VERONIKA GAJEROVÁ

NOVINKA V LÉČBĚ BOLESTI KLOUBŮ
Flexiseq představuje jedinečnou alternativu,
která je stejně účinná jako tableta na předpis.
Na rozdíl od tradičnější léčby, která jen blokuje signály bolesti, Flexiseq působí jinak. Přímo
lubrikuje postižený kloub a přináší tak úlevu od
bolesti bez potřeby léků. Patentovaná technologie Seq obsahuje nanostruktury – vezikuly
„Sequessome™“ – skládající se z částic, které
jsou lidskému tělu přirozené. Vezikuly pronikají
přes kůži a spojí se přímo s povrchem kloubní
chrupavky. Snižují tak tření mezi kloubními povrchy, mírní bolest a zlepšují kvalitu kloubního
mazu.
Je vhodný pro všechny klouby, ať už trpíte malou, nebo rozsáhlou bolestí kloubů.
Po 2–4 dnech používání gelu se výrazně snižuje bolest a zatuhlost kloubů. I když bolesti
ustoupí, neměli byste přestat gel používat.

Stále vás sužuje bolest kloubů?
Tento gel se nesnaží bolest jen
zamaskovat, ale proniká přímo
k jejímu zdroji.
Zeptejte se na Flexiseq ve vaší lékárně
nebo nakupte online na www.benu.cz.

JIŽ NYNÍ
V LÉKÁRNÁCH
V BENU

Před použitím si přečtěte příbalový leták a v případě zdravotních potíží se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
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Zatímco některé státy
Evropy usilují o to, aby
pacienti nemocnic nebo
školáci jedli z 90 procent
biopotraviny, v Česku
se připravuje skromnější
návrh. Ovšem i díky němu
by kvalitnější jídlo mělo
být dostupnější a podpoří
se tím i místní farmáři.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Učitel, policista, voják, ale hlavně
školák, student nebo pacient v nemocnici.
Ti všichni mají povinně dostávat ve svých
jídelnách stravu v kvalitě bio. Tedy pokud
jsou z Dánska, Rakouska, Itálie, Francie,
Španělska nebo Slovinska, kde tamní vlády vydaly zákon o nutném podílu biopotravin ve veřejném stravování. V Česku
nic takového povinné zatím není, ale změna už se chystá.
„Třeba v Dánsku se už v řadě jídelen veřejného stravování vaří z 90 procent z biopotravin,“ říká Kateřina Urbánková ze svazu PRO-BIO, který zastřešuje zájmy českých ekologických zemědělců, tedy sedláků, kteří na svém hospodářství nepoužívají chemii. „Minimální podíl biopotravin ve
veřejném stravování v Česku není v současnosti v žádném zákoně stanoven, je
tedy roven nule,“ uvádí mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
A právě to se ekologičtí zemědělci a výrobci, jejichž potraviny neobsahují éčka,
konzervanty ani stabilizátory, snaží změnit. Do konce tohoto roku by měl vznik-

nout návrh zákona, který následně poputuje do parlamentu. „Inspirujeme se zákony
například z Francie či Slovinska. Vybíráme to nejlepší z nich, hodnotíme tamní
zkušenosti a překlápíme na české podmínky,“ vysvětluje Urbánková přípravu zákona, který ale bude v první fázi velice
skromný. „Chceme, aby podíl biopotravin
ve školách, nemocnicích a dalších zařízeních tvořil čtyři až pět procent,“ konkretizuje mluvčí Vojtěch Bílý.

Dražší bio? Jen o čtyři koruny
Ovšem i bez povinnosti dané zákonem už
dnes vaří z biopotravin v Česku některé
školy, nemocnice či domovy pro seniory.
Třeba státní Mateřská školka Pastelka
v Liberci. „Pomazánku ke svačince máme
z bio vajec, k obědu bývají bio kuřata,“ přibližuje ředitelka Jana Pospíšilová s tím, že
praxi vařit částečně z kvalitních biosurovin tu zavedli už před dvěma roky.
„První rok jsme nezdražili vůbec, druhý asi o čtyři koruny. Rodiče reagovali velmi vstřícně a přejí si, aby děti bio dostávaly,“ říká ředitelka Pastelky, kde podíl biopotravin činí sedm procent.

Jak v obchodě poznat
kvalitní bioprodukty
Až budete shánět
potraviny
v bio kvalitě,
hledejte na obalu
značku
„bio zebry“
či „bio listu“. Pouze tato loga dokládají,
že se jedná skutečně o certifikovanou
surovinu
z ekologického
zemědělství.

Více na www.mesicbiopotravin.cz.
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i pacientům. Bio míří do jídelen
„V tom je na tom lépe Praha, tam dovoz
není problém. S úsměvem říkáme,
že toto do Liberce ještě nedorazilo,“ podotýká.
Kromě škol a školek by podle návrhu
zákona měli nejkvalitnější potraviny dostávat také pacienti nemocnic. Některá
zdravotnická zařízení už na bio vlnu naskočila, třeba nemocnice v Uherském Brodě.
„Biopotraviny využívala v rámci pilotního projektu poslední dva roky. Šlo výhradně o mléčné výrobky. Kvůli nárůstu
cen potravin v poslední době jsme nemohli biopotraviny dále do jídelníčku zařazovat, překračovali bychom tak cenu stravovací jednotky. Nabídku biopotravin pro
pacienty, zaměstnance i návštěvníky jsme
ale zachovali v bufetech nemocnice,“
říká Egon Havrlant, tiskový mluvčí nemocnic Zlínského kraje.
Například největší česká nemocnice –
pražský Motol – bioprodukty zavádět nechce. „Pojem biopotravina rafinovaným
způsobem podporuje lokální a malé zemědělce. Ve zdravotnictví však podle nás
nemá smysl. Výzkum osob přijímajících
biopotraviny ukázal, že nejsou zdravější
než ti, kdo biopotraviny nekonzumují,“

podotýká mluvčí nemocnice Pavlína Danková.
„K přípravě pokrmů používáme výhradně čerstvé suroviny a vhodné technologické postupy, které odpovídají všem
normám,“ dodává s tím, že potraviny nemocnice odebírá na základě výběrových
řízení, kde je kritériem cena a původ v Evropské unii.

Pomoc i pro farmáře
Právě neochota měnit zaběhlý způsob vyváření a obava z vyšších výdajů za bio sortiment, jsou podle Ministerstva zemědělství největší překážky na cestě biopotravin do veřejného stravování. „V Česku
také chybí logistická podpora distribuce
biopotravin, chybí i polotovary,“ konkretizuje mluvčí rezortu Bílý.
Zákon o povinném podílu biopotravin
by mohl začít platit od roku 2021. Jeho
tvůrci považují za primární cíl dostat do
veřejných jídelen v kvalitě bio základní potraviny – tedy mléko a mléčné výrobky, sezonní zeleninu a ovoce, ale i maso. „Kromě zdravého jídla se podpoří i prvovýroba, tedy ekologičtí zemědělci,“ shrnuje
Kateřina Urbánková ze svazu PRO-BIO.

Argumenty PRO a PROTI novému „bio zákonu“
Připravovaný zákon o povinném podílu biopotravin ve stravovacích zařízeních škol, školek,
nemocnic, úřadů a dalších státních institucí, který by mohl platit už od roku 2021, má své zastánce i odpůrce. Toto jsou jejich hlavní argumenty:

PRO

Zdravější výživa zejména pro děti a pacienty, ale i pro vojáky, policisty či úředníky.
Pokud by státní instituce musely vařit částečně z biopotravin, vznikl by velký odbyt pro
téměř 5000 českých biofarem.
■ Zvyšující se počet biofarem má vliv na pokles používání chemie v zemědělství, výrobky
neobsahují žádné stabilizáty a konzervanty. Na ekofarmách mají zvířata lepší život
(drůbež není v klecích, dobytek se pase na pastvinách apod.), navíc ekozemědělci
hospodaří s respektem ke krajině, předchází erozi, zachovávají biodiverzitu a udržují
kvalitu vody i půdy.
■
■

PROTI

Zatím stále špatná logistická podpora
distribuce bio výrobků v Česku.
■ Menší sortiment, který nemusí
pokrýt veškeré potřeby
veřejných jídelen, nedostatek
polotovarů.
■ Panují obavy personálu
kuchyní z mnohem
vyšších nákladů
spojených s neznalostí
bio sortimentu.
■

INZERCE
Operátor výroby s 6 týdny dovolené,
Valeo Rakovník Nástupní mzda 22 000
Kč hrubého, bonusy a příplatky až 8 000 Kč
měsíčně, 6 týdnů dovolené, příspěvek na
penzijní připojištění 5 % z hrubé mzdy,
firemní kantýna, svozová doprava. Napište
na: katerina.husakova@valeo.com tel.: 313
527 236 www.valeo.cz

Státní, veřejná správa

Valeo

Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence…

25 000 - 45 000 Kč / měsíc

Metodik sociální terénní práce

20 000 - 44 000 Kč / měsíc

Sociální terénní pracovník

19 760 - 34 000 Kč / měsíc

Pracovník/ce živnostenského odboru - oddělení kontroly.

Více na www.jobdnes.cz/detail/09Y6CM

V d
í dděl í d
Více na www.jobdnes.cz
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Administrativa

Obchod, prodej, nákup

d

ú

íh

j

Asistentka luxusního oblečení

24 000 - 24 000 Kč / měsíc

***administrativní podpora s využitím AJ,…

25 000 - 25 000 Kč / měsíc

Prodavačka uzenin do kmenového stavu

21 000 - 23 000 Kč / měsíc

Jednoduchá práce v administrativě, až 32.000Kč

28 800 - 32 000 Kč / měsíc

Asistent/ka na prodejně s luxusní obuví

24 000 - 30 000 Kč / měsíc

Inženýr výroby

Manažer životního prostředí a BOZP a PO

Prodejní poradce - specialista na pronájmy

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.
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Nechte ryby „zaplavat“. Ve víně
Ryba a víno je kombinace,
kterou gurmáni milují.
Při výběru je důležitější
množství tuku v mase
než to, zda je z ryby
sladkovodní či mořské.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Zatímco líný kapr ve vodě moc temp
neudělá, dravá rybá je na tom podstatně
lépe, což se odráží i v množství tuku v jejím těle. A právě to je při výběru vhodného vína k rybímu pokrmu důležitější faktor než to, zda se vám na talíři ocitne ryba
mořská či sladkovodní. „K tučnějším rybám je vždy vhodné mít víno s dobrou kyselinou, protože kyselina velmi dobře funguje právě s tukem a zároveň vám pomůže s trávením,“ vysvětluje zkušený someliér David Král (na snímku).

Co se týká dravých ryb, ke kterým můžeme nejčastěji přiřadit i ty mořské, pasují
k nim ideálně odrůdy jako je Chardonnay
nebo například Rulandské bílé. „Jde o odrůdy, které naopak nemají tak výraznou
kyselinu, ale zase mají lepší strukturu chuti a jemnost. Čím je ryba dravější, tím má
jemnější maso, takže potřebuje nějaké elegantnější a jemnější víno,“ doporučuje someliér Bohemia Sekt.
Pokud jste zvyklí orientovat se při výběru vína zbytkovým cukrem, je dobré mít
na paměti jednoduchou poučku, a sice, že
k rybám se hodí pouze bílá suchá vína.

„To je základ, ze kterého bychom měli vycházet. Maximálně bychom mohli zvolit ještě polosuché víno,“ dodává
Král. Zapít tedy pstruha jednou či více
sklenkami Pálavy
není ten nejšťastnější
nápad. Poučka je to
v českých poměrech
určitě užitečná,

Věděli jste, že…
...ze someliérského pohledu je čirý
nesmysl pojídat k vínu slané oříšky či
brambůrky? „Slanost oříšků a brambůrek
naprosto kazí chuť samotného vína. Není
to ale jen specialita Česka, protože jsem
s tímto přešlapem setkal už i v Itálii.
Například ani olivy nejsou ideální
pochutinou k vínu, ale pořád jsou menším
zlem než chipsy,“ říká David Král.

neboť zatímco v západních zemích se podle Krále dává v naprosté většině přednost
suchým vínům, Češi si pořád ještě potrpí
na sladší chutě. „U nás je to zhruba půl na
půl, nebo možná šedesát na čtyřicet ve prospěch suchých vín. Myslím, že se to ale pořád zlepšuje,“ říká a dodává, že většina ranních nepříjemností je způsobena právě cukrem, který je obsažený v alkoholu.
Rybí menu lze také překvapivě
doplnit například i sektem. Podle Krále je naprostý mýtus,
že šumivé víno se pije pouze na oslavu a nikoli k jídlu. „Ve světě jsou sekty
úplně běžně brány jako
víno. Dají se díky různým
způsobům výroby a různým odrůdám dobře párovat i s pokrmy. Dobrý suchý sekt je vynikající
kombinace také k rybám
nebo mořským plodům.
Stejně tak se dobře hodí například ke krémovým polévkám,“ vysvětluje. (vrm)

INZERCE

Nikdo vám Nezakazuje
mít svůj vLastNí Názor

ParlamentníListy.cz

„Sendvič“ ze pstruha

Barevná miska Poke bowl s kaprem

Na 4 porce potřebujeme: 4 filety ze pstruha,
plátky špeku na zabalení, 1 svazek šalvěje,
2 rajčata, sůl a pepř, máslo, mix košťálové zeleniny
(květák, brokolice) na ozdobení. Na velouté
(omáčka z máslové jíšky a vývaru): 1 l rybího
vývaru, 3 ks šalotky, 50 g másla, 1/2 l bílého
suchého vína, 3 dl 30% smetany, sůl, pepř.
Postup: Na másle zlehka zpěníme šalotku
pokrájenou nadrobno, cibulka nesmí zhnědnout,
jen zesklovatět. Přidáme bílé víno a svaříme na 1/3.
Přidáme rybí vývar a opět svaříme na 1/3. Přidáme
smetanu a vše provaříme. Omáčku rozmixujeme
a propasírujeme. Dochutíme solí a pepřem.
Na filety ze pstruha poklademe na kolečka
nakrájené rajče a šalvěj a zabalíme proti sobě
do špeku. Hotové ruličky poklademe na předem
vymazaný plech a dáme péct na 10 minut při
teplotě 180 °C. Připravené velouté napěníme
a na závěr s ním přelijeme hotový pokrm.
Dozdobíme mixem košťálové zeleniny.

Potřebujeme: 1 šálek vařené sushi rýže,
1 menší hrst uvařených rýžových nudlí,
150 g kapra v tempuře (Základem je moučka
tempurako, která se rozmíchá s vodou
v takovém poměru, aby vznikla kaše trochu
hustější než palačinkové těsto. Tempurako lze
nahradit směsí z mouky, solamylu a vajec.),
půl okurky na plátky, půl cukety vařené
ledem, půl avokáda na kostky, půl řapíkatého
celeru, 3 ks ředkvičky na kolečka, 1 ks jarní
cibulky, proužky mrkve, list hlávkového salátu.
Salát: 1 cm nakládaného zázvoru, 2 ks okry
(ibišku jedlého), půl manga. Dresink: 2 lžíce
sójové omáčky Kikoman, 1 lžíci sezamového
oleje, šťávu z 1 ks limety. Na posyp bílá a černá sezamová semínka a řasy nori.
Postup: Kapří filety obalíme v mouce. Na tempuru smícháme v míse mouku, kukuřičný škrob, sůl,
vejce a perlivou vodu. Směs jen lehce promícháme, drobné hrudky nevadí. V hrnci rozpálíme olej.
Pomoučněné kapří filety obalíme v těstíčku a vložíme je do rozpáleného oleje. Osmažíme je
dozlatova. Připravené suroviny v množství dle libosti nakrájíme na plátky nebo kostičky a postupně
poklademe do misky. Navrh položíme hotového kapra.
Zdroj receptů: Víno Mikulov

Restovaný filet
z candáta na risottu
se žlutou řepou
Potřebujeme: 400 g filetu
z candáta, olivový olej, 2 větvičky
tymiánu, 2 stroužky česneku, sůl
a pepř. Na risotto: 2 lžíce másla,
1 šalotku, 2 dcl bílého vína,
1 l zeleninového vývaru, 1,5 hrnku
rýže, 2 ks větší žluté řepy.
Postup: Nejprve uvaříme rýži,
na másle restujte šalotku s rýží,
zalijeme vínem, pak postupně
přiléváme vývar. Poté přimícháme
uvařenou rýži, osolíme a odstavíme.
Očištěnou a nakrájenou řepu
restujeme na másle. Na olivovém
oleji restujeme filet z candáta
se snítkou tymiánu a česnekem
a ihned servírujeme.

ALFONS MARIA MUCHA
EMISE:
Jubilejní pamětní ražba ZDARMA
POZOR:
Pouze 1 ks ražby pro každého zákazníka
TÉMA:
Alfons Maria Mucha

Nejrychlejší způsob rezervace:
www.mucha-vyroci.cz; tel.: 810 50 50 20

AUTORKA MOTIVU:
Gabriela Koukalová

DISTRIBUTOR:
Národní Pokladnice

CENA:
0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

NOBLESA A VZNEŠENOST DO VAŠICH RUKOU
Oslavte jubileum Alfonse Muchy!

Nechte se vtáhnout do doby, kdy strohost a ostré hrany
neměly v umění své místo. Připomeňte si životní výročí
nejvýznamnějšího secesního umělce Alfonse Muchy, od
jehož narození uplyne příští rok již 160 let.
Národní Pokladnice oslavuje výročí a odkaz tohoto
výjimečného výtvarníka a vlastence jubilejní pamětní
ražbou, kterou můžete získat i Vy, a to ZDARMA! Uchovejte
si trvalou vzpomínku na Alfonse Muchu, který si svou
tvorbou podmanil svět a stal se symbolem své doby.

ZDARMA
Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.mucha-vyroci.cz
Telefonní rezervační linka:

810 50 50 20

Po-Pá 9:00-18:00, So-Ne 9:00-15:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

ČÍSLO REZERVACE: 72013614
DŮLEŽITÉ: Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace
CENA: O Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

AVERS:

Portrét Alfonse Muchy s typickou
secesní stylizací

REVERS:

Český lev od Alfonse Muchy

KOV:

Mědinikl

PRŮMĚR:

33 mm

HMOTNOST

15 g

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému
zájmu je možné objednat pouze 1 ks jubilejní pamětní ražby
ZDARMA. Platíte pouze poštovné a balné ve výši 89 Kč.
Doporučujeme proto s objednávkou neotálet.
Garantujeme Vám právo na vrácení pamětní ražby ve lhůtě
14 dnů od doručení. Nabídka platí pouze 10 dní!

www.mucha-vyroci.cz

LIMITOVANÁ NABÍDKA – PLATÍ POUZE 10 DNÍ!
Autorkou jubilejní pamětní ražby je držitelka mnoha sportovních
trofejí, stříbrná medailistka ze zimních olympijských her a také
medailérka Gabriela Koukalová.
„Věřím, že umění má na společnost větší vliv, než jsme si schopni
uvědomit. Rozvíjí v nás mnoho stránek tak, jako nic jiného v našem
životě. Umění nás dělá vnímavější, rozvíjí naši představivost, citlivost,
empatii a usnadňuje komunikaci mezi námi. Je mi velkou ctí, že mi
společnost Národní Pokladnice svěřila svou důvěru a mohla jsem
na ražbě, jež oslavuje jednoho z největších malířů všech dob,
pracovat. Snažila jsem se odvést maximální práci, stejně j
ako tomu do nedávna bylo při sportovních kláních.“

EXKLUZIVNĚ K DOSTÁNÍ JEN V NÁRODNÍ POKLADNICI!

Česká republika
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Remcání u talíře
Pořad Prostřeno! míří do Královéhradeckého kraje
ČR | Na východě Čech v pořadu Prostřeno! bude hned v pondělí usilovat o výhru 60 tisíc korun tesař Milan (40 let).
Soupeře chce oslnit tatarákem nebo specialitou zvanou katův šleh. Hosté budou
mít spoustu otázek a nejvíce Irena, což
neunikne pozornosti ostatních.
V úterý uvaří pekař Martin (32 let)
z Trutnova. Chová se jako puberťák,
věří ve svou kariéru hip hopera. Polévku nebezpečně vyvaří. A jak dopadne
panenka? Hosty příjemně překvapí domácím pečivem. U stolu bude zase nejvíc ze všech slyšet zvídavá Irena.
Ve středu zástěru oblékne pizzař Mirek (18 let) z Josefova. Soupeři budou
v šoku, když zjistí, že mladík je táta od
rodiny, dokonce od dvou dětí. Mirek
vsadí na salámovou pomazánku i bramborák. A právě ten mu dá hodně zabrat.
Ve čtvrtek přijde na řadu konečně Irena (49 let) z Hořic. Všichni ji podezřívají ze zákeřné taktiky. Irena se hodně vyptává a hosté to považují za rýpání.
A tak jí to chtějí oplatit – budou se vyptávat a snažit se Irenu rozhodit remcáním. Půjde o večer plný zvratů.

Poslední se v pátek k plotně postaví
šička Kateřina (27 let) z Velichovek. Pohodářku rozhodí debata o podávaném
kozím sýru. Bude ho někdo jíst? Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední
den od 17.50, ať zjistíte, kdo vyhraje.
Předkrm: Zapečený kozí sýr se salátkem z rukoly s medovo-balzamikovým přelivem
Ingredience:
100 g kozího
sýra s měkkým středem,
70 g rukoly,
50 g cherry
rajčat, 40 ml
balzamika, 1 lžíce lesního medu.
Postup: Plátky kozího sýra rozpečeme
v troubě vyhřáté na 180 °C. Mezitím zamícháme rukolu s rajčátky a ochutíme
medovo-balzamikovým dresinkem.
Hlavní chod: Krůtí rarášci v pivním
těstíčku s bramborovou kaší
Ingredience: 500 g krůtího masa (medailonky), 2 vejce, 200 ml piva, 2 lžíce

Mirek (zcela vlevo) se stal poprvé otcem ve svých 16 letech. Teď má rodinu
se dvěma dětmi. Část jeho příbuzných patří ke „světským“. FOTO | FTV PRIMA
sójové
omáčky,
1 lžíce
hořčice,
3 lžíce
hladké
mouky,
1 lžíce solamylu, sůl, čerstvý pepř, olej. Bramborová kaše: 1,5 kg brambor, 0,5 l plnotučného mléka nebo smetany, 1 máslo,
petrželka, jarní cibulka, barevné papriky. Postup: Medailonky naklepeme a nakrájíme na menší kousky. V míse rozšle-

háme směs z vajec, piva, solamylu, mouky, soli, pepře – hustota těsta jako na lívance. Do těstíčka přidáme nakrájené
maso, které necháme v lednici aspoň dvanáct hodin. Poté maso opékáme do růžova z obou stran na rozpálené pánvi s olejem – maso vypadá jako střapatí rarášci.
Mezitím uvaříme oloupané brambory
v osolené vodě doměkka. Vodu slijeme
a s máslem a horkým mlékem vyšleháme hladkou kaši. Na talíř servírujeme rarášky s kaší, kterou zdobíme jarní cibulkou, petrželkou, rozpuštěným máslem
a barevnými paprikami.
(kot)
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Tesco Kuře celé

1 kg,
chlazené balené

64,90

39

90

Platí od 18. 9. od 8 hodin do 24. 9. 2019 nebo do vyprodání zásob
ve všech hypermarketech a supermarketech Tesco.

-38 %

DIGITALIZACE TV VYSÍLÁNÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Začátek konce: za dva měsíce
Už 28. listopadu začne
vypínání první generace
televizního digitálního
vysílání. O chystané
změně stále neví milion
Čechů.
ČR | Ta čtyři písmena spoustě Čechů
stále nic neříkají: DVB-T. Přitom právě
tahle zkratka rozhoduje o tom, jestli
v budoucnu budete přijímat televizní
signál, nebo nikoli. Česko přechází
z této první generace digitálního vysílání na druhou, která má zkratku
DVB-T2. A kdo včas nezareaguje, bude
bez svých oblíbených pořadů.
Ve středu 27. listopadu ve 23:59 přestanou vysílače Praha Cukrák a Žižkov
vysílat kompletní sadu programů České
televize v DVB-T. Začne tak poměrně
rychlá akce, která skončí 29. června
2020 vypnutím signálu posledního velkého vysílače v Česku, jenž bude do té

doby šířit signál první generace pozemního TV vysílání.
„K dnešnímu dni můžeme
říci, že zhruba 87 procent lidí
ví o přechodu na DVB-T2,
52 procent tuší, kdy k tomu
dojde, a zhruba třetina je již
připravená na přechod,“ uvedl Vít Važan, který šéfuje
společnosti České radiokomunikace. Právě ta je v podstatě monopolním šiřitelem
pozemního televizního vysílání a celý přechod tak má ve
své kompetenci.
V Česku přijímá pozemní
televizní vysílání necelých
60 procent lidí. Zhruba milion těchto diváků tak zatím
neví, že k přechodu na
DVB-T2 dojde. České radiokomunikace proto spustily
web www.Dvbt2overeno.cz Jako první se do
se všemi podstatnými infor- nové verze přepne
macemi. Těsně před vypnu- Žižkovský vysílač.
tím programů ČT navíc uvidí
FOTO | MAFRA

diváci na obrazovce i informační proužek, podobně
jako při přechodu z analogového na digitální vysílání
před lety.
Televizní přijímač či
set-top box s podporou formátu DVB-T2 a kódováním
HEVC nejsou zase až tak velkou investicí. Ty nejlevnější
televize stojí kolem tří tisíc,
set-top boxy kolem šesti set
korun. Kdo si bude chtít pořídit televizor nyní a zůstat u
pozemního vysílání, mohl by
vedle DVB-T2 a HEVC požadovat také podporu formátu
HbbTV 2.0. To je nová generace hybridní televize, která
kombinuje běžné pozemní digitální televizní vysílání (případně i satelitní vysílání) s interaktivními službami poskytovanými přes internet.
Praha přijde kompletně
o první generaci digitálního

pozemního televizního vysílání nejdříve, a to konkrétně 15. ledna.
První mimopražský vysílač se v tomto formátu odmlčí 7. ledna, kdy vysílání
České televize ve starém formátu opustí
vysílač Trutnov–Černá Hora v Královéhradeckém kraji a také Votice–Mezivrata ve středních Čechách.
Den poté se má vypnout i první síť,
která šíří komerční kanály, což je multiplex 2 na vysílači Praha–Žižkov. Pak vypínání postupně během půl roku zahrne
všechny regiony.
Vůbec poslední lokalitou, kde se
DVB-T vypne, bude Zlínský kraj. Volba padla na vysílač Ploštiny u Valašských Klobouků. Zde diváci přijdou
o třetí multiplex a jako posledním jim
technologicky zastarají jejich přijímače
29. 6. 2020 ve 23:59.
Vedle investice do přijímačů budou
muset někteří lidé zaplatit i úpravu anténního rozvodu. To se týká společných
antén v bytových a panelových domech. Výměna antény nebude nutná.
(vse, iDNES.cz)
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Dveře, které lichotí vašemu oku i zdraví
Dveře v neutrální bílé barvě poskytují ideální pozadí pro všechny
ostatní barvy a materiály. Jsou nadčasové a maximálně přizpůsobivé
– ladí téměř vždy a všude. EBC dveře budou lichotit vašemu oku i vašemu zdraví, jsou totiž ekologické a zdravotně nezávadné. A co víc?
I v této kombinaci je povrch dveří vysoce mechanicky odolný.

Zdraví, pro EBC priorita číslo jedna
EBC dveře jsou opatřeny dvěma vrstvami ekologického vodou ředitelného laku bez použití rozpouštědel a jiných chemikálií. Při výrobě těchto
dveří je použita speciální technologie vytvrzování laku, která zaručuje
100% vytvrzení. Proto u nich nedochází k odpařování škodlivých VOC látek (VOC látky jsou organická rozpouštědla, která se při vysychání barvy
uvolňují do vzduchu a která mají negativní vliv na lidské zdraví).
Přijďte si je otestovat!
Lak na těchto dveřích je vytvrzený elektronovým paprskem, tím vzniká celistvý povrch bez pórů, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. Údržba těchto dveří je velmi snadná. Nánosy v podobě
čokolády, ﬁxy atd. lehce odstraníte běžným čisticím prostředkem, tupé
předměty (například klíče nebo prstýnky) nemají šanci dveře zničit. Šanci
nemá ani sluneční záření, ani po letech užívání totiž nezažloutnou ani
jinak nezmění barvu. Nevěříte? Otestujte si je v našich vzorkových prodejnách.
Neutrální bílá je in
EBC dveře jsou vhodné do bytových i kancelářských prostor. Na výběr je
několik modelů dveří, na své si přijdou milovníci hladkých linií i ti, kteří
mají rádi proﬁlování. Samozřejmostí jsou plné i prosklené varianty s různou mírou prosklení, ať již v klasickém otočném provedení polodrážkovém, bezfalcovém nebo dveře posuvné. Další možností jsou vyšší dveře
až do výšky 259 cm případně různá atypická provedení. Samozřejmostí
jsou zárubně, na výběr jsou dvě varianty barevně odpovídající povrchové
úpravy zárubní.

Pobočka ve vašem regionu:
Zlín, Šedesátá 7046,
m: 725 954 349, zlin@sepos.cz
EBC dveře, model PLNÉ, cena od 2160 Kč bez DPH, foto: SEPOS, spol. s r.o.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 21. září 2019
Nova

Prima

Prima cool

8.00 Show Toma a Jerryho (21) 8.20 Tvoje
tvář má známý hlas VI 11.00 Koření 11.55
Volejte Novu 12.30 Rady ptáka Loskutáka
13.25 Tipy ptáka Loskutáka 13.40 Výměna
manželek XI 15.00 Nekonečná láska 17.10
Slečna drsňák 2: Ještě drsnější 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Max Steel II (3) 6.40 Ninjago X (3) 7.10
M.A.S.H (248) 7.40 M.A.S.H (249) 8.15
Autosalon 9.35 Bikesalon 10.00 Prima
Partička 11.00 Česko Slovensko má talent
12.45 Vraždy v Midsomeru XV 14.45 Prstýnek.
Romantická komedie (ČR, 1945). Hrají
O. Korbelář, V. Fabianová, F. Smolík a další
16.50 Co je doma, to se počítá, pánové...
Komedie (ČR, 1980). Hrají J. Sovák,
I. Janžurová, S. Zázvorková a další 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.35 Poslední loď IV (7) 7.30 13. okrsek (12) 8.30
Top Gear 2011 9.35 Pevnost Boyard (3) 11.50
Re-play 12.25 COOL e-sport 12.55 Futurama III (7)
13.25 Simpsonovi XXVI (1-4) 15.20 Futurama III (8)
15.40 COOLfeed 15.50 Nezastavitelný 17.45
COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXVI (5, 6) 18.55
Simpsonovi XXVI (7) 19.30 Simpsonovi XXVI (8)
19.50 COOLfeed 20.00 Shrek Třetí 22.05 Kill Bill
0.20 Živí mrtví VII (12)

20.00 Zázraky přírody
21.10 Hrabě Monte Christo (2/4)
Dobrodružné romantické
drama (Fr./N/It., 1998). Hrají
G. Depardieu, O. Mutiová,
J. Rochefort, P. Arditi, S. Rubini.
Režie J. Dayanová
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Inspektor Banks II
Zvláštní případ. Krimiseriál
(VB, 2012). Hrají S. Tompkinson,
A. Loweová, C. Catzová, J. Deam,
L. Burroughsová. Režie T. Fywell
0.30 Bolkoviny
1.25 Banánové rybičky
1.50 Přes nový práh
2.15 Bydlení je hra
2.40 Sama doma
4.10 Žiješ jenom 2x
4.35 Pod pokličkou
5.00 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 8.10 Policisté v akci 9.10 Policisté

v akci 10.10 Na chalupě 11.15 Nové bydlení 12.20
Žena za pultem (1/12) 13.25 30 případů majora
Zemana (12) 15.00 Delukse 16.05 Extrémní
případy 17.05 Extrémní případy 18.20 Postavíme,
opravíme, zvelebíme 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 30 případů majora Zemana (13) 21.45 Za
sklem II (3, 4/8) 0.15 Delukse

NEDĚLE 6.35 Noviny 7.15 Policisté v akci 8.15

Policisté v akci 9.15 Policisté v akci 10.15 Policisté
v akci 11.15 Kukačka v temném lese 13.20
30 případů majora Zemana (13) 14.55 Útěky
domů, drama (ČR, 1980) 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.30 Tajemný neznámý,
romantický film (Rak./N, 2010) 0.20 Na chalupě

PONDĚLÍ 9.30 Soudní síň – cz 10.30 Policisté

v akci 11.30 Odsouzené (25) 12.45 Nevinní (19/32)
13.45 Nevinní (20/32) 14.45 Soudní síň 15.50
Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Útěky domů,
drama (ČR, 1980) 22.05 Jak jsem přežil 23.05
Policisté v akci 0.05 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

NÁDECH PRO LÁSKU
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ČT1
7.15 Mít někoho do deště 7.55 Pouťová
pohádka 8.35 Gejzír 9.05 Otec Brown VI 9.50
Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Dům U Tří vlaštoviček 13.55
Loupežnická pohádka 14.40 Prima sezona
(2/5) 15.35 Švadlenka 17.05 Hercule Poirot
18.00 Bydlet jako... netradičně tradičně 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

ÚTERÝ 20:15

Když Robin Cavendish skončil na
nemocničním lůžku, chtěl zemŕít.
Láska manželky mu dodala sílu znovu
žít a vidět vyrůstat syna.

20.15 Tvoje tvář má známý hlas VI
22.55 Čtyřicítka na krku
Komedie (USA, 2012)
1.35 Námořní vyšetřovací služba
XV (12)
2.15 Nekonečná láska
Romantické drama (USA, 2014)
4.15 Specialisté (33)
5.05 Novashopping

20.15 Temný Kraj II (4)
Husičky 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2019). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková Badinková, J. Teplý,
K. Zima, M. Trnavský
21.30 Polda (4)
Ve stínu feng šuej.
Detektivní seriál (ČR, 2016).
Hrají D. Matásek, I. Orozovič,
O. Pavelka, L. Vlasáková,
E. Maximová. Režie J. Fuit
22.50 Pomsta
Thriller (USA, 1988).
Hrají K. Costner, A. Quinn,
M. Stoweová, T. Milian,
J. Martínez. Režie T. Scott
1.25 Dívka ve vlaku
Thriller (USA, 2016). Hrají
E. Bluntová, R. Fergusonová,
H. Bennett, J. Theroux, L. Evans
3.45 Vraždy v Midsomeru XIV
Smrt závodníka. Krimiseriál
(VB, 2011)

ÚTERÝ 9.45 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.45 Odsouzené (26) 12.50 Nevinní (21, 22/32)
14.50 Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Kukačka v temném lese 22.25
Policisté v akci 23.25 Aféry 0.20 Nové bydlení

STŘEDA 9.35 Soudní síň 10.50 Policisté v akci

11.50 Odsouzené (27) 12.55 Nevinní (23, 24/32)
14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (14)
22.00 Delukse 22.55 Policisté v akci 23.55 Aféry

ČTVRTEK 9.45 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Odsouzené (28) 13.00 Nevinní (25, 26/32)
14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Extrémní případy 21.30 Extrémní případy
22.50 Policisté v akci 23.50 Delukse
PÁTEK 8.30 Soudní síň 9.40 Soudní síň 10.45

Policisté v akci 11.40 Odsouzené (29) 12.50
Nevinní (27, 28/32) 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní
síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Žena za pultem (2/12)
21.20 Domeček z karet 23.15 Policisté v akci

Relax
SOBOTA 8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor z hor

10.30 Doktor z hor 11.30 Top Relax 11.55 Luxus
store 15.35 Teleshopping 15.55 TOP Relax 16.10
Indian – Pořad o hrách 16.30 Filmové novinky
16.40 Zvěřinec 17.10 Esmeralda 18.05 Esmeralda
19.00 Esmeralda 20.00 Esmeralda 21.00
Esmeralda 21.55 Vysílá televize První republika
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 8.30

Nespoutaný anděl 9.30
Nespoutaný anděl 10.30 Nespoutaný anděl 11.30
TOP Relax 11.55 Luxus store 16.00 Fantastická
příroda 16.30 Pralinky 17.10 Esmeralda 18.05
Esmeralda 19.00 Esmeralda, seriál (Mex., 1997)
20.00 Esmeralda, seriál (Mex., 1997) 21.00
Esmeralda, seriál (Mex., 1997) 21.55 Vladimír Hron:
Poslední zhasne 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 9.05 Stefanie 10.05 Stefanie 11.25
Pohodové zprávy 11.55 Luxus store 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda 17.55
Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.10 Včera narozeni 7.05 Falešná hra s králíkem
Rogerem 9.00 Odložené případy II (13, 14) 11.20
Vodonoš 13.05 Země ztracených 14.55 Život
brouka, animovaný film (USA, 1998) 16.40
Ukradené Vánoce Tima Burtona, animovaný film
(USA, 1993) 18.05 Kid, rodinná komedie (USA,
2000) 20.00 Ocelová pěst, akční film (Indie/USA,
2011) 22.30 Dítě číslo 44, thriller (USA/ČR/VB/
Rum., 2015) 1.05 Divoši, krimidrama (USA, 2012)

Prima Max
7.40 Ninjago X (2) 8.10 Max Steel II (2) 8.40 Velké
zprávy 9.50 Vítejte doma IV (17, 18) 11.45
Francouzský polibek 14.10 Agatha Christie: N, či M?
(2/2), krimifilm (VB, 2015) 15.55 Návrat velkého
blondýna, komedie (Fr., 1974) 17.45 Nepolíbená,
romantická komedie (USA, 1999) 20.00 Ztracené
město Z, dobrodružný film (USA, 2016) 23.05 Útes
smrti, thriller (Austr., 2010) 0.55 Kill Bill, akční
dobrodružný film (USA, 2003)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda
21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

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

ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda
21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda
21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 22. září 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.20
15.30
16.55
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.20
21.55
22.19
22.20
23.45

Zajímavosti z regionů 6.25 Výtržníci
a poctivci 6.40 Švadlenka 8.10
Úsměvy Josefa Škvoreckého 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Hříchy pro pátera Knoxe (8/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Růžový květ
Zachýsek, zvaný Rumělka
Sluníčko na houpačce
Rodinné drama (ČR, 1981)
Byl jednou jeden dům (4/5)
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Všechno bude
Roadmovie
(ČR/Slovin./Pol./Slov., 2018)
168 hodin
To se ví
Výsledky losování Šťastných 10
Černá punčocha
Krimifilm (ČR, 1987)
Inspektor Banks II

NOVA
5.45
6.40
7.30
7.50
9.00
10.40
12.50
14.30
16.40
18.50
19.30
20.20
21.30
22.30
23.00
1.40
3.00
3.25
4.00

Tlapková patrola III (13, 14)
Looney Tunes: Nové příběhy (4, 5)
Show Toma a Jerryho (22)
Princezna na hrášku
Pohádka (N, 2010)
Scooby-Doo
Komedie (USA, 2002)
Zamilovaný profesor 2: Klumpovi
Komedie (USA, 2000)
Hogo fogo Homolka
Trilogie (ČR, 1970)
Babovřesky 3
Komedie (ČR, 2015)
Konec básníků v Čechách
Komedie (ČR, 1993)
Hospoda (41)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava III (4)
Příběhy českých zločinů
Střepiny
Boeing 747 v ohrožení
Thriller (USA, 1996)
Hogo fogo Homolka
Trilogie (ČR, 1970)
Život ve hvězdách
Volejte Novu
Princezna na hrášku

Prima
6.15
6.40
7.10
7.45
8.45
9.20
9.50
11.00
11.50
12.45
13.25
13.50
14.30
16.25
18.55
19.40
19.55
20.15
22.10
0.50
2.20

Max Steel II (4)
Ninjago X (4)
M.A.S.H (250)
Hitlerovi bodyguardi (2)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Vůně zločinu II (6)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Tučňáci z Madagaskaru
Animovaný film (USA, 2014)
Andílek na nervy
Komedie (ČR, 2015). Hrají
P. Řezníček, A. Kadeřávková
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Komedie (ČR, 2018). Hrají
K. Issová, A. Krejčíková, M. Ruml
Čtyři pírka – zkouška cti
Válečný film (USA/VB, 2002).
Hrají H. Ledger, K. Hudsonová
1890 (12)
Bikesalon

Nova Cinema
5.05 Táta, jak má být 6.55 Vlna za vlnou 8.50
Ukradené Vánoce Tima Burtona 10.45 Život brouka
12.30 Ocelová pěst 14.55 Sue Thomas: Agentka
FBI III (7-9) 17.50 Slečna drsňák 2: Ještě drsnější
20.00 Temný rytíř, akční film (USA/VB, 2008)
22.55 Blade: Trinity, akční film (USA, 2004) 1.05
Dítě číslo 44, thriller (USA/ČR/VB/Rum., 2015)

Prima cool
9.50 Pevnost Boyard (4) 12.00 Kamiq you fest
12.15 COOL Motorsport 12.35 Bikesalon 13.10
Futurama III (8) 13.40 Simpsonovi XXVI (5-8) 15.35
Futurama III (9) 15.55 COOLfeed 16.05 Shrek Třetí
17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXVI (9-12)
19.50 COOLfeed 20.00 Mission: Impossible –
Ghost Protocol 22.50 Pod černou vlajkou III (5)
0.00 Pod černou vlajkou III (6)

Prima Max
6.50 Ninjago X (3) 7.20 Max Steel II (3) 7.50 Velké
zprávy 9.20 Vítejte doma IV (18, 19) 11.15 Prstýnek
13.15 Nepolíbená 15.30 Fotři jsou lotři, komedie
(USA, 2010) 17.40 Mořské panny, romantická
komedie (USA, 1990) 20.00 Ďábel nosí Pradu,
romantické komediální drama (USA, 2006) 22.20
Pomsta, thriller (USA, 1988) 0.55 Čtyři pírka –
zkouška cti, válečný film (USA/VB, 2002)

pondělí 23. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VI 9.45
168 hodin 10.15 Knedlíky 10.35
Dobrodružství kriminalistiky 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Přání
14.10 Hrabě Monte Christo (2/4)
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Sever (4/6)
21.00 Rozsudek III
21.30 Reportéři ČT
22.05 Legendy kriminalistiky 2 (4/10)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Na stopě
23.05 Kriminalista
0.05 To se ví
0.35 AZ-kvíz

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.15
0.10
1.45
2.25
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3735)
Policie Modrava III (4)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (543)
Odložené případy II (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba XV (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3736)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (88)
Specialisté (34)
Smrtonosná zbraň III (7)
Beze stopy IV (18)
Odložené případy II (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba XV (13)
Střepiny
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (543)

Prima
6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
1.50
2.55
3.55

Max Steel II (5)
Ninjago VIII (1)
M.A.S.H (250)
M.A.S.H (251)
M.A.S.H (252)
Policie v akci
Danielle Steelová: Prsten (2/2)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (21)
Poslední polda (12)
Komisař Rex VI (5)
Komisař Rex VI (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (193)
Štěstí v neštěstí. Seriál
(ČR, 2019)
Poklad z půdy
Jak se staví sen – extra
Hawaii 5-0 IX (16)
Komisař Rex VI (5)
Komisař Rex VI (6)
Poslední polda (12)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.15 Vodonoš 8.00 Kid 9.55 Scooby-Doo 11.30
Teleshopping 12.00 Ocelová pěst 14.25
Teleshopping 14.55 Temný rytíř 17.50 Zamilovaný
profesor 2: Klumpovi, komedie (USA, 2000) 20.00
Argo, drama (USA, 2012) 22.20 Předtím a potom,
krimidrama (USA, 1996) 0.30 Čtyřicítka na krku,
komedie (USA, 2012)

Prima cool
12.40 Simpsonovi XXVI (9-12) 14.35 Cool Kids (10)
15.05 Re-play 15.40 Futurama III (10) 16.00
COOLfeed 16.05 Americký chopper V (1) 17.00 Top
Gear XVII 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXVI
(13-16) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Česko
Slovensko má talent – Aftershow 20.50 Vandráci
21.25 Teorie velkého třesku VII (3, 4) 22.20 Kurz
sebeovládání (49) 22.50 Partička 23.35 COOLfeed

Prima Max
6.05 Ninjago X (4) 6.35 Max Steel II (4) 7.05 Velké
zprávy 8.20 Vítejte doma IV (19, 20) 10.15 Bez
dcerky neodejdu 12.45 Mořské panny 15.10
Mission: Impossible – Ghost Protocol 18.05 Moje
tlustá řecká svatba 2 20.00 Poslední prázdniny,
komedie (USA, 2006) 22.20 Den blbec, akční
komedie (N, 2014) 0.50 Ďábel nosí Pradu,
romantické komediální drama (USA, 2006)

úterý 24. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Úsměvy Ondřeje Kepky
15.05 Doktor Martin IV
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Dobrodružství kriminalistiky
21.45 Gejzír
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Columbo
23.30 Černá punčocha
Krimifilm (ČR, 1987)
0.55 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.35
0.25
2.00
2.40
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3736)
Specialisté (88)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (544)
Odložené případy II (17, 18)
Námořní vyšetřovací služba XV (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3737)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (915)
Víkend
Smrtonosná zbraň III (8)
Beze stopy IV (19)
Odložené případy II (17, 18)
Námořní vyšetřovací služba XV (14)
Krok za krokem III (19)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (544)

Prima
6.15
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.45
1.45
2.50

Max Steel II (6)
Ninjago VIII (2)
M.A.S.H (252)
M.A.S.H (253)
M.A.S.H (254)
Policie v akci
Danielle Steelová: Zoja (1/2)
Romantický film (USA, 1995)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (22)
Poslední polda (13)
Komisař Rex VI (7)
Komisař Rex VI (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (89)
Pod tlakem. Komediální seriál
(ČR, 2018)
Marta
Vůně zločinu II (7)
Hawaii 5-0 IX (17)
Komisař Rex VI (7)
Komisař Rex VI (8)
Poslední polda (13)

Nova Cinema
5.35 Ukradené Vánoce Tima Burtona 6.55
Odložené případy II (15, 16) 8.50 Vůně ženy 12.25
Temný rytíř 15.50 Nekonečná láska 17.50 Konec
básníků v Čechách, komedie (ČR, 1993) 20.00
Poseidon, dobrodružný film (USA, 2006) 21.50
Tombstone, western (USA, 1993) 0.15 Boeing
747 v ohrožení, thriller (USA, 1996)

Prima cool
15.35 Futurama III (11) 15.55 COOLfeed 16.00
Americký chopper V (2) 17.00 Top Gear XVII 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXVI (17, 18) 19.05
COOLfeed 19.15 Simpsonovi XXVI (19, 20) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Top Gear speciál: James
May a lidové autíčko II (2) 21.20 Teorie velkého třesku
VII (5, 6) 22.15 Kurz sebeovládání (50) 22.45 Partička
23.30 COOLfeed 23.40 Americký chopper V (2)

Prima Max
7.40 Ninjago VIII (1) 8.10 Max Steel II (5) 8.35 Velké
zprávy 10.05 Vítejte doma IV (20, 21) 11.50 Tučňáci
z Madagaskaru 13.50 Moje tlustá řecká svatba 2
15.50 Poslední prázdniny, komedie (USA, 2006)
18.15 Svatební zvony, romantický film (USA, 2016)
20.00 Žhavé výstřely 2, akční komedie (USA, 1993)
21.55 Hartova válka, válečný film (USA/ČR, 2002)
0.40 Den blbec, akční komedie (N, 2014)

středa 25. září 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Po stopách hvězd 10.10
Všechno, co mám ráda 10.40
Dobrodružství kriminalistiky 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Klíče
14.15 Všechnopárty
14.45 Columbo
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Svět pod hlavou (4/10)
21.05 Neviditelní (4/13)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Columbo
23.40 Případy detektiva Murdocha X
0.25 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.35
23.35
0.25
2.00
2.40
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3737)
Ordinace v růžové zahradě 2 (915)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (545)
Odložené případy II (19, 20)
Námořní vyšetřovací služba XV (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3738)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek XI
Malé lásky II
Smrtonosná zbraň III (9)
Beze stopy IV (20)
Odložené případy II (19, 20)
Námořní vyšetřovací služba XV (15)
Krok za krokem III (20)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (545)

Prima
6.15
6.40
7.25
8.10
8.50
9.25
10.25
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
0.55
2.00
3.00

Max Steel II (7)
Ninjago VIII (3)
M.A.S.H (254)
M.A.S.H (255)
M.A.S.H (1)
Policie v akci
Danielle Steelová: Zoja (2/2)
Romantický film (USA, 1995)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (23)
Poslední polda II (1)
Komisař Rex VI (9)
Komisař Rex VI (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (194)
Kdo lže, ten krade. Seriál
(ČR, 2019)
Show Jana Krause
Temný Kraj II (4)
Hawaii 5-0 IX (18)
Komisař Rex VI (9)
Komisař Rex VI (10)
Poslední polda II (1)

Nova Cinema
6.10 Odložené případy II (17, 18) 8.00 Sue Thomas:
Agentka FBI III (7-9) 11.20 Zamilovaný profesor 2:
Klumpovi 14.05 Slečna drsňák 2: Ještě drsnější
16.15 Poseidon 18.05 King Kong žije 20.00 Poznáš,
až to přijde?, romantická komedie (USA, 2010)
22.25 Přeber si to znovu, komedie (USA, 2002)
0.15 Tombstone, western (USA, 1993)

Prima cool
14.40 Teorie velkého třesku VII (5, 6) 15.35
Futurama III (12) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký
chopper V (3) 17.00 Top Gear XVII 18.10 COOLfeed
18.20 Simpsonovi XXVI (21, 22) 19.15 Simpsonovi
XXVII (1, 2) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Teorie
velkého třesku VII (7-10) 22.05 Kurz sebeovládání
(51) 22.35 Partička 23.05 COOLfeed 23.15
Americký chopper V (3) 0.15 Partička

Prima Max
7.50 Ninjago VIII (2) 8.20 Max Steel II (6) 8.45
Velké zprávy 10.15 Vítejte doma IV (21, 22) 12.10
Fotři jsou lotři, komedie (USA, 2010) 14.15 Svatební
zvony, romantický film (USA, 2016) 16.10 Žhavé
výstřely 2, akční komedie (USA, 1993) 18.05 Učitelé
na zakázku 2, komedie (Fr., 2015) 20.00 Anna
a král, romantický film (USA, 1999) 23.15 Město 44,
válečný film (Pol., 2014)

čtvrtek 26. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kolo
14.20 Otec Brown VI
15.10 Doktor Martin IV
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Dobrodružství kriminalistiky
21.45 Máte slovo s M. Jílkovou
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Taggart
23.55 Kriminalista
0.55 AZ-kvíz
1.20 Toulavá kamera
1.55 Rajské zahrady

5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.35
1.25
2.20
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3738)
Malé lásky II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (546)
Odložené případy II (21, 22)
Námořní vyšetřovací služba XV (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3739)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (916)
Život ve hvězdách
Air Force One
Akční thriller (USA/N, 1997)
Odložené případy II (21)
Odložené případy II (22)
Námořní vyšetřovací služba XV (16)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (546)

Prima
6.05
6.30
7.15
8.05
8.45
9.20
10.15
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
1.00
2.00
3.05
4.05

Max Steel II (8)
Ninjago VIII (4)
M.A.S.H (1)
M.A.S.H (2)
M.A.S.H (3)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Kolotoč života
Romantický film (N, 1994)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (24)
Poslední polda II (2)
Komisař Rex VI (11)
Komisař Rex VI (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (90)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Hawaii 5-0 IX (19)
Komisař Rex VI (11)
Komisař Rex VI (12)
Poslední polda II (2)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.20 Sue Thomas: Agentka FBI III (8, 9) 7.10
Odložené případy II (19, 20) 9.05 King Kong žije
11.30 Poseidon 13.50 Co se doma usmaží 15.40
Poznáš, až to přijde? 18.00 Babovřesky 3 20.00
Arthur, romantická komedie (USA, 2011) 22.15
J. Edgar, životopisné drama (USA, 2011) 0.50
Vzkříšení démona, sci-fi horor (USA, 2015)

Prima cool
12.50 Simpsonovi XXVI (21, 22) 13.45 Simpsonovi
XXVII (1, 2) 14.45 Teorie velkého třesku VII (9, 10)
15.35 Futurama III (13) 15.55 COOLfeed 16.00
Americký chopper V (4) 17.00 Top Gear XVII 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXVII (3-6) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie
velkého třesku VII (11, 12) 22.25 Kurz sebeovládání
(52) 22.55 Komando 0.50 Americký chopper V (4)

Prima Max
6.50 Ninjago VIII (3) 7.15 Max Steel II (7) 7.45 Velké
zprávy 9.15 Vítejte doma IV (22, 23) 11.00 Záhada
v květinářství 12.55 Učitelé na zakázku 2 14.55
Anna a král, romantický film (USA, 1999) 18.10
Nepřítel v mém domě, thriller (USA, 2016) 20.00
Jáchyme, hoď ho do stroje!, filmová komedie (ČR,
1974) 21.55 Nekonečný víkend, thriller (Austr.,
2008) 23.50 Město 44, válečný film (Pol., 2014)

pátek 27. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Přání 10.00 Byl jednou jeden
dům (4/5) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Lída Baarová
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Četníci z Luhačovic (4/12)
21.25 13. komnata Svatopluka Schullera
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot
23.40 Případy detektiva Murdocha X
0.25 AZ-kvíz
0.50 Objektiv

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.10
0.20
1.15
1.55
2.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3739)
Ordinace v růžové zahradě 2 (916)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (547)
Odložené případy II (23)
Odložené případy III (1)
Námořní vyšetřovací služba XV (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3740)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Věčně tvá nevěrná
Komedie (ČR, 2018)
Repo Men
Akční film (USA/Kan., 2010)
Odložené případy II (23)
Odložené případy III (1)
Námořní vyšetřovací služba XV (17)
Co na to Češi

Prima
6.05
6.30
7.15
8.05
8.45
9.20
10.15
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
23.45
0.40
1.45
2.45
3.45

Max Steel II (9)
Ninjago VIII (5)
M.A.S.H (3)
M.A.S.H (4)
M.A.S.H (5)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Divoký tymián
Romantický příběh (N, 1994)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (25)
Poslední polda II (3)
Komisař Rex VI (13)
Komisař Rex VI (14)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Plán útěku 2
Akční film (USA, 2018)
Hawaii 5-0 IX (20)
Komisař Rex VI (13)
Komisař Rex VI (14)
Poslední polda II (3)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.45 Odložené případy II (21, 22) 8.30 Poznáš, až
to přijde? 11.15 Jak se pomstít bejvalce 13.40
Babovřesky 3 15.40 Arthur 17.50 Záskok, komedie
(VB/N/USA, 1994) 20.00 Lego příběh, animovaný
film (Austr./Dán./USA, 2014) 21.55 Rock of Ages,
muzikál (USA, 2012) 0.15 Air Force One, akční film
(USA/N, 1997)

Prima cool
10.00 Americký chopper V (4) 11.05 Autosalon
12.15 Futurama III (13) 12.45 Simpsonovi XXVII (3-6)
14.40 Teorie velkého třesku VII (11, 12) 15.35
Futurama III (14) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký
chopper V (5) 17.00 Top Gear XVII 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi XXVII (7-10) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Hrdinové ohně 23.00 Turbotarantule
2: Druhá láva 0.50 Americký chopper V (5)

Prima Max
7.45 Ninjago VIII (4) 8.15 Max Steel II (8) 8.45 Velké
zprávy 10.10 Vítejte doma IV (23, 24) 11.55 Mořské
panny 14.20 Nepřítel v mém domě, thriller (USA,
2016) 16.15 Záhada v květinářství, krimiseriál (Kan.,
2016) 18.05 Bella Mia, drama (ČR, 2013) 20.00
Podivné dědictví, dobrodružná komedie (It./Fr.,
1972) 22.45 Komando, akční film (USA, 1985) 0.40
Nekonečný víkend, thriller (Austr., 2008)
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Česká republika

PESTRÁ KRAJINA

ČTENÁŘSKÝ RING

Vtipy o biosenu už neplatí
Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

B

ývaly doby, kdy se o finální
produkci našeho biozemědělství s nadsázkou říkalo, že
hlavním jeho výrobkem je bioseno.
Ani to by mimochodem nebylo zas
tak zlé, protože klíčovým přínosem
biozemědělství pro krajinu, dokonce
tím nejdůležitějším, je v biozemědělství k přírodě šetrnější hospodaření
a absence používání zemědělské chemie, která v půdě zabíjí mikroorganismy. „Mrtvá“ půda pak hůř zadržuje vodu a přispívá k nárůstu rizik sucha nebo povodní.
Zejména v posledních letech ale nabídka tuzemských biopotravin výrazně roste. Vidět je to mimo jiné v soutěži Česká biopotravina roku, která od

loňského roku zavedla kategorii „biosteak“, letos zase porota ocenila bioprodukty z našeho buvolího mléka,
sušeného masa, švestková povidla,
makový olej nebo slámové víno.
I když i prodeje biopotravin v ČR rostou, pořád za ně utratíme ročně v průměru jen asi dvacetinu toho, co za biopotraviny utratí spotřebitelé ve vyspělých zemích EU. Jednou z bariér odbytu je ovšem naše legislativa.
Zejména menší prodejci biopotravin, kterých se týká omezení prodávat
své produkty pouze v kraji, kde sídlí,
a v krajích přímo sousedících, nemohou své produkty nabídnout spotřebitelům ve vzdálenějších velkých městech. Což je škoda, bioprodukty totiž
zejména nakupují lidé z větších měst
a hlavně jiní spotřebitelé než ti, kteří
preferují klasické potraviny. I proto,
že pro ně biopotraviny nepředstavují
žádnou konkurenci, nebylo by od věci
se nad cíleným rozšířením možností
prodeje biopotravin zamyslet. Třeba
i kvůli lepšímu stavu naší krajiny.

Chcete se s námi a ostatními čtenáři podělit o svůj názor na téma či rozhovor,
který jste si přečetli v týdeníku 5plus2?
Napište na e-mail redakce@5plus2.cz.
Vybrané postřehy zveřejníme.

KOLEČKO VS. ŽENY
Velký ohlas měl rozhovor se scenáristou a režisérem Petrem Kolečkem, který se pustil do kritiky ženské psychiky a
vztahů v ženském kolektivu. Přinášíme
několik reakcí z diskuze na serveru
www.idnes.cz, který rozhovor převzal.
S tím ženským prostředím má naprostou pravdu. To je samé Rení a Janí
a Pavlí a pak tu samou Rení pomlouvá
s Janí a Pavlí. V ženském pracovním kolektivu se neřeší práce, ale pocity a vztahy. A pozor, znaky ženského pracovního
kolektivu vykazuje kolektiv, kde je žen
více než 25 %, s výjimkou kolektivů
o méně než 5 členech.
Zažil jsem oba druhy kolektivů a nyní
v tom převážně mužském je to naprostá
paráda (poměr 25 ku 4). Skoro žádné
pomluvy a drby. Řeší se podstata sdělení a ne jak se kdo u toho tvářil, co tím
myslel, proč to říkal...
Martin Nevrla

Slepicím slepičince vyhovují. To je
smutná realita. A jakmile se nechcete
účastnit důležitých hovorů v kuchyňce
o nesmyslech, tak přijde kulomet pomluv. Chlapi sice taky umí být slepičí zadečky, ale tohle zkrátka nedělají.
Nikola Marková
Já jsem v ženském kolektivu, jsem naprosto spokojená. Nemám ráda paušalizování. Naopak jsem znala chlapy, kteří
si šli tak tvrdě za svým, že ten kolektiv ničili. Ale v každém případě chlapi v politice, to přirovnávám k načepejřeným ješitným hádavým kohoutům na jednom
smetišti. Ti se kvůli svému egu nejsou
schopni domluvit.
Daniela Sandová
Člověk by myslel, že scenáristé budou
velmi přemýšliví lidé. Jenže pak se ukáže, že i úspěšný a občas poměrně vtipný
scenárista věří stupidním klišé a představám, že ženy mají jakousi jednotnou
duši, obdobnou povahu, tytéž charakterové rysy a shodnou schopnost přátelství, porozumění, vzájemné férovosti a
slušnosti. A že všichni muži naopak mají
stejnou duši, povahu a vlastnosti jako
on a jeho pár dobrých známých... Smutné zjištění... Anna Veselá

INZERCE
DOMY S TÉMĚŘ
NULOVOU
SPOTŘEBOU

TEPLA

PŘIPRAVENO PRO

ROK 2020

Katka 34 4+KK

8 769 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Nevyhazujte peníze
za nájem, pořiďte
si VLASTNÍ DŮM!

katalog 600 domů

www.ekonomicke-stavby.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Marek, co se neztratil
Zpěvák roku 2019? Jasně
vede Marek Ztracený.

napadlo poslat ji hledači talentů Martinu
Červinkovi. A ten mu tehdy na Štědrý
den zavolal do kostela na mši, že se mu
písnička líbí a udělají společně i desku.
Byly to prý výjimečné Vánoce. Síla této
písničky a koneckonců i pěti letošních
hitů z alba Vlastní svět tkví ve zvláštní
podobě jeho talentu. Zatímco na jedné
straně píše hudbu absolvent skladby na

JOSEF VLČEK

Č

ekat na konec roku není třeba, už
teď je možné hledat odpověď na
otázku, kdo je nejúspěšnějším interpretem letoška. Pozorné posluchače
české hudby určitě napadne tohle jméno
– Marek Ztracený. Jeho nástup do roku
2019 vlastně začal už vloni, kdy vydal
své páté a zatím nejúspěšnější album
Vlastní svět. Získal za něj zlatou desku.
A díky písničkám z tohoto alba od letošního ledna neopustil ani na týden oficiální českou rozhlasovou hitparádu.
Vrchol letošního vítězného tažení ho
čeká na Českém mejdanu Rádia Impuls
19. října v O2 areně, kdy předvede v samostatném bloku své nejúspěšnější písně. Chybět nebude ani typická mejdanovka Dvě lahve vína nebo současný
velký hit To se mi líbí. Navíc se na jednom pódiu v největší české hale sejde
i se zpěvačkou, pro kterou napsal její zatím poslední hit Já nemám strach. Ano,
řeč je o Haně Zagorové, která také nebude na Českém mejdanu chybět.
Ztracený a Zagorová? Není to tak neobvyklá kombinace dvou generačně
vzdálených osobností, jak by se na první pohled zdálo. Už dříve se Marek blýskl písní Ta pravá, kterou napsal pro Karla Gotta. V ní poprvé z jiného úhlu ukázal to, co je pro jeho písně příznačné.
Dovede napsat skladby, které osloví
i několik generací.
Schopnost oslovit publikum každého
věku byla patrná už na jeho prvním hitu
Ztrácíš, díky kterému se stal v Českém
slavíku Objevem roku 2008. Ztracený
se na Impulsu svěřil, že původně měla
být písnička o zhrzené lásce napsaná jen
do šuplíku a vznikla v pokoji rodičů na
Šumavě. Právě tam měl piano a hrál si
na Freddieho Mercuryho. Až později ho

Konzervatoři Jaroslava Ježka, na druhé
straně je textař samouk. Profesionalita
se v něm tak snoubí se schopností zůstat
emocionálně srozumitelným.
Dvanáct let od svého prvního hitu
Ztrácíš a blížící se pětatřicáté narozeniny oslaví vlastním velkolepým koncertem v O2 areně. Vybral si pro něj magické datum příštího roku 22. 2. 2020.

INZERCE

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL

s vyklápěcím návěsem ANV-380
a motorem HONDA GCV 160
za akční cenu 39 990 Kč s DPH
/ zvládne všechny polní práce,
přepravu nákladu i sečení trávy
/ vystavení technického průkazu
pro provoz na veřejných
komunikacích
/

AKCE
64 740 Kč

39 990 Kč

Vyhrajte lístky na
Mejdan s Impulsem
Český mejdan s Rádiem Impuls se koná
19. října. Zazpívá také Lucie Bílá, Helena
Vondráčková, Mandrage či Miro Žbirka.
Odpovězte na otázku:
Kde se Český mejdan v Praze koná?
a) v O2 areně
b) na Václavském náměstí
Odpověď pište na mail
zuzana.motalova@mfdnes.cz do
soboty 21. září 18.00 hodin. Připojte
telefonní kontakt. Výherce budeme
kontaktovat. Ve hře jsou 2x2 lístky
na koncert, tričko a nástěnný kalendář
Český mejdan na rok 2020.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Hranice I - Město,GardenTechnikŠOBORA, Tř. 1.máje2074,T 605 332 063 / Olomouc,AGROCENTRUMDFG, Týnecká826/55,T585154632 / Ostrava,
BG TECHNIK cs, a.s., Místecká-Rudná , T 596 781 718 / Přerov, KONVIČKA, Malá Dlážka 14, T 731 900 330 / Šumperk-Vikýřovice, NAZET s.r.o., U
kaple 339, T 583 212 419 / Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 / Uherský Brod-Těšov, MIKRA ZAHRADNÍ A LESNÍ
TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028

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

V Kyrgyzstánu po fence házeli
salám a ve strachu utíkali
Cestování se psem
je populární. Důkazem
je i border kolie Corey.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

LADISLAV VAINDL
SUŠICE | Domácí zvířata většinou nemají příliš vzrušující život, zůstávají doma
a nikam jinam se moc nedostanou. Fenka Corey je na tom úplně jinak. Border
kolie během svého života už procestovala sedmadvacet zemí. Jejím páníčkem je
totiž sušický cestovatel Slávek Král, který ji začal brát s sebou na cesty.
„Já se vlastně plánoval usadit a chtěl
jsem přestat cestovat. Můj celoživotní
sen bylo pořídit si psa, a tak jsem si řekl
teď, nebo nikdy. Potom jsem ale zjistil,
že pes může cestovat se mnou a že to
vlastně není ani tak těžké,“ vysvětluje
Slávek Král, jak k novému parťákovi
pro své putování přišel. Za relativně
krátkou dobu už spolu stihli objet pořádný kousek světa.

„

Psi přemýšlí
úplně jinak
než my. Jim stačí
základní potřeby, což je
voda, jídlo a páníček.
„První pokusný výlet jsme jeli stopem do Švýcarska a Itálie. To Corey
zvládla skvěle. A tak jsme vyrazili na
festival Banát v Rumunsku a odtud stopem do Řecka a projeli jsme celý Balkán - Makedonii, Albánii, Černou Horu
a další země,“ vyjmenovává.

Místo Japonska vyrazili
i do Íránu
Po návratu domů pak začal osnovat plány na výlet do ještě vzdálenější destinace. „Kouknul jsem do mapy, a jelikož
už nechci létat, tak jsem vybral nejvzdálenější místo, kam se dá dostat po zemi
- Japonsko. A my opravdu za pět týdnů
dostopovali do Vladivostoku! Tam ale
přišel zvrat. Psa nepustili na trajekt, protože chtěli nějaký ruský dokument navíc. Ten my jako EU nepotřebujeme,
ale tím, že jsme se vydali přes Rusko,
tak ano, no bláznivá byrokracie. A museli jsme se otočit a změnit plány,“ popisuje první větší obtíže, které cesta s Corey přinesla.

Cestovatel Slávek Král na toulkách s border kolií Corey. Navštívil s ní už sedmadvacet zemí. Problém s ní nebyl ani při
stopování v Tádžikistánu. Na malém snímku před chrámem v Rusku.
FOTO | ARCHIV SLÁVKA KRÁLE
Dvojice se tak vypravila úplně jinam.
„Vydali jsme se tedy do Kazachstánu,
Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu a Íránu,“ dodává Slávek Král. Ten už ví, které státy jsou pro
pobyt s pejskem ty nejvhodnější. „Nemusí se jet daleko. Jsou to hlavně evropské země. Já jsem milovník hor, a proto
Tatry nebo Alpy. Tomu psovi je to úplně jedno, důležitá je mentalita místních,
především pokud jedeš na delší výlet,“
podotýká cestovatel.
Ne všude ale mají psí mazlíčky rádi.
„Vybrat si muslimské země a ještě uprostřed léta nebyl ten nejlepší nápad, co
jsem kdy měl. Já jsem to sice tak neplánoval - nějak to vzniklo za jízdy, ale
byla to dobrá škola. Muslimové nemají
moc v lásce pejsky. Nemohli jsme tedy
do hotelů, restaurací, veřejné dopravy,
parků, autobusů ani vlaků. To poměrně
ztíží cestování. Třeba když se dostaneš
do Biškeku, Samarkantu nebo Teheránu a musíš jít ven z města pěšky
ve 45stupňovém vedru. V Teheránu třeba žije více lidí než v České republice,
a to se hezky projdeš,“ vypráví Král.
Také už zjistil, který stát je na tom v
tomto směru asi úplně nejhůře. „Každá
země byla zcela jiná. Nemile mě překvapil Kyrgyzstán, kde se vyloženě báli.
Ale až tak, že po psovi na vodítku hodili
kus salámu a začali utíkat. Někdy to působilo až komicky. Corey není ani velký pes, ani bojové plemeno, ale respek-

tovali jsme místní kulturu, jak to jen
šlo, a neprovokovali jsme,“ vzpomíná.
Cestování si Corey hodně užívá.
Tedy v podstatě stejně jako jakoukoliv
jinou činnost, při níž má poblíž svého
majitele. „Psi přemýšlí úplně jinak než
my. Jim stačí základní potřeby, což je
voda, jídlo a páníček. Nic víc nepotřebují, a když mají vše plus dostatek pohybu, tak jim je úplně jedno, jestli jsou v
Plzni nebo v Tádžikistánu,“ potvrzuje.
Corey nemá žádný problém se zdoláváním větších vzdáleností. „Border kolii nejde unavit. To je nezničitelné plemeno, naopak já musím vědět, kdy ji zastavit. Borderky jsou šlechtěné, aby
zvládly uběhat až 100 kilometrů za den.
Já mám to štěstí, že mám ‚línou‘ borderku, dáváme pouze 15 kilometrů za
den,“ říká s úsměvem Král.

Border kolii nejde unavit.
Ujde spoustu kilometrů
Vzhledem k tomu, že během toulek musela dvojice používat nejrůznější dopravní prostředky, bylo třeba fenku na
tuto okolnost důkladně připravit. „Než
jsme vyrazili na cestu, tak jsem Corey
celý rok trénoval, aby to zvládla. Naučil
jsem ji, že v dopravním prostředku si
má lehnout a čekat. Takže když stopnu
auto a otevřu dveře, ona automaticky
skočí na zem a schoulí se do klubíčka.
To dostane pochvalu od řidiče a může-

me jet,“ informuje Slávek Král, podle
něhož začíná být cestování se psem trendem. „Dělá to stále víc a víc lidí, ale informace, co všechno je potřeba, nikde
nejsou. A pokud ano, tak jsou zastaralé,
a všechno je poměrně složité. Proto momentálně píšu článek, kde budou všechny potřebné informace a bude to rozdělené i na jednotlivé země. Stačí sledovat
můj blog na Facebooku a brzy se zájemci vše dozvědí,“ míní cestovatel.
Cestování se čtyřnohým turistou má
svoje nevýhody i výhody. „Když cestuješ bez psa, tak nemáš tolik psích chlupů v batohu. Pes určitě zavírá mnoho
dveří, jako jsou restaurace nebo hotely.
Naopak je to úžasnej prostředek k seznámení a navázání konverzace kdekoli
a s kýmkoli, a to rozhodně stojí za to!“
myslí si dobrodruh, který se cestování
nejen prakticky věnuje, ale také o něm
přednáší a pořádá tematický festival.
„Tato cesta byla plná fuck-upů – nezdarů – a neskutečných zážitků. Například jsem si půjčil oslíka a vyrazil jsem
s ním do hor, nebo jsem překročil délku
pobytu v Rusku a byl jsem souzen.
O tom všem budu přednášet v každém
větším městě a rozhodně se je na co těšit. Festival letos bude v lednu v Plzni, v
únoru v Praze a v květnu v Ostravě.
Více informací je možné najít na webu
www.standupy.cz nebo na mém facebookovém blogu Slavek Kral travel
blog,“ informuje.

Zlínský kraj

Historik Zdeněk Orlita
vypráví o proměnách
vztahu lidí a velkých
šelem.
MARTIN PJENTAK
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„Vlci byli po staletí
symbolem zla a ďábla“

NOVÝ JIČÍN | Po třiceti letech letos vyvedla vlčice v Javorníkách mladé.
Ochránci přírody se radují, vztah vlků
a lidí byl však po dlouhá staletí především nepřátelský. „Po většinu středověku byl vlk vnímán jako symbol ďábla
a zla,“ říká historik Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita. Proměnami vzájemných vztahů lidí a velkých šelem se zabýval při přípravě oceňované výstavy
Říše prastará, mocná i zkrocená. „Ze
všech šelem se kroniky a historické prameny zabývají hlavně vlkem, se kterým
se lidé ve zdejší krajině od dob kolonizace setkávali nejčastěji,“ dodává Orlita.
Proč právě vlci?
Když se vrátíme do 13. století, do doby
kolonizace zdejšího regionu, tak vlci
byli v této krajině mnohem více zastoupeni než dnes. Jak se les zmenšoval na
úkor rozšiřování zemědělské půdy, tak
se vlk stával stále větším problémem.
Ovce pro něj byla hlavní kořist, stejně
tak se vlk stahoval i k dalším hospodářským zvířatům. A to byl hlavní důvod
averze lidí vůči vlkům. Na zprávy
o medvědech jsme také narazili, ale
v mnohem menší míře.
Jak popisují nejstarší kroniky vztah
lidí k vlkům?
Zaujatost lidí vůči vlkům byla dána ve
velké míře symbolickým pojetím tohoto zvířete už od dob antiky a raného středověku. Raně středověcí encyklopedisté jako Isidor ze Sevilly nebo Rabanus
Maurus pojímají vlka i další zvířata především v jejich symbolickém rozměru.
Popisují je antropomorfně, to znamená,
že jim připisují rozličné lidské vlastnosti.
Takže spíše než reálného živočicha
v nich vlk připomíná zvíře z bajek?
Nejranější zprávy nepopisují reálné chování tohoto zvířete, ale vlka jako symbolický obraz zla a ďábla. Nevšímají si, že
je to chytrý dravec, který si poradí
s okolním prostředím a umí organizovaně lovit ve smečce, avšak místo toho říkají, že ve chvíli, kdy vlk spatří člověka
jako první, tak člověk oněmí. Je zajímavé, že do 13. až 14. století se nikde nedočtete o vlčím vytí, přitom je to jeden
z jeho základních pobytových znaků,
ale místo toho se všude píše o zmíněném uhranutí pohledem.
Mělo nějaké jiné běžně se vyskytující zvíře ve středověku tak špatnou
pověst jako vlk?
Negativnímu obrazu vlka se ve středověku máloco vyrovnalo. Může za to
i jeho role v Bibli, kde vlk vystupuje
jako nepřítel beránka, tedy jako v pod-

Ve středověku budili vlci v lidech především strach. Souviselo to především s vlastnostmi, které jim tehdy
společnost připisovala.
FOTO | DAN MATERNA

Historik Zdeněk Orlita se zabývá proměnami vztahů lidí a velkých šelem
v průběhu staletí.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ
statě převtělený ďábel. I když třeba medvědi byli vnímáni jako oplzlá zvířata
a byli také problémem, byli pak velmi
rychle potlačeni a vymýceni.

schopen spořádat i potravu o pětině své
vlastní váhy. Středověk si to ale vykládal jako obraz jednoho ze sedmi smrtelných hříchů, tedy obžerství.

Mnohem rychleji než vlci?
Ano. Například se uvádí, že jakékoliv tažení Karla Velikého na počátku 9. století, jež bylo směřováno na sever Německa proti Sasům, kteří tehdy ještě nepřijali křesťanství, bylo doprovázeno oddílem, jenž měl na starosti systematické
vybíjení medvědů. Řada germánských
kmenů totiž uctívala medvěda jako animální božstvo.

Lze předpokládat, že vlci byli od raných dob systematicky vybíjeni?
Ano, zejména kvůli tomu, že to podporovala i vrchnost, což se dá v historických pramenech velmi dobře vysledovat. Odstranění vlků bylo výhodné pro
všechny. V kulturní krajině, kde se pasou krávy a ovce, nemá z pohledu hospodáře vlk co dělat. Panovník v daných
oblastech stanovoval množství, kolik
vlků musí poddaní za určitý čas odlovit.
V případě, že to nesplnili, museli platit
určenou taxu. Dokonce v Anglii, kde
byli vlci ve středověku vyhubeni nejdříve, se uvádí, že zločinci se mohli vykoupit určitým počtem odlovených vlků,
aby se vyhnuli trestu. Navíc medvěd,
vlk i rys jsou kožešinová zvířata a to je
také jeden z důvodů, proč byli tak často
loveni. Například vlčí zimní houně je
poměrně hustá a vyplácela se docela velkými částkami.

Takže vztah lidí k vlkům byl zejména ideologický?
Stejně jako tehdejší vztah k lesu. Les
byl dlouho chápán jako něco, co je za
ohradou, za plotem, kam spořádaný, pravověrný křesťan nevidí. A tam, kam nevidí, se vždycky děje něco špatného.
Stejně jako v případě vlků nepopisují
tehdejší spisy les reálně, ale symbolicky. Jako místo, kde není Bůh, a když
tam není Bůh, tak tam musí být ďábel.
Vlk byl například popisován i jako symbol nenasytnosti. Vlk totiž vydrží být
řadu dní bez jídla, ale pak je najednou

Takže vybíjení šelem bylo i ekonomicky výhodné?

Je to tak. U nás lze řadu věcí zjistit z různých hospodářských listin. Vlci se například lovili nejčastěji do takzvaných vlčích jam. Ty byly časem shledány jako
nerentabilní, protože do nich často padali nejen vlci, ale i lovná zvěř, chovná zvířata a také lidé, a ty úrazy byly často
i smrtelné. V mysliveckých řádech z let
1568 a 1599 pro císařské lovčí se tak
píše o vlčích jamách v tom smyslu, že
pokud jsou poblíž cest, kde hrozí nebezpečí úrazu, tak se mají zasypat. Povoleny jsou v soukromých panstvích, ale
pouze v místech, kde nehrozí ohrožení
na lidských životech. V loveckém řádu
císaře Karla VI. z roku 1716 se pak vlčí
jámy zakazují. Nahradil je jiný druh pastí, takzvané vlčí ohrady.
INZERCE

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu o ekologické
likvidaci autovraku NA MÍSTĚ.
Tel.: 777 550 621, 608 749 219

Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

500
až až
1500,1500KčKč
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Německý ﬁlozof Friedrich Nietzsche: Každý má právě tolik ješitnosti, kolik...

Tajenka: ...mu chybí rozumu.
INZERCE

do 24. 9. 2019

Slovenský salám 1kg
KOSTELECKÉ UZENINY

59,-

Jacobs Krönung
zrnková káva 250g

79,90 KA
N

Donut
různé příchutě 58g

8,90

N
I
OV

Studentská pečeť
různé druhy 180g

29,90

Zlínsko a Uherskohradišťsko
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Startuje první liga házenkářů.
I se třemi mužstvy z regionu
Házenkářům Bystřice
a Zlína přibylo v první
lize další derby.
Konkurenci v regionu
zvýšil Vsetín.
PETR FOJTÍK
ZLÍNSKÝ KRAJ | V extralize házenkářů působí ze Zlínského kraje pouze Zubří. Ve druhé nejvyšší soutěži však má
východomoravský region nejpočetnější
zastoupení, z dvanácti týmů rovnou čtvrtinu. K tradiční dvojici Bystřice pod
Hostýnem – Zlín přibyl Vsetín, který se
do první ligy vrátil po dlouhých jedenadvaceti letech.
„Naše ambice jsou otázkou. Až na
Zlín a Bystřici vůbec neznám úroveň
soutěže,“ řekl trenér nováčka Ľubomír
Liba před víkendovým startem sezony.
Jeho krajští rivalové vítají, že se vstupem Vsetína stoupl počet účastníků soutěže po letech opět na dvanáct, takže odpadly volné víkendy, a že nemusí daleko cestovat. Zároveň ale vidí, že nováček zvýšil konkurenci na hráčském
trhu.
„Když vezmu širší okolí, tak tady
jsou čtyři extraligové a tři prvoligové
týmy. Už není moc kde brát,“ podotkl
trenér Bystřice Martin Žůrek.
Extraligové Zubří, které stahuje do
svého vyhlášeného tréninkové střediska
talenty nejen z kraje, vychová každým
rokem množství hráčů pro dospělou házenou. Řada z nich nejdříve najde uplatnění v prvoligových týmech. Postup
Vsetína je tak znát.
„Máme spoustu mladých kluků, kteří
prošli Zubřím,“ přitakává vsetínský
kouč Liba.
Nováčkovi se přitom povedlo ulovit
velkou posilu. Poté, co na konci minulé
sezony ukončil v Zubří kariéru, se gólman Petr Orság vrátil do klubu, kde s házenou začal.
„Prvořadým úkolem bylo sehnat brankářskou jedničku a to se nám povedlo,“
těší Libu.
Pohled na vsetínský kádr naznačuje,
že nováček nebude odpadlíkem soutěže. Nejen Orság má extraligové zkušenosti. V Zubří hrával také Polášek,
všichni tři bratři Čížové mají vyřízené
hostování do klubů nejvyšší soutěže.
„Dříve jsem nevěděl, koho mám postavit. Teď naopak poprvé nevím, koho
nepostavit. Je to až nepříjemné,“ přiznal trenér Vsetína.
To v Bystřici jsou rádi za každého
hráče. Tým zpod Hostýna v předchozích sezonách atakoval medailové příč-

Radek Doležel se vrátil do Zlína ze druhé německé bundesligy. Pro tým by měl být velkou posilou.
ky, letos bude muset z ambicí slevit.
Loni mu vydatně pomáhali hosté ze
Zubří – brankář Šimon Mizera a pivot
Hybner. Letos se ale oba začlenili napevno do extraligového mužstva.
„Navíc jsme ztratili Gábriže, který
byl hodně platný v obraně,“ posteskl si
bystřický kouč Žůrek. „Když budeme
hrát uprostřed tabulky, budeme spokojení.“
Vyšší cíle mají ve Zlíně. A nejen proto, že Bystřici přetáhli zmíněného Gábriže. Z druhé německé bundesligy se vrátil Doležel, který bude výraznou posilou do útoku i do obrany. Zlínu se také
povedlo natrvalo získat zkušeného
Weintritta, který pomohl Vsetínu postoupit do první ligy.
„Mančaft může mít sílu. Součástky
jsou dobré, ještě je vhodně poskládat
a seřídit,“ přeje si trenér Zlína Jiří Mičola, který stavěl z poloviny nový tým. Po
loňské sezoně ho opustilo sedm hráčů.
„Chtěli jsme dát prostor mladým hráčům z dorostu, jenže hodně jich nechtělo pokračovat v kariéře. To bylo zklamání.“
Zlín se tak definitivně udržel v soutěži až v závěrečném kole. Letos by ho záchranářské starosti neměly trápit.
„Konkrétní cíle nemáme od vedení
klubu dané. Důležité je, jestli chtějí hráči. Když budeme trénovat a sladíme souhru, máme na první šestku,“ je přesvědčený Mičola.

Kdy na derby
Podzim
4. kolo, 13. října
Bystřice p/H. – Zlín (11.00)
7. kolo, 10. listopadu
Zlín – Vsetín (17.00)
11. kolo, 8. prosince
Bystřice p/H. – Vsetín (11.00)
Jaro
15. kolo, 15. března
Zlín – Bystřice p/H.
18. kolo, 5. dubna
Vsetín – Zlín
22. kolo, 17. května
Vsetín – Bystřice p/H.

INZERCE

Kovtranz Zlín - Marek Dynka

Autovrakoviště Kvasice
Tel.: 603 972 558

Odvoz a ekologická
likvidace autovraků.
certiﬁkát o ekologické likvidaci
Vám vystavíme na místě ZDARMA
Petr Orság si po konci v extraligovém Zubří prodlouží kariéru doma
ve Vsetíně.
2x FOTO | MAFRA

Za váš autovrak vyplatíme

500 až 1500 Kč

i-DOS

