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Ostravský fotograf
hledá krásu v omšelosti
AŽ UVIDÍŠ MOŘE

Nový román popisuje osudy
řeckých uprchlíků
...str. 33
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Víte, kdo byl Novák a proč
je Bouček „dřevo“? ...str. 6 a 7

Fotografování Bruntálska trvalo Ondřeji Durczakovi zhruba dva roky. Zachytil přitom nejen předem vytipovaná místa, ale i lokality, které jej během cest regionem zaujaly.
FOTO | ONDŘEJ DURCZAK

Ostravský fotograf Ondřej Durczak ve své poslední
knize zmapoval sudetskou krajinu na Bruntálsku.
„Chci nafotit tato místa, než navždy zmizí,“ říká.
MARTIN PJENTAK
OPAVA | Opuštěné kostely, zašlé památníky, chátrající tovární areály či rezivějící sila. I takové motivy jsou k vidění
na snímcích v nové knize ostravského
fotografa Ondřeje Durczaka nazvané
Bruntálsko. Mladý autor se v ní snažil
zmapovat mizející krásu sudetské krajiny, psaným textem mu v tom pomáhal
Jiří Siostrzonek ze Slezské univerzity
v Opavě. Ostatně snaha zachytit podob-

ná místa, než navždy zmizí nebo se zcela promění, byla jedním z hlavních fotografových cílů. „Snažím se hledat krásu
v té omšelosti,“ říká Ondřej Durczak.
Když jsem poprvé viděl snímky
z vaší nové knihy, přišlo mi, že se
vám podařilo poměrně přesně zachytit ducha sudetské krajiny. Co
bylo vlastně cílem? S jakým záměrem jste publikaci tvořil?
Publikace v podstatě navazuje na mé

předchozí projekty. Ten první jsem dělal někdy před šesti lety a týkal se Ostravy, mého rodného města, kde v současnosti žiji, ten druhý se týkal Karvinska,
celého okresu, tedy podstatně širší oblasti, než byla předtím Ostrava. Fotograficky zajímavý mi přišel i okres Bruntál. Jednak proto, že jsou to Sudety a že
ten historický odkaz je tam stále patrný.
Tím, že žiju tady v Moravskoslezském
kraji, je mi to blízké. Bruntálsko navštěvuji už asi dvanáct let, poslední dva
roky jsem tam jezdil intenzivně fotografovat. Snažil jsem se podobně jako
v předchozích projektech zachytit poslední pozůstatky původního charakteru daného místa a regionu.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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Husité dobývali Karlštejn
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Chápu to dobře, že jelikož se dnes
krajina i města unifikují, snažíte se
ještě zachytit ten původní duch
těch lokalit?
Určitě. Ta místa se výrazně proměňují
a nemyslím si, že vždy k lepšímu, alespoň to tak vnímám. Někteří lidé nemají
takovýto pohled rádi, ale já se snažím
vyhledávat krásu v té omšelosti.
Jak dlouho trvá příprava takové knihy?
Samotnému fotografování předcházela
poměrně pečlivá příprava. Doma jsem
předtím jezdil po mapách, studoval
Street View, abych si vytipoval místa,
která by pro mne mohla být zajímavá.
A tím, že jsem měl předem vytyčené nějaké body, cestou za nimi jsem potkával
další místa, která mne zaujala a fotografoval jsem je. Něco jsem znal už z dřívějška, to bylo především město Bruntál a jeho okolí, s dalšími lokalitami,
jako je třeba Osoblažsko, jsem se seznámil až později, tam jsem třeba strávil intenzivním fotografováním několik dní.
Takže fotografování trvalo asi dva
roky, sestavit samotnou knihu už bylo
mnohem snazší, to už bylo jen pár měsíců. Fotografií bylo kolem tisícovky, nejtěžší bylo z nich vybírat a dát celému
souboru nějaký klíč.
Když jste předtím fotil Ostravu
a Karvinsko, bylo to se stejnou filozofií jako na Bruntálsku?
V Ostravě jsem šel po předem vytipovaných konkrétních místech a objektech,
například průmyslových a nebo ikoINZERCE

JURISREAL,spol.sr.o.

Ihned vykoupíme či
zprostředkujeme
prodej rodinného domu,
bytu, chaty. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce. Okamžitá
výplata zálohy.
Již 23let zkušenos�.
VOLEJTE ZDARMA

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

Ostravský fotograf
hledá krásu v omšelosti
nách Ostravy minulých desetiletí, takže
tam to nebylo tak náhodné jako prvotní
fotografování u Bruntálska. U Karvinska to bylo taky jinak, tam jsem taky jezdil a fotografoval přímo na místě, ale
když jsem z toho dělal knížku, tak jsem
k tomu přidával archivní fotografie, které se týkaly průmyslu a hornictví, ale navíc jsem vytvářel inscenovaná zátiší na
základě asociací, jež se mi s Karvinskem pojily.
Jsou tyto publikace ještě k mání?
Ostrava v důchodu vyšla v roce 2015
a bohužel už není dostupná, vyprodala
se tři měsíce po vydání, což nás velmi
překvapilo. Ale může to být i tím, že
o věci týkající se Ostravy a jejího průmyslového odkazu je mezi lidmi velký
zájem. Karvinsko vzniklo původně jako
katalog, loni jsme udělali rozšířený dotisk, ale jen ve velmi malém nákladu
oproti Bruntálsku, jen tři sta kusů.
Když se vrátíme na úplný začátek,
co vás vlastně přivedlo k fotografování?
Začalo to tím, že jsem si koupil fotoaparát, ale nejenom kvůli tomu, abych pořizoval čistě jen záznam, ale zaujalo mne
to i z tvůrčího hlediska, a tak jsem se
tím začal více zabývat. Zajímal jsem se
o slavné české i zahraniční autory, šel
jsem studovat na Střední uměleckou
školu fotografie a pak jsem šel na Slezskou univerzitu na Institut tvůrčí fotografie, kde dnes pracuji. Ale bylo to bez
toho, že by mne k tomu někdo z rodiny
přivedl, začínal jsem jako samouk.
K tomu, co dnes děláte, tedy pokus
zachytit mizející krásu míst v regionu, jste se dostal postupně?
Zpočátku jsem experimentoval a hledal
jsem cestu, která mi bude nejbližší, a až
v době maturity mne učitel Jiří Hrdina
nasměroval k takovému opravdu deskriptivnímu způsobu fotografování,
kdy jsem chodil po Ostravě a zachycoval staré obchody. A to byl zlom, kdy
mne tento způsob vidění a uvažování
o fotografii zaujal. Pro mne je fotografie záznam, subjektivním prvkem v tom
je výběr motivů. Snažím se, aby to byl
prostředek k zachycení toho, co se mění
a mizí. Takhle pracuji už asi deset let.
Mnoho míst, která jste zachytil v knize Ostrava v důchodu, už dnes ne-

Ostravský fotograf Ondřej Durczak.
existuje, například domy v přednádraží nebo komín Strakáč. Takže
jste skutečně zachytil to, co pak zmizelo. Jaký to je pocit?
Když pak potkávám ta místa, která jsem
fotografoval, a vidím je opravená nebo
zdemolovaná, mám pak ještě větší radost z toho, že jsem je fotografoval.
V paměti těch svých fotografií pak cítím smysluplnost.
Další plány po Bruntálsku?
Jak už jsem zmínil, už asi deset roků fotografuji staré prodejny, takové mizející obchůdky. Zpočátku to bylo jen v Ostravě, postupně jsem to rozšiřoval a teď
je fotím po celé republice. Je to časově
náročný projekt, který počítám, že tak
do dvou let ukončím. Teď je to právě
v takové intenzivní fázi, hodlám ještě
navštívit některá vzdálená místa v severních a západních Čechách.
I tady používáte k přípravě Street
View na online mapách?
Obchody fotografuji spíše náhodně.
Když někam jedu, tak nechodím po

FOTO | ADOLF HORSINKA

hlavních ulicích, ale spíše po těch vedlejších, kde se dají podobné staré obchody najít ve větší koncentraci. Občas se
stalo, že jsem se díval na Street View,
ale když jsem na dané místo přijel, už to
bylo zbourané nebo změněné a modernizované, což mne rozesmutnilo, a přestal
jsem to takhle dělat. Velmi dobré lokality jsou v pohraničí, kde je trochu bezútěšný stav, takže se už nedívám předem, ale jednotlivá města si prochodím,
a když něco najdu, tak to nafotím. Ale
když se ještě vrátím k tomu, co se chystá, tak letos chystáme s kolegou Jiřím Siostrzonkem publikaci, v níž nebudou
mé fotografie, ale archivní snímky z Ostravy z 50. a 60. let, kdy bylo město na
velkém vzestupu. Máme k dispozici široký obrazový materiál.
Myslíte, že zmizí stejně rychle jako
vaše první kniha o Ostravě?
Zájem o tyto publikace je velký. Před
deseti lety bylo věcí, které se zabývají
historiografií Ostravy, velmi málo, teď
jich je sice už mnohem více, ale zájem
stále zůstává vysoký.
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KouPark nabídne více zábavy
Relaxační rodinný areál,
který vznikl na místě
bývalého koupaliště
v Ostravě-Radvanicích,
se do příštího roku
rozšíří o nové atrakce.

„Od třetího května je celý areál zavřený a hřiště oplocené. Nechceme ho zpoplatnit, ale zvětšit, takže bývalé letní
koupaliště se na čas změní ve staveniště. Na dokončení KouParku jsme získali 32 milionů od státu, šesti miliony pomůže město a další peníze přidá obvod.
Celkem máme 41 milionů,“ vysvětlil
Boháč.

41

IVANA LESKOVÁ
OSTRAVA | Ačkoli někdejší oblíbené
letní koupaliště v Ostravě-Radvanicích
už dávno neslouží původnímu účelu, od
podzimu 2020 do začátku května tam
opět mířili lidé z široka daleka za odpočinkem, sportem a zejména za zábavou
pro děti.
„Nevyužité prostory jsme postupně
upravili a za třicet milionů korun tam
vybudovali základ rodinného relaxačního areálu KouPark,“ řekl starosta
Radvanic a Bartovic Aleš Boháč s tím,
že sháněli peníze na jeho dokončení
a rozšíření.
Dosud KouPark nabízel inline dráhu
okolo bývalého bazénu, posezení v zele-

Dosavadní hřiště, které vzniklo v areálu někdejšího letního koupaliště, se těšilo velké oblibě.
FOTO | MĚÚ OSTRAVA RADVANICE
ni, houpací sítě, opalovací místa, veřejný gril, občerstvení a toalety. „Rodiny
s dětmi k nám ale nejvíc lákalo unikátní
venkovní 3D hřiště pro děti, které bylo
přístupné zdarma,“ podotkl starosta.
Moderní, pestrobarevné hřiště se dvěma spojenými kopci vysokými 1,6 a 2,5

metru, klouzačkami, průlezkami, pískovištěm, trampolínami a dalšími herními
prvky stojí na dně starého betonového
bazénu. Zatím zabírá 400 metrů čtverečních, tedy jen malou část plochy dna.
Jeho pořízení stálo okolo tří milionů korun.

milionů korun mají
Radvanice na rozšíření
areálu KouParku.

Stavba potrvá dvanáct měsíců, takže
rodiny s dětmi se budou moci do KouParku vrátit nejdříve příští jaro. Pak tam
najdou jedno z největších veřejných
hřišť v zemi.
„Plocha 3D hřiště se zvětší desetinásobně, pokryje celé dno bazénu. Dětem
nabídne skákací koule, houpačky, kolotoč a desítky jiných herních prvků. Budou tam i nové kopce s výškou čtyři
a pět metrů, ze kterých povedou až 11
metrů dlouhé skluzavky,“ nastínil Boháč. V areálu přibudou i hřiště pro fotbal, volejbal a další míčové sporty.
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Česká republika

Nehroutím se, jdu svou cestou.
Máma je moje největší fanynka
S nálepkou „vymazlenýho haranta ze slavné rodiny“
si Vincent Navrátil užil svoje. „Ve škole mi to dávali
ostatní sežrat,“ přiznává herec, jehož maminkou je
Veronika Žilková a sestrou „instagramová královna“
Agáta Hanychová. „Veřejné debaty kolem mé rodiny
absolutně neprožívám,“ tvrdí a v umělecké branži si
jde svou cestou. Nedávno v televizi představil svoji
skečovou show První dobrá, kterou přirovnává
k České sodě natočené filmovými prostředky.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Zdědil umělecké geny, ale zároveň
se musel vyrovnat s tlakem na dítě z mediálně velmi známé rodiny. „Když žijete
ve stínu slavné rodiny, tak se z toho buď
zhroutíte, nebo najdete chuť prorazit
sám za sebe,“ říká Vincent Navrátil, jemuž se bezpo-

chyby daří jít onou druhou cestou.
Ve svých pětadvaceti letech hraje, režíruje a připravuje vlastní televizní projekty.
„Snažím se nechodit kolem horké kaše
a věci rovnou dělat,“ dodává.

Na televizní stanici Nova Fun před několika dny odstartovala vaše skečová
show První dobrá. K čemu byste ji
v rámci tohoto žánru přirovnal?
Je to takový komediální létající cirkus,
ve stylu Monthy Pythona. Je tam vždycky
host, kolem kterého se odvíjí daný příběh,
a ten provázejí různé skeče. Obrazově je to
absolutně nadstandardní filmový formát.
Je to primárně komedie, chceme, aby se
lidé bavili. Každý má jiný smysl pro humor a každému se líbí něco jiného, ale myslím, že náš pořad má to štěstí, že je tak rozmanitý, že si v tom to své najdou všichni.

vidím problém v tom, že málokterá skečová minisérie měla úspěch hned na první
dobrou. Třeba i první řada jednoho z nejpopulárnějších seriálů Přátelé byla přijata
velmi vlažně. Člověk musí pochopit svět
tohoto humoru. Jedeme na kanálu Nova
Fun, který je zaměřený více na mladší, je
to takový odvážnější kanál, kde se nemusí
dodržovat striktní pravidla a můžou si dovolit i experimentovat. Ale obecně, když
máte téma nešťastné lásky, tak je jedno,
jestli je vám 15 nebo 80, každý ji mohl zažít. Nejsme zaměření na nějakou určitou
věkovou skupinu, ale tomu mladšímu publiku možná budeme bližší.

Zmiňujete Monty Pythony, dá se tento formát připodobnit i nějaké české
show?
Skečová show u nás už byla, dalo by se to
přirovnat například k Tele Tele nebo České sodě. Tam to ale byly vždycky jenom
krátké skeče a nebyl moc kladen důraz
na filmovost. Byly to takové krátké lidové
legrácky. My to máme postavené na skutečně kvalitní filmařině.

Vy už jste ale během pandemie napsal
scénář k miniseriálu Mužketýři –
a ano, opravdu s písmenem „ž“ místo „š“, režíroval jej, financoval a následně si v něm zahrál. Dokonce prý na to
padly všechny vaše úspory. Co vám to
kromě těch úspor vzalo, nebo naopak
dalo?
Naštěstí nám to přineslo úspěch a nečekaně
vysoká čísla. Díky tomu jsme navázali a následně rozvinuli další spolupráci s televizí
Nova. A právě začínáme natáčet druhou sérii Mužketýrů. Takže ten risk dát do toho
všechno se mi v tomto případě vyplatil.

Za čím vším v téhle show stojíte?
Já jsem primárně režisér, producent a herec. A nazval bych to spíše mini sérií. Každý díl je jiný a všechno, co se tam děje, je
smyšlené, natočené v nadsázce, ale jako
film. V tomhle je tahle minisérie unikátní. Má to zatím šest dílů.

O co jde v tomhle formátu?
Je to příběh tří kamarádů, kteří bojují sami
se sebou a láskou, je to takový milostný
kamarádský příběh. Odehrává se během
jednoho večera a ukazuje, co se vlastně
všechno může pokazit mezi kamarády
za jeden jediný večer. Nemůžu moc prozrazovat, ale i druhá série se točí kolem
vztahů a lásky.

Nebojíte se, že se to
třeba nechytne?
Máme natočenou
první sérii a uvidíme. Trošku

Velký úspěch zaznamenal seriál Boží
mlýny, kde jste hrál mstitele, hybatele pomyslných božích mlýnů. Byl vám
blízký tento styl řešení problémů?
Víte, já bych rád takhle řešil i problémy
v osobním životě. Strašně by mě bavilo
lidi, co si zaslouží trest, takhle nějak potrestat. Vytvářím si v hlavě fake scénáře,
na které samozřejmě nedojde. Ale znám

Vincent Navrátil

Narodil se 9. dubna 1997 v Praze.
Je jedním ze dvou synů, které má herečka
Veronika Žilková se stavařem Markem
Navrátilem. Vystudoval Pražskou
konzervatoř, rok strávil v Anglii.
■ Poprvé se před kamerou objevil ve čtyřech
letech v malé roli ve snímku Otesánek.
■ Známý je hlavně ze seriálů jako Ulice
či Boží mlýny. Hrál ve filmech Román
pro pokročilé, Jan Palach, Kameňák 4 a další.
■ Působil a působí také na divadelních
scénách: Divadlo Bolka Polívky, Divadlo
Ungelt, Na Fidlovačce a další.
■
■

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA
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pár lidí, na které by se boží mlýny hodily,
a dokonce i vím, jakým stylem. Takže
ano, lákalo by mě to.
Nechtěl byste si na toto téma udělat
nějakou vlastní sérii, když už jste
v tom?
Nepolezu do zelí panu Hřebejkovi, ale
kdyby se dělalo pokračování, byl bych rád
opět u toho. Momentálně mě spíše láká
psát o věcech, které se mě nějak dotýkají.
Budeme teď točit témata, jako jsou láska,
starosti s ní, prostě to, co právě zažíváme.
Narodil jste se ve znamení Berana, měl
byste tedy být idealista, rebel a bojovník, který se dokáže rozběhnout proti
zdi. Je tomu tak i ve skutečnosti?
Jsem čistokrevný Beran! Mám občas svoji hlavu a jsem idealista. Snažím se nechodit kolem horké kaše a věci rovnou dělat.
Naštěstí mi to zatím takhle vychází.
Živíte se herectvím, takže je jasné, že
zvítězily geny po mamince. Jak jste
na tom s geny po otci stavaři?
Když jsem byl na základní škole,
tak jsem chtěl dělat fyziku. Miloval jsem
matiku a fyziku a mamka z toho byla samozřejmě nadšená, že nepůjdu k umění.
Jenže geny jsou geny, moje umělecká
duše se najednou ozvala a já věděl, že se
tomu nevyhnu. (smích) A i když táta byl
stavař, tak on i jeho táta, můj děda, byli

oba umělci. A i babička měla umělecké
sklony.
Vnímal jste jako malý, že máte slavnou maminku?
Samozřejmě vnímal, ale tím, že to bylo odmalička, jsem to bral tak nějak normálně
a nijak jsem to neřešil. Jen když jsem nastoupil na novou školu, tak všichni věděli,
čí jsem syn, a rok se se mnou nikdo nebavil. Měli prostě pocit, že budu vymazlenej
harant ze slavné rodiny. A dali mi to sežrat. Bylo to na prd. Možná proto mám potřebu jít si svojí vlastní cestou a vybudovat si svoji vlastní identitu, bez pomoci rodičů. Když žijete ve stínu slavné rodiny,
tak se z toho buď zhroutíte, nebo najdete
chuť prorazit sám za sebe.
A nepomohlo vám trošku nakonec i to,
že máte jiné příjmení než mamka?

V šestidílné komediální krimi sérii
České televize Boží mlýny se Vincent Navrátil objevil v jedné z hlavních rolí spolu s Martinem Myšičkou a Eliškou Křenkovou. FOTO | ČT
To určitě také. Ale jedno jsem zjistil, že nepřátelé jsou dědiční. (smích) Takže tím, že
jsem teď ve stejné branži jako máma, tak
mám nepřátele, které si vytvořila ona. A já
jsem je zdědil. A musím se snažit si s nimi
vytvořit třeba nový vztah. Ale samozřejmě je to i naopak, a tak mám díky velkému množství přátel mé mamky přátele
i já. Ale nechápu, proč se ta protekce tak
řeší zrovna v herecké branži. Kdybych
měl taťku řezníka a sám byl řezník, tak si
lidé řeknou, že mám řezničinu v krvi po rodičích. A nikdo to nebude řešit.
Podporuje vás rodina ve vaší tvorbě?
Určitě, moje matka je aktuálně moje největší fanynka.

Fanynkou je ale určitě i vaše přítelkyně, se kterou jste už dva roky. Nežárlí
na vaše role, herecké partnerky, fanynky?
Že by skákala radostí, že dělám to, co dělám, tak to zase ne. Ona je vědátorka,
embryoložka, takže úplně z jiného odvětví. A najednou je hozená do zcela neznámých vod. Takže jí občas trošku vadí,
když si dám pusu s nějakou holkou, i když
je to třeba jen moje nová role. Ale snaží se
mě pochopit.
A co vaše sestra Agáta Hanychová?
Ta zaznamenává pomalu každý
svůj pohyb na sociální sítě. Jak jste
na tom vy?
Ne moc dobře. Pro někoho je Instagram
skvělá věc, já to neodsuzuju, ale osobně
to nepotřebuju. Upřímně bych byl radši,
kdyby Instagram vůbec nebyl. Ale vím,
že to v dnešní době není možné. Instagram mám, ale nic moc tam nepřidávám
a nelíbí se mi, jak hodnotu herců určují čísla. Ale Agátu obdivuju, protože ona si z Instagramu dokázala udělat živobytí, což je
úžasné.
Jak snášíte ten neustálý „humbuk“ kolem vaší rodiny?
Víte, v tomhle já jsem už otupělý, za celý
život jsem toho zažil tolik, že to tak nevnímám. A veřejné debaty kolem mé rodiny
absolutně neprožívám.

INZERCE

Goodbye
váhání

Hello půjčka
s bonusem pro každého
• Pro nové půjčky i konsolidace.
• Nabídka platí do 30. 6. 2022.
hellobank.cz I 800 900 030

Banka pro vaše nákupy

Poskytovatelem Hello půjčky je banka BNP Paribas Personal Finance, která v ČR používá obchodní značku Hello bank!
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Krpálek býval příštipkář, Havel
Neslušná česká příjmení
už vymizela, pryč
je Řiťka, Voserka
či jihočeský rod
Uchcanejch. Nejvíc je
Nováků a Svobodů.

pis podle Jednoty bratrské jako Zyma
(Zima),“ popisuje Moldanová.
V podobě příjmení lze poměrně
dobře hledat historii rodů i společenských změn národa. „Dodnes existují
příjmení ze slov už po staletí neužívaných. Tak třeba Purkrábek, což byl purkrabí, správce hradu či panství. Existuje
i jméno Ksás, což byly renesanční
kalhotky, které z běžného života už dávno vymizely.“

5plus2
■ TÉMA

Bohdalová je od čápa

JOSEF HORA
ČR | Zvláštností českého jazyka jsou příjmení. Vznikala od středověku, dnes
jich máme přes 284 tisíc a můžeme v
nich najít mnohá tajemství. Třeba informace o původu rodů, o starých řemeslech či nářadí, starých oděvech i pokrmech, které dnes už nikdo nezná.
Nejběžnějšími českými příjmeními
jsou Novák a Svoboda, méně známé je
třeba Grmela (kudla, starý nůž, přeneseně nešika). Jedna podstatná skupina českých příjmení však během věků vymizela. „Jsou to příjmení z oblasti sexu a vyměšování,“ popisuje badatelka Dobrava
Moldanová v knize Naše příjmení, asi
nejobsáhlejším slovníku z roku 1983.
Při pátrání narazila na člověka
Procopio Pizda
dieto, který žil kolem roku 1450, o
několik desítek
let dříve existoval jistý „Tomášek
příjmím
Prdel“. „Sami jejich nositelé se
Badatelka Dobra- přičinili o změva Moldanová.
nu, protože byla
vnímána jako neslušná. Například z širokého jihočeského rodu Uchcanejch si toto příjmení ponechal jen jeden. Ostatní se změnili na

Jiřině Bohdalové „dal“ příjmení čáp,
Josef Kemr ho získal po česáči vlny, někdejší prezident Václav Havel zase po
obyvatelích Galie. A předkové olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka
asi krpali, tedy šili boty. FOTO | ARCHIV
MAFRA

neutrální Urban,“ vysvětluje badatelka.
Jména měnili v matrikách i faráři, dodnes se tak zachovalo pouze pár dříve
„necudných“ příjmení, např. Hrma.
Nebo také Kep (později i Kepka či
Kepák) což znamenalo „lůno“, tedy ženské pohlavní orgány.
Dobrava Moldanová se nestačila divit, co našla ve vídeňském adresáři
z roku 1930. Byla tam příjmení českého
původu jako Kunda, Pudelka, Ritka,
Wosserka, Skurwa, Gebák, Gebala
(g = j) a další. „V německém jazykovém prostředí se uchovala, protože nikdo nevnímal jejich obecný význam,“
vysvětluje.

Příjmení Ksás? To bývaly
renesanční kalhotky
Tisíce českých příjmení vznikaly od
14. do 18. století. Nejprve u šlechty,
pak u měšťanů a svobodných sedláků.
Se zdokonalováním veřejné správy a
verbováním do armády byla panovníkem Josefem II. v roce 1780 dědičnost a
neměnnost příjmení uzákoněna.

„Tehdy dostali svá
příjmení také bezzemci
a čeleď,“ upřesňuje
Moldanová. A také
Židé. Právě tenkrát se
zrodili různí Apfelbaumové a Hirschové.
Rozhovor z té
doby s úředníkem
(v němčině) mohl vypadat takto: „Tak co, Žide, jak se
bude jmenovat?“ Následovalo rozpačité mlčení. „Neví?“ pokračoval úředník,
a protože šlo o úředníka zkušeného, šel
rovnou k věci. „Tak mi alespoň řekne,
odkud je?“ „Z Prahy,“ zněla odpověď.
„Vida,“ zaradoval se úředník, „bude se
tedy jmenovat Prager“ (Prag je německy Praha).
Příjmení, jak je píšeme dnes, vznikala v polovině 19. století, kdy se rodily
základy moderního českého pravopisu.
„Jen některá výjimečně udržují starou
grafickou podobu. Třeba Auředník
(Úředník). Někdy se dochoval i pravo-

Důkazy o kráse a zajímavosti českých
příjmení má každý před sebou. Stačí se
podívat na vlastní jméno či na známé
české osobnosti, ať ze sportu, politiky či
umění. Tak třeba herečka
Jiřina Bohdalová. Bohdal je velmi staré příjmení,
zdrobněle Bohdálek, vyskytlo se už
v roce 1370 a znamená „čáp“. Přijdete na to proč?
Příjmení pocházejí z mnoha oblastí.
Například z přírody.
Současný premiér
Per Fiala je pojmenován podle fialky, moderátor Libor Bouček
podle buku. Z televizních Chalupářů proslulý herec Josef
Kemr (z německého Kämmer) byl
česáč vlny či hřebenář, podnikatel Petr
Kellner pak sklepmistr.
Až 98. nejčastější české příjmení je
Havel. „Slovo Havvel (doloženo 1197)
pochází ze slova Gallus, tedy obyvatel
Galie,“ vysvětluje Moldanová.
Dále třeba olympijský judista Lukáš
Krpálek, odvozeno od Krpal. „Krpat
znamená ve staročeštině šít boty, je to
označení ševce příštipkáře,“ dodává
vědkyně s tím, že další formy jsou Krpač, Krpela nebo Krpoun.

INZERCE

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

Marketing, reklama, public relations

Pečovatel/ka - moderní zařízení - Praha, 26 000 Kč

26 000 - 27 000 Kč

Marketingový analytik (45-65.000 Kč)

Zdravotní sestra - moderní zařízení, 45 000 Kč

45 000 - 45 000 Kč

Marketing Specialist

45 000 - 65 000 Kč / měsíc

75 000 - 90 000 Kč / měsíc

Specialista / ka na anestezii a intenzivní medicínu na plný nebo částečný…

Expert na tvorbu digitálních leadů (75-90.000…

Specialista / ka v pediatrii se zaměřením na dětskou intenzivní medicínu

NOVĚ! Specialista/ka digitálního marketingu - junior

O t
t i t /O t
t i tk
Více na www.jobdnes.cz

C t t
t
ith E li h
Více na www.jobdnes.cz

IT - správa systémů a služby

Strojírenství

IT support 1ST level (40-50.000 Kč)

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Projektový manažer (AŽ 70 000 Kč)

50 000 - 70 000 Kč / měsíc

IT technik administrátor/ka AŽ 90.000kč

40 000 - 90 000 Kč / měsíc

Výrobní inženýr - junior (38 - 50 000 Kč)

38 000 - 50 000 Kč / měsíc

IT administrátor/ka do automotive AŽ 90.000kč

40 000 - 90 000 Kč / měsíc

Vývojový inženýr - absolventi (33 - 38.000 Kč)

33 000 - 38 000 Kč / měsíc

Vývojový inženýr/-ka - výrobní společnost (60…

60 000 - 65 000 Kč / měsíc

Správa systémů a HW | Chrášťany | Plný / Zkrácený úvazek
Více na www.jobdnes.cz

Č

Více na www.jobdnes.cz
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přišel z Galie
Nebo atlet a televizní moderátor Roman Šebrle. „Příjmení pochází od jména Všebor, tedy ten, kdo se přemáhá,“
určuje badatelka. Herec Ondřej Vetchý
je zase podle příjmení slabý a křehký.
Příjmení kardinála Dominika Duky
odkazuje na „ďůlek“, nebo také, z krkonošského nářečí, na „děvu“. Příjmení jiného známého duchovního – Tomáše
Halíka – pak vzniklo z německého
Hälbing, tedy půlgroš.

Borůvka s modrýma očima
Dalšími oblastmi, odkud příjmení pocházejí, jsou řemesla (Švec, Krejčí), části těla (Brada, Hnát), tělesné i duševní
vlastnosti (Láska, Pýcha), vjemy smysly (Sten, Puch, Ticho), zaměstnání
(Mysliveček, Bača), vojenské osoby
(Voják, Jenerál), citoslovce (Řach, Tydlidát) či místa bydliště (Potůček, Zápotocký, ale i Zárožeň, tedy člověk, který
bydlel za sousedem jménem Rožeň).
Zajímavá jsou příjmení podle přirovnání. „Kdo seděl nehnutě, dostal jména
jako Pečeně nebo Buchta, člověk se
scvrklými tvářemi byl pak Křížala, neenergický Kaše, člověk s nezdravě ble-

dou pletí pak Sejrek,“ podotýká
Moldanová. Mezi
nejstarší patří příjmení podle zvířat,
z roku 1052 se dochovalo Cany (Káně) nebo
Zaba (Žába), dnes je časté Vlk či Moucha.
Zajímavých příjmení jsou
stovky, mezi nimi například Borůvka, tedy člověk s výrazně tmavýma očima, Votruba či Otruba, což byla
přezdívka pro hlupce, Brambora je pak
nikoliv od zeleniny, která se do Čech dostala až později, ale od německého kmene Braniborů. „Je jasné, že na rozdíl od
křestních jmen, která rodiče dávali a dávají dítěti s přáním životního úspěchu a
štěstí, příjmeními obdařovali jejich nositele sousedé, lidé, kteří si všímali jejich
zvláštností a jen málokdy jim lichotili,“
doplňuje badatelka s tím, že nejčastěji
se naráželo na vzhled, specifické vlastnosti a vady nebo také příhody.
„Čím expresivnější, metaforičtější
příjmení, tím obtížnější je výklad motivů, z nichž vzniklo,“ uzavírá Dobrava
Moldanová.

Novák (1. místo a žlutá barva): Velké množství Nováků je způsobeno tím, že novost
byla prvním a výrazným rozlišovacím znakem člověka, který přišel do uzavřeného
kolektivu. Má analogii i v cizině: Neumann německy, Newman anglicky, Nowak polsky.
Totéž platí o příjmení Novotný (3. místo), Nový i Nováček.
Svoboda (2. místo a tmavě modrá): Rozlišujícím rysem byl společenský status člověka
daný i vztahem k vrchnosti. Od poddaných, kteří tvořili většinu vesnice, se lišil
svobodník, který pak dostal příjmení Svoboda. Označovalo to svobodného sedláka
poddaného přímo králi. Dvořák (4. místo a oranžová barva): Stejně výrazně se od
člověka ze vsi lišil člověk ze dvora. Takový byl pak Dvořák. Černý (5. místo a zelená)
Mezi nejčetnější příjmení patří i ta, která charakterizují člověka podle zevnějšku. Nejvíc
je Černých. V Česku častá německá varianta je Schwarz, počeštěle Švarc.
V ČR nejčastější německé příjmení je Müller. První desítku doplňují ještě Procházka,
Kučera, Veselý, Horák a Němec. Častý je i Zeman, což značilo drobný šlechtic.

INZERCE

Máte vlhkost
ve zdech?
• V suterénu nebo
v obytných místnostech?
• Odlupuje se vám omítka?
• Degradují vám nátěry
na vlhkém zdivu?
• Ničí vlhko vaše tapety?
• Dochází ke vzniku plísní
a hub?

• Máte
v místnostech
vysokou vlhkost
vzduchu?

JARNÍ
AŽ
SLEVY

30%

• Nemůžete ve vlhkém
sklepě nic skladovat?
• Jsou vaše náklady
na vytápění příliš vysoké
kvůli vlhkým zdem?

Pomůžeme
Vám
• Dlouholetou zkušeností
s vysoušením zdiva
• Objednejte si nezávazně
odbornou prohlídku, analýzu škody
a předběžný odhad nákladů
• Speciálne vyvinutá metoda
nízkotlaké injektáže
• Suché zdivo jednou provždy
• Neohrožuje statiku zdiva
• Aplikace zvenku nebo z místnosti
• Pevná cena bez skrytých
vícenákladů

Zavolejte nám na
703 123 191 nebo
e-mail: info@sanacezdi.cz

www.sanacezdi.cz
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Čech vs. Viktor
Gólmanské legendy právě slaví. Dělí je jediný den
a k tomu čtyřicet let. „Čechíno“ Petr Čech se narodil
20. května 1982, „Víťa“ Ivo Viktor 21. května 1942.
Mají vůbec něco společného? Co si vlastně myslí
jeden o druhém? A jaká největší chyba je mrzí?
ČR | Když Petr Čech před jedenácti
lety popáté získal titul Fotbalista roku,
dorovnal tak v počtu ocenění slavného
brankáře Ivo Viktora. Nakonec vyhrál
anketu ještě čtyřikrát a stal se devítinásobným nejlepším „šutérem“ Česka. Poměřovat se s Viktorem ale gólman, jemuž přezdívali Čechíno, Big Pete nebo
Tankista (kvůli přilbě, kterou nosil po
zranění, pozn. red.), moc nechce.

93

setin gólu na zápas.
To je Čechův průměr
obdržených branek
v reprezentaci.

„Jde o jednu z největších legend československého fotbalu. Vyrovnat se takovému hráči a člověku mě samozřejmě těší,“ říká Čech zdrženlivě. „Žádní
trenéři brankářů v jeho době nebyli, vypracovat se musel sám. A dokázal to
díky své zarputilosti, která z něj čiší
celý život. Označení legenda si zaslouží,“ chválí Viktora o čtyřicet roků mladší oslavenec Petr Čech.

„Strašlivá bitva“ s Turky,
kiks a zahozené rukavice

Ivo Viktor je v hodnocení mnohem
sdílnější a podrobně rozebere vzájemné
počínání v brance. „V čem jsme si s Petrem jako gólmani nejblíž? Nejspíš v
soubojích jeden na jednoho,“ mysĺí si
Viktor. „Petr umí dokonale vykrýt, jak
já říkám, zalepit bránu. Tak, že má potom útočník jedinou šanci prostrčit mu
balon mezi nohama, jiná varianta už mu
nezbývá.“

84

setin gólu na zápas.
To je Viktorův průměr
obdržených branek
v reprezentaci.

Viktor si poprvé pořádně všiml Čecha v reprezentačním výběru patnáctiletých. „Byl už tehdy hodně vysoký. S takovou figurou se každý srovnat nedokáže, však také Plánička, Schrojf či oba
Koubové vysocí nebyli, to samé já. Petr
to ale zvládl úžasně. Je chytrý a má rychlé nohy, to je pro gólmana velká výhoda,“ vysvětluje. Těšily ho i Čechovy
dlouhé výhozy a výkopy.

Chyba, pak největší úspěch

Č

erven 2008, EURO v Rakousku a Švýcarsku. Česko proti Turecku brání vedení 2:1, které zajišťuje postup mezi osm nejlepších
týmů turnaje. Jenomže naši fotbalisté
jsou už unavení. Do pokutového území letí centr, brankáři Čechovi vypadává míč z rukou a útočník Nihat střílí
do prázdné brány. Pak se Nihat trefuje
ještě jednou, čeští fotbalisté prohrávají 2:3 a na šampionátu končí.
„Chtěl jsem míč vyboxovat, ale
říkal jsem si, že je to zbytečné, protože
jsem byl sám. Tak jsem si míč pustil
vedle sebe, abych ho sebral. Ale
spadlo to přímo k Nihatovi,“ komentoval Čech svůj kiks. Po zápase zahodil
rukavice. „To dělám vždycky po chybě. Vím, že za to nemůžou. Je to pomůcka k tomu, abych zapomněl.“
Podobná minela přišla i v červnu
2012 na evropském šampionátu v Polsku a na Ukrajině. Česko proti Řecku
bránilo vedení 2:0. Brankáři Čechovi
vyklouzl z rukavic lehký míč a útočník Gekas střílel do prázdné brány.
Čeští fotbalisté ale tehdy důležité vítězství udrželi, vyhráli 2:1.

I přes Viktorovu nedůslednost a laciný gól na 2:2 byla reprezentace Československa zlatá na mistrovství Evropy v roce 1976.
FOTO | ARCHIV MAFRA

K
Petr Čech (výška 196 cm) je světovým gólmanem, v reprezentaci odchytal za 14 let neuvěřitelných 124 zápasů. Je mistrem Evropy do 21 let a držitelem bronzu z EURO 2004. Dnes
působí jako sportovní ředitel anglického klubu Chelsea (viz foto), kde předtím roky úspěšně hájil branku v
prestižní Premier League. (min, pes)

dyby Ivo Viktor neudělal ve finále evropského šampionátu v roce
1976 v Bělehradě hrubku, Antonína Panenku by po světě neproslavil
jeho vršovický dloubák. „Moje hrozná
chyba ve finále. Chyběly dvě minuty a
měli bychom zlato. Němci kopali roh,
mě předskočil Hölzenbein a temenem
vyrovnal na 2:2. Byl jsem nedůrazný,
unavený, možná jsem si v tu chvíli příliš věřil. To se nemělo stát,“ přiznává
Viktor. „Však Panenkovi často říkám:
Tondo, beze mě bys nikdy nebyl tak
slavný. Bez mého kiksu by totiž nebyly
penalty ani tvůj dloubáček.“ Zlato ale
nakonec naši brali.
(kor, par)

Ivo Viktor je jedním z nejlepších
fotbalistů československé
historie. Patřil k menším (176 cm)
gólmanům, proto uznává, že by
v dnešním pojetí fotbalu neměl
šanci. „Minimální míra je metr
devadesát. A vyžaduje se
bezvadná kopací technika. Já měl
obě nohy dřevěné,“ říká.
Za 11 let v reprezentaci odehrál
63 mezistátních zápasů. Dříve
se rád projel na kole, dnes mu
už dorůstají vnoučata. S
manželkou Janou žijí za Prahou.

OBI HAVÍŘOV, Před tratí 4/1433, 736 64 Havířov, telefon: 703 822 279
OBI OSTRAVA, Výškovická 46/3123, 700 30 Ostrava, telefon: 296 601 501/561

www.obi.cz
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Poněkud
„páchnoucí“
obléhání
Před 600 lety se chlouba Karla IV., majestátní hrad
Karlštejn, stal velkým nevábným hnojištěm. Husité,
kteří jednu z bašt katolíků obléhali od 20. května 1422,
po několika týdnech marného dobývání nasadili
v horkém létě „biologickou zbraň“ v podobě munice
z výkalů, mršin a hnijících zbytků jídla. Přesto neuspěli.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Po smrti Karla IV. se situace v českém království, jednoho z nejbohatších
v Evropě, zhoršila. Boje mezi církví, šlechtou a různými skupinami vedly ke střetům,
rojily se loupeživé bandy a situaci se nepodařilo vyřešit ani synům Karla IV., kteří
po něm nastoupili na český trůn – nejdříve
Václav IV., po jeho smrti Zikmund přezdívaný „Liška ryšavá“. Divoké časy zrodily
i divokého válečníka Jana Žižku.
Pohledů na něj je více, což ovlivňuje
i skutečnost, že byl zpočátku lapka a raubíř. Také se říká, že se Žižka s blížícím se
koncem života, což ve středověku bylo
okolo padesátky, rozhodl před vstupem do
Království nebeského být tím nejlepším
křesťanem, a to ho vyneslo do čela husitských vojsk. Ať už byly jeho pohnutky jakékoli, jisté je, že středověká katolická církev si upálením Jana Husa znepřátelila
značnou část českého království. Hus proti
církvi brojil – kritizoval její „život v hříchu“, mravní úpadek kněží i prelátů či okrádání chudých věřících pomocí odpustků.
Od smrti českého reformátora neuběhlo ani sedm let a husitská vojska, inspirovaná Husovým učením, stála před branami jedné z českých katolických bašt – hradu Karlštejna. Bylo to na den přesně před
600 lety, tedy 20. května 1422.

Dodnes se přesně neví, proč ke Karlštejnu nepřitáhl samotný husitský vojevůdce.
Stáli tu zejména vyznavači kalicha z Prahy včetně litevského Zikmunda Korybuta, kterého chtěli husité za krále místo Zikmunda Lucemburského, ovšem Žižka Korybuta prý příliš nepodporoval. Husité
chtěli dobytím hradu nejen upevnit moc,
ale nejspíš i zjistit, kde jsou české korunovační klenoty. Ty ale zřejmě nechal válečnými neúspěchy zhrzený Zikmund Lucemburský odvézt z českého království
pryč, a to včetně některých svatých relikvií, které už do Česka nikdy nevrátil.

„Vše, co páchne, ke hradu!“
Samotné obléhání Karlštejna mělo být
pro husitské voje hračkou. Díky okolním
kopcům měli dobyvatelé hrad jako na dlani, na vrcholcích zbudovali obléhací tábo-

Improvizovaná výzbroj
Husité se ve výzbroji inspirovali tím,
s čím dokázali zacházet nejlépe a co bylo
snadno dostupné, tedy zemědělské
nástroje. Obavu nepřátel vzbuzoval
bodáky okovaný cep. Oblíbené bylo
šídlo, zbraň s protáhlou špicí na dřevěné
násadě. Okovaná koule na dlouhém
řetězu přikovaná k dřevěné násadě se
nazývala řemdih. Sudlice byla sečná
i bodná zbraň na dřevěné násadě
a palcát sloužil k boji zblízka, zároveň byl
odznakem moci táborských hejtmanů.

ry. „Tam postavili vrhací stroje, tedy praky, a těžká obléhací děla zvaná bombardy. Z dobových zápisů víme, že praků
bylo pět, bombardy čtyři. Zbytky terénních úprav jsou na Javorce a Kněží hoře
dodnes patrné,“ popisuje situaci spisovatel Jan A. Novák v knize Tajemný hrad
Karlštejn. Za hradbami čekalo na úder
400 obránců. Byť létaly obrovské balvany
či kamenné koule a pálily samostříly
i houfnice, hrad vydržel.
Týdny plynuly, a když nastal horký červenec, rozhodli se husité nasadit „biologickou zbraň“.
Z Prahy proto v té době začaly přijíždět
ke Karlštejnu páchnoucí vozy. Dopravovaly vskutku nevábné obsahy pražských
žump a kanálů, vozila se celá hnojiště včetně mršin, shnilého masa, ovoce i zeleniny.
Zkrátka vše zkažené, co mohlo posádku
uvnitř hradu otrávit. Páchnoucí „munici“
poté vrhaly za karlštejnské hradby praky.
Chlouba Karla IV. se stala obřím hnojištěm, mračna much přiletěla snad z celých Čech. „Tehdy se hrad naplnil takovým zápachem, že obleženým vypadly téměř všechny zuby,“ napsal o 250 let později o dobývání historik a literát Bohuslav
Balbín. Zuby obráncům nejspíš opravdu
vypadly, nebylo to ale ze zápachu. Na hradě kvůli obléhání a nedostatku jídla nej-

ILUSTRAČNÍ FOTO |
PROFIMEDIA A ARCHIV MAFRA

spíš řádily kurděje, tedy nedostatek vitaminu C.

Tučná kýta jako lest?
Situace obránců vypadala zle, proto byla
v Norimberku narychlo svolána křížová
výprava, která je měla ze sevření kališníků
vymanit. Ovšem křižácké tažení se rozpadlo ještě dříve, než dorazilo do Čech.
Kombinace obav z udatných husitů, špatná organizace a nedostatek bojové morálky učinily své. Karlštejn ale i bez pomoci
stále zůstával nepokořený, a tak blížící se
zima husity donutila 8. listopadu 1422 uzavřít s urputnými obránci roční dohodu o neútočení, která se pak dále protahovala.
Ke konci bojů se váže i jedna legenda.
Obránci přinesli obléhatelům obrovskou
kozlí kýtu a požádali je, aby na čas s odstřelováním přestali. Prý se slaví svatba. Zimou roztrpčení husité se vyděsili, že obránci mají ještě spousty jídla, když mohou pořádat svatební hostinu. S tím klesla jejich
morálka úplně a s obléháním přestali. Netušili, že se jednalo o posledního kozla, jinak
na hradě už k jídlu nezbývalo téměř nic.
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NA KARLŠTEJN S BOMBARDAMI I PÍŠŤALAMI
Husité jako jedni z prvních v Evropě
používali palné zbraně, tehdy
tu nejmodernější techniku.
Které to byly a jakou měly účinnost?

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
19. 5. – 25. 5. 2022

Dinosauří
parta

73% sleva
jen za

10 bodů

200 Kč nákupu = 1 bod

10

VEJCE Z PODESTÝLKY

MAX.

Píšťala: Malá, ale účinná, říkalo se jí také
ručnice. Byla ze železa, mědi či bronzu.
Krátká hlaveň „seděla“ v hrubém dřevěném
stvolu, který držel střelec v podpaždí.
Dostřel asi jen 100 metrů, nabíjelo se
zpředu a odpalovalo rozžhaveným
železem či doutnákem.
Hákovnice: Jde o těžké ruční palné zbraně,
z Čech se rozšířily do střední Evropy.
FOTO | ARCHIV MAFRA
Ocelová či bronzová hlaveň měla
průměrnou ráži 20 až 30 mm a byla zasazena v dřevěné pažbě. U ústí hlavně byl hák,
který zbraň během střelby zaklesl za hradbu, taras či okraj vozu a tlumil zpětný náraz.
Tarasnice: Měly dlouhou a úzkou hlaveň, dostřel činil 200 až 300 metrů (na snímku).
Jméno tarasnice pochází patrně od tarasu, dřevěného podstavce, na který byla upevňována.
Bombarda: Patřila mezi nejobávanější husitské palné zbraně. Bylo to těžké obléhací dělo
používané k boření hradeb. Dostřel ale dosahoval jen 200 až 500 metrů. Měla širokou,
nejčastěji krátkou hlaveň, do které se vložila kamenná dělová koule, střelný prach se sypal
do mnohem užší komory. Bombarda byla nesmírně těžká, obvykle posazena na dřevěnou
konstrukci. Jako ochrana před bombardami se stavěly ochranné dřevěné konstrukce,
jež byly při výstřelu zvedány a po něm spuštěny.
Houfnice: Šlo o menší bombardu na kolech, jméno dostala podle toho, že se s ní nijak
přesně střílelo do houfů nepřátel. Velké palné zbraně se většinou skládaly z železných
prutů stažených železnými obručemi. Dochovaly se zprávy také o velkých a litých
tarasnicích. Střílelo se z nich kamennými, později železnými koulemi.

BALENÍ

ČERSTVÁ VEJCE M
z podestýlky
10 ks

osoba/den

1 ks 2,99 Kč

29,90

INZERCE

42,90

30%

Č E RV N OV Ý
MINERÁLNÍ VODA
GEMERKA
1,5 l
jemně perlivá,
tichá
1 l 7,27 Kč

PRÁVĚ
V PRODEJI

SMETANA
KE ŠLEHÁNÍ
33% BONI
250 ml

21,90

100 ml 8,76 Kč

SKVĚLÝ
KOSMETICKÝ
DÁREK
v hodnotě 205 Kč

Vybírejte z pěti druhů
masek z kolekce Korika
Korean Heritage.

10,90

RAJČATA
CHERRY
cena za 100 g

29,90

14,90

26%

26%

6,40
12,90

ilustrační foto

50%

Body za své nákupy můžete získat od 21. 4. do 22. 6. 2022.
Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Odešel za svou Popelkou
T

am někde v hereckém nebi bude
možná opět prchat před vrchními
nebo pro někoho připravovat totální endoprotézu. Ale především si určitě zopakuje svatební cestu do Jiljí se svou nejen uměleckou, ale hlavně s životní láskou
Libuškou Šafránkovou. Legenda českého
herectví Josef Abrhám zemřel toto úterý
ve věku 82 let, necelý rok po své ženě.
Jeho blízcí a kolegové z branže na tvář
mnoha nesmrtelných filmů jako Vrchní,

prchni! či seriálů jako Nemocnice na kraji
města vzpomínají nejen na coby vynikajícího profesionála, ale také jako na skvělého člověka. A to je ještě důležitější.
„O jeho hereckých kvalitách se bavit nemusíme, ty byly naprosto zřejmé, ale pro
mě bylo podstatné, že to byl úžasný, vtipný člověk,“ shrnul za všechny režisér Hynek Bočan, jenž s Josefem Abrhámem
a jeho Libuškou natočil zmiňovanou Svatební cestu do Jiljí. „Měl nesmírný smysl

pro humor, pořád nás bavil nějakými
legráckami, slovními hříčkami, hrál
na piano. Jak se říká, že každý je nahraditelný, tak Pepík Abrhám je v mých očích
nenahraditelný. Jako člověk i jako herec,“
dodal Bočan.
Ač měl za sebou stovky filmových, televizních a divadelních rolí, osudovou se mu
stala hlavně postava primáře Blažeje z Dietlovy Nemocnice na kraji města. Už po
první sérii se obával, že se doktorské nálep-

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 31 %

Dojezd 48 km

ky nezbaví, což
se také stalo.
„Beru to jako
úděl. Nestěžuji si, jen to konstatuji,“ řekl o roli, do níž se po roce 2000
vrátil v dalších dvou navazujících seriálech.
Je tak trochu paradoxní, že tento vynikající umělec, jenž v roce 2020 získal i Cenu
Thálie za celoživotní dílo v divadelní činohře, strávil v Národním divadle začátkem
90. let jen několik sezon. „Na velkém jevišti jsem to nikdy moc neuměl. Divadlo je totiž jako korida. Vylezete před lidi a bojujete
o život. Proto mi vždy bylo bližší filmové
herectví, které vyžadovalo mnohem civilnější projev,“ vysvětloval. Není tak divu,
že se jeho herecký přístup skvěle potkal se
stylem humoru autorského tandemu Smoljak-Svěrák. Do takřka zlidovělé kolekce
spadají veselohry Marečku, podejte mi
pero!, Kulový blesk, Vrchní, prchni! či Jára
Cimrman ležící, spící, z polistopadových titulů muzikál Šakalí léta, který mu vynesl
Českého lva; nominován byl ještě za Krásku v nesnázích a Odcházení. (re, iDNES.cz)

500
SELVO 35

58 290 Kč

Rychlost 25 km/h

„Málokdo si uvědomuje, že doktor
Blažej nebyl žádný velký záletník.
Vlastně se jenom jednou rozvedl
a podruhé oženil. Sukničkáře z něho
udělali kolegové,“ řekl Josef Abrhám o své nejslavnější roli v Nemocnici na kraji města.
FOTO | ČSFD.cz

39 990 Kč

0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
USB k nabíjení telefonu

Varianty s různými typy brzd

Výkon 500 W (na přání 1000 W)
Nový výrobek
10x delší životnost baterie
za příplatek

Ostrava
(křižovatka Místecká X Rudná)
BG Technik cs, a.s., Výstavní 123/11,
tel.: 596 781 718, 602 750 655

Frýdek Místek - Baška

Zahradní stroje Foldyna, Baška 41,
tel.: 558 649 049, 723 934 215

Nový Jičín

Zahradní centrum HUSQVARNA,
Nerudova 50,
tel.: 774 864 206

„Jako kluk jsem snil, že se stanu pilotem, jenže mi bylo špatně i na kolotoči,“ vzpomínal Abrhám, který si
v komedii Vrchní, prchni! vyzkoušel
práci knihkupce, vrchního i barového hráče na housle.
FOTO | ČSFD.cz

Další nejbližší prodejny:

Hranice, Olomouc 2x,
Přerov, Zlín 2x a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

„Václav Havel po mně chtěl ďábelské věci, na které bych si ani netroufl,“ líčil v rozhovoru pro Deník Josef Abrhám natáčení snímku exprezidenta Havla Odcházení. FOTO | MAFRA

TVOJE ZAHRADA
VÍ,, KDE JSOU
TRVALE NÍZKÉ CENY.
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Prvně v Egyptě: Za bakšiš modré
z nebe a co je česká ulička hanby
Kdo letí na dovolenou
poprvé do Egypta, určitě
si ji užije. Jak se ovšem
vybavit, na co si dát
pozor a jaké jsou v zemi
faraonů ceny? To zjistil
reportér týdeníku 5plus2
na oblíbené Hurghadě.
Dolary jsou lepší než euro
Do Egypta jsme se vydali poprvé. Zvolili
jsme cestovku a resort jménem Ali Baba,
které leží pár minut autobusem od letiště
Hurghada. Cena „all inclusive“ zájezdu činila pro dva dospělé a dítě 37 tisíc korun.
Ali Baba patří mezi špičku a tento typ služeb, tedy resorty, Egypťanům prostě jde.
Otázkou bylo, kolik peněz si brát z Česka.
Vsadili jsme na dolary a udělali dobře. Cel-

kem jsme si vyměnili 600 dolarů s tím, že
v případě nutnosti vybereme z hotelového
bankomatu. Letadlo do více než 3000 kilometrů vzdálené Hurghady letí asi čtyři hodiny, na palubě se během cesty vyplňuje
příjezdový formulář, je třeba mít tužku.
Po přistání si u okénka koupíte za 25 dolarů na osobu vízum, pak už jen nastoupíte
do autobusu, jenž vás odveze do resortu.
Zajímavost: Egyptský delegát na nás
začal mluvit česky. Nechyběl mu smysl
pro humor a jak jsme se dozvěděli, díky
tradici české egyptologie se na univerzitě
v Káhiře vyučuje čeština, čehož mnoho
delegátů využívá v turismu. A to přesto,
že v Česku nikdy nebyli.

Tak trochu ráj obžerství
Hurghada byla ještě v 70. letech malá rybářská vesnička na březích Rudého moře.
Na dnešních 260 tisíc obyvatel se rozrostla
díky turismu. Resortů je kolem města „nasekáno“ hodně. Ali Baba ohromí hned po pří-

INZERCE

NENÍ ZOO
JAKO ZOO

Bez peněz z reklamy by vaše oblíbené pořady nebyly tak kvalitní anebo by
nevznikly vůbec. O tom, proč reklamní sdělení nepřetáčet, se dozvíte více na:

jezdu obří vstupní halou velikosti šapitó světového cirkusu, kde
je naleštěná podlaha, křesílka,
bar, tři restaurace, obchůdky, dětský koutek, bowling a dokonce
bruslařská dráha. Na recepci dostanete pásku, se kterou máte přístup
k režimu „all inclusive“. Zdarma
jsou snídaně, obědy a večeře. V restauracích se obsluhujete sami, na
výběr jsou desítky jídel včetně
mas, mořských plodů, dále množství ovoce a zeleniny, salátů či dortů. K pití pak limonády, víno, poměrně dobré točené pivo Pharaon (v jiných
resortech si Češi stěžují na pouze lahvová),
pár míchaných drinků a asi čtyři druhy pálenky. Pro nápoj si můžete celý den dojít,
zdarma jsou samozřejmě i svačiny u barů
kolem nádherně čistých bazénů. Lidí jsou
v resortu stovky, takže příjemná anonymita.
Zajímavost: Uprostřed hostiny tu
a tam sedí u stolu host se suchými těstovinami. Nejspíš trpí „faraonovou pomstou“,
tedy střevními potížemi, na které dobře zabírá egyptský lék Antinal, jenž mají v lékárnách za tři až čtyři dolary. Větším utrpením než bolest břicha je ale nemožnost
hodovat, když je jídlo tak výborné. Jako
prevence se hodí i dovezená slivovice.

je na bakšiš, našincovi to neublíží a Egypťanům to prospěje. Zároveň zjistíte, že jejich služby se zásadně zlepší. Dolary jsou
kvůli nižší hodnotě lepší než eura.

Za bakšiš modré z nebe

Za památkami spíš na jaře

Spropitnému se říká bakšiš. Většina návštěvníků nechává každý den v pokoji dolar pro uklízeče. Kdo nedává, úklid proběhne ledabyle. Za dolar je ale perfektní,
za dva vám pak pokoj i nazdobí. Pokud
chcete, aby vám číšník nosil na pláži nápoje, i jemu můžete dát dolar či dva, bude se
vám pak hodinu věnovat. Nápoje jsou
zdarma, stejně jako lehátka a slunečníky
na poloprázdných plážích.
Zajímavost: Zaměstnanci v resortu bývají zejména muži. Za svou práci prý moc
peněz nedostanou, takže pokud si už
v Česku necháte vyměnit v bance třeba
50 jednodolarových bankovek a vyčleníte

V hotelu vám budou nabízet potápění,
plavbu lodí, čtyřkolky do pouště a mnoho
dalších výletů. My zvolili celodenní cestu
dodávkou do Luxoru. I zde mluvil delegát
česky, takže chrámy či hrobky si český návštěvník velmi užije. Cena výletu byla
2000 korun na osobu. Kvůli obrovskému
horku se za historií jezdí zejména v dubnu
a květnu, nebo pak na podzim.
Zajímavost: Silným zážitkem jsou desítky prodavačů, kteří vás před každou památkou obklopí. Češi tomu prý říkají „ulička
hanby“. Pokud nic nechcete, řekněte rázné
NE! a jděte dál. Pokud chcete, smlouvejte,
za sošku dejte dva až tři dolary.
(jos)

Egypt je ideální destinací pro dovolenou s dětmi. Skvělá jsou hřiště,
tobogány i bazény.
FOTO | J. HORA

Trápí vás něco?
Lékárna má řešeníí!

INZERCE

POTÍŽE SE ZAŽÍVÁNÍM? Vyřešeny jednou provždy!
Nadýmání a nepříjemné pocity v břiše téměř po každém jídle? Časté
průjmy i zácpy? Problémy se zažíváním dokáží znepříjemnit život
každému z nás, přitom stačí tak málo – zařadit do svého jídelníčku
kvalitní vlákninu. Zapomeňte však na klasické psyllium!
Vyzkoušejte jedinečnou kombinaci zlaté lněné vlákniny ze lnu
setého a chia semínek – Zlatěnku. Právě len setý napomáhá k lepšímu trávení a vylučování. Díky obsaženým omega-3 esenciálním
vícenenasyceným kyselinám (PUFA) je pro organizmus hodnotnější
než psyllium. Zlatěnka má velice příjemnou oříškovo-máslovou chuť.

TIP NA PŘÍPRAVU:
Zlatěnku lze přidat také do jogurtů, kaší a jiných pokrmů.

Zalĳ vlasy,
AŤ HUSTĚ ROSTOU!
KO RT I K

O I DY

ZATOČTE S EKZÉMEM,
ne s pokožkou!
Ekzém, kortikoidy, ekzém, kortikoidy… Nekonečný
kolotoč, který zná každý atopik. Řešení, jak z kola
ven, je přitom snadné. Místo kortikoidům stačí
věřit přírodě.
Kortikoidy jsou synteticky vyráběné steroidní
hormony se schopností potlačovat imunitní reakci
pokožky na alergeny – zánět. Jejich výhodou je
rychlé zmírnění svědění, začervenání i pnutí pokožky. Daní za tuto úlevu jsou však nežádoucí vedlejší
účinky a často opětovný návrat problému po jejich
vysazení. Zkuste raději Exema zklidňující krém
bez vedlejších účinků. Díky přírodnímu složení se
sníženým pH,
konopným olejem, bambuckým
máslem a kyselinou mléčnou
rychle zmírňuje
svědění, pálení
i zarudnutí
pokožky a účinně
ulevuje od
akutních projevů
atopie. Exema
zatočí s ekzémem, ne s vaší
pokožkou.

Jsou vaše vlasy slabé, řídké, bez objemu
a nadměrně vypadávají? Dopřejte jim
vydatnou zálivku sérem Vlasové hnojivo!
Sérum Vlasové hnojivo představuje
koncentrovanou péči o slabé a řídké vlasy
s tendencí vypadávat. Jeho složení spojuje
účinky kofeinu a komplexu HustoplexTM do
mimořádně koncentrované bezoplachové
péče. Díky tomu sérum zajišťuje rychlý
a výrazný nástup účinku i při problémech
s intenzivním vypadáváním, řídnutím
a oslabením vlasů. Vyzkoušejte také Vlasové
hnojivo v podobě šamponu či tablet.

HUSTÉ SLOŽENÍ,
HUSTÝ VÝSLEDEK

Buďte HŘÍŠNĚ SEXY
Každá žena touží po bujném a zdravém dekoltu, avšak příroda nebývá ke všem ženám spravedlivá.
Proto je zapotřebí přírodě trochu pomoci.
Proměňte svůj sen o dokonalém poprsí v realitu díky
Decolen Forte. Doplněk
stravy, jehož přírodní složení
ze semen vinné révy, chmelu
otáčivého, sóji a extraktu ze
lnu setého, chrání a podporuje zdraví prsní tkáně.
Navíc má pozitivní vliv na
plnost, pevnost a celkové
zdraví prsou a pomáhá snížit
negativní účinky hormonální
nerovnováhy.
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Česká republika

Faraonovy tajnosti
Do „zlatých časů“
Tutanchamona zve
unikátní výstava.
ČR | Jak se cítili archeologové v okamžiku, kdy odkryli hrobku slavného Tutanchamona? Vžít se do nich může každý, kdo zavítá na výjimečnou brněnskou výstavu s více než tisícovkou exponátů. Právě letos je to sto let od objevení hrobky a část atraktivní expozice je
nachystaná právě jako věrná rekonstrukce momentu jejího otevření.
Když tehdy egyptolog Howard Carter vysekal malý otvor do zazděného
vstupu do hrobky, údajně vykřikl památnou větu: „Vidím úžasné věci!“
„Toto uspořádání je zcela jedinečné,
protože žádné muzeum světa nevlastní
celou kolekci faraonova pokladu,“ říká
německý egyptolog a kurátor výstavy
Wolfgang Wettengel.
Tutanchamon byl nejznámějším faraonem v dějinách. Vládl celkem devět
let a zemřel v pouhých 18 letech. Spekuluje se o tom, že byl vášnivým lučištníkem a brázdil pouště Egypta na voze ta-

ženém koňmi. A právě při této z dnešního pohledu adrenalinové zábavě se pravděpodobně smrtelně zranil.
Nádherné luky a šípy i zlatý vůz si
s sebou vzal faraon na věčnost. Všechny tyto exponáty si mohou návštěvníci
prohlédnout. K vidění je i faraonův
trůn, jeho šperky, zlaté sandály
(na snímku dole) nebo nádherně zdobené skříňky a schránky. Všechny vystave-

né předměty jsou dokonalé repliky vyrobené v egyptských řemeslných dílnách.
„Tutanchamon je dodnes zahalen mnoha tajemstvími. Na jeho předčasnou smrt
nebyl jeho dvůr připraven, tudíž ani jeho
hrobka nebyla dokončena, a proto byl pohřben do nekrálovské. Ta díky své nenápadnosti odolala vykradačům hrobů,“
prozrazuje Wettengel. Výstava je přístupná do září na brněnském výstavišti. (kuk)

Vstupné je 200 korun pro děti
a 330 korun pro dospělé. Více na
www.tut-brno.cz.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
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PRÁVĚ
V PRODEJI!
+ SPECIÁL KRÁSNÁ DO
PLAVEK UVNITŘ ČASOPISU
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ZDRAVÍ A SENIOŘI
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Každý krok se počítá, radí lékaři
Chůze udržuje svaly
a tělo v kondici, chrání
též před řídnutím kostí.
Podle mnohaleté studie
navíc účinně bojuje
proti stařecké demenci.

ČR | O chůzi se říká, že je nejpřirozenějším pohybem člověka. A navíc skvěle
okysličuje mozek. S přibývajícími léty
a zdravotními problémy ale počet kroků,
které denně učiníme, obvykle výrazně klesá. Podle lékařů je přitom optimální, když
každý den zvládneme okolo šesti tisíc kroků. Těch „magických“ 10 tisíc, o kterých
se píše či hovoří snad všude, je jen mýtus
nepodložený vědci. Zkrátka „hausnumero“. Zato šest tisíc je zdravý průměr, který
opravdu přináší výsledky. Přirozeně si držíte váhu, nebo dokonce mírně hubnete.
„Chůze je nejdůležitějším pohybem působícím proti řídnutí kostí,“ řekl pro magazín ONA DNES fyzioterapeut Kryštof

V pokročilejším věku ale lidi trápí
při chůzi stále více problémů, vytrácí se
smysl pro rovnováhu. Za poruchy chůze
jsou označovány ty, které nejsou vyvolané zraněním či kloubní chorobou. Poznáme je podle snížení svalové síly, špatné
koordinace a neobratnosti.

Jak vypadá správná chůze?
FOTO | SHUTTERSTOCK

Kuba. A lékaři přidávají další skvělé benefity chůze: Snižuje výskyt kolorektálního karcinomu i rakoviny prsu, zmenšuje
míru působení stresu na organismus, zabraňuje úbytku svalové hmoty. „Je škoda
ztrácet svalstvo nesmyslnými dietami,
protože právě svalová hmota ovlivňuje,
jak dlouho tady budeme,“ tvrdí odborníci. Co nejčastější přesun „po svých“ účinně bojuje také proti stařecké demenci.
Alespoň to prokazuje již téměř čtyřicet
let probíhající studie mezi pěti tisíci zdravotními sestrami.

U starších osob je každopádně vhodnější
chůze a nikoliv běh. Čím pružnější a rychlejší, tím lepší.
„Doporučuji také trekingové hole,
díky nimž se zapojují svaly na pažích
a horních zádech. Dalšími aktivitami, které sa dají provozovat i v pozdním věku,
jsou jízda na kole, cvičení nebo posilování. Člověk upoutaný na lůžko může zase
například hýbat palci na nohou nebo mačkat v rukou balonek,“ radila seniorům
na iDNES.cz lékařka Renáta Petrová.
„Chodit a chodit. A také protahovat,
vybrat si rehabilitační cvičení. Volbou
může být i jízda na kole, ale u starších lidí
už bych byla opatrná. Je třeba myslet

na to, že zranění se s přibývajícím věkem
hůře hojí. Klouby už jsou přecitlivělé
na otřesy, svalová hmota minimální. Ale
strečink, fyzioterapie a kompenzační cvičení by mohly být dobré,“ doporučuje lidem nad 60 let věku fitness trenérka Markéta Brožová. Při chůzi je důležité rovněž správně zapojovat svaly na nohou,
protože díky tomu netrpí ani kolena nebo
kyčle. Zjednodušeně lze říci, že správná
chůze vychází už z palce u nohy, díky čemuž se zapojují všechny svaly kolem chodidla. A mimochodem, doporučovanou
prevencí proti zlomeninám při pádech seniorů s křehkými kostmi je pravidelné podávání vitaminu D3 a vápníku.
Patříte k seniorům, kterým je v chladných měsících větší zima než lidem ve vašem okolí? Jednou z příčin může být právě nedostatek pohybu. „Jedině pohybem
se tvoří svalovina a pracující svalovina
vyrábí teplo. Naopak bez pohybu dochází k rychlému úbytku svalů, i když lidé
přijímají dostatečné množství živin. Takže kulicha, bundu a hybaj na procházku
do parku,“ uvádí Petrová.
(re)
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Zdravý pohyb
Chladný začátek jara s omezeným setkáváním nás
samotné sportovat venku nelákal. A tak blížící se léto
s rozvolněním nám dovoluje posílit svaly v přírodě.

Najednou však zjistíme, že
jsme zanedbali starost o nohy,
které mají podat výkon. Při větrání sice již tolik nezapáchají, ale při zátěži ztvrdlá kůže
na patách praská až do krve,
meziprstí se drolí jako sýr, zahnědlé nehty na palcích zesilují a od lůžka je nadzvedává
pěnovitá hmota tak, že při
běhu mačkají na botu a bolí.

Jak nohám pomoci?
Použijte chytrou houbu
a zbavte se plísní. Mikroorganizmus Pythium
oligandrum obsažený v přípravcích vysává plísně,
kvasinky a potlačuje růst bakterií. Neprodukuje an-

tibiotika a živý se pouze plísněmi. Proto je nazýván„Chytrá houba“ a v současnosti je považován
za nejbezpečnější řešení pro odstraňování plísní.
Dnes jsou v lékárnách k dispozici přípravky pro
péči o nohy - BIODEUR 3x1g, CHYTRÁ HOUBA
PYTHIE BIODEUR NAIL, CHYTRÁ HOUBA PYTHIE
BIODEUR PREVENT a CHYTRÁ HOUBA PYTHIE
BIODEUR PREVENT FOOT POWDER. CHYTRÁ
HOUBA PYTHIE BIO BIODEUR je certifikovaný
bioprodukt.
Chytrou houbu
používáme na místa, kde nás trápí
plísně nebo kvasinky. Můžeme s ní
odstranit i zkažený
dech ústní vodou
BIO PLUS nebo
CHYTRÁ HOUBA
PYTHIE BIO PLUS.

Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

Kvasinky se množí
ve vlhku a teple, což
může být i riziko při
koupání, kdy zůstáváme v mokrých plavkách.
Ale i tady je možné použít pro intimní hygienu
a místa náchylná k výskytu kvasinek Chytrou houbu v přípravku
FEEL FRESH.
Pythium oligandrum
ke svému hodování
na plísních produkuje
enzymy, které rozkládají buněčné stěny
plísní. Zároveň výzkum
potvrdil, že blahodárně působí na pokožku,
která je náchylná k lupénce nebo atopickému ekzému. Enzymy zklidňují pokožku i na místech, kde
se vyskytují opruzeniny a to nejen u dětí. Chytrou
houbu oceňují i diabetici, zvláště při suché kůži,
která má větší sklony k výskytu plísní. Pro suchou
pokožku se sklonem k lupénce a atopickému ekzému doporučujeme přípravky BIODELTA, BIOGAMA
a PYTHIE BIOGAMA JEMNÁ MAST.
Přípravky s Chytrou houbou dostanete
ve své lékárně. Vaše otázky, rádi zodpovíme.
tel.: 773 773 970, e–mail: pythium@pythium.cz
www.chytrahouba.cz
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MUDr. Jarmila Nývltová: AVS přístroj Vám
pomůže s nespavostí, stresem i depresí.
AVS, tedy audiovizuálně stimulační
přístroj, můžete použít na domácí vyřešení
nespavosti, depresí, eliminaci stresu a únavy
nebo zvýšení energie. Jednoduše se používá,
má přes 30 možností a funguje výborně.
MUDr. Jarmila Nývltová:
,,AVS přístroj - audiovizuální stimulátor - jsem poprvé
viděla u kolegů v Belgii, teprve
později jsem si ho koupila – už
v Čechách. Funguje velmi dobře na různé psychické potíže
i nemoci. Použili jsme ho kromě
nespavosti a depresí také na
tinnitus a vysoký krevní tlak.“
Nasadíte si sluchátka
a speciální brýle, vyberete
si podle návodu program,
například ,,Rychlá energie“
a zapnete start. Za pár minut
procitnete odpočinutí jako po
hodinách kvalitního spánku,
bez únavy, naplnění energií.
AVS přístroj speciálními brýlemi a zvukem ze sluchátek
mění biorytmy mozku i těla.

Navrací je do správné úrovně,
do psychosomatické rovnováhy, podobné jako mají děti.
Když nemůžete usnout,
zpomalí přístroj biorytmus,
frekvenci mozku a mozek
tak automaticky spustí spánek. Jako jízda vlakem: pomalé zvuky drkotání kol vás
uspí, protože se mysl přeladila
do pomalé frekvence. Tento
princip je u AVS přístroje
mnohonásobně zesílený a vědecky ověřený
AVS přístroj je účinný,
ale…!
MUDr. Jarmila Nývltová
doplňuje: ,,Ano, AVS technologie funguje, navíc nemá
vedlejší účinky. U mě cítí lidé

Nic neriskujete: AVS přístroj si můžete na prodejnách odborného garanta vyzkoušet zdarma. Nebo za poplatek půjčit domů. (www.galaxy.cz). Položíte se do křesla, nasadíte
speciální brýle a sluchátka a necháte se unášet hlubokou
příjemnou relaxací. Během jediného programu cítíte, jak se
uvolňují svaly i mysl a odplouvají stresové myšlenky a únava.
Rychlé, jedinečné.
výsledky většinou už při prvním použití. Ale má to určité
zákonitosti. Prvních 14 dní je
potřeba pouštět jen relaxační
programy, protože relaxace je
základ všeho ostatního. Větši-

na lidí prostě neumí relaxovat!
A pak je důležitá pravidelnost.
Použití 1x týdně má na psychickou kondici jen velmi malý vliv.
Mám vyzkoušeno použití 3-4x
týdně. Mám hodně lidí, kteří

trpí nespavostí. Většinou mnoho let, berou léky. Ty mohou
vysadit, předpokládá to ale ze
začátku používání nejméně 5x
týdně. Teprve druhý měsíc zvolnit a začít vysazovat léky. Většina lidí používá přístroj doma.”
Tuto technologii AVS vyvíjelo za posledních 50 let
několik tisíc vědců a lékařů,
včetně dvou nositelů Nobelových cen, proto mají tak
skvělé účinky. Navíc jednoduché používání. Proto je lze
s klidným svědomím doporučit – ostatně doporučují je
i přední čeští lékaři. Jen pozor:
epileptici, schizofrenici a lidé
po úraze hlavy nebo mozkové
mrtvici je smí použít jen pod
dohledem lékaře.
Další informace získáte
z tištěné brožury a katalogu
AVS – objednání je zdarma.
Pošlete běžnou SMS se svojí
adresou a slovem DVA na
telefon 778 035 563. Zásilku
včetně dárku (CD Relaxace
a Čakry) dostanete zdarma.

AVS přístroj: zdraví a pohoda.
Doc. MUDr. Vladimír Kříž,
místopředseda České fyziatrické společnosti:
,,Pomocí jednoho z AVS přístrojů, které vlastním,
bojuji úspěšně například s nespavostí. Tělo relaxuje
a tak se přirozeným způsobem zbavuje stresu.
Stejným způsobem se někteří lidé léčí z vysokého
krevního tlaku, migrén, prostě malých velkých
nemocí, které nám denně komplikují život.“
Nic neriskujete - vyzkoušení
účinku zdarma! V prodejnách:
odborný
garant

PRAHA: 774 444 795  BRNO: 778 035 563
Další prodejny najdete na www.galaxy.cz.

Eshop: www.galaxy.cz  Info: 774 444 795
Tištěnou brožuru + katalog
objednejte přes SMS zadarmo:
Pošlete běžnou SMS s Vaší poštovní a
emailovou adresou a slovem DVA na
telefon: 774 444 795.
Zásilku obdržíte i s dárkem: CD
automatická relaxace a Čakry.

Nyní dárky za 1560 Kč až 3900 Kč!
Ke každému AVS přístroji dárek: neuro CD Spánek
(v hodnotě1560 Kč) nebo Masér očí Basic (3100 Kč)
nebo Premium (3925 Kč). Sleva 5% pro seniory!
Časově omezeno. Více na www.galaxy.cz

společenská
odpovědnost
& energie
speciální magazín uvnitř dnešní MF DNES

MF

Společenská
odpovědnost
a energie
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Internet
zdarma?
JJ Jdi na mobil.cz,
tam se dozvíš víc.

Inzerce

Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti více jak 20 let

%
8

DLUHOPISY
E-FINANCE

S VYSOKÝM VÝNOSEM
Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 8 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Dvouleté dluhopisy jsou vydávány na období od dvou do tří
let

Objednávky

e-Finance, a.s.
www.e-finance.eu

Tel.: 515 555 555
info@e-finance.eu

DVOULETÉ DLUHOPISY
S ROČNÍM ÚROKEM 8 %
Skupina e-Finance, a.s., více jak 20 let
investuje do nemovitostí v atraktivních
lokalitách České republiky. Díky tomu
disponuje stabilním portfoliem zejména
nájemních nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun. Tyto nemovitosti
pravidelně přináší stabilní výnosy, které
jsou každoročně nad inflací, v dlouhodobém horizontu až o několik procent.

ČNB schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129.
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ

NOVÝ EFI SPA HOTEL**** SUPERIOR S WELLNESS, RESTAURACÍ A ŘEMESLNÝM PIVOVAREM
• Pobyty se snídaní a večeří
• Parkování v areálu
• Dobíjecí stanice na elektromobily
• Pivovar a restaurace v objektu

• Finská sauna o ploše 36 m2
• Vířivka pro 6 osob
• Hyperbarická komora OXYLIFE
• Odpočívárna v třípodlažní věžičce

www.eﬁspahotel.cz | Tel.: +420 515 557 500

EFI SPA Hotel
člen e-Finance Group

HUDEBNÍ IMPULSY

Zpívající princ Jiří Štědroň
Boba Frídla a několika dalších už pro další
brněnské hvězdy místo nebylo. Štědroň se
pak pokoušel uspět s různými orchestry
a skupinami, ale všechna snaha byla brzděna málo atraktivním repertoárem.

JOSEF VLČEK

R

očník 1942 byl z nějakého neznámého důvodu pro populární hudbu
velmi produktivní. Těch, kteří letos slaví osmdesátiny, je celá řada, počínaje Petrem Jandou, Ivanem Mládkem nebo
Karlem Vágnerem. V pondělí 23. května
mezi ně přibude i Miloš Štědroň. Na brněnského zpěváka a herce se v posledních letech zapomnělo, určitě i proto, že po roce
1989 opustil pódia a věnoval se reklamě
a marketingu. I když před nedávnem ještě
občas vystupoval v Semaforu a zahrál si
i v seriálu Ordinace v Růžové zahradě
po boku Báry Štěpánové.
Štědroň pochází z brněnské rodiny hluboce spjaté s hudební vědou, ale dříve, než
se stal zpěvákem, vystudoval herectví na
JAMU. Jako zpěvákovi mu patřil hlavně
přelom 60. a 70. let. V roce 1970 měl také
svůj největší hit, předělávku šlágru německého skladatele Chrise Andrewse pod názvem Belinda. Štědroň měl smůlu v tom,
že právě na začátku sedmdesátek se na hudebním trhu začalo až příliš dařit brněnským umělcům – vedle Marty a Teny nebo

Přelomová Popelka
Paradoxně se tak stalo, že opravdu to nejznámější, co má veřejnost s Jiřím Štědroněm spojené, je televizní role prince
Mojmíra v tak zvané „staré Popelce“. Tak
se běžně říká nezapomenutelné verzi
z roku 1969, v níž Štědroň s Popelkou
Evou Hruškovou zazářili mezi plejádou
nejlepších herců své doby, jako byli Ladislav Pešek, Svatopluk Beneš, Dana
Medřická, Jan Tříska nebo Jana Hlaváčová. Štědroňův tehdejší pěvecký výkon
z něj udělal jednu z nejúspěšnějších osobností ve specificky československé kategorii „zpívající princ“.
Jiří Štědroň a Eva Hrušková (na snímku
z roku 2019) ztvárnili prince Miroslava
a Popelku v nezapomenutelné verzi slavné pohádky z roku 1969. FOTO | P. KOZLÍK

INZERCE

VÝKUP VOJENSKÝCH VĚCÍ

(helmy, bajonety, bodáky...) A VZDUCHOVEK

DÁLE PAROŽÍ, TROFEJE I CELÉ SBÍRKY

776 192 242

vykupparoziaeu@gmail.com

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

Kupte si lístek
a dotkněte se hvězd

BRNO | OSTRAVA | OPOČNO | TŘEBOŇ | ŽĎÁR N. S. | LEDNICE | SYCHROV | KAČINA
KROMĚŘÍŽ | KUKS | BOSKOVICE | STOD | FRÝDEK-MÍSTEK

www.kulturapodhvezdami.cz

Zadejte kód KPH10 a získejte 10%

slevu

Česká filmová a televizní tvorba
pro děti je kromě Večerníčků známá hlavně pohádkami s písničkami. Zpívají
v nich králové, rádcové, princové, princezny i hloupí Honzové. Všechno začalo Pyšnou princeznou v roce 1952. Princ Miroslav v provedení Vladimíra Ráže měl velké štěstí v tom, že texty písniček včetně
slavné Rozvíjej se poupátko napsal
pro film básník František Hrubín.
Pokračovatelem filmových písniček
z pohádek pro celou rodinu pak byla Princezna se zlatou hvězdou na čele se zpívajícím Josefem Zímou jako Radovanem
(1957), Popelka a Šíleně smutná princezna se skvělým Václavem Neckářem, Zlatovláska s Petrem Štěpánkem (1973). Žezlo pak převzala pohádka Princové jsou
na draka (1980) a řada dalších.
V současnosti se stal doslova koncertem zpívajících herců film Tři bratři
(2014) s písněmi mistrů pohádkových
hitů Jaroslavem Uhlířem a Zdeňkem Svěrákem. Štědroňův princ Mojmír prostě
září ve skvělé společnosti a obstojí i v černobílé verzi, když se pravidelně o Vánocích objeví na obrazovkách.

INZERCE

TV program týdeníku 5plus2

sobota 21. května 2022
Nova

Prima

Prima cool

6.45 Scooby a Scrappy Doo V (9, 10) 7.35 Žabí
král aneb Železný Jindřich 8.50 Rabín, kněz
a krásná blondýna 11.20 Koření 12.15 Volejte
Novu 12.55 Rady ptáka Loskutáka 14.05
Výměna manželek XIV 15.30 Čtyřicítka na krku
17.15 Bridget Jonesová: S rozumem v koncích
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Bolek a Lolek vyrážejí do světa 6.35
M.A.S.H (22) 7.05 M.A.S.H (23) 7.35
Cyklosalon.tv 8.10 Výměna aut limited edition
8.45 Autosalon.tv 9.55 První večeře 11.00
Máme rádi Česko 12.50 Vraždy podle Agathy
Christie 14.50 Holky z porcelánu. Komedie
(ČR, 1974). Hrají M. Myslíková, M. Rosůlková,
L. Kořínková, M. Rašlová a další. Režie J. Herz
17.00 Půl domu bez ženicha. Komedie (ČR,
1980) 18.52 Počasí 18.55 Hlavní zprávy 19.40
Krimi zprávy 19.55 Showtime

5.30 Umění je cool 7.00 Pevnost Boyard (9) 9.30
Mezi COOLky 10.15 Re-play 10.50 Re-play: Tutorial
11.25 Futurama V (13, 14) 12.20 Simpsonovi XXV
(19-22) 14.15 Případ Pelikán 17.15 Futurama V (15)
17.45 Futurama V (16) 18.15 Simpsonovi XXVII (3)
18.45 Simpsonovi XXVII (4) 19.15 Simpsonovi
XXVII (5) 19.45 Simpsonovi XXVII (6) 20.15 Shrek
Třetí 22.00 Česká spojka 0.25 Simpsonovi XXVII
(3) 0.55 Simpsonovi XXVII (4)

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 Vladimír Menšík – 75
Velký zábavní pořad jako
vzpomínka na geniálního mistra
českého herectví a ryzího
humoru
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Maigret v rodinném penzionu
Detektivka (Fr., 2004).
Hrají B. Cremer, A. Grégoriová,
M. Schneiderová, A. Rimoux,
J. Mathou. Režie L. Heynemann
0.40 Místo činu – Berlín
Život po smrti. Krimiseriál
(N, 2019)
2.10 Banánové rybičky
2.45 Sama doma
4.15 Bydlení je hra
4.40 Chalupa je hra
5.05 Pod pokličkou

Joj Family
SOBOTA 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.10 Policisté

v akci 6.55 Bez ubrousku 7.55 Bez ubrousku 8.55
Bez ubrousku 9.50 Na chalupě 10.50 Nové bydlení
11.55 Druhý dech (12), seriál (ČR/SR, 1988) 13.25
Temné tajemství 15.25 V sedmém nebi 17.55 Nové
bydlení – Design 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Nemocnice 22.35 30 případů majora Zemana (19),
krimiseriál (ČR, 1976) 0.35 Dr. Dokonalý (16/16)

NEDĚLE 6.25 Noviny 6.55 Policisté v akci 7.55

Bez ubrousku 8.55 Bez ubrousku 10.05 Temné
tajemství 11.55 IQ TAXI CZ 13.00 30 případů
majora Zemana (20) 14.55 Výstřely v Mariánských
Lázních 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.45 Nejmladší z rodu Hamrů (4), seriál (ČR,
1975) 23.50 Nemocnice, seriál (SR, 2021)

PONDĚLÍ 5.30 Noviny 6.00 Krimi 6.25 Noviny

7.00 Nemocnice 8.05 Soudní síň 9.05 11.05 První
oddělení II 11.50 Bez ubrousku 12.50 Nemocnice
13.55 Soudní síň 16.00 Ochránci 16.55 Bez
ubrousku 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Temné tajemství 22.20 Výstřely
v Mariánských Lázních 0.05 První oddělení II

sérum pravdy

POHÁDKA

M. McConaughey, H. Grant a další hvězdy
ve stylové, chytré a vtipné gangsterce G. Ritchieho

NEDĚLE | 21:55

20.20 Šíleně smutná princezna
Pohádka (ČR, 1968)
21.40 Sherlock Holmes: Hra stínů
Akční krimithriller (USA, 2011)
0.15 Dáma a Král III (8)
1.30 Specialisté (166)
2.35 Specialisté (84)
3.45 Žabí král aneb Železný Jindřich
4.45 Novashopping

ÚTERÝ 11.00 První oddělení II 11.55 Bez ubrou-

sku 12.50 Nemocnice 13.55 Soudní síň 14.55 Soudní
síň 15.55 Ochránci 16.55 Bez ubrousku 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů
majora Zemana (20) 22.15 Skutečné příběhy 23.15
První oddělení II 0.05 Divocí koně (61)

STŘEDA 9.00 Soudní síň 11.00 První oddělení II

11.55 Bez ubrousku 13.00 Nemocnice 14.00 Soudní
síň 16.00 Ochránci 17.00 Bez ubrousku 18.00 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nejmladší
z rodu Hamrů (4) 21.25 Druhý dech (13) 23.00 První
oddělení II 0.00 Nové bydlení

ČTVRTEK 8.50 Soudní síň 10.50 První oddělení
II 11.50 Bez ubrousku 12.45 Nemocnice 13.50
Soudní síň 15.55 Ochránci 16.50 Bez ubrousku 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30
případů majora Zemana (21) 22.00 Dr. Ludsky (1)
23.25 První oddělení II 0.05 Nové bydlení
PÁTEK 9.00 Soudní síň 11.05 První oddělení II

11.55 Bez ubrousku 12.55 Nemocnice 14.00 Soudní
síň 15.00 Soudní síň 16.00 Ochránci 16.55 Bez
ubrousku 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Kukačka v temném lese 22.25 IQ TAXI
CZ 23.30 První oddělení II 0.15 Nové bydlení

INZERCE

ČT1
6.25 Polopatě 7.20 Uloupený princ 8.15
Rubínová pohádka 8.50 Příběhy slavných...
Jan Pivec 9.45 Gejzír 10.20 Otec Brown VIII
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Jak si pan Pinajs kupoval od kocoura sádlo
13.50 Kmotři z blat 14.30 Muži nestárnou
16.10 Hercule Poirot 17.55 Ke štěstí 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

20.15 Polda V (16)
Bříza na horách. Krimiseriál
(ČR, 2021). Hrají D. Matásek,
V. Polívka, J. Kolesárová,
O. Pavelka, J. Vyorálek.
Režie J. Fuit
21.30 V. I. P. vraždy (14)
Recept na smrt. Detektivní seriál
(ČR, 2016). Hrají S. Norisová,
P. Děrgel, M. Vladyka,
M. Myšička, J. Sedláčková.
Režie K. Šulajová
22.55 Krvavé účty
Thriller (USA/Kan., 2019). Hrají
N. Cage, B. Bratt, N. Le Gros,
M. Karim, K. Wydrová. Režie S. Ku
1.10 Inferno
Akční film (USA, 1999). Hrají
J.-C. Van Damme, P. Morita,
D. Trejo, G. Fitzpatricková.
Režie J. G. Avildsen
3.10 Autorka smrti
Romantické drama (USA, 2017)

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Má tlustá

Valentýna 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20
Vaříme! 15.55 Osudová láska 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Byli jednou dva písaři 20.55 Yago,
syn džungle 21.55 Námořní hlídka 22.55
Teleshopping 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00
Teleshopping 7.25 Má tlustá Valentýna 9.20
Zvěřinec 9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.55 Byli jednou dva písaři 15.55 Osudová láska
17.55 Má tlustá Valentýna 19.55 Yago, syn džungle
20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Má tlustá
Valentýna 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Osudová láska 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.10 Svatba na bitevním poli aneb Hodiny před
slávou 7.05 Ladíme 2 9.50 Mentalista IV (24)
10.45 Bohatství chudých 2 12.35 Bláznivá dovolená
v Evropě 14.25 Za plotem 15.55 Jako kočky a psi:
Pomsta prohnané Kitty, komedie (USA, 2010)
17.25 Jíst, meditovat, milovat, romantické drama
(USA, 2010) 20.00 Balerína, animovaný film
(Fr./Kan., 2016) 21.50 Hanebný pancharti, válečný
film (USA/N, 2009) 0.50 Jízda švárů

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.05 Nad zimní krajinou
6.40 M.A.S.H 7.05 Námořní vyšetřovací služba VII
(10, 11) 9.10 Sexy Pistols 10.55 Terminátor 2: Den
zúčtování 13.50 20 000 mil pod mořem (2/2)
15.50 Holka na hlídání, komedie (USA, 2007) 18.10
Seznamka, komedie (ČR, 2016) 20.00 Králové hor,
rodinný film (Rak., 2015) 22.05 Hybrid, sci-fi
thriller (USA/Kan., 2008) 23.55 Česká spojka,
akční komedie (USA, 2002)

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Osudová láska 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Yago, syn džungle 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Osudová láska 17.55 Skrytá
vášeň 18.55 Skrytá vášeň 19.55 Byli jednou dva
písaři 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.55 Byli jednou dva písaři 15.55 Osudová láska
17.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn džungle 20.55
Yago, syn džungle 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.45 Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Byli jednou dva písaři 15.55
Osudová láska 17.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn
džungle 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
číslo 407

neděle 22. května 2022
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
16.20
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.15
21.49
21.50
23.25
0.15
0.45

Zajímavosti z regionů 6.25 Muži
nestárnou 8.10 Úsměvy Anny
Ondrákové 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Příkopy (1/6)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
100 + 1 princezna
Jak se Matěj učil čarodějem
Sestřičky
Komediální drama (ČR, 1983)
Nemocnice na kraji města
(20/20)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Ultimátum (8/8)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Vrah skrývá tvář
Krimifilm (ČR, 1966)
Případy detektiva Murdocha XIII
Gejzír
Za minutu 12

Nova
6.05
6.55
8.15
9.30
11.30
13.45
15.00
16.10
17.35
19.30
20.20
23.05
23.40
1.25
2.45
3.45

Looney Tunes: Nové příběhy
(18, 19)
Scooby a Scrappy Doo V (11-13)
Popelka
Pohádka (N, 2011)
Puberťačka
Romantická komedie
(USA/VB/Fr., 2008)
Určitě, možná
Romantický film (USA, 2008)
Chlapci a chlapi (5)
Chlapci a chlapi (6)
Slunce, seno, jahody
Komedie (ČR, 1983)
Třetí princ
Pohádka (ČR, 1982)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Zrodila se hvězda
Hudební film (USA, 2018)
Střepiny
Teror
Thriller (USA, 2011)
Čtyřicítka na krku
Romantický film (USA, 2008)
Volejte Novu
Popelka
Pohádka (N, 2011)

Prima
6.20
6.35
8.15
8.40
9.15
9.40
10.15
11.00
11.55
12.50
13.15
13.50
14.15
15.30
16.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.35
0.50
3.10
5.10

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
M.A.S.H (23-25)
Prima Mazlíček
Prima Svět
Prima ČESKO
DO MONTÉREK
Jak to bylo, šéfe?
Partie Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Polda V (16)
V. I. P. vraždy (14)
Seznamka
Komedie (ČR, 2016)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Příliš osobní známost
Komedie (ČR/SR, 2020)
Holky z porcelánu
Komedie (ČR, 1974)
Zabijáci osamělých srdcí
Životopisné drama (USA, 2006)
Vraždy podle Agathy Christie
Rozpal to, šéfe!

Nova Cinema
5.45 Stůj, nebo maminka vystřelí 7.55 Jako kočky
a psi: Pomsta prohnané Kitty 9.20 Za plotem 10.50
Jíst, meditovat, milovat 13.30 Balerína 15.15 Šíleně
smutná princezna 16.40 Zachraňte Willyho 3 18.15
Žabí princ v New Yorku, pohádka (USA, 2001)
20.00 Dárkyně smrti, thriller (Kan., 2017) 22.00
Posel budoucnosti, sci-fi film (USA, 1997)

Prima cool
5.30 Umění je cool 7.00 Top Gear XIX (6) 8.25
Pevnost Boyard (10) 10.50 Výměna aut limited
edition 11.25 Autosalon.tv 12.40 Futurama V (15, 16)
13.30 Simpsonovi XXVI (1-4) 15.20 Shrek Třetí 17.15
Futurama V (17, 18) 18.15 Simpsonovi XXVII (7, 8)
19.15 Simpsonovi XXVII (9) 19.45 Simpsonovi XXVII
(10) 20.15 Terminátor: Temný osud 22.50 Trojitá
hrozba 0.50 Simpsonovi XXVII (7)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.05 M.A.S.H 7.40 M.A.S.H
8.05 Námořní vyšetřovací služba VII (11, 12) 10.05
Hon na myš 12.00 Půl domu bez ženicha 13.50
Holka na hlídání 16.00 Kráska mezi muži, komedie
(USA, 2010) 17.55 Králové hor, rodinný film (Rak.,
2015) 20.00 Twilight sága: Zatmění, romantické
fantasy drama (USA, 2010) 22.30 Temný rytíř,
akční film (USA, 2008)

pondělí 23. května 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VIII 9.55
168 hodin 10.30 Poldové a nemluvně
(5/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Jak se žije v největších rodinách
podle Galima Kajumova
14.15 Vrah skrývá tvář
15.50 Zavolejte porodní sestřičky VII
(6/8)
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Případy 1. oddělení (7/22)
21.10 Reportéři ČT
21.50 Za minutu 12
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
22.20 Život a doba soudce A. K. (20)
23.20 Kriminalista II
0.25 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.20
8.35
9.30
10.55
11.50
12.00
12.35
14.00
14.55
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
0.20
1.15
1.55
3.00
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4275)
Utajený šéf IV
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (68)
Mentalista V (1)
Kriminálka Las Vegas V (3)
Kriminálka Las Vegas V (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4276)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (167)
Specialisté (85)
Policie Chicago V (4)
Kriminálka Las Vegas V (3)
Kriminálka Las Vegas V (4)
Mentalista V (1)
Policie Chicago V (4)
Na lovu
Doktoři z Počátků (68)

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
9.20
10.35
11.30
12.30
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
23.15
0.25
1.10
1.30
2.30
3.30

M.A.S.H (25)
Nový den
M.A.S.H (26)
M.A.S.H (27)
Polda V (16)
Receptář prima nápadů
Walker, Texas Ranger II (12)
Jake a Tlusťoch IV (23)
Kriminálka Montpellier III (8)
Námořní vyšetřovací služba V
(16)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Farmář hledá ženu
Poklad z půdy
Jak to bylo, šéfe?
Ano, šéfe!
Like House 3
Like House 3 Night show
Námořní vyšetřovací služba V
(16)
Jake a Tlusťoch IV (23)
Kriminálka Montpellier III (8)

Nova Cinema
5.25 Bohatství chudých 2 6.50 Bláznivá dovolená
v Evropě 9.15 Žabí král aneb Železný Jindřich 10.25
Balerína 12.35 Žabí princ v New Yorku 14.25 Rabín,
kněz a krásná blondýna 16.55 Slunce, seno, jahody
18.20 Čtyřicítka na krku 20.00 Sherlock Holmes:
Hra stínů 22.30 Chvění 6: Chladný den v pekle,
horor (USA/Kan., 2018) 0.25 Únos vlaku 1 2 3

Prima cool
6.10 Flash II (16) 7.05 Like House 3 8.10 Top Gear
XIX (2, 7) 10.30 Hvězdná brána IX (9, 10) 12.35
Futurama V (17, 18) 13.25 Simpsonovi XXVI (5-8)
15.10 Hvězdná brána IX (11, 12) 17.15 Futurama V (19, 20)
18.15 Simpsonovi XXVII (11-14) 20.15 Prima Partička
21.15 Partička 22.00 Námořní vyšetřovací služba
L. A. X (5) 23.05 Re-play 23.40 Simpsonovi XXVII
(11) 0.10 Simpsonovi XXVII (12)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.05 M.A.S.H 7.40 M.A.S.H
8.10 Námořní vyšetřovací služba VII (12, 13) 10.05
Syn Růžového pantera 12.05 Velký bazar 13.50
Kráska mezi muži 15.45 Zrazená důvěra 17.35
Twilight sága: Zatmění, romantické fantasy drama
(USA, 2010) 20.00 Ledově ostří, komedie (USA,
2007) 22.00 Okrsek 13: Ultimátum, akční film (Fr.,
2009) 0.10 Terminátor: Temný osud

úterý 24. května 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky VII (6/8) 10.00 Po stopách
hvězd 10.30 První republika III (7/13)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Vše pro dámu
14.50 Sestřičky
16.20 Zavolejte porodní sestřičky VII
(7/8)
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Obsluhoval jsem anglického krále
Komediální drama
(ČR/SR/N/Maď., 2006)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Ach, ty vraždy!
23.40 Místo činu – Berlín
1.20 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.35
8.55
9.50
10.55
11.45
12.00
12.30
14.00
14.55
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.50
23.00
23.50
0.45
1.45
2.25
3.00
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4276)
Specialisté (167)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (69)
Mentalista V (2)
Kriminálka Las Vegas V (5)
Kriminálka Las Vegas V (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4277)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf IV
Kriminálka Anděl III (13)
Víkend
Kriminálka Las Vegas V (5)
Kriminálka Las Vegas V (6)
Mentalista V (2)
Střepiny
Na lovu
Doktoři z Počátků (69)

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
10.05
11.20
12.20
13.20
14.30
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.15
1.55
2.10
3.10
4.15

M.A.S.H (27)
Nový den
M.A.S.H (28)
Farmář hledá ženu
Poklad z půdy
Walker, Texas Ranger II
(13)
Jake a Tlusťoch IV (24)
Kriminálka Montpellier III (9)
Námořní vyšetřovací služba V
(17)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (32)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Like House 3
Like House 3 Night show
Námořní vyšetřovací služba V
(17)
Jake a Tlusťoch IV (24)
Kriminálka Montpellier III (9)

Nova Cinema
6.05 Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty 8.05
Mentalista V (1) 8.50 Rabín, kněz a krásná blondýna
11.20 Puberťačka 13.35 Určitě, možná 15.50 Třetí
princ 17.35 Sherlock Holmes: Hra stínů 20.00
Bridget Jonesová: S rozumem v koncích, romantická
komedie (VB/Fr./N/Irs., 2004) 22.05 Šéfové na
zabití 2, komedie (USA, 2014) 0.05 Teror

Prima cool
8.15 Top Gear XIX (3) 9.25 Top Gear XX (1) 10.30
Hvězdná brána IX (11, 12) 12.35 Futurama V (19, 20)
13.25 Simpsonovi XXVI (9-12) 15.10 Hvězdná brána
IX (13, 14) 17.15 Futurama V (21, 22) 18.15
Simpsonovi XXVII (15-18) 20.15 Simpsonovi XXXIII
(15) 20.45 Mezi COOLky 21.20 Show Jana Krause
22.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (6) 23.35
Re-play: Tutorial 0.10 Simpsonovi XXVII (15)

Prima Max
6.10 M.A.S.H 6.40 M.A.S.H 7.15 Námořní vyšetřovací
služba VII (13, 14) 9.10 Skutečné vraždy: Tři ložnice
a jedno tělo 10.55 Světlo mezi oceány 13.40
Zrazená důvěra 15.25 Útěk na Athénu, dobrodružný
film (VB, 1979) 18.10 Ledově ostří, komedie (USA,
2007) 20.00 Zběsilý únos, thriller (USA, 2017)
22.00 Smrtonosná zbraň 2, akční thriller (USA,
1989) 0.25 Okrsek 13: Ultimátum

středa 25. května 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky VII (7/8) 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.00 13. komnata Davida Krause 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 Ke štěstí
14.30 Okno
14.55 Profesionálové
15.50 Zavolejte porodní sestřičky VII
(8/8)
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (21/39)
21.20 13. komnata Simony Votyové
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Hercule Poirot
23.35 Maigret v rodinném penzionu
1.10 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
10.55
11.50
12.00
12.35
14.00
14.55
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.45
22.45
23.45
0.35
1.30
2.15
3.00
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4277)
Specialisté (85)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (70)
Mentalista V (3)
Kriminálka Las Vegas V (7)
Kriminálka Las Vegas V (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4278)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIV
Malé lásky
Mentalista V (3)
Kriminálka Las Vegas V (7)
Kriminálka Las Vegas V (8)
Koření
Víkend
Na lovu
Doktoři z Počátků (70)

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.25
13.25
14.30
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.45
23.55
1.15
2.00
2.15
3.10
4.20

M.A.S.H (28)
Nový den
M.A.S.H (29)
Zoo (32)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger II (14)
Jake a Tlusťoch V (1)
Kriminálka Montpellier III (10)
Námořní vyšetřovací služba V
(18)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (37)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Ano, šéfe!
Like House 3
Like House 3 Night show
Námořní vyšetřovací služba V
(18)
Jake a Tlusťoch V (1)
Kriminálka Montpellier III (10)

Nova Cinema
6.00 Žabí princ v New Yorku 8.20 Mentalista V (2)
9.10 Zachraňte Willyho 3 10.45 Třetí princ 12.55
Šíleně smutná princezna 14.15 Čtyřicítka na krku
16.00 Bridget Jonesová: S rozumem v koncích
18.05 Jak se dostat na Princeton 20.00 Podfukáři
22.10 Čarodějky z Eastwicku, komedie (USA, 1987)
0.30 Dárkyně smrti, thriller (Kan., 2017)

Prima cool
8.15 Top Gear XIX (4) 9.25 Top Gear XX (2) 10.30
Hvězdná brána IX (13, 14) 12.35 Futurama V (21, 22)
13.25 Simpsonovi XXVI (13-16) 15.10 Hvězdná brána
IX (15, 16) 17.15 Futurama V (23, 24) 18.15 Simpsonovi XXVII (19-22) 20.15 Autosalon.tv 21.25
Výměna aut limited edition 22.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (7) 23.05 Cyklosalon.tv 23.35
Simpsonovi XXVII (19) 0.05 Simpsonovi XXVII (20)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.40 M.A.S.H 8.15 Námořní
vyšetřovací služba VII (14, 15) 10.00 Půl domu bez
ženicha 11.50 Armagedon v Los Angeles 13.35
Útěk na Athénu, dobrodružný film (VB, 1979) 16.20
Ohnivé peklo, akční film (Kan., 2016) 18.10 Zběsilý
únos, thriller (USA, 2017) 20.00 Velký dar, drama
(USA, 2017) 22.00 22 výstřelů, thriller (Fr., 2010)
0.30 Smrtonosná zbraň 2, akční thriller (USA, 1989)

čtvrtek 26. května 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky VII (8/8) 10.00 Pošta pro
tebe 11.00 Všechno, co mám ráda
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 Kluci v akci
14.25 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
14.55 Širák
15.10 Zavolejte porodní sestřičky VIII
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 První republika III (8/13)
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
23.00 Místo činu – Berlín
0.30 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.55
9.50
10.55
11.45
12.00
12.35
14.00
14.55
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.35
22.45
23.20
0.15
1.10
1.50
3.00
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4278)
Malé lásky
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (71)
Mentalista V (4)
Kriminálka Las Vegas V (9)
Kriminálka Las Vegas V (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4279)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chlap (12)
Dáma a Král III (9)
Život ve hvězdách
Kriminálka Las Vegas V (9)
Kriminálka Las Vegas V (10)
Mentalista V (4)
Rady ptáka Loskutáka
Na lovu
Doktoři z Počátků (71)

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
10.05
11.25
12.25
13.25
14.30
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
23.55
1.15
2.00
2.15
3.10
4.15

M.A.S.H (29)
Nový den
M.A.S.H (30)
1. MISE (37)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger II (15)
Jake a Tlusťoch V (2)
Kriminálka Montpellier III (11)
Námořní vyšetřovací služba V
(19)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (33)
Inkognito
Inkognito
Cesty k úspěchu
Ano, šéfe!
Like House 3
Like House 3 Night show
Námořní vyšetřovací služba V
(19)
Jake a Tlusťoch V (2)
Kriminálka Montpellier III (11)

Nova Cinema
5.55 Puberťačka 7.50 Teleshopping 8.20 Určitě,
možná 10.35 Mentalista V (3) 11.25 Jak se dostat na
Princeton 13.25 Teleshopping 13.45 Zátah 15.50
Mickovy modré oči, krimikomedie (USA/VB, 1999)
17.45 Rafťáci, komedie (ČR, 2006) 20.00 Zrodila
se hvězda, hudební film (USA, 2018) 22.40 Training
Day, krimifilm (USA, 2001)

Prima cool
6.05 Partička 7.05 Like House 3 8.10 Re-play 8.45
Top Gear XIX (5) 9.50 Top Gear XX (3) 11.00
Hvězdná brána IX (15, 16) 12.55 Futurama V (23)
13.25 Simpsonovi XXVI (17-20) 15.10 Hvězdná
brána IX (17, 18) 17.15 Futurama V (25, 26) 18.15
Simpsonovi XXVIII (1, 2) 19.15 Simpsonovi XXVIII
(3) 19.45 Simpsonovi XXVIII (4) 20.15 Partička XXL
22.00 Polibek draka 0.10 Simpsonovi XXVIII (1)

Prima Max
5.40 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.15 M.A.S.H 7.50 Námořní vyšetřovací služba VII
(15, 16) 9.40 20 000 mil pod mořem (2/2) 11.40
Holka na hlídání 13.50 Ohnivé peklo 15.30 Těžce
zamilován, romantická komedie (USA/N, 2001)
17.50 Velký dar, drama (USA, 2017) 20.00 Léto
s kovbojem, komedie (ČR, 1976) 22.00 Jako
pavouk, thriller (USA, 2001) 0.05 22 výstřelů

pátek 27. května 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky VIII 10.30 Prodaná babička.
TV komedie (ČR, 1978) 11.00 Hobby
naší doby 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 Reportéři ČT
14.45 Na stopě
15.15 Příběhy slavných... Otto Šimánek
16.10 Polopatě
17.00 Bydlet jako... podnikavá máma
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Poldové a nemluvně (6/13)
21.10 Všechnopárty
22.05 Profesionálové
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Místo činu – Frankfurt
0.30 Případy detektiva Murdocha XIII
1.15
Toulavá kamera
1.45 Objektiv

Nova
5.55
8.25
8.40
9.40
10.55
11.50
12.00
12.35
14.00
14.55
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.25
0.30
1.25
2.05
3.05
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4279)
Chlap (12)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (72)
Mentalista V (5)
Kriminálka Las Vegas V (11)
Kriminálka Las Vegas V (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4280)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Slunce, seno a pár facek
Komedie (ČR, 1989)
Peppermint: Anděl pomsty
Akční film (USA/HG, 2018)
Kriminálka Las Vegas V (11)
Kriminálka Las Vegas V (13)
Mentalista V (5)
Na lovu
Doktoři z Počátků (72)

Prima

Nova Cinema

M.A.S.H (30)
Nový den
M.A.S.H (31)
Zoo (33)
Inkognito
Walker, Texas Ranger II (16)
Jake a Tlusťoch V (3)
Kriminálka Montpellier III (12)
Námořní vyšetřovací služba VI (1)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Máme rádi Česko
Zábavní pořad opět prověří nejen
znalosti diváků, ale především
vědomosti českých celebrit. Co
všechno vědí o České republice?
22.00 Tátové na tahu (12)
23.20 Ano, šéfe!
0.30 Like House 3
1.15
Like House 3 Night show
1.35 Námořní vyšetřovací služba VI (1)
2.30 Jake a Tlusťoch V (3)
3.30 Kriminálka Montpellier III (12)

5.25 Žabí král aneb Železný Jindřich 6.20 Popelka
8.10 Mentalista V (4) 9.00 Jak se dostat na
Princeton 11.00 Mickovy modré oči 12.55
Teleshopping 13.20 Jersey Boys 15.55 Rafťáci 18.10
Vánoční prázdniny 20.00 Příběh žraloka 21.35
Poldův švagr, akční komedie (USA, 2016) 23.35
Training Day, krimifilm (USA, 2001)

6.10
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.25
13.25
14.30
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15

Prima cool
6.05 Autosalon.tv 7.10 Like House 3 8.10 Re-play:
Tutorial 8.45 Top Gear XIX (6) 9.55 Top Gear XX
(4) 11.05 Hvězdná brána IX (17, 18) 12.55 Futurama
V (25) 13.25 Simpsonovi XXVI (21, 22) 14.20
Simpsonovi XXVII (1, 2) 15.10 Hvězdná brána IX
(19, 20) 17.15 Futurama V (27, 28) 18.15 Simpsonovi
XXVIII (5, 6) 19.15 Simpsonovi XXVIII (7, 8) 20.15
Temný rytíř povstal 23.35 Jurassic Games

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.15 M.A.S.H 7.45 Námořní
vyšetřovací služba VII (16, 17) 9.40 Shrek Třetí 11.25
Králové hor 13.25 Těžce zamilován 15.45 Skutečné
vraždy: Záhada starého domu 17.35 Vesmír mezi
námi, sci-fi film (USA, 2017) 20.00 Příliš osobní
známost, komedie (ČR/SR, 2020) 22.20
Terminátor: Temný osud, akční sci-fi film (USA,
2019) 0.50 Jako pavouk, thriller (USA, 2001)
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Jak na Jadranu

Milovníci Chorvatska ve speciálním dílu Prostřeno!
ČR | Prostřeno! bude tentokrát speciální. O výhru 60 tisíc se utkají milovníci
Chorvatska i opravdoví Chorvaté.
Jako první se v pondělí k plotně postaví Chorvat Nikola Blažon (74 let). Důchodu si užívá napůl v Ostravě a napůl
u moře. Soupeřům slibuje dalmatinské
překvapení a medimurskou pochoutku.
Úterní hostitelka Irinka Keteleš (70)
do České republiky utekla i s rodinou
před válkou a už tu zůstali. Chorvatská
kuchařka uvaří sarmu s rajskou omáčkou a domácím chlebem a záviny na konec. Menu dá Irince zabrat.
Středa patří Milanu Rusnákovi (42).
Pracuje jako someliér v chorvatské restauraci a v ní chce hostit soupeře. Proč
je nevezme k sobě domů? Připraví šafránové rizoto s mušlemi sv. Jakuba a pečenou mořskou rybu s grilovanými plody
moře. Ukáže se, že rybář Nikola má rád
jen ryby, ale plody moře nesnáší.
Čtvrteční soutěžní menu chystá Renáta Hasanová (55). Do Chorvatska se provdala hodně mladá. Uvaří pastu sa
škampima, juhu od rajčice, pašticadu sa

njokima a dubrovačku rožatu. Všichni
rozumí chorvatsky, menu si přeloží.
V pátek se k plotně postaví právnička
a spisovatelka Blanka Čechová (41). V
chorvatské vesnici, kam pravidelně
sama jezdívala, jí našli manžela. Blanka
moc nevaří. Rybu na grilu jí připraví
právě manžel. Bude to někomu vadit?
Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17:50 hodin.
(kot)
Brodet od liganja neboli hustá polévka s olihněmi
Ingredience: 1 balení zmražených
olihní menší velikosti (prodávají se
jako Californian
squid), 500 g konzervovaných nasekaných rajčat, olivový olej, 1 cibule,
3 stroužky česneku na tenké plátky, bobkový list, 300 g mražených malých očištěných krevet, bílé víno, 1 PL cukru,
sůl. Postup: Cibuli necháme zesklovatět na olivovém oleji, přidáme česnek,
rajčata, bobkový list, očištěné a na ko-

Chorvatské Prostřeno!: Zleva sedí Milan Rusnák, Renáta Hasanová, Irinka Keteleš, Nikola Blažon a Blanka Čechová. Kdo vyhraje?
FOTO | FTV PRIMA
lečka nakrájené olihně, necháme chvilku vařit, dodáme cukr a bílé víno 1 až 2
deci, obsah hrnce dolijeme vodou, aby
se pokryly olihně. Vaříme cca 15 až 20
minut. Přidáme mražené krevety a sůl,
povaříme ještě 1 až 2 minuty a je hotovo. Podáváme s kukuřičnou polentou.
Dezert: Dubrovačka rožata
Ingredience: 1 l plnotučného mléka,
12 čerstvých vajec, 220 g pískového
cukru, 1 lístek vanilky nebo vanilkový
cukr, 0,2 dl rumu, 200 g pískového cukru na karamel, ovoce dle chuti, lístek
máty na ozdobení. Postup: Svaříme litr
mléka s vanilkou nebo vanilkovým cukrem. Necháme úplně zchladit, mezitím
rozšleháme vejce s cukrem, pouze lehce
ručně – ne elektrickým mixérem, nesmí

se vytvořit pěna.
Vychladlé mléko
scedíme a postupně lehce zašleháváme do směsi
vajec a cukru, zašleháme rum. Pokud nám na povrchu
vznikne pěna, odstraníme ji. Zahřejeme
troubu na 150 až 160 °C a připravíme
karamel. Do pánve nebo kastrolu s tlustým dnem nasypeme 200 g cukru a pomalu zahříváme, než se zkaramelizuje.
Nemíchat, pouze protřásat. Karamel vlijeme do malých zapékacích misek, přidáme vaječnou hmotu a misky položíme do vodní lázně na plech. Pečeme
25 minut, po vychlazení dáme na pár hodin do lednice. Vyklopíme na talířek a
ozdobíme ovocem a lístkem máty.

INZERCE

5. ročník projektu Realiťák roku 2022
Máte pozitivní zkušenost s prací svého realitního
makléře?
Dejte mu hlas a oceňte ho za dobře
odvedenou práci
www.realitakroku.cz/hlasovat
www.realitakroku.cz

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?
Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

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

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz
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Sexshop je
obchod jako
každý jiný
Podnikatel Vojtěch Sláma vnáší do světa
erotiky a sexshopů nový pohled. Snaží se
zbořit mýty. Na první e-shop mu půjčil
otec z učitelského platu.
ŠÁRKA KROUPOVÁ
ČR | Když začal Brňan Vojtěch Sláma
s programováním erotických seznamek,
zjistil, že online podnikání v oblasti
sexshopů může být skvělým byznysem.
Během následujících let proto založil
několik e-shopů zaměřených na erotické pomůcky. Zakladatel Twixo Group
nyní sklízí největší úspěch se svým
sexshopem YOO.cz, kde boří mýty a
předsudky ohledně lidské sexuality.
„Baví mě vyvracet zkostnatělou představu, že nakouknout do sexshopu je
něco neslušného. Povzbuzujeme lidi k
prožívání intimity naplno, protože to ke
svobodě prostě patří,“ říká vystudovaný
programátor Sláma.
Do světa erotiky poprvé nakoukl právě díky programování erotických seznamek. „Šlo o zakázku jednoho kamaráda, který tyto weby provozoval. Pro mě
to byla práce jako každá jiná, není moc
velký rozdíl v tom, jestli programujete
e-shop, seznamku, nebo nějaký jiný
web,“ popisuje své začátky Sláma.

„

Že by mě to
přitahovalo,
protože jsem na erotiku
nějak vysazený, to úplně
ne. U seznamek mě
nikdy nepřestávalo
udivovalo, kolik
uživatelů se na ně
každý den přihlásí,
klidně i padesát tisíc.
Začít podnikat ve světě erotiky bylo
pro Slámu především byznysové rozhodnutí. „Že by mě to přitahovalo, protože jsem na erotiku nějak vysazený, to
úplně ne. U seznamek mě nikdy nepřestávalo udivovat, kolik uživatelů se na
ně každý den přihlásí, klidně i padesát tisíc. Lákalo mě pustit se také do online
prodeje a tohle všechno do sebe zapada-

lo. Zkusil jsem tedy postavit e-shop
s erotickým zbožím a dát o něm vědět
uživatelům seznamek,“ vzpomíná.
První internetový obchod fungoval
tak, že Sláma přeposílal objednávky dodavateli. Nefungovalo to však podle
jeho představ, a proto se rozhodl nakoupit vlastní zásoby zboží, a začal vyřizovat objednávky sám.
„Na první zboží mi půjčil táta asi
300 tisíc, které měl našetřené z učitelského platu. Jsem mu opravdu vděčný,
že mi věřil,“ říká Sláma.

Zaklepal soused s tím,
že mu došel lubrikant
Začátky podnikání jsou pro Slámu
úsměvné. „Dodnes se občas zasměju,
když na to období vzpomínám. Nejdřív
jsem skladoval pomůcky v mém bytě,
který byl v podstatě doupě plné polic a regálů se zbožím. Moc návštěv jsme si
s tehdejší přítelkyní raději nezvali, abychom to nemuseli těm konzervativnějším vysvětlovat. Ale znáte to, v paneláku
toho moc neutajíte. Takže se stalo, že
v sobotu zaklepal soused s tím, že mu došel lubrikant, a vzpomněl si, že by ho
u nás mohl koupit,“ směje se podnikatel
s tím, že teď už mají sklad v pronajatých
prostorech v Brně, které nově rozšířili
o nový showroom.
„Mohou si zde nejen prohlédnout produkty nebo vyzkoušet oblečení, chceme, aby se u nás cítili dobře a návštěva
pro ně byla zážitkem. Přidali jsme proto
různé vtipné prvky, například žalář pro
zlobivé zákazníky, který slouží jako fotokoutek,“ líčí Sláma.
Začátek jeho podnikání v oblasti
sexshopů podporoval především jeho
otec. „Táta to bral v pohodě hned zkraje.
Máma se s tím smiřovala složitěji. Nějaký čas radši říkala známým, že její syn
prostě programuje. Postupně ale uznala,
že jde o podnikání jako kterékoliv jiné. Jinak mají lidé v mém okolí o můj obor
buď velký zájem, nebo jej ostře odmítají.
To k tomu asi patří,“ vysvětluje Sláma.
E-shop YOO.cz je podle jeho zakladatele obchod především pro zdravou
sexualitu. „Naším mottem je ‚Udělejte

Dnes už má sklady, dřív ale Vojtěch Sláma (na horní fotografii) míval erotické
pomůcky u sebe v bytě.
FOTO | ARCHIV V. SLÁMY
si to hezký‘. Sex je přece jednou z nejhezčích věcí v lidském životě. Ke koncepci nepatří jen pomůcky a produkty,
málokterý e-shop může svoji originalitu stavět na zboží, protože to jde koupit i jinde. Dobrý obchod dělají lidé,
kteří své práci rozumí a baví je,“ vysvětluje.

Poukázka do sexshopu
jako benefit k výplatě
Na Instagramu i webu se snaží sexshop
především o osvětu veřejnosti. „Záleží
nám na tom, aby lidé vnímali svou sexualitu pozitivně, neměli ostych naplňovat své touhy či řešit svá trápení. Na tvorbě našich obsahů na sociální sítě a článků spolupracujeme například se sexuology a terapeuty. Ze zásady nespolupracujeme s pornoherci a pornoherečkami, protože chceme, aby se ženy i muži cítili při

„

sledování našich sítí příjemně,“ ukončuje Sláma s tím, že v sexshopu nakupují
muži i ženy, zadaní i single, mladí i starší. Některé firmy dokonce dávají svým
zaměstnancům poukázku do sexshopu
jako netradiční benefit k výplatě.

Máma se s tím
smiřovala
složitěji. Postupně ale
uznala, že jde
o podnikání jako každé
jiné. Jinak lidé v mém
okolí mají o obor buď
velký zájem, nebo jej
ostře odmítají.
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Život na zámku
nebyl pohádka
Nedávno zemřelá
mecenáška umění
Meda Mládková má
kořeny na Českolipsku.
Na svět přišla na zámku
v Zákupech, ale dětství
nebylo příliš idylické.
JAN PEŠEK
ČR | Narodila se na zákupském zámku,
pohádkové dětství ale neměla. Mecenáška Meda Mládková, která zkraje května
ve více než 102 letech zemřela, vyrůstala v rodině, jíž pevnou rukou vládl
despotický otec, sládek v tamním pivovaru. Po emigraci na něj zanevřela a ani
do své smrti nevěděla, kde je pohřbený.
Sběratelka a propagátorka umění
Meda Mládková, rozená Marie Sokolová, přišla na svět 8. září 1919.

Otec byl jako diktátor
„Dětství příliš šťastné nebylo, protože
tatínek se choval jako diktátor. Byl to
despotický otec, v rodině bylo běžné
i násilí. Sama Meda vzpomínala, jak
ona i její bratr byli tatínkem biti i za sebemenší prohřešky. Občas tatínek uhodil i maminku. Dokladem toho je, že si
do deníčku poznamenala, jaké by to
bylo hezké zažít pocit svobody, kdyby
se tatínek odstěhoval,“ vysvětluje kastelán zákupského zámku Vladimír Tregl.
Rodina žila v domě s číslem popis-

ným čtyři, který je dodnes součástí zámeckého areálu.
„Té budově říkáme předzámčí. Je to
jednopatrová budova, která stojí před
zámkem a skrze kterou přicházejí všichni naši návštěvníci. Je také opatřená
věží. To, že se narodila přímo tady, není
náhoda. Už tenkrát byl areál státní.
V prostorách této budovy byly byty pro
tehdejší zaměstnance. Protože i když
monarchie zanikla, zámecký areál do určité míry jel dál,“ popisuje kastelán.

Svoboda až v emigraci,
jen s maminkou a bratrem
Například byl stále v provozu pivovar,
který fungoval v západním křídle hospodářského dvora. „S tímto pivovarem souvisí rodinné zázemí Medy Mládkové,
protože její otec – František Sokol – byl
v tom pivovaře sládkem,“ upřesňuje Tregl. Medě se nakonec ulevilo, když se rodina odstěhovala do Smiřic a ona začala
chodit na církevní gymnázium v Hradci
Králové. „V jakém roce se ze Zákup odstěhovali, to bohužel nevíme přesně.
Ale muselo to být v lehce pokročilém
dětství,“ pokračuje Vladimír Tregl. Úplné svobody se podle něj Meda Mládková dočkala až po emigraci.
„Do emigrace pomohla i mamince
a bratrovi, ale otce s sebou nevzali.
Zkrátka nikomu nechyběl. Sama potom
ani nevěděla, kde její otec zemřel a kde
přesně je pohřbený. Ani se o to nezajímala. Po roce 1989 se pak do Zákup už
nikdy nepodívala. Přisuzujeme to právě
tomu, že tu prožila dětství, na které neměla hezké vzpomínky,“ dodává Tregl.

Nahoře mecenáška a sběratelka umění Meda Mládková před obrazem malíře Františka Kupky, jemuž pomohla ke světovému uznání. Kastelán zákupského zámku Vladimír Tregl zapaluje svíčku za Medu Mládkovou před jejím
rodným domem v předzámčí. Dole pohled na zámek.
FOTO | JAN PEŠEK
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Mluvila jsem i s paní, která jako
holka vzala pušku a šla bojovat
Ostravská rodačka
Scarlett Wilková ve
svém románovém
debutu popisuje osudy
řeckých uprchlíků, které
do Československa před
tři čtvrtě stoletím
vyhnala válka v jejich
rodné zemi.
MARTIN JIROUŠEK
OSTRAVA | Až uvidíš moře – to je název románu ostravské rodačky, redaktorky magazínu MF DNES Scarlett Wilkové. Inspirací jí byly příběhy Řeků,
kteří kdysi uprchli před občanskou válku a usadili se v tehdejším Československu. Mnozí si vytvořili nový domov
v Ostravě a na dalších místech, například v Krnově a Jeseníku.
Řecko je vaší vášní, milujete tamější
kulturu a uvádíte, že jste příběh tvořila přímo pod řeckou hvězdnou oblohou. Čtenář ale asi těžko může od
knihy očekávat nějakou romantickou idylu...
Zaujalo mě téma řecké občanské války,
která byla důležitá i pro naše dějiny.
Kvůli ní sem na přelomu čtyřicátých
a padesátých let přišly tisíce Řeků
a mnozí tady zůstali. Pokusila jsem se
popsat životy lidí, kteří museli uprchnout ze své vlasti a vybudovat si nový
domov v zemi, o které nevěděli vůbec
nic. Ale je to kniha také o lásce, o dobrém jídle, o krásné přírodě.

„

Pokusila jsem
se popsat
životy lidí, kteří museli
uprchnout ze své vlasti
a vybudovat si nový
domov v zemi, o které
nevěděli vůbec nic.
Vybavíte si ještě okamžik, kdy jste
poprvé uviděla moře vy?
Jé, tak to si nevybavuju. Ale časem
jsem se dostala do fáze, že pokud nejsem dvakrát do roka u řeckého moře, trpím. Nějak tyhle pocity neanalyzuji,
prostě se do něj potřebuju minimálně
dvakrát za rok naložit.
Pro organizaci Post Bellum, která

Dvě dcery řeckých uprchlíků, dva životy mezi dvěma zeměmi. Jaké to je, když se v deseti letech dítě ocitne samo
v daleké cizí zemi? I o tom vypráví kniha Scarlett Wilkové Až uvidíš moře.
FOTO | ADOLF HORSINKA
provozuje databázi Paměť národa,
jste natočila řadu rozhovorů s řeckými pamětníky, což byl i impulz pro
vaši knihu. Jak na vás působí jejich
výpovědi, jací jsou to lidé?
Mnozí z nich se do bývalého Československa dostali jako malé děti. Rodiče je
posadili do vlaků a poslali do cizí země,
aby je zachránili před válkou. Neuměly
ani slovo česky, byly vyděšené, ztracené. Před pár lety jsem mluvila s paní,
která jako mladá holka vzala pušku
a odešla bojovat do hor, protože prostě
uvěřila levicově orientovaným partyzánům. Oni si mysleli, že bojují za lepší
svět, mnozí z nich věřili v komunistické
myšlenky. Pak někteří poněkud prozřeli, jiní naopak tyto názory vyznávali
celý život. Každopádně jsou to nesmírně silní a stateční lidé, protože se museli
poprat se spoustou těžkostí. Mám Řeky
ráda, líbí se mi jejich hrdost, vlastenectví a zároveň schopnost se bavit a proplouvat životem s nadhledem.
Pocházíte z Ostravy, kde žije rovněž
velká řecká komunita. Vaše kniha se
v Ostravě i částečně odehrává, je to
tak, že jste při jejím psaní zpracovala také informace ze strany „ostravských“ Řeků?
Ano, s některými z těch, kteří žijí v Ostravě, jsem si povídala a moc ráda na to
vzpomínám. Jsou to skvělí lidé. Měla

jsem pocit, že byli rádi, že se o jejich příběhy někdo zajímá.
Tehdy jste objevila desetiletou Sotirii? Žije ještě?
Je to fikce. Žádná z postav v románu
není skutečná. Vše jsem si vymyslela,
nemůžete tu knihu spojovat s nikým
konkrétním.

„

Dnes je téma uprchlíků velice aktuální, pracujete i s možností širšího přesahu vaší publikace? Uprchlictví je
přece univerzální téma.

Mnozí
z nich
se do bývalého
Československa dostali
jako malé děti. Rodiče
je posadili do vlaků
a poslali do cizí země.
Nakladatelství dalo knize podtitul „Domov si nosíme každý v sobě“. Pokusilo
se tím vyjádřit, že jde o příběh lidí, kteří
se cítí vykořenění, museli utíkat, nemají
domovy. Nikdy by mě nenapadlo, jak
aktuální to v době vydání knížky bude.
Je to neuvěřitelná shoda náhod.

Láska a válka, Vojna a mír, Jih proti
Severu, ostatně i vaše jméno prozrazuje něco z velkých příběhů. Inspirovala vás nějak i tato nesmrtelná literatura?
Mám ráda klasické velké romány, rodinné ságy. V poslední době se hodně autorů zabývá svými pocity, virtuálními problémy, ale já raději čtu příběhy lidí, kterým dějinné události nějakým způsobem ovlivnily životy a oni se s tím museli poprat. Moc mě nebaví číst knihy, na
kterých autor na sto stranách rozebírá
své deprese a podobně.
Připravujete nějaké jiné téma v souvislosti s výpověďmi osob, které při
své práci potkáváte?
Časem vyjde další knížka, mám ji hotovou a píšu další. Ano, jedna bude opět
lehce inspirovaná příběhy lidí, které
jsem potkala při práci pro společnost
Post Bellum, která provozuje sbírku Paměť národa. Ale opět půjde o fikci. Nechci zpracovávat příběhy konkrétních
lidí, ostatně k tomu je právě Paměť národa. Tam jsou uloženy tak fascinující příběhy, že by je žádný spisovatel nenapsal lépe. Moc ráda si v ní čtu, ráda ty
výpovědi poslouchám. Je to taková terapie. Každému, kdo má někdy pocit, že
jeho život za moc nestojí, bych doporučila prohrábnout se Pamětí národa. Vsadím se, že pak každý změní názor.

34

www.5plus2.cz

Římský ﬁlozof Marcus Tullius Cicero: Podstatou rovnosti...

Tajenka: … je spravedlnost.
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POSILUJEME NÁŠ TÝM

HLEDÁME NA NÍŽE UVEDENÉ POZICE:
 Asistent/ka prodeje - Ostrava-Poruba
 Skladník - obsluha manipulačního vozíku
- velkoobchodní sklad Hlučín
 Prodavač/ka - Ludgeřovice
 Přijímáme brigádníky do našich prodejen

- vhodné pro důchodce, studenty a pro ženy na rodičovské dovolené

POSKYTUJEME JEDNORÁZOVÝ STABILIZAČNÍ
PŘÍSPĚVEK PRO VYBRANÉ POZICE

+ 12 000 KČ
ke mzdě

DÁLE NABÍZÍME:
 Týden dovolené navíc  Stravenky  Příspěvky na dovolenou a dětskou rekreaci
 Možnost profesního růstu  Zaučení do funkce zkušenými kolegy
Bližší informace najdete na www.odtempo.cz v záložce „Práce“,, včetně dalších nabídek.
Také vám je rádi sdělíme na tel. 553 697 306 / 309 po-pá v čase 8-15 hodin.

odtempo cz

Ostravsko a Karvinsko
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Trenér Vrba je zpátky v Baníku
Pavel Vrba, který
v Ostravě začínal s velkým
fotbalem i trénováním,
se do klubu vrací
po dlouhých osmnácti
letech.
JIŘÍ SEIDL
OSTRAVA | Pavel Vrba je novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. Od
příští sezony nahradí Tomáše Galáska,
jenž se rozhodl vrátit za rodinou do Německa a bude se dál věnovat jen roli asistenta u reprezentace.
Pavel Vrba z Baníku odešel na podzim roku 2004, když ho po mistrovské
sezoně i s trenérem Františkem Komňackým odvolal tehdejší majitel Tomáš Petera. A Vrba bohužel jinde než na Bazalech rozjel skvělou trenérskou kariéru –
na Slovensku v Púchově a Žilině. „Je to
už řada let, co jsem byl pryč, ale roky utíkají strašně rychle. Tehdy jsem teprve
začínal,“ řekl kouč, který vedl Plzeň, ruskou Machačkalu, reprezentaci, bulharský Razgrad a Spartu.
„Teď přichází do Baníku jako zkušený trenér, který toho už má hodně za sebou. Věřím, že náš tým posune zase trochu dál,“ prohlásil sportovní ředitel klubu Alois Grussmann.

„

Obě strany
cítily, že
chceme tento krok
udělat. Přál jsem si vrátit
se tam, kde jsem začínal
jak trenérsky, tak
fotbalově.
Výkonný ředitel Michal Bělák dodal, že jednání bylo velice rychlé a korektní. „Na trenérovi byla znát obrovská chuť vrátit se zpátky do Baníku. Věřím, že spojení bude úspěšné,“ podotkl
Bělák.
„Upeklo se to strašně rychle, námluvy i dohoda,“ potvrdil Pavel Vrba, který
uzavřel víceletou smlouvu. „V momentě, kdy jsem skončil ve Spartě, mě kontaktovali šéfové Baníku. Obě strany cítily, že chceme tento krok udělat. Přál
jsem si vrátit se tam, kde jsem začínal
jak trenérsky, tak fotbalově. Vracím se
se zkušenostmi, které jsem nabral v různých klubech, a doufám, že v Baníku se
mnou budou spokojeni.“
Připomněl, že do Ostravy přišel
v roce 1979 z Přerova jako patnáctiletý
dorostenec. Nadějnou hráčskou kariéru
mu zhatily zdravotní problémy. Tudíž
se pustil do trénování, nejprve mládeže.

V minulých letech Pavel Vrba jezdil do Ostravy jako soupeř, když vedl Viktorii Plzeň a Spartu Praha. Nyní se vrací do Baníku.
FOTO | JIŘÍ SEIDL
„Jako asistent jsem tu pak prožíval
úžasnou atmosféru, když Baník pod
Frantou Komňackým získal titul.
Z toho pohledu mě dění v Baníku vždy
zajímalo,“ uvedl. „Sledoval jsem ho,

vždy jsem věděl, jak na tom je. Někdy
mě doopravdy i trápilo, že měl Baník obrovské problémy. Jsem rád, že se stabilizoval a dostává se tam, kde býval, když
jsem sem přišel. To se tu hrály evropské

poháry. A byly to úžasné zápasy. Bazaly byly natřískané.“
Pavla Vrbu lákají ambice ostravského klubu. „Už delší dobu se bavíme
s majitelem (Václavem Brabcem),
i když to nebývalo na téma mého návratu. Několikrát jsme debatovali o fotbale
a až teď mě oslovil, abych Baník trénoval. Byl bych moc rád, aby se ambice
jeho i Baníku, který historicky patří do
české špičky, naplnily, aby se tu zase
hrály evropské poháry a nemuselo se
jen vzpomínat na historii.“
Nový trenér připustil, že se už s vedením klubu bavil o budoucím kádru. „Řešili jsme, kdo by měl či neměl odejít.
V tuto chvíli je vše hodně otevřené.
V první fázi chci mužstvo poznat,“ řekl
Pavel Vrba. „Baník má velmi dobrou
mládežnickou základnu, odkud spousta
hráčů přichází posílit mužstvo, tak jak
tomu bylo i v jiných klubech, kde jsem
působil.“
Přeje si, aby spolupráce mládeže
s prvním týmem fungovala jako v minulosti. „Když jsem tady působil, hodně
mladých kluků dostávalo příležitost
v áčku. V tom chci pokračovat. Na druhou stranu nebudu tvrdit, že pokud budeme cítit na nějakém postu problém,
tak že ho nebudeme chtít řešit příchodem hotového hráče. Baník ale byl známý svou líhní fotbalistů, kteří buď odvedli všechno Baníku, anebo přecházeli
do jiných mužstev u nás i v Evropě.“

INZERCE

Dopřejte svému vozu servis
v autorizovaném servisu
ŠKODA AUTO, než jaro vypukne
naplno.

POCTIVÁ

PŘÍPRAVA NA JARO
PRÁVĚ ZAČÍNÁ

Váš autorizovaný servisní
partner ŠKODA:
ADIV, spol. s r.o
Těšínská 3007/91, 746 01 Opava
Tel.: 553 623 123
Ruská 2877/82, 703 00 Ostrava
Tel.: 596 780 978
www.adiv.cz

Jarní servisní prohlídku včetně diagnostiky a kontroly podvozku
pro vás teď máme jen za 249 Kč

NUMISMATICKÁ PREMIÉRA
Exkluzivní pamětní medaile
zušlechtěná ryzím zlatem

Exkluzivně:
Pamětní medaile Marie Terezie zušlechtěná ryzím zlatem
Důležité:
Bez jakýchkoliv dalších závazků
Téma:
Výročí korunovace Marie Terezie

Objednejte zde:
www.vevodkyne.cz, 810 50 50 20
Distributor:
Národní Pokladnice

Pozor:
1 ks na osobu

Cena:
pouze 129 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

MARIE TEREZIE, KRÁLOVNA ČESKÁ
Získejte památku na nejmocnější panovnici Evropy

Existuje jen málo panovníků, kteří by se tak přičinili o změnu
koloběhu našich dějin. Jednou z nich byla bezesporu Marie
Terezie, královna česká a markraběnka moravská.

Zušlechtěna
ryzím zlatem

Abychom velikost slavné panovnice náležitě uctili,
představujeme Vám pamětní medaili s jejím vyobrazením
zušlechtěnou ryzím zlatem 999/1000.
Využijte jedinečnou příležitost získat ji nyní za výhodnou
cenu pouhých 129 Kč, bez jakýchkoliv dalších závazků.
Poštovné a balné máte navíc zcela ZDARMA!

Pouze 129 Kč
Poštovné a balné ZDARMA!

Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.vevodkyne.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

POZNÁMKA:

Při rezervaci prosím uveďte rezervační číslo

REZERVAČNÍ ČÍSLO:

72016676

CENA:

Pouze 129 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

Bez jakýchkoliv dalších závazků

ZPŮSOB REZERVACE:

www.vevodkyne.cz, 810 50 50 20

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému
zájmu je možné objednat pouze 1 ks pamětní medaile
věnované Marii Terezii. Nenechte si ujít tuto jedinečnou
příležitost! Objednávka je bez jakýchkoliv dalších závazků.

www.vevodkyne.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!
Avers:

Portrét Marie Terezie

Revers:

Korunovace Marie Terezie z roku 1741

Průměr:

33 mm

Hmotnost:

15,5 g

Kov, zušlechtění:

Mědinikl, zušlechtěno ryzím zlatem

Limitace:

1 ks na osobu

Internetový rezervační systém
www.vevodkyne.cz

