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Most už „polyká“ beton
Přes rok a půl komplikuje
život tisícům lidí zavřený
most v hradeckých
Svinarech. Nový by mohl
být průjezdný na konci
listopadu.

MEDVĚD MÁ ÚSPĚCH

Kamarádi z Hradce stvořili
dětského hrdinu
...str. 2

JIŘÍ FREMUTH
HRADEC KRÁLOVÉ | Stavba nového
mostu ve Svinarech má za sebou klíčovou část. Na začátku týdne stavaři vybetonovali mostovku, v bednění zmizelo
530 kubíků betonu.
„Teď se bude ošetřovat, aby zrál, jak
má. Budeme pokračovat v přípravných
pracích pro montáž ocelových oblouků.
Tři díly se svaří do jednoho kusu,“ přiblížil další postup stavbyvedoucí firmy
Chládek a Tintěra Pardubice Petr Volejník. Podle něj se daří dodržovat časový
plán, pomohlo i horké a suché léto:
„Snažíme se to uspíšit. Podle aktualizovaného harmonogramu by mohl být
předčasné užíván už koncem listopadu.
Hodně záleží na počasí, aby nepršelo
nebo nebylo vlhko.“
Stavba, kterou platí kraj, oficiálně začala 9. dubna. Most by tak byl v provozu po necelých osmi měsících. Náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček je s prací spokojen, v termínu zprovoznění je však opatrný: „Záleží na kliINZERCE

Na rozdíl od původního mostu, který byl postaven v roce 1907, ten nový se
obejde bez středového pilíře a bude širší.
FOTO | MARTIN VESELÝ
matických podmínkách pro dodržení
dalších technologických postupů při realizaci speciálních prací, například izolace. Pokud budou příznivé klimatické
podmínky, předpokládáme zprovoznění v prosinci.“
Most plukovníka Šrámka kvůli rozsáhlé korozi museli úředníci vloni v lednu pro auta zavřít. Ztížilo to život tisícům lidí a rozdělilo místní část Hradce
Králové Svinary. Od demolice původního mostu slouží pěším a cyklistům náhradní lávka. Po ní teď vedou i inženýrské sítě přes Orlici. Ty se převedou na
nový most. „Až se udělají oblouky, zavěsí se na ně táhla, pak se most dopne
na 100 procent. Musíme ještě udělat
opěrné zdi, přechodové oblasti, izolace
a vozovkové souvrství, čekají nás ještě

různé nátěry, montáže zábradlí a další
dodělávky,“ popsal Volejník.
Za nový most kraj zaplatí 78 milionů
korun. Na rozdíl od původního, který
byl postaven v roce 1907, se nový obejde bez středového pilíře a bude širší.
Dlouhý bude 76 a široký 13 metrů. Unese také větší zátěž. Kraj na něj pustí vozidla do 10 metrů délky s výjimkou
vozů městské hromadné dopravy. Zatímco přes Orlici roste most nový, polovina toho původního leží nedaleko stavby v parčíku. Při demolici ji tam odložil
jeřáb na přání hradeckých zastupitelů.
Ocelová nýtovaná konstrukce z roku
1907 sice není památkou, ale Národní
památkový ústav a památkový odbor na
magistrátu se vyjádřily pro záchranu alespoň její části.
POKR. NA STR. 3

ONDŘEJ SOUKUP

Jak se hádá s režiséry kvůli
filmové hudbě
...str. 10 a 11

PŘÍŠTĚ VE ČTVRTEK 27. ZÁŘÍ

Kvůli státnímu svátku vyjde
další 5plus2 už o den dřív.

2 21. září 2018

Hradecko a Jičínsko

Medvěd Wrr z Hradce jde
do světa. Kniha má úspěch
Dva kamarádi z Hradce
stvořili nového dětského
hrdinu – medvídka Wrr.
Na začátku byl přitom
nepovedený komiks.

dustriální místo. Každý den jsme okolo
té budovy chodili, až nás praštila do
nosu,“ líčí Míra.
„Vymýšleli jsme, co se tam všechno
může odehrát, jaké mohou být prostory,
všechno to záviselo na naší fantazii,“
přitakává Michal. Do zchátralé sýpky
se museli zpočátku dostávat tajně. „Majitel tam nikoho nechtěl pouštět. S nynějším majitelem máme perfektní spolupráci,“ uvádí Míra.

KATEŘINA VANÍČKOVÁ
HRADEC KRÁLOVÉ | V otlučené krabici od bot se medvěd Wrr dostane do
opuštěné továrny, kde vznikají všechny
knihy. Když se do jedné začte, je vtažen
do děje a stává se součástí příběhu. Narazí na pirátskou bandu s protřelým kapitánem Crabosem. Ten se plaví napříč
knihami, v jejichž příbězích hledá ukryté součástky z rozbitého stroje na výrobu knih. Jeho cíl je jediný: získat nad vynálezem moc a podmanit si tak celý
knižní svět. Jediný ho může zastavit
medvěd Wrr. Tak ve zkratce vtahují do
děje autoři Michal Široký a Jaromír Štejnar alias Michal a Míra.
Loni na podzim se dvaatřicetiletí rodáci z Hradce rozhodli vydat pohádkovou knížku, kterou děti nedají z ruky a
rodiče ji dočítají potají. „Chtěli jsme,
aby děti netrávily čas na počítači a mobilu. V této době je to těžké,“ shodují se.
Vydání předcházela dlouhá a mnohdy trnitá cesta, samotný hrdina se zrodil
náhodou. „Nápad přišel, když jsme vymýšleli logo pro svoji novou firmu Pandemia,“ říká Michal, vystudovaný IT
specialista. Logo mělo evokovat rychle
rostoucí projekt. „Měla to být panda, odvozenina od slova pandemia. Nakonec
mi Míra poslal náčrtek medvídka, nato

Sedm tisíc místo pěti set
Michal Široký (vpravo) a Jaromír Štejnar se rozhodli vydat pohádkovou knížku, kterou děti nedají z ruky a rodiče ji dočítají potají.
FOTO | LUKÁŠ URBAN
jsem mu řekl, že je to boží a že to chci.
Takhle vznikla postavička dnešního
medvěda Wrr,“ pokračuje Michal. V polovině věty mu skáče do řeči jeho parťák Míra: „Když jsme medvěda někomu
ukázali, tak se všem líbil. Už jsme tušili, že postavička má nějaký potenciál.“

Na animace nebyl čas
Postavičku měli, přemýšleli co s ní.
„Nejdříve jsme vymýšleli krátké komiksy. To nebylo úplně ono, protože
jsme na to neměli čas. Takže takhle pomalu, krátkými příběhy vznikal děj,“ vyprávějí autoři, kteří příběh skládali dílek po dílku čtyři roky.
„Rozhodli jsme se, že z toho uděláme
knížku. Taky jsme přemýšleli, že by to
mohlo být animované, ale na to nebyl
čas. Chtěli jsme, aby ta pohádka měla
smysl. Protože dnešní děti obdivují jen

youtubery a nemají žádného výrazného
hrdinu. Když jsme koukali na různé blogy, kam chodí mladí, překvapilo nás,
jak se vyjadřují, že nemají žádné vlastní
názory. Chtěli jsme udělat pohádku, kterou bude mít dítě motivaci přečíst. Medvěd si v knížce čte knížky, které ho
vždy obohatí. Z toho jsme vycházeli,“
podotýká Míra.
Zaměřili se na ilustrace, které jsou jejich vlastním dílem. „Hledali jsme styl.
Já třeba půl roku pracoval na třech obrázcích, pak jsem přišel, ukázal to Mírovi, a bylo to úplně jiné. On to měl třeba
lepší, takže moji půlroční práci jsem musel vyhodit nebo přepracovat,“ přiznává
Michal. Nakonec se rozhodli pro počítačovou grafiku s velkými obrázky.
Kde se však děj bude odehrávat? Na
otázku jim po složitém přemýšlení odpověděla bývalá sýpka u hlavního nádraží v Hradci Králové. „Je to krásné in-

Peníze získali díky crowdfundingu neboli sbírce. „Potřebovali jsme sto tisíc,
nakonec se nám podařilo vybrat trojnásobek. Dohromady nám přispělo sedm
set lidí, kteří vlastně ani nevěděli, jak
kniha bude vypadat. Kupovali něco, co
ještě nebylo hotové, ale věřili nám,“ kvituje s povděkem Michal. Autoři jim dali
možnost zasáhnout do příběhu. „Největší fanynka nám napsala, že má ráda netopýry, tak jsme jí ho do příběhu dali,“ popisují vznik dalšího hrdiny. Netopýr
měl takový úspěch, že o něm vyjde samostatný příběh. „Dosud jsme Medvěda Wrr prodali už přes sedm tisíc výtisků, a to jsme chtěli začínat s pěti sty. To
nám distributor rozmluvil. Knížka slaví
úspěch a my jsme na to hrdí,“ radují se
Michal s Mírou, kteří přidali karetní
hru. „Vžijete se do role medvídka a musíte zabránit velkolepému plánu proradných pirátů. Hru si oblíbili děti i rodiče.
Chceme, aby děti propojily moderní
technologie s knížkou. Když medvídek
bude v ruce držet dalekohled a koukat
na loď, dítě může mít mobil, který mu to
přiblíží jako dalekohled medvědovi.“

Hlásili střelbu do pergoly, byl to meteorit
ČISTĚVES | Pád malého předmětu do
pergoly na zahradě u rodinného domu v
Čistěvsi na Královéhradecku vystrašil
manžele, kteří právě pod přístřeškem seděli. Mysleli si, že po nich někdo vystřelil, proto zavolali policii. Později našli
kamínek, který zkoumají odborníci.
Může to být meteorit.
Stalo se to už 21. srpna po osmé hodině večer, policisté o události informovali teprve před několika dny.
Manželé uslyšeli ránu a všimli si roz-

vířeného prachu u zdi. Nejprve si mysleli, že jde o poruchu elektřiny. Když viděli díru ve střeše pergoly a ve fasádě, zavolali policii, že po nich zřejmě někdo
střílel.
„Naše hlídka na místě vyloučila, že
by šlo o střelu, protože výstřel by musel
být ve směru od nebe kolmo do střechy,
ale žádný náboj se nenašel. Neznámý
předmět prolétl lepenkovým šindelem a
dva centimetry silným prknem a udělal
díru do omítky,“ popsala tisková mluv-

čí královéhradeckých policistů Iva Kormošová.
Až po několika dnech manželé v pergole nalezli černý kamínek o velikosti
jeden krát půl centimetru. Nejprve jej
odhodili. Když se jim však dostal do rukou podruhé, všimli si, že je cítit sírou a
je magnetický. „S velkou pravděpodobností jde o meteorit, který majitelé dají
odborníkům na prozkoumání,“ doplnila
policejní mluvčí.
Nálezci předmět nejprve přinesli do

hvězdárny v Hradci Králové. Tam je
však odkázali na královéhradeckého
amatérského astronoma Tomáše Jurgoviče, který je podle pracovníků hvězdárny schopný analýzu předmětu provést,
případně na Astronomický ústav Akademie věd ČR. „Zajímavé je, že před dvěma lety v této oblasti došlo k pádu meteoritu. Je to zvláštní, že se v jedné oblasti
něco takového stane dvakrát. Ale vyloučeno to není,“ upozornila Lenka Trojanová z hradecké hvězdárny.
(the)

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628 ■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce šéfredaktora
5plus2: Jan Korbel ■ Vedoucí krajské redakce MAFRA: Kryštof Ženatý, krystof.zenaty@mafra.cz ■ Vedoucí krajské inzerce: Václav Veselý, vaclav.vesely@mafra.cz ■ Vedoucí
distribuce 5plus2: Martina Kohoutová, martina.kohoutova@mafra.cz ■ Redakce - východní Čechy: Nerudova37/32, 500 02 Hradec Králové ■ Redaktor: Stanislav Ďoubal, tel.: 601
390 398, stanislav.doubal@mafra.cz ■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné, vychází každý pátek. ■ © MAFRA, a.s. 2014 nebo uvedení dodavatelé
obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nepřijmout inzerci. ■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT.

Hradecko a Jičínsko

21. září 2018 3

Milované hory nejsou daleko

Jednička hradecké kandidátky KSČM Táňa Šormová se chce zaměřit na dopravu i život na sídlištích
řeky Zdobnice, mezi lesy a loukami a
přitom nedaleko malebné vesničky.
Před 36 lety ji začala parta nadšenců budovat, dnes ji už trochu jiná parta nadšenců zvelebuje a dotváří a zároveň stále pořádá pro děti letní tábory,“ přibližuje milovnice četby, jízdy na kole, lyžování či přírody, která pochází z Červeného Kostelce.

komunální

VOLBY
2018

STANISLAV ĎOUBAL
HRADEC KRÁLOVÉ | Do komunálních voleb v Hradci Králové povede
kandidátku KSČM učitelka a krajská zastupitelka Táňa Šormová. Program komunistů je podle ní jednoduchý a jasný.
„Vzešel z jednání s občany Hradce
Králové a z ankety, kterou jsme Hradečákům nabídli. Tento program nejsou
nesplnitelné sliby. Chceme, aby Hradec
byl městem, kde se bude dobře žít všem
generacím, aby mladí lidé z města neodcházeli a aby se Hradec vrátil opět na
přední místo v hodnocení měst přivětivých pro život,“ říká Táňa Šormová, která zdůrazňuje potřebu řešení dopravní
situace či zahušťování sídlišť.

Třicet let na Benešovce
„Troufám si tvrdit, že je katastrofální.
Pan Gočár byl velký vizionář a jeho
okruhy dlouho dostačovaly narůstající
dopravě, ale dnes už tomu tak není.
Cena jízdného v městské hromadné dopravě je vysoká a nemotivuje k jejímu
většímu využívání, chybí parkovací místa nejen v centru a také komunikace, které by odklonily tranzitní dopravu z města. Naším cílem je rovněž nedovolit další zahušťování sídlišť výstavbou na úkor
zelených ploch, které by měly sloužit

Karavan na Stříbrňáku

Fotografie z táborové akce. „Bojovalo se o myš a já jsem ji hlídala, protože
celý tábor byl na výletě,“ popisuje Táňa Šormová.
FOTO | ARCHIV T. ŠORMOVÉ
jako parky s posezením, dětskými hřišti
nebo třeba prvky pro volnočasové aktivity seniorů. Zeleň ve městě je potřeba
zachovat a dále rozšiřovat,“ plánuje a
dodává. že je rovněž třeba zajistit dostatek malometrážního, cenově dostupného bydlení. „Distribuci vody chceme
vrátit zpět do rukou města, stejně jako
parkovací systém. Investiční prioritou
je pro nás rekonstrukce Benešovy třídy.
To je mojí prioritou, protože zde přes
30 let bydlím a není mi lhostejné, do jakého stavu se nechala tato kdysi krásná
ulice dojít. Ráda bych se zaměřila také
na výraznější komunikaci s lidmi, kteří
v Hradci žijí, při řešení všeho, co se života a fungování města týká,“ pokračuje absolventka pedagogické fakulty v
Hradci Králové a poukazuje na činnost
komisí místní samosprávy. „Kdysi s
INZERCE

Most ve Svinarech
už „polyká“ beton
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Podle nich má historickou hodnotu
jako příklad stavitelství z počátku 20.
století. „Převod konstrukce na město
schválili krajští zastupitelé. Zatím most
viděl předběžně statik, podle kterého je
sice ve špatném stavu, ale zachránit se
dá. Teď musí ještě vypracovat posudek.
Po rekonstrukci by mohl sloužit jako
most pro pěší a cyklisty. Problém je, že
při rozebírání byl most nešťastně rozříznut a podle statika se budou obě části
těžko spojovat. Odbor hlavního architekta města musí najít vhodné místo, dovedl bych si představit třeba některé ze
slepých ramen,“ nabízí opoziční zastupitel Adam Záruba, který dlouhodobě bojuje za záchranu původního mostu. Obává se však blížících se komunálních voleb. Jak se obmění královéhradecké zastupitelstvo, může se změnit také pohled politiků na zachování pozůstatku
původního mostu.

nimi bylo projednáváno vše, co řešilo
město a zastupitelstvo. Názory občanů
byly akceptovány. V posledních letech
se komise obcházejí, o připravovaných
akcích se občané dozvídají, až když už
je o všem rozhodnuto. Posledním příkladem je změna tras městské hromadné
dopravy,“ upozorňuje Táňa Šormová,
která téměř 30 let učila na základní škole, v roce 2008 se stala předsedkyní kontrolního výboru krajského zastupitelstva a v roce 2012 členkou rady kraje
zodpovědnou za oblast školství, sportu
a volnočasových aktivit. Pedagogické
zkušenosti uplatňuje i na dětském táboře.
„O táborovou základnu ve Slatině
nad Zdobnicí se starám už mnoho let. Je
to pro mě opravdu srdeční záležitost.
Krásné místo pod Orlickými horami, u

„Nejsem rodilý Hradečák, ale Hradec
Králové mám velmi ráda, i když mi tu
chybějí hory. Ty naštěstí nejsou daleko.
Studovala jsem tu vysokou školu a už
jsem zůstala. Mám ráda hradecké lesy,
Stříbrňák, kde mám plácek se zaparkovaným karavanem, Jiráskovy sady, kam
jsem chodila s kočárkem na procházky
a také tam oddávala, rybník Biřičku, Bílou věž, ze které je úžasný výhled, a
mohla bych jmenovat další místa,“ pochvaluje si matka dvou dospělých dětí a
babička tří vnuček. Na závěr přidává oblíbené motto. „Nikoho neodsuzuj, dokud jsi dva měsíce nechodil v jeho
mokasínech. To je indiánské přísloví.“

Lídři v 5plus2
Týdeník 5plus2 pokračuje v
seriálu o lídrech stran a uskupení
kandidujících v Hradci Králové
jedničkou kandidátky KSČM.
Příští týden se představí
kandidát TOP 09 a LES Ervín
Perthen. Pořadí lídrů určil los.
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Česká republika

Zapomenutá
ﬁlmová místa

Víte, kde se natáčely slavné ﬁlmy jako Tři veteráni nebo
Léto s kovbojem, v němž zářili Daniela Kolářová a Jaromír
Hanzlík? Podívejte se, jak tato místa vypadají dnes.
FOTO: ARCHIV RADKA LAUDINA, ČSFD.CZ, ARCHIV MAFRA, WIKIPEDIA

KRÁVA,
chalupa
v Pasekách
nad Jizerou

LÉTO S KOVBOJEM,
Bezdědice nedaleko Berouna
TŘI VETERÁNI,
roubenka
v Průhonickém
parku u Prahy
Dlouhý nos princezny Bosany
v legendární pohádce z roku 1983
Tři veteráni měřil pouhé dva a půl
metru a za drátky tahali loutkoherci. Herečka Vida Skalská
Neuwirthová musela chodit na plac o hodinu dříve než ostatní,
tak dlouho totiž trvalo, než jí nos maskéři připevnili. Scény, kde
se obrovské „hadice“ táhly přes polovinu Evropy, měl pak v režii
Jan Švankmajer. Ještě než nos dorazí do Prahy, plazí se kolem
roubené chaloupky, před kterou česká hospodyně škrábe
brambory. Ta se vyleká, vběhne do chalupy a nos polije horkou
vodou se slovy: „Jedeš, ty potvoro!“ „Asi ráčíte být návštěvou
z termálních pramenů v Karlových Varech,“ reaguje ve filmu
prohnaný rádce Zdeněk Svěrák, který k filmové pohádce z pera
Jana Wericha napsal scénář. Filmová roubenka dodnes stojí
v Průhonickém parku u Prahy. Právě zde, na hrázi rybníka
Labeška, se točila i první a poslední scéna s flašinetem, kde se
zpívala dodnes mezi lidmi populární píseň Není nutno.
Zajímavost: Pro Vidu Skalskou-Neuwirthovou byla Bosana první a poslední hlavní rolí, její profesi naplnilo spíše loutkoherectví nebo průvodcovství turistů pro pražském židovském městě.

„Já znám široko daleko všechny krávy. Ale
vás jsem tady ještě neviděl.“ Touto větou
se „kovboj“ Jaromír Hanzlík alias Honza
seznamuje na začátku filmu Léto s kovbojem z roku 1976 s „chatařkou“ Danielou
Kolářovou, filmovou Doubravkou. Oběma
role milenců slušela, protože tři roky předtím
hráli zamilovaný pár v Noci na Karlštejně.
Romantický film se točil mimo jiné v obci
Bezdědice nedaleko Berouna. Právě zde
spadla Daniela Kolářová do rybníka, kam
ji strčila i s nákupem žárlivá Jituš (herečka Hana Čížková), která po kovbojském
pasákovi krav toužila také. Nákup pocházel z filmové prodejny, která opravdu jako
obchod dlouhá léta v Bezdědicích sloužila,
a kde ve frontě vesničané Danielu Kolářovou
osočují, že jim vše vykoupí. „No jo, chataři.
Ti by nejraději skoupili celou ves,“ komentují ve frontě vesnické tetky. „Maj' auto, ať si
jedou do Prahy,“ přisazuje si další.
Zajímavost: Právě v těchto dnech se
po dlouhých 42 letech točí pokračování
filmu. Snímek se jmenuje Léto s gentlemanem, kde se v hlavní roli znovu objeví
Jaromír Hanzlík. Nikoliv v roli kovboje, ale
gentlemana.

Krávy jsou také jedním z hlavních motivů filmu s příznačným názvem Kráva.
Poetický příběh režiséra Karla Kachyni
z roku 1992 se odehrává na počátku
20. století na horské samotě Jizerských hor. Podivín Adam, kterého hraje
Radek Holub, žije v poslední chalupě
z posledních. Je nemanželský a na jeho
matku si lidé ukazují prstem. Po její
smrti se v chalupě objeví děvečka Róza
v podání Aleny Mihulové. Syrový vztah
dvou mladých v chudém prostředí,
mlžná rána horských svahů, horší i lepší
stránka lidských povah a zádumčivá
až teskná hudba vynesly filmu mnohá
ocenění. Pro natáčení byla vybrána chalupa č. p. 143 v Pasekách nad Jizerou,
kterou dnes obývají soukromí majitelé.
Pro účely filmu prošlo stavení velkými
úpravami, například omítnuté zdi byly
pobity starými prkny. Mnohé záběry
vznikly i v nedalekém Vysokém nad
Jizerou.

Tip 5plus2: Historky, tipy na výlety,
historii a mnoho dalšího o známých i zapomenutých filmových místech ve svých
knihách (Nejznámější filmová místa,
Nejkrásnější filmová místa, Nejznámější
pohádková místa) dlouhodobě mapuje
redaktor 5plus2 Radek Laudin.

SYNOVÉ A DCERY JAKUBA SKLÁŘE, Tasice u Havlíčkova Brodu
Píše se rok 1899 a do sklářské huti v Albrechticích přichází mladík Jakub Cirkl z Kašperských Hor žádat o práci. Je to herec Luděk Munzar, hlavní postava ságy Synové
1985 Vesnička, kde se natáčelo, se ve skutečnosti
a dcery Jakuba Skláře z roku 1985.
jmenuje Tasice, leží kousek od Havlíčkova Brodu a sklářská huť zde fungovala
už od roku 1796. Hlavní hrdina v dešti buší na dveře panského domu (na fotografii
stavení vlevo), kde se následně první noc ubytuje. V seriálu jsou ve sklárně vidět
desítky dělníků, což byli opravdoví skláři. Když se zrovna netočily záběry, v huti
pracovalo Dělníci ovšem vyfasovali filmové kostým, a když přišel
se normálně pracovalo.
pokyn, že se bude natáčet, běželi se převléci. Luděk Munzar za tuto roli získal v roce
1987 diváckou cenu Zlatý květ v kategorii nejoblíbenější seriálový herec.
Zajímavost: Sklářská huť v Tasicích je jedna z nejstarších v Evropě. Definitivní konec provozu nastal
15. dubna 2002 a budova dlouhá léta chátrala. Dnes je přístupná jako skanzen.
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Hudba skladatele
Johna Williamse,
provázející vesmírnou
ságu, je legendárním
dílem. V půli října její
tóny zaplní O2 arenu.
ČR | Pražští filharmonici právě mají napilno. Musí nastudovat nejlepší filmovou hudbu všech dob, tedy Hvězdné války čili Star Wars. Epizoda IV – Nová naděje, která byla natočena jako vůbec první ze snímků série, se bude 15. října promítat v O2 areně. A je to zcela poprvé v
Praze, kdy živá hudba podpoří legendu
mezi filmy, o nichž se říká, že alespoň
jeden díl by měl v životě vidět každý.
Muziku ke všem devíti snímkům série složil dnes šestaosmdesátiletý hudební skladatel John Williams. „Jde o naprosto přelomové dílo, které změnilo
vnímání filmové hudby,“ prohlásil
Grant Watmuff za Disney Channel,
jenž vlastní práva na film. Williams získal Oscara za Novou naději, stejně jako
za hudbu k filmům E. T. – Mimozemšťan či Schindlerův seznam a bývá
často označován jako „dvorní“ skladatel muziky k dobrodružným filmům.
Snímek diváci uvidí na obřím plátně
o rozměrech 20 x 10 metrů, nejdražší
vstupenka do O2 areny se prodává za
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Star Wars s filharmonií

„

1790, nejlevnější za 990 korun. Nová
naděje, nejstarší z dílů hvězdné ságy,
měla premiéru v USA v roce 1977, tedy
ve stejné době, kdy ještě ve Francii zemřel poslední popravený gilotinou.

Jde o zcela
přelomové
dílo, které změnilo
vnímání filmové hudby.
Film tehdy nebyl považován za trhák
a tvůrci museli americká kina doslova
přemlouvat, aby snímek zařadila do programu. Podle některých herců se mělo
jednat o pouhou nevýraznou pohádku,
která brzy zmizí v propadlišti kinematografie. Vždyť i představitel Obi-Wana
Kenobiho Alec Guinness se nechal slyšet, že celý film je „pohádkovou hovadinou“. Ovšem, tato „hovadina“ mu vynesla miliony dolarů. Ve smlouvě měl
dohodu, že dostane vyplacena dvě procenta z tržeb filmů.
Jen dva dny před premiérou Star
Wars v O2 areně mohou milovníci filmové hudby navštívit také pražské Rudolfi-

Jednoho z hlavních hrdinů Hana Sola (vpravo) mohl hrát Robert de Niro či Jack
Nicholson. Nakonec bylo rozhodnuto pro Harrisona Forda. FOTO | ARCHIV MAFRA
num. První koncert letošní sezony se
rovněž ponese v žánru sci-fi, stejně jako
loni, kdy měly filmové melodie obrovský úspěch a sál byl vyprodaný. V sobotu 13. října zazní v Dvořákově síni například orchestrem ještě neuvedená hudba
z filmů a kasovních trháků E. T. – Mimozemšťan, Predátor, Superman, Den
nezávislosti, Star Trek, ale i právě Star

Wars. Koncert zahraje Filmová filharmonie, symfonický orchestr, který se věnuje filmové hudbě mnoha žánrů. Uskupení sice vzniklo teprve v roce 2014,
ovšem od té doby si filmoví filharmonici v Česku vytvořili početnou základnu
posluchačů. Na akci zbývá posledních
pár vstupenek, většina stála 1250, ty levnější pak 900 korun.
(jos)

INZERCE

Zabezpečte se proti nezvaným návštěvám
Pozornost si zaslouží výběr vstupních dveří do bytu. Ale nejsou to jen dveře,
které Vás i Váš domov mohou ochránit před nezvanými návštěvami. Zaměřte
se i na zárubně a kování.
Když chcete bezpečí,
zvolte certiﬁkované bezpečnostní dveře. Ty, které slouží jako vstupní do bytu,
odpovídají 2. nebo 3. bezpečnostní třídě. Základ takových dveří tvoří pevný

rám s bezpečnostní výplní. Většinou disponují protipožární odolností, kterou
zajišťuje jak speciální protipožární výplň, tak protipožární páska. V zárubni jsou jištěny kombinací aktivních a pasivních čepů. Zabezpečovací prvky
určují, jaké „namáhání“ bezpečnostní dveře vydrží, ale také výši pojistného
a míru pojistného plnění. Proto je dobré zjistit si informace o potřebné míře
zabezpečení ve vztahu k pojistným podmínkám. Přestože každá pojišťovna
požaduje jiný stupeň zabezpečení při určování výše pojistky a hodnoty pojištěných věcí, všechny pojišťovny požadují dveře certiﬁkované. „Certiﬁkace
znamená záruku splnění technických předpisů a parametrů výrobku, které
byly u vzorového kusu prověřeny fyzickými zkouškami. Požadujte tedy platné certiﬁkáty,“ radí Lumír Kozubík, hlavní manažer ﬁrmy SEPOS, předního
prodejce dveří a zárubní s celorepublikovou sítí prodejen.
Vyplatí se komplexní výměna,
protože dveře obvykle samy o sobě nestačí. Je mnohem lepší ochranu pojmout komplexně a investovat i do bezpečnostních zárubní. „Pokud chcete
zachovat stávající kovové zárubně, je nutné provést odbornou kontrolu rovinnosti a pevnosti zárubní a závěsů,“ doplňuje L. Kozubík.
Bezpečnostní kritéria by měla splňovat také klika a zámková vložka. Výběr je
nutné přizpůsobit bezpečnostní třídě vybraných dveří – zvolit si stejnou nebo
ještě lépe vyšší bezpečnostní třídu deklarovanou u bezpečnostních dveří.
„Ideální je kombinace s bezpečnostním kováním s překrytím zámkové vložky,
které chrání zámkovou vložku proti odvrtání a vylomení,“ říká L. Kozubík.
Aby vše proběhlo hladce,
obraťte se na specializovanou prodejnu. Nejen že Vám s výběrem bezpečnostního kompletu případně jiných typů vstupních dveří poradí, zařídí i jejich
instalaci včetně zednických prací a likvidace odpadů. Vaše nové dveře Vás
a Váš domov ochrání a budou mu i slušet.

Pobočky ve vašem regionu:
Hradec Králové, Vážní 891, m: 724 279 449, h.kralove@sepos.cz
Bezpečnostní dveře v dekoru CPL bílá, foto SEPOS, spol. s r.o.

Hradec Králové, Vančurovo náměstí 11,
m: 727 840 255, hradec.kralove2@sepos.cz
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Dobývat mají muži. Mě to učila
V Česku by její indiánské jméno díky slavnému filmu
znělo „Ta zrzka, kterou líbá Bůh“. Ve své rodné zemi
je herečka Kamila Magálová uznávanou členkou
činohry Slovenského národního divadla. Teď si opět
odskočila za hranice za něčím oddychovým – hraje
královnu v pohádce Když draka bolí hlava. „Vážně
teď zažívám pohádkové období. Největší životní
prohru už mám za sebou,“ říká o konci manželství.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Čeští diváci si ji zamilovali vedle
charismatických mužských protějšků Oldřicha Kaisera a Jiřího Bartošky v komediích Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel.
V nové pohádce Když draka bolí hlava si
slovenská herečka Kamila Magálová zahrála po boku dalšího českého velikána –
legendárního Karla Gotta. V mládí však
mezi mistrovy skalní fanynky zrovna nepatřila. „Sice jsem si ho ráda poslechla,
ale vyrůstala jsem na Rolling Stones.
Jsem stará rockerka, líbil se mi zvířecí
Mick Jagger,“ směje se energická zrzka.
Do kin právě míří nová pohádka
Když draka bolí hlava, kde jste si
střihla jednu z hlavních rolí. Co se
vám na téhle práci líbilo nejvíc?
Je to typická pohádka s nádhernými kostýmy a scenériemi. Takové filmy by se
skutečně měly točit, protože to bude podívaná nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Navíc se mi moc líbí původní záměr, že
drak má dvě hlavy, přičemž jedna mluví česky a druhá slovensky. To je úžasné, protože – musíme si přiznat – tady v
Česku nám pomalu málokdo rozumí,
když hovoříme slovensky. Je to škoda.
Stává se vám v Česku často, že musíte trochu zvolnit tempo řeči, protože se lidé ve slovenštině začínají
ztrácet?
Ano. U starších lidí samozřejmě ne, ale

děti a mladí, třeba patnáctiletí lidé, už
mají problém. Je to pochopitelné, když s
tím jazykem nepřicházejí do styku. Na
druhou stranu, sedmdesát roků jsme spolu žili v jednom státě, a teď se budeme
tvářit, že snad bude lepší dorozumívat se
mezi sebou anglicky? Zdá se mi to divné. Nejsem tu od toho, abych to kritizovala, jen říkám, že je to smutné. Je
škoda, že až dnešní děti vyrostou a
přejedou o tři sta kilometrů z Prahy
do Bratislavy nebo třeba do Tater,
nebudou rozumět místním lidem.
Tyhle problémy mají ale spíše
Češi. Slováci jsou na tom se
znalostí češtiny asi líp.
My naštěstí na Slovensku máme
českou televizi a vysílají se v ní české pohádky v češtině. Zabolelo
mě, když jsem ve vaší televizi viděla celovečerní slovenský film pro
dospělé předabovaný do češtiny. To
už je trošku „zu
viel“, jak říkají
Němci. Naštěstí
se to ale už trochu
vrací zpět, protože
jsou různé pořady,
v nichž je například moderátorská
dvojice Slovák a
Čech. Jsem ráda,
že přibývají projekty, díky kterým se znovu
takto sbližujeme.

Nenastaly při natáčení nové pohádky nějaké adrenalinové situace?
V pohádkách se přeci jen objevují
i akčnější scény.
S Karlem Gottem, který hraje mého
královského manžela, jsem akčnější
scény nezažívala, takže jsme byli takový pohodový klidný pár. Naštěstí nám
na place nic nehrozilo, akorát jsme museli pokaždé vyšplhat po strmém kopci k našemu pohádkovému domečku,
kde jsme žili. Měli jsme štěstí, že nám
na cestu ani jednou nezapršelo, jinak
bychom se nahoru nevyškrábali.
(smích) Jinak to opravdu bylo jedno

z nejpříjemnějších natáčení v mojí kariéře.
Ptám se proto, že vaše předešlé natáčení filmu Hmyz režiséra Jana
Švankmajera se neobešlo bez jedné
krkolomné scény, kterou jste později zdravotně odnesla.
Myslíte, jak jsem statečně padala na jevišti? Víte, herec je od toho, aby co nejlépe splnil, co po něm režisér vyžaduje.
A snaží se být co nejlepší, protože tak
trochu počítá s tím, že když bude dobrý, možná ho režisér obsadí i příště.
(smích) Řekli mi: „Letíš, spadneš, svalíš se. Zkusíš si to a jedeme!“ Jenže já
jsem namítla, co když ta zkouška dopadne špatně? Pojďme rovnou naostro. No a vyšlo to hned napoprvé. Jenže o tři měsíce později jsem musela jít na operaci
kolene. Pořád se to zhoršovalo a lékař mi tvrdil, že jsem
musela prodělat nějaký
úraz. Já o ničem takovém nevěděla, protože to, že jsem
bravurně splnila, co po
mně režisér chtěl a celý
štáb mi zatleskal, jsem
nebrala jako úraz! Až
zpětně mi došlo, že to
asi byl ten důvod. Nakonec to odnesl meniskus, potrhané šlachy a prasklá
chrupavka.

Kamila Magálová
Narodila se 16. listopadu 1950 v Bratislavě.
Její otec Ladislav Slovák byl věhlasný slovenský
dirigent. Bratr Marián Slovák je herec.
■ Herectví vystudovala na bratislavské VŠMU.
■ Od osmdesátých let je stálou členkou Činohry
Slovenského národního divadla v Bratislavě.
■ Do povědomí českých diváků se dostala
především díky roli Heleny v komedii Marie
Poledňákové Líbáš jako Bůh z roku 2009,
a v jejím pokračování Líbáš jako ďábel.
■ V roce 2012 se po dvaačtyřiceti letech rozvedla
s podnikatelem Slavomírem Magálem.

■

■

FOTO | PROFIMEDIA
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babička, já to učím své vnučky
Mít za hereckého partnera Karla Gotta byl jistě zážitek. Když se vrátíte
v čase do doby, kdy jste byla náctileté děvče, byla jste do něj někdy platonicky zamilovaná?
To ne. Obdivovala jsem ho jako zpěváka a brala jsem ho jako velkého profesionála. Ráda jsem si ho poslechla, ale
že by to byl můj idol, to ne. Doufám, že
se nebude zlobit. (smích) Měl sice ten
šarmantní úsměv a šibalské modré oči,
ale neočarovaly mě. Možná proto, že
jsem věděla, že je to něco nedostižného.
Kdo tedy vlastně byl váš idol?
Vyrůstala jsem na Beatles a Rolling Stones. Ani ty jsem ale neměla vylepené na
stěnách pokoje. Přesto tyhle skupiny formovaly můj vztah k populární hudbě.
Jestli se vám líbil Mick Jagger, už
chápu, proč vás nechaly chladnou
modré oči Karla Gotta.
No jistě! Mně se tahle zvěř vždycky líbila a on je prostě zvíře! V tom je jeho jedinečnost. Když ho ještě teď vidím, jak
skáče na pódiu stejně, jako když byl
mladý… To je přírodní úkaz. Musíte to
obdivovat. A pak je tady ta jejich muzika. Víte, já jsem stará rockerka, takže to
je něco pro mě. Můj bratr měl dokonce
beatovou skupinu a přes něj jsem se seznamovala s touto hudbou. Měli jsme
známé, díky kterým se právě i desky
Rolling Stones dostávaly za komunistů
k nám a nadšeně jsme je poslouchali.
Není to trochu neštěstí, když má
žena slabost pro muže, které jste
trefně nazvala zvěří? Zkrátka nespoutané typy?
Je to hrozně nebezpečné. Myslím, že
zvláště zpěváci to mají na všech těch
koncertech hrozně těžké, protože fanynky mnohdy nemají zábrany. Tohle jsem
já nikdy nedělala. Ani u chlapců, kteří
se mi líbili, jsem nikdy nevolila strategii, že bych po nich vyjela. Moje babička mě učila, že dobývat mají chlapi a ne
INZERCE

to odpověděl, že právě to napětí mezi
námi se mu líbí. Musím ale říct, že výsledek byl nakonec opravdu perfektní.

Jiří Bartoška, Kamila Magálová a Oldřich Kaiser ve filmu Líbáš jako Bůh z roku
2009. Je to jeden z divácky nejúspěšnějších českých snímků.
FOTO | FALCON
ženy, protože jakmile dobývá žena,
chlapa to vůbec nezajímá. A je to pravda. Teď to učím svoje vnučky.
S jednou z vašich vnuček bydlíte,
takže spolu máte asi hodně silné
pouto. Jste babička-kamarádka?
Ano, zvykly jsme si říkat si všechno.
A když říkám všechno, myslím tím úplně všechno, takže samozřejmě i pokud
jde o chlapy. Svěřovala se nejen ona
mně, ale i já jí. Možná proto to tak skvěle fungovalo. Bydlely jsme spolu donedávna, ale teď v září mi odjela studovat
na tři roky do Madridu. Už jsem to i oplakala, ale vím, že je to pro její dobro.
Není pro herečku obtížné nepodlehnout kouzlu hereckého kolegy?
Horší je to pro muže, protože ti nemají
takové zábrany jako my ženy. (smích)
Víte, jsou typy herců – kolegů, u kterých chemie funguje. Ladí vám dialog, navzájem se posloucháte a je mezi vámi

jisté příjemné napětí. Tehdy to sice funguje, ale nesmíte překročit jistou hranici. Někdo ji občas překročí, ale to se
může stát i mezi sekretářkou a ředitelem, to nemusíme chodit daleko. Pak
jsou tady ale kolegové, kteří vám vůbec
nesednou, jenže vy s nimi stejně musíte
pracovat.
Tváříte se tak, že i s tímhle typem
kolegů asi máte své zkušenosti.
To mám. Dokonce jsem jednou hrála se
svým bratrem manželský pár, který se
rozvádí, a musel mě objímat a líbat. To
bylo opravdu to nejtěžší natáčení. Incest jako hrom. Ptala jsem se režiséra
Stana Párnického, proč mi to dělá? Navíc to bylo v době, kdy jsme se s bratrem moc nepohodli. On
mi na

Pojďme ještě na chvilku k pohádkovému motivu. Označila byste nějaké
své životní období jako pohádkové?
To je těžká otázka, protože jsem odmalička neměla jednoduchý život. Dnes
beru za pohádkový každý den, kdy svítí
slunko, nejsem nemocná a mé děti jsou
šťastné a zdravé. Vím, že to zní jako
klišé, ale v mém věku je to tak. Můžu
říct, že teď zažívám velmi pěkné období. Mám svůj dům, kde žiju sama a užívám si to plnými doušky.
Nevadí vám samota?
Mám ráda samotu, nikoli osamělost.
V tom je velký rozdíl. Mám krásný dům s
velkou zahradou, a v domě máte pořád nějakou práci. Ráda si to tam zvelebuju, obklopuju se květinami, ráda si tam čtu na
terase. Vlastně tam dělám ráda a s láskou
cokoli, a proto se doma dobře cítím.
Když chci, nejsem sama, protože mám
kolem sebe spoustu přátel a skvělých lidí.
Zařídím si to ale tak, jak já chci a kdy
chci. Mít vedle sebe někoho, kdo není příjemný, kdo vám už celkem nevoní a dělat
mu sluhu… To mám už za sebou.
Před pěti lety jste se rozvedla. Trvalo dlouho, než jste tuhle zásadní životní změnu dokázala vnitřně přijmout?
Povím vám na to jedinou věc. Nejhorší
zjištění je, když si uvědomíte, že jste
dvaačtyřicet let žili s člověkem, kterého
jste vůbec neznali. To je ta největší prohra. Moje prohra.
Takhle to vnímáte?
Ano. A právě proto jsem ráda, že je to
teď tak, jak to je. Jen se to mohlo stát trochu dřív. (smích) Ale možná měl pravdu pan Werich, který mi kdysi mezi čtyřma očima řekl: „Děvenko, všechno v životě je tak, jak má být.“
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Šílení sběratelé. Jmění dávají
Psychiatr Jan Cimický vysvětluje, proč lidé sbírají
i věci, nad nimiž zůstává rozum stát. Kalhotky
královny Victorie či těhotenský test Britney Spears.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Říká se, že každé zboží má svého
kupce. Zaplatili byste ale deseti až statisíce za použitý těhotenský test, vytržený zub, nakousnutý toast nebo nošené
spodní prádlo? Ani pokud by je původně používali Britney Spears, John Lennon, Justin Timberlake nebo královna
Victorie? Někteří nadšenci jsou ochotni
za hvězdný fetiš utratit nemalé jmění.
Jednou z nejočekávanějších událostí
letošního roku byla bezesporu květnová
královská svatba prince Harryho a americké herečky Meghan Markle. Pozvánku na tuto událost, kterou sledovala média po celém světě, dostalo celkem
1200 hostů. Mezi nimi byla i jistá personalistka Claire Oliver.
Jako každý z hostů i ona dostala jako
upomínku na velký den taštičku s královskými svatebními suvenýry. Mladá žena
po svatbě předvedla svého podnikavého
ducha, když taštičku i s obsahem nabídla k prodeji na internetu. A strhla se
bitva. Taška, jejíž obsah tvořily pohlednice, plánek hradu Windsor, ve kterém
se obřad konal, láhev s vodou, obří čokoládová mince, magnetka na ledničku a
tuba se sušenkami, se nakonec prodala
za neuvěřitelných 21 400 liber, tedy za
více než 630 tisíc korun!
Předměty spojené s královskou rodi-

nou mají pro její obdivovatele své kouzlo. Ostatně po svatbě Williama a Kate
Middleton se kousek svatebního dortu,
který z hostiny kdosi ulil, prodal v přepočtu za osmdesát tisíc korun.
Ještě bizarněji pak může působit dražba více než staletých kalhotek královny
Victorie z roku 2008. Zájem o ručně
šité bavlněné prádlo s královským monogramem byl tak velký, že se po třech
letech podobná aukce opakovala. Zatímco poprvé se spodní kalhotky vydražily
v přepočtu za 130 tisíc korun, v roce
2011 se cena stejného artiklu vyšplhala
na více než čtvrt milionu korun.

Fetiš, či nevinný koníček?
V případě královniných svršků se patrně
dá počítat s jistou historickou hodnotou,
avšak v internetových aukcích se čas od
času objevují i takové předměty, nad kterými zůstává rozum stát, a ve spojitosti s
nimiž se skloňuje
slovo fetišismus.
„Člověku je celkem
vlastní jakýsi sběratelský pud. Lidé
jsou schopni sbírat
lecco. Když jde například o podepsané fotografie známých osobností, je
to celkem nevinný
koníček. Jakmile se
ale začne ztrácet lidem spodní prádlo

Taštičku se suvenýry z královské svatby prince Harryho s Meghan Markle
(foto nahoře) se podařilo zpeněžit za
630 tisíc korun. Za „spoďáry“ královny Victorie zase sběratel zaplatil přes
250 tisíc.
FOTO | MAFRA, PROFIMEDIA
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i za nedojedený toast celebrity
ze šňůry, většinou to nemá na svědomí
závistivá sousedka, ale nějaký fetišista,
který si právě prádlo spojuje s nějakou
sexuální aktivitou,“ říká psychiatr Jan
Cimický. Z psychiatrického hlediska je
fetišismus určitou poruchou chování
a odlišuje se velký a malý fetišismus.
„Prvně jmenovaný je celkem neškodný
a často se objevuje třeba v partnerských
vztazích, kdy například muž ženě říká,
že její oči jsou tak krásné, že je chce vidět pořád. V druhém případě lidé potřebují nejčastěji určité části oblečení, které jsou spojené přímo s tělem dotyčného
člověka. Je jedno, zda se jedná o muže
či ženu,“ vysvětluje Cimický s tím, že fetišismus v pravém slova smyslu je vždy
spojený se sexuální oblastí.
Těžko říci, zda se sexuálními pudy
řídil i člověk, který v roce 2005 vydražil
použitý těhotenský test zpěvačky a někdejší popové princezny Britney

šismus nepokládal. Spíše bych to označil za určitý prvek patologického sběratelství. Tyhle skony se objevují u psychopatické osobnosti,“ komentuje bizarní choutky kupců Cimický. Konkrétně
v případě Britney Spears se v minulosti
na internetu dražila i její použitá žvýkačka, kterou kdosi sebral z pódia.

Ohavný zub Johna Lennona
Psychiatr Jan Cimický.

FOTO | MAFRA

Spears. Nicméně utratil za pomočený
kousek plastu a buničiny neuvěřitelných 5000 dolarů, tedy více než sto tisíc
korun. Předmět vydražila kanadská rozhlasová stanice. Ta jej získala od uklízečky, která použitý test vytáhla z koše
hotelového pokoje, jež zpěvačka krátce
obývala. „Takové případy bych za feti-

Hitlerovy fusekle v dražbě

S

ilnou vlnu
kritiky vyvolala
před dvěma lety
aukce, při níž se
dražily osobní
věci nacistického vůdce Adolfa
Hitlera a zakladatele gestapa Hermanna Göringa. Aukční dům, který kontroverzní událost organizoval, ji nakonec uzavřel pro veřejnost. Díky novináři, jemuž se však podařilo na mnichovskou dražbu dostat, se média ale

stejně dozvěděla, co a za jaké ceny
sběratelé koupili. Například jeden pár
Hitlerových ponožek našel nového
majitele za 18 tisíc euro, tedy necelých půl milionu korun. Kalhoty stejného nositele se prodaly za 60 tisíc
euro, tedy 1,68 milionu korun. Překvapivé bylo vydražení další pikantní položky na aukčním seznamu, a sice
spodního prádla Hermanna Göringa.
Po tom neznámý kupec zatoužil natolik, že za ně neváhal utratit tři tisíce
euro, což v přepočtu odpovídá přibližné částce 81 tisíc korun.
(vrm)

Známý psychiatr má z praxe také řadu
zajímavých příkladů. V jednom z nich
se dotyčný dokonce za fetišistu snažil
vydávat, aby se uchránil před zákonem.
„Měli jsme jednoho pacienta, který kradl v obchodním domě elektroniku a vymlouval se na to, že ho zvláště vzrušuje,
když si představí, že kradené předměty
prodává nějaká krásná prodavačka,“ zavzpomínal na vychytralého zlodějíčka
Cimický. Podstatně závažnější případ
představoval muž, který bažil po intimních svršcích slavných dam. „Během
své praxe jsem zažil fetišistu, který oslovoval slavné osobnosti a nabízel jim
menší obnosy, aby mu poslaly své obnošené kalhotky. Nemůžu říct, zda mu někdo něco poslal, ale nakonec skončil
v psychiatrickém lůžkovém zařízení,
protože postupně začal lidem, kterým
psal, i vyhrožovat, pokud mu své svršky
nepošlou. To už bylo za hranicí prostého fetišismu,“ dodává Cimický.
Také „poklady“, které prošly rukama
mužských idolů, umí jejich fanoušci, a
hlavně fanynky náležitě ocenit. Tak například nedojedená snídaně zpěváka Justina Timberlaka – konkrétně nakousaný
francouzský toast, našel v roce 2000 nového majitele za rovný tisíc dolarů. Psy-
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chiatr upozorňuje, že ne pokaždé musí
touha po podobných předmětech poukazovat na psychický problém. Zvláště
v případě teenagerů se jedná většinou
o přechodnou záležitost. „Jakmile člověk propadne skutečné reálné láce a citům, tak v drtivé většině případů tyto
touhy upadnou do zapomnění. Pokud
ne, tak by to mohlo poukazovat na hlubší poruchu, kterou by zjevně bylo vhodné nějak ovlivnit či léčit,“ dodává.
Opravdovou perličkou je pak prodej
zubu Johna Lennona. Ohavný, nažloutlý a se zubním kazem. Tak popsala muzikantovu stoličku Karen Fairweatherová z aukčního domu, který bizarní kousek ze 60. let dražil. „John Lennon se
vrátil od zubaře a dal ho své hospodyni,
aby ho vyhodila, nebo raději dala jako
suvenýr své dceři,“ uvedla Fairweatherová. Později se zub dostal do sbírky majitele jednoho hudebního vydavatelství.
Před sedmi lety jej pak vydražil kanadský zubař za astronomických 19,5 tisíce
liber, tedy za více než 560 tisíc korun.
V porovnání se zahraničím působí příklady z Česka poněkud skromně. Přesto
se před lety podařilo za 200 tisíc korun
vydražit tepláky, ve kterých herec a muzikant Jiří Schmitzer absolvoval tréninky StarDance. Šlo však o charitativní
aukci a výtěžek putoval na dobrou věc.
Naopak s prodejem prvního vozu Jaromíra Jágra to až tak snadné nebylo. Jeho
majitel vůz Škoda Favorit před dvěma
lety opakovaně nabízel na internetu,
a to za částku přesahující milion korun.

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.
tel.: 773 191 811

Málo peněz v důchodu? To už naštěstí neřeším!
Káva s kamarádkou, jóga a cestování za vnoučaty. Jsem šťastná, že si svůj život v důchodu
můžu konečně užívat. prvních deset let v penzi ale bylo krušných. nový směr mému životu
dala Renta z nemovitosti.
Po vstupu do penze jsem si moc vyskakovat nemohla. Životní
standard mi prudce klesl především po smrti manžela. Byla
jsem šťastná, že mám alespoň kde bydlet. Ještě s manželem
jsme si naštěstí pořídili byt na hypotéku, kterou se nám podařilo před lety splatit.

jsem já, skvělé řešení. Podobně jako při hypotéce jsem si
půjčila peníze, za které ručím svým bytem, ale za života
nic splácet nemusím - to je na Rentě právě výjimečné. Nic
podobného u nás pro seniory neexistuje. Byt si do hrobu
nevezmu, tak si peníze v něm„uložené“ ráda užiju.

Byt mi pomohl podruhé

Seriózní jednání

A teď mi můj byt nečekaně pomohl znovu. Živoření skončilo
a já se konečně rozlétla. Renta z nemovitosti je pro lidi, jako

Výhody Renty z nemovitosti:
• získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)
• za života nemusíte nic splácet a nikdy se nesplácí
více než cena nemovitosti
• zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník
svého bytu či domu
• můžete žít důstojněji a život si více užívat

Zjistila jsem, že Rentu z nemovitosti v Česku nabízí jen jedna společnost – FINEMO.CZ. Jednání po telefonu i osobně
probíhalo vždy velmi seriózně. Nyní mi tedy již rok na účet
chodí každý měsíc 9 000 Kč. A to jsem si na začátku nechala ještě vyplatit jednorázově 200 tisíc korun na vytoužené
úpravy v bytě.

Víc peněz v důchodu

A proč je pro mě Renta z nemovitosti tak výhodná? Mám víc
peněz na život, na koníčky, na lékaře, na zábavu. Byt navíc
zůstává v mém vlastnictví a nemusím nic splácet. Vím, že až
zemřu, vše vypořádají mé děti, aniž by je celá záležitost finančně zatížila. Renta z nemovitosti mi vrátila klid do života.

Chcete vědět víc?
• Další informace o Rentě z nemovitosti najdete
na webu: www.rentaznemovitosti.cz.
• Můžete zde požádat o vlastní orientační kalkulaci
a seznámit se s příběhy klientů.
• Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.
• Máme licenci ČnB.
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Vratné lahve, Kolja, Bony
a klid, Tmavomodrý svět,
Nejasná zpráva o konci
světa. To je jen krátký
výčet filmů, v nichž zní
slavné melodie Ondřeje
Soukupa. Pro 5plus2
vypráví, jak vznikají.
5plus2
■ ROZHOVOR
LADISLAV VAINDL
ČR | Dělat filmovou muziku bývá nevděčná práce. Hudba musí přesně sedět
na obraz, skladatelé musí splnit představy režiséra, producenta i zvukařů a zároveň vědí, že jejich dílo bude jen doplněk filmu a slávu sklidí někdo jiný.
V posledních letech se ale soundtracky
dostávají na výsluní. Jejich muzika vyprodává haly po celém světě, hrají ji ty
nejlepší orchestry. Teď to se svými filmovými skladbami zažil Ondřej Soukup na akci Soundtrack Poděbrady. Sklidil zasloužené ovace.
„Bylo to něco neskutečného. Ještě nikdy jsem nezažil podobný koncert složený z mých věcí. Pouštěli k nim projekce
scén z filmů, což všemu dodalo další
rozměr a emoce,“ libuje si Soukup.
Poklonu vám složili i režiséři Juraj

Česká republika

Svěrák bývá jedovatý,
s Renčem jsme se chytli
Jakubisko, Jan Svěrák nebo Filip
Renč. Na konci před vámi dokonce
poklekli.
Udělali mi obrovskou radost, je to velká
pocta. Alespoň všichni vidí, jak je hudba důležitá, když se jí dá správný
prostor, nezničí ji ambiciózní zvukař a
režisér má cit pro muziku. Je strašná
síla, co dokáže hudba udělat s obrazem.
Třeba snímek Tenkrát na západě – kdyby v některých scénách nebyla v prvním plánu hudba, zvukař by ji přehlušil
třeba řehtáním koní nebo houkáním lokomotivy, veškeré kouzlo by zmizelo.
Čím se liší spolupráce s různými režiséry?
Někdo dává více volnosti, jiný naopak.
Občas dochází k nedorozuměním. Například jsem měl určitou výměnu názorů s Filipem Renčem při skládání hudby
k Lídě Baarové. Pustil jsem mu na počítači simulaci, jak bude muzika zhruba
vypadat. A on najednou začal říkat, co
je to tam za hrozné pištění. Vysvětlil
jsem mu, že ten part bude v reálu hrát
hoboj. Řekl mi, že hoboj má rád, ale tohle, že je hnusný. Honza Svěrák zase
bývá občas trochu jedovatý. Nakonec
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EXKLUZIVNÍ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ POBYTY

8 DNÍ = 7 NOCÍ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH - HOTEL RICHARD****
01.10. – 31.10.2018
sleva 38 % = pův. cena 14.350,- Kč
8.900,- Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji / 9.900,- Kč 1-lůžkový pokoj
1.11. – 9.12.2018
sleva 41 %
8.400,- Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji / 9.600,- Kč 1-lůžkový pokoj
Ubytování s bohatou polopenzí, 1x aperitiv na přivítanou
1x lékařské vyšetření + 10x procedura dle doporučení lékaře
Bazén, vířivka, ﬁtness studio, pitná kůra, župan

se ale většinou nějak domluvíme. Ostatně většina režisérů, k jejichž filmům
hudbu skládám, patří mezi mé přátele.
Když skládáte hudbu k filmu, píšete
ji dopředu podle scénáře, nebo čekáte na hotový film?
Pokud není potřeba dopředu udělat muziku kvůli tanečním číslům nebo zpěvu,
tak ve většině případů píšu až po
hrubém sestřihu filmu. Musím vidět až
konečný výsledek a z něj pak čerpám inspiraci.
Je to tak i s hlavními melodiemi?
Ty často vznikají dopředu. Třeba v telefonu jich mám spoustu. Nějaký motiv
mě napadne, nahraju si ho a pak někdy použiju. Četl jsem životopis
Ennia Morriconneho a on
tam o tomhle píše. Mimohodem to je neuvěřitelný
skladatel. Když se podíváte na jeho filmografii,
zjistíte, že třeba za rok
udělal dvacet filmů. To
je dnes nemožné.

nom zapsal a doupravil. Navíc tam nebylo tolik muziky, asi jen pětadvacet minut. Třeba v Tmavomodrém světě je jí
pětačtyřicet minut a ten jsem psal déle.
Který film vám zabral nejvíce času?
Rozhodně Nejasná zpráva o konci světa
od Juraje Jakubiska. Ta doba mi přišla
nekonečná. Společně s Honzou Jiráskem jsme museli vytvořit dvě a čtvrt hodiny filmové hudby, a navíc plnohodnotné. Producentka Deana Horváthová
byla hodně ostrá. Pořád nám říkala, že
jsme líní a že je na nás potřeba bič. Juraj
měl od ní na natáčení absolutní volnost.
Pořád se něco předělávalo. Ale nakonec
ta námaha za to stála. Tu hudbu, která
vznikla, mám strašně rád. Je krásná.

Jak dlouho na hudbě
ke snímkům obvykle
pracujete?
Třeba Kolju jsem psal měsíc. Hlavní téma mě napadlo hodně rychle. To se
někdy stává. Sedl jsem
si za piano a pak
už jsem motiv je-

WELLNESS POBYT

3 DNY = 2 NOCI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH - HOTEL RICHARD****

01.10. – 31.10.2018
2.880,- Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji / 3.280,- Kč 1-lůžkový pokoj
1.11. – 9.12.2018 + 04.01. – 31.03.2019
2.480,- Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji / 2.980,- Kč 1-lůžkový pokoj
Ubytování s bohatou polopenzí, 1x aperitiv na přivítanou 1x část. klasická masáž zad, bazén,
vířivka, ﬁtness, pitná kůra, župan

REZERVACE TEL: 354 696 111 – EMAIL: recepce@hotelrichard.com

Audiovizuální instalace

zblízka a nahlas

Liberec 12. 9. – 21. 10.
Ostrava 25. 10. – 20.11.

www.ceskafilharmonie.cz/mavlast

Česká republika
Traduje se, že část hudby, kterou
jste měl pro film napsanou, zmizela.
To je pravda. Po všech těch hrůzách, které jsme absolvovali, jsem práci dokončoval na venkově. Měl jsem hotové noty a
ty jsem chtěl odvézt do Prahy. Měl jsem
je v kožené tašce. Když jsem přijel do
Prahy, zašel jsem si do jednoho bufetu a
noty jsem si položil dolů. Když jsem dojedl chlebíček, odešel jsem. Venku jsem
zjistil, že nemám tašku. Ušel jsem nějakých sto metrů. Vrátil jsem se, ale v bufetu nic nebylo. Za deset dní se mělo točit. Myslel jsem si, že je to noční můra,
ale bohužel jsem se z ní neprobudil.
Prostě noty nebyly a nikdy se nenašly.
Naštěstí jsem něco měl v počítači, spoustu věcí jsme ale museli dodělávat ručně.
Nakonec jsme všechno zvládli.
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ozvučnici. Na baskytaru si občas zahraju,
ale že bych na ni skládal, to ne. Buď mě
téma napadne v hlavě, nebo u klavíru.
Proč jste vlastně s koncertováním
skončili?
Hraní samotné mě bavilo, ale ty cesty
na koncerty byly šílené. Léta jsem třeba
jezdil s Karlem Gottem, to bylo občas
ježdění do Německa na otočku. A tehdy
ještě neexistovala dálnice. Bylo to hrozně náročné, už jsem to nedával. A pak,
když jsem začal více psát, už jsem ani
neměl na hraní čas.
INZERCE

Platnost
od čtvrtka
do neděle
20. 9. – 23. 9.
2018

Který z filmů, na nichž jste pracoval,
máte nejraději?
Měl jsem štěstí, že jsem nikdy neskládal pro film, který by se mi vyloženě příčil. Mám pár srdcových věcí. Hlavně
jde o veškerou spolupráci s Honzou Svěrákem. Třeba ve Vratných lahvích má
naprosto úžasné dialogy, na první zhlédnutí všechny detaily ani nepostřehnete.
Film je to geniální.

CITRONY
balené
500 g

MASA

VYROBENO V ČR

AK

AK

19,90

99,-

CE

34,90�

-42%

135,-�

CAMEMBERT
BONI
přírodní,
ochucený
90 g

-26%

JOGURT
JOGOBELLA
různé
druhy
150 g

100 g 16,56 Kč

29,90
TYČINKA ORION
Margot originál | 100 g

100 g 3,93 Kč

AK

16,90�

FERNET STOCK
originál, citrus
0,5 l
1 l 199,80 Kč

%

AK

5,90
12,90�

PODĚBRADKA
Prolinie
citron,
Citrus Mix
1,5 l

CE

14,90

CE

9,80

CENA BEZ PENNY KARTY

14,90

-54%

/

-34%

ZELENÉ POKOJOVÉ ROSTLINY*
mix | keramický květináč
1 ks

1 l 5,27 Kč

6

MAX.

Jste původně muzikant. Hrál jste na
basu a třeba v kapele Pražský výběr
na baskytaru. Provětráte občas ještě tyhle nástroje?
Basa mi visí na stěně a má prasklou

MASO VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ REKORD*
vepřové, kuřecí
82%
300 g | 100 g 9,97 Kč

100 g 11,- Kč

CE

Které skladatele, ať už filmové nebo
vážné hudby, máte nejraději?
Z filmové muziky mám moc rád Dannyho Elfmana. To je můj miláček. Rád si
poslechnu třeba Angela Badalamentiho, miluji jeho hudbu k Twin Peaks.
Z klasické hudby poslouchám Antonína
Dvořáka a hlavně ruské autory – Šostakovič, Rachmaninov, Prokofjev.
Ti a mnozí další mají fantastické věci.

MED LUČNÍ
900 g

100 g 3,98 Kč

Kdo rozhoduje o tom, kolik hudby
se ve filmu nakonec objeví?
Pánem všeho je režisér. I když je pravda, že největší slovo má ten, kdo platí.
V tomto případě by to měl být producent. Ale kromě Deany Horváthové,
což je opravdu břitva, jsem se nesetkal s
producentem, který do věcí hodně zasahoval. Většinou dá na režiséra.
Noty píšete ručně, nebo na počítači?
Poslední film, který jsem napsal rukou,
je Kolja. Ještě mám partituru z něj
doma.

Kvůli hudbě k filmu Lída Baarová se Ondřej Soukup nepohodl s režisérem
Filipem Renčem. Nakonec za ni získal Českého lva.
FOTO | JAN ZÁTORSKÝ

ks

osoba/den

Narodil se 2. května 1951.
Působil v mnoha jazzových a
popových kapelách jako baskytarista.
■ V roce 1983 složil hudbu ke svému
prvnímu celovečernímu filmu Druhý
tah pěšcem. Následovalo více než
třicet dalších.
■ Skládá i populární hudbu, dlouhodobě
s exmanželkou Gábinou Osvaldovou
spolupracoval s Lucií Bílou.
■

■

AK

99,90

CE

ONDŘEJ SOUKUP

169,90�

-41%

7,90

99,90

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně
vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 6 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 24 ks na osobu
a den, lahvové pivo max. 40 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho
důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený
pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu, že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce
a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné.
Přijímáme:
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Syrový: Mnichov?
Horší než smrt
Z generála nočním
vrátným. Hrdinu legií
Jana Syrového později
označili za kolaboranta.
ČR | Hrdina legií, generál Jan Syrový, se
stal před 80 lety předsedou československé vlády. Byl zvolen 22. září 1938 v těžkém období sudetoněmecké krize. Fotky s Hitlerem a Henleinem i prodej zbraní Německu mu po válce zlomily vaz.
Jan Syrový, hrdina z bitvy u Zborova,
kde přišel o oko, byl Čechoslováky milován a připodobňován k Janu Žižkovi.
Za první republiky se dostal do nejvyššího armádního velení a jeho autorita se
projevila v období mnichovské zrady.
Když se týden před jejím uzavřením srocovali demonstranti před Pražským hradem a skandovali „dejte nám zbraně
nebo Syrového“, byl požádán, aby dav

uklidnil. Prezident Beneš tou dobou prý
spal. Nebylo divu. Beneš prožil 48 strašných hodin, během nichž henleinovci
na hranicích stříleli do hraničářů ve vidině konečného připojení Sudet k Říši. Zároveň mu 21. září ve čtvrt na dvě ráno
vtrhli do pracovny diplomaté Francie
a Velké Británie s tím, že pokud Československo nevyhoví Hitlerovi, ponese
odpovědnost za válku. Následný pád
Hodžovy vlády vynesl na post ministerského předsedy a zároveň ministra obrany právě Syrového. Tehdy byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Generál zastával funkci jen pár dní, když přišla obrovská rána, podpis mnichovské dohody.
Syrový tenkrát pronesl k národu: „Prožívám nejtěžší chvíli svého života, neboť
plním svůj nejbolestnější úkol, nad který lehčí by bylo zemřít. Zůstali jsme
sami. Měli jsme volbu mezi zoufalou
a bezvýslednou obranou, která by znamenala nejen obětování celého dospělé-

Syrový podává ruku Hitlerovi. REPROFOTO | MAFRA
ho pokolení, ale i dětí a žen. A mezi přijetím podmínek, které v bezohlednosti
jsouce položeny po nátlaku bez války,
nemají příkladu v dějinách.“
Přišla další změna vlády, předsedou se
stal Rudolf Beran a začala nucená spolupráce s Německem. V únoru 1939 byl německým firmám odprodán dělostřelecký
materiál, na čemž se měl podílet i Syrový. Když se Němci 15. března 1939 začali valit přes hranice k okupaci zbylého
českého území, Syrový vydal armádě rozkaz neklást odpor. Pak se v uniformě zú-

častnil několika oficiálních akcí a vznikly fotografie s Hitlerem či Henleinem.
Poté se stáhl do ústraní na venkov,
kde ho sledovalo gestapo. Při Pražském
povstání chtěl bojovat, ale byl odmítnut, později zatčen a označen za kolaboranta. Národní soud ho v dubnu 1947
uznal vinným a odsoudil na 20 let vězení. Propuštěn byl po 15 letech po amnestii prezidenta Novotného.
Zaměstnání sháněl s velkými obtížemi
a nakonec pracoval jako noční hlídač. Zemřel 17. října 1970 v Praze.
(jos)

INZERCE

MAĎARSKO AUTOBUSEM
ALL INCLUSIVE

Hotel Danubius Bük****
Víno, točené pivo (11.00–22.00 hod)
5. 10.–9. 10. (4 noci) 7 790 Kč
14. 10.–18. 10. (4 noci) 7 790 Kč
2. 12.–5. 12. (3 noci) 5 990 Kč
Rezervace a info:
CK Hungariatour Praha, Dlouhá tř. 38
Tel.: 736 485 865
www.hungariatour.cz

BACK TO THE 90's

Každý den
16:00–17:00
22:00–24:00

HUDEBNÍ STANICE, NYNÍ I NA SATELITU
VÍCE NA WWW.FACEBOOK.COM/OCKOSTAR

Česká republika

Nejlepší kanonýr všech
dob, fotbalový virtuos
Josef Bican se narodil
před 105 lety. Dal víc
gólů než slavný Pelé.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Kanonýr, který nastřílel nejvíc
gólů na světě, dřel po konci kariéry jako
dělník. Od narození Josefa „Pepiho“ Bicana uplyne 105 let. „Střílel branky,
i když ho střežilo trio obránců. Byl rvavý, hravý, průbojný, nekompromisní.
Utekl komukoli a každou skrumáží proklouzl s lehkostí pierota. Klamal tělem,
nohama, rameny jako lišácký boxér,“
charakterizoval Pepiho Bicana Vítězslav Houška v knize Věčná Slavia.
Josef Bican se narodil ve Vídni
25. září 1913 českým rodičům. Bicanovi odešli do Rakouska, stejně jako mnoho Čechů a Moravanů, za prací. Otec
Franzi začal za rakouskou reprezentaci
hrát fotbal a i chlapec se brzy proháněl
po vídeňských hřištích. Měl obrovský
talent, zejména v technice a sprintu. Velmi rychle stanul ve špičkovém klubu Rapid Vídeň, proti kterému v listopadu
INZERCE
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Proč lid miloval Pepiho
1933 nastoupila pražská Slavia. Když viděli Bicana hrát a navíc zjistili, že je
Čech, bylo rozhodnuto přetáhnout ho
k sešívaným, to trvalo ale ještě čtyři
roky. „Slavia mě strašně chtěla. Rapid je
více než Sparta Praha, bojovností i tvrdostí. A Slavia je více než Austria ve
Vídni. Tedy elegancí. 16. dubna 1937
jsem přijel do Prahy. První zápas byl proti Náchodu. Stadion Slavie byl plný, vyhráli jsme 4:1 a já jsem dal všechny čtyři
branky,“ zavzpomínal kanonýr v lednu
1998 pro rakouský deník Die Presse.
Na vrcholu sil ho zastihla válka, kvůli které musel hrát jen na domácí půdě.
Krom toho se zalíbil Němcům, ovšem
odmítal všechny nabídky k přijetí německého občanství, byť to bylo riskantní. Chtěl zůstat Čechem – a tak se stalo.

skandovat Ať žije Bican! Bylo zle,
nařkli mě, že jsem provokatér, a v Hradci jsem skončil,“ připomněl slavnou historku v jednom z posledních rozhovorů
pro Lidové noviny.

Do Troji k Vltavě na ryby

Bican ovládl 1. máj
Ještě před únorem 1948 měl na stole nabídku k přestupu do Juventus Turín za
šest milionů korun. Mladá paní Bicanová ale z Prahy nechtěla a Pepi jí vyhověl. Komunisté mu přízeň neprojevili.
„Na prvního máje 1953, to jsem hrál za
Hradec Králové, za mnou přišli, abych

Legendární Pepi Bican útočí v sešívaném dresu Slavie. FOTO | MAFRA
šel na manifestaci, prý kvůli lidem.
Před tribunou s potentáty se namísto volání Ať žije Antonín Zápotocký začalo

Přešel znovu do Slavie, kde v listopadu
1955 nastoupil k poslednímu utkání. Milovaný klub nakonec opustil a musel se
spokojit s prací závozníka či pomocného dělníka. Dlouhá léta pak žil v pražských Holešovicích u Vltavy a rád chodil na ryby do Troji.
V roce 2001 byl vyhlášen mezinárodním králem ligových střelců 20. století,
až za ním skončil Pelé, brazilská legenda.
Josef Bican zemřel 12. prosince 2001
a je pohřbený mezi velikány na pražském Vyšehradě. Kameraman Miroslav
Ondříček, tehdejší předseda představenstva Slavie Praha, se zasloužil o to, aby
fotbalový klub uvolnil 350 tisíc na hrobku a bustu. „Pánové, ujišťuji vás, že ani
jeden z nás, ani nikdo z hráčů Slavie už
se na Slavín nedostane, zatímco Pepiho
národ miloval. A bylo to,“ zavzpomínal
Miroslav Ondříček.
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Pozor na uši!
Zvonění v uších, ztráta
rovnováhy nebo
zhoršené vnímání
vysokých tónů. Všechny
tyto příznaky mohou
signalizovat závažnější
potíže se sluchem. Řada
lidí je přitom ignoruje.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Zhoršování sluchu je věc, která jde
přirozeně ruku v ruce s přibývajícím věkem. Ale to, jak brzy vás začnou uši zrazovat a v jakém rozsahu, můžete do velké míry sami ovlivnit. A důležité je vůbec si všimnout, že problémy se sluchem začínají.
Podle chicagského otolaryngologa
Sreekanta Cherukuriho na zhoršení sluchu poukazují i problémy s rovnováhou. Lidé se zhoršeným sluchem podle
něj vynakládají podstatně více energie
a soustředění na to, aby slyšeli, co se ko-

5plus2
■ ZDRAVÍ
lem nich odehrává, a tak mozek věnuje
méně pozornosti takové zdánlivé banalitě, jako je udržení rovnováhy. Pokud se
vám tedy častěji, než je zdrávo, stává,
že klopýtáte, zakopáváte a ztrácíte balanc, jedním z důvodů může být opomíjený zhoršený sluch.
„Sluch se nám nezhoršuje až ve stáří,
jak si mnozí myslí, ale víceméně pomalinku slábne již od dětství, kdy se snižuje rozsah námi slyšených frekvencí.
Rychlost zhoršení závisí nejen na naší
genetické výbavě, ale velkou měrou se
projevuje i hluková zátěž. Například
práce v hlučném prostředí či časté poslouchání hlasité hudby,“ říká Hana Pokorná z ORL Praha.
Právě nadměrná hluková zátěž bývá
často opomíjený faktor. Pobyt a práce
v rušném, extrémně hlučném prostředí
nejsou jedinými riziky. Sluch může
podle odborníků časem poznamenat například i časté používání sluchátek – zejména takzvaných „pecek“, které se za-

souvají na okraj zvukovodu. U nich totiž hrozí poškození ušního bubínku.
Výraznější problémy se sluchem se
začínají projevovat většinou kolem šedesátého roku. Avšak mírnější příznaky
se mohou vyskytnout podstatně dříve.
Lidé si jich často ani nepovšimnou. Slyší například konverzaci, ale hůře rozumí některým jednotlivým slovům. V celkovém kontextu problém ignorují, protože je nijak závažně neomezuje.

Vysoký hlas je hůř slyšet
Dalším příznakem je také zhoršené vnímání vysokých tónů, tedy i mluvení
lidí s vysokým hlasem. Tato potíž souvisí hlavně s věkem, protože právě

s ním se mění frekvenční rozsah sluchu. Věk může i za další změny. „Pokud pomineme genetiku a hlukovou zátěž, příčinou nedoslýchavosti je postupující zhoršení prokrvení centrální nervové soustavy spolu s prohlubujícími
se změnami na cévním řečišti. Zde vlivem aterosklerózy dochází ke zmenšení průtoku krve a tím snížení výživy buněk,“ vysvětluje Pokorná.
Jedním z nejranějších příznaků hrozící ztráty sluchu je pak zvonění či bzučení v uších, které se může objevovat
i pouze nárazově a po chvíli odeznít.
Také to bývá přehlížený signál. V momentě, kdy zvonění, ať už mírné či silnější, neustává, s největší pravděpodobností to poukazuje na poškození nervů.

INZERCE

Rovnováha mezi prací a volným časem hraje
při výběru zaměstnavatele významnou roli
Získat nové zaměstnance je při současném
stavu na trhu práce oříšek pro každou
firmu. Složitou situaci řeší i banky, které
v minulosti nemívaly s obsazením volných
pozic problém, hlavně díky pověsti seriozních zaměstnavatelů. Dnes i jim chybí
stovky pracovníků. Důvodem je především
rekordně nízká nezaměstnanost a mnohem
větší ochota lidí změnit práci.
Tento trend kromě statistik České národní banky
potvrzují také čísla z pracovních portálů. Na jednom z největších portálů práce nyní najdete přes
2 000 volných pozic v bankovním a finančním
sektoru. Velká poptávka je hlavně po bankéřích, IT
specialistech, ale i po dalších odbornostech.
Mezi banky, které hledají desítky pracovních posil,
patří i nová Hello bank! Ta na trh vstoupila před
rokem po rebrandingu z Cetelemu a stále rozšiřuje
své obchodní týmy v Praze, Brně a Ostravě. Nejvíce
chybí osobní a telefonní bankéři, kteří se starají
o spokojenost klientů. Už dávno přitom neplatí, že
jsou tyto pozice opomíjené a plné stresu. Naopak,
pro banku jsou to právě oni, kdo díky každodennímu kontaktu s klienty mohou svými znalostmi
přispět ke zlepšení procesů a nabídky produktů.

V Hello bank! k tomu využívají i interní program
inovací, díky kterému se všichni zaměstnanci
spolupodílí na dalším rozvoji banky.
Přátelské prostředí a prostor pro zájmy
Pro to, aby firmy získaly nové zaměstnance, musí
nyní nabídnout víc, než jen stravenky nebo příspěvky na životní či penzijní pojištění. Atraktivním
lákadlem může být třeba více dní dovolené, či široká
nabídka sportovního nebo kulturního vyžití. A v tom
banky stále patří mezi nejlepší zaměstnavatele. Třeba
v Hello bank! získají zaměstnanci 28 dní volna už při
nástupu a po 2 odpracovaných letech se počet navýší
na celých 6 týdnů.
Další praktické benefity jsou při výběru zaměstnavatele zásadní zejména pro nastupující generaci.
Stěžejním se stává celkové pracovní prostředí
a také to, jaké pracovní podmínky zaměstnavatel
poskytne k udržení rovnováhy mezi prací, zájmy
a soukromým životem, tzv. work – life balance.
K takovým výhodám se řadí například práce
z domova nebo možnost zkrácených úvazků.
Při rozhodování však může být důležité i celkové
směřování firmy a její filozofie. Lidé si dopředu
zjišťují, jak se firma chová ke svým zaměstnancům
i to, zda je společensky zodpovědná nebo jestli myslí
na ekologii a udržitelný rozvoj. I na tomto poli banky
coby zaměstnavatelé pokročily. Ve velké míře se

snaží podporovat i zájmy zaměstnanců, stejně jako
jejich duševní i fyzický rozvoj. Například skutečnost, že do práce mohou přijet na kole, kde je pro ně
k dispozici potřebné zázemí jako je kolárna, skříňka
a sprcha. Paleta je dnes hodně široká a například
Hello bank! kromě klasických školení nabízí lidem
i kurzy na rozvoj osobnosti, coaching, konzultace
s fyzioterapeutem, krátké protažení s trenérem
nebo Multisport kartu. A takové benefity také jistě
nejsou bezvýznamným plus při rozhodování.
Zdroj: Hello bank!, www.hellobank.cz
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Z košíku hub uměl udělat noty
Hudební skladatel Václav
Hálek slyšel
melodie tam,
kde snad
nikdo jiný
na světě.
V houbách.

FOTO | MARTIN MRÁZ

ČR | Česko je země houbařů a sběr hřibů, bedel či holubinek se stal téměř národní tradicí. Oproti zbytku světa nebývalé množství českého lidu pozná jedlou čirůvku či nejedlou penízovku
a české lesy brázdí amatérští mykologové, kteří znají stovky z asi 10 tisíců druhů, které na našem území rostou. Ale snad nikoho v republice ani
na světě neinspirovaly houby tak,
jako skladatele Václava Hálka – slyšel v nich totiž hudbu.
Nadšený mykolog, který na pražské
konzervatoři vystudoval hru na klavír, s
košíkem, nožíkem a notovým papírem
vyrážel do lesů, kde upřel zrak na
houbu a zaposlouchal se. Netrvalo

dlouho a ona k němu začala promlouvat.
„Zapisoval jsem hudbu, kterou ke mně
houby zpívaly,“ uvedl v roce 2004 pro
britský deník The Guardian. Celkem složil na 1650 „houbových melodií“, část
z nich vydal v roce 2002 jako Hudební atlas hub. Kniha s podtitulem „hřibovité“
má vždy na levé straně fotografii houby
s popisem, na straně vedlejší je pak otištěná skladba s názvem jako Hřib kovář
nebo třeba Kozák březový. Vzadu je pak
CD s více než čtyřiceti melodiemi.

Jako orchestr v hlavě
Dar slyšet hudbu z muchomůrek i ryzců
objevil Hálek jednoho letního dne roku
1980, kdy vyrazil s přáteli na mykologickou vycházku do lesů kolem Jílového u Prahy. „Bylo sucho, nikde ani klobouček. Najednou se na navážce u cesty
objevila houba, zvoneček sadní. Jeden
z mykologů ji chtěl fotografovat a přes
hledáček fotoaparátu mě požádal, zda
bych mu kompozici schválil,“ vzpomínal. Když houbu uviděl, uslyšel tóny.
„Skoro jsem se lekl. Celý orchestr začal
hrát. Tušil jsem, že se děje něco mimořádného,“ dodal s tím, že si hned odběhl

pro notový papír a začal psát. Chvíli
nato našel jinou houbu, rostla na dřevěném plotě mateřské školky. „Houževnatec pohárovitý. Zase jsme ho fotili a já
uviděl zvláštní věc. Bylo to, jako když
se člověk dívá do nekonečna vesmíru.
Viděl jsem houbu a vesmír zároveň,“
vzpomíná. Tak později vznikla celá
symfonie s názvem Mykokosmická.
Virtuos bydlel v Praze na sídlišti
Bohnice. Když jednou nemohl v noci
usnout, vypravil se na houby do areálu
tamní psychiatrické léčebny. Pár jich našel a vrátil se domů. Později mu došlo, že
kdyby narazil o půlnoci na zřízence, těžko by se domů dostal. „Asi bych nevysvětlil, že tam o půlnoci sbírám houby,“
popisoval jednu ze svých historek muž,
který pořádal vyprodané houbové koncerty v Rudolfinu. Mykologové dodnes
vzpomínají, jak lidé v sále pozorně poslouchali tklivou skladbu pro housle s názvem Boletus edulis čili Hřib smrkový.
Hálek zemřel v roce 2014, jeho houbové melodie ale znějí dál. Kdo by si
chtěl „poslechnout houby“, může 13. října v 15 hodin zajít do kostela sv. Matěje
v pražských Dejvicích na akci Vzpomínka na Václava Hálka.
(re)
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REGENERACE TĚLA I DUCHA
v jizerských horách

KC

A

CESTA Z MĚSTA – ANTISTRESOVÝ POBYT
4 dny / 3 noci, od 3.705 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, 3 wellness procedury, minigolf

E

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA – SENIORSKÝ POBYT 60+
6 dní / 5 nocí, od 5.540 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, vstupní lékařská prohlídka, 10 procedur za pobyt

SINGL POBYT
5 dní / 4 noci, od 5.905 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, káva a zákusek, 6 wellness procedur

RODINNÝ JIZERSKÝ ZÁŽITEK
3 dny / 2 noci, od 2.285 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, dárek pro každého malého návštěvníka,
minigolf, masáž pro rodiče. Ubytování pro dítě do 12,99 zdarma.


Libverda

Praha
Ostrava

Kompletní nabídku naleznete na www.lazne-libverda.cz
DOMÁCÍ MAZLÍČCI JSOU V NAŠEM RESORTU VÍTÁNI.

BONUS PRO VÁS: LÁHEV VÍNA V ROMANTICKÉ RESTAURACI VALDŠTEJN
Užijete si chvíle pohody u sklenky vína a v příjemném prostředí. U všech nových
rezervací od 3 nocí a více a realizaci pobytu od 1. 9. – 30. 9. 2018 pro Vás bude
připravena láhev vína s naší romantické restaurace Valdštejn (platí pro samoplátecké pobyty (1 láhev vína / pokoj / pobyt)).

Brno

S Resort
R
L
Spa
Libverda
Lázně Libverda 82, 463 62
Tel.: +420 482 368 102
E-mail: info@lazne-libverda.cz
WWW.LAZNE-LIBVERDA.CZ
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„Žhavé“ recepty. Chilli se hodí i do dezertů
Když to s nimi přeženete,
ochromí vám chuťové
buňky a bude vám hořet
jazyk. Pálivé papričky jsou
ale jinak skvělou surovinou
pro přípravu různorodých
jídel. Teď začíná jejich
hlavní sezona.

Hovězí s mangovo-chilli salsou
Potřebujeme: 2 manga, 2 jarní cibulky, 4 chilli papričky, 3 lžičky limetkové šťávy, 4 steaky ze
svíčkové, pepř, olivový olej, sůl, čerstvou petržel. Postup: Manga oloupeme, pokrájíme na menší
kousky. Očištěné cibulky nakrájíme na tenká kolečka, chilli papričky rozpůlíme, vyškrábneme
semena a nasekáme. Polovinu nasekaných papriček dáme stranou. Mango promícháme
s cibulí, chilli, limetkou a odložíme do chladu. Očištěné a osušené steaky posypeme zbylou
polovinou papriček, zakápneme olejem, dáme do lednice odležet na 12 hodin. Půl hodiny před
přípravou maso vyjmeme a necháme ho rozležet při pokojové teplotě, osolíme. Troubu
předehřejeme na 120 °C. Steaky opékáme nasucho na rozehřáté pánvi asi 4 až 5 minut po každé
straně, ve vyhřáté troubě je pak pět minut necháme odpočinout a dojít. Maso podáváme
rozkrájené na proužky s vychlazenou mangovou salsou ozdobenou čerstvou petrželí.

5plus2
■ V KUCHYNI
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VARI DÁVÁ DARY
ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

Ke každému jednoúčelovému
mulčovači / vyžínači křovin
(F-550, F-550B, F-600B a F-700
HYDRO) získáte jako dárek výkonný křovinořez VARI o obsahu 43 ccm v ceně 3 490 Kč

ZDARMA!

Ceny mulčovačů /vyžínačů křovin od

27 990 Kč

s DPH

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:

Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 •Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 • Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská
2576, T 603 589 538, 603 589 544 • Dvůr Králové n.L. - Dubenec, Magrix, s.r.o., Dubenec 200, T 724009568 • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 • Klášterec nad Orlicí,
ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Kly, Komatec s.r.o., Krauzovna 379, T 777 116 737 • Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127
• Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM
MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 • Praha 4, RETOS PRAHA s.r.o., Modřanská 86, T 241 771 424 • Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8,
T 283 870 136 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Semily, ZAHRADNÍ TECHNIKA
TOMÁŠ, Riegrovo náměstí 20, T 481 625 205 • Třemošnice, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, nám. Míru 353, T 601 382 805 • Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM
Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 141 • Uhlířské Janovice, Aribor s.r.o., Kolínská 670, T 604 320 363 • Vysoké Mýto, ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD s.r.o., Husova 173/II, T 604 787 328

Kompletní sortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna

www.vari.cz.

Čokoládový muffin
s chilli
Na 12 muffinů potřebujeme: 80 g másla,
1/2 lžičky chilli vloček, 300 g hořké
čokolády, 250 g celozrnné mouky, 1 lžičku
prášku do pečiva, 1 lžičku jedlé sody, 4 lžíce
kakaa, 150 g přírodního cukru, 1 vanilkový
cukr, 2 velká vejce, 200 g bílého jogurtu,
200 ml smetany na vaření, 1 chilli papričku.
Postup: Máslo rozehřejeme v hrnečku
s chilli vločkami a necháme ho zchladnout.
Třetinu čokolády nasekáme na malé
kousky. Troubu předehřejeme na 200 °C.
Formu na muffiny vyložíme papírovými
košíčky. Mouku prosejeme do mísy
s práškem do pečiva a sodou, přidáme
kakao, cukr, vanilkový cukr a promícháme.
V menší misce prošleháme vejce,
přimícháme jogurt a máslo s chilli. Tekuté
přísady vlijeme do mísy s těmi sypkými,
lehce promícháme lžící a vmícháme
nasekanou čokoládu. Těsto rozdělíme do
košíčků a pečeme asi 25 minut. Smetanu
přivedeme k varu, nalámeme do ní zbylou
čokoládu a dobře rozmícháme. Chilli
papričku rozpůlíme, vybereme jadřinec,
propláchneme a nakrájíme na tenké
proužky. Vychladlé muffiny ozdobíme
čokoládovou polevou a proužky papričky.
Zdroj: Ilona Smetanová (ONA DNES)

Jak naložit domácí
chilli papričky?
Potřebujeme: 500 g chilli papriček
feferonek, 1/4 l vody, 1/4 l bílého octa,
1 lžičku soli, 1 lžičku cukru, 1/2 lžičky
koriandrových semínek, 1/2 lžičky zeleného
pepře, 1 bobkový list. Postup: Papričky
omyjeme, osušíme a na 3 až 4 místech
propíchneme. V hrnci zahřejeme vodu,
ocet, sůl, cukr a koření, dokud se sůl a cukr
nerozpustí. Nevaříme, jen zahříváme.
Omyté a propíchnuté papričky naskládáme
do vymytých sklenic, zalijeme horkým
nálevem a uzavřeme. Po týdnu sklenice
zkontrolujeme, dolijeme octem tak, aby
všechny papričky byly potopené v nálevu.
V chladničce vydrží 6 až 8 týdnů.

FINANČNÍ GRAMOTNOST
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Super cena? Pozor na chyták
Přeškrtnuté cenovky
s vymyšlenými částkami,
DPH schované v malých
písmenkách. Cenové
praktiky obchodníků
shrnuje ekonomka
Markéta Kabourková.

Č

eši na cenu slyší. A obchodníci
to moc dobře vědí. Proto také používají „triky“, aby právě ta jejich cena vypadala co nejpříznivěji.
Mezi nejpoužívanější praktiky při tvorbě cen patří:
Cena je stanovena takovým způsobem, aby vypadala výhodnější, například končí číslicí 9 (nebo lichou číslicí).
Kupující vnímá zpravidla tuto cenu
podle první části čísla, tedy 29,90 Kč
stále vypadá lépe než 30 Kč.
Cena se uvádí bez DPH a malým
písmem s DPH. S touto praxí se běžně
setkáte například v některých prodejnách s elektronikou.
Na cenovku se uvede přeškrtnutá
vyšší cena a výrazněji cena snížená (časté u výprodejů či dočasných akcí). Někdy ani nejde o skutečné výprodejní
akce, uvádí se smyšlená vyšší cena
a jako snížená se uvádí ta, za kterou se
skutečně prodává.

Různé ceny stejného zboží
Výrazné inzerování slevových akcí a výprodejů slouží k přilákání zákazníků do
prodejen s jediným cílem prodat zboží
za každou cenu. Ceny stejného produktu se mohou lišit např. podle místa prodeje. V chudých státech budou nižší
než v bohatých, ale mohou se lišit i v
různých oblastech jednoho státu, na kra-

ji města a v jeho centru, jiné ceny jsou
při prodeji prostřednictvím internetu,
jiné v prodejně a podobně.
Ceny se liší také podle zákazníků,
kteří si zboží pořizují. Fungují například známé věrnostní slevy pro stálé zákazníky, množstevní slevy, slevy pro
důchodce nebo děti.
Také doba nákupu ovlivňuje cenu.
Každý to zná – více peněz zaplatíte třeba za letní oblečení v letní sezoně, stejně jako vás bude stát více ovoce na tržišti ráno než večer. Snížení ceny u starších výrobků také nepřekvapí – nově zaváděné výrobky jsou dražší i přesto, že
jejich vlastnosti bývají velmi podobné.
Někdy rozhoduje i způsob placení.
Při okamžitém placení nebo placení dříve, než uplyne dohodnutá doba, bývá
časté poskytování slevy – takzvané
skonto.

Se splátkami opatrně
Spousta lidí využívá služby splátkových společností. Ty poskytují úvěry
především na spotřební zboží. Obvykle
je zprostředkuje obchodník na místě, poskytnutí úvěru je většinou velmi rychlé
(asi 20 minut) a nevyžaduje se potvrzení o příjmech. Postačuje často občanský
průkaz a další doklad (někdy jen platební karta nebo kartička zdravotní pojišťovny). Je u nich možné získat úvěr již
od 2000 korun a obvykle nepožadují
žádné poplatky.
Splátkové společnosti poskytují půjčky i hotově. V tom případě je však třeba
dávat velký pozor na to, o jakou společnost jde a jak vysokou úrokovou míru
požaduje. Jsou společnosti, které poskytnou úvěr za astronomickou úrokovou sazbu, jež je reálně nesplatitelná.

INZERCE

Na nečekané výdaje
je tu Zaplo.

Článek připravila
Ing. Markéta Kabourková,
ředitelka Ústavu pro výzkum
a vzdělávání.
■ Partnerem poradenského
tématu je Zaplo.cz.
■
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Byznys Xindla X
Písničkář Ondřej Ládek
alias Xindl X oslaví 10 let
na scéně
velkým
turné
s novým
albem.

JOSEF VLČEK

Z

a rok mu bude čtyřicet, ale do té
doby ještě čeká Xindla X náročné období. Chystá se na turné s
novým albem Sexy Exity. Posluchači
už z něj některé písničky znají. Třeba filmový duet se Sabinou Křovákovou Věčně nevěrná anebo trochu kontroverzní
Byznys. Teď se do rádií dostává jeho
nový singl Dřevo. Po prvním poslechu
se zdá, že v něm napsal pokračování svého asi nejpopulárnějšího hitu V blbým
věku. Jen tentokrát místo nad
svým stářím hořekuje nad
svou nešikovností.
Monology a zpovědi,
ať už skutečných nebo
fiktivních postav, jsou
jeho specialitou. Už
jeho první hit Anděl
z roku 2008 byl v tomto
stylu. Tehdy na sebe upozornil odvážným sexuálně ofenzivním tématem,
vynikajícím klipem se

spoustou hereckých
hvězd a originálním stylem, v němž
se folk a pop prolínal s rapem.
Ondřej Ládek alias Xindl X nestaví
svou kariéru na oslňujícím zpěvu. Je
především písničkář, který chce něco
říct. O sobě nebo o radostech a strastech
doby, v níž žijeme. Má civilní projev,
který se k modernímu folku dobře hodí,
smysl pro humor a laskavý pohled na
svět. Využil ho i jako jeden z týmu scenáristů, kteří psali populární televizní seriál Comeback, a potvrzuje ho v celé
řadě písní. Do textů dokázal dostat moderní a nekonformní jazyk, aniž by se
přitom ohlížel na to, že je někdy drsnější, než je v našich zemích zvykem. Slogan jedné z jeho nejznámějších písní
„Štědrej večer nastal, když jsem doma
chlastal“ mluví za všechno.
Jako každý dobrý písničkář nezůstává
jen u humoru. Cudzinka v tvojej zemi,
kterou zpívá se slovenskou zpěvačkou

Mirkou Miškechovou, má dokonce
dvě roviny. Je to píseň o neporozumění a stále se zhoršující komunikaci jak mezi dvěma partnery, tak mezi
Čechy a Slováky. Patří k tomu úplně
nejlepšímu, co bylo v posledních pěti letech v Česku napsáno a natočeno.
Xindl X má pověst hodně pracovitého
muže. Vedle osmi alb má bývalý student
scenáristiky a dramaturgie na FAMU na
kontě knihu Bruno v hlavě, scénář k filmu Restart a divadelní hru Dioptrie růžových brýlí. Aby to stíhal a měl na práci
klid, tráví část roku co nejdál od pražského spěchu, v jisté španělské enklávě.
Ládek píše často i pro jiné umělce.
S Olgou Lounovou natočil orientálně střiženou Lásku v housce, která má na YouTube deset milionů zhlédnutí. V současnosti z jeho kreativity těží například duo
Slza nebo The Tap Tap, pro kterou které
napsal populární písničku Řiditel autobusu. Jeho vystoupení bude jedním z vrcholů letošního Českého mejdanu s Impulsem, který se chystá v O2 areně už na
13. října.

INZERCE

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.
Amazon od září zvedá mzdy na 150
Kč/h+bonus až 10% Máme pro vás
jednoduchou práci v příjemném a moderním
prostředí, dopravu do práce a zpět zdarma,
5 týdnů dovolené a mnoho dalších výhod.
Nepropásněte šanci vydělat si více peněz!
Volejte ZDARMA na 800 856 856 a získejte
Randstad s.r.o.
práci v Amazonu.

Specialista péče o zákazníky v terénu
provize vyplácíme týdně. Náplní činnosti je
zpracování žádostí o půjčku, výběry splátek
a vyhledávání klientů. Činnost vykonáváte
v místě bydliště. Sami si určujete pracovní
dobu –spolupráce je vhodná i pro maminky
na MD, důchodce. Kontakt: 602170916

Více na www.jobdnes.cz/detail/3FL0OA

Více na www.jobdnes.cz/detail/IQANY0

Administrativa

Strojírenství

Datový specialista

20 000 - 25 000 Kč / měsíc

Technolog pro papírenský průmysl

Administrativní pracovník s NJ

22 000 - 30 000 Kč / měsíc

Technolog

Asistent/ka vyššího managementu s AJ

20 000 - 30 000 Kč / měsíc

Technolog pro lakování

Asistent/ka managementu s AJ

20 000 - 32 000 Kč / měsíc

Produktový inženýr junior

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Provident
Financ ial s.r.o.

30 000 - 30 000 Kč / měsíc
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Fotbal

Vrbova dvoustovka

Strůjce plzeňského
fotbalového zázraku
Pavel Vrba si odbyl
o víkendu dvoustý
ligový zápas coby trenér
v české lize. Se svým
týmem nyní potřetí
vstoupil do Ligy mistrů.

ČR | V Česku i na Slovensku prožíval velké úspěchy, u reprezentace a hlavně v Rusku se naopak dočkal tvrdých pádů. Přesto
je Pavel Vrba, jenž o víkendu při utkání
s Opavou odkoučoval svůj 200. zápas
v české lize, v současnosti nejvýraznější
trenérskou postavou Fortuna ligy.
Když na podzim roku 2008 Pavel
Vrba po nečekaném vyhazovu ze Žiliny
nastoupil do plzeňské Viktorie, žádné velké zázraky se nečekaly. Západočeský
tým se obvykle potácel na hraně mezi
první a druhou ligu, omšelý stadion diváky příliš nelákal. Jenže už v roce 2010 se

9. kolo Fortuna ligy

FOTO | MAFRA

tým okolo Pavla Vrby a mimo jiné také
kolem několika hráčů odvržených ze
Sparty s cejchem „nepotřební“ dočkal
překvapivého vítězství v domácím pohárů a o rok nato i titulu a postupu do Ligy
mistrů. Z Plzně se rázem stal stroj na fotbalové úspěchy. Další trofej i postup
mezi evropskou fotbalovou smetánku vystavily Vrbovi jízdenku ke kormidlu české reprezentace. Vrba sice úspěšně prošel kvalifikací, ale na šampionátu 2016
tým selhal. Následoval poněkud nedůstojně prezentovaný úprk do bohaté Ma-

Pátek 21. září
Zlín – Ostrava (18:00, ČT Sport)
Sobota 22. září
Olomouc – Dukla (15:00)
Karviná – Příbram (17:00)
Mladá Boleslav – Slovácko (17:00)
Opava – Teplice (17:00)
Sparta – Liberec (19:00, O2 TV Sport)
Neděle 23. září
Slavia – Bohemians (18:00, O2 TV Sport)
Pondělí 24. září
Jablonec – Plzeň (O2 TV Sport)

chačkaly. Jenže zatímco ještě před plzeňskou jízdou snů Vrba sbíral úspěchy na
Slovensku, tak v ruském zahraničním angažmá se mu vůbec nedařilo a po pár měsících si zase mohl balit kufry. Od loňského jara navázal na své působení v Plzni
a Viktorii opět přivedl k zisku titulu a tím
i do Ligy mistrů. Už potřetí.
Dvě stovky odkoučovaných zápasů
v české lize je sice pěkné číslo, ale Vrba
je v tomto ohledu „až“ patnáctý v pořadí.
Na první místě je se 413 zápasy Petr Uličný, druhý je Pavel Tobiáš se 406. (mb)

Jízdní řád českých týmů v Evropě
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Více na www.ifortuna.cz

Skupina K – Jablonec: 20. září (hráno po uzávěrce 5plus2),
Stade Rennes – Jablonec, 4. října (21:00) Jablonec – Dynamo Kyjev, 25. října (21:00) Jablonec – FC Astana, 8. listopadu (16:50) FC Astana – Jablonec, 29. listopadu (21:00)
Jablonec – Stade Rennes, 13. prosince (18:55) Dynamo Kyjev – Jablonec.
(mb, iDNES.cz)

is ost

Vsaď si

Skupina G – Viktoria Plzeň: 19. září (hráno po uzávěrce
5plus2) Plzeň – CSKA Moskva, 2. říjen (21:00) AS Řím –
Plzeň, 23. října (21:00) Real Madrid – Plzeň, 7. listopadu
(21:00), Plzeň – Real Madrid, 27. listopadu (18:55) CSKA
Moskva – Plzeň, 12. prosince (18:55) Plzeň – AS Řím.

Skupina C – Slavia Praha: 20. září (hráno po uzávěrce
5plus2) Slavia – Bordeaux, 4. října (18:55) Zenit Petrohrad
– Slavia, 25. října (18:55) FC Kodaň – Slavia, 8. listopadu
(21:00) Slavia – FC Kodaň, 29. listopadu (18:55) Bordeaux
– Slavia, 13. prosince (21:00) Slavia – Zenit Petrohrad.

inisterst o nancí aru e
astí na azar ní e
e zni nout z

Liga mistrů

Evropská liga

18+

ČR | České kluby ve středu a ve čtvrtek vstoupily do hlavní
fáze evropských pohárů. Plzeň sehrála už v 1. kole možná klíčový duel v boji o třetí místo v základní skupině Ligy mistrů
s moskevským CSKA. V Evropské lize zahájila své působení
ve skupině Slavia i Jablonec. Jací soupeři a kdy čekají české
týmy během podzimní části evropských pohárů?

TV program týdeníku 5plus2

sobota 22. září 2018
Nova

Prima

Prima cool

8.00 Show Toma a Jerryho (18) 8.20 Krok za
krokem II (18) 8.45 Tvoje tvář má známý hlas V
11.25 Koření 12.25 Volejte Novu 13.00 Rady
ptáka Loskutáka 13.50 Tipy ptáka Loskutáka
14.05 Víkend 14.55 Chceš mě, chci tě 16.45
Příšerná tchyně 18.50 Helena IV (44) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Powerpuff Girls (36) 6.40 Transformers:
Roboti v utajení IV (23) 7.00 M.A.S.H (117)
7.40 M.A.S.H (118) 8.10 M.A.S.H (119) 8.45
Autosalon 9.55 Bikesalon 10.30 Prima
Partička 11.35 Česko Slovensko má talent
13.00 Polda II (4) 14.10 Vraždy v Midsomeru
V 16.25 Madla z cihelny. Filmová komedie
(ČR, 1933). Hrají L. Baarová, A. Nedošinská,
H. Haas, V. Borský, A. Třebovský, V. Paul,
H. Bušová a další 18.55 Velké zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

6.30 Poslední loď (6) 7.10 Extant (6) 8.10 Top Gear
2011 9.25 Pevnost Boyard (6) 11.35 Re-play 12.10
Futurama VII (4) 12.40 Simpsonovi XVII (19, 20)
13.30 COOLfeed 13.45 Simpsonovi XVII (21, 22)
14.40 Futurama VII (5) 15.10 Amazing Spider-Man
2 17.55 Simpsonovi XVIII (1) 18.30 Simpsonovi
XVIII (2) 18.55 Simpsonovi XVIII (3) 19.30
Simpsonovi XVIII (4) 20.00 Sám doma 22.15
Kongo 0.25 Grimm VI (1)

20.00 Kde domov můj? Speciál
Speciální vydání oblíbené televizní soutěže s Alešem Hámou
21.25 Musíme si pomáhat
Komediální drama (ČR, 2000).
Hrají B. Polívka, A. Šišková,
J. Dušek, C. Kassai, M. Huba.
Režie J. Hřebejk
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.25 Psi
Thriller (Fr., 1979). Hrají
G. Depardieu, V. Lanoux,
F. Ardantová, N. Calfanová,
P. Vernier a další. Režie
A. Jessua
1.00 Banánové rybičky
1.40 Přes nový práh
2.05 Malá farma
2.30 Sama doma
4.05 Dance World 2009
4.45 Jak se vede, sousede?
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.00 Krimi 5.20 Noviny 6.00 Krimi

6.25 Noviny 7.00 Soudní síň 9.00 Policisté v akci
10.00 Rudá bouře, sci-fi film (Kan., 2011) 12.00
Chlapci a chlapi (2/11) 13.10 Kdyby bylo kdyby –
Láska, sex a štěstí (9, 10) 15.25 Soudní síň 16.25
V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Rodáci (2/13), dramatický seriál (ČR, 1988) 22.30
Tenkrát na západě 0.25 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.30 Noviny 6.10 Krimi 6.35 Noviny
7.20 Soudní síň 8.30 Skutečné příběhy 9.35
Soudní síň – cz 10.30 Hotel (8/8) 11.30 Jsem
máma (2/20) 12.35 Rodáci (2/13) 14.45 Samorost,
komedie (ČR, 1983) 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.00 Všechno, co mám rád 2
23.40 Všechno, co mám rád 2 0.15 Na chalupě
PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 10.30 Ochránci

11.30 Ve jménu zákona (47/131) 12.30 První oddělení
(30) 13.00 V sedmém nebi 15.05 Soudní síň 17.05
Policisté v akci 18.05 Profesionálové III (12/30) 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Samorost, komedie (ČR,
1983) 22.25 Soudní síň – cz 23.05 Profesionálové III
(12/30) 0.00 Ve jménu zákona (47/131)

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
6.20 Polopatě 7.10 Sestřičky růží 7.50 Úsměvy
Valérie Zawadské 8.30 Gejzír 9.00 Otec Brown
V 9.45 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 O kumburské Meluzíně 13.55 Rozhodni,
obraze krásný 14.20 Doktor z vejminku (2/7)
15.05 Zaspala nevěsta 16.15 Hercule Poirot
17.55 Bydlet jako... v secesi 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

Pes, který zpívá, nekouše

PES RO(C)KU
PÁTEK 28. 9. |16:40

20.15 Tvoje tvář má známý hlas V
22.55 Království
Akční film (USA/N, 2007)
1.05 Chceš mě, chci tě
Romantická komedie (USA, 2009)
2.50 Krok za krokem II (19)
3.10 DO-RE-MI
4.00 Kriminálka Anděl IV
5.05 Novashopping

ÚTERÝ 11.30 Ve jménu zákona (48/131) 12.30
První oddělení (31) 13.05 V sedmém nebi 15.10
Soudní síň 17.05 Policisté v akci 18.05 Profesionálové
III (13/30) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Pizza
a marmeláda 22.20 Soudní síň – cz 23.05 Profesionálové III (13/30) 0.00 Ve jménu zákona (48/131)
STŘEDA 11.30 Ve jménu zákona (49/131) 12.30

První oddělení (32) 13.00 V sedmém nebi 15.05
Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Profesionálové III (14/30) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Prázdniny II (4/10) 21.30 Jsem máma (4/20) 22.30
Soudní síň – cz 23.30 Profesionálové III (14/30)

ČTVRTEK 12.30 První oddělení (33) 13.00

V sedmém nebi 15.10 Soudní síň 17.05 Policisté
v akci 18.00 Profesionálové III (15/30) 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Začátek konce: Srážka s kometou 22.15 Soudní síň – cz 23.00 Profesionálové III
(15/30) 0.00 Ve jménu zákona (50/131)

PÁTEK 12.30 První oddělení (34) 13.00
V sedmém nebi 15.05 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Profesionálové III (16/30) 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Chlapci a chlapi (3/11) 21.30
Skutečné příběhy 22.30 Ochránci 23.30 Profesionálové III (16/30) 0.30 Ve jménu zákona (51/131)

20.15 1 PROTI VŠEM
Jediná česká zábavní show, ve
které můžete vyhrát až jeden
a půl milionu korun. Vyzkoušejte
svůj odhad proti zbytku země,
a hlavně se skvěle pobavte. To
vše živě s Liborem Boučkem
a Leošem Marešem
22.05 Muž s cejchem smrti
Akční thriller (USA, 1990). Hrají
S. Seagal, B. Wallace, K. David
a další. Režie D. H. Little
0.05 Mroží muž
Hororová komedie (USA, 2014).
Hrají M. Parks, R. Garman,
J. Depp a další. Režie K. Smith
2.10 Vraždy v Midsomeru V
Zkažené ovoce. Krimiseriál
(VB, 2001). Hrají J. Nettles,
D. Casey, A. Bellová, E. Davidová
a další. Režie P. Smith
4.10 Supernova
Sci-fi horor (USA, 1999)

Relax
SOBOTA 6.00 Stefanie 7.00 Dokumenty z pří-

rody 7.45 Regionální zprávy 8.00 Národní zprávy
8.25 Stefanie 9.25 Relax na špacíru 10.05 Zvěřinec
10.40 Relax TOP 11.25 Regionální zprávy 11.40
Národní zprávy 11.45 Luxus store 15.55 Esmeralda
18.40 Dámská jízda Heidi 19.35 Esmeralda 21.25
7 pádů Honzy Dědka 21.55 Sobotní zábava 23.30
Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store

NEDĚLE 7.45 Regionální zprávy 8.00 Národní

zprávy 8.25 Doktor z hor 9.25 Filmové novinky
10.05 Zvěřinec 10.40 Relax TOP 11.25 Regionální
zprávy 11.40 Národní zprávy 11.45 Luxus store
15.55 Labyrinty vášně 18.40 Dámská jízda Heidi
19.35 Labyrinty vášně 21.25 Vladimír Hron:
Poslední zhasne 23.00 7 pádů Honzy Dědka
23.30 Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 11.40 Národní zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.40 Esmeralda
17.35 Labyrinty vášně 18.35 Regionální zprávy
18.50 Národní zprávy 18.55 Doktor z hor 19.55
Esmeralda 20.50 Labyrinty vášně 21.45 Stefanie
22.45 Regionální zprávy 23.00 Národní zprávy
23.05 Relax TOP 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.50 Medvědi 7.15 Velký průšvih 8.50 Můj přítel
Monk VIII (11, 12) 10.35 Námořní vyšetřovací služba
VI (13, 14), krimiseriál (USA, 2008) 12.50 Stůj, nebo
maminka vystřelí, komedie (USA, 1992) 14.35 Život
brouka, animovaný film (USA, 1998) 16.20 Happy
Feet, animovaný film (USA/Austr., 2006) 18.10
Kameňák 2, komedie (ČR, 2004) 20.00 Dokonalá
bouře, dobrodružný film (USA, 2000) 22.30 Dítě
číslo 44, thriller (USA/ČR/VB/Rum., 2015)

Prima Max
6.05 Transformers: Roboti v utajení IV (22) 6.30
Powerpuff Girls (35) 6.40 Velké zprávy 8.05
Pekelná kuchyně XI (20) 8.55 Vítejte doma IV (29)
9.50 Vítejte doma V (1) 10.50 Hlavně nenápadně
12.50 Švihák ajťák 14.55 Most u Remagenu, válečný film (USA, 1969) 17.35 Twilight sága: Rozbřesk
(1/2), dobrodružné fantasy (USA, 2012) 20.00
Jasné nebezpečí, thriller (USA, 1994) 22.55
Oldboy, akční mystery drama (USA, 2013)

ÚTERÝ 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická příro-

da 16.40 Esmeralda 17.35 Labyrinty vášně 18.35
Regionální zprávy 18.50 Národní zprávy 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.45 Regionální zprávy 23.00
Národní zprávy 23.05 Relax TOP 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická pří-

roda 16.40 Esmeralda 17.35 Labyrinty vášně 18.35
Regionální zprávy 18.50 Národní zprávy 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.45 Regionální zprávy 23.00
Národní zprávy 23.05 Relax TOP 23.45 Luxus store

ČTVRTEK 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická
příroda 16.40 Esmeralda 17.35 Labyrinty vášně
18.35 Regionální zprávy 18.50 Národní zprávy 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.45 Regionální zprávy 23.00
Národní zprávy 23.05 Relax TOP 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická pří-

roda 16.40 Esmeralda 17.35 Labyrinty vášně 18.35
Regionální zprávy 18.50 Národní zprávy 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.45 Regionální zprávy 23.00
Národní zprávy 23.05 Relax TOP 23.45 Luxus store

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 234

neděle 23. září 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.50
15.35
16.20
17.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.20
21.49
21.50
23.25
0.55
1.40

Zajímavosti z regionů 6.25 Tetička za
všechny peníze 7.00 Zaspala nevěsta
8.10 Úsměvy Luby Skořepové 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.00 Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (4/6)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Kočičí princezna
A co ten ruksak, králi?
O třech stříbrných hřebenech
Saturnin (3/4)
My všichni školou povinní (5/13)
Fešák Hubert
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Zahradnictví (4/6)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Sázka na třináctku
Wallander III
Bolkoviny
13. komnata Jaroslava
Samsona Lenka

NOVA
6.00
6.25
6.50
7.15
7.35
8.45
10.30
11.30
13.05
14.45
16.45
18.50
19.30
20.20
21.30
22.00
23.55
1.45
2.15

Lví hlídka (8)
Looney Tunes: Úžasná show II (2)
Kačeří příběhy (10)
Show Toma a Jerryho (19)
Krásná Locika
Pohádka (N, 2009)
Popelka v teniskách
Rodinný film (USA, 2016)
Malé lásky
Zpověď královny střední školy
Komedie (USA, 2004)
Strašidelný dům
Komedie (USA, 2003)
Hodíme se k sobě, miláčku?
Komedie (ČR, 1974)
Můj brácha má prima bráchu
Komedie (ČR, 1975)
Hospoda (46)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Dáma a Král II (4)
Střepiny
Křižovatka smrti
Akční komedie (USA, 1998)
Hodíme se k sobě, miláčku?
Komedie (ČR, 1974)
Volejte Novu
Život ve hvězdách

Prima
6.25 Powerpuff Girls (37)
6.40 Transformers:
Roboti v utajení IV (24)
7.10 M.A.S.H (119)
7.40 M.A.S.H (120)
8.05 Největší tankové bitvy II (10)
9.10 Prima ZOOM Svět
9.45 MotorSport
10.15 Teď vaří šéf!
11.00 Partie
11.45 Receptář prima nápadů
12.40 Vychytávky Ládi Hrušky
13.15 Vychytávky Extra
13.40 Jak se staví sen
14.25 Vraždy v Midsomeru V
16.40 Pane, vy jste vdova!
Komedie (ČR, 1970)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Tátové na tahu (3)
Komediální seriál (ČR, 2018)
21.30 Sport Star
22.05 Tahle země není pro starý
Thriller (USA, 2007)
0.35 Bikesalon
1.00 Největší tankové bitvy II (10)
2.00 Vraždy v Midsomeru V

Nova Cinema
6.15 Pýcha a předsudek 8.40 Happy Feet 10.35
Život brouka 12.45 Dokonalá bouře 15.15 Sue
Thomas: Agentka FBI (13-15), seriál (USA, 2002)
18.05 Příšerná tchyně, romantická komedie (USA,
2005) 20.00 Matrix, sci-fi thriller (USA, 1999)
22.35 Sejmi je všechny, akční film (USA, 2007) 0.15
Dítě číslo 44, thriller (USA/ČR/VB/Rum., 2015)

Prima cool
6.40 Poslední loď (7) 7.35 Extant (7) 8.35 Top Gear
2011 9.50 Pevnost Boyard (7) 12.15 Bikesalon 12.50
Futurama VII (5) 13.20 Simpsonovi XVIII (1, 2) 14.10
COOLfeed 14.25 Simpsonovi XVIII (3, 4) 15.20
Futurama VII (6) 15.50 Sám doma 17.55
Simpsonovi XVIII (5, 6) 18.55 Simpsonovi XVIII
(7, 8) 20.00 Smrtonosná past 4 22.45 Vikingové IV
(9) 23.45 Živí mrtví VIII (1) 0.45 Grimm VI (2)

Prima Max
6.40 Transformers: Roboti v utajení IV (23) 7.05
Powerpuff Girls (36) 7.25 Velké zprávy 8.30 Vítejte
doma V (2) 9.35 Madla z cihelny 11.50 Twilight sága:
Rozbřesk (1/2) 14.20 Jasné nebezpečí 17.20 Věčný
příběh, romantická komedie (USA, 1998) 20.00
Policajtka, romantický film (USA, 2001) 22.15 Muž
s cejchem smrti, akční thriller (USA, 1990) 0.15 Tahle
země není pro starý, thriller (USA, 2007)

pondělí 24. září 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.45
Martin Růžek 10.25 168 hodin 11.00
První republika III (3/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Svatba
14.20 Sázka na třináctku
Krimifilm (ČR, 1977)
15.50 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Labyrint III (4/7)
21.05 Manu a Matěj na cestě do Říma
21.30 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista II
23.15 Na stopě
23.40 Taggart
0.30 AZ-kvíz
0.55 GEN – Galerie elity národa

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.10
15.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.40
23.35
0.30
1.20
2.00
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3520)
Dáma a Král II (4)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (296)
Můj přítel Monk VIII (13)
Můj přítel Monk VIII (14)
Kriminálka Las Vegas V
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3521)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (50)
Kriminálka Anděl IV
Training Day (6)
Beze stopy V (4)
Můj přítel Monk VIII (13)
Můj přítel Monk VIII (14)
Kriminálka Las Vegas V
Střepiny

Prima
6.20
6.40
7.05
7.55
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.30
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
0.05
1.00
1.25
2.25
3.25
4.25

Powerpuff Girls (38)
My Little Pony V (16)
Jetelín (63)
M.A.S.H (120)
M.A.S.H (121)
Policie v akci
Katie Ffordová: Bellino štěstí
Romantický film (N, 2017)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (11)
Komisař Rex VI (3)
Komisař Rex VI (4)
Policie Hamburk (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (120)
Ano, šéfe!
V. I. P. vraždy (12)
Policie v akci
3 + 1 z Jetelína (64)
Komisař Rex VI (3)
Komisař Rex VI (4)
Policie Hamburk (3)
Prostřeno!

Nova Cinema
7.10 Stůj, nebo maminka vystřelí 8.50 Krásná
Locika 10.00 Myš, která řvala 12.05 Dokonalá
bouře 14.25 Teleshopping 14.45 Popelka v teniskách 16.30 Strašidelný dům 18.10 Chceš mě, chci
tě, romantická komedie (USA, 2009) 20.00 Smrt jí
sluší, komedie (USA, 1992) 22.00 Mrazivá vášeň,
thriller (USA, 1992) 0.25 Křižovatka smrti

Prima cool
11.00 Top Gear 2011 12.15 Futurama VII (6) 12.45
Simpsonovi XVIII (5, 6) 13.35 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XVIII (7, 8) 14.45 Těžká dřina 15.20
Re-play 15.55 Futurama VII (7) 16.15 Americký chopper II (6) 17.15 Top Gear 2011 18.45 Simpsonovi XVIII
(9-12) 20.35 COOLfeed 20.45 Vandráci 21.20 Teorie
velkého třesku IX (3, 4) 22.15 Prima Partička 23.05
COOLfeed 23.20 Americký chopper II (6)

Prima Max
6.10 Transformers: Roboti v utajení IV (24) 6.35
Powerpuff Girls (37) 6.50 Velké zprávy 8.15
Pekelná kuchyně XI (22) 9.05 Vítejte doma V (3)
10.00 Hvězdná brána III (3) 11.00 Správná holka
12.50 Věčný příběh 15.25 Smrtonosná past 4 18.15
Nevím nic, ale řeknu všechno 20.00 Kosmetička
a zvíře, romantická komedie (USA, 1997) 22.15
Romeo krvácí 0.40 Policajtka

úterý 25. září 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Příběhy slavných... Jiří
Wimmer 10.40 My všichni školou
povinní (5/13) 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Bořivoje Navrátila
14.30 Fešák Hubert
Komedie (ČR, 1984)
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Doktor Martin
20.55 Já, Mattoni
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Most IV (3/8)
22.55 Taggart
23.45 Manu a Matěj na cestě do Říma
0.15 AZ-kvíz

5.55
8.50
9.05
10.05
10.55
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
2.00
2.40
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3521)
Specialisté (50)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (297)
Můj přítel Monk VIII (15, 16)
Kriminálka Las Vegas V
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3522)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (835)
Víkend
Training Day (7)
Beze stopy V (5)
Můj přítel Monk VIII (15, 16)
Kriminálka Las Vegas V
Krok za krokem II (20)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (297)

6.20
6.40
7.05
7.55
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
23.05
23.55
0.50
1.55
2.55
3.55

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (39)
My Little Pony V (17)
Jetelín (64)
M.A.S.H (121, 122)
Policie v akci
Katie Ffordová: Srdeční záležitost
Romantický film (N, 2017)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (12)
Komisař Rex VI (5)
Komisař Rex VI (6)
Policie Hamburk (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (8)
Žihadla a detektivové.
Komediální seriál (ČR, 2018)
Polda II (5)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VI (5)
Komisař Rex VI (6)
Policie Hamburk (4)
Prostřeno!

6.30 Happy Feet 8.25 Můj přítel Monk VIII (13, 14)
10.10 Popelka v teniskách 12.20 Příšerná tchyně
14.35 Zpověď královny střední školy 16.20 Smrt jí
sluší 18.15 Můj brácha má prima bráchu, komedie
(ČR, 1975) 20.00 Spy Game, akční thriller (USA,
2001) 22.30 Hrdost a sláva, thriller (USA/N, 2008)
0.55 Matrix, sci-fi thriller (USA, 1999)

Prima cool
11.40 Vandráci 12.15 Futurama VII (7) 12.45 Simpsonovi XVIII (9, 10) 13.35 COOLfeed 13.50 Simpsonovi
XVIII (11, 12) 14.50 Teorie velkého třesku IX (3, 4) 15.40
Futurama VII (8) 16.00 Americký chopper II (7) 17.00
Top Gear 2011 18.15 Simpsonovi XVIII (13-16) 20.05
COOLfeed 20.15 Top Gear XXV (4) 21.20 Teorie
velkého třesku IX (5, 6) 22.15 Partička 22.55 COOLfeed 23.05 Americký chopper II (7) 0.05 Partička

Prima Max
7.20 My Little Pony V (16) 7.50 Powerpuff Girls (38)
8.05 Velké zprávy 9.25 Pekelná kuchyně XI (22)
10.20 Pekelná kuchyně XII (1) 11.20 Vítejte doma
V (3) 12.10 Vítejte doma V (4) 13.05 Hvězdná brána
III (4) 14.10 Nevím nic, ale řeknu všechno 15.55
Kosmetička a zvíře 18.15 Svatební zvony
20.00 Rambo III, akční film (USA, 1988) 22.15 Útěk
v řetězech, drama (USA, 1958) 0.15 Romeo krvácí

středa 26. září 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.55 Příběhy slavných...
Waldemar Matuška 10.50 Doktor
Martin 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Pozor na kozoroha
Komedie (ČR, 1994)
15.00 Všechnopárty
15.50 To je vražda, napsala VII
16.45 Manu a Matěj na cestě do Říma
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 Rapl (4/13)
21.05 Roznese tě na kopytech
Komedie (ČR, 2013)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Columbo
23.35 Most IV (3/8)
0.35 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.25
8.40
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.25
2.00
2.45
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3522)
Ordinace v růžové zahradě 2 (835)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (298)
Dr. House (1, 2)
Kriminálka Las Vegas V
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3523)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek X
Malé lásky
Training Day (8)
Beze stopy V (6)
Dr. House (1, 2)
Kriminálka Las Vegas V
Krok za krokem II (21)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (298)

Prima
6.20
6.40
7.05
7.55
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.30
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
0.50
1.50
2.50
3.50

Powerpuff Girls (40)
My Little Pony V (18)
M.A.S.H (122)
M.A.S.H (123)
M.A.S.H (124)
Policie v akci
Katie Ffordová: Ztracené srdce
Romantický film (N, 2017)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (13)
Komisař Rex VI (7)
Komisař Rex VI (8)
Policie Hamburk (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (121)
Léčba prací. Seriál (ČR, 2018)
Show Jana Krause
Tátové na tahu (3)
Policie v akci
Komisař Rex VI (7)
Komisař Rex VI (8)
Policie Hamburk (5)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.15 Zpověď královny střední školy 6.35 Můj přítel
Monk VIII (15, 16) 8.20 Sue Thomas: Agentka FBI
(13-15) 11.40 Smrt jí sluší 14.00 Angie 16.00
Předtím a potom 18.00 Vlna za vlnou, komedie (It.,
2016) 20.00 Stroj času, sci-fi film (USA, 2002)
21.50 Čest rodiny Prizziů, krimikomedie (USA,
1985) 0.20 Hrdost a sláva, thriller (USA/N, 2008)

Prima cool
12.25 Futurama VII (8) 12.55 Simpsonovi XVIII (13, 14)
13.45 COOLfeed 13.55 Simpsonovi XVIII (15, 16) 14.55
Teorie velkého třesku IX (5, 6) 15.45 Futurama VII (9)
16.05 Americký chopper II (8) 17.05 Top Gear 2011
18.15 Simpsonovi XVIII (17-20) 20.05 COOLfeed 20.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (4) 21.20 Teorie
velkého třesku IX (7, 8) 22.15 Partička 22.55
COOLfeed 23.05 Americký chopper II (8)

Prima Max
7.10 My Little Pony V (17) 7.35 Powerpuff Girls (39)
7.50 Velké zprávy 9.15 Pekelná kuchyně XII (1)
10.10 Pekelná kuchyně XII (2) 11.05 Vítejte doma
V (4, 5) 12.50 Hvězdná brána III (5) 13.50 Svatební
zvony 15.40 Zásnuby naruby 17.40 Holičství 3:
Nový sestřih 20.00 Nejvyšší nabídka, romantický
film (It., 2013) 22.50 Dům podezřelých (2/2), krimifilm (VB, 2013) 1.00 Útěk v řetězech

čtvrtek 27. září 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.50 Po stopách hvězd 10.15
Doktor z vejminku (2/7) 11.00
Saturnin (3/4) 11.40 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Lalůček
15.25 Příběhy slavných... Martin Růžek
16.20 Polopatě
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Doktor Martin
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha VIII
23.10 Kriminalista II
0.15 AZ-kvíz
0.40 Objektiv

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.10
15.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.30
2.15
2.55
3.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3523)
Výměna manželek X
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (299)
Dr. House (3)
Dr. House (4)
Kriminálka Las Vegas V
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3524)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (836)
Život ve hvězdách
Blade Runner
Sci-fi film (USA, 1982)
Dr. House (3, 4)
Kriminálka Las Vegas V
Krok za krokem II (22)
Co na to Češi

Prima
6.20
6.40
7.05
7.55
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.30
14.30
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
1.55
2.55
3.55

Ben 10 (1)
My Little Pony V (19)
M.A.S.H (124)
M.A.S.H (125)
M.A.S.H (126)
Policie v akci
Katie Ffordová:
Moje bláznivá rodina
Romantický film (N, 2017)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (14)
Komisař Rex VI (9)
Komisař Rex VI (10)
Policie Hamburk (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (9)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VI (9)
Komisař Rex VI (10)
Policie Hamburk (6)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.05 Sue Thomas: Agentka FBI (13-15) 7.40 Dr.
House (1, 2) 9.30 Vlna za vlnou 12.00 Strašidelný
dům 14.00 Co si ušít do výbavy? 16.15 Stroj času
18.05 Nepřemožitelný 20.00 Námořní vyšetřovací
služba VI (15) 21.00 Námořní vyšetřovací služba VI
(17) 21.55 Nebezpečné myšlenky, drama (USA,
1995) 23.45 Čest rodiny Prizziů

Prima cool
12.15 Futurama VII (9) 12.45 Simpsonovi XVIII
(17, 18) 13.35 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XVIII
(19, 20) 14.50 Teorie velkého třesku IX (7, 8) 15.40
Futurama VII (10) 16.00 Americký chopper II (9)
17.00 Top Gear 2011 18.15 Simpsonovi XVIII (21, 22)
19.15 Simpsonovi XIX (1, 2) 20.05 COOLfeed 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku IX (9, 10)
22.20 Ničitel Conan 0.25 Americký chopper II (9)

Prima Max
6.10 My Little Pony V (18) 6.35 Powerpuff Girls
(40) 6.50 Velké zprávy 8.15 Pekelná kuchyně XII
(2) 9.10 Pekelná kuchyně XII (3) 10.10 Vítejte doma
V (5, 6) 11.55 Hvězdná brána III (6) 12.55 Holičství
3: Nový sestřih 15.20 Nejvyšší nabídka 18.10
Nebezpečná touha, thriller (USA, 2012) 20.00 Léto
s kovbojem, komedie (ČR, 1976) 22.05 Vlk z Wall
Street, biografický film (USA, 2013)

pátek 28. září 2018
NOVA

ČT1
6.00

Čertouská poudačka 7.25 Paličova
dcera 8.45 O zakletém hadovi 9.40
Páni kluci 11.10 Fišpánská jablíčka

12.10 Andělské oči
Komedie (ČR, 1994)
13.40 Poklad na Sovím hrádku
Pohádka (ČR, 2004)
14.50 O podezíravém králi
Pohádka (ČR, 1989)
16.15 Škola princů
Pohádka (ČR, 2010)
17.30 Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 1993)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 První republika III (4/13)
20.55 Sto let sportu –
galavečer českého sportu
22.15 Miroslav Donutil opět v Lucerně
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Tak neváhej a toč – ještě jednou
speciál!
0.10 Případy detektiva Murdocha VIII
0.55 Manéž Bolka Polívky
2.05 Banánové rybičky
2.35 Bydlení je hra
3.05 Zahrada je hra

6.05
7.35
8.45
10.20
12.00
13.40
15.30
17.25
18.25
19.30
20.20
22.30
0.55
2.25
3.05
4.00
5.10

Lovecká sezona
Tři pírka
Rodinný film (N, 2015)
Stav ztroskotání
Rodinná komedie (ČR, 1983)
Malá mořská víla
Animovaný film (USA, 1989)
Mravnost nade vše
Komedie (ČR, 1937)
O zatoulané princezně
Komedie (ČR, 1988)
Kouzelný měšec
Komedie (ČR, 1996)
Co na to Češi
Ulice (3525)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kameňák 3
Komedie (ČR, 2005)
Need for Speed
Akční film (USA, 2014)
Mravnost nade vše
Komedie (ČR, 1937)
Život ve hvězdách
DO-RE-MI
Stav ztroskotání
Rodinná komedie (ČR, 1983)
Novashopping

Prima
6.25
6.45
7.10
9.05
10.35
12.35
14.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
23.55
1.45
3.45

Ben 10 (2)
Transformers:
Roboti v utajení IV (25)
Dobrodružství pana Peabodyho
a Shermana
Animovaný film (USA, 2014)
Práče
Válečný film (ČR, 1960)
Zítra vstanu a opařím se čajem
Sci-fi komedie (ČR, 1977)
Poslední prázdniny
Komedie (USA, 2006)
Forrest Gump
Komedie (USA, 1994)
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Vendeta
Akční thriller (USA, 2011). Hrají
N. Cage, J. Jonesová, G. Pearce
Dobrodružství pana Peabodyho
a Shermana
Animovaný film (USA, 2014)
Katie Ffordová: Trable s mámou
Romantický film (N, 2018)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.15 Nepřemožitelný 7.10 Dr. House (3, 4) 9.00
Cahill, U. S. Marshal 11.25 Stroj času 13.30 Muž na
ženění 15.45 Námořní vyšetřovací služba VI (15)
16.45 Námořní vyšetřovací služba VI (17) 17.40
Pošli to dál 20.00 Letadla, animovaný film (USA,
2013) 21.45 Legenda o vášni, drama (USA, 1994)
0.15 Blade Runner, sci-fi film (USA, 1982)

Prima cool
11.10 Autosalon 12.15 Futurama VII (10) 12.45
Simpsonovi XVIII (21, 22) 13.35 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XIX (1, 2) 14.45 Teorie velkého třesku IX
(9, 10) 15.45 Futurama VII (11) 16.05 Americký chopper II (10) 17.05 Top Gear 2011 18.15 Simpsonovi XIX
(3, 4) 19.15 Simpsonovi XIX (5, 6) 20.05 COOLfeed
20.15 Válka světů 22.40 Mařenka, přemožitelka
čarodějnic 0.35 Americký chopper II (10)

Prima Max
6.05 My Little Pony V (19) 6.30 Ben 10 (1) 6.45
Velké zprávy 8.10 Pekelná kuchyně XII (3) 9.05
Pekelná kuchyně XII (4) 9.55 Vítejte doma V (7)
10.50 Hvězdná brána III (7) 11.50 Zásnuby naruby
13.45 Nebezpečná touha 15.35 Táta, nebo milenec
17.50 Longwoodská legenda 20.00 Horečka
sobotní noci, hudební film (USA, 1977) 22.30 Ničitel
Conan 0.45 Vlk z Wall Street
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Miroslav Zemek (57)

Pracuje jako dělník,
vyrábí směsi pro hospodářská zvířata. Žije
na venkově, je rozvedený a bydlí v rodinném domě s partnerkou, s níž má dvě děti.
V případě výhry peníze použije na opravu auta, dovolenou a na koupi prstýnku,
aby mohl svou přítelkyni konečně požádat o ruku. Mezi jeho oblíbená jídla patří výpečky, guláš a svíčková. Nesnáší
syrovou papriku, pečená mu nevadí.

Úterý: Roman Tomek (33)

Pracuje jako řidič vysokozdvižného vozíku
a závozník. S přítelkyní už chodí asi sedm
let. Pokud by vyhrál,
peníze by použil na hypotéku. Má rád svíčkovou na smetaně s houskovým knedlíkem a brusinkami. Nesnáší ryby s kostmi a mastná i tučná jídla. Nesnědl by
vnitřnosti, zejména žaludky a srdíčka.

Středa: Milan Blaha (65)

Pracoval jako topenář
a nyní je již v důchodu. Je podruhé ženatý,
z prvního manželství.
Pokud by vyhrál, tak
by si pořídil vozík, protože je invalida, přišel
o nohu. Mezi jeho oblíbená jídla patří
bramborový salát. Na talíři nesnáší nejedlé věci, jako jsou třeba brouci.

Čtvrtek: Zuzana Trávníčková (22)

Studuje genetické inženýrství na univerzitě
v Olomouci, kde žije s
přítelem v bytě. Brigádně pracuje jako barmanka v klubu a jako
recepční ve sportovním centru. Pokud by Zuzana vyhrála,
tak by peníze použila na vybavení nového bytu. Mezi její oblíbená jídla patří
vlastní tortilly s kuřecím masem obaleným v kukuřičných lupínkách se zeleninou a jogurtovým dipem. Nesnáší smažený sýr a nikdy by nesnědla dušenou
mrkev a hrášek.

Pátek: Bohuslav Fiala (47)

Vyučil se zedníkem a
pracoval jako bagrista.
Bohuslav je dvakrát
rozvedený. Trápí ho
zdravotní potíže, prý
po nepovedené operaci. Nyní žije v domečku se zahrádkou a bazénem ve společné
domácnosti s přítelkyní. Pokud vyhraje,
tak ji požádá o ruku a pojedou na pěknou společnou dovolenou. Má rád
téměř vše, mezi jeho oblíbená jídla patří
rajská omáčka a všechny masité pokrmy. Nesnáší mořské plody a dršťky.
Těší se na nové zkušenosti v pořadu.

Česká republika

Tuhé plecko mistra grilu
Prostřeno! v Olomouckém kraji svede k plotnám čtyři muže a jedinou krasavici
ČR | Na Hané se v pořadu Prostřeno!
utkají čtyři muži a pouze jediná mladá
žena o výhru 60 tisíc. Krajovým úkolem týdne jsou olomoucké tvarůžky.
Pondělní hostitel Mirek uvítá soupeře
u stolku v zahradě přípitkem a jako milovníka žen ho zajímá, jaké dámy dorazí. Dlouho se rozhlíží téměř marně. Ale
nakonec soutěžící Zuzka je kočka s „divokýma čokoládovýma očima“ a Mirka
úplně rozhodí. K zabijačkové paštice
hostitel upeče domácí bagety, následuje
kyselá polévka s houbami, zelím a uzeným masem. A soupeři pochválí i nadýchané koblihy s domácí marmeládou.
V úterý se u sporáku představí dobrák Roman, který dělá v pivovaru a netají se tím, že je to jeho práce snů. Svůj večer pojme velkolepě. Od každého chodu připraví tři varianty! Celkově bude
dělat jedenáct jídel a úkol týdne k tomu.
Ani ten nechce milovník piva a syrečků
ošidit. Jenomže jeho malá kuchyně na
něco takového nestačí. A tak se Roman
pořádně, ale opravdu pořádně zapotí.
Ve středu hosty k sobě domů pozve
důchodce Milan, který se svěří se svým
osudem cukrovkáře a životem bez
nohy. Při servírování jídel by to měl přeci jen obtížné, proto mu pomůže sličná
Zuzana. Milan vsadí na poctivou morav-

FOTO | FTV PRIMA

Pánové jsou ze Zuzanky celí pryč a tolerují jí i to, co by jiným neprošlo.
skou kuchyni, ale také na boršč a dezertem je dobře ztuhlá italská panna cotta.
Pánové si celý týden přítomnost vysokoškolské studentky genového inženýrství pochvalují a nemohou se dočkat,
až jim jejich vysněná Zuzanka něco uvaří. Ve čtvrtek jim připraví moderní
menu. Po lehkém předkrmu s červenou
řepou, sýrem a italským domácím chlebem jsou trošku zklamaní, ale bohatě jim
to vynahradí následující projížďka na pivním kole. Svačinka v podobě úkolu týd-

ne – syrečků – k pivu báječně pasuje.
Finále nachystá ve svém domě s pěknou zahradou a bazénem bývalý zedník
a bagrista Bohuslav, který si doma umí
udělat vše, co potřebuje. Hostitel prý
ročně ugriluje až 50 kilo masa. Sází na
své umění, ale páteční večeři se prostě
nevyhnou rozpaky. Vepřové plecko zůstane tuhé, králík je na gril příliš libový.
Kdo nakonec vyhraje? Sledujte Prostřeno! na Primě od pondělí do pátku od
17.50 hodin a dozvíte se to.
(zik)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z OLOMOUCKÉHO KRAJE
Předkrm: Carpaccio s domácím italským chlebem

Ingredience: 5 ks vařené červené řepy,
200 g sýra řeckého typu, vlašské ořechy
podle chuti, med. Postup: Červenou
uvařenou řepu nakrájíme na tenké plátky, které proložíme plátky najemno nakrájeného sýra. Pokapeme medem a zasypeme nalámanými vlašskými ořechy.
Podáváme s italským chlebem focaccia.
Hlavní chod: Mleté maso zapečené
s bramborovou kaší
Ingredience: 500 g mletého masa,
4 stroužky česneku, 1 lžíce worcestrové
omáčky, 2 lžíce rajčatového protlaku,
1 lžíce hladké mouky, kousek petržele,
1/2 lžičky tymiánu, brambory, 1 mrkev,
2 hrsti hub, majoránka, vývar, 1 cibule,
mléko, máslo. Postup: Na oleji zpěníme cibuli s česnekem, přidáme mleté
maso, které osmahneme dohněda. Přidá-

me žampiony, osolíme, opepříme, přidáme nastrouhanou mrkev, petržel a povaříme, než se vypaří tekutina. Zaprášíme
moukou, zalijeme vývarem, přidáme
protlak, worcestrovou omáčku, majoránku a dochutíme solí a pepřem. Dusíme 10 minut. Klasickým způsobem při-

nými, opečenými nebo americkými
brambory.

pravíme bramborovou kaši. Do máslem
vymazané formy dáme směs masa, na
kterou rozetřeme bramborovou kaši. Pečeme čtvrt hodiny při 200 °C, až je kaše
na povrchu zlatohnědá.
Hlavní chod: Kozičky paní mlynářky
Ingredience: kuřecí prsa, sýr niva, hruška, plátkový sýr, olej. Postup: Kuřecí
prsa okořeníme dle libosti a na oleji
osmahneme z obou stran. Nastrouháme
nivu, přidáme pokrájenou hrušku, navrch položíme plátkový sýr a počkáme,
než se zapeče. Podávat můžeme s vaře-

Dezert: Jahodový sen
Ingredience: 2 hrnky polohrubé mouky, 3/4 hrnku cukru krupice, 2 vejce,
1/2 hrnku oleje, prášek do pečiva,
3/4 hrnku mléka, zakysaná smetana, želatina v prášku, 500 g čerstvých jahod,
sirup. Postup: Všechny suroviny smícháme dohromady a vytvoříme hladké
těsto, které nalijeme na plech s pečicím
papírem a vložíme do trouby předehřáté
na 180 °C. Pečeme zhruba 20 minut.
Když je korpus hotový, potřeme ho zakysanou smetanou. Navrch naskládáme
jahody. Nakonec zalijeme želatinou,
jenž jsme si udělali z půllitru vody se sirupem, který jsme dali vařit a nakonec
přimíchali želatinu v prášku. Necháme
ztuhnout.
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Inzerce

Nový Bor a IGS. Nerozlučná dvojice
poutá pozornost sklářského světa
Nový Bor a International Glass symposium, které v tříletých intervalech mění město ve skutečnou metropoli světového sklářství,
tvoří nerozlučnou dvojici již od roku 1982.Ve dnech 4. – 7. října 2018
tak zamíří na XIII. ročník symposia skláři z celého světa, aby podali
důkaz, že Sklo nás spojuje!
Ve dnech 4. až 7. října se město Nový Bor opět
stane dějištěm Mezinárodního sklářského
sympozia. Na XIII. ročníku IGS potvrdilo účast
na šest desítek osobností zastupujících nejen
evropský kontinent ale i Asii, Ameriku a Austrálii a reprezentujících mnoho různých uměleckých oborů – sklářské volné a konceptuální
umění, design, architekturu či módu. Přijedou
naplnit cíle a poslání sympozia, jež jsou od
jeho vzniku v roce 1982 prakticky neměnné.
IGS 2018 tak bude tradičním mezinárodním
setkáním sklářů v prostředí společné tvůrčí
práce, výměny názorů a zkušeností, přinese
nové kontakty a nová přátelství. O tom ostatně vypovídá i hlavní motto letošního ročníku
– Sklo nás spojuje.
Vyjadřuje nejen spojení sklářů napříč kontinenty, ale také spolupráci pořadatelských
subjektů, v jejichž čele stojí město Nový Bor.
Spolupořadateli pak jsou sklářské ﬁrmy a také
sklářské školy v regionu. IGS je světovým unikátem, nemá obdoby zejména proto, že se
nikde jinde nenajde v jednom místě taková
koncentrace technologií a ﬁrem v oblasti sklářství. Spolupořadateli IGS 2018, kteří poskytují
účastníkům servis a zázemí pro jejich tvorbu,
jsou sklářské ﬁrmy AVE CLARA, AZ-DESIGN,
CRYSTALEX CZ, EGERMANN, JIŘÍ PAČINEK, KOLEKTIV ATELIERS, LASVIT AJETO,
PRECIOSA, SKLÁRNA SLAVIA, NOVOTNY
GLASS, ŠÍPEK TEAM a TGK společně se
Sklářským muzeem Nový Bor a sklářskými
školami v Novém Boru a Kamenickém Šenově, ﬁrmy, které udržují tradici a zároveň zajišťují budoucnost slavného fenoménu s názvem
České sklo.
Místní špičkoví foukači, brusiči, rytci a formaři budou během IGS se svou pověstnou

řemeslnou zručností asistovat sklářům zvučných jmen. Účast na IGS potvrdili Silvia
Levenson (Argentina/Itálie), prof. Michael
Rogers (USA), Barbara Nanning (Nizozemsko), prof. Inguna Audere (Lotyšsko), Nick
Mount (Austrálie), Raven Skyriver (USA),
Louis Thompson (Anglie), Karen LaMonte
(USA/Česká republika), Mark Angus (Anglie/
Německo), Stine Bidstrup (Dánsko), Markku Salo (Finsko), Lars Widenfalk (Švédsko),
Emma Woffenden (Anglie), Masahiro Sasaki (Japonsko), Axel T. Schmidt (Německo),
Jeffrey Sarmiento (Filipíny/USA/Anglie), Paul
DeSomma (USA), Gordana Turuk (Chorvatsko/Slovensko), Æsa Björk (Island/Norsko).
Chybět nebudou ani čeští sklářští klasici. Pro
letošek pozvání přijali Ivana Šrámková, Alena
Matějka, Vladimir Klein, prof. Marian Karel,
Aleš Vašíček, Michal Machat či Jiří Šuhájek.
Jeho performance na úvod sympozia bude
jistě jedním z nezapomenutelných okamžiků,
stejně jako prakticky každé vystoupení této
osobnosti na uměleckém fóru IGS, jehož je
největší stálicí. Během slavnostního večera
bude uveden do Síně slávy IGS, do společnosti dalších legend světového skla manželů
Miluše a Reného Roubíčkových. S letošním
laureátem Síně slávy se pak bude možné
v následujících dvou dnech potkat při tvorbě
v Preciose Lustry v Kamenickém Šenově.
IGS není již po několik svých posledních
ročníků vyhrazeno pouze pravověrným sklářským výtvarníkům. Příležitost k práci se
sklem dostanou i designerská studia (Olgoj
Chorchoj, Koncern Design Studio, rakouské
mischer´traxler studio) a nebude chybět ani
známá šperkařka Eva Eisler. Oživení XIII.
IGS jistě přinese pozvání dvou výjimečných
umělců, kteří dosud neměli se sklem mnoho

společného. Jazzový muzikant, humorista
a malíř Ivan Mládek bude stejně jako známý
street artista Point tvořit v dílnách Kolektiv
Ateliers. Vedle známých a zavedených umělců se představí také mladá generace. Můžeme se těšit na mezinárodně známou rytečku
skla Pavlínu Čambalovou a také na Ondřeje
Novotného, který bude tvořit se svým otcem,
sklářským mistrem Petrem Novotným. Na
svého známého otce, designéra Bořka Šípka,
naváže ve sklárně Anežka jeho syn Dalibor.
Ve sklářských studiích mistra Jiřího Pačinka
v Kunraticích u Cvikova a Lindavě se potkají
následovníci dvou slavných, v posledním roce
zesnulých sklářských umělců, vnuk legendy
českého skla Reného Roubíčka Petr Šetlík
a vnuk muránského mistra Pina Signoretta
Martino. Sklářské školy pak poskytnou prostor pro tvorbu v rámci studentské sekce IGS.
Ambicí pořadatelů není uskutečnit pouze
úzce proﬁlované setkání sklářů, ale cílem je
upoutat i pozornost široké laické veřejnosti
a představit město Nový Bor jako město skla.
Pro sympozium je samozřejmě stěžejní sklářská tvorba, ale na sobotu 6. října je připraven
pro všechny, kteří do města zavítají, bohatý
program. Návštěvníci se mohou těšit na Den
otevřených dveří ve sklářských provozech,
kde bude možno sledovat při práci světové
hvězdy, ale do svých prostor pozvou návštěvníky i muzea, sklářské ateliéry a galerie se
zaměřením na sklo. Po jednotlivých trasách
„Skleněné cesty“ bude možno se vydat podle
speciální mapy pěšky nebo kyvadlovou autobusovou dopravou zřízenou pro návštěvníky
IGS. Pěší trasa provede zájemce po ateliérech v blízkosti náměstí Míru, kde je navíc na
celý den připraven program pro malé i velké.
Milovníci Beatles se mohou těšit na nejlepší
revival všech dob The Backwards, adrenalin
do žil nám vženou moderní slackline provazochodci, videomapping připomene významná
osmičková výročí, díky ﬁlmovým dokumentům se vrátíme do historie IGS a nabídka
bude ještě mnohem širší.
IGS 2018 je pro celý svět signálem a jasným
sdělením, že Nový Bor je stále místem, kde
sklářská výroba a umění jsou živým, vůdčím
a originálním fenoménem. Přijďte se v říjnu
do Nového Boru přesvědčit, že české sklo žije
a že SKLO NÁS SPOJUJE!
RNDr. Alena Forgáčová

XIII. MEZINÁRODNÍ SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM IGS

INZERCE

Nový Bor 2018

4. říjen 2018 – Čtvrtek
10:00-17:30 Akreditace umělců a hostů XIII. IGS – Check Point IGS, Sklářské muzeum Nový Bor,
nám. Míru 105, proplácení cestovních náhrad
16:00-18:00 Setkání s hvězdou – Jiří Šuhájek, VOŠ a SŠ sklářská, Nový Bor, Revoluční 500
Hudební doprovod Double K&K, občerstvení ve dvoře školy, školní prodejna skla
otevřena po dobu zahajovacího ceremoniálu
18:30-19:00 Vítejte na IGS, piazzetta Městského divadla Nový Bor, Revoluční 480
Amanitas Fire Theatre – žonglérské a akrobatické vystoupení
19:00-21:00 Slavnostní zahájení XIII. IGS – Městské divadlo Nový Bor, Revoluční 480 (pouze pro
zvané hosty), moderuje Richard Langer, tlumočení do angličtiny Kateřina Valdmanová
Hlavní sál
Slavnostní zahájení IGS 2018, představení pořadatelů a partnerů IGS,
přivítání významných hostů
Síň slávy IGS – Jiří Šuhájek (ocenění za celoživotní dílo a přínos IGS)
Amanitas Fire Theatre – žonglérské a akrobatické vystoupení
Videoprojekce záznamů z minulých ročníků IGS

15:30
16:45
18:00
19:30

Foyer a salónek
Koktejl s Jiřím – setkání s Jiřím Šuhájkem
Jazz Bluffers – hudební vystoupení
Break point – česko/anglický dokument režiséra Kryštofa Jankovce, který vypráví osobní
příběh Leona Jakimiče se zaměřením na společnost Lasvit a její výrobu od jejího vzniku
Společenské setkání všech aktérů IGS při rautu
Výstava fotografií a skleněných artefaktů z minulých IGS

Spezialglashütte Kugler Colors GmbH, Kaufbeuren, Německo, jejíž produkty na českém trh
zastupuje firma Ginsel, s.r.o. ve sklárně Jiří Pačinek
Air Products ve sklárnách Lasvit Ajeto a Preciosa
Metrum, specialista na lepidla, tmely a stavební chemii, oficiální dovozce průmyslových lepidel
značky Loxeal pro Českou republiku a Slovensko v Novotny Glass

21:00-22:00 Vítejte na IGS, piazzetta Městského divadla Nový Bor, Revoluční 480
Videomapping – IGS 2018, Amanitas Fire Theatre – fire show, Slavnostní ohňostroj
5. říjen 2018 – Pátek
Den otevřených dveří pro média a hosty
6:00-14:00 Tvorba umělců na hutích/dílnách – pořadatelské sklárny a dílny (pro zástupce
médií a akreditované hosty)
9:00-10:00 Tisková konference XIII. IGS – Parkhotel Morris, Nový Bor, Žižkova 269
9:00-16:00 Novotny Glass – setkání s umělci u sklářské pece, show na huti, sklářský komplex
Nový Bor, T. G. Masaryka 805
10:00
Coffee break (pro účastníky tiskové konference), Parkhotel Morris, Žižkova 269,
Nový Bor, následně pro zájemce zajištění společné dopravy po jednotlivých
pořadatelích
10:00-13:00 Art crew brunch (pro zvané hosty) – setkání s umělci, malá vernisáž,
Preciosa – Lustry, Kamenický Šenov, Nový Svět 915
10:00-18:00 Akreditace umělců a hostů XIII. IGS – Check Point IGS, Sklářské muzeum Nový Bor,
nám. Míru 105, proplácení cestovních náhrad
16:00
Konečně v novém! – vernisáž výstavy VOŠ a SŠ sklářské Nový Bor a slavnostní
zahájení provozu nové galerie školy, Nový Bor, Nemocniční 636
17:00-02:00 KOLEKTIV by NIGHT Vol. 3 – Kolektiv Ateliers, Nový Bor, Sklářská 705
• Banjo Band Ivana Mládka • Myluju Vendulu • Schwarzprior • Flush Buttons
• David Freudl Live • Dj Josef Sedloň • Dj Daiff Cooker • Dj Martin Janecký
• Dj Ondra Novotný • Art Instalace: Point, 2Kangoo a Bamboo Element
6. říjen 2018 – Sobota
Den otevřených dveří XIII. IGS a Skleněná cesta, program pro veřejnost
6:00-14:00 Tvorba umělců na hutích/dílnách – pořadatelské sklárny a dílny
8:00-16:00 Den otevřených dveří XIII. IGS a Skleněná cesta, kyvadlová doprava po pořadatelích
(pro návštěvníky bude k dispozici mapka, svoz bude probíhat do 16 hodin)
• 8:00-14:00 pořadatelské sklářské firmy – práce účastníků IGS
• 8:00-15:00 doprovodné programy v hutích a ateliérech (vzorkovny, galerie, prodejny)
VOŠ a SŠ sklářská – hudební doprovod Double K&K a Jazzová farma
• 15:00-16:00 poslední svoz návštěvníků speciálními autobusy IGS ze směru Lindava,
Kamenický Šenov, Skalice u České Lípy, Polevsko, Kunratice u Cvikova
9:00-16:00 Novotny Glass – setkání s umělci u sklářské pece, show na huti, sklářský komplex,
Nový Bor, T. G. Masaryka 805, hudební doprovod, občerstvení
10:00-20:00 Sklářské slavnosti, nám. Míru, Nový Bor
zábavní program (moderuje Marek Vobr, tlumočení do angličtiny
Kateřina Valdmanová), občerstvení
10:00
koncert Aha band
11:15
koncert pro děti Pískomil se vrací
13:30
koncert dixieland Brassband

koncert Vltava
exhibice Slackline (nad diváky)
koncert Schodiště
taneční show Tutti Frutti

20:00-24:00 Slavnostní večer XIII. IGS, nám. Míru, Nový Bor
20:00
rozloučení se sympoziem (moderuje Marek Vobr, tlumočení do angličtiny Kateřina
Valdmanová)
Po setmění zahájí ve dvoře sklářského muzea promítání„letní kino“ – filmové záznamy
připomenou historii a atmosféru předchozích ročníků IGS
20:15
koncert The Backwards
21:30
IGS 2018 v roce významných výročí – videomapping (budova sklářského muzea)
21:45
Jiří Suchý –„Strážci“, odhalení skleněných plastik, kostel Nanebevzetí Panny Marie
22:00
koncert Jam Bazzar
23:30
IGS 2018 v roce významných výročí – videomapping (budova sklářského muzea)
Prezentace firem – pátek 5. 10. a sobota 6. 10. 2018

7. říjen 2018 – Neděle
11:00
Vernisáž výstavy výsledků XIII. IGS, Sklářské muzeum Nový Bor, nám. Míru 105
hudební doprovod Double K&K
16:00
After Party, Jiří Pačinek, Kunratice u Cvikova 147

SENIOŘI A LIDÉ S HANDICAPEM
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Kraj chce posílit terénní péči
v domácnostech seniorů
Více než čtyři pětiny
seniorů chtějí strávit své
stáří strávit doma, ve
svém bytě.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Dostupnost sociálních služeb pro své občany zajišťuje Královéhradecký kraj, který chce významně posílit dostupnost pečovatelských služeb a osobních asistencí docházejích do domácností seniorů.
Zvýšit se má dostupnost na venkov i kapacity služeb.
Pečovatelské služby pomáhají seniorům při pohybu po městě, vyřizují pochůzky na poště nebo úřadech, dovezou
seniora k lékaři. Pomohou připravit
oběd nebo poklidit byt. S ubývajícími

Královéhradecký kraj chce významně posílit dostupnost pečovatelských služeb a osobních asistencí v domácnostech seniorů.
ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV
silami seniorů jsou připraveny pomáhat
jim také při oblékání, koupání nebo při
podání stravy či nápojů. Obvykle se
služby dělí v péči o seniory s rodinou,
ale jsou také schopny postarat se o ty,
kteří nemají podporu blízkých. S jejich

pomocí může žít ve svém bytě i osamělý senior, který potřebuje asistenci
v řadě úkonů. Kraj ve své strategii pro
oblast sociálních služeb vytýčil cíl zvýšení dostupnosti terénních služeb. „Se
stárnutím populace budeme nuceni zvý-

šit počet pečovatelek. Chceme také, aby
pečovatelské služby byly poskytovány
7 dní v týdnu od rána do večera. Takto
poskytovaná domácí péče pomůže i lidem s větším omezením soběstačnosti,“
říká k záměrům kraje náměstek hejtmana Vladimír Derner a dodává, že cílem
je zajistit dostupnost pečovatelských
služeb také v malých obcích našeho kraje. „Zde však musíme jednat s obcemi o
příspěvcích na zajištění služeb občanům, a to se ne vždy setkává u starostů
obcí s pochopením.“
Terénní péče je důležitou součástí
péče o seniory. V Královéhradeckém
kraji ji využívá více než 5000 seniorů a
předpokládá se, že jejich počet poroste.
Terénní péče je alternativou
k pobytovým službám a umožní i lidem
s větším zdravotním omezením žít ve
své domácnosti.
(sd)
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REHABILITAČNÍ
POBYTY

M: 774 453 350

Domov důchodců Borohrádek,
Poskytujeme krátkodobé i dlouhodobé pobyty.
Zajišťujeme 24hodinovou ošetřovatelskou péči a dostupnost lékaře.
Klientům poskytujeme rehabilitace a rekondice.
Připravujeme program pro volný čas, který trávíme společně venku
nebo v prostorách Domova Vitalita.
Důležité pro nás je, vytvořit klientům příjemné rodinné prostředí.
Jsme součástí bělohradských slatinných lázní, což nám umožňuje
využívat mnohaletých zkušeností a profesionálního personálu.
Domov Vitalita – Lázně Bělohrad a.s.
Tel.: 601 393 159 | E-mail: info@domovvitalita.cz | www.domovvitalita.cz

příspěvková organizace
Královéhradeckého kraje
Podrobnější in
informace: Domov důchodců Borohrádek,
Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek
Tel.: 494 381 234, 724 886 306
e-mail: socprac@ddborohradek.cz, dd@ddborohradek.cz
www.ddborohradek.cz

V pobytovém zařízení seniorům nabízíme:
• ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích
• profesionální pečovatelskou a zdravotní péči poskytovanou 24
hodin denně odborným personálem: pečovatelky, zdravotní sestry,
několikrát v týdnu lékař
• rehabilitační péči
• vybavení pokojů odpovídající potřebám klientů: polohovací lůžka,
signalizační zařízení atd.
• kompletní hotelové služby
• celodenní stravu přizpůsobenou dietním potřebám klientů
• volnočasové aktivity
• pomoc při vyřizování úředních a osobních záležitostí
• krásné a klidné prostředí zámeckého parku k posezení a odpočinku
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Alzheimer není jen nemoc stáří
Alzheimerovou
chorobou může
onemocnět i čtyřicátník.
Mezinárodní den této
zákeřné nemoci připadá
na 21. září.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |
V České republice žije asi 150 tisíc lidí
s Alzheimerovou chorobou a jejich počet neustále roste. Nepříznivé vyhlídky
do budoucna výrazně ovlivňuje fakt, že
jde o prozatím nevyléčitelnou nemoc.
Existuje ovšem celá řada léků, které dokážou její příznaky zpomalit, a tím pozitivně ovlivnit kvalitu života pacienta.

Počet nemocných stoupá
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky za péči o své klienty
s Alzheimerem v loňském roce zaplatila celkem 172,4 milionu korun.
V meziročním srovnání jde o nárůst ve
výši 16,5 procenta. „Náklady na péči o
INZERCE
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naše klienty s Alzheimerem se loni zvýšily celkem o 24,4 milionu korun, léčba
jednoho pacienta Zdravotní pojišťovny
ministerstva vnitra České republiky stála za rok v průměru téměř 44 tisíc korun. Přibývá i nemocných. Zatímco
v roce 2016 se jich u nás léčilo 3596,
loni už jich bylo o 337 více. V převážné
většině jde o osoby nad 70 let. Výjimkou však nejsou ani výrazně mladší pacienti, i když jejich počet ve srovnání se
staršími ročníky je malý. Loni jsme evidovali 33 nemocných ve věku 35 až 50
let, avšak přes 3300 nemocných ve
věku od sedmdesáti let.
Nemoc postihuje častěji ženy než
muže. Z celkového počtu 3933 nemocných s Alzheimerovou chorobou je více
než 2 500 žen,“ říká Hana Kadečková,
tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky.
Alzheimerova choroba je závažné
onemocnění mozku, při němž dochází k
zániku mozkových buněk a následnému
ubývání mozkové hmoty. Jde o nejčastější formu demence, tvoří více než polovinu všech jejích typů. Celosvětový
počet nemocných se odhaduje na 20 milionů, v České republice postihuje zhru-

ba 150 tisíc lidí. Obecně demencí trpí
ve světě více než 44 milionů lidí, v roce
2030 se jejich množství pravděpodobně
zvýší na téměř 76 milionů a podle odhadů do roku 2050 dosáhne počet nemocných hranice až 135 milionů.

Včasná diagnóza je klíčová
Největším rizikovým faktorem choroby
je věk. Ve skupině pětašedesátiletých
lidí jsou postižena zhruba dvě až tři procenta populace, v kategorii od osmdesáti let výše je postižena celá polovina populace. Neznamená to však, že mladí
lidé jsou zcela bez rizika. Existují i vzácnější formy nemoci, jež se projevují už
kolem čtyřicátého a padesátého roku života.
Alzheimerovu chorobu poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer už
v roce 1907. Její závažnost dokazuje
také skutečnost, že ani po 111 letech stále není zcela zřejmá příčina nemoci, a tudíž ani účinná léčba. O to větší roli hraje včasné odhalení příznaků, aby šance
na zpomalení projevů nemoci a udržení
důstojného života byla co největší.
Nejnovější průzkum Alzheimer Euro-

pe provedený v pěti evropských státech
však ukazuje, že diagnóza bývá v mnoha případech stanovena se zpožděním.
V průměru jde o 2,1 roku, konkrétně
v České republice je to 1,6 roku.
V okamžiku stanovení diagnózy se
zhruba polovina pacientů nacházela v
mírně pokročilém stadiu demence (53
procent), třetina ve středně pokročilém
stadiu (36 procent) a čtyři procenta dokonce v těžkém stadiu demence. Téměř
polovina pečujících (47 procent) poznamenala, že by bylo lepší znát diagnózu
dříve.

Plíživé příznaky
Hlavním projevem Alzheimerovy choroby je porucha paměti. Nemocný člověk zapomíná známé věci, je dezorientovaný v prostoru i čase, ztrácí zájem o
své koníčky a práci, zhoršuje se vyjadřování, objevit se mohou i halucinace. Jde
o progresivní onemocnění, jehož příznaky se v průběhu času zhoršují.
V prvním stadiu nemoci se člověk o
sebe zvládne postarat většinou sám,
v nejtěžší fázi je zcela odkázaný na pomoc druhých.
(sd)
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Jak odvrátit mozkovou příhodu
Takzvaná fibrilace síní je
jednou z nejčastějších
poruch srdečního rytmu.
Přesto její název zná
málokdo.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Cévní
mozková příhoda patří k nejobávanějším cévním onemocněním. Ve většině
případů je způsobena akutním nedokrvením a následným odumřením části mozku, jehož výsledkem je nenávratná ztráta hybnosti, schopnosti mluvit či rozumět ostatním.

Včasná diagnóza je klíčová
„České republika bohužel patří k zemím s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění, což je způsobeno zejména vysokým výskytem rizikových faktorů,
tedy stavů, které riziko cévních mozkových příhod zvyšují. K těm obecně známým patří vyšší věk, vysoký krevní
tlak, zvýšená hladina cholesterolu nebo
kouření, ale často se zapomíná na jeden

Moderní léčba zabrání třem mrtvicím ze čtyř. ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV
z nejvýznamnějších - na fibrilaci síní,“
upozorňuje lékař Jiří Veselý z kardiologická ambulance EDUMED.
Fibrilace síní je jednou z nejčastějších poruch srdečního rytmu, jejíž jméno málokdo zná. S narůstajícím věkem
její výskyt významně narůstá, u lidí ve
věku nad 65 let jí trpí každý šestnáctý.
„Fibrilace síní je nenormální šíření
vzruchu v srdečních síních, která vede k
jejich nekoordinovanému pohybu - míhání. Díky tomu nedochází k dostatečnému vypuzování krve ze síní a její zpomalený tok může vést až k jejímu sražení.

Pokud se následně krevní sraženina
uvolní a je krví odnesena do mozkového řečiště, je výsledkem mozková mrtvice,“ vysvětluje Jiří Veselý.
První nezbytnou podmínkou pro odvrácení mrtvice je včasná diagnóza fibrilace síní. Přestože je poměrně snadno
zjistitelná, zhruba polovina jejích nositelů o ní neví. a u podstatné části z nich je
zjištěna až ve chvíli, kdy jsou přijímáni
do nemocnice se závažnou mozkovou
příhodou. Někdy se může projevit pocity bušení srdce, zhoršením dechu, zhoršením tolerance námahy či pocity celkové slabosti, mnoho lidí však tuto poruchu rytmu vůbec nevnímá.

Moderní léčba
„Moderní léčba dokáže zabránit třem
mrtvicím ze čtyř. U pacientů s fibrilací
síni nesmíme zapomínat na co nejúčinnější ochranu před mozkovou příhodou,
protože bez ní je riziko mrtvice pětkrát
vyšší než u těch, kteří mají normální rytmus. Pokud je pacient s fibrilací síní
starší, má cukrovku, vysoký krevní tlak
nebo již trpí nějakým cévním onemocněním, je jeho šance být v příštích pěti le-

tech postižen mrtvicí na úrovni několika desítek procent. Proto je pro naprostou většinu pacientů nezbytné užívání
léků omezujících krevní srážlivost, které dokážou až 75 procent mozkových
příhod odvrátit,“ říká lékař a dodává, že
rozsáhlý výzkum provedený v posledních dvou desetiletích vedl k vývoji
léků, které oproti léta užívanému warfarinu na jedné straně dokážou lépe ochránit pacienta před mrtvicí a na straně druhé snižují riziko krvácivých komplikací.

Nové léky
„U jednoho z těchto nových léků je k
dispozici i antidotum (protilék), takže
pokud pacient zakrvácí nebo musí na nenadále na operační zákrok, dokážeme
jím v průběhu několika minut krevní
srážlivost znormalizovat. Nové léky
jsou výhodnější léčebnou možností pro
naprostou většinu pacientů. Protože je
nemohou předepsat praktičtí lékaři, zřídili jsme na všech našich pobočkách
specializované poradny, aby se k nové
léčbě pacienti dostali co nejdříve,“ informuje Jiří Veselý.
(sd)
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POSKYTUJEME POMOC
V TĚCHTO OBLASTECH
Finanční problematika

ZAHÁJENÍ PROVOZU
DENZITOMETRU V JAROMĚŘI

dluhy, exekuce, oddlužení

Pracovněprávní

rozvázání pracovního poměru

Rodinné vztahy
rozvod, výživné

Bydlení

oblast nájmu

a dalších...
DENZITOMETR
LUNAR PROLOGY PRO

Denzitometrie je moderní vyšetřovací metoda ke stanovení hustoty
kostní tkáně, k posouzení pevnosti kostí, předcházení zlomenin
a pro včasné zahájení léčby osteoporózy.
Vyšetření v naší ambulanci je možné provést:
• na základě doporučení odborného lékaře
s plnou úhradou pro pojištěnce zdravotních pojišťoven
VoZP (201), ČPZP (205) a ZPMV (211).
• na vyžádání pacienta
cena základního vyšetření (měření v jedné oblasti) je
300 Kč. U České průmyslové zdravotní pojišťovny a Zdravotní
pojišťovny Ministerstva vnitra možnost následného proplacení
v rámci preventivních programů
KARDIOLOGICKÁ, DIABETOLOGICKÁ A INTERNÍ AMBULANCE
Dr. Ed. Beneše 191, 551 01 Jaroměř (budova polikliniky)
telefon: 491 727 920, mobil: 722 190 777
objednání denně 7 – 15 hodin

Všechny služby
jsou poskytovány

ZDARMA

OBČANSKÁ PORADNA
Dvůr Králové nad Labem, Hořice,
Jaroměř, Vrchlabí, Hostinné

731 598 850

www.dk.charita.cz

poradna.dvur@charitadk.cz
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V Kostelci vznikne nové zázemí
pro mobilní hospic a stacionář
Do konce příštího roku
vybudují v Červeném
Kostelci novostavbu
k poskytování terénní
zdravotní služby,
hospicové zdravotní
péče a ambulanci
paliativní péče se
stacionářem.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Poskytnutí dotace ve výši šesti milionů korun
pro Oblastní charitu Červený Kostelec
schválili krajští zastupitelé. Zařízení tak
může postavit nové zázemí pro mobilní
hospic a domácí hospicovou péči s paliativní ambulanci a stacionářem. Veškeré
stavební práce by měly skončit do konce roku 2019.

Červeném Kostelci do konce příštího
roku dočká nového a odpovídajícího zázemí,“ řekl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar.

Péče v domácnostech

Mobilní hospic Anežky České společně s paliativní ambulancí byl založen v
roce 2010.
ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV
„Kvůli demografickému vývoji a dalším potřebám v oblasti sociálních služeb je nezbytné vybudovat odpovídající

zázemí pro poskytování hospicové péče
a na ní dále navazující služby. Z tohoto
důvodu jsem velmi rád, že se zařízení v

Celkové náklady projektu dle odhadu
přesahují 16 milionů korun. Královéhradecký kraj letos poskytne šest milionů
korun s tím, že totožnou částku by měl
poskytnout i v příštím roce. Zbývající
část nákladů uhradí oblastní charita ze
svých zdrojů.
Mobilní hospic Anežky České společně s paliativní ambulancí byl založen v
roce 2010, odkdy poskytuje terénní paliativní péči těžce nemocným a umírajícím osobám v jejich domácnostech.
Ročně poskytuje svoje služby téměř
stovce klientů, přičemž téměř ve všech
případech nemocní žijí ve svých domácnostech.
(sd)

INZERCE

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM POMÁHÁ NEJENOM SENIORŮM
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA:
nabízí péči, pomoc a podporu zejména seniorům v jejich domácnosti v takovém rozsahu,
aby tyto osoby mohly žít doma i v době, kdy
se bez pomoci druhých neobejdou, nemusely
měnit své zvyky a odcházet do domova pro seniory. V případě nevyhovujících bytových podmínek jim může být nabídnutý byt v jednom ze
dvou domů s pečovatelskou službou.
Pečovatelská služba pomáhá též dospělým
osobám se zdravotním postižením a rodinám
s dětmi.
Poskytované služby:
• pomoc s osobní hygienou, s koupelí v domácnosti nebo ve středisku osobní hygieny, přípravou jídla, úklidem, praním prádla, nákupem
• dovoz obědů (včetně zajištění dietního stravování), příprava snídaně, svačin, večeře, pomoc
s podáváním stravy,
• doprovody autem k lékaři, na nákup,
na poštu apod.
• péče o osoby s demencí v domácím prostředí
• péče o osoby upoutané na lůžko, po cévních
mozkových příhodách atd.
• dohled nad příjmem léků
• poradenství pečujícím osobám
Časová dostupnost: každý den (tedy včetně
víkendů a svátků) od 6.00 do 22.00 hod.
Místní dostupnost: Dvůr Králové nad Labem
a spádové obce města Dvůr Králové nad Labem

JEDEN PříKLAD zA VšEcHNy:
Pan V., 75 let, žil ve svém bytě, dcera k němu
pravidelně docházela. Vzhledem k tomu, že
si už nezvládal dělat všechno sám, pečovatelky mu chodily pomáhat domů s koupáním, jednou týdně provádět úklid, v případě
potřeby zajišťovaly nákupy či doprovod
k lékařům. Jeho zdravotní stav se pro onkologické onemocnění zhoršoval. Postupně
bylo panu V. potřeba pomáhat s podáním
jídla a s celkovou hygienou několikrát denně.
Ve spolupráci s domácí hospicovou péčí mu
byla poskytována i zdravotní péče zaměřená
na tlumení bolesti. Cílem všech zúčastněných pečujících bylo to, aby pan V. dožil
ve svém domově tak, jak si přál.
SENIOR AUTOMOBIL
Jste senior nebo osoba se zdravotním postižením a potřebujete občas dopravit k lékaři,
na úřad, za soukromými zájmy? Využijte Senior
automobil! Dopravu zajišťujeme ve Dvoře Králové nad Labem a spádových obcích, a to v pracovních dnech od 6,00 – 14,30 hod.
Cena: 13 Kč / km jízdy
HLEDÁTE zÁzEMí PRO SVÉ AKTIVITy?
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad
Labem nabízí pronájem nově zrekonstruované společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou v ul. Sadová 2755,
Dvůr Králové nad Labem. Místnost je vybavená

4 počítači, interaktivní tabulí. K dispozici je dále
vybavená kuchyň a toalety. Vše je bezbariérové.
Ceny: pro komerční účely 530,- Kč / den, pro neziskové účely 195,- Kč / den.
PRONÁJEM PEDIKÉRNy
Pronajmeme vybavenou pedikérnu v domě
s pečovatelskou službou v ul. Sadová 2755,
Dvůr Králové nad Labem za cenu 165,- Kč / den.
Bližší informace ke všem nabízeným službám:
telefon 604 212 697
Sídlo organizace:
ul. Elišky Krásnohorské 2962,
Dvůr Králové nad Labem
ředitelka organizace: Mgr. Marcela Hauke,
604 212 697, 499 329 251,
hauke@psdvurkralove.cz
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Nebojte se opět dobře slyšet

Co dělat pokud máte pocit, že slyšíte, ale nerozumíte? Nechte si poradit od specialisty, jaké jsou možnosti
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Sluch
patří mezi základní věmové smysly.
Jeho zhoršení může způsobit řadu zdravotních obtíží.
„Sluch přináší akustické informace
do mozku již v období nitroděložního života, poskytuje informace ve spánku i v
bezvědomí - jeho ztráta proto nemocné
vyděluje ze světa lidí. Člověk, který
neslyší, může trpět sociální deprivací, je
vytlačován na okraj společnosti. Porucha sluchu může vést k pocitu izolace,
osamělosti a v neposlední řadě až ke
změně osobnosti,“ přibližuje královéhradecký ORL lékař Jiří Novotný.
Podle odhadů světové zdravotnické
organizace (WHO) trpí nedoslýchavostí
250 milionů lidí této planety. Různým
stupněm nedoslýchavosti trpí přibližně
pět procent populace České republiky.
Jak ale zjistit, zda jste jedním z nich?
„První příznaky mohou být nenápadné - vaši přátelé nebo partner se musí
často opakovat, hůře slyšíte ve společnosti nebo při rodinných sešlostech,
hůře se vám telefonuje. Postupně, jak se
vaše nedoslýchavost zhoršuje, je stále

Nedoslýchavosti trpí přibližně pět
procent populace. IL. FOTO | ARCHIV
obtížnější rozumět okolnímu světu. Je
proto velmi důležité nedoslýchavosti začít včas řešit,“ říká Jiří Novotný.
Nedoslýchabvost se dělí na několik
typů. K převodní nedoslýchavosti dochází, pokud zvuk není správně předáván z vnějšího ucha přes bubínek a kůstky středního ucha. O percepční nedoslýchavosti mluvíme, pokud je postiženo
vnitřní ucho a nervy vedoucí zvuk do
mozku.

„Převodní nedoslýchavost vzniká při
narušení přenosu zvuku na sluchový receptor. Hlavním důsledkem je snížení
hlasitosti zvukového signálu. Percepční
nedoslýchavost vzniká v důsledku poruchy transformace zvuku na bioelektrický signál a jeho přenos. Je spojena s fenomény, které ovlivňují slyšení a porozumění řeči. Řešení převodní nedoslýchavosti záleží na příčině, od prostého
vyčištění uší při mazové zátce až po operační řešení při chronických zánětech
středouší nebo otoslerose. Řešením percepeční nedoslýchavosti jsou sluchadla
nebo kochleární implamtáty,“ vysvětluje Jiří Novotný.
Sluchadlo je elektronická pomůcka,
která se nosí za uchem nebo v uchu.
„Skládá se, zjednodušeně řečeno, z mikrofonu, zesilovače, čipu a reproduktoru.
Je napájeno baterií. Jedná se o „brýle
pro uši“. Přirozenější je nosit a užívat
sluchadlo na obě uši, což se odborně nazývá binaurální korekce. Její výhody
spočívají v zachování směrovosti slyšení či lepší srozumitelnosti. Nevýhodou
je větší finanční zátěž na pořízení a pro-

voz. Žádné sluchadlo nemůže plně nahradit zdravý sluch. Může však výrazně
zlepšit komunikaci. Sluchadla vám
umožní znovu slyšet denní zvuky, které
jste již delší dobu nemuseli vnímat,“
říká Jiří Novotný.
Sluchadla se dělí na závěsná BTE,
zvukovodová ITE, nitrokanálová CIC a
s reproduktorem do ucha RITE.
„Ne na každou sluchovou ztrátu jsou
vhodné všechny typy sluchadel. Pokud
máte obtíže ve smyslu slyším, ale nerozumím, často se musíte ptát, co vám
lidé říkají, máte komunikační obtíže, je
nejlepší zajít za svým ORL lékařem a
nechat si vyšetřit sluch. Tam vám bude
řečeno, jak opravdu slyšíte, respektive
jakou máte sluchovou ztrátu. Zároveň
by vám mělo být navrženo vhodné řešení vaší sluchové ztráty. Nebojte se slyšet,“ radí a vyzývá Jiří Novotný a dodává, že sluchovou vadu lze definovat
jako zvýšení sluchového prahu, které je
trvalé, nemá tendenci ke zlepšení a nelze je ovlivnost žádným způsobem léčby. Tyto obtíže narůstají v populaci s věkem.
(sd)

INZERCE

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HOŘICE
Prostřednictvím naší
služby pomáháme
zejména seniorům
žít co nejdéle ve
svých domácnostech. Naše služba
je poskytována na
území města Hořice
a spádových osad.

PRO-SLUCH s.r.o.
 Poskytujeme komplexní služby pro nedoslýchavé
 Prodej a doladění sluchadel
 Prodej baterií, výměna hadiček, čištění koncovek,
drobné opravy sluchadel
 Prodej poslechu televize, indukční smyčky

Kde náS naJdete:
Sluchové centrum Hradec Králové i poliklinika ii

Zajistíme Vám:

•Pomoc při hygieně
•Dovoz obědů
•Pochůzky (lékař, pošta, úřady…)
•Doprovody (k lékaři na úřad….)
•Úklid domácnosti
•Nákupy
•Pohovory, společnost, procházky
•Praní prádla

Kde nás najdete:

 2.patro, Bratří štefanů 895, Hradec Králové 500 03
tel.: 495 865 345, 736 126 604

Riegrova 2111 Hořice

Sluchové centrum Hradec Králové ii poliklinika iii

Kontakt:
tel.: 603 239 331, pí. Müllerová
e-mail: reditel@ddhorice.cz
web: domov-duchodcu-horice.cz

Sluchové centrum Jičín

Domov důchodců Hořice

Provozní doba:
pracovní dny
od 7.00 – do 15.30 hod.
Dle dohody a personálních
možností i v jinou dobu

 1.patro, tř. e. Beneše 1549, Hradec Králové 500 12
tel.: 495 404 951, 732 357 016
 Ruská 571, Jičín,
tel.: 776 329 944, www.orljicin.cz

Sluchové centrum trutnov
 Horská 634, trutnov, tel.: 733 472 801

Sluchové centrum Hořice
 Riegrova 2108, Hořice, tel.: 602 337 207, www.orlhorice.cz

PORadna PRO PORUCHy SPánKU (CHRáPání),
tel.: 495 865 347, 604 137 623
JSme SmLUvními PaRtneRy všeCH zdRavOtníCH POJišťOven.
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I po infarktu myokardu se lze
vrátit ke kvalitnímu životu
Úroveň léčby pacientů
po infarktu patří v České
republice ke světové
špičce.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Včasný intervenční zákrok, dodržování následné léčby a důsledná úprava životního stylu vedou u naprosté většiny pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu,
k návratu ke kvalitnímu životu bez výrazných omezení. Česká republika patří
na první místo v Evropské unii v záchytu a léčbě akutních infarktů myokardu.

Doma za pět dní
Časná intervence v jednom z dvaadvaceti specializovaných katetrizačních center, rychlý dojezd do nich, čtyřiadvacetihodinová péče na úrovni světové špič-

ky, to jsou důvody, proč pacienti po nekomplikovaných infarktech odcházejí
nejpozději po pěti dnech domů. Podmínkou návratu do kvalitního života je dodržování předepsané léčby i úprava životního stylu.

Boj s časem
Kardiovaskulární onemocnění v čele s
ischemickou chorobou srdeční jsou stále zodpovědná za polovinu všech úmrtí
ve vyspělých zemích a představují tak
významný socioekonomický problém.
Podle Ústavu zdravotnických informací
a statistiky ČR (ÚZIS) byla v roce 2015
v České republice nejčastější příčinou
úmrtí právě onemocnění oběhové soustavy, a to v 50 procentech příčinou úmrtí žen a v 45 procentech příčinou úmrtí
mužů. Celkem se jednalo o téměř 51 tisíc úmrtí.
Infarkt myokardu postihl v roce
2004 ve věku 29 let i pana Petra. „První

příznaky jsem začal pociťovat při fotbalovém zápasu, kdy mě ovládla obrovská
únava, jako při špatné fyzické kondici.
Postupně jsem měl pocit, že nemůžu popadnout dech, a přidala se bolest na hrudi a brnění rukou,“ vzpomíná Petr. Infarkt myokardu u něho přišel zcela nečekaně bez předchozích zdravotních komplikací. „Vzpomínám si, že dva dny
předtím jsem cítil lehkou únavu, kterou
jsem však přikládal aktivní práci kolem
domu.“
Že by se mohlo jednat o infarkt, napadlo Petra ve spojení s jeho o šest let
starším bratrem, který dostal infarkt dva
měsíce předtím a příznaky mu podrobně popsal.
Nemocný s akutním infarktem myokardu je v přímém ohrožení života. Zásadním faktorem, který ovlivňuje šanci
na přežití, je čas. Pan Petr měl velké
štěstí - do nemocnice se dostal přivolaným vrtulníkem přibližně do dvou hodin od prvních příznaků. Následoval zá-

krok ve specializovaném katetrizačním
centru a po pěti dnech se mohl vrátit
domů. Dodnes užívá léky, chodí na kontroly, ale jeho život je i po infarktu myokardu bez větších omezení.

Místo fotbalu plavání
Podmínkou návratu do kvalitního života je však dodržování předepsané léčby
i úprava životního stylu. „Je pravda, že
od té doby jsem vše přehodnotil a více
se šetřím. Jediné, co mi nedělá dobře, je
mít dlouho zdvižené ruce, nošení těžkých věcí a změna počasí hlavně v zimním období. Také jsem trochu změnil životosprávu,“ říká Petr. Fotbal již nehraje tak jako předtím, ale zařadil místo něj
jiné sportovní vyžití, jako je jízda na
kole, plavání či turistika. „Můj zdravotní stav nyní hodnotím jako dobrý a nemám žádné omezení v soukromém, ani
pracovním životě. Za to vděčím lékařům,“ dodává nakonec.
(sd)

INZERCE

Nabízíme Vám možnost:
• stonat doma
• být mezi blízkými, i když jste
vážně nemocní
• být doma, i když jste závislí na plicní
ventilaci či parenterální výživě
• absolvovat odběr krve,
i když jste imobilní
• zkrátit dobu hospitalizace
• hospitalizaci se zcela vyhnout
ProCare Medical s.r.o.

Poliklinika II
Bratří Štefanů 895/1
500 03 Hradec Králové

Péči poskytujeme všem věkovým kategoriím, novorozencům, dětem až
po seniory.
Máme sestry specialistky na všechny typy domácí péče – převazy,
péče o rány, aplikace infuzí a injekcí, enterální a parenterální výživa, cévkování, péče o stomie, domácí plicní ventilace a oxygenoterapie, prevence
vzniku dekubitů, sesterská rehabilitace, pooperační péče, zajištění rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Jsme jediná agentura domácí zdravotní péče v Královéhradeckém
kraji, která byla vybrána do pilotního projektu VZP na poskytování domácí
umělé plicní ventilace. Těmto pacientům zajišťujeme kompletní péči
– lékařskou a sesterskou péči, materiálové a přístrojové vybavení a dodávky léků.
Spolehlivost a kvalita poskytované péče je pro nás základní prioritou!
Postaráme se o Vás od A po Z.
E-mail: hradeckralove@procare.cz
Hotline: 730 517 534
Vedoucí sestra: Eva Vodová

www.procare.cz
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Senioři drží na síti krok s dobou
Nakupování na internetu
je mezi důchodci stále
oblíbenější. Platební
kartu má sedmdesát
procent z nich.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Téměř
tři čtvrtiny rodičů a prarodičů seniorského věku vlastní platební kartu. Téměř
třetina z nich ji aktivně využívá
k nákupu na internetu. Důchodci jsou
soběstační a rádi chodí do společnosti,
před aktivním sportem spíše upřednostňují procházky. I takové jsou výsledky
průzkumu společnosti Doro realizovaného agenturou Rondo Data.
Podle nich utratí mimo běžné náklady na nájem, energie a jídlo podle svých
potomků měsíčně nejčastěji 1až 2 tisíce
korun. Většině seniorů však důchod neumožnil větší seberealizaci ve formě celoživotního vzdělávání a koníčků, na které během pracovního života neměli čas.
Průzkum rovněž ukázal, že k nákupu na
internetu používá platební kartu téměř
třetina seniorů. „Většina seniorů vlastní

Průzkum ukázal, že k nákupu na internetu používá platební kartu téměř třetina seniorů.
ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV
debetní nebo kreditní kartu (70 procent), kterou používají i k nákupu
v internetových obchodech (27 procent). Zatímco téměř třetina používá platební kartu i k nákupu online, o něco
menší procento skrze ní platí pouze
v kamenných obchodech (24 procent).
Někteří senioři upřednostňují tradiční
platbu v hotovosti a kartu používají pouze na výběr z bankomatu (19 procent),“
komentoval výsledky průzkumu Tomáš
Kučera, jednatel společnosti Rondo
Data. „Člověk je tvor společenský, dlou-

hodobá samota mu neprospívá. O to
více to platí ve stáří. Průzkum ukázal,
že většina rodičů a prarodičů seniorského věku nepotřebuje asistenci ani péči
(88 procent). Z toho je 41 procent seniorů zcela soběstačných, 24 procent potřebuje občasnou pomoc, například
s úklidem nebo vařením. Podobné procento seniorů spíše pomáhá svým potomkům než naopak,“ doplnila Dominika Uhrová ze společnosti Doro.
Více než třetina seniorských rodičů a
prarodičů se podle průzkumu ráda zú-

častňuje různých společenských akcí.
Většina sice vůbec nesportuje (47 procent), ale snaží se pravidelně chodit na
vycházky (32 procent) nebo jezdit na
kole (7 procent). Volný čas nejčastěji
tráví péčí o dům a zahradu (45 procent)
nebo se věnují svým zájmům a koníčkům (17 procent). Novým aktivitám se
podle odpovědí potomků většina z nich
nevěnuje, důchod jim v tomto ohledu
nepřinesl možnost větší seberealizace
(64 procent). Zbylé procento lidí
v důchodu realizuje koníčky, na které
dříve neměli čas (26 procent), studuje
(4 procent), častěji sportuje (3 procenta)
nebo se zapojilo do různých spolků a neziskových skupin (3 procenta).
Podle většiny respondentů utratí jejich rodiče a prarodiče v seniorském
věku 1000 - 2000 Kč měsíčně na osobu,
jedná se o útratu mimo běžné náklady
jako nájem, energie a jídlo. Menší část
v průzkumu uvedla částku do 3000 Kč
(18 procent) a stejné procentuální zastoupení vybralo útratu mezi 500 a
1000 korunami. Více než 5000 korun
měsíčně utratí podle svých potomků 14
procent seniorů. Průzkumu se účastnilo
1800 respondentů.
(sd)
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...bez vrásek na duši

Plavání seniorů
v krytém bazénu trutnov
pondělí 13.00-14.00 celý bazén
středa 14.00-15.00 celý bazén + malý bazén

www.sportoviste-trutnov.cz

Bydlení hotelového typu vhodné pro seniory,
jejichž zdravotní stav nevyžaduje nepřetržitou kompletní
sociální péči, ale potřebují vhodné bydlení a dostupné,
spolehlivé a kvalitní služby k vedení samostatného života.

PŘIJÍMÁME REZERVACE

NASTĚHOVÁNÍ OD 15. 9. 2018
ALKALIS Senior Rezidence
Na Chocholouši 409, 549 31 Hronov
tel.: 730 578 292, e-mail: info@alkalisrezidence.cz

www.alkalisrezidence.cz
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Obálka pomůže starším lidem
v tísni či ohrožení zdraví a života
Královéhradecký kraj
přichází s opatřením,
které pomůže starším
lidem. Doma budou mít
kartu s klíčovými údaji.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Takzvaná seniorská obálka usnadní důchodcům řešení problematických situací.
Bude se distribuovat do domácností se
zdravotní péčí či domů s pečovatelskou
službou a bude ke stažení na krajských
internetových stránkách. Důležité je vyplnit kartu s důležitými údaji a obálku
umístit na viditelné místo.
„Věřím, že seniorská obálka brzy
zdomácní zejména tam, kde žijí lidé osamoceně, a napomůže v důležitých situacích, urychlí čas a rozhodování při záchraně života,“ zdůraznil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Senioři na kartě vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech či lécích
a kontakty na blízké osoby a praktického lékaře.
IL. FOTO | STANISLAV ĎOUBAL
Vyplněné údaje, které by měly být
pravidelně aktualizovány, mohou v
případě zásahu zdravotnické záchranné služby zjednodušit vyšetření nemoc-

ného a pomoci posádce při rozhodování
o optimální terapii, případně transportu
do vhodného zdravotnického zařízení.
„Jde o kartu, na které senioři, i za po-

moci příbuzných nebo svého praktického lékaře, vyplní základní údaje o
svých alergiích, nemocech, lécích včetně dávkování a kontakty na své blízké
osoby a praktického lékaře. Údaje by
měly být umístěny na dobře viditelném
místě v bytě nebo domě - na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových
dveří,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Derner.
Seniorská obálka je výstupem spolupráce kraje s projektem Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň, která vznikla nejdříve v Jihomoravském
kraji, odkud ji Královéhradecký kraj přijal. Na projektu spolupracují odborníci
z Ministerstva práce a sociálních věcí
České republiky, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Ministerstvo práce a sociálních věcí
spolupracuje s Královéhradeckým krajem i na dalších opatřeních pro seniory
v regionu.
(sd)
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každé

POHŘEBNÍ ÚSTAV
úterý
®
y
r
o
i
n
e
CHARON
s
pro
aquacentrum

za cenu bazénu

Zajišťujeme kompletní pietní služby
pro obřadní síně Hradec Králové, Týniště nad Orlicí, Pardubice,
Chrudim, Praha, Benešov u Prahy aj., včetně převozů z domu,
zahraničních převozů a církevních obřadů.

cvičendíě
veprovso
eniory

Každé úterý od 10 do 14 hod. mají senioři od 60 let
pobyt v hradeckém Aquacentru za cenu 50m bazénu.
Navíc od 11.30 do 12.30 budou probíhat lekce kondičního cvičení pro seniory
pod vedením odborných cvičitelek. To vše v ceně jednorázového vstupného.
Být fit v každém věku může být i zábava.
www.snhk.cz/lazne

HradeC KrálOvé
Gočárova 504
Tel.: 495 537 495

ParduBiCe
Kyjevská 39
Tel.: 466 652 844

TýnišTě nad OrliCí
vrchlického 312
Tel.: 494 371 534

CHrudim
škroupova 800
smuteční obřadní síň
Tel: 739 330 111

KOsTeleC nad OrliCí
Tyršova 2
Tel.: 494 323 771
BenešOv u PraHy
Pražská 1697
Tel.: 317 721 053

Poděbradova 79
Tel.: 469 623 545
Heřmanův měsTeC
náměstí míru 285
Tel.: 469 697 133

kopání hrobů a kamenické práce

www.charon-eu.cz
nePřeTrŽiTá POHOTOvOsTní sluŽBa 24 HOdin
NA TEL.: 603 229 333, 604 250 333
Odborné a kvalitní služby za nejnižší ceny
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Vhodný olej prospěje zdraví
Rostlinné oleje je vhodné
zařazovat do zdravého
jídelníčku. Stačí ale
v přiměřeném množství.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Olej je
nositelem chutě a rozpouští důležité vitamíny A, D, E, K. Správně volené rostlinné oleje našemu organismu navíc dodávají důležité esenciální mastné kyseliny, které si tělo nedokáže samo nijak vyrobit.

Které jsou nejzdravější?
Pokud chceme využít maximální potenciál zdraví prospěšných látek, měli bychom si vybírat oleje za studena lisované, s vysokým obsahem nenasycených
mastných kyselin, které nám hladinu
cholesterolu snižují. Mezi nejvzácnější
se řadí OMEGA 3 mastná kyselina, která je v běžných potravinách velmi málo
zastoupená a má velmi pozitivní vliv na
naše zdraví. Naleznete ji v hojně

používaném kvalitním řepkovém oleji,
chia a konopném oleji, obsahují jí oleje
z různých druhů oříšků. Zajímavé je, že
oblíbený slunečnicový ani olivový olej
ji takřka neobsahuje. Možná překvapí,
že naprostým favoritem mezi běžně dostupnými oleji je lněný olej. Omega 3
esenciální mastnou kyselinu má nejvíce
zastoupenou, a to až přes 55 procent
z celkových mastných kyselin. To odpovídá až dvojnásobnému podílu, než je
v rybím tuku.

Semínko je superpotravina
Na trhu najdeme dva druhy lněných semínek, len hnědý a len zlatý. „Výživové
složení je shodné, liší se v chuti. Hnědý
len má typicky oříškovou chuť, zlatý len
má jemnou máslově-oříškovou chuť. Je
zdrojem vitamínů B1, B2, B3, B5, B6,
vitamínu E, obsahuje vápník, železo,
mangan, hořčík, fosfor, draslík, selen a
zinek. Důležitou látkou, která se u lněného semínka sleduje, je obsah lignanů neboli
rostlinných
fytoestrogenů
s prospěšným vlivem na některé druhy
onemocnění. Lignany dokážou doplnit

nebo plně nahradit účinek lidských hormonů. To se projeví příznivým působením na celou řadu civilizačních chorob.
Konzumaci by se však měly vyhnout těhotné a kojící ženy. Důležitý je obsah
zdraví prospěšných tuků, převážně
Omega 3 mastné kyseliny,“ přiblížila
obchodní ředitelka firmy Fabio Produkt
Jana Jenčková.
Lněná semínka mají protivirové, protizánětlivé,
antibakteriální
a
protiplísňové účinky, pomáhají při stavech, jako je astma a artritida. Konzumace semínek přispívá ke snižování
cholesterolu v krvi, upravuje krevní
tlak, stabilizuje cukr v krvi, odvádí přebytečný tuk z tkání a upravuje metabolismus. Působí proti menstruačním bolestem. Lněná semínka mají lehce projímavý efekt, napomáhají plynulému pohybu střevního obsahu. Při dlouhodobé
konzumaci lněných semínek je třeba dávat pozor na jejich schopnost snižování
kouagulační schopnosti a možnost vyvolat krvácení. „Lněné semínko se špatně
tráví, vždy ho důkladně rozkousejte,
rozdrťte nebo extrahujte. Omega 3 mastná kyselina rychle oxiduje, proto oleje

s jejím vysokým obsahem by se neměly
používat na vaření ani na další tepelnou
úpravu. Kupujte oleje čerstvé v tmavém
skle a uchovávejte v ledničce. Při výběru olejů a tuků je nutné se řídit především způsobem použití. Nejzdravější
oleje většinou nejsou vhodné na vaření.
Do studené kuchyně doporučujeme používat oleje za studena lisované a nemusí
se vždy jednat pouze o oleje olivové.
Jde hlavně o chuť, vůni a mastné kyseliny. Vybírejte oleje za studena lisované,
například řepkový olej za studena lisovaný s příjemnou oříškovou chutí, slunečnicový, dýňový, chia, konopný, lněný, kokosový, olej z ostropestřce či
ochucené oleje s bylinkami, kde bylinky v kombinaci s kvalitním olejem dodají jídlu nový rozměr,“ doporučila
Jana Jenčková, podle které by při výběru oleje pro teplou kuchyni a běžné vaření měla hrát roli oxidační stabilita, která
určuje, jak dlouho a při jaké teplotě
bude olej ještě použitelný, než začne
oxidovat. Vždy by se měly používat oleje rafinované, které právě oxidační stabilitu mají vždy vyšší než ty za studena lisované a dále neupravované.
(sd)
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ZDRAVPO

ZDRAVOtnické POtřEBy - OnkOlOgické
gické POmůcky

VýBěR ORtOPEDické
A VycHáZkOVé OBuVi
 ROZVOZ POmůcEk
nA POukAZ PO Hk ZDARmA
 kOmPEnZAční POmůcky
 OBuV s VyjímAtElnOu stélkOu
POliklinikA iii, E. Beneše 1549, Hradec
ec králové
k ál é 12
1
tel.: 495 260 360, e-mail: irena.mizerova@zdravpo.cz
OtEVíRAcí DOBA: Po - Pá 8.00 - 16.30

Pečovatelská
služba

terénní sociální služba
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

tísňová
Péče

terénní sociální služba
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

- Pomoc s péčí o osobu
- Pomoc v domácnosti
- Doprovod

- Okamžitá pomoc
v krizových situacích:
- Zdravotních
- Bezpečnostních
- Sociálních

Tel.: 495 514 344
E-mail: socps.zivothk@seznam.cz

Tel.: 495 261 648, 733 322 830
E-mail: vedtp.zivothk@seznam.cz

Více na www.zivothk.cz

Více na www.zivothk.cz

PRODEJNY REGIONÁLNÍCH
A FARMÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
Hradec Králové, ul. S.K.Neumanna
Jičín, Valdštejnovo náměstí

www.fabioprodukt.cz
www.fabioshop.cz

PODNIKOVÁ PRODEJNA
REGIONÁLNÍ PRODUKTY
BEZOBALOVÝ SORTIMENT
BEZLEPKOVÉ VÝROBKY
PLNOHODNOTNÉ POTRAVINY
www.facebook.com/fabioochutnejteregion
www.facebook.com/ochutnejteregionhradeckralove

Mareček se narodil
dvacetileté svobodné
matce, která neměla
dobré rodinné
zázemí a větší část
svého dětství sama
prožila v dětském
domově.
Otěhotněla z náhodné známosti, do vyššího
stupně těhotenství nevěděla, že je vůbec těhotná.
Po narození synka neměla
dostatek peněz na svoji
obživu, neuměla si poradit sama se sebou, natož
s mateřstvím. Žila po známých, peníze si obstarávala ze dne na den různými
způsoby - prodávala své
tělo, kradla, podváděla a nakonec se podílela
i na loupežném přepadení. Matka se snažila vždy
o synka postarat, měla ho
ráda, ale svou situaci nakonec nezvládla, byla odsouzena na 5 let za trestný
čin a musela tak nastoupit
do výkonu trestu. Měla
strach, co bude s jejím klučinou dál, do vězení si ho
s sebou vzít nemohla.
Marek, kluk s velkýma
hnědýma očima, tmavými
kudrnatými vlásky, nejistý v tom, co bude dál, se
steskem po mamince, byl
nejprve u pradědy. Děda
malého kluka měl a má
moc rád, ale pečovat o něj,
to již bylo nad jeho lidské
síly. Vlastního tátu Marek
nezná, jeho matka o žádném nikdy mluvit nechtěla
a žádný přítel matky otcovskou roli nepřevzal.
Děda měl již vyšší věk,
zdravotní problémy a neuměl si s tak malým pravnukem poradit. I přes svoji
veškerou snahu a pomoc
hodných sousedů uvážil,
že péči o tak malé dítě
dlouhodobě nezvládne.
Sousedka mu nakonec
poradila, aby se obrátil
na oddělení sociálně-právní ochrany dětí v místě
svého bydliště a požádal
o pomoc. Děda měl zájem o vyhledání takových

Příběh Marka
pečovatelů, kteří by mu
umožnili s Marečkem být
v kontaktu a být mu nablízku.
Pro Marka se podařilo najít novou rodinu. Jedná
se o dlouhodobé zkušené
pěstouny, kdy situaci Ma-

rečka znají a chápou. Tito
lidé přijali svou zásadní
roli pěstouna a rozhodli se dát Marečkovi lásku
a rodinu dočasně, než se
matka vrátí z vězení. Mají
tedy dostatek času na to,
aby se Mareček v nové rodině zabydlel, poznal, jak
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fungují správně rodinné
vazby mezi dětmi a dospělými, a byl především opečovávaný do té doby, než
se vrátí zpět do své vlastní
rodiny.

posílá obrázky mamince
do vězení a pravidelně se
vídá s dědečkem.

Dnes je Marečkovi pět let,
v nové rodině se mu líbí,

Tento příběh vychází ze
skutečnosti

Mgr. Lada Vrbicová,
Mgr. Hana Malá

Týden pěstounství

Královéhradeckého kraje 2018

Akce se koná pod záštitou radního Královéhradeckého kraje pro sociální oblast
Vladimíra Dernera.
24.9. Pondělí

26.9. Středa
Broumov – Pěstouni, díky!
13:00 – 16:00
problematika náhradní rodinné péče Mírové náměstí – infostánek
promítání dokumentu Rodiče napořád, diskuze s pěstouny -

Dobruška – Rodiče napořád
8:30 – 12:00
poskytování informací o problematice pěstounství
Městský úřad a Úřad práce v Dobrušce, nám. F. L. Věka 26

Infocentrum

12:30 – 17:00
promítání dokumentu Rodiče napořád
Městská knihovna Dobruška, Na Budíně 850

Rychnov nad Kněžnou – Pěstounství jako životní cesta
9:00 – 18:00
promítání dokumentu Rodiče napořád, autorské čtení Dagmar
Zezulové z knihy „Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když
vyrosteš“ (v 10:30 a 16:00), hry pro děti

Dvůr Králové n. L. – Beseda o náhradní rodinné péči
od 17:00
promítání dokumentu Rodiče napořád, diskuse s pěstouny
Městská knihovna Slavoj, Tylova 512

Hradec Králové – Beseda s pracovníky Krajského úřadu
9:00 – 16:00
poskytování informací o problematice pěstounství

Kino Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492

Bistro u dvou přátel, Pivovarské nám. 1245

Jičín – poděkování pěstounům (neveřejná akce)

Nová Paka – Den pěstounů
od 14:00
poděkování pěstounům, beseda s pěstouny a možnost
individuálních konzultací

25.9. Úterý

společenská místnost Domova pro seniory

Hořice v Podkrkonoší – Beseda o náhradní rodinné péči
od 17:00
promítání dokumentu Rodiče napořád a povídání s pěstouny

Nové Město nad Metují – Odpoledne s pěstouny
14:00 – 17:00
autorské čtení spisovatelky Jany Maternové

Městská knihovna, nám. Jiřího z Poděbrad 239

Centrum prevence Mandl, Družstevní 587

Nový Bydžov – Pěstounství je profese
9:00 – 12:00
beseda na téma „Jak se stát pěstounem“

27.9. Čtvrtek

Budova B městského úřadu, 2. patro

Trutnov – Beseda o náhradní rodinné péči s pěstounkou
od 17:00
promítání dokumentu Rodiče napořád

Jaroměř – Pěstounství očima dětí
od 17:00
vernisáž výstavy výtvarných prací žáků ZŠ Jaroměř - Josefov
s názvem "Pěstounství očima dětí"

Městská knihovna, Krakonošovo náměstí 128

Pasáž Jaroslava Žáka, nám. Československé armády 49

Hradec Králové – DEN PĚSTOUNSTVÍ

Labyrint
- muzeum loutek a interaktivní laboratoře
- divadelní a výtvarné dílničky

Den plný zábavy a aktivit pro děti i dospělé představení neziskových organizací působících
v oblasti pěstounské péče
Divadlo Drak, Hradební 632

9:30 - 16:00

v každou celou hodinu bude promítán jeden z dílů dokumentu
Rodiče napořád, po promítání proběhne diskuze

10:00 - 16:00

Malování na obličej
rodinné pasy
11:00 - 14:00

Výstavy
V průběhu celého Týdne pěstounství budou v jednotlivých městech probíhat výstavy o pěstounství a vše s tím spojené.
Více informací najdete na www.stansenahradnimrodicem.cz

Italský spisovatel Alessandro Manzoni: Slova mají jiný účinek v ústech...

Tajenka: ... a jiný v uších.
INZERCE

Přes
65 000
nabídek

Rady a tipy

Nabídky
práce

Brigády

Vaše cesta do práce
www.jobdnes.cz

Královéhradecký kraj
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Lanovka na Černou horu
převážela uhlí i rodičku
Nejstarší česká kabinová
lanovka jezdí na Černou
horu už 90 let. Původně
přepravovala 120 lidí za
hodinu a na krkonošský
vrchol jela z centra
Janských Lázní 15 minut.
LADISLAV POŠMURA
JANSKÉ LÁZNĚ | Patnáct měsíců zabrala firmě Františka Wiesnera stavba
nejstarší kabinové lanovky v Krkonoších, která se na Černou horu z centra
Janských Lázní poprvé rozjela v roce
1928. Kromě turistů a lyžařů na vrchol
vyvezla uhlí, rodičku i gazík.
Původní dráha měřila 3,1 kilometru.
Lanovka přepravovala turisty a školáky
dvěma proti sobě jedoucími kabinami.
Měla kapacitu 120 osob za hodinu a jízda trvala 15 minut. Bez větších potíží
sloužila od 31. srpna 1928 až do roku
1980, kdy ji nahradila lanovka modernější.
„Na vrcholu Černé hory byla ubytovací zařízení s kapacitou několika stovek
hostů, díky organizované rekreaci ROH
plná v létě i v zimě. Spousta zaměstnanců tu žila s rodinami, takže děti z Černé
hory jezdily do školy v zimě na lyžích a
zpátky lanovkou,“ připomněl Petr Hynek, ředitel SkiResortu Černá
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Původní kabinová lanovka na Černou horu v roce 1928.
hora–Pec, do jehož portfolia janskolázeňská lanová dráha v současnosti spadá. „Lanovka navazovala na poslední
autobus, který přijížděl do Janských
Lázní ve 22.15 hodin. Pod jednou z kabin vlekaři jednou sváželi i automobil
GAZ, který zde uvízl, když nasněžilo
dřív, než se čekalo,“ vyprávěl Hynek.
Lanovka na Černou horu vyvážela
také uhlí a jednou v noci roku 1960 se
musela mimořádně rozjet kvůli ženě,
která na rekreaci začala rodit. Stavba

modernější lanovky začala v roce 1969
a zabrala firmě Transporta Chrudim jedenáct let. „První oběhová kabinková lanovka v Česku vznikla v trase, která se
používá dodnes. Od roku 1980 sloužila
12 let, pak se kabinky vyměnily za nové
od rakouské firmy Swoboda,“ poznamenal šéf areálu.
V privatizaci lanovku v roce 1996
prodaly České dráhy firmě Mega Plus,
která ji vlastní dodnes. „Lanovka měla
přepravní kapacitu 460 osob za hodinu,
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což absolutně neodpovídalo potřebám
sjezdového lyžování. V roce 2006 proto
vznikla osmimístná kabinka od firmy
Doppelmayr. Demontáž původní lanovky začala po Velikonocích a současně
jsme stavěli novou. Ta se rozjela už po
čtyřech měsících prací,“ dodal Hynek.
Lanovka Černohorský Express vyjíždí od parkoviště v Janských Lázních
dodnes. Za hodinu přepraví 1500 osob a
cesta na vrchol Černé hory s převýšením 566 metrů trvá 7,5 minuty.
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Hradecko a Jičínsko

Kopecký triumfoval i v Turecku
Pátý start v mistrovství
světa v automobilových
soutěžích proměnil Jan
Kopecký v páté vítězství
v kategorii WRC2.

no. Nejede se pak nejlépe. Všichni chtějí návrat ke starým časům rallye, ale ty
jsou dávno pryč. Pravidla jsou odlišná,
vozy jsou odlišné, podmínky rovněž.
Kdo to srovnává, neví, o čem mluví.

TOMÁŠ ŽELEZNÍK
KOSTELEC NAD ORLICÍ | Po triumfu
v Turecku je český jezdec z Kostelce
nad Orlicí Jan Kopecký jen kousíček od
titulu ve druhé nejsledovanější kategorii seriálu.
„Není to stoprocentní, ale jsme velmi
blízko,“ uvědomuje si Kopecký, kterého ve Škodě Fabii R5 naviguje Pavel
Dresler. V absolutním pořadí skončili
sedmí, protože náročné podmínky nezvládla řada favoritů v modelech WRC.
Po světové koruně pilot doslova sahá.
Tři soutěže před koncem sezony má
před obhájcem prvenství a týmovým kolegou Pontusem Tidemandem ze Švédska náskok 32 bodů. Oba by přitom
měli startovat už jen jednou - Tidemand
ve Velké Británii a Kopecký ve Španěl-

Pilot Jan Kopecký doslova sahá po
světové koruně. FOTO | R. PETRÁŠEK
sku. Za vítězství se přitom uděluje 25
bodů. Platí ale podmiňovací způsob,
protože Švéd se klidně může objevit i
na startu Španělské rallye.
Jak těžká byla Turecká rallye, která
se vrátila do mistrovství světa po osmileté přestávce?
Mám z ní smíšené pocity. Byl to extrémní závod, který jsem si moc neužil. Člověk se bojí, aby auto vydrželo, byť zrovna fabia je odolná a vydrží skutečně hodně. Ale myslel jsem na pneumatiky,
abych je neprorazil nebo nesjel na plát-

V prvních etapách vás trápily defekty i technické problémy. Jaká byla
ta poslední, která nabídla jen 35 ostrých kilometrů?
Vložky byly krátké, bylo to relativně v
pořádku.

Škodě. Postavila skutečně robustní
auto, které nemá skoro žádné technické
problémy. Neměli jsme sebemenší technický problém, který by způsobil naše
odstoupení ze závodu. To si nepamatuji. Z pěti výher mám obrovskou radost.
Ale znovu opakuju, že z Turecka mám
hodně smíšené pocity. Už na testu vypadalo auto po čtyřiceti kilometrech jako
po celém závodě. Je to ničení techniky.
V dnešní době, kdy se všichni snaží šetřit, je taková soutěž zbytečná. Nebudu
se přetvařovat, víkend jsem si moc neužil. Ve všech předešlých závodech jsem
se cítil lépe než tady.

Co bylo pro úspěch v Turecku rozhodující?
Aby člověk dojel do cíle, bylo potřeba
závodění, přemýšlení i štěstí. Závodění
tam moc nebylo, jen v úsecích, které
byly čisté a bylo jasné, že tam nehrozí
poškození auta. Mohlo to být maximálně na padesáti procentech soutěže.

Díky vítězství jste získal týdenní pobyt na plachetnici. Využijete ho?
Vůbec neznám podrobnosti. Pokud to
bude pro víc lidí, vezmu navigátora a nějakým způsobem to zužitkujeme.

V mistrovství světa jste vyhrál v kategorii WRC2 popáté z pěti startů.
Co za tím stojí? Někteří jezdci nazvali Tureckou rallye bojem o přežití.
Rozhodně to byla náročná rallye. Nedalo se jet naplno. Pak bylo riziko, že odstoupíte, obrovské. Obrovský dík patří

Závěrečný ceremoniál navštívil turecký prezident Erdogan. Jak jste
vnímal jeho návštěvu?
Když jsme šli do servisní zóny, museli
jsme přes kontroly. A když jsem viděl
ostřelovače na střechách, raději jsem dělal jen pomalé pohyby.
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…Spolu
poznáme svet!

NOVÉ zájezdy na rok 2019 –

rezervujte nyní a využijte FIRST MINUTE SLEVY!

^

KULTURNĚ POZNÁVACÍ 4 000 Kč
A
A ZÁŽITKOVÝ ZÁJEZD! zaSLvčEasVnoaci!u

ITÁLIE

rezerv

8 dní
od

namísto 12990 Kč

8990,Kč

navíc letenka a transfer •
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

pobřeží Amalfi

AMALFI • POSITANO • POMPEJE • CAPRI • CASERTA • ŘÍM

ZÁBAVA
A KOUPÁNÍ

6 000 Kč
SLEasVnoAu
za vč
rezervaci!

THAJSKO

14 dní
od

namísto 27990 Kč

21990,Kč

navíc letenka a transfer •
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

BANGKOK • KOH PHANGAN • KOH SAMUI • KANCHANABURI

• 4H hotely
• 11 x snídaně
• 3 výlety ZDARMA!

8 dní

4 000 Kč
SLEasVnoAu
za vč
rezervaci!

od

ČERNÁ
HORA
CHORVATSKO • BOSNA

namísto 9990 Kč

5990,Kč

navíc letenka a transfer •
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

MOSTAR • MEDŽUGORIE • DUBROVNIK • KOTOR • BUDVA

Termíny:
duben
a květen 2019

• 3 + 4 hotely
• 7x snídaně
• 3 výlety ZDARMA!
H

KULTURNĚ
POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Termíny:
březen, duben,
květen a říjen 2019

• 4H hotely
• 7x snídaně - formou bufetu
• 4 výlety V CENĚ!

Termíny:
březen
až květen 2019

KULTURNÍ
ZÁŽITEK

10 dní

6 000 Kč
SLEasVnoAu
za vč
rezervaci!

od

INDOČÍNA

namísto 26990 Kč

20990,Kč

navíc letenka a transfer •
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

3 FASCINUJÍCÍ ZEMĚ: THAJSKO • KAMBODŽA • VIETNAM

• hotely střední třídy
• 7x snídaně • 1 oběd
• 5 výletů V CENĚ!

Termíny:
duben
a říjen 2019

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz

Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo
IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 18 5PL 093

