hy
Střednpí aČdec
zá

pro důchod
bez starosti
telefon:

ZÍSKEJTE ZDARMA
KOMPLETNÍ BALÍČEK VÝHOD

233 321 850

POZE DO 30. 11.

ČÍSLO 43, ROČ. VIII

22. 11. 2019

INZERCE

AUTA s.r.o.

Dubno 122, Příbram,

www.auta.pb.cz

www.rentaznemovitosti.cz

Děti mají mít zastánce
Letošní vítězka Ženy
regionu Jana Puklová
Havelková pomáhá ve
svém volnu dětem ze
sociálně slabých rodin
a azylových domů.

V TERÉNU HLEDÁ ZTRACENÉ LIDI

Dobrovolný záchranář
pomáhá na čtyřkolce

...str. 2

5plus2
■ ROZHOVOR
JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
PŘÍBRAM | Začalo to náhodou před téměř šesti lety. Příbramská zdravotní
sestra Jana Puklová Havelková byla tehdy na rodičovské dovolené.
„Jedna maminka zveřejnila na Facebooku výzvu k pomoci pro jinou matku
s dítětem. Měla bydlet v azylovém
domě v Sedlčanech. Zavolala jsem
panu řediteli, že jí s dalšími maminkami
chceme pomoct,“ říká vítězka soutěže
Žena regionu.
Jak to dopadlo?
Nikdo takový tam nebyl. Autorka výzvy si to vymyslela. Chtěla věci pro
sebe. Ale když jsem viděla ochotu matek pomáhat, domluvila jsem se v azylovém domě na pravidelné spolupráci.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
INZERCE

REPORTÁŽ Z TEMNÝCH MÍST PRAHY

Medici v noci přímo na ulici
ošetřují bezdomovce ...str. 6 a 7

CHARLES DARWIN BY SE DIVIL
Zdravotní sestra a dvojnásobná maminka Jana Puklová Havelková (první
zleva) zvítězila v jubilejním 10. ročníku soutěže Žena regionu. FOTO | ARCHIV ŽR

Jeho evoluční teorie vyvolává
bizarní hádky i soudy ...str. 8 a 9
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V terénu hledá ztracené lidi
Antonín Vorlíček je
profesionálním řidičem
dálkového kamionu.
Ve svém volném čase
působí jako dobrovolný
záchranář na čtyřkolce.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ROBERT BOŽOVSKÝ
KLADNO | Czech SAR Team (Search
and Rescue – pátrání a záchrana) je dobrovolná organizace pomáhající policistům, hasičům a záchranářům při pátrání
po osobách, zejména v obtížném terénu. Působí na území celé České republiky. Ve Středočeském kraji má patnáct
členů. Dlouholetým záchranářem je
také třiapadesátiletý Antonín Vorlíček,
povoláním řidič kamionu u kladenské
přepravní společnosti. Ta ho v jeho dobrovolnictví podporuje, když mu pomohla s nákupem zdravotnického vybavení.
„Naší hlavní náplní je pátrání po pohřešovaných a ztracených osobách za
pomoci čtyřkolek a další techniky, kterou mají naši členové k dispozici. Sám
čtyřkolku vlastním a už několik let se
pohybuji mezi lidmi, kteří se o ně zajímají. Členem Czech SAR Teamu jsem
od jeho počátku. Pracoval jsem už při
přípravách celého projektu,“ říká Antonín Vorlíček s tím, že organizace zahájila svou činnost letos v květnu.
K záchranářství má vztah trvající už
řadu let. Ještě předtím, než usedl za volant kamionu, se živil jako hasič i praINZERCE

Antonín Vorlíček se vydává hledat pohřešované osoby do lesů a skal na své čtyřkolce vybaven zdravotnickým batohem. Má výhodu dřívější praxe u hasičského sboru a záchranné služby.
FOTO | CZECH SAR TEAM
covník zdravotnické záchranné služby.
„A záchranářství ve mně tak nějak zůstalo,“ svěřuje se.
Na Czech SAR Team se obracejí především blízcí pohřešovaných osob, funguje samozřejmě i spolupráce se zdravotnickými zařízeními a složkami integrovaného záchranného systému. „Lidé
se o nás většinou dozvědí na sociálních
sítích a kontaktují naši pohotovostní linku (222 762 227). Náš koordinátor ne-

prodleně aktivuje tým v daném kraji,
který je nejpozději do jedné hodiny
schopen vyjet na místo určení, samozřejmě pokud není u jiného výjezdu. Ale to
se nám zatím ještě nestalo. V každém
týmu je proškolený zdravotník vybavený záchranářským batohem. Umíme zasáhnout jako první, ještě před příjezdem
složek integrovaného záchranného systému, třeba u dopravních nehod, ale i jiných událostí, jakými jsou povodně, lesní požáry a podobně,“ popisuje činnost
týmu dobrovolný záchranář.
Aby mohl vyjíždět k zásahům, musel
nejprve absolvovat speciální školení.
„Mám výhodu letité práce u hasičů a záchranky, kde jsem získal hodně praktických zkušeností. Školením první pomoci a přijímacím pohovorem, který prověří kromě jiného psychickou odolnost,
musí ale projít každý, kdo má zájem stát
se součástí Czech SAR Teamu. Chceme, aby naši členové byli úspěšní a dokázali poskytnout kvalitní první pomoc.
Proto se musí zúčastnit každého plánovaného školení. Klademe při nich hlavní důraz na praktickou část, ale samozřejmě to nejde ani bez teorie,“ konstatuje Antonín Vorlíček.
Jako konkrétní příklad uvádí nedávné
úspěšné noční pátrání po třiadevadesátiletém muži ve složitém terénu a navíc

shodou okolností po náročném cvičení
týmu. „Hledali jsme také ženu s Alzheimerovou chorobou, která se nevrátila
domů. Transportovali jsme k sanitce zraněné osoby z nepřístupné chatové oblasti a podobně. Při pátrání po pohřešovaných osobách nás koordinuje policie.
Jsme součástí celého týmu záchranářů,“
říká dobrovolný záchranář.
K dispozici spolu s kolegy dává vlastní techniku. V jeho případě čtyřkolku
CF MOTO Gladiator X450. „Potřebujeme k tomu ale i dost záchranářského vybavení. Batohy se sadami první pomoci, přepravní vany a další zdravotnické
pomůcky. Samotný zásah nestojí nic.
Jsme nezisková organizace, zdarma věnujeme náš čas, techniku a úsilí. A jsme
moc rádi za každou pomoc partnerů,“
sděluje Antonín Vorlíček. Velmi si proto váží finanční podpory svého současného zaměstnavatele, kladenské firmy
VCHD Cargo. „Projekt dobrovolných
záchranářů nás velmi zaujal. Oceňujeme jejich nasazení a využití vlastní techniky. Těší nás, že se smysluplné činnosti věnují ve svém volném čase, a rádi je
v jejich aktivitách podpoříme. Vždyť
kdo jiný by se měl umět dobře zorientovat v nepřehledném terénu a náročných
situacích než naši výborní řidiči,“ dodává ředitel společnosti Pavel Sirotek.
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ŽALUZIE
ROLETY
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Děti mají mít
svého zastánce

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

OBJEDNEJTE SI
TÝDENÍK 5PLUS2

ŽALUZIE SUCHÝ

To byl prapočátek spolku Radost Příbramáčkům?
Ano. Každý měsíc jsem do azylového
domu v Sedlčanech vozila auto plné pytlů věcí. Postupně jich bylo víc a víc. Až z
toho byla Radost Příbramáčkům, která
má na dva tisíce členů. Svážím od lidí nepotřebné, ale funkční věci – oblečení,
boty, knížky, hračky, ložní prádlo, peřiny. Teď už se to rozšířilo i na nábytek a
elektrospotřebiče. Darované věci ukládáme do pronajaté místnosti v Příbrami,
kde všechno třídím podle druhu a velikosti. Pak už jen sáhnu do police, napytlujeme a dovezeme tam, kam je to potřeba.

Pomáhá vám někdo další například
při třídění věcí?
První roky jsem to třídila doma v podkroví. Pak už toho bylo strašně moc, tak
jsem sehnala tu zmiňovanou volnou místnost velkou 120 metrů čtverečních s regály. Poslední rok mi pomáhá každé úterý
třídit kamarádka Dana Křápková. Oblečení bývá tisíce kusů. My procházíme
kousek po kousku, jestli to není roztrhané a zda je to funkční.
Kde berete sílu a čas na všechny
vaše aktivity, rodinu, práci zdravotní
sestry, péči o čtyři psy?
Po těch letech už mám zaběhnutý časový
rozvrh. Kvůli chlapečkům chodím v nemocnici jen na denní směny. Charitu
můžu dělat ve volných dnech jen dopoledne, zhruba do dvou hodin. Pak vyzvedávám syny ze školy a školky a vozím je
na kroužky. Mám udělaný vždy rozpis
na týden dopředu a ve volnu svážím a odvážím darované věci. Během hodiny dokážu objet deset až dvacet maminek. Někdy je to náročné, ale dá se to. Horší je to
třeba když někdy onemocním, to se zajetý systém naruší.
Nastal někdy okamžik, kdy jste už nemohla dál?
Dvakrát. Když jsme začínali, vyhořel
tady v Příbrami dům a zemřel v něm chlapeček. Jak jsme pomáhali jeho rodině a
přímo s nimi všechno prožívali, uvědomi-

ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Říkala jste, že svážíte i nábytek. Působíte docela křehce. Nedokážu si představit, jak stěhujete skříň….
Velké kusy většinou svážíme s manželem. Obvykle nám s tím do auta pomohou původní majitelé. Do spolku už to
nosíme sami. Komody a menší kusy už
nakládám sama, protože manžel je často
v práci. Ale jsou i případy, kdy nám to
lidi přivezou sami až do spolkové místnosti.

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže

www.zaluzie-suchy.cz

www.bcpujcky.cz
y
Banka vám nepůjčí? My ANO.

Tel.: 777 413 614

www.5plus2.cz/schrankovne

Půjčka od 20.000 Kč do 300.000 Kč
- snadné vyřízení půjčky,
výsledkem do 10 minut od žádosti
- půjčíme zaměstnancům, důchodcům, živnostníkům
Zprostředkovatel pracuje jako vázaný zástupce pro společnost Profi Credit Czech, a.s.

N E D O V O LT E , A B Y

DIABETES
ZPŮSOBIL

SRDEČNÍ
PROBLÉMY
Od června 2018 je Jana Puklová i
Havelková. FOTO | ARCHIV HAVELKOVÝCH
la jsem si, že stačí málo a máte zničený
život. Podruhé, když jsme pomáhali rodině s holčičkou, která měla nádor na mozku a později zemřela. Pořád si říkáte, že
to dobře dopadne, ale ne vždycky to tak
je. Já s tím bohužel neumím úplně dobře
pracovat. I příběhy dalších rodin, se kterými jsme v kontaktu, jsou hodně silné.
Velmi si jich vážím. Jak jsou stateční a
zvládají každodenní složitou situaci se
svými dětmi. O to víc si uvědomujeme,
jaké štěstí máme, že naše děti jsou zdravé a že to není samozřejmost.
Za týden začíná advent. Jaký bude
ten váš?
Doma zapalujeme svíčky na adventním
věnci a pečeme s Honzíkem dva až tři
druhy cukroví a zdobíme okna. Ve spolku už běží Mikulášská nadílka pro dětský domov. Strom splněných přání pro
ně je kompletní. Vyvrcholením všeho je
20. prosince Štědrý den v dětském domově, kam jsem pozvaná jako každý rok.
Když si děti rozbalují dárky, pokaždé
u toho brečím. Je to dojemné. Podávají si
mezi sebou dárky a přejou si je navzájem. A to je moc hezký.
Co byste si přála do roku 2020?
Aby nebyly nešťastné a týrané děti. Bylo
by úžasné, aby každé dítě mělo někoho,
kdo se za něj postaví. Aby každé mělo
aspoň svou spřízněnou duši, když už
nemá vlastní rodiče.

Studie PROMINENT zkoumá nový zkkušební léčivý přípravek
pro pacienty s diabetem typu 2, zvýšenou hladinou
triglyceridů (typ tuku v krvi) a aterosklerózou (kornatěním
tepen) s cílem zjistit, zda může snížit riziko srdečního infarktu
a dalších problémů souvisejících se srdcem.
em.

Podmínky pro účast ve studii můžete splňovat, pokud:
• je vám nejméně 18 let
• máte diabetes typu 2
• máte středně vysoké hladiny triglyceridů
• máte aterosklerózu
Účastníci, kteří splňují podmínky pro účast ve studii, mají zajištěno
bezplatné podávání zkušebního léku a péči v rámci studie.

Chcete-li získat další informace a zjistit,
zda splňujete podmínky, volejte:
telefonní číslo: 735 770 436
nebo pište na e-mail: daniela.veverova@restrial.com
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Kariéra v USA? Radši jsem zůstal
velkou rybou na malé pánvičce
Jen, co se po sametové revoluci otevřely hranice, vyrazil
herec Marek Vašut sbírat zkušenosti do zámoří.
„Měl jsem Američany za rozmazlené děti, ale za rok
a půl jsem poznal, jak moc jsem se mýlil. Tvrdý
kapitalismus se tam s nikým nemazlí,“ vysvětluje.
Zároveň přiznává, že ve 30 letech už se nechtěl do USA
stěhovat a budovat naplno kariéru v Hollywoodu.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Už sice nebyl vyjukaným mladíkem, ale třicátníkem s řadou hereckých
zkušeností, přesto byl pro Marka Vašuta
studijní pobyt ve Spojených státech počátkem 90. let civilizační šok. „V prodejně
potravin nemáte jeden dva sýry, ale padesát! Když jsem viděl první mobil – velikosti cihly, říkal jsem si, že za 30 let to přijde i k nám,“ vzpomíná na časy, do kterých se nyní vrátil velkou rolí v dramatu
Amnestie. Ta však nelíčí „americký sen“
spojený se sametovou revolucí, nýbrž se
odehrává v kulisách leopoldovské věznice pro ty nejtěžší zločince.
Vrátilo vás natáčení i v myšlenkách
o oněch 30 let nazpátek?
To víte, že ano. A říkám si často, že kvůli
tomuhle – když vidím například snahy
o cenzuru svobody projevu – jsme tedy
tehdy klíči nezvonili… Ale v zásadě, zaplať pánbůh za listopad 1989.

kých tanků pro vás skončilo dětství.
Tehdy vám bylo pouhých osm let. Jak
moc se tehdy poltické události promítly do vašeho života a pohledu na svět?
Žádný učitel, žádný politik, zkrátka nikdo
mne od chvíle, kdy jsem viděl okupační
sovětské tanky ve svém rodném
městě, nemohl přesvědčit, že komunismus, nedej bože SSSR, je
něco, co mám milovat. A následná takzvaná normalizace mne v tom jen utvrdila.
V době, o kterých pojednává film Amnestie, jste byl dle
svých slov na vandru po Spojených státech. Bral jste tuhle cestu jako dobrodružství?
Spíš než jako dobrodružství, tak jako opožděnou zkušenost.
Na vandr má člověk vyrazit během studií, nejpozději hned
po
nich.
A mně bylo
30 a měl

jsem za sebou už sedm sezon jako herec –
profesionál. Takže vlastně „po sezoně“
jsem chodil v New Yorku rok do legendární herecké školy Lee Strasberg Theatre
and Film Institute a pak ještě v rámci postgraduálu jsem v Missouri půl roku režíroval amatéry. Pak jsem se vrátil na pozici sólisty činohry Národního divadla v Praze.
Jak na vás Amerika zapůsobila?
Byl to doslova šok. Říkal jsem svým spolužákům, že nejsem z jiné země, ale z jiné
planety. V prodejně potravin nemáte jeden
dva sýry, ale padesát! Na každém rohu je
telefonní automat a dovoláte se z něj domů
za pár drobných! Bankomat má dotykový
displej. Když jsem viděl první mobil – velikosti cihly, říkal jsem si, že za
30 let to přijde i k nám
a tak dále. Měl jsem
Američany za rozmazlené děti, ale za
rok a půl jsem poznal, jak moc jsem
se mýlil. Tvrdý kapitalismus se tam
s nikým nemazlí a začal jsem si uvědomovat, že ne všechno,

Jste jedním z mála českých herců, kteří mají bohaté zkušenosti se zahraničními produkcemi. Nezvažoval jste nikdy natrvalo přesídlit třeba do Ameriky a budovat naplno kariéru tam?
Nikoliv, protože jsem ve třiceti nechtěl znovu začínat, doma jsem už měl jméno. Jsem
raději, jak se tam říká, velká ryba na malé
pánvičce než naopak. Kdyby mě v té době
bylo dvacet, určitě bych o tom uvažoval.
Scénář filmu Amnestie vaší postavě
akční scény nepředepsal, nebylo vám
to trochu líto? Takové scény vám přeci nikdy nebyly cizí.
C‘est la vie. Jean-Paul Belmondo už také
sám neskáče po střechách.
Utržil jste při některém z natáčení
v minulosti zranění?
Měl jsem štěstí. Při filmování se mi nikdy
nic nestalo, i když třeba při natáčení seriálu Detektiv Martin Tomsa jsem běžel po
střeše a propadl jsem se starými taškami
na půdu. A nic – oprášil jsem se a mohl pokračovat. Vééélká klika.
Když jste tedy neběhal po střechách,
co bylo na práci na Amnestii nejtěžší?
Určitě slovenština. Paradoxně tím, že je to
nejpříbuznější jazyk. Protože i když už
neděláte gramatické chyby, pořád je
co zlepšovat na výslovnosti, melodii
a barvě jednotlivých hlásek a slovních spojení tak, aby to rodilého
mluvčího netahalo za uši.

Našel byste na předrevoluční době
něco, co teď ve společnosti postrádáte?
Úžasnou pospolitost a vůni naděje na změnu, zvlášť pak ve druhé polovině osmdesátých let. Většina lidí, které jsem znal, nesnášela tehdejší režim, a i když jsme měli
nejrůznější názory na spoustu věcí, byl tu
jeden společný jmenovatel, který nás
všechny spojoval: Bolševik musí jít do horoucích pekel! Že se tam propadne tak
brzo a tak rychle, nečekal nikdo.

A co vás kromě dokončeného
filmu naposledy potěšilo?
Snažím se těšit z každodenních
maličkostí, takže by to byl
dlouhý seznam.

Marek Vašut

Narodil se 5. května 1960 v Praze.
Vystudoval gymnázium a pražskou DAMU.
■ Své první role hrál v Národním divadle v Brně,
v roce 1985 přešel do pražské Zlaté kapličky
a později na volnou nohu.
■ Jeho první významnou filmovou rolí byla hlavní
postava boxera ve snímku Pěsti ve tmě (1986).
■ V letech 1990 a 1991 pobýval jako stipendista
Lee Strasberg Theatre Institute v USA. I díky
tomu posléze spolupracoval se zahraničními
produkcemi, zahrál si v trhácích jako Mission:
Impossible, Van Helsing či Liga výjimečných.
■ Věnuje se také moderování, dabingu,
podnikání i reklamnímu byznysu.
■
■

Jak na vás zapůsobily prostory věznice Leopoldov, kde se film Amnestie
také natáčel?
Kdo nikdy osobně nenavštívil žádnou věznici, si neumí představit, jak depresivní to
je. To ovšem platí pouze pro normální lidi
se svědomím. Věřím, že některým psychopatům, kterých jsou kriminály plné, se
tam ale může líbit a na svůj pobyt vzpomínají s láskou.
V jednomm rozhovoru jste řekl, že
rokem 1968 společně s vpádem rus-

o čem jsem si myslel, že je doma špatné, je
skutečně špatné, ale i naopak. V Americe
se musí člověk spoléhat především na sebe
a ne na stát – jako tady. Zkrátka přišel jsem
o pár iluzí a některých věcí, které jsem dřív
měl za nepodstatné, jsem si začal vážit.

FOTO | HERMINAPRESS
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Morální dilema i vstup do politiky. Marek Vašut o...
...návrhu, že by mohl KSČ „rozkládat zevnitř“:
„Po roce 1985 přišel jako šéf Národního divadla profesor Milan Lukeš – komunista, ale velice rozumný komunista a uznávaný
shakespearolog, pod jehož vedením divadlo získávalo zpět svůj kredit. Dovolím si říct, že v druhé polovině 90. let bylo
Národní divadlo jedním z nejprogresivnějších v Praze. Tento profesor mě na konci sezony 1989 oslovil v místní kantýně
s tím, jestli nechci vstoupit do strany. Řekl mi, že sice zná moje názory, ale že je mi snad jasné, že politické karty jsou
rozdané na sto let dopředu a že strana se nedá reformovat jinak než zevnitř. Řekl mi, ať mu s tím jdu pomoct. Kdyby to byl
člověk, kterého si nevážím, řekl bych mu rovnou ne, ale protože je to člověk, kterého si vážím a věděl jsem, že divadlo vede
dobře, tak jsem ho požádal o 24 hodin na rozmyšlenou. Měl jsem klasické morální dilema – vstoupit a pomoci dobré věci,
snažit se rozkládat stranu zevnitř? Volal jsem některým lidem a dostal nejrůznější názory. Nakonec jsem se s ním sešel a řekl:
Omlouvám se, ale já prostě věřím, že ďábel si nebere jen půlku duše, takže ne. Odpověděl mi, že jsem ho zklamal svým
infantilním přístupem. No a za necelý půlrok tady byl 17. listopad.“

...tom, proč lidé jako
on nepatří do politiky
„Nechtěl bych do politiky ani náhodou, nevydržel
bych to ani hodinu. Jestli mě náhodou někdy
někdo zlanaří do politiky, pak si mě pozvěte
do studia a rozcupujte na hadry. Jsem si vědom
toho, že v dnešní době politika nepotřebuje herce.
Potřebuje nejvíc asi ekonomy a skutečně
politology. Především ale potřebuje lidi, kteří mají
nějakou vůli k moci, protože vydržet tam všechny
ty hrátky, to vyžaduje jisté nastavení duše
a charakteru. To není můj šálek kávy a nebude.“

...touze být filozofem
„V pubertě jsem začal hltat filozofii a chtěl jsem jít
na filozofickou fakultu a stát se filozofem. A když
ne jím, tak jsem chtěl být malířem, protože jsem
tehdy byl celkem úspěšný jako malíř a kreslíř.
Z filozofie mě vyvedlo moje vlastní poznání, že
nechci mít čtyři semestry marxismu a půl semestru
kritický náhled na současné buržoazní filozofické
směry. Takže to ne. A z malířství mě vyvedl můj
otec, který mi řekl: Je to dobrý, ale nemáš
sitzfleisch, ty tomu nedáš všechno a skončíš jako
nástěnkář v ČKD. Tak potom třetí záležitost, která
přicházela v úvahu, bylo podat si přihlášku na
DAMU. To už ale byla volba hlavou, nikoli srdcem.“
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Internet zdarma?
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Stačí si jen dobít za 200 Kč

Internet zdarma platí 30 dnů od aktivace SIM nebo dobití. Více na www.mobil.cz

Objednejte si
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Medici na ulici: „Rány v takovém

Zleva medička Karolína Jelínková, ošetřovaný
muž z ulice a student Marek Havrda.

Studenti medicíny přímo na ulici ošetřují
bezdomovce. „Nejhorší nejsou mokvající rány, ale
osudy těch lidí,“ říká jeden z mladých mediků.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Na pražskou stanici metra Vltavská
nedaleko řeky i příbytků bezdomovců se
snáší ledový déšť. Je před dvacátou hodinou, jeden stupeň nad nulou a jako každý
týden, i dnes, v půlce listopadu, se u rušné křižovatky budou ošetřovat bezdomovci. Týdeník 5plus2 vyrazil se skupinou studentů medicíny, kteří si říkají
Medicinaulici. Na peróně je živo a skupi-

na asi třiceti osob v černých péřovkách z
dálky hlukem i bundami připomíná jarní
turisty z Itálie. S taškami a batohy se
chystají přesunout o pár metrů dál do „čekárny“, tedy pod most městské magistrály, který chrání před deštěm.
Zatímco lidé z křesťanské komunity
Sant Egidio nalévají horkou kávu, rozdávají jídlo nebo si s bezdomovci povídají,
u sloupu podpírající pražskou dálnici se
usadí tři mladé medičky.
Drobná děvčata, která teprve nedávno
překročila dvacítku, si z ošetřovatelského batohu vyndávají gázy, nůžky a
náplasti, a začínají, stejně jako poslední

dva roky, asistovat s ošetřováním ran.
Zdarma. Před provizorní ordinací se tvoří fronta. Jako první těžce usedá na kamennou lavici muž středního věku, říkejme mu Jarmil, a ukazuje oteklou zarudlou holeň. „Vypadá to na hlubokou
žilní trombózu nebo erysipel čili růži.
Má také několik dnů horečky, s tím už si
my neporadíme,“ říká 23letá studentka
medicíny Karolína Jelínková. Ještě se po
telefonu radí s několika známými lékaři
a klienta nakonec posílají okamžitě do
nemocnice.

Zanícená ruka smrdí
jako mrtvá kočka
Zatímco se Jarmil rozhoduje, co dál,
mne coby redaktora si splete s ošetřujícím jiný bezdomovec. Ukazuje mi poraněnou ruku, kterou si před 3 týdny rozří-

zl o střep. „Jmenuji se Lech, je mi 38 let,
jsem z Polska, z města Ruda Śląska. Podívej na ruku,“ ovane mě alkoholický
dech a je jasné, že zanícená rozšklebená
rána, ze které trčí cáry starých potrhaných stehů, musí ukrutně bolet.
Je možné, že bez alkoholu by se zraněný muž v podzimním mrazu zhroutil, pití
je s takovým poraněním pravděpodobně
jediná věc, která ho drží na nohou.
Medici si ránu prohlížejí a po skupinové konzultaci nebožáka okamžitě odešlou tramvají číslo 14 na chirurgickou
ambulanci na Karlovo náměstí.
„Ten kluk byl před úrazem úplně jiný,
už několik týdnů ale chodí s takhle znetvořenou rukou, která na 5 metrů smrdí
jak mrtvá kočka. Myslím, že z toho už
blázní,“ říká jeho kumpán a slibuje, že
ho do nemocnice doprovodí. Lech sice
jde po svých, ale všichni mu kladou na
srdce, že musí jít přímo do špitálu. Pokud by se rána neléčila, hrozí v příštích
dnech či týdnech infekce, gangréna, amputace a možná i smrt na otravu krve.
Zbytek už jsou lehčí případy, například pán, co by chtěl ulevit od bolesti zad
nebo převaz hojících se bércových vředů.

Vydržím ošetřovat
v tak drsném prostředí?
O bezdomovce se v Praze stará asi
40 mladých mediků. Střídají se po dvou
či po třech, vždy jeden starší, prý alespoň ze „druháku“, který už má zkušenosti, a to i s komunikací s klienty.
Směny si rozdělují podle přednášek i
volného času. Každý týden je najdete na
pěti místech, tam, kde se bezdomovci
schází. Pomoc poskytují vždy dvě hodiny, někdy však mnohem déle.
Co se takovému mladému člověku asi
honí hlavou, když vyráží na první směnu? „Poprvé to byla obrovská zvědavost
na lidské osudy a co se vlastně bude dít,“
říká Marek Havrda, 22letý student 4. ročníku 1. lékařské fakulty UK, který se za
pár let vidí třeba na interně.

Studenti ošetřují oteklou zarudlou holeň (vlevo) jednoho z bezdomovců, který se už pár dní potýká s horečkami. Může jít o hlubokou žilní trombózu nebo
o růži. Vpravo jiný muž z ulice ukazuje, jak mu mokvá „rozšklebený“ prst. Pokud nebude ránu léčit, hrozí mu i smrt.
FOTO 3x | PETR KOZLÍK
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stavu v českém špitálu nevidíte“
O rok starší kolegyně ze 3. Lékařské
fakulty Karolína Jelínková ho doplňuje:
„Poprvé jsem myslela na to, že musím
vyjít ze své komfortní zóny a jestli vůbec vydržím bezdomovce v tom drsném
prostředí ošetřovat. Kvůli výchově společnosti jsem měla předsudky ohledně
zaměstnání a soběstačnosti. Tohle všechno zmizelo, zjistila jsem, že nejsou ani
zlí, ani agresivní, že potřebují pomoc a
že mnoho z nich má psychické problémy, kvůli nimž ani pracovat nemohou.
Druhá skupina jsou pak cizinci, kteří
ztratili práci,“ rozpovídá se medička.
„Je to jiné než v nemocnici. Tady
jsme si všichni nějak blíž. Důležitá je
komunikace. Lidé bez domova lékařům
a vlastně nikomu moc nevěří. Je důležité správně komunikovat, aby se k nám
klient vrátil,“ doplňuje Havrda.
„Kromě lidského hlediska, kdy jim
mimo ošetření vracíme část jejich důstojnosti, je to velká zkušenost. Diagnóz mají mnoho, navíc rány a onemocnění jsou často v tak pokročilém stadiu,
které v nemocnici neuvidíte,“ reaguje
Karolína, zatímco spolužák Marek prohlíží ránu na ruce starého pána.

Bezvědomí po duté
ráně hlavou o dlažbu
Oba medici během studia už ošetřili desítky řezných ran, mokvajících vředů,
zanícených zranění. „Víte, co bylo nejhorší? Nikoliv nejošklivější úrazy, ale
osudy těch lidí, to je fakt síla,“ shodují
se. „Občas si po práci musíme společně
sednout, abychom vstřebali emoce, vypustili smu-

Medici na ulici
Projekt Medicinaulici funguje
v Praze už dva roky a navázal na
celosvětové hnutí založené
v 90. letech.
Studentská iniciativa se v pěti
pražských ošetřovnách stará
o lidi na okraji společnosti
celoročně, kromě letních prázdnin.
„Zdravotnický materiál máme od
sponzorů, něco si hradíme sami.
Projekt loni vyhrál univerzitní cenu
a nějaké finance, podporují nás i
další subjekty,“ říká student Marek
Havrda s tím, že měsíční rozpočet
je několik tisíc korun a za týden se
podaří ošetřit kolem 40 lidí bez
domova.
„Naši profesoři nás spíš chválí. Je
to velké téma i mezi studenty.
Když jsme dělali desetiminutovou
prezentaci, strhla se v posluchárně
diskuze snad na dvě hodiny,“
dodává medik.
Projekt vzniká i v Brně, Plzni či
v Hradci Králové.

Přímo na ulici. Za týden se podaří ošetřit kolem čtyřiceti lidí bez domova.
Medici získávají zdravotnický materiál hlavně od sponzorů. FOTO | PETR KOZLÍK
tek, ale sdíleli i nadšení.“ Má pravdu.
Ztrhané tváře vyzařují tolik prožitého
utrpení, marastu a bídy, že část z nich
by ani pracovat nemohla. Tak jako většina své smutky skrývá hluboko uvnitř,
zdá se, že bezdomovci je obrátili navenek a připomínají všem, jak vypadá odvrácená strana života. Po dvou hodinách jsou všichni klienti ošet-

řeni, dostali pokyny, jak se mají o své
neduhy starat a kdy bude potřeba vyměnit obvaz. Všichni medikům děkují,
vtipkují, povídají si a loučí se. Nálada
očividně vzrostla, vrátila se jim část
ztracené důstojnosti. V tu chvílí se
Jarmil kácí, dutá rána hlavou o kamennou dlažbu ho na čas zbavuje vědomí. Záchranka je

9/10

klientů u nás ušetřil
o

*

| 800 449 999
*92 % ze vzorku 13 308 klientů u nás získalo nižší úrokovou sazbu při reﬁnancování svého úvěru.

na cestě. Hlavu bere do dlaní jedna z mediček, která ho do příjezdu sanity podpírá. Kamarád z ulice mu pomáhá na
nohy i do záchranky. Ještě za ním hodí
modrý špinavý batoh. Všichni se rozcházejí do chladné noci. Déšť se změnil v
těžký sníh, letošní první.
Právě začala zima.
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Darwin by se divil. Jeho evoluční
Přelomová evoluční teorie Charlese Darwina i 160 let
od publikování vyvolává vášně a opakovaně kvůli ní
probíhaly také bizarní soudní procesy. Podivuhodné
ovšem je, že i v současnosti třetina Američanů věří, že
člověk existuje na zemi teprve 10 tisíc let. A do toho vědci
nedávno oznámili přelomový objev vzpřímeně chodícího
lidoopa, který pohled na vývoj člověka komplikuje.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Vědeckých knih, které ve své době vyvolaly senzaci, zná historie celou řadu. Jen
málo z nich ale dokáže budit emoce, které
eskalují v nové a nové odborné, laické a dokonce soudní spory napříč érami. S dílem
O původu druhů, v němž Charles Darwin
uveřejnil svou evoluční teorii, se mnozí nesmířili dodnes, navzdory tomu, že od jeho
vydání 24. listopadu uplyne už 160 let.
Britský vědec nebyl první, kdo veřejnosti předložil myšlenku, že rostlinné
a zvířecí druhy vznikají díky postupnému
vývoji. Sám v tomto směru vycházel
z myšlenky Jean-Baptista Lamarcka. Byl
to ale právě Darwin, kdo dokázal princip

a mechanismus evoluce zkompletovat
a především díky důkazům z přírody také
vysvětlit. „Jsem přesvědčen, že zvířata se
vyvinula maximálně ze čtyř či pěti společných předků a rostliny z téhož či menšího
počtu,“ uvedl v knize a postaral se tak
o převrat nejen v samotné biologii, ale především o věčný rozpor s náboženským
vnímáním světa.

Lidé z opice? To je skandál!
Darwinův výrok „Mnoho světla bude vneseno do původu člověka“. si navíc mnozí
vyložili a dodnes vykládají v souvislosti
s jeho teorií tak, že člověk se vyvinul z opice. Vědec přitom připustil, že člověk a opi-

Charles Darwin a jeho přelomová vědecká práce
O původu druhů.
FOTO | WIKIPEDIA

ce mohli mít pouze společného předka.
Tuto myšlenku zveřejnil a rozvedl až
ve spise z roku 1871, tedy dvanáct let po
vydání skandální knihy.
O tom, že Darwinova teorie byla a nadále je pro značnou část společnosti kontroverzním tématem, svědčí prostý statistický fakt, že zhruba 33 procent dospělých
Američanů odmítá, že se člověk vyvinul z

nižších živočišných druhů. Jsou přesvědčení, že v jejich současné podobě je stvořil
bůh před maximálně 10 tisíci lety.
Alespoň tak hovoří výsledky pět let staré ankety výzkumného střediska Pew
se sídlem ve Washingtonu. Z těch, kteří
jsou ochotni uznat vliv evoluce, jich zhruba polovina věří, že i za tímto procesem
stojí bůh.
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POŘIĎTE SI
NOVOU PALUBNÍ
JEDNOTKU VČAS

JEDINEČNÝ
VÁNOČNÍ DÁREK!

ZDRAVÍ a ZÁŽITKY Z FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ.
LÁZEŇSKÉ POBYTY PRO DVA
Ubytování na 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji
Bohatá polopenze
1x parafínový zábal na ruce 1x návštěva solné jeskyně
1x Kneippův chodník 1x částečná masáž zad
Ubytování na 5 nocí ve dvoulůžkovém pokoji
Bohatá polopenze
1 x rašelinový zábal
1 x hydromasážní vana nebo rašelinová koupel
1 x klasická masáž zad 1 x parafínový zábal na ruce
1 x lymfatická masáž částečná 1 x vibrogym
1 x Kneipppův chodník 1 x návštěva solné jeskyně

Od 1. 12. 2019

povinnost nových palubních jednotek
+420 243 243 243
www.mytocz.eu

Komplexně zařízené balneooddělení, lékař v domě,
zdravotnický personál
Bohatá polopenze - snídaňový bufet + večeře – předkrm,
polévka, výběr ze 2 teplých jídel a 3 druhů studených mís,
salátový bufet, desert + karafa s vodou
Pokoje STANDARD – koupelna+WC, TV, sejf, lednička, balkon
Využítí františkolázeňských přírodních léčivých zdrojů - rašeliny,
zřídelního plynu, minerální vody
Možnost dokoupení plné penze i léčebných procedur
z široké nabídky
Volné využívání bazénu s protiproudem, solná jeskyně v domě
WiFi v celém láz. domě zdarma
Půjčení holí na Nordic walking zdarma
Výhodná poloha 5 minut chůze od kolonádyy,
klidné prostředí u lesoparku
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teorie vedla i k bizarním soudům
A nejen to, o nechuti teorii přijmout
svědčí také starší či novější soudní spory.
Nejslavnějším je dodnes takzvaný opičí
proces, během kterého učitel John Scopes
čelil v roce 1925 obvinění za to, že své
žáky učil evoluční teorii. Ve státě Tennessee totiž až do roku 1967 platil zákon,
který na státních školách zakazoval učit
teorii popírající božské stvoření člověka.
Procesu se dostalo velké medializace a po
čase skončil jako fraška.
Nebylo to však naposledy, co se v souvislosti s výukou skloňoval pojem evoluční teorie před soudem. Teprve před 15 lety
ve státě Pensylvánie musela justice rozhodnout o tom, že se vedle evoluční teorie
nebude jako její alternativa vyučovat teorie o stvoření světa nadpřirozenou inteligencí. Američtí konzervativci tak dostali
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těžkou ránu. Právě oni totiž dlouhodobě
prosazovali, aby se na školách učila teorie
zvaná „inteligent design“. Podle ní jsou některé aspekty přírody tak složité, že nemohou být výsledkem nahodilého přírodního
výběru a má je na svědomí nejmenovaný
stvořitel. V minulosti vyjádřil podporu
přání konzervativců i tehdejší prezident
George Bush.

„Hvězdná hodina“ vědců
Evoluční teorie nedá spát ani současným
vědcům, kteří z ní dodnes vycházejí, neustále se k ní vracejí a díky novým objevům

33

procent dospělých
Američanů věří, že
člověk obývá Zemi
teprve 10 tisíc let.

mají čas od času ambice ji přepisovat. Naposledy se podařilo udělat převratný objev
mezinárodní skupině vědců pod vedením
Madelaine Böhmeové z německé univerzity Tübingen, který analyzoval zkamenělé
kosti dávných lidoopů. Z kostí nalezených
v bavorském jílovišti určili, že šlo o druh lidoopa, který žil před více než 11,5 miliony
let a chodil po dvou, tedy vzpřímeně. Před-

ci lidí tak zřejmě chodili vzpřímeně o několik milionů let dříve, než se dosud vědci domnívali. Böhmeová objev označila za
hvězdnou hodinu paleoantropologie.
Druh primátů Danuvius guggenmosi se
nejen pohyboval po dvou, ale také šplhal.
Nálezy kostí samce, dvou samic a mláděte vrhají nové světlo na dosavadní znalosti
evoluce lidoopů a lidí. „Doposud byla
vzpřímená chůze charakteristickým znakem výhradně lidí. Ale Danuvius byl lidoop,“ zdůraznila vedoucí studie. Nový předchůdce člověka měřil zhruba metr a vážil
kolem 18 až 31 kilogramů.

Co víme o původu člověka dnes
■

Dosud nejstarší důkazy o předkovi člověka, který dokázal chodit
po dvou, pocházejí z doby před šesti miliony let. Tito dvounozí
lidští předchůdci obývali Afriku přibližně na území současné
Keni. Nový objev učiněný nedávno v Bavorsku naznačuje, že
první předkové lidoopů, kteří chodili vzpřímeně, žili v Evropě.

■

Podle vědců se vývojové větve člověka a lidoopů oddělily z
důvodu drastické změny životního prostředí. Klimatické změny
měly mít před více než sedmi miliony let za následek rozšíření
savan až do Evropy. To mají dokazovat stopy rostlin typických
pro podstatně teplejší klima, než je jihoevropské.
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Když si dělám skicu, můžu
někomu připadat jako šmírák

FOTO | PETR ZHOŘ, ZDENĚK ZRŮST

Malíř Michael Rittstein má na předloktí „kérku“ žáby
z oblíbeného koupaliště. Na plakát výstavy svých
studentů se nechal fotit polonahý. A to mu letos
bylo sedmdesát. Jeho obrazy lidé znají z ulic. Jedna
agentura jimi polepovala své neobsazené billboardy.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Potetovaný sedmdesátník a emeritní profesor pražské Akademie výtvarných umění Michael Rittstein není nudný patron. „Při malování se dostávám
do rauše,“ ví o sobě umělec. Nemaluje
to, co vidí, ale co cítí. Sám říká, že těch,
kteří malují trávu zelenou, je dost. Před
časem oslavil své sedmdesátiny. „Malování je pro mě droga. Nevím, co jiného
bych celý den dělal,“ zamýšlí se.
Zatímco na počátku kariéry s pestrými barvami šetřil, postupem let jeho
díla získala na barevnosti. „Životní pocit se mění a teď už si trošku toho optimismu musím dopřát. Všimněte si, že
mladší generace s motivem deprese nakládá daleko snadněji než člověk ve vyšším věku. Teď už se snažím u obrazů
víc bavit,“ říká Rittstein.
Nepotřebuje už malovat paneláky a
těžká sociální dramata, která ho oslovovala dříve. „Určité věci už máte hotové.
Proto jsem si například naordinoval cestopisnou sérii, kdy jsem poprvé maloval
věci kolem sebe, které jsem pouze viděl, ale nezažil,“ dodává oceňovaný malíř, jehož unikátní průřezovou výstavu
Ve vlnách hostí až do 5. ledna Jízdárna
Pražského hradu.
Od začátku kariéry si maloval, co
chtěl, navzdory tomu, že jeho díla svou
nadsázkou budí kontroverzi. „Když

jsem začínal, rád jsem maloval zemědělství. Kdybych byl alespoň trochu mírnější, mohl bych být pro režim použitelný. To ale v mém případě nehrozilo,“
míní provokativní umělec.

Prosba o zajímavé týpky
Miluje zvířata, obzvláště blízko má k
vodním živočichům. Ostatně téměř denně vedou jeho kroky k jeho oblíbenému
přírodnímu koupališti v Kdyni. Kdysi
totiž závodně plaval a láska k tomuto
sportu mu vydržela doteď. Právě ve
vodě k němu také často přichází inspirace, a to nejen pro obrazy. Jeho předloktí
tak například zdobí vlastnoručně navržené tetování žáby z onoho koupaliště.
Inspiraci nachází nejen v přírodě, ale
třeba také v MHD. To je také důvod,
proč nejezdí autem, a ani nevlastní řidičský průkaz. V autě se prý strašně nudí.
Naopak už když vstupuje do metra, prosí okolnosti, aby potkal, jak sám říká
„zajímavé týpky“. „Občas se určitě stane, že někomu můžu připadat jako šmírák. Sice dělám, jakože nic, ale ve skutečnosti si dotyčného fixuju do paměti,
nebo rovnou vytáhnu zápisník a načrtnu
si ho,“ líčí Rittstein. Za svou kariéru má
na kontě neuvěřitelných patnáct tisíc
kreseb. „Když jedu třeba na hory, tak už
druhý den trpím,“ přiznává, jak se bez
malování a kreslení neobejde.

Při tvorbě si kolem obrazů rád zatančí. K tomu si ordinuje ještě dávku muziky, která ho dostává do rauše. „Rauš je
nadsázka. Nepotřebuju k němu panáka
nebo špeka, pomáhá mi hudba. Vybírám vždycky podle nálady od tvrdého
až po ambientní rock,“ říká.

Jeden dřep za druhým
Poslední velkoformátová díla, která tvoří nejnovější část výstavy, ale vznikala
bez tance. „U takhle velkých věcí děláte
v podstatě jeden dřep za druhým. Pak
už je vám spíš do lehu než do tance,“
pousmívá se Rittstein. Pokud jde o rozměry pláten, vůbec nepřehání. Třeba obraz s názvem Zalomená kukuřice, pro
který našel inspiraci při cestě po Mexiku, dokončil jen pár týdnů před začátkem výstavy v hale na mytí traktorů. Do
ateliéru se dílo hýřící barvami nevešlo.
O jeho obrazy je mezi sběrateli dlouhodobě velký zájem, a ten nadále stou-

pá. „Znám sběratele, kteří mají třeba
dvacet mých věcí. Na jedné straně je to
srdcovka, na druhé straně se to stává komoditou. Je to daň za to, že člověk je starý,“ přemítá Rittstein a pro svá slova má
vysvětlení na příkladu ze života.
Ačkoli ve svém ateliéru obrazy neprodává, zcela výjimečně se stane, že podlehne prosbám. „Jsou lidé, kteří o můj
obraz usilují roky. Když je pak nakonec
vezmu do ateliéru, koupí si tři a za týden
je pak vidím na internetu k prodeji. Je to
potom docela nepříjemné zklamání,“ vysvětluje. Stále je ale dost těch, kteří se
na Rittsteinovy obrazy nedívají s vidinou lákavých cifer, ale s ryzím zájmem.
„Je jich spousta. Například jeden
z mých nejvytrvalejších příznivců je
můj přítel, který za bolševika dělal rizikové potápění. Když se třeba někde v
prosinci do přehrady zaklínila kláda, tak
ho tam spustili a on ji v té kalné vodě vyprostil. Za to si kupoval moje věci. Dodnes neprodal ani jedinou,“ říká hrdě.

Detail obrazu Smíšené manželství z roku 1987. Autor Michael Rittstein v
něm sází na groteskní humor. Bývá označován jako globální ironik až cynik.
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Půjčku si automaticky pojistěte!
Pan Plachý si cestou domů z práce ošklivě zvrtnul kotník.
Měsíční neschopenka se ale promítla do jeho výplaty. Nečekaně
se tak dostal do problému se splácením své půjčky. Přitom stačilo
si půjčku pojistit. Zaplatit pár korun navíc k pravidelné měsíční
splátce stále dělá podle Komerční banky řadě lidí problémy.
V tomto případě jde ovšem o šetření na nesprávném místě.
„Nepřemýšlejte nad tím,
zda si k úvěru vezmete
i pojištění. Prostě si jej
hned sjednejte a mějte
klid po celou dobu splácení. Malá částka, o kterou
se měsíční splátka navýší, vás v budoucnu může
ochránit před nečekaným
výpadkem příjmu a hrozbou toho, že nebudete
schopni svůj závazek splácet. Odstrašujících případů
v celé České republice je
skutečně hodně,“ upozor-

nil Petr Vonka z Komerční
banky.
Na co by se pojistka měla
vztahovat
Proto, aby se vám pojištění
půjčky skutečně vyplatilo,
je nezbytné vybírat variantu, která kryje co možná
nejvíce rizik. Většina pojistek se zaměřuje hlavně
na situace, které se mohou
stát z ničeho nic, ale které
samozřejmě patří k životu.
Jedná se například o úraz

nebo zranění, a to nejenom v zaměstnání, ale i při
sportování, práci na zahradě apod. Stejně tak by se
měla vztahovat na pracovní
neschopnost. Opět by mělo
být jedno, zda je to vlivem
nemoci, úrazu nebo čehokoliv jiného. Samozřejmě,
ačkoli si to nepřipouštíme,
mělo by pojištění zahrnovat
i úmrtí.
„Půjčka je závazek na několik let, proto by správné

Jak na půjčku

V dnešní době je možnost dostat se k rychlé půjčce, jako možnosti
splnění svého snu nebo řešení aktuálních ﬁnančních potíží,
bez pochyby velmi lákavá. Vždy je ovšem nutné opravdu pečlivě
zvážit od koho si tuto půjčku vzít. Při dodržení 5 praktických tipů by
zvažovaná půjčka měla být bezpečná.

1) Přehled o vlastních
ﬁnancích
Je důležité si udělat přehledný
soupis výdajů a příjmů. Pokud z toho soupisu zjistíte, že
opravdu máte ﬁnanční rezervu
na měsíční splátku půjčky, tak
můžete začít půjčku zvažovat.

2) Informace o půjčce
Společnosti, které půjčky
poskytují, v prvé řadě uvádějí výší úroku půjčky. Tento
parametr je důležitý, v každém případě pro porovnání
půjček je ovšem nutné znát
výši RPSN (roční procentu-

ální sazba nákladů). RPSN
vám vždy odpoví na zásadní
otázku, kolik vás ve skutečnosti půjčka bude stát.
3) Smlouva o půjčce
Smlouvu o půjčce lze
v dnešní době uzavřít i on-

pojištění mělo zahrnovat
i riziko spojené se ztrátou zaměstnání. I v tomto
případě platí, že pokud
na tom nemáte přímou
vinu, tak za danou situaci
nemůžete. Mezi pojistná rizika musí patřit také invalidita. To vše jsou problémy,
které způsobí, že půjčku
nebudete moci splácet,“
doplnil Petr Vonka.
Na kolik vás pojištění
schopnosti splácet přijde
Podívejme se nyní na to,
kolik vlastně takové pojištění schopnosti splácet
půjčku stojí. Dnes je výhodou to, že se nejedná
o nijak závratné částky.
V závislosti na výši půjček to zpravidla je několik
desítek až stovek korun
měsíčně. Cena se také
určuje podle toho, jaký typ

line, to znamená bez zbytečného papírování. Proto
je velice nutné si nabídnutou smlouvu přečíst velice
důkladně. Ve smlouvách se
mohou vyskytovat odstavce, které mohou znamenat
nebezpečí pro bezpečné
splácení půjčky. Smlouva
o půjčce může jít rychle
uzavřít a musí se také dát
rychle ukončit, samozřejmě
při splacení všech závazků.
4) Nerozhodujte se
ukvapeně
Člověk při možnosti splnit si svůj sen nebo pod
tlakem náhlého problému
často volí nejrychlejší cestu. Ta v mnoha případech

pojištění vlastně zvolíte.
V některých případech to
může být jenom nejlevnější
základ, v jiných případech
už skutečně plnohodnotná
pojistka spojená s tím, že
získáte tu nejvyšší ﬁnanční
ochranu.
Například v Komerční
bance se pojištění schopnosti splácet pro případ
čtyř hlavních rizik, tedy
smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty
zaměstnání, stanovuje
procentem z výše půjčky.
Konkrétně je to desetina
procenta. U stotisícové
půjčky tak měsíčně zaplatíte na pojistce 100 Kč. U jiných bank to ale může být
i dvojnásobek. Za ten klid
a jistotu, že se o vás v nečekaných situacích někdo
postará, to ale stojí.

může vézt do slepé uličky.
Je potřeba znovu si dobře
promyslet, zda půjčka je
v daném případě opravdu
správné řešení.
5) Vyberte si pečlivě,
od koho si budete
půjčovat
Pokud jste došli k přesvědčení, že je čas si půjčit, tak
je potřeba si porovnat nabídku půjček na našem trhu
a dobře zvážit, které společnosti je nabízí. V dnešní
době je získání zkušeností
a referencí o daných společnostech jednoduchý
úkol. Vyplatí se vždy sázet
na jistotu.
Milan Matoušek redaktor

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.
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tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

přijme Českomoravská reklamní agentura Kompakt spol. s r.o.
z celé ČR pro prodej inzertních ploch ve svých tiskových produktech.
Práce v místě bydliště, nadstandardní provize 25-27,5% z obratu
(obvyklý výdělek 40-80 tis. Kč/měsíc), služební auto a další benefity.
Životopisy zasílejte na e-mail: manager@kompakt-cr.cz nebo volejte na tel.: 325 613 594.
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„Žuchnutí“ a pak
FOTO | ARCHIV MESIT

Tuto službu
využívají tisíce
spokojených
zákazníků

www.cs50.cz

Na všechno mám lidi
Chcete je také? Využijte Celostátní českou
službu pro lidi nad 50 let a budete je mít!

Naše unikátní služba vám dokáže zprostředkovat:
ověřené řemeslníky a opraváře se slevou
slevy na více než 10.000 obchodních místech
informace o otevíracích dobách obchodů i o jízdních řádech
právní služby dopravu bez nutnosti zdlouhavého objednávání
Začněte už dnes využívat služby, na které máte nárok,
pokud je vám více než 50 let.
Pro využití Celostátní
české služby zavolejte
511 440 540.
Pobočka Praha:
Palác Fénix
Václavské nám. 56, 110 00 Praha

Nezapomeňte
uvést
unikátní
kód:
201952/05

Zřícení výrobní haly firmy MESIT v Uherském Hradišti
před 35 lety zabilo 18 jeho zaměstnanců. Jenže
zatímco o jedné z největších průmyslových havárií
v poválečném Československu podrobně referovala
zahraniční média, v tuzemsku se o příčinách nemluvilo.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Byl pátek 23. listopadu 1984, půl třetí odpoledne. Dělníci uherskohradišťského MESITu, kde se vyráběly hlavně součástky československých letadel, se těšili
na víkend. Siréna právě ohlásila ranní směně „padla“, zbývalo si už jen zajít pro výplatu a vyrazit za rodinou, na výlet nebo
do hospody. Jenže pár minut poté, co siréna dozněla, se ozvalo podivné „žuchnutí“,

jak zvuk popsali svědci. To se podlomily
sloupy podpírající strop výrobní haly M1,
která se během tří vteřin zřítila. Na prostoru 50 krát 80 metrů sutiny pohřbily desítky lidí, osmnáct z nich nepřežilo.
V hale pracovalo ve dvou směnách celkem 730 dělníků. Mnoho z nich mělo obrovské štěstí, protože ke zhroucení stavby
došlo během střídání směn. Pokud by sloupy vydržely o pár desítek minut déle nebo
naopak méně, mrtvých by bylo násobně
víc. Do 14 minut, tedy ve 14:56, dorazili první hasiči a záchranka. Třípatrová budova zavalila přes 40 lidí. Přežili ti, kteří si

INZERCE

HUMORIÁDA – zasmějte se s námi | po–pá 16.00–17.00
Praha a střední Čechy 100.7 FM | R-REGION
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chvíle hrůzy. MESIT pohřbil 18 lidí
Hradiště si přizvala několik expertů v oboru stavebnictví a stavebních materiálů, kteří vytvořili několik znaleckých posudků.
Vznikl spis o mnoha svazcích s bohatou
dokumentací, za příčinu tragédie byly
označeny 30 let staré, metr tlusté sloupy,
konkrétně jejich materiál. Na stavbu se totiž v roce 1952 použil takzvaný hlinitanový cement, francouzský vynález z roku

30
Národní podnik MESIT Uherské
Hradiště (snímek z roku 1982) se
soustředil na vývoj a výrobu leteckých přístrojů. FOTO | L. CHVALKOVSKÝ
rychle našli provizorní úkryt, třeba pod
stoly. Záchranáři vyprošťovali přeživší
dlouhých osm hodin a odváželi je s těžkými vnitřními zraněními či s otevřenými
zlomeninami do nemocnic. Sutiny se likvidovaly celé čtyři dny. Až v úterý 27. listopadu vyšla o tragédii zpráva v Rudém právu – na druhé straně a jen velmi krátká.
Píše se v ní, že kromě hasičů pomáhali
také vojáci, lékaři, lidové milice, báňští záchranáři, Veřejná bezpečnost nebo družstevníci s vyprošťovací technikou.
Podobná stručnost v případě havárií
byla v komunistických médiích běžná, naopak bohaté záběry ze záchranných prací
odvysílala rakouská televize. Lidé měli pocit, že se událost „zametla pod koberec“,
což ovšem nebyla úplně pravda. Začalo
vyšetřování a kriminálka z Uherského

let staré sloupy z
hlinitanového cementu
byly příčinou tragédie.

1908, který měl trochu jiné vlastnosti než
cement klasický. Například rychleji tvrdl
nebo se mohl používat při betonování
v nižších teplotách.

Hrozba i pro další budovy
Jenže se ukázalo, že tento materiál po letech ztrácí pevnost, rozpadá se a tak bylo
jeho používáni postupně pro stavbu nosných konstrukcí zakázáno. Detailní příčiny havárie ale zůstaly veřejnosti utajeny,
informace byly zveřejněny až v roce 1991.
Po tragédii nechala státní správa prověřit několik dalších staveb, kde byl hlinitanový cement použit. V květnu 1988 byl stržen obchodní dům JEPA v Brně, na jehož
místě dnes stojí palác Omega. K zemi
šel, ale až v roce 2015, Palác Baťa v Mariánských Lázních, architektonický
skvost, v jehož sklepě se na dělníky během
oprav samovolně vyvalila stěna se stejným betonem, který se používal ve zborcené hale v Uherském Hradišti. V květnu
2018 se uzavřela část právnické fakulty
a menzy v Brně, zase kvůli hlinitanovému
cementu použitému ve 30. letech.

Opuštěná část areálu chemičky
Union Carbide v Bhópálu a připomínka obětí havárie, která se zde odehrála v roce 1984.
FOTO | WIKIPEDIA

Největší havárie: únik jedů usmrtil 25 tisíc Indů
Jen několik dnů po tragédii v Uherském Hradišti otřásla světem největší katastrofa v
historii průmyslu, která se odehrála v noci z 2. na 3. prosince 1984 v indickém městě Bhópál.
Právě tady postavila novou chemičku na výrobu pesticidů americká Union Carbide. Stejná
fabrika už fungovala v USA, její manažeři i vedení se ale předháněli, o kolik ušetří při stavbě
v Indii – na úkor materiálu a bezpečnosti nakonec doslova „nasyslili“ osm milionů dolarů.
Když postupně docházelo k poruchám, americká firma nereagovala.
Jenže v osudnou noc vybuchl ventil v obrovském tanku plném jedovaté látky
methylisokyanátu, používané k výrobě pesticidů, a nastala apokalypsa. Uniklo 27 tun
jedovatého plynu, těžký mrak klesající k zemi mírný vítr odvál na jih, přímo na milionové
město Bhópál. Místo toho, aby vedení fabriky okamžitě informovalo lidi, aby nevycházeli,
utěsnili okna a dýchali přes mokrý hadr, neudělalo prostě nic. Indové vybíhali z domů, aby
v panice a pyžamu umírali na ulici. Nejdříve jim opuchly oči, nastaly dýchací potíže, zvraceli
krev a později umírali na zástavu dechu. Během tří dnů zemřelo osm tisíc lidí, představitelé
chemičky zpočátku dokonce únik zatajovali. Katastrofě ale nebyl konec, v následujících
letech zemřelo na následky havárie dalších 17 tisíc lidí, oblast je dodnes zamořená jedy
a rodí se zde velké množství postižených dětí. Union Carbide po soudních tahanicích
odškodnila každého postiženého v přepočtu 4 až 17 tisíci korunami, na nízkou kompenzaci
přistoupila totiž u soudu indická vláda, která je zároveň spoluviníkem tragédie, protože
nechala nebezpečnou chemičku postavit v blízkosti velkého města.

INZERCE

Mimořádná nabídka od 15. 11. do 30. 11. 2019
v lékárnách Dr.Max

DRUHÝ PRODUKT
ZA POLOVINU*

Běžná cena

199 Kč
Doplněk stravy
Magne B6 Forte, 50 tbl.
1 tbl. = 3,98 Kč

Běžná cena

269 Kč
Doplněk stravy
Pharmaton Geriavit, 30 tbl.
1 tbl. = 8,97 Kč

Běžná cena

699 Kč
Doplněk stravy
Dr.Max Collagen Drink, 30 sáčků
1 sáček = 23,30 Kč

*Při nákupu libovolné kombinace dvou produktů uvedených na této straně získáte levnější z produktů za poloviční cenu.
Akce trvá od 15. 11. do 30. 11. 2019 nebo do vyprodání zásob.
Akce platí pro držitele Karty výhod v kamenných lékárnách Dr.Max nebo na e-shopu www.drmax.cz.

14 22. listopadu 2019

Česká republika

„Pár kaček“ na
cestu do Států
Před 60 lety, 22. listopadu 1959, zemřel Jaroslav
Skobla, zlatý olympijský vzpěrač, kterému se na
cestu na olympiádu v Americe museli složit Pražané.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Píše se rok 1932 a svět prožívá dopady velké hospodářské krize. Peníze
nemá skoro nikdo, ani sportovci. Jenže
americké město Los Angeles připravuje
olympijské hry, na které chce vyrazit
i československá výprava. Obzvláště
městský strážník Jaroslav Skobla, vzpěrač, který si z poslední olympiády
v Amsterodamu odvezl bronz.
Čtyři roky nesní o ničem jiném, než
vrátit se, zabojovat a tentokrát získat zlato. Los Angeles je ovšem pro rodilého
Pražáka jako cesta na jinou planetu.
Kromě toho doprava stojí nepředstavitelné peníze. Kde je ale vzít, teď, v
době největší hospodářské krize, kdy tisíce dělníků na ulicích nemají ani vindru, doslova žebrají o polévku ve veřejných jídelnách a legendární Werich s
Voskovcem připravují slavný film o
bídě Hej rup!?
„Budu se s olympiádou asi muset rozloučit,“ posteskne si tehdy 33letý Skobla kolegovi na obchůzce. Jenže kamarád už ví, jak „parťáka“ na nejskvělejší
sportovní akci světa dostat.
Hned příští den volá, promlouvá, píše
dopisy a všelijak uhání každého strážníka, řidiče a dokonce i detektivy a vyšetřovatele, co jich jen Bezpečnostní sbor
má. „Dejte Skoblovi na cestu pár kaček,“ žádá je a ti mu vyhoví, Skoblu
podpoří a jede se. Úplně stejný problém
má i další vzpěrač, Václav Pšenička, v
době olympiády zaměstnanec praž-

ských Elektrických podniků. I jemu kolegové, zaměstnanci a správní rada přispěli a tak jede také. Podobně sháněl finance i zbytek výpravy, zápasníci a atleti, co se jich do USA nakonec vydalo
sedm. A nejen ČSR, celá Evropa i mnoho dalších zemí mělo problém dostat
své sportovce do soutěže.
Ale zpět ke Skoblovi. Rodák z pražské čtvrti Košíře se už ve 13 letech holedbal, že v kolečku uveze rovnou stovku cihel. A také že ano. Později se vrhl
na zápas, ke vzpírání se dostal kvůli nevinné sázce. Kolegové ze svazu ho hecovali, zda zdvihne 90kilovou činku.
Skobla úkol překonal s výjimečnou lehkostí a brzy to bylo vzpírání, do kterého
se zamiloval. Soutěžil, vyhrával a svůj
triumf získal právě na vytoužených
hrách v Los Angeles, kde vybojoval zlato. Kolega Pšenička pak slavil stříbro.
Úspěšné sportovce vítaly v Praze na
Staroměstském náměstí davy. „Otec
měl pod postelí velký černý kufr, se kterým cestoval po světě – v něm měl schovány medaile. Mohl jsem si s nimi hrát,
jen tu zlatou mi vždycky bral z rukou,"
vyprávěl syn Jiří Skobla, který získal po
otci sílu a sportovního ducha.
Také on se na olympiádě hrdě postavil na stupeň vítězů, v roce 1956 v Melbourne získal ve vrhu koulí bronz.
„Starý“ Skobla pracoval po válce
jako účetní a také si přivydělával na Pankráci v hospodě coby vyhazovač. Ještě
v 50. letech přemýšlel o návratu na závody, o deset let později však zemřel na rakovinu plic. Syn Jiří skonal také velmi
brzy, ve 48 letech na rakovinu jater. Experti tvrdí, že si nemoc přivodil pojídáním anabolik pro lepší tvorbu svalů.

Strážníci a kolegové vzpěrače Jaroslava Skobly uspořádali sbírku, aby mohl
na olympiádu. V kategorii nad 82,5 kg získal zlatou medaili. FOTO | WIKIPEDIE

Novinky v olympijském Los Angeles 1932
X. jubilejní olympijské hry roku 1932 se nesly v duchu světové hospodářské krize.
Mnoho zemí své výpravy kvůli nedostatku financí vůbec nevyslalo, desítky
sportovců by nemohly závodit bez přispění obyčejných lidí. Některé olympijské
disciplíny – jako třeba fotbal – byly tento ročník kvůli malému počtu sportovců
zrušeny úplně. Hry měly naopak vysokou návštěvnost, zahájení si nenechalo ujít
100 tisíc diváků. V Los Angeles bylo také mnoho novinek. Tak třeba poprvé
pořadatelé použili stupně vítězů i vyvěšení vlajky vítězné země. Tehdy se také
zrodila krásná tradice vybudování olympijské vesnice, tedy jakéhosi kampusu, kde
se ubytovali všichni sportovci. Československá výprava byla v USA úspěšná, čtyři
sportovci ze sedmi přivezli medaile, z nichž měli obrovskou radost zejména ti, kteří
jim pár korunami v době všeobecné chudoby přispěli na cestu.

INZERCE

nový SERIÁL od 22. 11.

DŮCHOD OD A DO Z

JAKÉ DALŠÍ DÁVKY MŮŽETE K PENZI ČERPAT?

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

NEZAPOMÍNEJTE
NA SVÉ NEJBLIŽŠÍ
STIMULACE IMUNITY 1
JIŽ PO 5 MINUTÁCH!

Potřebuje vaše rodina v tomto chladném počasí nutně posílit oslabenou
n
im
imunitu?
V
Vyzkoušejte doplněk stravy z lékárny
Im
Imunit® 5PreveMax obsahující nukleoti
tidy získané ze sladkovodní řasy chlore
relly a beta-glukany z hlívy ústřičné.
Je
Jeho složení je navíc obohaceno o 1vittamin C a selen pro přirozenou funkci
ta
im
imunitního
systému. Kyselina listová
p pomáhá snižovat míru únavy a vypak
če
čerpání.
Výborné cucavé tablety s jah
hodovou
příchutí působí díky své nové
fo
formě
přímo na sliznici v dutině ústní,
a tím zajišťují rychlé působení přítomn
ný
ných
látek již po 5 minutách od užití!

STOP
ÁNÍÍ
VYPADÁVÁNÍ
VLASŮ!
DÍKY SPOJENÉ
SÍLE KONOPÍ
A KOFEINU

TTRÁPÍ VÁS SUCHÝÝ A VLHKÝÝ KAŠEL?*

Přinášíme
Př
řešení šité přímo na míru vašim potřebám.
V
Vsaďte na osvědčené pomocníky z lékárny, kteří byli vyvi
vinuti
speciálně pro vás a vaše děti.
Po
Pokud trápí kašel vás, vsaďte na jedinečný *STOPKAŠEL®®
M
k
Medical sirup Dr. Weiss. Tento zdravotnický prostředek
ob
obsahuje unikátní kombinaci účinných bylinných extrak-tů s násobným efektem 5 bylin, které zklidňují podrážděnýý
kr
krk, ulevují při kašli a omezují tvorbu hlenu.
Sp
p
Speciálně
pro děti už od 1 roku byl vyvinut STOPKAŠEL®®
D Weiss PRO DĚTI s extrakty z jitrocele, bazalky, mate-Dr.
říd
řídoušky,
šípku a slézu. Jako jediný bylinný přípravek ob-sa
o
sahuje
také beta-glukany a selen pro podporu imunitního
sy
systému
dětí, takže působí rychleji a účinněji. Tento dopl-ně stravy má velmi příjemnou chuť, která dětem usnad-něk
ňu jeho užívání. Oba přípravky jsou vhodné pro diabetikyy
ňuje
t
i těhotné
a kojící ženy.

Aktivně a šetrně ODSTRAŇUJE UŠNÍ MAZ!
Snižuje riziko zánětu ucha
Příčiny vypadávání vlasů mohou být různé:
špatná péče o pokožku hlavy a vlasy, dědičnost, časté nošení čepic nebo také stres. Proto je vhodné o vlasy začít pečovat kvalitním
přípravkem.
NOVÝ Capillus šampon s kofeinem s unikátním složením byl vyvinut speciálně pro šetrné mytí vlasů a účinné ošetřování pokožky
hlavy při problémech s nadměrným padáním
vlasů. Šampon obsahuje vysoký podíl kofeinu a zázvor, jež stimulují prokrvení pokožky. Dále konopný olej a kopřivu pro zlepšení
výživy vlasové pokožky. Při dlouhodobém
používání Capillus šamponu s kofeinem dochází k omezení nadměrného vypadávání vlasů, zlepšuje se jejich vzhled i celková kondice.
Capillus šampony z řady Cannaderm jsou
k dostání v lékárnách a zdravých výživách.

ÚČINNĚ A BEZPEČNĚ
NÍM KYSLÍKEM
S AKTIVNÍM

Čištění uší je důležitou součástí každodenní hygieny. Na jejich čištění
se větš
většinou využívají vatové tyčinky. Ty
však často
č
zatlačují ušní maz hlouběji
do zvu
zvukovodu, což může způsobit nepříjem
příjemný zánět.
Pro p
pravidelnou ušní hygienu doporučujem
čujeme vyzkoušet novinku AurisClean
z prém
prémiové řady Da Vinci Academia,
která ú
účinně odstraňuje nadměrný ušní
maz. T
Tím preventivně zamezuje tvorbě
ušní m
mazové zátky, čímž snižují riziko
zánětu ucha. AurisClean funguje na revolučn
volučním
principu aktivního kyslíku,
n
díky němuž
dochází k odloučení ušního
mazu od kůže zevního zvukovodu. Unis
kátní složení
a pohodlná forma aplikace
t hoto zdravotnického prostředku z léto
tohoto
kárny garantuje bezpečné užívání jak
dosp
u dospělých,
tak i dětí.

Aplikace Olmíci je atraktivní
pro své funkce a užitečné
informace.
Po zadání kódu z jogurtů
Olmíci si můžete stáhnout
jednu z padesáti nejkrásnějších
českých pohádek nebo
poslouchat Fandovy super vtipy.
Navíc, když budete mít štěstí,
naleznete pod obalem jogurtů
Olmíci zlatou samolepku s Fandou,
který ze samolepky vyskočí
a odvykládá vám vtipy osobně.
O příjemné usínání a super
zábavu je tak postaráno.

Potkáme se v aplikaci!
Aplikaci pro Android si můžete stáhnout

HUDEBNÍ IMPULSY

17

Hapkova pětka
Geniální skladatel Petr
Hapka zemřel před 5 lety.
Které písně sám nazpíval?

Existuje ale jedna výjimka. Dívám se, dívám. Je to přesný opak Buřtů, piva a nenávisti, něžná meditace o hloubce vztahu a důvěry mezi dvěma lidmi. Zpěvákův syrový, chraplavý hlas je najednou
až nečekaně křehký a láskyplný. Mimochodem, je to jedna z nejoblíbenějších
písní Rádia Impuls – podle dlouhodobých výzkumů ji má rádo přes 77 %
jeho posluchačů.

JOSEF VLČEK

V

pondělí 25. listopadu to bude
pět let od úmrtí Petra Hapky. Bohémský autor stovek písní a skladatel neuvěřitelného množství filmové
hudby začal psát muziku už ve čtrnácti
a ještě mu prý ani nebylo šestnáct, když
napsal pro Karla Gotta jeden z jeho prvních nahraných songů, Malou píseň.
Hapka rád pracoval s osvědčenými
textaři. V šedesátých letech to byl Petr
Rada a od osmdesátých let pak Michal
Horáček. Spolu s ním se podílel na řadě
originálních autorských skladeb.
V období spolupráce s Michalem Horáčkem se několikrát prosadil i jako
zpěvák či spíše zpívající nezpěvák.
Sám se za zpěváka nepovažoval. Jak říkával: „Měl jsem pár písniček, u kterých jsem nebyl spokojen s tím, jak to
různí lidi zkoušeli zpívat. Tak jsem to
nakonec musel nazpívat sám.“
Hapka nebyl sice zázračný zpěvák,
ale byl tak výrazný a zajímavý, že Horáčkovým textům pokaždé dodal cosi
zvláštního, co je posunulo za hranici
pouhých slov. A kterých symbolických
pět Hapkou zpívaných písní je nejzajímavějších? Tady je můj výběr:

1. Pán hor (1980)

Málokomu dochází, že ústřední melodii
z filmu Krakonoš a lyžníci, známou také
jako On je náš pán, zpívá Petr Hapka. Je
to dokonce jeho zpěvácký debut. Michal
Horáček v té době ještě vůbec o psaní

ZDRAVÍ

4. Individualita (1997)
Petr Hapka zemřel v 70 letech.
textů ani neuvažoval, takže autorem slov
k elegantnímu valčíčku je Zdeněk Rytíř.
Podle legendy to pak byl právě Rytíř,
kdo o několik let později nezištně seznámil mladého textařského adepta Horáčka
s už renomovaným Hapkou. Loni Pána
hor spolu s jedenácti dalšími tátovými
písničkami nazpívala pro album Kdo jinej než já dcera Petra Hapková.

2. Buřty, pivo, nenávist

(1988)
Čtyři minuty nejdrsnějšího protest-songu osmdesátých let jsou také Hapkovým
vrcholným pěveckým výkonem, z nějž
opravdu čiší zloba na celý svět a frustrace, o které se v písni zpívá. I po více než
třiceti letech neztratila skladba nic ze
své síly a platnosti, a když Hapka zpívá
své legendární „Narveme do popelnic“,
pořád běhá člověku mráz po zádech.

3. Dívám se, dívám (2003)

Hapka je natolik dráždivý zpěvák, že
nad jeho projevem lidé pochvalně
kývají, ale že by si ho pouštěli jen
tak sobě pro radost, to zrovna ne.

Není nic těžšího než zazpívat filozofující úvahu o roli výrazných individualit v
životě společnosti. Michal Horáček napsal jeden ze svých nejsložitějších textů
a Hapka ho zazpíval tak, že najednou se
stal srozumitelný všem. Píseň Individualita se po svém vzniku stala ke konci devadesátých let ústřední melodií při udílení cen Anděl.

5. Nachytaná v nedbalkách

(2012)
Pravděpodobně poslední píseň, na které
zpívá Petr Hapka, pochází z alba O lásce,
cti a kuráži, na níž texty Michala Horáčka zpívá Lucia Šoralová. Ta také napsala
k písni hudbu, zatímco muzikanti udělali
z úcty k nemocnému zpěvákovi aranžmá
v duchu jeho oblíbených cirkusových
nebo zábavových kutálek. Výsledkem je
duet ve stylu „kráska a zvíře“, kdy
při Hapkově zničeném hlasu
stydne krev.

„Parketové“
sporty potrápí
svaly i klouby

Z

imní počasí nahrává sálovým
sportům v krytých halách. Populární squash či badminton
ovšem patří mezi sporty, které nejvíce
namáhají klouby. Tvrdý povrch způsobuje, že při pohybu na něm zdaleka tolik nedochází ke skluzu končetiny.
Klouby, chrupavky a vazy jsou tak
mimořádně namáhány a jsou tak náchylné k poškození. Chránit si svaly
a klouby můžete i speciálními tejpovacími páskami. Jde o takzvané kineziologické tejpování, které podporuje svaly
při pohybu, zlepšuje krevní oběh a zmírňuje případnou bolest. Ovšem pozor,
kdo se do parketových sportů vrhne bez
důkladného procvičení a prohřátí, má
téměř jistotu, že si místo dobrého pocitu ze sportovního výkonu odnese bolestivé obtíže či dokonce zranění.
(re)
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Bacha, Bára hárá
Soutěžní pořad Prostřeno! tentokrát jako psí speciál
ČR | Po neděli nás čeká speciální Prostřeno!, nebude jen pro lidi, ale také pro
jejich čtyřnohé mazlíčky. První hostitelka je Dana (36 let). Patří jí kokršpaněl
Deny a čivava Filip. Jak se snesou se
psy ostatních soupeřů? Objeví se velká
komplikace – fenka Barunka totiž hárá.
A bude zle. Páníčci mají co dělat, aby
udrželi pejsky na uzdě. A hostitelka pro
ně připraví mňamku.
V úterý se předvede Jakub (22), údržbář hřbitovů. Má tři křížence. Na natáčení s ním chodí fenka Mimi. Pro psí kamarády Jakub chystá polévku se spoustou zbytků. Ne všichni pejsci budou
moct ochutnat. Mají přísné páníčky.
Ve středu uvaří Slovenka Lucia (21),
je na mateřské dovolené. Doma má miminko, ale i štěně Chlumlee, křížence
jorkšíra a maltézáka. Chlumlee počůrá
kabelku a na ostatní pejsky vyjíždí. Lucii se to vůbec nehodí, maso nedopeče,
ze všeho se zhroutí a začne plakat. Navíc se nešťastnou náhodou čivava Filip
bouchne do hlavy a omdlí. Jeho majitelka Dana bude mít nervy na pochodu.
INZERCE

Čtvrteční večer si vezme na starosti
pojišťovací poradkyně Alena (54). Má
fenku Báru, jejíž maminka je černý
mops a tatínek apricot boloňský psík.
Alena coby zkušená hostitelka udělá přítrž psímu zlobení. Fenku Báru zavře do
klece. Co na to řeknou ostatní?
Jako poslední se k plotně postaví ředitel agentury Zdeněk (33). Jeho jorkšírský teriér Katye vždy, když se připravuje maso, dostane kousek ochutnat.
Jak ale celý týden dopadne? Bude si
to chtít někdo s někým vyříkat? Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední
den od 17.50 hodin.
(kot)
Předkrm: Hovězí satay
Ingredience: 450 g
hovězí roštěné nakrájené na dlouhé široké proužky, 80 ml
sójové omáčky, hrst
nasekaného koriandru, 2 lžíce strouhané kůry z bio pomeranče, 4 lžičky rybí omáčky, 1 a půl lžičky
tmavého třtinového cukru, 1 lžička rost-

Čivava Filip (na klíně Dany – druhé zleva) při natáčení omdlel, když se udeřil
do hlavy. Prostřeno! ovládnou čtyřnozí mazlíčci.
FOTO | FTV PRIMA
linného oleje, 3 stroužky česneku, drceného. Na omáčku: 100 g arašídového
másla, 3 lžíce tmavého třtinového cukru, 1 lžíce sójové omáčky, 1 lžička rybí
omáčky, 1 stroužek česneku nakrájený
nadrobno, 1 červená chilli paprička bez
semen, nakrájená nadrobno, 200 ml kokosového mléka, 1 lžíce limetkové šťávy. Postup: Rozmixujeme sójovou
omáčku, koriandr, pomerančovou kůru,
rybí omáčku, cukr, olej a česnek a promícháme je s masem. Marinujeme v
chladu čtyři hodiny. Na omáčku: Rozmixujeme arašídové máslo, cukr, sójovou a rybí omáčku, česnek a chilli.
Dáme do rendlíku, přilijeme kokosové
mléko a zahříváme za stálého míchání,
až se začne oddělovat tuk, trvá to asi
šest minut. Vmícháme limetkovou šťá-

vu, 180 ml vody a vaříme ještě čtyři minuty. Podle potřeby dosolíme a necháme chladnout. Rozpálíme si gril. Proužky masa podélně napícháme na špejle.
Grilujeme asi pět minut, jednou obrátíme. Podáváme s omáčkou.
Polévka kapustnica
Ingredience: 1 cibule, bílé sterilované
zelí, 1 klobása, uzená žebra, brambory,
chilli koření, sladká paprika, kmín, bobkový list, houby. Postup: Cibuli si nakrájíme nadrobno a orestujeme ji na oleji.
Když zezlátne, přidáme koření a připravíme si zelí, které scedíme a obsah vlijeme
do hrnce a necháme dusit asi 20 minut.
Poté přidáme pokrájenou klobásu, kousek uzených žeber a brambory na kostičky a zelňačku vaříme další hodinu.

Komerční prezentace
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SEDM SPOLČENÝCH MÍŘÍ DO HOSPOD

Sedm sládků se vypravilo
do Žatce a přímo na polích
Výzkumného ústavu
chmelařského porovnávali
vůně nově šlechtěných
odrůd chmelů, které zatím pro vaření piva nikdo
ve větší míře nepoužil.
Nakonec padla volba
na Mimosu. Jde o chmel
se specificky ovocným
aroma, které trochu
připomíná víno. Na uvaření
SEDMI SPOLČENÝCH padla
veškerá letošní úroda Mimosy, celkem 150kg.

Národní pivovar Budějovický Budvar uvolnil na svých
pípách místo pro minipivovary. Zákazníkům chce ukázat,
že svět pivních chutí a stylů je rozmanitý. Cílem Budvaru
je, aby se lidé více zajímali o pivo a pivovarnictví. Je to
přecijen obor, na který můžeme být my Češi pyšní.

Ležák SEDM SPOLČENÝCH je výjimečný ne jen díky
spolupráci sedmi sládků a použitému chmelu Mimosa,
který se většinou přidává do svrchně kvašených piv, ale
i objemem. Vznikla totiž jen jedna várka, zhruba tedy 300
hektolitrů. Jde tak o limitovanou edici, která se v následujících dnech vydá na pípy hospod Budějovického Budvaru a výčepy zúčastněných minipivovarů.

SEDM
SPOLČENÝCH

Obsah alkoholu:
Hořkost
Barva
Slad:
Chmel:

4,9%
(IBU): 24
(EBC): 13
český světlý
Mimosa

Pivo sbližuje. Jak jeho konzumenty, tak jeho tvůrce. „V pivovarnické komunitě se všichni
známe, na soutěžích si hodnotíme svoje piva, občas se při tom štengrujeme, ale v podstatě
jsme všichni přátelé a vzájemně se uznáváme,“ říká obchodní sládek národního pivovaru
Budějovický Budvar. Ležák SEDM SPOLČENÝCH uvařili spolu s Alešem Dvořákem z Budvaru
sládci z pivovarů Antoš, Clock, Cobolis, Permon, Zichovec a Zvíkov.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Nepřítel smog. Zplodiny ničí plíce,
Těžce se dýchá, krajinu
zahalil mlžný štiplavý
závoj. Inverzní počasí
nahrává smogu, který
v topné sezoně dusí nejen
průmyslová města, ale
také venkov. V menších
obcích totiž lidé mnohdy
spalují i to, co nemají.
Koncentrace škodlivin
tak bývá velmi vysoká.
Jak se jim bránit?
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Polétavý prach a další znečištění
opět dusí mnohé regiony Česka. Vzduch
je dlouhodobě nejšpinavější na severu Moravy, ale také v Praze či v severních Čechách. Jen na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku vloni smogová situace trvala 336 hodin. Nemůže za to jen tamní rozsáhlá průmyslová výroba či doprava, ale také malá lokální topeniště. A právě ta vydatně zamořují vzduch škodlivými látkami i v menších městech a vesnicích po celém Česku.
Zatímco města trápí polétavý prach
a zplodiny z aut celoročně, menší obce
mají potíže především v zimě. Tyto malé
zdroje mohou v celoročním průměru

Co tvoří smog

Smog nejčastěji obsahuje dým, průmyslové výpary
a škodlivé plyny.
■ Vzniká za nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména
při inverzi, kdy se kumulují škodliviny v určitých místech
ve městech a průmyslových oblastech.
■

za více než 30 procent prachového znečištění. „Na podzim je obecně smogu nejvíc.
Je vlhkost, sráží se mlha a v mlžných
mikrokapénkách se smog, tedy prašné částice a další látky, koncentruje,“ vysvětluje
Jaroslav Novotný, vedoucí lékař Priessnitzových lázní v Jeseníku, kde jsou dýchací
problémy jednou z hlavních diagnóz jejich klientů. Tou druhou je pak léčba duševních poruch civilizačního původu jako
deprese nebo problémy se spánkem. „Právě podzim je velmi nepříjemný pro chronickou obstrukční chorobu plicní, jaro se
svými pyly pak pro astma,“ dodává.
Česko je přitom na předních místech Evropy v pokrytí domácností plynovým vedením. Jenže téměř čtvrtina přípojek pro ekologické vytápění zůstává nevyužitá a do
ovzduší uniká prach a zplodiny z kamen.
Větráním a pohybem se tento znečištěný

vzduch navíc dostává do našich domácností. „Smog nejvíc komplikuje život lidem z
velkých měst. Nejvíc ze severní Moravy
kolem Ostravy a Karviné, pak ze severních Čech, hlavně z Ústecka, ale i z Liberce a také z Prahy,“ vypočítává lékař oblasti, odkud přijíždí nejvíc pacientů s dýchacími problémy.

Astma má každé desáté dítě
Znečištěné ovzduší způsobuje onemocnění
srdce, cév, dýchacího ústrojí, zvyšuje množství lidí trpících alergiemi a astmatem. Astma je závažné chronické onemocnění, které postihuje 300 milionů lidí na světě, přičemž v Česku je to asi 800 tisíc lidí. Tato
čísla neustále rostou, a to nejvíce u malých
dětí. V současné době je astmatem v Česku
postiženo 10 až 15 procent všech dětí.

„Lidé s dýchacími problémy přibývá, je to
ale i tím, že se zkvalitňují vyšetřovací metody,“ podotýká Jaroslav Novotný.
Problémem je i vlhkost a plísně, které
jsou spojené s nedostatečnou výměnou
vzduchu v bytech. K hromadění vlhkosti
dochází tím, že v zimních měsících méně
větráme, sušíme uvnitř bytů prádlo a také
je možné, že máme špatně provedené zateplení. Teplé, vlhké a nevětrané prostředí
je ideální pro tvorbu plísní, které patří
mezi významné alergeny.

INZERCE

Chraňte se
před smogem, inverzí
a mikročásticemi...

ostrov čistého vzduchu v moři smogu a škodlivin!

doma pomůžou rostliny i čističky
Základním hygienickým doporučením
je viditelné povlaky plísní ihned zlikvidovat protiplísňovými prostředky, udržovat
vlhkost vzduchu kolem 50 procent a účinně větrat. V každém případě je však nutné
odhalit příčinu výskytu plísně, protože jen
tak je možné dosáhnout jejího trvalého odstranění. „Plísně jsou pro lidský organismus často patologické. Pokud se v domácnosti objeví, tak je nutné sanovat. Kdo by
měl být plísním doma vystaven dlouhodobě, měl by se raději přestěhovat,“ podotýká lékař z Jeseníků.
V málo větraném interiéru se také hromadí oxid uhličitý, který ve vyšších koncentracích způsobuje únavu, nesoustředěnost a malátnost. Průměrný člověk vyprodukuje za hodinu až 16 litrů oxidu uhličitého. Když si představíte třídu plnou dětí ve
škole a mnohdy nevětranou, už asi chápete, proč jsou děti tak unavené a apatické.
Mnoho škol bylo v posledních letech zatepleno, ale kvůli vysokým nákladů nikdo
neřešil systém automatického větrání.

Zelení pomocníci
Domácí ovzduší nám mohou přirozeně vylepšit pokojové rostliny. Kromě schopnosti přeměnit oxid uhličitý na kyslík pohlcují
některé toxické látky. Vzduch totiž nasávají se vším, co obsahuje. Buď je zpracují,
nebo uloží ve svých tělech. Jsou schopné
vstřebat i pro člověka nebezpečné látky,
jako je například benzen, formaldehyd,
aceton, toluen, trichloretylen amoniak.
Jsou to vesměs organické a těkavé látky,
ale pro rostliny neškodné. Rostliny jsou
schopné zachytit i částečky těžkých kovů.

Zpracování
všech těchto látek pomáhají
rostlinám i mikroskopické organismy žijící v jejich kořenech.
Aby byla účinnost čištění vzduchu co nejvyšší, doporučuje se jedna
rostlina na deset kubických metrů vzduchu. Je vhodné je sestavit do skupin, kde
si vytvoří příznivé mikroklima a lépe prospívají. Je dokázáno, že rostliny nejen čistí
vzduch, absorbují škodlivé látky, ale zvyšu-

16

litrů oxidu uhličitého
vyprodukuje průměrně
člověk za jednu hodinu.

jí také vlhkost, tlumí hluk, odbourávají podráždění očí i bolest hlavy. Vhodnou rostlinou je například aloe vera, která byla doporučena NASA jako jeden z nejlepších a nejúčinnějších bojovníků proti špatnému
vzduchu v domácnosti. Dalšími vhodnými
rostlinami jsou třeba anglický břečťan, levandule, zelenec nebo lopatkovec.

Čističky jako prevence
Pokud chceme mít doma opravdu zdravý a
čistý vzduch, pomůže nám čistička vzduchu, která si poradí například s prachovými částicemi, pylem, plísněmi, viry, bakteriemi a cigaretovými kouřem. Kvalitní přístroje odstraní až 96 procent všech polétavých nečistot. V první řadě si musíme říct,
kde a komu bude čistička sloužit. Mezi jed-

Proč ionizovat vzduch?
» Zlepšíte dýchání,
» odstraníte alergeny a prach,
» ničíte viry a bakterie,
» zlepšíte koncentraci a paměť,
» zlepšíte pracovní výkonnost,
» zkvalitníte spánek,
» zmírníte depresivní stavy,
» podpoříte růst rostlin.

Ionic-CARE Triton X6
čistička a ionizátor v jednom
®

notlivými typy čističek jsou rozdíly, ale základní princip je u všech stejný. Čistička vzduch v místnosti nasaje, přefiltruje a zpět do místnosti ho vypouští čistý, zbavený škodlivin. Veškeré škodli-

viny se zachytí na
filtrech. Filtry mohou
být buď výměnné, ty musíme pravidelně dokupovat
a měnit. Nebo si můžeme pořídit čističku vzduchu s filtrem
elektrostatickým, který je
omyvatelný a používáme ho
stále dokola. Některé čističky
mají i více stupňů výkonu
a dají se použít v různě velkých
místnostech. Pokud jsou navíc
kombinované s ionizátorem,
obohatí vzduch v interiéru
o zdraví prospěšné záporné ionty. Čističky vzduchu jsou vhodné pro každého, protože představují účinnou prevenci
před vzduchem
přenosnými chorobami a také pomáhají s posílením
imunity.

Jak se chovat, když
krajinu zahalí smog?
• Omezte pohyb venku a nevyvíjejte
velkou fyzickou aktivitu. Ta vede
ke zvýšené intenzitě dýchání. Důležité
je také změnit větrání na krátké
a intenzivní na několik minut třikrát až
čtyřikrát denně. „Radím utéct na hory
nebo do přírody, vždy na těch pár dní
smogové kalamity. Pokud to nejde,
zůstat doma a nevycházet,“ doporučuje
lékař Jaroslav Novotný.
• Pokud patříte mezi rizikové skupiny,
vyplatí se sledovat kvalitu ovzduší
například na webových stránkách
Českého hydrometeorologického
ústavu na www.chmu.cz. „Tam denně
sestavují mapa rizik v České republice.
Mapa potvrdí třeba to, že Jeseník je
známý tím, že tu smog není skoro nikdy.
Obecně na horách, kde fouká, smog
dlouho nevydrží,“ vysvětluje Novotný.
• Pro kontrolu ovzduší je také možné si
do telefonu nainstalovat aplikaci, která
vás upozorní na aktuální stav. Jsou
k dispozici i bezplatné verze, například
SmogAlarm a AirVisual.

DáREK K objEDnávCE
Ionic-CARE FF-210 – osvěžovač a čistič pro lednice,
toalety a šatní skříně v hodnotě 450 Kč!
Tento přístroj neutralizuje pachy a pročišťuje vzduch v lednici, koupelně, šatně a kdekoliv jinde. Navíc omezuje výskyt bakterií,
zabraňuje růstu plísní a v lednici uchovává
potraviny déle čerstvé.
Pro získání dárku
stačí zadat při
objednávce kód:

kód

5ZD

Akce: doprava a dárek zdarma
platí do 31.12.2019
cena 3.490 Kč/ks
cena 3.290 Kč/ks od 2 ks

VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU
2015, 2016, 2017, 2018

volejte zdarma

800 112 111

www.ionic-care.cz
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Česká republika

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

Pro Americkou epopej
by už místo dávno bylo

A

lfons Mucha nám zanechal ohromný skvost, něco, po čem by se každý národ olízl. Slovanská epopej je
ohromné dílo, a nejen výtvarné. Mucha
na mnoha obrovských plátnech ztvárnil
celé dějiny Slovanů, jejich vzestup
a pád, stěžejní události jejich bytí. Položil nám k nohám své brilantní umění,
svůj světový ohlas, ale také znalosti historie a lásky ke slovanstvu. A za to
všechno si přál jediné – aby tomuto
dílu postavila Praha důstojný stánek pro
jeho uložení a možnost stálé výstavy.
Alfons Mucha dokončil Slovanskou
epopej po téměř dvaceti letech na jaře
roku 1928. Mezi stěžejními díly najdeme obrazy Slované v pravlasti, Zrušení
nevolnictví na Rusi, Car Simeon, Kázání Mistra Jana Husa v kapli Betlémské,
Jan Amos Komenský, Jiří z Poděbrad,
Po bitvě na Vítkově a další. Dvacet roz-

PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA
měrných pláten tvoří české národní bohatství světového významu.
Jak je možné, že za ta dlouhá léta nevznikla stavba, ve které by byly tak vzácné obrazy uloženy? Víme, že nad osudem Slovanů nejednou visel Damoklův
meč. Vypadá to, že zrovna není nejvhodnější chvíle k tomu, abychom pro Muchovo dílo stavěli důstojný stánek.
A tak se zamýšlím nad tím, zdalipak
pan Alfons Mucha tenkrát nějak nešlápl
vedle. Slovanská epopej! Stojí o ni představitelé našeho národa? Stojí o ni ti, kteří mohou uvolnit potřebné miliony pro důstojný stánek? Že se Mucha radši nepustil do jiného díla. Cožpak on by nedokázal ztvárnit takovou Americkou epopej?
Jistě by vznikla plátna jako třeba Objevení Ameriky, Zlatokopové na Klondike,
Kolonizace amerického západu, Po boji
u Little Bighornu, Sever proti Jihu, Otroci pomáhají budovat moderní Ameriku.
Taková epopej, to by bylo jiné
„kafe“, to by se jinak stavěla svatyně.
Určitě už by dávno stála a byla by velkolepá, byly by tam zlaté kliky, pojízdné
schody… Byla by to nádhera a nikdo by
na takový chrám amerikanismu jistě nemusel dát ani korunu.
Jiří Knopp
(redakčně upraveno a kráceno)

Řekami poteče více vody
Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

Ř

ada obcí, ale i zahrádkářů
nebo provozovatelů malých
vodních elektráren má z posledních let negativní zkušenosti se
zákazem odběru vody z povrchových zdrojů. Od příštího roku to ale
pro ně bude ještě horší.
S platností od ledna 2020 totiž
vstupuje v platnost nařízení o takzvaném minimálním zůstatkovém průtoku (MZP), které stanovuje, kolik
vody musí koryty řek a vodních toků
minimálně téci. Nařízení přitom
oproti současnému stavu minimální
průtoky zvyšuje o téměř 20 procent.
To v praxi představuje jistý paradox,
neboť přestože by mělo být při přízni-

vých srážkových podmínkách v tocích podle nařízení vody více, pro odběry vody jí bude méně. Pro zajištění stanoveného MZP jí totiž musí
v řekách zůstat větší objem.
Opatření kritizují především majitelé a provozovatelé malých vodních elektráren, kteří v mnoha případech odebírají vodu z řek náhonem,
proženou ji turbínami a opětně ji do
toků vrací. Menší množství vody znamená ale logicky nižší výrobu energie a následné ekonomické ztráty.
Opatření se ale také dotkne zemědělců a zahrádkářů snížením zdrojů
vody použitelné na zavlažování.
Více vody v potocích a řekách
by ale mělo být příznivější pro životní prostředí, neboť díky vyššímu
MZP by mělo ubýt koryt bez vody,
kterou z ní odebral člověk. A výhodou by to mělo být i pro vodáky, neboť více úseků řek by mělo být lépe
splavných. Nic prostě není jednoznačné…

INZERCE

Operátor výroby s 6 týdny dovolené,
Valeo Žebrák Nástupní mzda 21 150
Kč hrubého, bonusy a příplatky až 5 500 Kč
měsíčně, 6 týdnů dovolené, příspěvek na
penzijní připojištění 5 % z hrubé mzdy,
firemní kantýna, svozová doprava. Napište
na: martina.pochova@valeo.com tel.: 319
800 113 www.valeo.cz

Gastronomie, pohostinství, cest. ruch, ubytování
Snídaňová Servírka / Číšník
Pracovník úklidu veřejných prostor
Snídaňový kuchař/ka

Valeo

Banket supervisor

Více na www.jobdnes.cz/detail/WK1NL7

S íd ň ý k h ř/k
Více na www.jobdnes.cz

Doprava, logistika

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

Správce skladových databank

27 000 - 30 000 Kč / měsíc

Optometrista/Optometristka

Obsluha VZV

22 000 - 23 000 Kč / měsíc

Pečovatel/ka - moderní zařízení v Praze, 20-22 000 Kč,… 20 000 - 22 000 Kč

Skladník - s náborovým příspěvkem
řidič VZV řepov
Více na www.jobdnes.cz

25 000 Kč / měsíc
28 000 - 36 000 Kč / měsíc

27 400 - 30 000 Kč / měsíc

Pečovatel/ka - moderní zařízení - Praha, 20-22 000 Kč
Lékař/lékařka - Nefrolog
Více na www.jobdnes.cz

Hledáte prověřeného
realitního makléře?
Vyberte si toho nejlepšího na
www.RealitakRoku.cz

20 000 - 22 000 Kč

Česká republika
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Snídaně jinak. Zn.: Superzdravě
Při ranním jídle většina lidí spěchá, mnozí jej doslova
odbývají. Jenže nástup studených a deštivých dní je
náporem pro organizmus, a tak bychom mu alespoň
čas od času měli dopřát snídani nabitou zdravím.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Snídaně není jen rychlou náplastí
na bezprostřední pocit hladu, ale hlavně
jídlem, které má tělu dodat dostatek
energie a živin pro několik dalších hodin nového dne. Nebojte se experimentovat, třeba zdravé pomazánky připravíte
jen z pár surovin a vydrží pak i několik
dní. Není totiž důležité jejich množství,
ale hlavně kvalita.
„Pomazánky jsou skvělou obměnou
másla nebo náhradou pro ty, kteří nepijí

kravské mléko. Jejich výhodou je také to,
že je můžete připravit i na pár dní dopředu
a uchovávat ve skleničkách v lednici,“
říká Tereza Havrlandová ze společnosti
Lifefood, která se zaměřuje na raw stravu.
Některé kombinace mohou překvapit,
ale výsledek je vynikající. Třeba v případě spojení mrkve a tofu. „Mrkev patří
k významnému zdroji antioxidantů, vitamínů a minerálních látek, kterých obsahuje široké spektrum. Mezi ně patří například draslík a hořčík. Tofu je zdrojem
bílkovin a navíc jej můžeme kromě pomazánek použít i jako alternativu
k masu,“ radí Monika Bartolomějová, nu-

FOTO | SHUTTERSTOCK

triční specialistka Světa zdraví. A co
s nimi? Mrkev nastrouhejte nahrubo,
krátce ji v hrnci nebo na pánvičce pod pokličkou poduste s trochou vody a přendejte do mísy. Po jejím vychladnutí k ní přidejte najemno nastrouhané tofu, sójovou
omáčku, kurkumu a lehce promíchejte.
Pokud patříte mezi příznivce snídaňo-

vých ovesných vloček, zkuste obměnu
ve formě banánového mugcaku z jáhel.
„Banánový muffinek neboli mugcake se
hodí ke snídani nebo ke svačině. Banán
dodá tělu například vitamín B6, jáhlové
vločky jsou pak lehce stravitelné a vhodné i pro celiaky, jelikož neobsahují lepek,“ vysvětluje Bartolomějová.
(re)

INZERCE

Nikdo vám Nezakazuje
mít svůj vLastNí Názor

ParlamentníListy.cz

Banánový mugcake

Avokádová pomazánka s ředkvičkami

Bylinkovo-konopný dip

Potřebujeme: 1 avokádo, 2 vrchovaté lžíce šťávy z vymačkaného citrónu, 2 vrchovaté lžíce
slunečnicového oleje, špetku soli, 5 ředkviček, 2 lžičky slunečnicových semínek.
Postup: Zralé, oloupané a vypeckované avokádo krátce mixujeme s citrónovou šťávou,
olejem a solí. Do krému přidáme nadrobno nakrájené ředkvičky. Můžete přidat třeba také
zelenou cibulku, česnek nebo cokoliv dalšího dle osobních preferencí. Doporučujeme
například různé obměny se semínky. Povrch pro parádu a na chuť můžeme poházet
slunečnicovými semínky.

Potřebujeme: 2 lžíce
konopného semínka,
1/3 ks avokáda,
1 stroužek česneku,
pár kapek šťávy
z citrónu, 2 lžíce
najemno nakrájených
bylinek, špetku soli
s medvědím česnekem, špetku pepře.
Postup: Konopná semínka namočíme
na zhruba tři hodiny před přípravou.
Samotná příprava je pak velmi
jednoduchá. Ze semínek vylijeme
přebytečnou vodu a rozmixujeme je s
avokádem, česnekem a šťávou z citrónu.
Přidejte bylinky, které máme právě po
ruce – petržel, kopr nebo třeba bazalku.
Chutím a experimentům se meze
nekladou. Mixovat můžeme také podle
své libosti. Buď úplně dojemna, nebo lze
pomazánku dělat ručně vidličkou, bez
mixéru, s drobnými kousky. Osolíme,
opepříme. Vrch můžeme ozdobit
naklíčenými fazolkami mungo.

Pomazánka z naklíčené cizrny
Na jednu porci potřebujeme:
60 g banánu, 30 g jáhlových vloček,
1 vejce, 1 čajovou lžičku medu,
25 ml polotučného mléka.
Postup: Banán nakrájíme na kolečka
a rozmačkáme vidličkou. Přidáme zbytek
ingrediencí a vše důkladně promícháme,
aby se suroviny spojily. Směsí naplníme
hrnek a dáme do mikrovlnky na plný
výkon na 2 minuty. Hotový mugcake
jednoduše vyklopíme na talíř nebo ho
můžeme podávat rovnou v hrnečku.
Dozdobíme kolečky banánu.

Potřebujeme: 250 g naklíčené cizrny, 2 lžíce sezamového
semínka, 2 až 3 lžíce olivového oleje, 2 až 3 lžíce šťávy
z vymačkaného citrónu, 1,5 lžičky soli, 1 lžičku kořenící
směsi harissa (pasta obsahuje chilli papričky, česnek,
koriandr, římský kmín, papriku, sůl (5 %) a olivový olej),
2 až 3 stroužky česneku, 1 lžičku mleté papriky.
Postup: Cizrnu necháme tři dny klíčit (po dvanácti
hodinách měníme vodu, druhý a třetí den stačí udržovat cizrnu vlhkou). Jakmile bude
cizrna naklíčená, začneme s přípravou pomazánky. Sezam rozemeleme najemno.
Smícháme jej s naklíčenou cizrnou, olivovým olejem a čerstvou šťávou z citrónu.
Rozmixujeme dohladka. Dochutíme dip solí, pepřem nebo harissou. Zajímavá je kombinace
s petrželí nebo bazalkou. Italský nádech získáme přimícháním sušených rajčat. Pokud
je směs příliš hutná, přidáme trochu vody a rozmixujeme. Na talíři můžeme cizrnový dip
ozdobit mletou paprikou a nitkami chilli.
Zdroj receptů a foto: Svět zdraví a Lifefood.cz

Jubileum! Ceny jako před 10 lety!
CESTOVNÍ KANCELÁŘ

10 let s CK NIKAL - oslavte to s námi!

8 dní

Včetně
letu!

!
é
v
No

8 990
namísto 23 980 Kč

od

Kč

Vč. letu + snídaní
v 4* a 5* hotelech!

IZMIR
ANTALYA
❚ Objevte západní pobřeží Turecka!
❚ Včetně letu z Prahy!
❚ Osobně vybrané 4 a 5 hvězdičkové hotely!
Cena zájezdu zahrnuje:

Včetně
✔ Let z Prahy do Izmiru
letu!
Let zpět z Antalye do Prahy
✔ Transfer letiště – hotel – letiště
✔ 7x ubytování v dobrých 4* a 5* hotelech
✔ 7x snídaně – formou bufetu v hotelu
✔ Česky mluvící NIKAL průvodce
✔ Výletní program
Klimatizovaný a komfortní cestovní autobus
Vás poveze od jednoho cíle k druhému.

1. den: Let do Izmiru
Odlet z Prahy do Izmiru. Balíček transportů je již součástí
tohoto zájezdu. Když přijedete do Izmiru, náš průvodce vás
přivítá a začnete prohlídkou města, kde vám ukáže nejdůležitější památky Izmiru. Poté se ubytujete v hotelu v okolí
Izmiru. Večeře v hotelu (s objednaným Balíčkem večeří a
zážitků).
2. den: Efez - biblické město
Po snídani jedeme do Selcuku. Naší první zastávkou je
Dům Panny Marie, posvátné místo, které každoročně navštěvují tisíce poutníků. Vatikán uznal tento malý dům v
pohoří Solmissos jako místo posledního odpočinku Panny Marie. Když byly objeveny ruiny domu, byla nalezena
malá mariánská svatyně. Podle víry sem přivedl matku Ježíše Marii svatý apoštol Jan, a zůstala zde až do své smrti.
Pokračujete do Efezu, svatého města Písma a jednoho z
největších archeologických nalezišť v Turecku s kilometry
antických pokladů. Efez byl kdysi prosperujícím přístavním
městem s 250 000 obyvateli. Dokonce i dnes můžete vidět
velkolepé zbytky ulic tohoto starobylého města. Mimo jiné
navštívíme knihovnu, agoru, divadlo, barevné mozaiky v
aristokratických terasových domech a máme panoramatický výhled na okolní starobylý přístav s bohatou historií.
Večer se vrátíte do hotelu a k večeři (s objednaným Balíčkem večeří a zážitků). Přenocování v oblasti Izmiru.
3. den: Izmir - Pergamon - Trója - Çanakkale
Po snídani odjíždíme do Canakkale. Nejprve zastavíme v
Pergamonu. Kdysi rušné obchodní centrum známé svými
fialovými tkaninami. Navštívíme legendární Akropoli, pro-

jdeme královskými branami, navštívíme základy chrámu
Zeus a ruiny knihovny, která kdysi obsahovala 200 000
starožitných knih a spisů. Poté naše cesta pokračuje do Canakkale, jeviště Homérovo „Iliadě“. Každý zná příběh z Tróji
a zničení tohoto velkolepého města Řeky.
4. den: Bursa
Po snídani pokračujeme v poznávací cestě do Bursy. Při prohlídce města navštívíme mimo jiné také „Zelenou mešitu“,
„Zelený hrob“, Ulu Camii a hedvábný trh. Večeře v hotelu (s
objednaným Balíčkem večeří a zážitků). Přenocování v Burse.
5. den: Salihli a Pamukalle
Po snídani odjíždíme do Salihli. Navštívíme místo Sardy hlavní město starověké lýdské říše. Následuje procházka
po Královském náměstí a pohled na kostel, postavený na
základech Artemidina chrámu. Pokračujete do Pamukkale,
tak zvaného „Cotton Castle“. Sněhobílé vápencové terasy,
které jsou patrné z dálky. Z minerální vody stékající po skále vznikají usazeniny - travertin. Samozřejmě navštívíme
nádherné město Hierapolis, které dosáhlo svého vrcholu v
době římské říše. Město se táhne podél horní strany teras.
Chrám Apolla pochází z 3. století před naším letopočtem.
Dalším vrcholem je římské divadlo s padesáti schody z travertinu. Večeře v hotelu (s objednaným Balíčkem večeří a
zážitků). Přenocování v Pamukkale.
6. den: Pamukkale - Antalya
Po snídani pokračujeme v cestě do Antalye. Cesta prochází
krásnou krajinou pohoří Taurus a odpoledne se dostáváme k
Antalyi. Cestou navštívíte dílnu tkaní koberců, kde se seznámíte s celým procesem výroby koberců. Od surovin hedvábí, bavlny a vlny až po hotový tkaný produkt. Až přijedeme
do Antalye, ubytujeme se v hotelu v oblasti Antalya a půjdeme na večeři (s objednaným Balíčkem večeří a zážitků).

7. den: Antalya - Perla Středozemního moře
Dnes navštívíme Antalyi, jedno z nejkrásnějších měst Turecké riviéry. Bujná vegetace prosperuje díky ochraně,
kterou nabízí nádherná horská scenérie pohoří Taurus. Navštívíte Yivli Minaret, jednu z dominant města. V Kalekapisi,
„pevnostní bráně“, je na staré věži městského opevnění
postavena zvonice. Během prohlídky města máte možnost nakupovat, zejména šperky a kožené zboží. Den je
zakončen návštěvou slavných vodopádů Karpuzkaldiran.
Ubytování v okolí Antalye. Večeře v hotelu (s objednaným
Balíčkem večeří a zážitků).
8. den: Návrat
S nezapomenutelnými dojmy vás náš autobus bezpečně
odveze na letiště v Antalyi, odkud odletíte zpět do Evropy.

Termíny + cena 2020

Ceny za osobu v Kč ve dvoulůžkovém pokoji
Let z Prahy

Termíny
zájezdu
19.02. – 26.02.
26.02. – 04.03.
04.03. – 11.03.
11.03. – 18.03.
18.03. – 25.03.
25.03. – 01.04.
01.04. – 08.04.
08.04. – 15.04.
15.04. – 22.04.
22.04. – 29.04.

Běžná
cena
23 980 Kč
24 980 Kč
25 480 Kč
25 980 Kč
26 480 Kč
26 680 Kč
26 980 Kč
26 980 Kč
26 980 Kč
26 980 Kč

Speciální
cena
8 990 Kč
9 990 Kč
10 490 Kč
10 990 Kč
11 490 Kč
11 690 Kč
11 990 Kč
11 990 Kč
11 990 Kč
11 990 Kč

Možnost také letu z Vídně - zavolejte nám!

Vaše doplňkové služby na přání:
• Balíček výletů a požitků:
3 990 Kč
• 7 x večeře formou bufetu v hotelu
+ všechny vstupy v rámci okružní cesty dle programu
• Příplatek za jednolůžkový pokoj
od 4 790 Kč
• Komplexní pojištění vč. storna zájezdu
od 490 Kč
Troja

• Případné městské nebo hotelové poplatky hradí klient na hotelu

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 220 901 ❙ 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 19 5PL 111

TV program týdeníku 5plus2

sobota 23. listopadu 2019

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

7.50 Velká policejní pohádka 8.30 StarDance
X... kolem dokola 8.35 Gejzír 9.05 Otec Brown
VII 9.50 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Zvon Lukáš 14.00 O líné Nitce
a prstýnku s rubínem 14.35 Území bílých králů
(4/7) 15.30 Řeka čaruje 17.05 Hercule Poirot
18.00 Bydlet jako... milovnice umění 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.10 Tlapková patrola (21, 22) 7.05 Looney
Tunes: Úžasná show (12, 13) 7.55 Příběhy Toma
a Jerryho II (13) 8.15 Tvoje tvář má známý hlas
VI 11.10 Koření 12.05 Volejte Novu 12.45 Rady
ptáka Loskutáka 14.05 Mise Nový domov III
15.30 Koření života 17.20 Sestra v akci 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 X-Men (8) 6.45 Super Wings (14) 7.00
Příhody Bolka a Lolka 7.15 M.A.S.H (104) 7.45
M.A.S.H (105) 8.15 M.A.S.H (106) 8.50
Autosalon 10.00 Prima Partička 11.00 Česko
Slovensko má talent 12.45 Umění zločinu II (1)
13.55 Umění zločinu II (2) 15.10 Na pytlácké
stezce. Rodinný dobrodružný film (ČR, 1979)
16.50 Léto s kovbojem. Komedie (ČR, 1976).
Hrají D. Kolářová, J. Hanzlík, O. Vízner,
M. Rosůlková, D. Medřická a další 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.25 X-Men: Nová generace (5) 7.25 Námořní
vyšetřovací služba L. A. X (18) 8.20 Top Gear II
9.30 Pevnost Boyard (3) 11.50 Re-play 12.25
COOL e-sport 12.55 Futurama VII (11) 13.25
Simpsonovi VII (16-19) 15.25 Futurama VII (12)
15.45 COOLfeed 15.55 Periskop nahoru a dolů!
17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi VII (20-23)
19.50 COOLfeed 20.00 Smrtonosná past 4 22.45
Monstrum 0.30 Živí mrtví VIII (14)

20.00 Sametové stopy
Svatý otec
20.05 StarDance X...
když hvězdy tančí
Jubilejní desátá řada velkolepé
taneční show. V tomto kole
budou naše páry tančit pro
Centrum Paraple, a to ve
speciálních choreografiích
společně s těmi, kdo jsou
odkázáni na invalidní vozík
21.55 Četník se žení
Komedie (Fr./It., 1968)
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.25 Inspektor Banks IV
Co přežije. Krimiseriál (VB, 2015)
0.55 Banánové rybičky
1.30 Manéž Bolka Polívky
2.50 Sama doma
4.25 Pod pokličkou
4.55 Bydlení je hra
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 8.40 Policisté v akci 9.40 Na chalupě

10.40 Nové bydlení 11.45 Žena za pultem (10/12)
12.55 30 případů majora Zemana (30/30) 14.55
Přejděte na druhou stranu (1/5) 15.55 Delukse
17.00 Extrémní případy 18.00 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Muž na radnici (1/11)
21.30 Dr. Ludsky (7/10) 22.50 Delukse 23.50
Extrémní případy 0.50 Jak jsem přežil

NEDĚLE 7.20 Noviny 8.00 Policisté v akci
9.00 Policisté v akci 10.00 Policisté v akci 11.00
Policisté v akci 12.00 Třetí patro (3/6) 13.35 Muž
na radnici (1/11) 14.55 Konec agenta W4C
prostřednictvím psa pana Fousky 16.50 Na
chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.45 Láska jako
vyšitá 0.50 Na chalupě
PONDĚLÍ 10.15 Policisté v akci 11.15 Odsouzené

II (39) 12.25 IQ TAXI CZ 13.00 Divocí koně (41) 14.10
Soudní síň 15.15 Soudní síň 16.20 Policisté v akci 17.15
IQ TAXI CZ 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Konec agenta W4C prostřednictvím
psa pana Foustky 22.05 IQ TAXI CZ 22.40 Policisté
v akci 23.40 Nové bydlení 0.45 Odsouzené II (39)

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

20.15 Tvoje tvář má známý hlas VI
Velké finále je tady!
22.50 Hráčské doupě
Komedie (USA, 2017)
0.35 Sestra v akci
Komedie (USA, 1992)
2.10 Novashopping
2.25 Odložené případy VI (15, 16)
4.00 Co na to Češi

20.15 Temný Kraj II (13)
Bestie 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2019). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková-Badinková, J. Teplý
21.30 Polda II (4)
Čarodějky. Detektivní seriál
ČR, 2017). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Kolesárová. Režie J. Fuit
22.50 48 hodin
Krimikomedie (USA, 1982). Hrají
N. Nolte, E. Murphy, J. Remar.
Režie W. Hill
0.50 Nebezpečný cizinec
Akční film (VB, 2017). Hrají
J. Chan, P. Brosnan, O. Bradyová.
Režie M. Campbell
3.10 Umění zločinu II (1)
Stín nad vlčími máky 1/2.
Krimiseriál (Fr., 2018)
4.20 Umění zločinu II (2)
Stín nad vlčími máky 2/2.
Krimiseriál (Fr., 2018)

ÚTERÝ 9.20 Soudní síň 10.25 Policisté v akci

11.25 Odsouzené II (40) 12.30 IQ TAXI CZ 13.05
Divocí koně (42) 14.20 Soudní síň 16.25 Policisté v akci
17.25 IQ TAXI CZ 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Třetí patro (3) 21.50 IQ TAXI CZ
22.25 Policisté v akci 23.25 Ve jménu zákona (42)

STŘEDA 9.20 Soudní síň 10.25 Policisté v akci
11.25 Odsouzené II (41) 12.30 IQ TAXI CZ 13.05 Divocí
koně (43) 14.15 Soudní síň 16.20 Policisté v akci 17.20
IQ TAXI CZ 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Muž na radnici (2) 21.30 Delukse 22.25
IQ TAXI CZ 23.00 Policisté v akci

ČTVRTEK 10.20 Policisté v akci 11.20

Odsouzené II (42) 12.30 IQ TAXI CZ 13.00 Divocí koně
(44) 14.20 Soudní síň 16.20 Policisté v akci 17.15 IQ
TAXI CZ 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Extrémní případy 21.25 Přejděte na druhou
stranu (2) 22.30 IQ TAXI CZ 23.05 Policisté v akci

PÁTEK 10.20 Policisté v akci 11.20 Odsouzené II
(43) 12.30 IQ TAXI CZ 13.00 Divocí koně (45) 14.20
Soudní síň 16.20 Policisté v akci 17.20 IQ TAXI CZ
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Žena za pultem (11) 21.25 Žena za pultem (12) 22.40
Sněhové pusinky 0.35 IQ TAXI CZ

Relax
SOBOTA 8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor z hor

10.30 Doktor z hor 11.30 Top Relax 11.35
Teleshopping 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping
15.35 Teleshopping 15.55 Top Relax 16.10 Paní
domu 16.40 Zvěřinec 17.10 Esmeralda 18.05
Esmeralda 19.00 Esmeralda 20.00 Esmeralda
21.00 Esmeralda 21.50 Vysílá televize První republika
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 8.30

Nespoutaný anděl 9.30
Nespoutaný anděl 10.30 Nespoutaný anděl 11.30
Top Relax 11.35 Teleshopping 11.55 Luxus store
15.15 Teleshopping 15.35 Teleshopping 16.00 Na
červeném koberci 16.30 Pralinky 17.10 Esmeralda
18.05 Esmeralda 19.00 Esmeralda 20.00
Esmeralda 21.00 Esmeralda 21.50 Vladimír Hron:
Poslední zhasne 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 11.10 Teleshopping 11.25 Pohodové

zprávy 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping 15.35
Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Na červeném koberci 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové
zprávy 23.10 Top Relax 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.25 Odložené případy VI (15, 16) 7.15 Pán prstenů:
Návrat krále 10.45 Teleshopping 11.15 Noc
filmových nadějí 12.15 Bláznivá, zatracená láska
14.30 Grinch, rodinný film (USA, 2000) 16.25
Eastonská soukromá, drama (USA, 2009) 18.10
Něco nového, romantická komedie (USA, 2006)
20.00 Škatuláci, animovaný film (USA, 2014)
21.50 Zbouchnutá, komedie (USA, 2007) 0.15
Zakázané uvolnění, komedie (ČR, 2014)

Prima Max
6.55 Super Wings (13) 7.15 X-Men (7) 7.45
Zpravodajství FTV Prima 9.10 Vítejte doma VI
(19, 20) 10.55 Seber si svých pět švestek, komedie (Fr.,
1983) 12.55 Servírka, romantická komedie (USA,
2007) 15.15 Uprchlíci, krimikomedie (Fr., 1986)
17.15 Velké vítězství, sportovní drama (USA, 1992)
20.00 Kate a Leopold, romantická komedie (USA,
2001) 22.30 Útok žraloka, thriller (Austr./Kan.,
2009) 0.25 Monstrum, horor (USA, 2008)

ÚTERÝ 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping

15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové
zprávy 19.15 Paní domu 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50
Pohodové zprávy 23.10 Zvěřinec 23.45 Luxus store

STŘEDA 15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný
anděl 16.55 Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50
Pohodové zprávy 19.15 Indian – Pořad o hrách 19.35
Filmové novinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 Na červeném koberci 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping
15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové
zprávy 19.15 Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové
zprávy 23.10 Paní domu 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping

15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové
zprávy 23.10 Top Relax 23.45 Luxus store
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neděle 24. listopadu 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.45
16.25
17.55
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.05
20.15
21.40
22.10
22.39
22.40
0.10
1.40

Zajímavosti z regionů 6.30 Řeka
čaruje 8.05 Úsměvy Jiřího Pechy 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 10.55
Hříchy pro diváky detektivek (7/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Hora jménem Andělská
Jak se mele babí hněv
Plášť Marie Terezie
Přísahám a slibuji (1/4)
Herbář VII
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance X... kolem dokola
Sametové stopy
Jak si nepodělat život
168 hodin
To se ví
Výsledky losování Šťastných 10
Sázka na třináctku
Krimifilm (ČR, 1977)
Inspektor Banks IV
Rozsudek III

Nova
6.35
7.25
7.50
9.35
11.30
13.15
15.00
17.10
18.50
19.30
20.20
21.35
22.45
23.15
1.00
2.20
2.35

Looney Tunes: Úžasná show
(14, 15)
Show Toma a Jerryho II (1)
O zlaté huse
Pohádka (N, 2013)
Postrach Dennis
Komedie (USA, 1993)
Italské prázdniny
Komedie (USA, 2003)
Půl domu bez ženicha
Komedie (ČR, 1980)
LOVEní
Romantická komedie (ČR, 2019)
Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)
Hospoda (50)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Dáma a Král II (13)
Dáma a Král (4)
Střepiny
Jako štvaná zvěř
Akční film (USA, 1995)
Půl domu bez ženicha
Komedie (ČR, 1980)
Novashopping
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (9)

6.15
6.45
6.55
7.10
7.35
8.45
9.20
9.50
11.00
11.55
12.50
13.40
13.55
14.45
16.40
18.55
19.40
19.55
20.15
22.45
1.05
2.25
3.35

Prima

Nova Cinema

X-Men (9)
Super Wings (15)
Příhody Bolka a Lolka
M.A.S.H (107)
Hitlerovi bodyguardi (11)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Vůně zločinu III (7)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Extra
To je vražda, napekla: Záhada
broskvového koláče
Mysteriózní film (Kan., 2016)
Špindl
Komedie (ČR, 2017)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Pohádky pro Emu
Romantická komedie (ČR, 2016)
V řetězech
Thriller (USA, 2006)
Já, Kajínek
Hitlerovi bodyguardi (11)
Osud mé dcery

5.30 Země dinosaurů 6.30 Bohatství chudých 8.25
Něco nového 10.55 Grinch 12.45 Škatuláci 14.35
Sherlock Holmes: Jak prosté (21, 22) 16.25 Sherlock
Holmes: Jak prosté (23, 24) 18.15 Koření života
20.00 Matrix Revolutions, sci-fi thriller (USA, 2003)
22.30 Pod rouškou noci, krimidrama (USA, 2016)
0.50 Hráčské doupě, komedie (USA, 2017)

Prima cool
7.40 Top Gear II 8.45 Pevnost Boyard (4) 11.05
Těžká dřina 11.40 Bikesalon 12.10 Futurama VII (12)
12.40 Simpsonovi VII (20-23) 14.40 Futurama VII
(13) 15.00 COOLfeed 15.10 Smrtonosná past 4
17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi VII (24, 25)
18.55 Simpsonovi VIII (1, 2) 19.50 COOLfeed 20.00
Den poté 22.40 Narcos (3) 23.35 Narcos (4) 0.40
Živí mrtví VIII (15)

Prima Max
6.15 Super Wings (14) 6.35 X-Men (8) 7.05
Zpravodajství FTV Prima 8.40 Doba ledová 2 –
Obleva 10.30 Na pytlácké stezce 12.15 Velké
vítězství 15.05 Kate a Leopold, romantická
komedie (USA, 2001) 17.35 Aféra Thomase
Crowna, thriller (USA, 1999) 20.00 Salt, akční film
(USA, 2010) 22.10 48 hodin, krimikomedie (USA,
1982) 0.15 V řetězech, thriller (USA, 2006)

pondělí 25. listopadu 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VII 9.45 168
hodin 10.15 Skladiště 10.35 Dobrodružství kriminalistiky 11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.25 Sázka na třináctku
15.55 To je vražda, napsala VIII
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 StarDance X... kolem dokola
20.05 Sametové stopy
20.10 Princip slasti (7/10)
21.10 Rozsudek III
21.40 Reportéři ČT
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Kriminalista
23.20 Na stopě
23.45 Taggart

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.20
23.50
0.45
2.20
2.45
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3780)
Dáma a Král II (13)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (587)
Odložené případy VI (17, 18)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3781)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (97)
Specialisté (43)
Expozitura (1)
Beze stopy V (21)
Odložené případy VI (17, 18)
Střepiny
Novashopping
Co na to Češi

Prima
6.25
6.50
7.30
8.15
8.55
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.50
1.45
2.45
3.45

X-Men (10)
Super Wings (16)
M.A.S.H (107)
M.A.S.H (108)
M.A.S.H (109)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Šťastná náhoda
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (5)
Poslední polda V (4)
Walker, Texas Ranger II (11)
Námořní vyšetřovací služba (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (210)
Poklad z půdy
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (15)
Walker, Texas Ranger II (11)
Námořní vyšetřovací služba (15)
Poslední polda V (4)

Nova Cinema
7.00 Něco nového 8.50 Bláznivá, zatracená láska
11.10 Teleshopping 11.40 Škatuláci 13.30 Elektrický
jezdec 15.50 Teleshopping 16.25 Postrach Dennis
18.15 Italské prázdniny, komedie (USA, 2003)
20.00 Nákaza, sci-fi thriller (USA/SAE, 2011) 21.55
Čas zemřít, krimifilm (USA, 2007) 23.40 Jako
štvaná zvěř, akční film (USA, 1995)

Prima cool
13.25 Simpsonovi VIII (1, 2) 14.25 Cool Kids (19)
14.50 Re-play 15.25 Futurama VIII (1) 15.45
COOLfeed 15.55 Americký chopper VI (20) 16.55
Top Gear II 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi VIII
(3-6) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Česko
Slovensko má talent – Aftershow 20.50 Těžká dřina
21.25 Teorie velkého třesku X (21, 22) 22.20 Kurz
sebeovládání (85) 22.45 Partička 23.30 COOLfeed

Prima Max
6.15 Super Wings (15) 6.35 X-Men (9) 7.05
Zpravodajství FTV Prima 8.35 To je vražda, napekla:
Záhada broskvového koláče 10.20 Periskop nahoru
a dolů! 12.20 Aféra Thomase Crowna 14.50 Den
poté 17.35 Vrať se mi, romantická komedie (USA,
2000) 20.00 Podnikavá dívka, romantická
komedie (USA, 1988) 22.25 22 výstřelů, thriller (Fr.,
2010) 0.55 Salt, akční film (USA, 2010)

úterý 26. listopadu 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Doktor Martin V 10.35
Vyprávěj 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.25 Všechnopárty
15.10 StarDance X... když hvězdy tančí
17.10 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 StarDance X... kolem dokola
20.05 Sametové stopy
20.10 Vyprávěj
21.05 Dobrodružství kriminalistiky
21.55 Gejzír
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.25 Columbo
23.40 Ještě větší blbec, než jsme doufali
1.00 Rajské zahrady

Nova
5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
0.10
1.00
2.35
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3781)
Specialisté (97)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (588)
Odložené případy VI (19, 20)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3782)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (933)
Víkend
Expozitura (2)
Beze stopy V (22)
Odložené případy VI (19, 20)
Novashopping
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (588)

Prima
6.25
6.50
7.30
8.15
8.55
9.30
10.30
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.45
23.55
0.50
1.50
2.45
3.45

X-Men (11)
Super Wings (17)
M.A.S.H (109)
M.A.S.H (110)
M.A.S.H (111)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Srdce se nemýlí
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (6)
Poslední polda V (5)
Walker, Texas Ranger II (12)
Námořní vyšetřovací služba (16)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (107)
Marta
Vůně zločinu III (8)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (16)
Walker, Texas Ranger II (12)
Námořní vyšetřovací služba (16)
Poslední polda V (5)

Nova Cinema
5.55 Elektrický jezdec 8.15 Odložené případy VI
(17, 18) 10.05 Eastonská soukromá 11.50 Teleshopping
12.20 Postrach Dennis 14.15 Teleshopping 14.45
Italské prázdniny 16.30 Nákaza 18.30 Dívka na
koštěti, filmová komedie (ČR, 1971) 20.00 Čelisti 2,
thriller (USA, 1978) 22.20 Klíč, thriller (USA/N,
2005) 0.15 Čas zemřít, krimifilm (USA, 2007)

Prima cool
12.40 Simpsonovi VIII (3-6) 14.40 Teorie velkého
třesku X (21, 22) 15.30 Futurama VIII (2) 15.50
COOLfeed 15.55 Americký chopper VI (21) 16.55 Top
Gear II 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi VIII (7-10)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Partička XXL 21.45
Teorie velkého třesku X (23, 24) 22.40 Kurz
sebeovládání (86) 23.00 Cesty k úspěchu 23.15
Single Lady II (4) 23.45 Partička 0.30 COOLfeed

Prima Max
6.05 Super Wings (16) 6.25 X-Men (10) 6.50
Zpravodajství FTV Prima 8.15 Špindl 10.20 Záblesk
13.15 Vrať se mi, romantická komedie (USA, 2000)
15.45 Podnikavá dívka, romantická komedie (USA,
1988) 18.10 Ohnivá smršť, thriller (VB/Kan., 2004)
20.00 A jitra jsou zde tichá, válečný film (Rus.,
2015) 22.25 Halloween H20, horor (USA, 1998)
0.20 22 výstřelů, thriller (Fr., 2010)

středa 27. listopadu 2019
ČT1
10.30 Dobrodružství kriminalistiky 11.20
Dnes před 30 lety 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Dnes před 30 lety
14.05 Úsměvy Růženy Naskové
14.45 Columbo
15.55 To je vražda, napsala VIII
16.40 Dnes před 30 lety
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
17.55 Dnes před 30 lety
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 StarDance X... kolem dokola
20.10 Sametové stopy
20.15 Spravedlnost (2/3)
21.35 Dnes před 30 lety
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.30
23.55
0.50
2.25
2.40
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3782)
Ordinace v růžové zahradě 2 (933)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (589)
Odložené případy VI (21, 22)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3783)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Mise Nový domov III
O 10 let mladší II
Expozitura (3)
Beze stopy V (23)
Odložené případy VI (21, 22)
Novashopping
Krok za krokem V (16)
Co na to Češi

Prima
6.25
6.50
7.30
8.15
8.55
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
0.05
1.05
2.00
3.00

X-Men (12)
Super Wings (18)
M.A.S.H (111)
M.A.S.H (112)
M.A.S.H (113)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Pírka ve větru
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (7)
Poslední polda V (6)
Walker, Texas Ranger II (13)
Námořní vyšetřovací služba (17)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (211)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Temný Kraj II (13)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (17)
Walker, Texas Ranger II (13)
Námořní vyšetřovací služba (17)

Nova Cinema
6.35 Odložené případy VI (19, 20) 8.25 Sherlock
Holmes: Jak prosté (21-23) 11.40 Nákaza 14.10
Koření života 16.10 Napospas smrti: Příběh Tammi
a Sandry Chaseových 17.55 LOVEní, romantická
komedie (ČR, 2019) 20.00 Babovřesky 2, komedie
(ČR, 2014) 22.20 Osudný svah v Aspenu, akční
drama (USA, 1993) 0.35 Matrix Revolutions

Prima cool
12.10 Futurama VIII (2) 12.40 Simpsonovi VIII (7-10)
14.40 Teorie velkého třesku X (23, 24) 15.30
Futurama VIII (3) 15.50 COOLfeed 15.55 Americký
chopper VI (22) 16.55 Top Gear II 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi VIII (11-14) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Teorie velkého třesku (1-4) 22.15 Kurz
sebeovládání (87) 22.40 Single Lady II (5) 23.05
Prima Partička 0.05 COOLfeed

Prima Max
7.45 Super Wings (17) 8.05 X-Men (11) 8.35
Zpravodajství FTV Prima 9.45 Vítejte doma VI
(21, 22) 11.40 Nepolíbená, romantická komedie
(USA, 1999) 13.55 Ohnivá smršť, thriller (VB/Kan.,
2004) 15.50 Baby Boom, komedie (USA, 1987)
18.15 V džungli lásky, romantický film (USA, 2016)
20.00 Frida, životopisný film (USA/Kan./Mex.,
2002) 22.35 Ronin, akční thriller (USA, 1998)

čtvrtek 28. listopadu 2019
ČT1
9.50

Manželská hra 10.05 Všechno, co mám
ráda 10.30 Vyprávěj 11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Stan
14.20 Otec Brown VII
15.05 Doktor Martin VI
15.55 To je vražda, napsala VIII
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Sametové stopy
20.10 Vyprávěj
21.05 Dobrodružství kriminalistiky
21.55 Máte slovo s M. Jílkovou
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Taggart
23.45 Kriminalista
0.45 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.50
9.05
10.00
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.05
0.10
1.00
1.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3783)
O 10 let mladší II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (590)
Odložené případy VI (23)
Odložené případy VII (1)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3784)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (934)
Život ve hvězdách
Poldův švagr
Odložené případy VI (23)
Odložené případy VII (1)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II

Prima
6.25
6.50
7.30
8.15
8.55
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
1.45
2.45
3.45

Astro Boy (1)
Super Wings (19)
M.A.S.H (113)
M.A.S.H (114)
M.A.S.H (115)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Láska ve hře
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (8)
Poslední polda V (7)
Walker, Texas Ranger II (14)
Námořní vyšetřovací služba (18)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (108)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (18)
Walker, Texas Ranger II (14)
Námořní vyšetřovací služba (18)
Poslední polda V (7)

Nova Cinema
6.15 Odložené případy VI (21, 22) 8.05 Blízká
setkání třetího druhu 10.45 Teleshopping 11.15
Baterie nejsou v ceně 13.15 Teleshopping 13.45
LOVEní 15.55 Babovřesky 2 18.10 Major Payne
20.00 Muž z oceli, akční fantasy film (USA/Kan./
VB, 2013) 22.40 Nebezpečné hry 4, thriller (USA,
2010) 0.25 Čelisti 2, thriller (USA, 1978)

Prima cool
12.05 Futurama VIII (3) 12.35 Simpsonovi VIII
(11-14) 14.35 Teorie velkého třesku (3, 4) 15.30
Futurama VIII (4) 15.50 COOLfeed 15.55 Americký
chopper VI (23) 16.55 Top Gear II 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi VIII (15-18) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku
(5, 6) 22.20 Kurz sebeovládání (88) 22.50 Rachot
v Bronxu 0.45 Americký chopper VI (23)

Prima Max
6.45 Super Wings (18) 7.05 X-Men (12) 7.35
Zpravodajství FTV Prima 8.50 Vítejte doma VI (23)
9.45 Vítejte doma VI (24) 10.45 Záblesk 13.30
V džungli lásky 15.20 Frida, životopisný film
(USA/Kan./Mex., 2002) 18.05 Luisa a Lotka, rodinný
film (N, 2017) 20.00 Král Šumavy, dobrodružný
film (ČR, 1959) 21.50 Exodus: Bohové a králové,
akční fantasy film (VB/Šp./USA, 2014)

pátek 29. listopadu 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.50 Plášť Marie Terezie. Drama
(ČR, 1982) 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... J. Hlinomaz
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Sametové stopy
20.10 Definice lásky
Romantický film (ČR, 2012)
21.30 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Hercule Poirot
23.20 Případy detektiva Murdocha XII
0.05 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.45
0.30
2.05
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3784)
Ordinace v růžové zahradě 2 (934)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (591)
Odložené případy VII (2, 3)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3785)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Probudím se včera
Komedie (ČR, 2012)
Kluk od vedle
Horor (USA, 2015)
Odložené případy VII (2, 3)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (13)
Novashopping

Prima
6.25
6.50
7.30
8.15
8.55
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
23.55
0.50
1.50
2.50
3.45

Astro Boy (2)
Super Wings (20)
M.A.S.H (115)
M.A.S.H (116)
M.A.S.H (117)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Dokud jsi tady
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (9)
Poslední polda V (8)
Walker, Texas Ranger II (15)
Námořní vyšetřovací služba (19)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Muž s cejchem smrti
Akční thriller (USA, 1990)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (19)
Walker, Texas Ranger II (15)
Námořní vyšetřovací služba (19)
Poslední polda V (8)

Nova Cinema
5.25 Major Payne 7.20 Odložené případy VI (23)
8.15 Odložené případy VII (1) 9.10 Příběh dinosaura
10.55 Babovřesky 2 13.45 Operace Frankton 15.35
Muž z oceli 18.15 Král Ralph 20.00 Lego Batman
Film, animovaný film (USA/Dán., 2017) 21.55
Temný příliv, dobrodružný film (USA, 2012) 0.05
Poldův švagr, akční komedie (USA, 2016)

Prima cool
10.00 Americký chopper VI (23) 11.05 Autosalon
12.15 Futurama VIII (4) 12.45 Simpsonovi VIII
(15-18) 14.45 Teorie velkého třesku (5, 6) 15.40
Futurama VIII (5) 16.00 COOLfeed 16.05 Americký
chopper VI (24) 17.05 Top Gear II 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi VIII (19-22) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Rudý úsvit: Nová krev 22.10 Smrtící
mráz 23.55 Americký chopper VI (24)

Prima Max
6.05 Super Wings (19) 6.20 Astro Boy (1) 6.40
Zpravodajství FTV Prima 8.00 Vítejte doma VI (25)
8.55 Nepolíbená 11.15 Baby Boom 13.40 Luisa
a Lotka 15.40 To je vražda, napekla: Jen zákusky
17.35 Čtyři svatby a jeden pohřeb 20.00 Návrat
mušketýrů, historický film (VB/Fr./Šp., 1989) 22.15
Rachot v Bronxu, akční film (USA, 1996) 0.10
Exodus: Bohové a králové

DIGITALIZACE TV VYSÍLÁNÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Staré vysílání skončí
v Praze už za pár dní
Už tři týdny připomíná Česká televize divákům
v Praze a středních Čechách blížící se přechod na
vysílací standard DVB-T2 piktogramem v pravém
horním rohu obrazovky. Vysílače Žižkov
a Cukrák přejdou na DVB-T2 už 27. listopadu.

Vysílač Cukrák (na snímku) je společně
s vysílačem Žižkov první v Česku, který přejde na DVB-T2.
FOTO | MAFRA

ČR | Bydlíte v Praze nebo středních
Čechách a při sledování České televize se vám na obrazovce zobrazuje výstražný rudý vykřičník v trojúhelníku? Pak se i vás týká změna, která přijde už za pár dní. Váš televizor totiž
přijímá pozemní vysílání DVB-T z
vysílačů Žižkov nebo Cukrák. A piktogram v pravém horním rohu upozorňuje na to, že ve středu 27. listopadu ve 23:59 tyto vysílače jako první
v Česku přeladí na moderní standard
DVB-T2.
Odstartují tak proces, který do poloviny příštího roku postupně zasáhne i ostatní regiony. Pokud by diváci
novému systému nepřizpůsobili své
televizní přijímače, neměli by za čas
k dispozici žádné televizní kanály.
V novém standardu vysílá Česká
televize všechny své programy už
nyní, a to dokonce ve vysokém rozlišení. Diváci tak mohou v celé České
republice na DVB-T2 přejít už dnes.
Těm, kteří mají k přeladění dotazy,

INZERCE

NALAĎTE SE
NA DVB-T2!
S pozemním TV vysíláním
„přes anténu“ máte možnost
přijímat všechny hlavní české
TV programy zdarma!
Už v listopadu čeká vysílače Žižkov a Cukrák
přechod na DVB-T2, připravte se včas!
Zkontrolujte svou televizi, nechte naladit
společné televizní antény v bytových
domech (STA).

Více informací se dozvíte
na www.dvbt2overeno.cz

nabízí Česká televize informační servis na webu www.dvbt2overeno.cz
nebo na telefonu: 2 6113 6113.
O přechodu na nový vysílací standard rozhodla vláda na základě mezinárodních dohod. Česká televize a
všechny ostatní tuzemské televize
musí proto postupně přeladit své stávající pozemní vysílání ve standardu
DVB-T a dále vysílat jen v novém
standardu DVB-T2.
Tato změna se tedy týká všech uživatelů, kteří přijímají televizní signál
pomocí klasické pokojové nebo venkovní antény, případně společné televizní antény a dosud na modernější
formát nepřeladili. V Česku přijímá
pozemní televizní vysílání necelých
60 procent lidí.
Televizní přijímač či set top box s
podporou formátu DVB-T2 a kódováním HEVC nejsou zase až tak velkou investicí. Ty nejlevnější televize
stojí kolem tří tisíc, set top boxy kolem šesti set korun.
(jpl, kuk)

Jak to bude dál od
začátku příštího roku

První mimopražský vysílač se
odmlčí 7. ledna, kdy vysílání České
televize ve starém formátu opustí
vysílač Trutnov – Černá hora v
Královéhradeckém kraji a také
Votice-Mezivrata ve středních
Čechách.
■ Den poté se má vypnout i první síť,
která šíří komerční kanály, což je
multiplex 2 na vysílači
Praha-Žižkov. Pak vypínání
postupně během půl roku zahrne
všechny regiony.
■ Vůbec poslední lokalitou, kde se
DVB-T vypne, bude Zlínský kraj.
Volba padla na vysílač Ploštiny u
Valašských Klobouků. Zde diváci
přijdou o třetí multiplex a jako
posledním jim technologicky
zastarají jejich přijímače 29. 6. 2020
ve 23:59.
■ Vedle investice do přijímačů budou
muset někteří lidé zaplatit i úpravu
anténního rozvodu. To se týká
společných antén v bytových a
panelových domech. Výměna
antény nebude nutná.
■

■

Více informací na dvbt2overeno.cz.

200 milionů pro rozvoj regionu
V březnu 2019 si zakladatelé a partneři Přemyslovských středních Čech připomněli, že místní akční skupina s tímto názvem
byla založena právě před patnácti lety. Hlavním důvodem pro
její vznik byla snaha zajistit pro území od severozápadních
hranic Prahy až po pomezí Středočeského a Ústeckého kraje možnost čerpání evropských dotací, určených na projekty
vybírané místními akčními skupinami (MAS) ze žádostí podaných do výzev, které samy MAS vyhlašují.

Místní akční skupina (MAS) je v češtině poněkud podivně
znějící překlad z anglického Local Action Group, a tyto
„masky“ začaly v Česku vznikat podle stejných zásad jako
v jiných zemích Evropské unie od prvních let nového
tisíciletí. V současnosti je jich kolem 180 a pokrývají
skoro celé území republiky kromě měst s více než 25 000
obyvateli.

Přemyslovci, jak se místní akční skupině s poněkud dlouhým
a popisným názvem začalo říkat, získali prvních asi pět milionů korun z přípravného fondu hned v roce 2004 a na konci
roku 2007 prošli prvním sítem výběru a zařadili se mezi 48
MAS, kterým byly přiděleny prostředky na činnost a na projekty vybraných žadatelů pro období 2007-2013.

MAS však nejsou jen zprostředkovatelé dotací. Přemyslovci se
podílejí na tzv. Projektech spolupráce s jinými MAS (Varhany
znějící 2018, Učíme se filmem), radí žadatelům s dotacemi,
které MAS neadministruje, se zpracováním výběrových řízení a obcím pomáhají například se strategickými plány nebo
podklady k GDPR, školám poskytují servis při zpracování žádostí o dotaci pomocí tzv. šablon a účastní se tvorby místních
akčních plánů vzdělávání.

Od roku 2008 se opakoval cyklus vyhlašování výzev, seminářů pro žadatele, příjmu žádostí, jejich kontrol, věcného hodnocení a výběru těch, na které v dané výzvě vyšla podpora.
Vše za dohledu Státního zemědělského intervenčního fondu.
Těch výzev bylo v letech 2008-2014 vyhlášeno celkem 12,
počet podaných žádostí dosáhl 388 a na 191 realizovaných
projektů připadlo přes 67 milionů
korun. Většina směřovala na obnovu
veřejných prostranství, komunikací
a chodníků, rekonstrukce veřejných
budov, škol, sokoloven a jejich vybavení, na obnovu drobných památek
a zeleně.
Čerpání prostředků z období 2014-2020 začalo v Česku se
zpožděním, a tak první výzvy vyhlásili Přemyslovci jako jedna
z prvních MAS v zemi až na konci roku 2016. Za tři roky přidělili na projekty více než polovinu alokace Programu rozvoje
venkova (asi 20 milionů), celou 17milionovou alokaci Operačního programu Zaměstnanost (a 7 milionů na připravené
projekty dostali navíc) a téměř 90 milionů z alokace Integrovaného regionálního OP. Několik již realizovaných projektů
vidíte nahoře na fotografiích – zleva: výrobky z perníkárny
PerníKáča (podpořeno z PRV), komunitní centrum Účko ve
Velvarech (podpořeno z IROP) a interiér MŠ ve Slatině (podpořeno z IROP).

Každoročně vyhlašuje obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy grant Malý přemyslovský měšec, do
něhož vkládá vlastní prostředky na drobné projekty hlavně
neziskových organizací. Pravidelně v září pořádá putovní kulturní festival Přemyslovská divadelní orba a propaguje region také v tematických publikacích. Do konce roku 2019 jich
bylo vydáno již 14 a většina nákladu je rozdělena mezi obce
či spolky, o nichž je v knížkách zmínka.
Až budete mít někdy cestu do Slaného, zastavte se ve Wilsonově ulici. V domě č. p. 599, přímo proti městskému divadlu,
mají Přemyslovské střední Čechy už od roku 2008 svou kancelář. Na dveřích vás uvítá pluh, který Přemyslovci nosí ve znaku.

Těch 200 milionů korun během skoro patnácti let není pro
území, které tvoří v současnosti 90 obcí s více než 92 tisíci
obyvateli, rozhodující položka. Je to však cenný příspěvek
k rozvoji regionu – a víme, že ty peníze šly na užitečné a potřebné záměry.
Realizace strategie MAS je spolufinancována z projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009280 – Přemyslovci 2023

30 22. listopadu 2019

Františkolázeňskou
tradicí je oblékat sochu
i stromy v parku
do háčkovaného.
JITKA DOLANSKÁ
ČR | Když se před devíti lety začala ve
Františkových Lázních rodit nová tradice zahájení zimní lázeňské sezony, stalo se pravidlem, že vždy 11. listopadu
lázně navštíví Martin na bílém koni.
Veze do města zimu, stromy i oblíbená
socha Františka se zahalí do háčkovaných oblečků, které zhotovily ženy kolem františkolázeňské Galerie Brömse.
„Lázně jsou v provozu celoročně, ale
přece jenom v zimě vypadá město jinak
než v létě. Hlavně stromy jsou holé a trochu smutné. Proto před pěti lety kolegyně z Galerie Brömse udělala ‚šatičky‘
na některé stromy na Národní třídě. Začátky byly trochu rozpačité, nevěděli
jsme, jak budou lidé na oblečené stromy reagovat. Ale líbily se, a tak jsme se
rozhodli pokračovat,“ uvedla Eva Douchová z Galerie Brömse s tím, že letos
se do „zimního“ obléklo všech více než
sedm desítek stromů na Národní třídě a
ve spolupráci s místními zahradníky,
kteří dodali větve, také květináče u fontány a kovové koule zábradlí promenády u Františkova pramene.

Česká republika

Zima je tady, Frantík
už nosí čepici a šálu
Čepici, šálku a ponožky má samozřejmě i soška Františka. „Šatičky na stromy jsou háčkované. Základ tvoří jakási
síťka, aby se stromy pod šatičkami nepoškodily a mohly dýchat. Na tento základ našíváme nejrůznější motivy. Stylizované květiny, postavy, zvířata, sněhuláky. Fantazii se meze nekladou. Například na strom před galerií nám letos
usedly sovy,“ řekla Eva Douchová.
Materiálem k háčkování je jakákoli
příze. Většinou jde o barevná klubka již
použité vlny, kterou do galerie lidé k
tomu účelu nosí. „Přinášejí nám často i
rozpletené svetry. Mnohokrát za to děkujeme. Taková pomoc je vítaná a nám velmi milá. Stromy zdobíme ještě před příjezdem Martina,“ upřesnila Eva Douchová. Oblečky se pak svlékají s nástupem
jara, kdy je ženy z galerie zkontrolují,
vyperou a připraví na další rok. „Snažíme se, aby zima v lázních přinášela nejen zdraví, ale byla i příjemnější, veselejší a barevnější,“ doplnila Douchová.

Oblečená soška Františka je oblíbená. Podle pověsti každé ženě stačí dotknout se levého palce jeho nohy a do roka otěhotní.
FOTO | MARTIN STOLAŘ

INZERCE

Rozsvícení

vánočního
stromu

splněných přání
NEDĚLE
1. PROSINCE 18.00
17.00

Kamil Střihavka

& the Leaders!
náměstí Starosty Pavla
16.00

Kühnův dětský sbor

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vstupné na charitativní koncert v kostele: 150 Kč k sezení, 100 Kč k stání. Předprodej
vstupenek: Městské informační centrum T. G. M. 499 Kladno, po - pá 9.00 - 17.00,
so 9.00 - 13.00, tel.: 312 604 540 nebo on line: http://vstupenky.mestokladno.cz.
Zahájení předprodeje: 4. 11. 2019. Výtěžek ze vstupného bude věnován
dětským domovům v Kladně a okolí

Komedie pro ty, kdo to nezažili.
Drama pro ty, kdo tím žijí.

v kinech od 21. listopadu
režie a scénář: Jiří Havelka, producent: Marek Jeníček, výkonný producent: Roman Kašparovský
a Martina Stránská, kameraman: Martin Žiaran, architekt: Anežka Straková,
kostýmní výtvarník: Andrea Králová, umělecký maskér:

Ivana Němcová,

zvuk: Marek Hart a Pavel Bělohlávek, střih: Ota Šenovský
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Umělecké geny po tátovi Šípek asi nemá
ČR | Zpěvačka Leona Machálková
(52 let) společně se synem Arturem Šípkem (16) zahájili v Tančícím domě výstavu zesnulého výtvarníka, designéra a
architekta Bořka Šípka. „Znám hodně
věcí z tátova díla. Jsou tu ale artefakty,
které byly vystavované pouze v zahraničí, a určitě tedy narazím na něco, co
jsem ještě neviděl. Například jsem tu našel fotografii od nás z chalupy, kterou
vůbec neznám,“ řekl Artur Šípek.
Žádný oblíbený kousek ze sbírky svého otce nemá. Kdyby si měl vybrat, tak
by to byl stoleček, který Bořek Šípek nazval Artur. „Já asi nikdy nic takového
nevytvořím. Chodím na jazykové gym-

Artur Šípek.

FOTO | HERMINAPRESS

názium, baví mne studium a rád sportuji. A jestli mám po tátovi nějaké umělecké geny? To opravdu nevím, ale třeba
se ve mně něco ještě probudí. Je to ve
hvězdách,“ prohlásil Artur Šípek.
Na výstavu Bořek Šípek – Retrospektiva, kde je k vidění na dvě stě padesát
váz a čtyřicet originálních kusů nábytku
a která potrvá do března, dorazila i zpěvačka Jitka Zelenková. „Bořkovy věci
jsem prvně viděla v pracovně Václava
Havla a uchvátilo mne to. Bylo to jiné,
zvláštní a moc se mi to líbilo. A pak
když Bořek začal přátelit s Leonou,
jsme se potkali osobně. Byl neskutečně
milý a přátelský. Doma mám od něj

krásnou skleničku, a protože ráda věci
používám, tak piju i z téhle sklínky. A
navíc Bořek byl Blíženec, Leona je také
Blíženec a já také. Máme k sobě blízko,“ řekla Zelenková s tím, že se na výstavu určitě ještě vrátí, aby si vystavené
kousky prohlédla v klidu ještě jednou.
Světoznámý český výtvarník, architekt a designér Bořek Šípek, který bojoval s rakovinou slinivky, zemřel v únoru 2016. Bylo mu 66 let.
Zpěvačka Leona Machálková se s
umělcem dala dohromady koncem devadesátých let. V roce 2003 se jim narodil
syn Artur. O šest let později se partneři
rozešli.
(zar)

INZERCE

Čtěte Téma: Nový lék v boji s migrénou
U
trpení, provázející migrénu, bývá nepředstavitelné. Až na několik týdnů v roce vás může
uvěznit do místnosti se zataženými závěsy.
Vadí vám totiž světlo i zvuky, nemůžete spát ani jíst,
máte pocit, že vám bolestí praskne hlava, občas zvracíte. Nadějí může být nový biologický lék, který funguje na bázi prevence a dokáže zabránit, aby migré-

na vůbec vznikla. „Vzhledem k tomu, že migréna je
komplexní a složité onemocnění, málokdy se jí podaří úplně odstranit, nicméně dochází zde k velmi radikálnímu zlepšení, zatím nejlepšímu, jaké jsme kdy
měli. Víme, že až 80 % pacientů reaguje na tuto léčbu velmi dobře a že u nich dochází minimálně k padesátiprocentní redukci záchvatů,“ popisuje účinky pre-

parátu neurolog MUDr. David Doležil, předseda
Společnosti pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy.
Jak se k tomuto léku dostat? A zabírají na migrénu
i nějaké alternativní léčebné metody? Čtěte v novém vydání týdeníku Téma, které je pultech stánků
k dostání již tento pátek. Můžete však také vyzkoušet elektronické předplatné na www.etema.cz. (čer)
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Hrob už je národní památkou
Hrob Jana Zajíce v jeho rodném Vítkově se dočkal
nejvyššího stupně památkové ochrany. „Jde také
o morální význam,“ uvedl Zajícův bratr Jaroslav.
ŽANETA MOTLOVÁ
ČR | Nejvyšší status památkové ochrany získal hrob Jana Zajíce ve Vítkově
na Opavsku. Návrh Ministerstva kultury ČR zařadit jej mezi objekty s nejpřísnější ochranou schválila vláda a hrob
studenta, který se v únoru 1969 upálil
na protest proti vývoji v Československu po okupaci sovětskými vojsky, je
národní kulturní památkou.
„Moc nás to potěšilo. Nejde jen o kvalitní sochařskou práci, ale o morální význam, ten byl podle mého názoru především zohledněn,“ řekl Zajícův bratr Jaroslav. Právě on a sestra Marta o hrob
pečují a před třemi lety iniciovali jeho
prohlášení kulturní památkou. Status památky vlastníkům klade povinnosti při
péči o ni a sourozenci chtěli, aby se
hrob jejich bratra zachoval. „Lze o něj
pečovat pouze s použitím schválených

technologií a autorských postupů. Ty
nám pro kamennou část ještě schválil sochař a autor náhrobku Olbram Zoubek,
na kovovou reliéfní desku pak sochař
Radek Andrle, který býval jeho asistentem. Vědomi si své konečnosti jsme
chtěli, aby se památka na bratra udržela
i do budoucna,“ řekl Jaroslav Zajíc.
Rodina hrob udržovala ve vlastní režii, s vyšší úrovní ochrany se zvažuje
i zapojení města. „Jan Zajíc k Vítkovu
patří, pravidelně si jej připomínáme. I letos 17. listopadu byl další ročník pravidelného Memoriálu Jana Zajíce. Šlo o
pietní vzpomínku právě u hrobu, pak následoval pochod na Podhradí k řece Moravici. Věta ‚Pozdravujte kluky, řeku a
les‘ v jeho posledním dopise se vztahuje právě k Moravici,“ komentoval starosta Vítkova Pavel Smolka. Pochodem
si účastníci připomínají Zajícův odkaz a
jeho příspěvek k návratu svobody.

Vítkovský rodák Jan Zajíc se v roce 1969 upálil na protest proti normalizaci.
Inspiroval jej dřívější čin Jana Palacha.
FOTO | ARCHIV
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Domov seniorů

MARTA

Tel.: 777 662 740, 323 604 124
www.seniordummarta.cz

Victorianna s.r.o.

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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NEJVETŠÍ
ˇ blešák V evropeˇ
PRIJDTE
ˇ ˇ SI KOUPIT
ˇ DÁREK,
JEDINECNÝ
KTERÝ JINDE NESEŽENETE
ˇ
U Elektry 7, Praha 9 Vysocany
ˇ
KAŽDOU SO+NE OD 6 - 14 HOD. ZA KAŽDÉHO POCASÍ

ˇ NEJLEPŠÍ
ZbožíCko
ˇ KOUPIT NEBO LEVNEˇ PRODAT
VŠE CO CHCETE DObrE
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Neznámý jazyk
mystické knihy
Ostravský informatik
Ivan Zelinka se snaží
pomocí superpočítače
vyřešit letitou záhadu
středověkého
Voynichova rukopisu.
ŽANETA MOTLOVÁ
ČR | Začali masivním rozborem četnosti výskytu slov a znaků, pokračují fraktální analýzou, jež zkoumá zvláštní
struktury v textu, a chystají projekt, který prostřednictvím takzvaného crowdsourcingu umožní celoplanetární zapojení do jejich výzkumu. Informatik z
Vysoké školy báňské ve spolupráci
s dalšími odborníky analyzuje záhadný
Voynichův rukopis. Na dosud nerozluštěný text pocházející z počátku 15. století nahlíží netradičními metodami.
INZERCE

„Rozluštit Voynichův rukopis je přáním každého člověka, který se o tuto
problematiku zajímá. Ale buďme realisté, dosud se to nikomu nepodařilo, ačkoliv se jím zabývalo velké množství odborníků. Chceme vyzkoušet, co nám
o něm řeknou metody, které před námi
ještě nikdo na tento rukopis nezkoušel,“
říká Ivan Zelinka z Fakulty informatiky
a elektrotechniky VŠB-TU Ostrava.
Text rukopisu psaného neznámým
písmem v neznámém jazyce podrobuje
takzvané fraktální analýze, pomocí které zkoumá speciální struktury v něm.
Ve spolupráci s kolegy z Olomouce,
Brna, ale i amerického Memphisu využívá i další algoritmy včetně převodu textu do takzvaných sítí či identifikace témat. A přicházejí první poznatky.
Díky síti, získané prostřednictvím milionů výpočtů, se některá ze slov začínají zobrazovat jako důležitá. V angličtině
je takovým slovem například „the“.
A i ve Voynichově rukopise je slovo,

Ukázka z „botanické“ části Voynichova rukopisu.
FOTO | B.R.B.M.L
které v textu plní podobnou funkci.
S dalšími výpočty odborníkům pomůže
i nový ostravský superpočítač.
Dosavadní závěry ukazují, že je Voynichův rukopis velmi pravděpodobně
napsán přirozeným jazykem, ne šifrou.
„Zřejmě nebude zašifrován. V době
vzniku rukopisu byly šifry poměrně primitivní a dnešní počítače by si s nimi poradily raz dva,“ uvádí Zelinka.
Rukopis zkoumá, neboť záhady jsou
jeho koníčkem. Před sedmi lety se zkontaktoval s podobně naladěnými kolegy,

a tak se zrodil jejich soukromý výzkum.
Spolupracuje s Oldřichem Zmeškalem
z brněnského VUT, olomouckým týmem vedeným matematikem Janem Andresem i se záhadologem Arnoštem Vašíčkem. První výsledky již vědci publikují v odborných periodikách.
Ostravský informatik jde při výzkumech i směrem, kterým zatím nikdo neuvažoval. „Například dosud nikdo seriózně nezvážil možnost, že Voynichův
rukopis by mohl být přepisem něčeho
mnohem staršího. Neomezujeme se
tedy jen na to, že text vznikl kolem roku
1404, a předpokládáme i starší kořeny.“
Zjištění vědců tak mimo jiné ukazují
na to, že rukopis by mohl pocházet ze
staroindického dialektu, kterému je v některých slovech hodně podobný.
„Rozhodil jsem proto výzvu ke spolupráci i v Indii, zatím máme jen první stopy,“ dodává Zelinka s tím, že podobným směrem se vyvinulo i bádání polských kolegů, kteří určili tři možné zdroje jazyka textu, z toho dva z nich v Asii
– jde o Blízký východ a přímo Indii.
V nejbližší době připravuje Zelinka
spuštění projektu na bázi takzvaného
crowdsourcingu, což v přeneseném významu znamená moudrost davů. Ten
umožní zapojení kohokoliv do výzkumu této mysteriózní knihy. „Podstatou
je sdílení informací, takový planetární
brainstorming,“ konstatuje odborník.

JURIS REAL, spol. s r.o.
realitní a advokátní
kancelář, vykoupí vaší
nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej
s možností vyplacení
zálohy. V souvislosti
s prodejem nemovitosti
vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.
VOLEJTE ZDARMA

800 22 33 88
www.vykupzahotove.cz

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

Přijedeme

(pro více než 300 ks)

zaPlatíme
odvezeme

Celá ČR

tel. 604 11 44 66
e-mail: arco@antikvariaty.cz

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

LyžebRaNí bude letos ještě

větší! 50 000 zimních produktů

se slevOu až 80%
kvalitně & neJlevněJi

TISÍCE LYŽÍ OD 500 Kč
PřIjEďTE SI PrO nOvé I bazarOvé
KOuSKY za bEzKOnKurEnčnÍ CEnY!
Dětské lyže s vázáním oD 900 kč, lyžáky oD 400 kč,
Helmy oD 300 kč, zimní bunDy oD 1200 kč a brýle oD 400 kč
lyže, boty, snowboardy, běžky, zimní oblečení a doplňky!
značky: stöckli, PoC, eisbar, atomic, volkl, salomon, Fischer, Head,
tecnica, lange, sCott, kastle, Dalbello, Colmar, Color kids a další.
www.lyzebrani.cz, www.facebook.com/lyzebrani

22. – 24. 11., 29. 11. – 1. 12.
6. – 8. 12., 13. – 15. 12.
OTEvřEnO: PÁTEK – nEDĚLE 10:00–18:00
Jen 20 minut jízdy autem od černého mostu
po dálnici r10 směr mladá boleslav. exit 17, Hlavenec.
Hlavenec 158, sklad Gerberos.

Sháníte výbavu na hory či byste rádi doplnili zimní šatník? Nechcete za nákupy utratit majlant? Pak je vaším řešením Lyžebraní, kde vyberete ze
skvělých nových i bazarových kousků pro všechny zimní radovánky - sjezdovky, snowboard, běžky i skialpy za naprosto jedinečné ceny.
Nakoupíte zde sjezdové lyže pro děti i dospělé již za 500 Kč či dospělé i dětské
lyžáky od 400 Kč nebo třeba nové zimní bundy od 1 200 Kč. Letos otevřeme celkem 4krát. Počet zboží je rekordní, tak se na každý termín můžete těšit na úplně
novou nabídku a jiné produkty. Lyžebraní se koná na ploše větší než 1200 m²
v Hlavenci u Prahy, pouhých 20 minut autem po R 10 z Černého Mostu.

Co všeCHNo LetoS Na LyžebRaNí NakouPíte?

V nabídce bude více než 10 000 párů lyží, jak nových tak bazarových, pro děti i dospělé. Bazarové zboží je kvalitní a většina lyží je zánovní! Před prodejem je veškeré
bazarové zboží profesionálně servisováno - broušení hran na kameni, tuning hran
keramickým kotoučem a kontrola funkčnosti vázání.
Kromě lyží a lyžáků na vás čeká nabídka lyžařských helem již od 300 Kč, lyžařské
brýle od 400 Kč, běžky na Lyžebraní pořídíte od 1400 Kč a v nabídce jsou klasické,
na bruslení, combi, se šupinami i stále oblíbenější běžky se stoupacími pásy, které
není třeba mazat! Na snowboarďáky čeká 800 prken, v naší nabídce najdete také
zimní oblečení – bundy, kalhoty, rukavice, funkční prádlo nebo páteřáky.
všechny produkty jsou od renomovaných světových značek jako ATOMIC,
SALOMON, HEAD, VÖLKL, DYNASTAR, TECNICA, BLIZZARD, NORDICA, ROSSIGNOL
či BOLLE. Letos nově v naší nabídce najdete i prémiové značky POC, STÖCKLI nebo
EISBÄR. Vše samozřejmě s velkou slevou - dle našeho hesla kvalitně a nejlevněji!

Letošní teRMíNy Lyžebraní

• 22. - 24. listopadu
• 29. listopadu - 1. prosince
black Friday Lyžebraní
• 6. - 8. prosince
• 13. - 15. prosince

• Otevřeno vždy
pátek - neděle 10:00 - 18:00
Podrobnosti na

https://lyzebrani.cz
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Když se na ně podíváte,
vidíte The Beatles, když
zavřete oči, slyšíte
The Beatles. Kapela
The Backwards zašla
v žánru revivalů tak
daleko, jak mohla. Nyní
křižuje Česko se svým
novým projektem
Beatles SoloYears.
ČR | V roce 1995 začínali s hraním
v Košicích, dnes čtveřice muzikantů
koncertuje po celé Evropě, má za sebou
mnoho turné po Spojených státech a zahrála si například i v Keni.
O tom, že v kategorii Beatles revivalů patří The Backwards k absolutní světové špičce, svědčí prostý fakt, že dokonce dvakrát ukořistili vítězství na
prestižním Beatlefestu v New Yorku,
který je Mekkou milovníků legendární
partičky z anglického Liverpoolu.
Pro čtveřici muzikantů z Košic je alfou a omegou především naprosto dokonalý zvuk, kterým se svým hudebním
vzorům snaží co nejvíc přiblížit. Používají dokonce stejnou hudební aparaturu
a hudební nástroje stejných značek a
modelů jako kdysi skuteční The BeatINZERCE
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Největší hity
jak od Beatles

Turné Backwards
26. 11. LIPNÍK NAD BEČVOU –
Kulturní dům Echo
10. 12. BRNO – Kulturní dům Rubín
11. 12. PRAHA – Divadlo Hybernia
13. 12. OSTRAVA – Dům kultury
města Ostravy
18. 12. KOLÍN – Městské divadlo

les. To je však věc, kterou ocení možná
pouze skuteční znalci originálu. I ti, kteří nepatří mezi skalní fandy slavné kapely, ale nemohou přehlédnout do očí bijící podobu, pokud jde o image a projev
na pódiích.

2x

Backwards v uniformách klubu Seržanta Peppera.

FOTO | ARCHIV KAPELY

The Backwards
ukořistili vítězství na
Beatlefestu v USA.

Aktuální podzimní turné láká kromě
nejslavnějších hitů The Beatles také na
průřez nejznámějších písní, které si po
rozpadu kapely připsali na své konto
jednotliví členové kapely. Zazní tak například Woman, Stand By Me, Hope
Of Deliverance, My Sweet Lord a mnohé další.
(vrm)
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Rozzářené dominanty lákají
Berounská Plzeňská
brána je díky novému
nasvícení za půl milionu
další noční dominantou
města. Milionové sumy
zaplatila i Kutná Hora.
JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
BEROUN, KUTNÁ HORA | Jen pár týdnů před začátkem adventu dostali obyvatelé Berouna první dárek. Historická
Plzeňská brána opět září do noci nasvícená novými reflektory. „Nejde přehlédnout. A taky jsem si všimla reliéfů, které jsem předtím nevnímala,“ říká berounská patriotka Kamila Bláhová.
Stavební práce u Plzeňské brány začaly v polovině října. „Jednalo se o plánovanou obnovu původního nasvícení,“
uvedla mluvčí radnice Jitka Soukupová. Město do něj investovalo zhruba pět
set tisíc korun.
Plzeňská brána je teprve druhou historickou památkou v Berouně, která
v noci poutá pozornost kolemjdoucích i
řidičů. Tou první je od loňského roku nasvícená kaple Bolestné Panny Marie.
„V rámci obnovy veřejného osvětlení
plánujeme postupně zrekonstruovat
osvětlení dalších památek,“ oznámil místostarosta Michal Mišina (ANO 2011).
Na řadu by tak měl přijít například kostel svatého Jakuba u Husova náměstí, Zábranský kostel nebo Pražská brána, která se podle původních plánů měla rozzářit již příští rok. „Budeme to muset odložit. Některé části jejího krovu totiž napadla dřevokazná houba a brouk.

Plzeňská brána v Berouně je nasvícena tři týdny. Pražská brána se osvětlení
dočká po opravě krovu, napadeného houbou. FOTO | D. MATERNA, MAFRA
Nejdřív musíme opravit krov a pak teprve bránu nasvítit,“ vysvětlil berounský místostarosta. Za osvětlení Pražské
brány zaplatí radnice zhruba stejnou
částku jako za nasvícení té Plzeňské.

Barbora září už přes 20 let
Milionové částky vydala na večerní
osvětlení památkových objektů v minu-

losti také Kutná Hora, kde do noci „svítí“ téměř všechny památky, za kterými
se sem sjíždějí turisté. Nejznámější
z nich, gotický chrám svaté Barbory,
svými ozářenými stanovými střechami,
opěrnými oblouky a kamennými fiálami (obvykle vrchol opěrného pilíře u gotické katedrály – pozn. red.) dominuje
kutnohorské památkové rezervaci už
přes dvacet let. Konkrétně od roku

1995, kdy se Kutná Hora dostala na listinu přírodního a kulturního dědictví
UNESCO. Paprsky světel dopadají
v noci i na Vlašský dvůr s královskou
mincovnou, bývalou Jezuitskou kolej,
pozdně gotickou kamennou kašnu z 15.
století a další památky.
Před třemi lety se na Nový rok dočkal
slavnostního nasvícení rovněž reliéf spisovatele Jaroslava Vrchlického, vytesaný do skály naproti katedrále svaté Barbory, který se tak stal další večerní kutnohorskou turistickou atrakcí. Současně tehdy nové lampy ozářily první část
takzvané Královské procházky, která
vede údolím Vrchlice. Tuto říčku si autor Noci na Karlštejně natolik oblíbil,
že si podle ní zvolil svoje umělecké jméno (vlastním jménem byl Emil Frida –
pozn. red.).
Akci inicioval tehdejší kutnohorský
starosta Martin Starý. Radnice ovšem
nezaplatila ani korunu, protože na to dostala milionový dar od soukromé společnosti. Náklady na osvětlení druhé části
Královské procházky byly odhadnuty
na tři miliony korun a město na ně žádá
o grant. Kromě pořízení platí Kutná
Hora další statisíce za provoz a údržbu
téměř tří set slavnostních světel. Ročně
na to jde z městské pokladny kolem
osmi set tisíc korun.
„My to zatím přesně vyčíslené nemáme. Kaplička nad městem je nasvícená
teprve rok. Plzeňská brána nově od pátku,“ uvedl berounský místostarosta Mišina. Obě památky podle něj přitahují
pozornost projíždějících a lákají je k návštěvě Berouna. „Je to rozhodně vkusnější způsob, jak zviditelnit naše město,
než reklama na osvíceném billboardu,“
dodal Michal Mišina.
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Investujte do úvěrů ONLINE
A je to tady! Investovat do úvěrů nikdy nebylo snazší. Nově to jde u nás online přímo přes naše webové stránky.

Zkuste to od 10 000 Kč a získejte výnos až

6%

p.a.

Vyzkoušejte krátkodobou investici:

Rodinné domy - Kolovraty
Výnos pro investora:
5,525 % p.a.
Minimální výše investice: 10 000 Kč
Splatnost:
30.6.2020
Zajištěno 2 rodinnými domy v Praze - Kolovratech

Investujte na: www.rondainvest.cz
Olivova 2096/4 - Bredovský dvůr, Praha 1 - Nové Město, 1. patro
INVEST

Volejte zdarma: 800 023 099

info@rondainvest.cz
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Německý spisovatel Carl Sonnenschein: Opravdové přátelství ...

Tajenka: ...nemluví, ale jedná.
INZERCE

100x zlato přímo v Koňské Masti
• Ve 100 originálních Koňských
Mastech můžete najít 100
švýcarských zlatých cihliček
z 24 karátového investičního
zlata.
• Zlato můžete najít ve všech
druzích Koňské Masti,
v balení 150, 200 (pouze
s krabičkou), 250, 300, 500 ml.

NAJDI
ZLATO!

10x zájezd do Švýcarska pro 2 osoby
a dalších 100 švýcarských cen

NAJDI ZLATO!
Z
100x

zlato přímo
v Koňské Masti

• V téměř každé Koňské Masti
naleznete po dobu soutěže
los s unikátním číslem.
• Losujeme každý měsíc
vždy 15. den, od června do
prosince.
• Je jedno kdy los objevíte
– až do 29. 2. 2020 můžete
kontrolovat, zda váš los
vyhrál a přihlásit se o výhru!

VYHRAJ
ZÁJEZD!

Soutěž trvá do 31. 12. 2019.
Výhry lze uplatnit do 29. 2. 2020.

www.najdizlato.cz
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V Kladně se chystá box o tituly
Andělská pěst alias Fabiana Bytyqi bude velkým
tahákem očekávané akce Boxing live, kterou
30. listopadu hostí kladenská sportovní hala.
PETR GEJZA
KLADNO | Půjde tu o titul mistryně světa organizace WBC. Pás pro šampionku
má v držení populární ústecká bojovnice Fabiana Bytyqi. Dosud neporaženou
dívku přezdívanou Andělská pěst čeká
zřejmě nejtěžší zápas kariéry.
V titulové bitvě ji vyzve zkušená Mexičanka Ana Arrazolová.
K souboji dojde v kladenské sportovní hale v rámci galavečera Boxing live,
začátek je 30. listopadu od 18:30 hodin.
„Musím přiznat, že mě trochu straší,
s kým už Mexičanka boxovala. Bojovala o velké pásy proti skvělým soupeřkám. Je hodně zkušená a jsem si jistý,
že se na zápas hodně dobře připraví,“
uvedl trenér české hvězdy a spolupořadatel galavečera Lukáš Konečný pro
MF DNES.
Arrazolová už během bohaté kariéry
bojovala o tituly organizací WBC,

WBO, WBA a IBF. „Už jsme viděli její
videa. Boxuje v otočeném gardu, což
bude pro Fabču nepříjemné, ale věřím,
že se s tím vypořádá a vyhraje,“ burcuje
Konečný.
Devětatřicetiletá Arrazolová vstoupila do profesionálního ringu už v roce
2006 a má bilanci 28 výher, 13 porážek
a tři remízy.

Tvrdost Mexičanek už zná
Třiadvacetiletá a v profiringu stále neporažená Bytyqi v dubnu svůj pás obhájila
proti jiné Mexičance, ústecký duel v lehké minimuší váze s Maríou Soledad Vargasovou skončil remízou, když se aktivnější cizinka cítila hodně poškozená.
„Byl to můj nejtěžší zápas. Mexičanky
jsou opravdu tvrdé, každý její úder byl
fakt silový, musela jsem si pohlídat, aby
nebyly čisté. Nečekala jsem, že v téhle
síle vydrží deset kol, zaskočilo mě to.

Fabianu Bytyqi (vpravo) čeká v Kladně obhajoba pásu pro šampionku organizace WBC. Soupeřkou jí bude další Mexičanka. FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ, MAFRA
Myslela jsem, že třeba po čtvrtém odpadne,“ uvedla Bytyqi.
Na galavečeru v Kladně dojde i na
další zajímavé zápasy. O pás českého
šampiona v superstřední váhové kategorii do 76,2 kg se utkají Marek Andrýsek
a Stanislav Eschner. Chybět nebude ani
Tomáš Šálek a v domácím prostředí na-

stoupí i Karel Hořejšek proti Josefu
Obešlovi. Celkem se uskuteční minimálně deset zápasů.
Kapacita haly je 1 500 míst, nejlevnější vstupenky k stání vyjdou na 90 korun, na tribunu je cena 190 korun. Hlavní duel Fabiany Bytyqi bude živě vysílat ČT Sport od 21:30 hodin.
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D k odběru

Skladové vozy IHNE

Suzuki Louwman Příbram

Dubno 120, Příbram 261 01, tel.: 702 274 887, 777 811 040;
suzuki-prodej@louwman.cz, www.suzuki-louwman.cz

HLEDÁTE
VÁNOČNÍ
INSPIRACI?
LÁZNĚ TŘEBOŇ –
SKVĚLÝ DÁREK
Tradice slatinného lázeňství, kvalitní péče,
příjemné prostředí, bohatá kultura,
Lázně Aurora celoročně a Bertiny lázně
od května po důkladné rekonstrukci.
Přijeďte, prožijte, odpočiňte si!
Relaxační pobyty
R
Vík
kendové, 4, 6 či 10denní
p
pobyty pro ženy, páry,
manažery, seniory.

On-lline rezervace

LÁZNĚ TŘEBOŇ
POHLADÍ TĚLO I DUŠI…

Přímo
o z pohodlí Vašeho
dom
mova objednávejte
relaxační čči léčebné pobyty.
Vp
průběhu roku také
avujeme speciální
připra
zvýhodněné nabídky.

Dárkové
é poukazy
Pobyty, jednotliivé procedury,
poukazy v hodnotě 100,
500 či 1000 Kčč k zakoupení
v e-shopu.

WWW.LAZNETREBON.CZ

