Kateřina
Winterová

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.

Jsem
biomatka
a nestydím
se za to

23. 11. 2018

INZERCE

ČÍSLO 43, ROČNÍK VII

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

…str. 8 a 9

Nejlepší potravinou
kraje je kladenský chléb
Cenu Regionální
potravina Středočeského
kraje získala rodinná
pekárna Kompek Kladno.
Kvalitou a chutí zaujal
chléb Kladenský klas.

Tel.: 777 133 130

www.vykupzahotove.cz

KRAJ CHYSTÁ STOVKY OPRAV

O sto milionů korun více na
opravy silnic a mostů ...str. 21

5plus2
■ ROZHOVOR
ZDRAVOTNÍ MAPA ČESKA

EVA HAVELKOVÁ
KLADNO | „Chceme ten počmáraný
chléb.“ Tak reagují lidé v obchodech,
když se v kladenské rodinné pekárně
Kompek porouchá popisovací stroj,
díky kterému na svůj voňavý pecen Kladenský klas píší moukou různé „hlášky“. Například v době zimní olympiády
skrze chléb pekaři blahopřáli Ester Ledecké. Během adventu zákazníky překvapí na chlebu přání šťastných Vánoc.
Oblíbenost pecnu z přírodního kvasu
z ryze české pekárny, kterou vlastní rodiny Nozarova a Škuthanova, ale není
jen v „hláškách“. Za výjimečnou kvalitu a chuť také výrobku kladenského
Kompeku nedávno odborná porota udělila v rámci soutěže o nejlepší regionální výrobky prestižní ocenění Regionální potravina Středočeského kraje 2018
v kategorii Pekařské výrobky. O historii i současnosti pekárny jsme si povídali s devětadvacetiletým vnukem zakladatele firmy a jejím současným jednatelem Markem Nozarem.
Jak se rodina z Lounska ocitla
v kladenské pekárně?
Dědeček byl ze zemědělského prostředí, proto podal po revoluci několik privatizačních projektů, třeba i na provozy
pivovarské, větší zemědělská družstva

Češi vědí, že nemají kondici,
ale kašlou na to
...str. 4

ŠEDESÁTINY JAZYKOVĚDCE

Češtinářské libůstky znalce
jazyka Karla Olivy
...str. 6 a 7

Rodina Marka Nozara (na snímku) pekárnu převzala i s kompletním managementem a odborným personálem. Markův dědeček i maminka se pekařině,
které do té doby nerozuměli, houževnatě učili.
FOTO | KOMPEK
či mlýny. Nakonec vyšly bývalé Středočeské pekárny a cukrárny v Kladně, rodina se sem přestěhovala.
Receptury jste tedy neměli vlastní?
Pečivo se vyrábělo a vyrábí na stejném,
kvalitním zařízení, ale dnes už je samozřejmě modernizované. Rohlík, chléb,

houska se pečou hodně podobně jako
před pětadvaceti lety, se stejným podílem tuku. Velký úvěr na koupi pekárny
rodina splácela dvacet let, takže investujeme až posledních pět let, a to především do modernizace technologií pro
kvalitu pečiva. Na ni sázíme.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

SLAVNÝ VOJEVŮDCE

Maršál Malinovskij osvobodil
od Němců i jižní Moravu ...str. 10
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Ledečtí zachraňují dávné lázně
Dobrovolníci z Ledců se
snaží obnovit lesk lázní
Šternberk. Léčil se tu
i Karel H. Borovský.
Procházka kolem
pramenů je blahodárná.

Železité prameny
ve šternberské
oblasti
Masarykův pramen
– rekonstruovaný, zatím nepitný
Pramen dr. Tůmy – pitný, železitý
Jindřichův pramen – pitný, železitý
Pramen dr. Prokeše – pitný,
minerální, místní mu přezdívají
Rybička, protože do něj jedna
z ledeckých obyvatelek vysadila
zlaté rybky
Zarostlý – neudržovaný, zchátralý

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
EVA HAVELKOVÁ
LEDCE | Dobrovolníci z Ledců u Smečna se snaží zachránit noblesu zdejších,
dnes už téměř zapomenutých bývalých
lázní Šternberk. Kdysi tu přitom pobývali i mnozí velikáni českých dějin a literáti. Naposledy Ledečtí na své náklady obnovili prostupnost 400 m dlouhé
březové aleje, ke 100. výročí republiky
kompletně zrekonstruovali Masarykův
pramen i lávku přes Šternberský potok.
„Naše vesnice má velký potenciál.
Proto jsme se zaměřili na ochranu přírody, obnovu lázeňských míst a propagaci
naší bohaté historie. Chceme všem ukázat, jak je u nás krásně a kam mohou na
příjemnou vycházku,“ říká třiadvacetiletý hrdý rodák z Ledců Jan Maňas, který
je středobodem ledeckého dobrovolnického dění.
Spolek s názvem PROLEDCE! založil Jan spolu s manželi Grohovými loni
v srpnu. Dnes se k osmičlennému jádru
připojují další. „Mám z té pospolitosti
velkou radost a rád bych sousedům poděkoval, že se přidávají. To je také cílem spolku, tvořit komunitu, protože

Dobrovolnický spolek PROLEDCE! chce prosadit, aby z bývalých lázní vzniklo něco smysluplného, například domov důchodců. Zachránit chtějí i bývalý
lázeňský park, kde je nejvíce chráněných stromů na Kladensku, ale také
vodu v rekonstruovaném Masarykově prameni tak, aby byla opět pitná.
FOTO | ARCHIV PROLEDCE!

v dnešní uspěchané době jsou si často
i lidé z jedné vesnice prakticky cizí,“ vysvětluje Jan Maňas.
Lázně Šternberk, ve kterých se léčili
chudokrevní lidé, pacienti s křivicí a slabými nervy, stávaly ve východní části
obce Ledce. Lesnatou krajinou protéká
Šternberský potok, kolem rybníka a dál
směrem na Smečno předkové vysázeli
několik státem chráněných lipových alejí. Lázně s kolonádou nechal v lokalitě
s malebnou přírodou a železitými prameny vybudovat na začátku 19. století
šlechtický rod Martiniců.
Nejslavnějším lázeňským „pacientem“ byl Karel Havlíček Borovský, kte-

rý se v lůně přírody zotavoval po čtyřletém vyhnanství v jihotyrolském Brixenu. Pobývali tu Josef Jungmann, František Palacký, zakladatel Sokola Miroslav Tyrš nebo Karolina Světlá.
Lázně uzavřeli před I. světovou válkou. Dnes je několik budov v majetku
Středočeského kraje. Ve třech z nich je
dětský domov, kterému slouží také zámeček. Vilu Bellevue ale kraj nechává
chátrat. „Hodláme na kraj, i přes památkáře, tlačit, aby z ní udělal něco smysluplného, například domov důchodců,“
popsal dnešní stav Jan Maňas.
Seznam úkolů na zvelebování obce
i areálu lázní si členové spolku sepsali

opravdu dlouhý. Právě řeší zapsání dalších mohutných stromů mezi stromy památné.
„Málokdo ví, že Ledce mají nejvíce
chráněných stromů na Kladensku právě
díky lázeňskému parku. Chceme zabránit jejich postupnému zániku. Budeme
usilovat o vyšší ochranu přírody
v lázeňském parku a v příštím roce
chceme dosáhnout toho, aby voda
v námi rekonstruovaném Masarykově
prameni byla také pitná,“ vypočítává
předseda spolku. Dobrovolníci plánují
vybudovat v lázeňském areálu naučnou
stezku a rozvíjet kulturní dění.
„Spolu s dětmi budeme péct perníčky
a tvořit vánoční ozdoby, které dostanou
přítomní 17. prosince v ledecké kapli.
Spolu s doktorem Šímou z ledeckého
muzea bychom chtěli také vydat knihu
o historii lázní. Máme třeba již přes sto
originálních kusů starých pohlednic ze
Šternberka, což je na malé lázně úctyhodné,“ dodal Jan Maňas.
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Nejlepší potravinou
kraje je kladenský chléb
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Čím je oceněný chléb výjimečný?
Je to výsledek naší dvouleté práce, mnohých investic a zkoušek kvásku. Rozhodli jsme se nejít cestou nikdy nekončícího kvasu, jak to dělají i mnohé hospodyňky doma. Koupili jsme novou německou technologii a každý den vyrábíme kvas nový. Můžeme si s chlebem
hrát a dát mu charakteristickou chuť
a kvalitu. Navíc jsme vyladili proces
průběžného pečení na úroveň dosahující pecím, ve kterých se pekl chléb dříve.
Vrátili jsme se ke kořenům. Třešinkou
jsou přívlastky. Máme popisovací stroj,
takže třikrát v týdnu, nebo při nějaké výjimečné události, jako bylo olympijské
zlato Ester Ledecké, měníme nápisy na
bochníku. Když se nám pak stroj porouchá a musí jít do obchodů neznačený
chléb, lidé se ptají po tom počmáraném.

Už odmalička jste věděl, že chcete
vést dědečkovu pekárnu?
Ne, já jsem vyučený kuchař-číšník a studoval jsem i hotelnictví. Ale samozřejmě jsme v tom vyrůstali. Ochutnávali
jsme nové výrobky, což doma děláme
dodnes. Když bylo potřeba, museli
jsme pomáhat. Na druhou stranu jsme
už jako děti měly v rodinném rozhodování plnohodnotný hlas. V dětství jsem
trávil hodně času třeba v pekárnách na
autodílně. Bylo asi přirozené, že jsme
všechna tři vnoučata, já i mé dvě sestry,
zůstala nakonec v pekárně.
Kolik pečiva vychází denně z vašich
pecí? Plánujete vstoupit na zahraniční trhy?
Rohlíky jsou v řádech statisíců denně,
chleby desetitisíců. Největší poptávka
je také po klasických máslových loupácích a císařském rohlíku. Nyní záso-
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bujeme Kladensko a Rakovnicko, Prahu, Ústecko a chystáme se za hranice.
Proto hodláme získat certifikát kvality
IFS uznávaný i v zahraničí. Účastnili
jsme se prestižního veletrhu PLMA
2018 v Amsterodamu a máme několik
pozitivních ohlasů. První obchod by se
mohl povést do půl roku. Kapacity na to
máme.
Mohou se lidé těšit po Novém roce
na nějaké novinky?
Připravena je výroba vícezrnného chleba s cibulí, dalamánku, kukuřičného
rohlíku a bramborové bulky s cibulí.
Máte dostatek odborného personálu?
V pekárenství je to jako v jiných odvětvích. Snažíme se lidi si sami rekvalifikovat, nalákat je na činnosti, které potřebujeme osadit, třeba i benefity šitými na
míru. Zatím se nám to daří.

ŽALUZIE
ROLETY

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

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

pro důchod
bez starosti
telefon:

233 321 850

www.rentaznemovitosti.cz

Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, Praha 1
fotoskoda.cz
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Česká republika

Češi vědí, že nemají kondici, ale
kašlou na to. Stres už ani neřeší
Mladší Češi neřeší zdravotní prevenci a jen
3 ze 100 ve věku nad 25 let se cítí v dobré fyzické
kondici. Přitom čtvrtina Čechů považuje za svůj
maximální „sportovní“ výkon procházku. „Je to
alarmující,“ komentují výsledky průzkumu odborníci.
5plus2
■ TÉMA

Slabosti Čechů
■

48 % dospělých nad 25 let
nekontroluje množství soli
v potravinách a nesnaží se sůl
omezovat.

■

31 % přiznává sklony k přejídání.

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Místo zeleniny a ovoce potravinové
doplňky. Že Češi – pokud jde o zdravý životní styl – stále ještě raději sahají po variantách bez námahy, to není žádné překvapení. Experty však zarazilo, že tak klidně
činí, i když jsou si dobře vědomí, jak mizerně na tom se svou kondicí jsou a jak často
kašlou na prevenci. Nejnovější průzkum totiž ukázal, že jen 3 ze 100 Čechů ve věku
nad 25 let se cítí být ve velmi dobré kondici.
Čísla, která přinesl nedávný průzkum,
jenž si nechala vypracovat iniciativa
„Vím, co jím“, jsou alarmující. Pouhá čtyři procenta Čechů ve věku 25 let a více se
cítí být jednoznačně spokojeno se svým životním stylem. V rozmezí 25 až 34 let
jsou o tom pevně přesvědčena dokonce
pouze dvě procenta všech dotázaných.

Stres jako novodobý zabiják
Podle odbornice na výživu Karolíny Hlavaté za celkovou nespokojeností může
stát i fakt, že většina Čechů vnímá pojem
zdravý životní styl poněkud zkresleně.
„Za složky životního stylu považují pouze
stravu a pohyb. Tím to končí. Vůbec nepřipouští úlohu prevence – například v podobě pravidelných lékařských prohlídek,
nebo také nutnost odpočinku a relaxace,“
říká s tím, že je zvláštní, že lidé téměř neřeší nadměrný stres.
„Přitom se ví, že právě stres je podhoubím pro celou řadu nemocí. O vysokém
tlaku se mluví jako o tichém zabijákovi.

Ze stresu se ale pomalu stává totéž,“ upozorňuje.
Její slova dokládají i konkrétní aktuální
čísla. Celých 17 procent Čechů totiž v průzkumu přiznalo, že se cítí být každodenně
či několikrát týdně pod psychickým tlakem. O něco lépe je na tom 19 procent
těch, kteří jsou pravidelně ve stresu zhruba „jenom“ jednou týdně. Pouze čtyři procenta dotázaných nepociťují žádný stres.
S tím také souvisí kvalita spánku. Velkým
překvapením proto nejspíš není, že časté
problémy se spaním přiznalo 54 procent,
tedy více než polovina lidí nad 25 let.
V souvislosti s prevencí se
často opomíjí tak základní
věc, jako jsou pravidelné prohlídky u obvodního lékaře.
Zde výsledky průzkumu mapují trend, kdy mladší lidé návštěvy
u lékaře většinou odsouvají a jejich četnost postupně roste s věkem
a přibývajícími potížemi. Mezi mladými lidmi od 25 do 34 let totiž pouze 35 procent dbá a dochází svědomitě na preventivní prohlídky.
Nad 65 let už je to 64 procent.
Pokud jde o kondici, zmiňovaná
tři procenta lidí, kteří svou fyzičku
hodnotí jako velmi dobrou, jsou pro
Hlavatou alarmující. „Je to velmi sla-

bý výsledek a je vidět, že po této stránce
skomíráme,“ říká odborná garantka iniciativy Vím, co jím. Patnáct procent mladých lidí mezi 25 až 34 lety navíc přiznává, že vůbec nesportuje. Nanejvýše krátkou procházku pak vnímá jako svou maximální fyzickou aktivitu neuvěřitelných
25 procent Čechů napříč celým věkovým
spektrem dotazovaných.

Hovězí není hřích
Složení jídelníčku se sice obecně považuje za hlavní aspekt zdravého životního stylu, ale teorie a praxe jsou přeci jenom dvě
různé věci. Například ryby by se dle odborníků na výživu měly objevovat v jídelníčku ideálně dvakrát až třikrát týdně.
Nicméně ukazuje se, že rybám s nízkým obsahem tuku, jako je například candát nebo treska, se spíše vyhýbá téměř
70 procent Čechů, přičemž 10 procent je
nejí vůbec. Tučnější ryby typu lososa

nebo tuňáka na tom nejsou o mnoho lépe.
Výjimečně nebo vůbec je na talíři nepotkává přes 60 procent lidí.
Možná tak trochu zbytečně se podle Karolíny Hlavaté lidé vyhýbají hovězímu
masu. Sedm procent dotazovaných jej z jídelníčku vyřazuje. Červené maso přitom
nemusí být takový strašák. „Velmi často se
potýkáme s anémií – tedy chudokrevností,
a to zejména u dětí a žen. Dát si jednou za
čas hovězí proto určitě není hřích,“ říká.
Ačkoli správně by podle odbornice na
výživu mělo být v jídelníčku denně obsaženo pět menších porcí zeleniny a ovoce,
jak se ukázalo, tak na syrové zelenině si
denně pochutnává pouze každý třetí
Čech. „Přitom přes 75 procent lidí od
25 let užívá alespoň sezonně vitamíny
a minerály formou doplňků stravy. Většina z nich dokonce celoročně. Raději
zobou tabletky, místo, aby si dali například misku s kysaným zelím,“ podivuje se
Hlavatá.
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ZIMNÍ EXKLUZIVNÍ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ POBYT
V HOTELU RICHARD**** MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

sleva 41 % = pův. cena 14.350 Kč

03.01. – 28.02.2019

8.400,- Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji
9.600,- Kč 1-lůžkový pokoj
Ubytování na 8 dní =7 nocí
Bohatá polopenze + aperitiv na přivítanou!
1x lékařské vyšetření + 10x procedura dle lékaře
Denně bazén, vířivka, ﬁtness studio, pitná kůra, župan

VÁNOČNÍ POBYT V HOTELU RICHARD**** 19.12. - 26.12.2018

9.650,- Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji / 11.400,- Kč 1-lůžkový pokoj

Více informací přímo v hotelu.
REZERVACE: TEL.: 354 696 111 – E-MAIL: recepce@hotelrichard.com

FOTO | SHUTTERSTOCK

WWW.BRIGADANALETISTI.CZ
ZAJÍMAVÁ PRÁCE V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ
MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA.

AeroAgency s.r.o.
K Letišti 57/1049,
Praha 6
Tel.: 778 761 511

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
NA VŠECHNY DRUHY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ - HPP, DPP, DPČ
MOŽNOST I ZKRÁCENÝCH PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ, UBYTOVÁNÍ

info@aeroagency.cz

K LETIŠTI 57/1049, PRAHA 6 161 00 • TEL: (+420) 778 448 797
EMAIL: INFO@PRACUJTENALETISTI.CZ • WWW.PRACUJTENALETISTI.CZ

30 000 kvalitních
produktŮ nejlevnĚji

Slevy až 80 %

kvalItně & neJlevněJI

TISÍCE LYŽÍ OD 500 Kč
PřIjEďTE SI PrO nOvé I bazarOvé
KOuSKY za bEzKOnKurEnčnÍ CEnY!
Dětské lyže s vázáním oD 800 kč, lyžáky oD 400 kč,
Helmy oD 250 kč a brýle oD 400 kč
lyže, boty, snowboardy, běžky, zimní oblečení a doplňky!
značky: atomic, volkl, salomon, Fischer, Head, tecnica,
lange, scott, kastle, Dalbello, Colmar, briko, Color kids a další.
www.lyzebrani.cz, www.facebook.com/lyzebrani

23. – 25. 11., 30. 11. – 2. 12.,
7. – 9. 12., 14. – 16. 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 vyšperkovali
zimní šatník? nechcete za nákupy utratit majlant?

Pak je ideálním řešením Lyžebraní, kde vyberete ze skvělých nových i bazarových kousků pro všechny zimní radovánky - sjezd, snowboard, běžky, skialpy
i outdoor za naprosto jedinečné ceny. letos lyžebraní nabídne neuvěřitelných 30 000 produktů, což je o 10 000 více než loni! Nakoupíte zde sjezdové
lyže pro děti i dospělé již za 500 kč či dospělé i dětské lyžáky od 400 kč.
Další novinkou je i více prodejních víkendů! A nebojte, zboží bude doplňováno
průběžně na každý víkend a tak budete mít z čeho vybírat, ať už přijedete kdykoliv. Tím ale výčet novinek nekončí! Lyžebraní se koná na ploše větší než 1200 m²
v Hlavenci u Prahy, pouhých 20 min autem po R 10 z Černého Mostu.

co všechno Si pro váS připravili?

v sekci bazarového zboží vás zavalí tisíci páry: 4500 lyží a k tomu 4300
lyžáků! Lyže pochází z testovacích center a půjčoven v Rakousku, Švýcarsku
a Francii. Jsou většinou jeden až dva roky používané. Všechny prochází před
prodejem důkladným servisem. V kategoriích nového zboží vás čekají například helmy od 250 kč, brýle od 400 kč, lyžáky od 2300 kč, lyžařské bundy
od 1400 kč, kalhoty od 900 kč nebo běžky od 1200 kč a hůlky od 320 kč.
Obzvlášť velké zásoby zboží je letos připraveno pro děti, a to včetně dětského
oblečení. Kromě toho jsou skladem snowboardy, páteřáky, rukavice, skialpové
boty, outdoorové a zimní boty pro dospělé i děti. Těšit se můžete na zboží prémiových značek jako je ATOMIC, SALOMON, HEAD, VÖLKL, DYNASTAR, TECNICA, BLIZZARD, NORDICA či nově také ROSSIGNOL a BOLLE. Výčet novinek můžeme uzavřít zprávou o lepším a pohodlnějším parkování, rychlejším servisu či
větším počtu pokladen.

termíny lyžebraní
• 23. - 25. listopadu
• 30. listopadu - 2. prosince
• 7. - 9. prosince

• 14. - 16. prosince
otevřeno vždy
pátek - neděle 10:00 - 18:00

více informací na www.lyzebrani.cz
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Češtinářské libůstky
Jazykovědec Karel Oliva umí z povídání o češtině
udělat sexy téma
téma. Někdejší dlouholetý ředitel Ústavu
pro jazyk český Akademie věd 26. listopadu oslaví
šedesátiny. Pro 5plus2 vybral své oblíbené češtinářské
lahůdky z historie i současnosti.

FOTO: archiv MAFRA, Wikipedia

VULGARISMY? MOJE BABIČKA
NESNÁŠELA SLOVO „SRANDA“
„Obecně vulgarismy rád nemám a poslouchám
je nerad. Já ta slova znám, do češtiny patří, je ale
třeba je používat současně s jejich funkcí. To je
určitá emočně vypjatá situace, pokud vám třeba
spadne cihla na palec u nohy, tak se neubráníte, ani
já ne. Občas dělám, že nic neslyším, i ve vypjatých
sportovních momentech. Ale v běžné mluvě by se
vulgarismy používat neměly, to je špatně.
Čeština se ale vyvíjí a jsou slova, která
my dnes běžně vyřkneme, zatímco
naší předkové je nepoužívali. Moje
babička kupříkladu opravdu
nesnášela slovo ,sranda‘.
Vnímala jeho příbuznost
s tím příslušným slovesem,
které dodnes není úplně
salónní a které tvoří základ
slova sranda (sr*t, pozn.
red.). Když jsem ve svých
čtyřech letech toto slovo
před ní řekl, tak bylo malé
pozdvižení. Později došlo
k jisté hyperinflaci, tedy velice
častému používání, a výraz
sranda tuto pejorativní funkci
postupně ztratil.“

MOJE
NEJZAMILOVANĚJŠÍ
SLOVO:
ZELENOCHRUPKA!
„Mojí celoživotní libůstkou
jsou homonyma, tedy slova
mnohoznačná, a z toho
plynoucí větné konstrukce.
Například slovo ,hrabat‘. Pěkná
věta na toto homonymum
zní: ,Byli jsme hrabat listí
v zahradě hrabat Kinských.‘
Nebo mě baví slova stejného
významu, ale různě psaná.
V češtině je jich minimum,
napadají mě dvě: ,stvůra –
nestvůra‘ či ,svár – nesvár‘.
Mým nejzamilovanějším
slovem, které pochází z doby
ještě předobrozenecké, je
výraz pro listový salát. Píše se
o něm v jistém slovníku z roku
1705 a zní ,zelenochrupka‘.
Pak tam je ještě napsáno, že
tanečnímu mistru by se mělo
říkat ,skokotnosta‘.“

JAK VZNIKLO MOJE JMÉNO „OLIVA“?
„Slovo oliva je původem ze staré řečtiny, ale s mým příjmením je to trochu jinak. Pokud to rodinná sága nepopletla, tak po třicetileté válce byly české země vylidněné a tehdejší úřady sem povolávaly šlechtické rody ze svých držav, zejména z Itálie a Španělska. Šlechta si do Čech brala i své sloužící a právě mezi těmi byli
údajně i mí předkové. V románském světě je totiž jméno Oliva velmi běžné příjmení. Ovšem ani v Čechách není nijak ojedinělé.“

Angelini Pharma Česká republika s. r. o., Páteřní 7, 635 00 Brno, www.angelini.cz
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Doplněk stravy Acutil
žádejte ve vaší lékárně –
například i jako dárek
pro vaše blízké.

ACUTIL OBSAHUJE
VYVÁŽENÝ POMĚR LÁTEK
PRO PODPORU PAMĚTI A KONCENTRACE

www.acutil.cz

na
Ván
oce.
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jazykovědce Karla Olivy
OBROZENECKÉ NESTVŮRY ANEB PROČ
SE NEUCHYTIL „KOSTÍK“ ČI „CHALUZÍK“
„Čeští obrozenci vytvářeli různé slovní ,nestvůry‘, aby z češtiny
vyloučili slova cizí. Ovšem taková slova jako ,nosočistoplena‘, která měla nahradit kapesník,
nebo ,kladkobřinkostroj‘, tedy klavír, vznikla spíše jako posměch snaze jazyk český zdokonalovat.
Nepřímé důkazy ukazují na spisovatele Karla Sabinu, autora libreta k Prodané nevěstě, zároveň
konfidenta rakousko-uherské policie, který v jednom ze svých děl používal výraz pro vzducholoď
,větroliboplavbovzducholoď‘. V obrozenecké době se bratři Preslové, velcí čeští přírodovědci,
rozhodli do češtiny přeložit tehdy známé chemické prvky. Takže dodnes se žáci učí názvy prvků
jako kyslík, dusík, vodík a další. Jenže část názvosloví bratří Preslů (na snímku Jan Svatopluk
Presl a Karel Bořivoj Presl, pozn. red.) se nedochovala, takže můj oblíbený ,kostík‘, tedy fosfor,
který se tehdy vyráběl z kostí, se dnes nepoužívá. Lidé nejspíš neznají ani ,chaluzík‘, což byl
jód, který se v době obrozenecké získával z mořských řas neboli chaluz. Nikdo dodnes neví,
proč se některé názvy prvků udržely a jiné ne.“

PŘÍSLOVÍ,
KTERÁ VYMÍRAJÍ
S NOVÝMI
GENERACEMI

JAK HUSITÉ
OBOHATILI
SVĚTOVÉ
JAZYKY

„Moje babička často
říkávala: ,Kdo se nesrovná
s chlebem, nesrovná se
s lidmi.‘ Přísloví používala
ve chvílích, kdy jsme
jako děti, tedy někdy
v 60. letech, nechávaly
kus chleba ležet na stole
ladem, nebo jsme ho nějak
rozdrobily či třeba ukrojily
křivě krajíc. Maminka
toto přísloví téměř
nepoužívala, je to spíš rčení
generací starších, tedy lidí
narozených kolem roku
1900. Dnes už toto přísloví
lidé skoro nepoužívají
a snad ani neznají. Může to
být i tím, že dle statistik se
snad třetina jídla nakonec
vyhodí do odpadu, což
já, coby staromilec, nesu
těžce.“

„Mé oblíbené
slovo, které
převzaly světové
jazyky, je například
,pistole‘. Pochází
totiž z české
historie a původně to byla takzvaná píšťala, tedy přenosná
palná zbraň, kterou používali během bojů husité. Píšťala byla
vlastně hlaveň menšího děla, kterou unesli a přenášeli dva
chasníci. Husitům připomínala píšťalu z varhan a také palné
zbrani tak říkali. Jelikož husité měli Jana Husa, který
zavedl háčky a čárky, psanému výrazu ,píšťala
,píšťala‘ dobře
rozuměli. Jejich protivníci ovšem Husa neměli, tím
pádem neznali ani háčky, ani čárky a tak dělu
říkali po svém, ,pistala‘. Z toho se později
vyvinulo anglické ,pistol‘ čili pistole.“

SLOVO ROKU PODLE
KARLA OLIVY
„Takový výraz by měl být něčím zvláštní, zároveň
měl cosi charakterizovat. Pro letošní rok mě napadá
třeba podstatné jméno ,trumpismus‘. Pozor, to
není tramping, který má v české mluvě už staletou
tradici. Trumpismus je styl chování a vyjadřování
amerického prezidenta Donalda Trumpa, projev,
ve kterém by mělo být více pokory a méně ega.
Podobný problém mám i s prezidentem Zemanem.
Často vnitřně souhlasím s tím, co říká, jaký má názor
na tu či onu situaci, ale strašně se mi nelíbí forma,
jak vše podá. Pokud bych měl zavzpomínat na slova
charakteristická pro určitá období v minulosti, tak
například v 80. letech to mohlo být slovo ,přestavba‘.
Zasáhlo tehdy celou společnost, na jedné straně ho
neustále používala vládnoucí strana, na druhé straně
obyčejný lid, který se tímto bavil.“

VYBRANÁ SLOVA ROKU
PODLE LIDOVÝCH NOVIN:
2006: šibalové
Podle slova použitého politikem Jiřím Paroubkem
v souvislosti s debatou o politické korupci.
2009: rychlostudent
Podle kauzy rychle získaných akademických titulů
na Fakultě právnické Západočeské univerzity.
2011: odklonit
Bývalý ministr Martin Kocourek použil na podzim
2011 v souvislosti s kauzou, která nakonec ministra
stála křeslo, slovo odklonit. Toto sloveso je jinak
běžně používaným českým výrazem, ovšem
ministr ho použil v novém či málo známém
kontextu: odklonit peníze od někoho
(v jeho případě od manželky, se kterou
se rozváděl).
2013: viróza
Výraz použitý Kanceláří prezidenta ČR
jako vysvětlení vrávorání prezidenta
Miloše Zemana u korunovačních
klenotů.
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Jsem biomatka. Se vší krásou
Herečka a také zpěvačka Kateřina Winterová
na podzim zazářila po boku Jiřího Macháčka
v historickém dramatu Toman. Ovšem jejímu srdci je
blíž spíš její nová kniha o zdravém životním stylu.
Ač to může znít jako klišé, Winterová se totiž snaží žít
v souladu s přírodou. „Ano, jsem biomatka,“ přiznává,
i když ví, že takové označení je mnohými vysmívané.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Řadu let už Kateřina Winterová
moderuje televizní pořad Herbář. Zkušenosti a poznatky z něj získané zúročila
nyní ve své nové knize Jíst a žít.
Zabýváte se v ní hodně původem surovin. Narazila jste při psaní na něco, co
vás překvapilo?
V každém oboru je to jako když odlupujete
slupky cibule a za každou další slupkou, za
každým poznáním jsou zase další otázky,
a ty rozkrýváte. Takhle jsme se od bylinek
dostali vlastně až k ekologii. Hledám spíš ty
pozitivní příklady, takže jsou pro mě vždycky milým překvapením lidé, kteří se o krajinu starají, chovají šetrně zvířata nebo mají
třeba sad a něco pak ze svých produktů vyrábí. Je úžasné, kolik lidí se obrací k moudrosti našich předků a snaží se udržitelně hospodařit. Myslím si, že tenhle trend, kdy se
lidé zaměřují na to, co jedí a v jaké kvalitě,
sílí. Ale samozřejmě by bylo bláznovství
myslet si, že během pár let bude všechno
bio a eko. I když mně by se to líbilo.

Tomuhle trendu, o kterém mluvíte,
jde naproti také jedna tradice, která
je v Česku hodně pevně ukotvená,
a to je zahrádkářství.
Ano, Češi jsou skutečně národ zahrádkářů.
Když naopak jezdím různě po světě, zjišťuji, že jinde je to velká neznámá. Zřejmě kvůli jinému, spotřebnímu způsobu života.
Lidé se třeba bojí chodit do lesa na houby
nebo se bojí něco utrhnout v přírodě, protože ztratili určitou přirozenost, kterou my si
stále držíme. Tahle tradice je jednak daná
tím, že když dříve žili lidé na statku s hospodářstvím, byli zvyklí obstarávat si jídlo
i v lese, na polích nebo v alejích podél cest.
Tohle nám jakýmsi způsobem zůstalo. Další věc je, že za tvrdého komunismu byl
únik do zahrádkářských kolonií jednou
z možností, jak celou tu dobu přežít. Myslím, že tehdy se tato záliba utužila. Ačkoli
dnes se mnohdy domácí pěstitelství a zahrádkaření tak trochu zvrhává.

Zmínila jste biopotraviny, které si na
jedné straně získávají řadu příznivců,
ale na druhé straně se často s posměšným nebo přezíravým tónem objevují
poznámky na adresu takzvaných „biomatek“ a podobně. Jaký máte vlastně k podobným označením postoj?
Dnes už říkám z legrace ano, jsem biomatka, jsem všechno to bio, co si s největší
krásou i hrůzou můžete představit.
(smích) Je to přežitek plný předsudků.
Myslím si, že to vzniklo tím, že chyběla
osvěta v době, kdy sem bio přišlo. Vzpomínám si, že já jsem v té době měla úplně malé děti a začínaly vznikat takové
ty malé specializované krámky, kde se
opravdu zjednodušeně řečeno prodávalo předražené zrní. Pamatuju si, že
jsem kupovala pro malého syna za
tisíc pět set korun malé chlazené
kuřátko z Rakouska
a my rodiče to
vlastně paradoxně nejedli.
Byl to opravdu sortiment
pro vyvole-

né nebo pro toho, kdo si škrtil kapsu, aby
si mohl koupit třeba bio mungo na naklíčení. Lidi to odradilo, protože nechápali,
proč jsou ty věci tak drahé, co to je vůbec
za potraviny a jakým způsobem s nimi
mají zacházet. Určitě ty věci byly předražené. Ale jednak to byly většinou dovozové produkty, a když už tady
u nás někdo dělal bio,
tak pracoval sám
na nějakém malém poli bez
dotací a bez
ničeho. To
muselo být
docela těžké.

Co tím myslíte?
Zahrádkaření často nemá vůbec nic společného s ochranou krajiny, protože někteří zahrádkáři hojně „zalévají“ chemií.
Opravdu není nutné nakupovat množství
umělých hnojiv, která znečišťují půdu a nakonec i plody.

INZERCE

Jak pečovat o kůži

Co dělat s nepříjemně suchou kůží?
Na otázky odpovídá Prof. Dr. Abels,
vedoucí výzkumného týmu Linola.
Proč mi nepomáhají hydratační krémy?
Prof. Dr. Abels:
Protože obvykle poskytnou velmi suché
kůži jen krátkodobou úlevu. Pokud je kožní
bariéra opravdu poškozená, většinou nestačí pouze hydratace dodávaná zvenčí.
A jak je možné příčiny suché kůže řešit?
Prof. Dr. Abels: Jednoduše – dodáním kyseliny linolové. Už před 80 lety Dr. Wolff
přišel na to, jak kyselinu linolovou zapracovat do krému nebo tělového mléka. Farmaceutická technologie
těchto přípravků je velmi složitá, protože účinná látka se musí dostat do těch částí pokožky, kde je potřeba.

Prof. Dr. Abels,
výzkum Dr. Wolff

Proč je kyselina linolová tolik důležitá?
Prof. Dr. Abels: Kyselina linolová vytváří spoje mezi kožními buňkami
v horních vrstvách pokožky. Jako
malta mezi cihlami. Pokud se tyto
„cihly“ od sebe oddělují, například častým mytím nebo v důsledku vrozené
suchosti kůže, pak naše pokožka ztrácí
velké množství vlhkosti. Kůže je suchá a svědí.
Může se pokožka sama zahojit?
Prof. Dr. Abels: Bohužel ne. Tělo
nedokáže samo vytvářet kyselinu linolovou, přestože ji kůže, náš největší orgán, tolik potřebuje.

Výrazná ztráta
vlhkosti

Poškozená kožní bariéra
nedostatkem kyseliny linolové. Pokožka ztrácí
vlhkost a je suchá.

Linola Lotion, vaše
číslo jedna pro péči
o suchou pokožku.
Žádejte v lékárnách.
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i hrůzami s tím spojovanými
Jak vás tak poslouchám, nejste tak
trochu mezi kolegy herci bílá vrána?
Přeci jen herecké prostředí si člověk
spojuje se zakouřenými kavárnami, divadelními bary a poněkud rozevlátějším životním stylem.
Samozřejmě mám plno kolegů – bohémů,
kterým tenhle styl života vyhovuje, ale já
jsem ho nikdy nezvládala, i když mi to určitou dobu také imponovalo. Docela zásadní
problém je pro mě už to, že nejsem zrovna
noční tvor. Já zkrátka nevydržím. Alkohol
a cigarety mi prostě nedělají dobře. Ano,
taky jsem se v životě párkrát opila, ale ta
následující rána mi za to vlastně nestojí.
Jsem prostě denní tvor. Někdo čerpá energii právě tím, že si odpočine někde u vína a
je pořád ve společenství lidí. Já potřebuju
od lidí pryč a odpočinu si spíš na zahradě
nebo doma u filmu.
Nedávno jste se ve snímku Toman objevila v roli manželky téhle kontroverzní postavy poválečných let. Jak
vypadala vaše příprava na roli Pesly
Tomanové? Moc se o ní totiž neví...
Tady to opravdu bylo hodně na naší spolupráci s režisérem, protože dat o Pesle je skutečně hodně málo i kvůli tomu, že ani její
INZERCE

Kateřina Winterová

Narodila se 12. února 1976 v Benešově.
Vystudovala Pražskou konzervatoř, od roku 1998 je
členkou Činohry Národního divadla.
■ Zahrála si v řadě filmů (Marie Terezie, Signál, Zlatá
brána), nejnověji ztvárnila jednu z hlavních rolí
v historickém snímku Ondřeje Trojana Toman.
■ Zpívá ve skupině The Ecstasy of Saint Theresa, v roce
2002 získala Cenu Anděl za zpěvačku roku. Nominována
byla i na divadelní ceny Thálie a Alfréda Radoka.
■ V televizi řadu let moderuje pořad Herbář.
■ Nyní vydala také vlastní knihu Jíst a žít (na snímku).
■

■

muž o ní příliš nemluvil a ve svých vzpomínkách se o ní téměř nezmiňoval. Svou
rodinu měl celkově zahalenou tajemstvím,
protože nechtěl, aby se o ni strana víc zajímala. Měli jsme záznamy v podobě jejího
posledního dopisu a myslím, že existují
snad dvě její fotografie. Vycházeli jsme
také z mála, co o ní řekl Toman. Věděli
jsme rovněž, že po ní bylo pojmenováno
křídlo univerzity, ale to pro ztvárnění postavy nebyla moc zásadní informace. Četla
jsem ale i jakýsi psychologický profil jejich vztahu, a od toho jsem se mohla odpíchnout. Bylo jasné, že Pesla byla polská
židovka a zarytá komunistka – stalinistka.

Její vztah s Tomanem byl zvláštní, protože
on dával přednost kariéře před city. Také ji
podváděl, což Pesla musela vědět, ale pořád jim víc vyhovovalo být spolu. Byl to takový pár, který bavilo užívat si výhod svého postavení.
Ve filmu na vás čekaly společně s Jiřím Macháčkem i milostné scény, které vám prý na place dělaly problém.
Jsem celkem plachý člověk a milostné scény jsou zrovna věcí, které se ráda vyhnu.
Když si čtu poprvé scénář, jedna z prvních
věcí, po kterých se pídím, je, zda jsou
v něm právě tyhle scény, a popřípadě, jak

to uděláme, aby tam nebyly. (smích) V případě Tomana jsem se bála, jak to celé
bude, protože jsem režiséra Ondřeje Trojana osobně vůbec neznala a nevěděla jsem,
jak moc bude chtít tuhle část rozvíjet a jestli
s ním bude možná domluva, nebo ne. Nervozita sice byla, ale myslím, že s výsledkem jsme byli nakonec všichni spokojení.
Příběh se odehrává v době třetí republiky, což je období, které v kinematografii zdaleka není tolik vytěžené. Zaujala vás něčím tahle doba?
Tehdy to muselo být něco naprosto šíleného. Nikdy jsem se například nezamyslela
nad tím, co se dělo se všemi těmi bezprizorními lidmi, když se zrušily koncentráky.
Člověk si řekne, prostě jeli domů. Jenže
oni už neměli domovy a mnozí z nich už
neměli ani rodiny. Právě tohle je ve filmu
dobře vidět. Vůbec nevím, co hezkého z téhle doby vypíchnout. Možná snad jen to,
že lidé na venkově pořád drželi rodinné
statky a udržovali tradici. Ani válka tohle
nedokázala zničit. Rodina a bohatství rodu
je něco, co přetrvalo. Alespoň, dokud jim
je později nezačali komunisti brát. Rodina
a dědictví rodu je něco, co přetrvává,
i když u nás za velmi krutých podmínek.
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Od Stalingradu do Brna
Maršál Malinovskij,
jehož v Česku proslavila
i hláška z filmu Pelíšky,
sice nejprve utrpěl v roce
1942 od Němců těžkou
porážku, pak je ale vyhnal
z řady zemí Evropy.
ČR | Miroslav Donutil ve filmu Pelíšky
pronese přípitek „Maršál Malinovskij“, zapálí vodku ve sklenici, vypije ji a po chvíli
napínavého ticha vydechne oheň. Známá
filmová scéna se odehrává na Vánoce
1967 a tento přípitek má pro onen rok svoji logiku – ruský vojevůdce Rodion Jakovlevič Malinovskij zemřel právě toho
roku na jaře. Rodák z ukrajinské Oděsy,
který koncem 2. světové války osvobodil
Ukrajinu, Rumunsko, Budapešť, Vídeň,
Brno a jižní Moravu od nacistů, se narodil
před 120 lety – 23. listopadu 1898.
Malinovskij pocházel z rodiny chudé
kuchařky, svého otce nikdy nepoznal.
V přístavu Oděsa se živil jako dělník,
ovšem už v 15 letech utekl do armády.

Věk se mu podařilo zatajit a coby stále ještě dítě sbíral první zkušenosti u zákopníků, později se stal kulometčíkem.
Bojoval v Rusku, poté ve Francii, utrpěl několik zranění a získal i první metály.
Následoval vstup do bolševické Rudé armády, výcvik a studium na vojenských
akademiích, povýšení a úspěšná vojenská
kariéra. Ve druhé polovině 30. let byl Malinovksij vyslán jako poradce do občan-

ZÁBLESK
HISTORIE
ské války ve Španělsku, kde bojoval proti
fašistickému diktátorovi Francovi. Po návratu do Ruska učil na vojenské akademii,
kde ho zastihla druhá světová válka.

Přišel o 200 tisíc vojáků
Sovětská obrana se při bojích s Němci
hroutila. Zima na přelomu let 1942 a 1943
měla rozhodnout, zda se útočníkům podaří
zasadit SSSR rozhodující úder a výrazně
tam zvýší své šance na vítězství v celé válce, nebo jestli naopak postup nacistů zastaví kromě ruských vojáků i obávaný mráz.

Ještě v první polovině roku 1942 to přitom
vypadalo na první variantu. Tehdy Malinovskij – coby velitel Jižního
frontu sovětské armády –
zažil největší neúspěch
své kariéry, když Němci jeho armádu zcela
rozbili a sovětský velitel přišel o 200 tisíc
mužů.
Malinovskij
přesto ve velení zůstal.
Stalin tehdy vydal rozkaz,
který důstojníkům i vojákům
nařizoval: „Zpátky ani krok!“ Reagoval
tak na situaci, kdy Němci zabrali už takový kus SSSR a jeho surovin a přírodních
zdrojů, že si Stalin uvědomil, že SSSR je
skutečně ve smrtelném nebezpečí.
Jenže porážka wehrmachtu v bitvě u Stalingradu, která probíhala od léta 1942 do
února 1943, znamenala obrat ve vývoji na
východní frontě. A značný podíl na stalingradském vítězství měl i Malinovskij.
Němci začali ustupovat a právě Malinovskij vyrazil dobývat zpět dříve ztracená
území a posléze postupoval dál na západ.
Jeho 2. ukrajinský front postupně obsadil
Ukrajinu a Rumunsko. V polovině února
1945 získala Rudá armáda Budapešť, násle-

23. dubna 1945. Maršál Malinovskij stojí na kopci Čertoraj nad
Křepicemi, odkud v 9:30 hodin
ráno zahájil generální útok na
Brno. Na snímku v kolečku slavná
scéna „Maršál Malinovskij“ z filmu
Pelíšky.
FOTO | ARCHIV MZM a MAFRA
dovala Vídeň a hned 4. dubna Bratislava.
Na Moravu vstoupili Malinovského vojáci
u Lanžhota, po těžkých bojích bylo nakonec 26. dubna osvobozeno i Brno. Malinovskij dále pokračoval směrem na České
Budějovice a pomýšlel i na průnik do Prahy. Hlavní město chtěl ale dobýt i sovětský
maršál Koněv, který se blížil od Drážďan.
Ten nakonec dorazil do hlavního města
o několik hodin dříve.
(jos)

INZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.
tel.: 776 192 242

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

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.

Co stavěl táta ,

po stavím

i já !

www.seva-czech.cz
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Jirka Hradec, český James Bond
neví, jestli Hradec zemřel cestou či jinak. Každopádně na hřbitově v Kateřinské Hoře za mě vypálili čestné salvy a
major Hradec tak odešel do věčných lovišť,“ dodává Rudolf Jelínek.
Sám kdysi prohlásil, že se chce dožít
devadesátky, ve skutečnosti je totiž ročník 1935 a letos v únoru mu bylo 83
roků. Věk s sebou ale přináší zdravotní

potíže. Před třemi lety Jelínek prodělal
mrtvici, později krvácení do mozku
a v letošním parném létě se potýkal s těžkým zápalem plic. Jeho druhou manželkou je úspěšná žokejka a trenérka koní
Martina Růžičková-Jelínková, která
předloni přivedla k triumfu ve Velké
pardubické hnědáka Charm Looka. Je
o třicet let mladší než její muž. (re, kor)

INZERCE

oblečte svůj stůl
do svátečního

Z NAŠÍ

PLATÍ:
ČT

PÁ SO NE

akční nabídky
OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 22. 11. – 25. 11. 2018

5

MAX.

KACHNA* | zmrazená | cena za 1 kg

MANDARINKY
volné | 1 kg

BALENÍ

osoba/den

100 g 11,96 Kč

5

MAX.

MÁSLO
250 g

99,90

CE

15,90
29,90�

KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY
chlazené | cena za 1 kg

AK

AK
CE

ČR | I televizní nebo filmový hrdina
může slavit narozeniny. Důkazem je
sympatický hezounek Jiří Hradec ze seriálu Třicet případů majora Zemana. Někdejší šofér sanitky v Kateřinské Hoře
a později rozvědčík měl ve scénáři datum narození 25. listopadu 1923. Mohl
by tak zapíjet svoji pětadevadesátku.
Jenže režisér Jiří Sequens ho ve
27. díle nazvaném Rukojmí z Bella Vista vyslal na riskantní misi za oceán, kterou major Hradec zaplatil životem. Při
odhalování sabotáže československých
socialistických lokomotiv skončil v Chile v pařátech nacistického zločince. Televizní představitel majora Hradce, he-

rec Rudolf Jelínek, před časem zavzpomínal na svoji roli s potěšením:
„V oněch ‚chilských‘ dílech, které se točily na Kubě, to byl vlastně český James Bond. Zahrát si takovou akční roli
bylo dost zajímavé.“ Majoru Hradcovi
se skoro zdaří útěk, ale na poslední chvíli je postřelen. Kubánský agent ho ještě
stačí naložit do helikoptéry. „Nikdo

49,90

-46%
MASO VEPŘOVÉ, KRŮTÍ
KARLOVA KORUNA
300 g | 100 g 9,97 Kč

ks

osoba/den

165,90�

10

MAX.

V legendárním
komunistickém seriálu
ho major Zeman zlanařil
ke Sboru národní
bezpečnosti. Bývalý
saniťák Jiří Hradec
pak udělal kariéru
v kontrarozvědce. Podle
scenáristů se narodil
25. listopadu před
pětadevadesáti lety.

BALENÍ

osoba/den

TOFFIFEE
125 g

-39%

ARAŠÍDY
pražené,
neloupané
400 g

100 g 23,92 Kč

82%

100 g 9,98 Kč

MASA

NOVINKA

AK

29,90

29,90

CE

-40%

39,90�

BECHEROVKA,
BECHEROVKA
LEMOND
38 % alk.,
20 % alk.
0,5 l
1 l 299,80 Kč
MAX.

6

ks

osoba/den

AK

-25%

PIVO STAROPRAMEN
SMÍCHOV
světlé výčepní
0,5 l | 1 l 17,80 Kč
záloha
na lahev 3,- Kč

-40%

KÁVA NESCAFÉ
CLASSIC,
CREMA
instantní
200 g

29,80

CENA BEZ PENNY KARTY

39,90

/

-25%

FIALKA SAINT PAULIA*
v srdíčkové
fólii
1 ks

100 g 44,95 Kč

2

PŘEPRAVKY
osoba/den

AK

8,90
12,50�

-28%

AK

89,90

CE

199,90�

-25%

CE

CE

149,90

49,90�

MAX.

49,90�

CE

29,90

CE

Honza Zeman (vlevo Vladimír Brabec) debatuje s Jiřím Hradcem
(vpravo Rudolf Jelínek) o poslání
příslušníka SNB. Na snímku dole
s Hanou Maciuchovou v díle seriálu z Kuby, kde si zajezdili i na kovbojském koni. Jelínek z něho krkolomně sletěl.
FOTO | ARCHIV MAFRA

AK

AK

189,-�

-52%

49,90

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme
za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 6 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 24 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 40 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné
prodejnyvmenšímmnožství,aztohodůvodujedinečnánabídkanatotozbožíplatípouzeprvnídenuvedenéhoobdobíakce.Tentodokumentnenínabídkou(návrhemnauzavřenísmlouvy)anivýzvoukpodávánínabídek.Jdeodokumenturčenýpouzekmarketingovýmapropagačnímúčelům.
Vzhledem k faktu, že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemickýchlátek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné. Body za své nákupy můžete
získat od 18. 10. do 24. 12. 2018. Získané body lze uplatnit od 18. 10. do 31. 12. 2018. Akce s příbory VIVO od Villeroy & Boch Group platí do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých prodejnách Penny
Markets.r.o.Částka prozískáníbodů platípoodečteníveškerýchslev,částekzavratnéobalyaloterijní služby.Fotografiejepouzeilustrativníazobrazujenávrh kservírování.Vícena www.penny.cz. Přijímáme:
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Kysané zelí, to
nás rozveselí
Stará pranostika říká:
Zelí naložené na svatou
Kateřinu platí za
nejlepší. Takže máme
nejvyšší čas, v neděli
25. 11. je totiž Kateřiny.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Žádné množství zelí není dost velké na to, jak moc zdravé a dobré je.
Jeho nakládání bývá malým obřadem,
který je vcelku jednoduchý, proto stojí
za to se ho naučit. Kvašené zelí bude zabijákem vaší špatné zimní nálady.
Tělu přináší spoustu vitamínů a dokonale posiluje imunitu. Kysané zelí bývalo už za dob prababiček typickou zimní

a předjarní potravinou, jeho pravidelným pojídáním předkové prospívali svému zdraví. Vysoký obsah vitamínů C
a K i přítomnost bakterií mléčného kvašení dělá z kysaného zelí vysoce zdravou potravinu. Bakterie mléčného kvašení jsou v zelných listech běžně přítomné a v kysaném zelí ho bývá víc než
v některých jogurtech.

Velká dobrota ze soudku
Krkonoše se chlubí plodinou, která
nemá obdoby. Na větrných svazích se
vždy dařilo červenému zelí. Zvláště vyhlášené je od Vysokého nad Jizerou. Postup při jeho nakládání není složitý.
Zelí se strouhá spolu s cibulí. Čím jemněji nakrouhané, tím lepší. Na 10 kg připadají asi čtyři středně velké cibule, průběžně prosolujeme, nejlépe kamennou
solí. Zelí velmi brzo pouští vodu, je dobré jej neustále promíchávat a promačká-

První hřejivý tejp

Použití

Kineziologické tejpování má vliv na organismus a to v mnoha
oblastech:
• ulevuje od bolesti
• pomáhá hybnosti bolavých kloubů
• snižuje svalovou únavu
• zlepšuje postoj
• zmírňuje zánět
• podpoří zanícené vazivo

Ke koupi na stránkách

www.lekarnatypos.cz
www.hrejivanaplast.cz

tejp. páska CAPSiCoLLE 5 cm x 5 m hřejivá

na bázi kapsaicinu,

Kineziologické tejpování se používá ve sportu před sportovní
zátěží k přípravě na ni, ale i po sporrtovní
zátěži k uvolnění. Před zátěží na jejíí přípravu a jako prevence
úrazu, po zátěži k uvolnění svalů. Technická inovace kinesiologického tejpování
se zakládá na přirozené schopnosti těla se uzdravit, pokud je stimulována aktivace neuro-svalového a neuro-senzorového systému podle nových poznatků
neurologie.

vat. Do soudku můžeme vložit i malá
kyselá jablka. Křen nastrouháme najemno a zamícháme do zelí těsně před plněním do soudku. Nakonec zelí zatížíme a
přiklopíme. Kvašení trvá v pokojové
teplotě asi 14 dnů, pak je dobré dát soudek do chladu.
(re, krkonoše.eu)

Běhání zimě navzdory?
Pořádně se vybavte

INZERCE

používá se pro zpevnění
svalů, kloubů a šlach při
zvýšené pohybové aktivitě, zejména u výkonnostních druhů sportu.
Podporuje svaly v pohybu, krevní oběh, likviduje bakterie, zrychluje
metabolismus a prohřívá pokožku.

Krouhání i šlapání zelí může být
krásným rituálem. Doma ho asi naložíte do soudku v menším množství. FOTO | DALIBOR GLÜCK, JIŘÍ BERGER

S

ychravé a brzy už také pořádně
chladné počasí rekreační běžce
k tréninku příliš neláká. Není třeba se ale bát, na tmu, zimu i déšť lze vyzrát hlavně kvalitní výbavou.
Naprostý základ je používat výhradně funkční materiály, které zvládají
rychle odvádět pot a udržovat tělesnou
teplotu. Mezi tyto materiály se v žádném případě neřadí bavlna, která po propocení zůstává mokrá, studí a při dlouhém běhu může nepříjemně dřít.
Další zásadou je používat více tenčích vrstev místo jedné robustní. Spíše
než teplou bundu si tak raději vezměte
dvě trika a lehkou větrovku. Zajistíte
mnohem efektivnější odvod potu pryč
od těla a nebudete tak zapaření jako pod
těžkou a neprodyšnou bundou.
Běhání v dešti není ideální, ale vyrazíte-li i navzdory této nepřízni počasí,
měli bystě mít kvalitní membránovou
bundu. Tyto požadavky splňuje celá
řada bund vyrobených z materiálů jako
Pertex Shield, Gore-Tex v provedení
ShakeDry, Event nebo BlocVent. Nejen
v dešti, ale i ve sněhu je potřeba dbát na
to, abyste měli v teple a suchu také chodidla. Dá se to řešit pomocí návleků na
kotníky, které zabrání zapadávání sněhu
do vnitřku boty, ale nejvyššího komfortu dosáhnete pomocí kombinace návleků a bot s nepromokavou membránou.
Na tmu vyzrajete pořízením čelovky.
Sehnat se dají už za pár stovek a na běh

po silnicích, chodnících a cestách bohatě postačí. Kdo má ambice běhat v noci
v těžším terénu, měl by zvážit pořízení
silnějšího zdroje světla. Taková čelovka
ale už může cenou stoupat k tisícovkám.
Chladné a vlhké počasí zvyšuje pravděpodobnost zranění. Ještě důsledněji
je proto potřeba dbát na poctivé protažení svalů, šlach a procvičení kloubů. Využít lze i různé kineziologické tejpy, které se používají před zátěží jak coby prevence úrazu, tak po zátěži na uvolnění
svalů. Tejpování také ulevuje od bolesti, dokáže zmírnit následky zánětu
a podpoří hojení zaníceného vaziva. Používání tejpů se ale vyplatí konzultovat
s lékařem.
(re, rungo.cz)

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Kdo jí málo a je líný, víc mrzne
Nízké teploty dovedou
potrápit seniory více než
mladší ročníky. Úbytek
svalů pocitům chladu
nahrává, stejně tak jako
nedostatek pohybu.
A také podvýživa.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Ani tři vrstvy svetrů mnohdy nedokážou udělat takovou službu jako správný pohyb, a proto ani starší lidé nemusí
proti chladu bojovat pouze teplým oblečením. O tepelnou energii se totiž velmi
účinně dovede postarat práce svalů.
„Jedině pohybem se tvoří svalovina
a pracující svalovina vyrábí teplo. Naopak bez pohybu dochází k rychlému
úbytku svalů, i když lidé přijímají dostatečné množství živin,“ říká specialistka

v oboru geriatrie Renáta Petrová. V pozdějším věku však nastává problém
s úbytkem svalové hmoty, tudíž je potřeba vybrat takovou fyzickou aktivitu,
aby se tělo nepřetěžovalo příliš. Například pokud netrénovaný senior začne ze
dne na den v chladném počasí s běháním, je to nejen extrémní zátěž a šok
pro klouby a páteř, ale také pro kardiovaskulární systém. A neplatí to jen v případě několikakilometrových tratí. Pořádnou škodu dokáže napáchat i intenzivní běh na menší vzdálenost.
„U starších osob je vhodnější chůze.
Doporučuji také trekingové hole, díky
nimž se zapojují také svaly na pažích
a horní části zad. Dalšími aktivitami, které se dají provozovat v pozdějším věku,
je jízda na kole, cvičení nebo posilování. Člověk upoutaný na lůžko může zase
například hýbat palci na nohou nebo
mačkat v rukou balónek,“ vysvětluje Petrová s tím, že pokud jde o chůzi, měla
by být co nejrychlejší a nejpružnější.
V případě seniorů může být větší náchylnost vůči pocitům zimy důsledkem

Potraviny, které v zimě zahřejí:

ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA

více faktorů. Svou roli mohou hrát například chudokrevnost nebo také snížená funkce štítné žlázy. Rovněž pravidelné užívání množství léků může citlivost
vůči teplotě ovlivnit.

Chuťové pohárky mizí
Často opomíjený problémem je podvýživa, kterou trpí daleko více lidí v důchodovém věku, než se na první pohled
může zdát. Za ní často stojí snížená

Skořice – Toto koření má nejen nádhernou
vůni, ale také silně prohřívací účinky. Přidat
se dá prakticky do jakéhokoli sladkého
pokrmu, ale klidně i do jogurtu.
Pohanka – Přirozeně bezlepková
obilovina má rovněž zahřívací vlastnosti.
Navíc je velice lehce stravitelná, takže
podporuje funkci metabolismu.
Zázvor – Sázka na jistotu, pokud se
chcete opravdu rychle zahřát, je třeba
zalít nastrouhaný kousek zázvoru vroucí
vodou. Žvýkat se dá i samotný.

chuť k jídlu. S věkem se totiž snižuje
množství chuťových pohárků a zhoršuje
se čich. Jídlo se zkrátka už nezdá tolik
lákavé. Dostatek potravy je ale pro výrobu energie naprosto zásadní.
Zejména pak dodávat organismu dostatek bílkovin, které pomáhají bojovat
s častějšími nemocemi. Jsou totiž nezbytnou součástí imunitního systému.
Namístě je také zvýšený příjem minerálů, vitamínů a živin. U starších lidí se totiž hůře vstřebávají.
(vrm)

INZERCE

Nedopusťte,
aby zápal plic pokazil vaše plány
Chraňte se proti pneumokokovému
zápalu plic očkováním i na podzim!
Ve zvýšeném riziku onemocnění jsou
především pacienti s:
— chronickým onemocněním srdce,
— chronickým plicním onemocněním (astma,
chronická obstrukční plicní nemoc),
PRV-2018.01.111

— diabetem,
— nádorovým onemocněním,
— a dále kuřáci a lidé starší 65 let.

Požádejte svého lékaře o vakcínu proti
pneumokokovým infekcím.

1 dávka vakcíny Prevenar 13
přispívá k dlouhodobé ochraně
bez nutnosti přeočkování!

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož
výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13
neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy
neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.
Pfizer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 283 004 111, www.pfizer.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Přejdi Jordán. Píseň,
které se režim bál
JOSEF VLČEK

P

sal se rok 1968 a v tehdy programově ateistickém Československu se začalo cosi lámat. Na Karlově mostě zpíval Jaroslav Hutka, že
„narodil se nám Ježíšek“, a textař Jan
Schneider předešel romanopisce Browna s Šifrou mistra Leonarda a pro Martu
Kubišovou napsal píseň Magdalena,
níž se zpívá, že „láska není hříchem,
hříchem bývá dlouhý půst“. Petr Rada
zase složil text k Modlitbě pro Martu na
základě Komenského díla Kšaft umírající matky Jednoty českobratrské.
Svým stéblem do probouzející se
víry v obyvatelích Československa přispěl i král českých textařů Zdeněk Borovec. Od definitivního dokončení nahrávky slavné písně Heleny Vondráčkové

Přejdi Jordán, ke které napsal text, uplyne koncem listopadu padesát let.
Pro inspiraci sáhl Borovec k biblické
Knize Jozue, v níž Bůh vyzve po Mojžíšově smrti vojevůdce Jozua, aby Židy
definitivně přivedl do země zaslíbené.
„Můj služebník Mojžíš zemřel, nyní
vzhůru! Překroč tenhle Jordán do země,
kterou jim (Izraelitům) dávám, ty i všechen tento lid.“ V ní se mají do budoucna usadit.
Biblické rčení „přejít Jordán“ se proto v obecné mluvě ujalo ve smyslu učinit zásadní rozhodnutí nebo definitivní
poslední krok. O tom také původně byla
píseň, napsaná pro osmou epizodu televizního seriálu Píseň pro Rudolfa III.,
nazvanou Betlém. Jenže se psal konec
roku 1968 a lidé vnímali všechno z úhlu
pohledu událostí, které probíhaly několik měsíců předtím. Řeka Jordán začala

být vnímána jako státní hranice a přejít
ji znamenalo odejít do ciziny.
Dnes už se nemůžeme zeptat Zdeňka
Borovce, zda přejít Jordán původně
opravdu zamýšlel jako výzvu k emigraci, ale jisté je, že text k tomu sváděl. Nebyla to ovšem jediná píseň z té doby,
která měla několik výkladových rovin.
Když se po srpnu 1969 vrátila cenzura, patřila píseň Přejdi Jordán mezi první skladby, které se nesměly vysílat
v rozhlase a televizi nebo prodávat na
deskách. Stejně tak přestalo působit trio
Golden Kids, v němž Helena Vondráčková zpívala, a skladba se na dvacet let
ztratila ze všech veřejných produkcí.
Ale v hovorové řeči si rčení „přejít Jordán“ lidé připomínali po každých prázdninách, kdy se spolužáci, přátelé a kamarádi nevrátili z dovolené v Jugoslávii
nebo z pobytu v kapitalistické cizině.

Helena Vondráčková
Helena Vondráčková si zaslouží poklonu. Byla to vždycky spíše apolitická
zpěvačka, ale téhle skladbě dala tak dramatický náboj, že se vlastně ani interpretaci režimních cenzorů nemůžeme divit. Sugestivně dramatický vstup „Tak
jdi nebo běž, vezmi nohy na ramena…“
má v sobě spěch i napětí, které pak vrcholí vítězným refrénem, slibujícím
šťastnou budoucnost. Ve třech minutách a osmi vteřinách je celý příběh,
nebo chcete-li i ta výzva k emigraci.
Není nad to, když píseň v sobě obsahuje několik různých poselství.

INZERCE

PRACOVNÍK PÉČE O VOZY - PLZEŇ (AŽ
25.000 Kč) Baví vás auta? Jste absolvent
nebo hledáte nové uplatnění? Připojte se do
našeho týmu, který vás přátelsky přivítá a
zaškolí. Jde o estetickou údržbu aut.
Dostanete se ke skvělým vozům a ještě si
vyděláte až 25.000 Kč. Více na
kariera.aaaauto.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/QCYOF7

Státní, veřejná správa
Odborný referent(ka)/vrchní referent v Oddělení…

15 780 - 23 730 Kč

Vrchní referent / rada Oddělení kontrolní II

AAA Auto
International
a.s.

Služby, osobní služby, au-pair

Odborný referent / vrchní referent Oddělení kontrolní I
Vrchní referent/rada v oddělení kontrolním
b
ý
ěl í d ň
Více na www.jobdnes.cz

18 810 - 28 320 Kč

é

Kč

Administrativa

Telefonní konzultant příchozí linky, nástup…

17 000 - 25 000 Kč / měsíc

Administrativní brigádník – ideální pro studenty VŠ

Chůva, Hlídání dítěte v Praze

30 000 - 45 000 Kč / měsíc

Specialista zákaznického centra

Referent klientské podpory s angličtinou

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Administrativní podpora s excelem – vhodné pro…

Specialista zákaznického servisu s AJ

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Asistentka GŘ (P4299)

Více na www.jobdnes.cz

120 - 120 Kč / hodinu

23 900 - 23 900 Kč / měsíc
150 - 150 Kč / hodinu

Více na www.jobdnes.cz

První fullservisová agentura
pro developerské společnosti
Jsme partner, který zajistí obchodní úspěch vašeho
developerského projektu
Jsme marketingoví a obchodní specialisté
s mnohaletými zkušenostmi v oboru
Snížíme vaše starosti a zvýšíme váš zisk až o 30 %

 222 702 702
redema
RE ALIT Y DEVELOPMENT MARKETIN G

 info@centrumprodevelopery.cz

 www.centrumprodevelopery.cz

Česká republika

HUDEBNÍ STŘÍPKY
Lucie Vondráčková vydala
„rozpačité album“

Dlouhých pět let vyčkávala Lucie Vondráčková s novým albem. Teď své fanoušky potěšila a vydala desku Růže.
I se dvěma bonusy – filmovou písní The
Perfect Kiss a nahrávkou z audioknihy
Fína čokoláda – je na albu pořádná porce dvaceti skladeb, což už dnes nebývá
zvykem. Jak ale poznamenal recenzent
iDNES.cz Václav Hnátek, album zanechává rozpačitý dojem. Vondráčkové
a jejímu hlasu podle něj sluší pomalejší
a něžnější polohy, proto je nešťastné, že
album z velké části tvoří spíše taneční
skladby.
(rr)
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„Božský pilot“ Martin Šonka je mistr světa
ČR | Poslední let sezony loni akrobatického pilota Martina Šonku připravil
o vítězství v populární letecké sérii Red
Bull Air Race. Letos mu naopak skvělý
výkon titul mistra světa „přihrál“.
„Nemůžu být šťastnější. To, jak se
závod vyvíjel, bylo krásné. A poslední
let? Měl jsem čistou hlavu a soustředil
jsem se jen na něj. Abych neudělal žádnou chybu, nedostal nějakou penalizaci.
To se povedlo,“ jásal Šonka.
K velkému úspěchu ho dovedlo zasloužené vítězství v Dallasu, posledním závo-

dě sezony. Český pilot šel za triumfem
suverénně. Ačkoliv se v Texasu výrazně
měnil vítr i teplota vzduchu, byl Šonka
nejrychlejší ve všech třech kolech závodu. Když proletěl poslední branou, ze sluchátek slyšel: „Jsi mistr světa!“
„Jsem neskutečně hrdý na to, co se
nám podařilo a že malá země uprostřed
Evropy má světového šampiona v tak
nádherném motorsportu,“ rozplýval se.
Na tribuně slzela štěstím přítelkyně
Olga, se kterou má tři děti. „Řekla mi, že
jsem bůh,“ rozesmál se Šonka.
(rob)

INZERCE

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
TEĎ VYPLATÍ SE U VARI

Eden zažije smršť: Kiss
a ZZ Top na jednom pódiu

Pražská Eden Aréna se bude příští rok
19. června otřásat v základech. Na společný koncert dorazí dvě rockové legendy – kapely Kiss a ZZ Top. Kapela Kiss
oznámila, že absolvuje závěrečné turné
End of the Road, kterým hodlá završit
svou epickou pětačtyřicetiletou kariéru.
„Toto turné bude závěrečná oslava pro
ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro
ty, kteří ne,“ slibují „kissáci“. Tři svérázní vousáči ZZ Top, kteří jsou nejstabilnější sestavou v historii rockové hudby, oslaví příští rok dokonce padesát let
na scéně. „Hrajeme tak dlouhou dobu,
že začínáme být dobří. Přijďte se podívat, bude to hlasité a živé,“ láká na koncert baskytarista Billy Gibbons. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal,
ceny se pohybují od 1 690 do 2 990 korun.
(vah)

90. léta se vrací. Do Česka
zamíří Backstreet Boys
Před dvaceti lety byli idolem náctiletých, jedna z nejslavnějších chlapeckých kapel historie. Teď se proslulý boy
band, skupina Backstreet Boys, vrací.
V lednu 2019 vydá své desáté album nazvané DNA a na jaře potom vyrazí na
největší halové turné po osmnácti letech po celé Evropě a Severní Americe.
V pražské O2 areně se zastaví 22. června 2019. Vstupenky na koncert jsou
k mání v síti Ticketportal za 1 290 až
2 450 korun.
(rr)

Rodák ze Dvora Králové Martin
Šonka je mistr světa. FOTO | MAFRA

JEDNOTKY POHONNÉ
PJXP200
PJXP200A

PJGCV160

spojka 80 mm

spojka 120 mm

spojka 80 mm

Obj. číslo: 4427

Obj. číslo: 4465

Obj. číslo: 4369

Cena s DPH:

Cena s DPH:

Cena s DPH:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

17 990 Kč 17 990 Kč 20 590 Kč
11 990 Kč 11 990 Kč 14 590 Kč

Pokud u autorizovaného prodejce VARI
odevzdáte svůj starý, i nefunkční, dvouči čtyřtaktní motor s řídítky (akceptujeme i pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO DOTACE slevu
6 000 Kč na nákup nové pohonné jednotky s odstředivou spojkou 80 mm VARI
PJXP200 nebo VARI PJGCV160 nebo
s odstředivou spojkou 120 mm VARI
PJXP200A (určena pro majitele systému
AGZAT nebo vlastníky podvozku bubno
bubnové sekačky VARI BDR-650A) včetně nových řídítek, příruby a spojky. Získáte tak
novou pohonnou jednotku s čtyřtaktním
motorem za skvělou cenu. Více informací
o akci na www.vari.cz.

TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtaktní motory lze
bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně lze vyměnit i jedno
ozubené soukolí pro správné naladění pracovních
rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316 je
nutné přestavět i převody pro provedení čtyřtakt
nebo využít akce „ŠROTOVNÉ“.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T
491 462 802, 733 396 040 • Dvůr Králové n.L. - Dubenec, Magrix, s.r.o., Dubenec 200, T 724009568 • Hořice v Podkrkonoší, ZAHRADNÍ TECHNIKA, Karlova 498, T 731
463 284, 739 213 192 • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 •
Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127 • Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI a.s.,
Opolanská 350, T 325 607 336 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 • Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s.,
U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Studenec, Dušan Jech, Studenec 7, T 608 722 084 • Týniště
nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 141

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

Fortuna liga v poločase
Ligová soutěž vstupuje
do druhé poloviny své
základní části. Hrát se
letos přitom bude ještě
v půlce prosince. Které
týmy a hráči zatím
vynikají a jaké rekordy
už stačily padnout?
Favorité na čele
Tři kola, tři nejlepší týmy a dohromady devět výher. Něco takového se přihodilo naposledy v roce 1943. Plzeň,
Slavia a Sparta zahájily sezonu beze
ztráty. Otázkou je, jak ji dokončí.
I nyní jsou na špici: první Slavia
37 bodů, druhá Plzeň 35, třetí Sparta 30. Je prakticky vyloučené, aby se
do boje o titul přimotal ještě někdo
jiný. Nejlepší formu – ale také nejvíc
zraněných – mají slávisté.

Individuální tahouni
Osobním statistikám vévodí hráči
z týmů, které na čele tabulky nejsou.
Střelcem sezony je zatím boleslavský
Nikolaj Komličenko, jenž má
s 12 góly náskok v tabulce střelců tří
tref na druhého slávistu Stocha. Mezi
nahrávači hraje prim jablonecký ofen-

zivní záložník Michal Trávník – gól
pro své spoluhráče zařídil sedmkrát.
O jednu asistenci hůř jsou na tom tahouni pražských S – sparťan Stanciu
a slávista Hušbauer. Až u statistik brankářů najdeme na čele hráče z top ligových klubů – nejvíc nul (7) vychytal
Kolář ze Slavie, nejdelší sérii bez gólu
držel po 486 minut plzeňský Kozáčik.

Nejlepší útok i obrana
Poněkud jednotvárnou je podívaná na
tabulku nejlepších ofenzivních a defenzivních výkonů dosavadního průběhu
ligy. Všem ukazatelům totiž vévodí
Slavia. Zaznamenala nejvíc gólů (47),
má tím pádem nejvyšší průměr gólů na
zápas (2,47), vyslala nejvíce střel
(292) a také se nejčastěji svými střeleckými pokusy trefila mezi tyče
(116krát). Silná je i v defenzivě – inkasovala nejméně branek (11).

Liga umí nalákat diváky
Jak dohledal statistický web csfotbal.cz, během 15 kol přišlo na stadiony
hned třiadvacetkrát více než 10 tisíc diváků. Něco podobného bylo k vidění
naposledy v roce 1979. Nejvyšší číslo přineslo slavné pražské derby
(17 398). Nad sledovanou metu 10 tisíc se kromě Sparty a Slavie dostali ještě v Plzni, Ostravě, Teplicích a Olomouci.

16. kolo Fortuna ligy
Pátek 23. listopadu
Liberec – Plzeň (18:00, O2 TV Sport)
Dukla – Teplice (18:00, O2 TV Sport)
Sobota 24. listopadu
Karviná – Slavia (14:00, O2 TV Sport)
Bohemians – Příbram (17:00, O2 TV Sport)
Zlín – Opava (17:00, O2 TV Sport)
Ostrava – Slovácko (17:00, O2 TV Sport)
Neděle 25. listopadu
Olomouc – M. Boleslav (15:00, ČT sport)
Sparta – Jablonec (17:00, O2 TV Sport)

Rekord zarostlého veterána
Opavský kapitán Pavel Zavadil se nezdá. V reprezentaci neodehrál ani minutu, zato v lize láme rekordy. Bylo
mu 40 let a pět měsíců, když v říjnu
skóroval proti Příbrami. „Zajímavý bonus,“ usmíval se pod svůj tmavý plnovous. Nikdo starší v české lize ještě
gól nedal.

Hrůzostrašný start Dukly
Sedm kol, sedm porážek. Podle statistiků zažily stejně šílený start do sezony
po válce jen dva kluby. Kladno (1949)
i Cheb (1991) tehdy sestoupily. Jak asi
dopadne Dukla, která po hrůzostrašném úvodu vyhodila trenéra? Byť je pořád poslední, z nejhoršího se pomalu
hrabe.
(mb, iDNES.cz)

Vsaď si

Více na www.ifortuna.cz
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Nejlepší nahrávač:
Michal Trávník (Jablonec) – 7

18+

Nejlepší střelec:
Nikolaj Komličenko (Boleslav) – 12

TV program týdeníku 5plus2

sobota 24. listopadu 2018

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

7.35 Jablíčko se dokoulelo 8.10 StarDance IX...
kolem dokola 8.15 Gejzír 8.45 Vzpomínka na
Adventní koncerty 2017 9.05 Otec Brown V
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 Pane králi, jdeme z dáli 13.55 Rozsudek
(4) 14.40 Slasti Otce vlasti 16.20 Hercule Poirot
17.55 Bydlet jako... na Slovácku 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.50 Looney Tunes: Úžasná show II (19) 7.15
Kačeří příběhy (41, 42) 8.10 Show Toma
a Jerryho II (10) 8.30 Tvoje tvář má známý hlas V
11.15 Koření 12.10 Volejte Novu 12.50 Rady ptáka
Loskutáka 13.55 Víkend 14.55 Divoké kočky
16.55 Nekonečná láska 18.50 Helena IV (53)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.40 Powerpuff Girls (19) 6.55 Transformers:
Roboti v utajení (24) 7.25 Bolek a Lolek si hrají
7.50 M.A.S.H (230) 8.20 M.A.S.H (231) 8.55
Autosalon 10.10 M.A.S.H (232) 10.40 Prima
Partička 11.45 Česko Slovensko má talent
13.15 Polda III (5) 14.30 Vraždy v Midsomeru
16.50 Dva misionáři. Komedie (It., 1974). Hrají
B. Spencer, T. Hill, R. Loggia, J.-P. Aumont,
J. Herlin, R. Pizzuti, M. Cumani Quasimodová,
L. Piani a další. Režie F. Rossi 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.10 Poslední loď III (1) 8.05 Extant II (11) 9.00 Top
Gear XXV 10.10 Pevnost Boyard (10) 12.30 Re-play
13.05 Futurama II (2) 13.35 Simpsonovi XXIX
(9, 10) 14.25 COOLfeed 14.40 Simpsonovi XXIX
(11, 12) 15.35 Futurama II (3) 16.05 Flynn Carsen 2:
Návrat do dolů krále Šalamouna 17.55 Simpsonovi
XXIX (13) 18.30 Simpsonovi XXIX (14) 18.55
Simpsonovi XXIX (15) 19.30 Simpsonovi XXIX (16)
20.00 Avatar 23.25 Dům na konci ulice

20.00 StarDance IX... když hvězdy tančí
V tomto dílu se StarDance
spojila s Centrem Paraple
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.50 Vojna a mír (1/4)
Dramatický seriál (VB, 2016).
Hrají P. Dano, L. Jamesová,
J. Norton, J. Broadbent,
G. Scacchiová. Režie T. Harper
23.25 Taxi
Akční komedie (Fr., 1998).
Hrají S. Naceri, F. Diefenthal,
M. Cotillardová a další. Režie
G. Pirés
0.50 Banánové rybičky
1.20 Žiješ jenom 2x
1.55 Bydlení je hra
2.25 Pod pokličkou
2.55 Sama doma
4.40 Valdštejnův manýrismus
5.00 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.45 Noviny 6.20 Soudní síň – nové
případy 7.10 Soudní síň 8.05 Policisté v akci 9.15
Vyjednávačka 11.55 Chlapci a chlapi (11/11) 13.20
Dr. Ludsky (5/10) 14.40 Dr. Ludsky (6/10), seriál
(SR, 2011) 15.50 Soudní síň – nové případy 17.00
V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.10
Rodáci (11/13), dramatický seriál (ČR, 1988) 22.15
Všechno, co mám rád 23.45 V sedmém nebi
NEDĚLE 5.30 Krimi 5.50 Noviny 6.20 Krimi

6.45 Soudní síň – nové případy 7.55 Rodinné
záležitosti 9.05 Dr. Ludsky (5/10) 10.25 Dr. Ludsky
(6/10) 11.40 Jsem máma (12/20) 14.40 Anděl
s ďáblem v těle 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.30 Všechno, co mám rád 23.55 Všechno, co má
Ander rád 0.20 Na chalupě 1.15 Nové bydlení

PONDĚLÍ 9.25 Soudní síň – cz 10.25 Ochránci

11.25 Ve jménu zákona (92/131) 12.30 V sedmém
nebi 14.40 Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy
16.55 Policisté v akci 18.00 Profesionálové VIII (2/19)
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Anděl s ďáblem
v těle 22.25 Soudní síň – cz 23.25 Profesionálové VIII
(2/19) 0.20 Ve jménu zákona (92/131)

SÉRUM PRAVDY

KATASTROFICKÝ

20.20 San Andreas
Katastrofický film (USA, 2015)
22.30 John Wick
Akční film (USA, 2014)
0.25 Pařba v Bangkoku
Komedie (USA, 2011)
2.25 Jako štvaná zvěř
Akční film (USA, 1995)
4.20 DO-RE-MI

ÚTERÝ 11.50 Ve jménu zákona (93/131) 12.55

V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň –
nové případy 17.00 Policisté v akci 18.00
Profesionálové VIII (3/19) 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Klaun (5) 21.20 Klaun (6) 22.25 První
oddělení II (25, 26) 23.15 Profesionálové VIII (3/19)

STŘEDA 11.35 Ve jménu zákona (94/131) 12.40

V sedmém nebi 14.50 Soudní síň 15.50 Soudní síň –
nové případy 17.00 Policisté v akci 18.00 Profesionálové VIII (4/19) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Jsem máma (13, 14/20) 22.20 Dr. Ema (1/10) 23.40
Dr. Ema (2/10) 0.50 Ve jménu zákona (94/131)

ČTVRTEK 11.50 Ve jménu zákona (95/131) 12.50

V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 15.55 Soudní síň –
nové případy 17.00 Policisté v akci 18.00 Profesionálové VIII (5/19) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Měsíc v ohrožení 22.05 První oddělení II (27, 28)
23.00 Profesionálové VIII (5/19)

PÁTEK 11.40 Ve jménu zákona (96/131) 12.45

V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň –
nové případy 17.00 Policisté v akci 18.00 Profesionálové VIII (6/19) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Zákony pohybu (1/13) 21.30 Rodinné záležitosti
22.50 Ochránci 23.50 Profesionálové VIII (6/19)

20.20 Česko Slovensko má talent
Semifinále
22.40 Poslední mise
Thriller (USA/Pol., 2004).
Hrají S. Seagal, I. Nowakowská,
A. Wagnerová, M. Schulze,
R. Gee a další. Režie
P. Ch. Leong
0.25 96 hodin: Odplata
Akční film (Fr., 2012).
Hrají L. Neeson, M. Graceová,
F. Janssenová, L. Orser, J. Gries.
Režie O. Megaton
2.25 Vraždy v Midsomeru
Psáno krví. Krimiseriál
(VB, 1998). Hrají J. Nettles,
D. Casey, J. Bookerová,
A. Masseyová, J. Davidová
a další. Režie J. Silberston
4.45 Spravedlnost v krvi VIII (15)
Odkaz. Krimiseriál (USA, 2017).
Hrají T. Selleck, D. Wahlberg,
B. Moynahanová a další

Relax
SOBOTA 7.00 Fantastická příroda 7.45

Pohodové zprávy 8.00 To nej z regionu 8.25
Doktor z hor 9.25 Relax na špacíru 10.05 Zvěřinec
10.40 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy 11.40 To
nej z regionu 11.45 Luxus store 15.55 Esmeralda
18.40 Dámská jízda Heidi 19.35 Esmeralda 21.25
7 pádů Honzy Dědka 21.55 Sobotní zábava 23.30
Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store

NEDĚLE 7.45 Pohodové zprávy 8.00 To nej

z regionu 8.25 Stefanie 9.25 Filmové novinky
10.05 Zvěřinec 10.40 Top Relax 11.25 Pohodové
zprávy 11.40 To nej z regionu 11.45 Luxus store
15.55 Labyrinty vášně 18.40 Dámská jízda Heidi
19.35 Labyrinty vášně 21.25 Vladimír Hron:
Poslední zhasne 23.00 7 pádů Honzy Dědka
23.30 Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 11.25 Pohodové zprávy 11.40 To nej

z regionu 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická příroda
16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.00 Holky z kalendáře 6.40 Zemětřesení 9.00 Dr.
House IV (13, 14) 10.50 Námořní vyšetřovací služba
VII (7, 8) 13.10 Bláznivá dovolená v Evropě 14.55
Toy Story 2: Příběh hraček 16.40 Jak jíst smažené
žížaly, komedie (USA, 2006) 18.20 Kněz je poděs,
komedie (USA, 2007) 20.00 Útěk ze Sibiře, drama
(USA/Pol./SAE, 2010) 22.40 Torque: Ohnivá
kola, akční film (USA, 2004) 0.20 Černý úsvit,
akční film (USA 2005)

Prima Max
6.05 Transformers: Roboti v utajení (23) 6.35
Powerpuff Girls (18) 6.45 Velké zprávy 7.50
Pekelná kuchyně XV (9) 8.45 Vítejte doma VI (30)
9.35 Vítejte doma VI (31) 10.40 Už se nebojím
12.40 Beznadějný trouba 14.35 Kapsy plné dynamitu, western (It., 1971) 17.50 Želvy Ninja, akční film
(USA, 2014) 20.00 Lepší už to nebude, romantická
komedie (USA, 1997) 23.05 V pařátech smrti,
horor (USA, 2011) 0.50 Dům na konci ulice

ÚTERÝ 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická
příroda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
STŘEDA 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická

příroda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store

ČTVRTEK 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická
příroda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická pří-

roda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
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neděle 25. listopadu 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.20
15.00
15.55
16.55
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.05
20.25
21.30
22.04
22.05
23.40
1.25
2.05

Zajímavosti z regionů 6.30 Slasti
Otce vlasti. Komedie (ČR, 1969) 8.10
Úsměvy Hugo Haase 8.50 StarDance
IX... kolem dokola 8.55 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.35 Objektiv 11.10 Dynastie
Nováků (1/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Plaváček
Poslední slovo
Démantový déšť
My všichni školou povinní (12/13)
Příště budeme chytřejší, staroušku!
Herbář VI
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance IX... kolem dokola
GEN – Galerie elity národa
Rédl (3/4)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Sebemilenec
Mladý Montalbano II
Banánové rybičky
13. komnata Renaty Kalenské

NOVA
6.00
6.25
6.50
7.15
8.05
8.25
9.40
11.15
13.05
15.25
17.05
19.30
20.15
21.25
21.55
23.40
1.10
1.50
2.15
3.10

Oggy a Škodíci V
Lví hlídka (26)
Looney Tunes: Úžasná show II (20)
Kačeří příběhy (43, 44)
Show Toma a Jerryho II (11)
Sněhurka
Rande v Římě
Komedie (USA, 2010)
Hop
Animovaný film (USA, 2011)
Země zítřka
Sci-fi film (USA/Šp., 2015)
Ten svetr si nesvlíkej
Komedie (ČR, 1980)
Sněženky a machři po 25 letech
Komedie (ČR, 2008)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Profesor T. (5)
Střepiny
S ledovým klidem
Akční film (USA, 2012)
Ten svetr si nesvlíkej
Komedie (ČR, 1980)
Kriminálka Miami IV
Krok za krokem (16)
Volejte Novu
DO-RE-MI

6.15
6.30
6.50
7.30
7.55
9.05
9.40
10.10
11.00
11.50
12.45
13.25
13.50
14.30
16.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.15
0.10
1.20
3.30
4.35

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (20)
Transformers: Roboti v utajení (25)
M.A.S.H (232)
M.A.S.H (233)
Přírodní vesmír (9)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Teď vaří šéf!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Vraždy v Midsomeru
Diagnóza smrti
Krimifilm (ČR, 1979)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Tátové na tahu (12)
Komediální seriál (ČR, 2018)
Sport Star
Zástupce velitele
Akční film (USA, 2006)
Přírodní vesmír (9)
Vraždy v Midsomeru
Spravedlnost v krvi VIII (16)
Jak se staví sen

5.05 Zemětřesení 7.00 Vojna není kojná 8.45 Toy
Story 2: Příběh hraček 10.30 Jak jíst smažené žížaly
12.35 Útěk ze Sibiře 15.05 Sue Thomas: Agentka
FBI II (18-20) 17.50 San Andreas, katastrofický film
(USA, 2015) 20.00 Vánoční skřítek, komedie
(USA/N, 2003) 21.55 Blade, horor (USA, 1998)
0.05 Pařba v Bangkoku, komedie (USA, 2011)

Prima cool
6.35 Extant II (12) 7.30 Top Gear XXV 8.45 Pevnost
Boyard (11) 11.10 MotorSport 11.40 Futurama II (3)
12.10 Simpsonovi XXIX (13, 14) 13.00 COOLfeed 13.15
Simpsonovi XXIX (15, 16) 14.10 Futurama II (4) 14.40
Avatar 17.55 Simpsonovi XXIX (17) 18.30 Simpsonovi
XXIX (18) 18.55 Simpsonovi XXIX (19) 19.30
Simpsonovi XXIX (20) 20.00 Zachraňte vojína Ryana
23.35 Vikingové IV (18) 0.45 Živí mrtví VIII (10)

Prima Max
6.40 Transformers: Roboti v utajení (24) 7.05
Powerpuff Girls (19) 7.25 Velké zprávy 8.35 Pekelná
kuchyně XV (10) 9.25 Vítejte doma! VII (1) 10.20
Dva misionáři 12.20 Želvy Ninja 14.35 Lepší už to
nebude 17.35 Jak ztratit kluka v 10 dnech 20.00
Salt, akční film (USA, 2010) 22.10 Poslední mise,
thriller (USA/Pol., 2004) 23.55 Zástupce velitele,
akční film (USA, 2006)

pondělí 26. listopadu 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.50
Všechno, co mám ráda 10.20 168
hodin 10.55 První republika III (12/13)
11.50 StarDance IX... 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 Příště budeme chytřejší, staroušku!
15.55 To je vražda, napsala IX
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Lynč (6/8)
20.55 Trpaslík (3/6)
21.40 Reportéři ČT
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Kriminalista
23.25 Na stopě
23.45 Taggart
0.35 AZ-kvíz

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.05
0.00
1.40
2.20
2.55
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3565)
Profesor T. (5)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (340)
Dr. House IV (15, 16)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3566)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (59)
Specialisté (1)
Námořní vyšetřovací služba XIV (19)
Beze stopy VI
Dr. House IV (15, 16)
Kriminálka Miami IV
Střepiny
Krok za krokem (17)
Co na to Češi

6.05
6.20
7.05
7.55
8.35
9.05
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.30
0.25
1.30
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (21)
My Little Pony VI (26)
M.A.S.H (233)
M.A.S.H (234)
M.A.S.H (235)
Ohnivý kuře (39)
Čtyři mořské panny a nástrahy
lásky
Romantický film (N, 2005)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (21)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (2)
Návrat komisaře Rexe XIII (3)
Návrat komisaře Rexe XIII (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (138)
Ano, šéfová!
Teď vaří šéf!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIII (3)
Návrat komisaře Rexe XIII (4)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (2)
Prostřeno!

5.50 Zloději a vyděrači 7.30 Bláznivá dovolená
v Evropě 9.15 Rande v Římě 11.25 Vánoční skřítek
13.15 Teleshopping 13.35 Země zítřka 16.00 Divoké
kočky 17.55 Slečna Drsňák: Ještě drsnější 20.00
Secretariat, životopisné drama (USA, 2010) 22.25
Lidé jako my, komediální drama (USA, 2012) 0.35
Blade, horor (USA, 1998)

Prima cool
10.55 Top Gear XXV 12.05 Futurama II (4) 12.35
Simpsonovi XXIX (17, 18) 13.25 COOLfeed 13.40
Simpsonovi XXIX (19, 20) 14.35 Těžká dřina 15.10
Re-play 15.45 Futurama II (5) 16.05 Špinavá práce IV
(8) 17.05 Top Gear XXV 18.35 Simpsonovi XXIX (21)
19.05 Simpsonovi (1-3) 20.25 COOLfeed 20.40 Těžká
dřina 21.20 Teorie velkého třesku (3, 4) 22.15 Prima
Partička 23.10 Cesty k úspěchu 23.15 COOLfeed

Prima Max
6.40 Transformers: Roboti v utajení (25) 7.05
Powerpuff Girls (20) 7.25 Velké zprávy 8.40
Pekelná kuchyně XV (11) 9.30 Vítejte doma! VII (2)
10.25 Hvězdná brána V (4) 11.20 Už se nebojím
13.20 Jak ztratit kluka v 10 dnech 15.50 Velké
nesnáze v Malé Číně 18.05 Veterinář vyšetřuje:
Mrtvý v moři 20.00 Exmanželka za odměnu 22.20
Lovec bouřek 0.25 Salt, akční film (USA, 2010)

úterý 27. listopadu 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Příběhy slavných... Jiří Brabec
10.35 My všichni školou povinní
(12/13) 11.35 Černé ovce 11.50
StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Splynutí duší
15.15 Uvolněte se, prosím
16.00 To je vražda, napsala IX
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 IX... kolem dokola
20.05 Doktor Martin 2
21.00 Já, Mattoni
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Mladý papež (7/10)
22.50 Kriminalista
23.50 AZ-kvíz

5.55
8.40
9.00
9.55
10.55
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
2.05
2.55
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3566)
Specialisté (59)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (341)
Dr. House V (1, 2)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3567)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (853)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba
XIV (20)
Beze stopy VI
Dr. House V (1, 2)
Kriminálka Miami IV
Krok za krokem (18)
Co na to Češi

6.05
6.25
7.05
7.55
8.35
9.05
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.50
1.50
2.55
3.55

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (22)
My Little Pony VII (1)
M.A.S.H (235)
M.A.S.H (236)
M.A.S.H (237)
Ohnivý kuře (40)
Čtyři mořské panny a pěkné
nadělení
Romantický film (N, 2007)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (22)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (3)
Návrat komisaře Rexe XIII (5)
Návrat komisaře Rexe XIII (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (26)
Polda III (6)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIII (5)
Návrat komisaře Rexe XIII (6)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (3)
Prostřeno!

5.35 Sněhurka 6.45 Dr. House IV (15, 16) 8.35
Vánoční skřítek 11.00 Slečna Drsňák: Ještě drsnější
13.35 Maska 15.25 San Andreas 17.40 Sněženky
a machři po 25 letech, komedie (ČR, 2008) 20.00
Souboj Titánů, fantasy film (USA/VB, 1981) 22.20
Pravda zabíjí, krimifilm (USA, 1999) 0.50 S ledovým klidem, akční film (USA, 2012)

Prima cool
11.30 Těžká dřina 12.05 Futurama II (5) 12.35
Simpsonovi XXIX (21) 13.05 Simpsonovi (1) 13.25
COOLfeed 13.40 Simpsonovi (2, 3) 14.40 Teorie
velkého třesku (3, 4) 15.40 Futurama II (6) 16.00
Špinavá práce IV (9) 17.00 Top Gear II 18.15
Simpsonovi (4-7) 20.05 COOLfeed 20.15 Top Gear
speciál: Nejlepší závody (7) 21.20 Teorie velkého
třesku (5, 6) 22.20 Partička 23.00 COOLfeed

Prima Max
6.05 My Little Pony VI (26) 6.30 Powerpuff Girls
(21) 6.45 Velké zprávy 7.35 Pekelná kuchyně XV
(12) 8.35 Vítejte doma! VII (3) 9.30 Hvězdná brána
V (5) 10.30 Kapsy plné dynamitu 13.50 Veterinář
vyšetřuje: Mrtvý v moři 15.45 Exmanželka za
odměnu 18.10 Smrtelná pomsta 20.00
Rozpoutané peklo 22.20 Ve jménu krále 3: Síla
medailonu 0.10 Lovec bouřek

středa 28. listopadu 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.45 Půjčka. KomeR, 1976) 10.40
Doktor Martin 2 11.35 Černé ovce
11.50 StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance IX... když hvězdy tančí
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 StarDance IX... kolem dokola
20.10 Rapl (13/13)
21.10 Dovolená v éře páry
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Mladý papež (8/10)
23.05 Columbo
0.20 AZ-kvíz
0.45 Objektiv
1.15
Máte slovo s M. Jílkovou
2.20 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
2.05
2.55
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3567)
Ordinace v růžové zahradě 2 (853)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (342)
Dr. House V (3, 4)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3568)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Mise nový domov II
O 10 let mladší
Námořní vyšetřovací služba
XIV (21)
Beze stopy VI
Dr. House V (3, 4)
Kriminálka Miami IV
Krok za krokem (19)
Co na to Češi

6.05
6.20
7.05
7.55
8.35
9.05
10.15
12.10
12.25
13.25
14.20
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
0.50
1.55
3.00
4.00

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (23)
My Little Pony VII (2)
M.A.S.H (237)
M.A.S.H (238)
M.A.S.H (239)
Ohnivý kuře (41)
Rosamunde Pilcherová:
Kolotoč života
Romantický film (N, 1994)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (23)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (4)
Návrat komisaře Rexe XIII (7)
Návrat komisaře Rexe XIII (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (139)
Show Jana Krause
Tátové na tahu (12)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIII (7)
Návrat komisaře Rexe XIII (8)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (4)
Prostřeno!

5.45 Dr. House V (1, 2) 7.35 Sue Thomas: Agentka
FBI II (18-20) 10.55 Země zítřka 13.30 Sekretariát
15.50 Souboj Titánů, fantasy film (USA/VB, 1981)
18.10 Něco nového, romantická komedie (USA,
2006) 20.00 Mars útočí!, parodie (USA, 1996)
22.00 Bláznivá škola, komedie (USA, 1996) 23.40
Muži v naději, komedie (ČR, 2011)

Prima cool
12.05 Futurama II (6) 12.35 Simpsonovi (4, 5) 13.30
COOLfeed 13.40 Simpsonovi (6, 7) 14.40 Teorie
velkého třesku (5, 6) 15.40 Futurama II (7) 16.00
Špinavá práce IV (10) 17.00 Top Gear II 18.15
Simpsonovi (8-11) 20.05 COOLfeed 20.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IX (13) 21.20 Teorie velkého
třesku (7, 8) 22.20 Partička 23.05 COOLfeed 23.15
Špinavá práce IV (10) 0.15 Partička 0.55 12 opic III (7)

Prima Max
6.35 My Little Pony VII (1) 7.05 Powerpuff Girls (22)
7.25 Velké zprávy 8.40 Pekelná kuchyně XV (13)
9.30 Vítejte doma! VII (4) 10.25 Hvězdná brána V
(6) 11.25 Velké nesnáze v Malé Číně 13.30 Smrtelná
pomsta 15.20 Rozpoutané peklo 17.45 Sexy botky
20.00 Hledání Země Nezemě, životopisný film
(VB/USA, 2004) 22.10 Smyčka se stahuje 0.20 Ve
jménu krále 3: Síla medailonu

čtvrtek 29. listopadu 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Výfuk 9.15 Rozsudek
(4) 9.55 Dynastie Nováků (1/13) 10.40
Dovolená v éře páry 11.35 Černé ovce
11.50 StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Úsměvy Antonie Hegerlíkové
14.40 Docent
15.05 Jako malé děti
15.55 To je vražda, napsala IX
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 IX... kolem dokola
20.05 Doktor Martin 2
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Případy detektiva Murdocha VIII
23.15 Mladý papež (7/10)
0.00 Mladý papež (8/10)

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.25
2.05
2.55
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3568)
Mise nový domov II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (343)
Dr. House V (5)
Dr. House V (6)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3569)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (854)
Život ve hvězdách
Sabotáž
Akční film (USA, 2014)
Dr. House V (5, 6)
Kriminálka Miami IV
Krok za krokem (20)
Co na to Češi

6.15
6.30
7.15
8.00
8.40
9.10
10.20
12.15
12.30
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (24)
My Little Pony VII (3)
M.A.S.H (239)
M.A.S.H (240)
M.A.S.H (241)
Ohnivý kuře (42)
Rosamunde Pilcherová:
Divoký tymián
Romantický příběh (N, 1994)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (24)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (5)
Návrat komisaře Rexe XIII (9)
Návrat komisaře Rexe XIII (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (27)
Prima Partička
Já, Kajínek
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe XIII (9)
Návrat komisaře Rexe XIII (10)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (5)
Prostřeno!

5.30 Sue Thomas: Agentka FBI II (20) 6.30 Dr.
House V (3, 4) 8.20 Něco nového 10.15 Souboj
Titánů 13.00 Pouto mlčení 15.05 Mars útočí!,
parodie (USA, 1996) 17.05 Bitva v Ardenách, válečný
film (USA, 1965) 20.00 Námořní vyšetřovací služba
VII (9, 10) 21.55 Riziko, krimifilm (USA, 2000) 0.15
John Wick, akční film (USA, 2014)

Prima cool
11.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (13) 12.05
Futurama II (7) 12.35 Simpsonovi (8, 9) 13.25
COOLfeed 13.40 Simpsonovi (10, 11) 14.40 Teorie
velkého třesku (7, 8) 15.35 Futurama II (8) 16.00
Špinavá práce IV (11) 17.00 Top Gear II 18.15 Simpsonovi (12, 13) 19.10 Simpsonovi II (1, 2) 20.05
COOLfeed 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku (9, 10) 22.20 Komando 0.15 Špinavá práce IV (11)

Prima Max
6.05 My Little Pony VII (2) 6.30 Powerpuff Girls
(23) 6.40 Velké zprávy 8.00 Hvězdná brána V (7)
9.05 Hodný, zlý a ošklivý 12.50 Sexy botky 15.10
Hledání Země Nezemě 17.20 Banditi, krimikomedie
(USA, 2001) 20.00 Na kolejích čeká vrah, krimifilm
(ČR, 1970) 21.50 Pan Dokonalý, romantická
komedie (USA, 2009) 23.45 Smyčka se stahuje,
akční film (USA, 2016)

pátek 30. listopadu 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IX 9.55 Jako malé děti 10.40 Doktor
Martin 2 11.40 Černé ovce 11.50
StarDance IX... 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... Čestmír Řanda
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 IX... kolem dokola
20.05 První republika III (13/13)
21.05 13. komnata Jana Vodňanského
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.30 Hercule Poirot X
0.05 Případy detektiva Murdocha VIII
0.50 AZ-kvíz
1.20 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.50
0.55
2.35
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3569)
Ordinace v růžové zahradě 2 (854)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (344)
Dr. House V (7)
Dr. House V (8)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3570)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Probudím se včera
Komedie (ČR, 2012)
Tajný agent Jack T.
Akční thriller (USA, 1997)
Dr. House V (7, 8)
Kriminálka Miami IV
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (344)

6.05
6.20
7.05
7.50
8.30
9.05
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.40
23.50
0.55
2.00
3.00
3.55

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls (25)
Transformers: Roboti v utajení (26)
M.A.S.H (241)
M.A.S.H (242)
M.A.S.H (243)
Ohnivý kuře (43)
Rosamunde Pilcherová: Milostná
rošáda
Romantický příběh (N, 1994)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (25)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (6)
Návrat komisaře Rexe XIII (11)
Návrat komisaře Rexe XIII (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Já, Kajínek
96 hodin: Zúčtování
Thriller (USA/Fr., 2014)
Návrat komisaře Rexe XIII (11)
Návrat komisaře Rexe XIII (12)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (6)
Prostřeno!
Policie v akci

5.05 Bitva v Ardenách 7.50 Dr. House V (5, 6) 9.40
Poslední západ slunce 12.25 Mars útočí! 14.45
Smrtelná nákaza 16.25 Námořní vyšetřovací služba
VII (9, 10) 18.15 Bláznivá dovolená v Las Vegas
20.00 Toy Story 3: Příběh hraček, animovaný film
(USA, 2010) 21.55 Kult hákového kříže, krimifilm
(USA, 1998) 0.15 Riziko, krimifilm (USA, 2000)

Prima cool
7.25 Hvězdná brána V (8) 8.45 Top Gear II 9.50 Špinavá práce IV (11) 10.50 Autosalon 12.05 Futurama
II (8) 12.35 Simpsonovi (12, 13) 13.30 COOLfeed
13.40 Simpsonovi II (1, 2) 14.40 Teorie velkého
třesku (9, 10) 15.35 Futurama II (9) 16.00 Špinavá
práce IV (12) 17.00 Top Gear II 18.15 Simpsonovi II
(3-6) 20.05 COOLfeed 20.15 Flynn Carsen 3:
Jidášův kalich 22.15 Legie 0.15 Špinavá práce IV (12)

Prima Max
6.35 My Little Pony VII (3) 7.05 Powerpuff Girls
(24) 7.25 Velké zprávy 8.40 Pekelná kuchyně XV
(14) 9.40 Pekelná kuchyně XV (15) 10.25 Vítejte
doma! VII (5) 11.25 Vítejte doma! VII (6) 12.20
Hvězdná brána V (8) 13.20 I muži mají své dny
15.25 Banditi 18.05 Cesta do středu Země, dobrodružný film (Kan., 2008) 20.00 Kmotr III, drama
(USA, 1990) 23.40 Mutant: Probuzení

Prodejna
HospodářskýcH potřeb
slaný, pražská 1579

Nabízíme Vám široký sortiment zboží.
Najdete u nás potřeby pro chovatele, zemědělce, zámečníky,
zahrádkáře, myslivce, rybáře a mnoho jiných.
Prodejnu naleznete v areálu vedle sila.

krmné směsi pro užitková zvířata

krmení pro domácí mazlíčky

potřeby pro chov i zabezpečení

obiloviny, olejniny

granule

koryta

pasti, odchytové klece

šroty, směsi

konzervy

napáječky

elektr. ohradníky

minerály, soli

pamlsky

krmné misky

pletivo

spojovací materiál

ruční nářadí

elektronářadí

spotřební zboží

šrouby

vrtáky železo / beton

vrtačky

brusné kotouče

hřebíky

šroubováky

rozbrušovačky

pytle

řetězy, provazy

kleště

pily

silony

elektrody

sady klíčů

vysavače

kurty na zajištění nákladu

závitové tyče

sekáče

kompresory

kufry na nářadí

ochranné pracovní oděvy

autokosmetiku

nemrznoucí směsi

žebříky, štaﬂe

pracovní boty

lepidla, montážní pěny

zahradní hadice

plachty

rukavice

čisticí prostředky

lopaty, smetáky, koše

barely, sudy, popelnice

AgroZZN, a.s., V Lubnici 2333, 269 26 rakovník, IČ. 45148082
pRodeJNA sLANý, tel. 312 519 176, e-mail: pankova@agrozzn.cz
otevřeno: pondělí až čtvrtek od 6:00 – 15:30, pátek od 6:00 – 14:00
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Kraj chystá stovky oprav
Zlepšování stavu silnic
bude prioritou také
v nadcházejícím roce.
Hejtmanství přidá na
opravy a údržbu o 100
milionů korun více.

STŘEDNÍ ČECHY | Krajští zastupitelé
budou projednávat rozpočet na dalších
dvanáct měsíců. Už nyní je jasné, že velkou položku bude stejně jako loni tvořit
doprava, respektive peníze na údržbu a
rekonstrukce silnic. „Díky navýšení daňových příjmů bude možné na běžné
opravy a údržbu silnic dát oproti roku letošnímu, kdy tyto finanční prostředky činily 1,26 miliardy korun, o 100 milionů

korun více. Budou tedy činit 1,36 miliardy korun,“ uvedl k návrhu hospodaření
v kapitole doprava náměstek hejtmanky
pro finance Gabriel Kovács (ANO).
K této částce je třeba připočíst peníze
od státu. Vedení kraje pak může v případě potřeby přidat další miliony z případných přebytků hospodaření. K přerozdělování dalších sum většinou dochází až
ve druhém kvartále nadcházejícího

roku. Pomoci mohou také evropské dotace, které se kraji daří úspěšně čerpat.
Díky pěknému počasí pokračují i letošní opravy. Krajští silničáři ještě do
Nového roku zprovozní most přes dálnici D11 mezi Sadskou a Poříčany, hotové mají být křižovatka na silnici II/102
ve Vlašimi či průtah Mšenem. Nejnákladnější je zabezpečení skal mezi Štěchovicemi a Strnady.
(cov)
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Ve špatném stavu jsou silnice i mosty
STŘEDNÍ ČECHY | Nejdelší síť silnic,
o něž se stará, a zároveň dopravně nejvytíženější region z celého Česka – to jsou
dvě základní charakteristiky středočeské silniční dopravy, které stávající vedení kraje – podobně jako jejich předchůdce – limitují. K tomu je třeba přidat stále ještě značný handicap způsobený někdejším zanedbáváním stavu středočeských cest. „A nejde jen o silnice, ve špatném stavu je stále množství mostů,“
upozornil radní pro dopravu František
Petrtýl (ANO).

Do dvou let, která stávající vedení
kraje dělí od konce funkčního období,
by mělo být viditelně lépe. O značné aktivitě svědčí i dlouhodobější plán, podle
něhož jsou v zásobníku dopravních staveb na roky 2019 a 2020 téměř čtyři
stovky položek. Jde o 318 úseků krajských silnic a 43 mostů. „Je skutečně
nutné spustit je v co nejkratší době, tedy
do dvou let, protože jejich aktuální stav
není dobrý. Vycházíme z odborného sledování stavu silnic druhé třídy a rovněž
pravidelných prohlídek na silnicích třetí

třídy,“ konstatovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Vedení kraje si
ale zatím nechává pro sebe, kde se má
opravovat. „Podle předpokladů odborníků si opravy všech těchto silnic vyžádají téměř 3,17 miliardy korun, u mostních objektů 557,9 milionu korun. Měly
by být čerpány z rozpočtu kraje a ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI),“ uvedl František Petrtýl. Podmínkou je udělení podpory na jednotlivé stavby. Konkrétní projekty už se rýsují v zásobníku akcí, které kraj prove-

de díky pomoci z Evropské unie. Z bruselských peněz by se měly v nejbližší
době realizovat tři stavby, jejichž hodnota je zhruba 200 milionů korun. Motivací ke stavebním úpravám je v tomto případě především bezpečnost. „V jednom
případě je nutné důkladně opravit poničenou silnici, ve druhém zabezpečit
skalní masivy nad vozovkou, ve třetím
se bude na žádost starostů obcí stavět
okružní křižovatka na místě, kde dochází k vážným dopravním nehodám,“ upozornila hejtmanka.
(cov)
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Moderátor Jiří Štuchal: Dáma není jen titul, dáma ...

Tajenka: ... je vlastnost.
INZERCE

Kladensko a Rakovnicko
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Plekanec se blíží
ke startu za Rytíře

Tomáš Plekanec při utkání letošního mistrovství světa. Zatímco reprezentační kariéru po šampionátu ukončil, v českých soutěžích chce válet dál.
FOTO | ONDŘEJ DEML

Bývalý reprezentační kapitán
trénuje s kladenskými hokejisty
a za týden by měl naskočit do
prvoligových zápasů.
PETR PROCHÁZKA
KLADNO | Sobota 1. prosince. Tohle datum by si
měli zatrhnout fanoušci kladenského hokeje. Je totiž
hodně pravděpodobné, že právě v tento den naskočí
po letech v dresu Rytířů do soutěžního zápasu slavný útočník Tomáš Plekanec.
Hokejista prozradil termín během rozhovoru pro
Českou televizi.
A co víc, vedle centra Plekance by se mohl na křídle první kladenské formace objevit i Jaromír Jágr.
„Je to jedna z variant. Jarda už je připravený a je
otázka času, kdy naskočí,“ řekl Tomáš Plekanec.
Kladenský odchovanec letos dosáhl na velkolepou metu tisíce odehraných zápasů v NHL, krátce
poté se však dohodl s Montreal Canadiens na rozvázání kontraktu. Vrátil se do mateřského Kladna, kde
se po zranění zapojuje zpět do tréninkového cyklu.
„Cítím se už docela dobře a věřím, že do toho příštího víkendu mi to vyjde akorát. Že budu moct dotré-

novat kondičku, která po šesti týdnech není na takové úrovni, na jaké bych chtěl, a budu připravený nastoupit. Věřím, že od pondělí už půjdu na sto procent a tím pádem už potom budu schopný naskočit
do zápasů,“ prohlásil šestatřicetiletý centr.
Kladno se v první lize doma představí ve dvou
dnech po sobě, nejprve v sobotu 1. prosince přivítá
Litoměřice a pak v neděli 2. prosince vyzve Frýdek-Místek.

Sparta, nebo Kometa?
Plekanec se netají záměrem nastupovat také v extralize, kde o něj projevila zájem celá řada klubů. V téhle otázce ovšem zatím není zcela jasno, zkušený
forvard si vybírá.
„Je to ve fázi jednání. Vím pouze to, že určitě začnu prvních pár zápasů na Kladně, protože jsem po
zranění. Věřím, že zvládnu nějaká utkání za Rytíře a
potom budeme vědět víc,“ neprozradil příliš konkrétního Plekanec.
I když se bezprostředně po jeho návratu spekulovalo především o Třinci, nyní se zdá, že jsou na servisu jiní adepti. O služby bývalého reprezentačního
kapitána se ve frontě hlásí Kometa Brno, Plzeň,
Sparta a Mladá Boleslav. Ať už kývne komukoliv,
měl by i dál díky střídavým startům válet za Kladno.
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SENIOR DŮM MARTA
nabízí: • ubytování a stravování
• zajištění soc. a ošetřovatelských
služeb kvalifikovaným personálem
• registrace na poskytování soc. sl.
dle §49 Zák. 108/2006 Sb.
Černokostelecká 326/25, Říčany
Tel.: 777 662 740
323 604 124 - sociální pracovnice

e-mail: senior.dum.marta@seznam.cz

www.seniordummarta.cz

Skvělé BIELASTICKÉ
napínací potahy z Itálie

LUXURY
Collection

dodají Vaší sedačce novou tvář!

napínací potahy
Made in Italyy

béžová

od

30°

1.095

Kč

» vysoce elastické - dokonale

se přizpůsobí sedačce či křeslu

» velmi dobře sedí
» kvalitní a odolný materiál

praní

hnědá

ROZTAŽITELNÉ
VŠEMI SMĚRY

cihlová

Nebaví Vás pohled na opotřebené potahy Vašeho křesla či sedací soupravy? Máme pro Vás řešení! S napínacími potahy změníte
vzhled Vaší staré sedací soupravy během chvilky. Napínací potahy
italské výroby jsou vysoce roztažitelné do šířky i výšky a přizpůsobí
se lehce každému typu sedací soupravy či křesla a navíc vypadají
skutečně šik! Jsou vyrobeny z velmi odolného materiálu, jsou pratelné v pračce a dokonale ochrání Vaši sedací soupravu před poničením dětmi nebo Vašimi domácími mazlíčky. Elasticitu a nápadnou
strukturu zajišťuje síť jemných gumiček na rubové straně. Materiál:
50% polyester, 50% bavlna. Praní na 30°C. Vyrobeno v Itálii. Rozměry stejné pro všechny druhy: výška do 100 cm, hloubka do 100 cm.
Rozdílná šířka.
UNIVERSO

béžová

hnědá

cihlová

CENA

křeslo

506 37.01

512 78.01

512 79.01

1.095 Kč

2 - sedačka

506 37.02

512 78.02

512 79.02

1.695 Kč

3 - sedačka

506 37.03

512 78.03

512 79.03

2.095 Kč

otoman vlevo

506 37.07

512 78.07

512 79.07

3.199 Kč

otoman vpravo

506 37.08

512 78.08

512 79.08

3.199 Kč

2 - sedačka

křeslo

0
13

170 - 200 cm

otoman vpravo

80
-1
cm

60-110cm

120-160cm

170-220cm

Jak na to?
1.

najděte etiketu umístěnou
na spodní straně

60 - 100 cm

2.

začněte natahovat
potah od opěradla

3.

postupujte s napínáním
od shora dolů

4.

užijte si pohodlí
nové sedačky

objednávejte na www.decodoma.cz tel.: 491 204 204

K18Z5X92

