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Ovace vestoje! Házenkáři mají formu
PROMĚNY

Smetanovo náměstí v Brodě
oživily vodní prvky
...str. 3

ZDRAVOTNÍ MAPA ČESKA

Češi vědí, že nemají kondici,
ale kašlou na to
...str. 4
Na druhém místě extraligové tabulky jsou kolo před polovinou základní části házenkáři Nového Veselí. Takto minulou sobotu slavili před zaplněnou ZDT arenou dramatické vítězství 26:25 nad Kopřivnicí. Více čtěte na straně 23.
FOTO | JIŘÍ BÁRTA

„Paličky krásně voní“
Eva Hrnčířová hraje cimbál od dětství, jako dcera
primáše má folklor v krvi. Teď díky „exotickému“
nástroji rozdává radost s Horáckou muzikou.
JIŘÍ BÁRTA
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | „Proč si nenosíš nástroj sama jako všichni ostatní muzikanti?“ dobírají si kolegové z kapely
Evu Hrnčířovou. Jenže ono se řekne:
Nos si cimbál! „Po vystoupení přestává
být nástrojem a stává se nábytkem,“ glosuje cimbalistka Horácké muziky. „Rozloží se, odšroubují se nohy, pedál, zabalí se a na vozíčku se převeze. Váží asi
metrák…“
Eva Hrnčířová má folklor v krvi. Rodačka se Staré Břeclavi se na cimbál uči-

la hrát už na základní umělecké škole.
„Na jižní Moravě se cimbál běžně vyučuje,“ říká žena, která se na Vysočinu
provdala. S rodinou žije v Obyčtově.
Zatímco v jejím současném domově
může působit tento strunný nástroj poněkud exoticky, na Slovácku jde leckdy
o běžnou výbavu domácnosti. „Můj tatínek byl primáš cimbálové muziky, který si přál mít cimbálovou muziku doma.
Jsme čtyři sourozenci a všichni na něco
hrajeme, dva bratři už mají každý svoji
cimbálovku, vyloženě jsem v tom vyrostla,“ líčí Hrnčířová, jak se k cimbálu

dostala. Doma prý vždy jeden až dva
cimbály bývaly.
Jen si zkuste představit, jak asi vypadají rodinné akce. „Na svatbách a dalších oslavách se vždycky sejdeme, třeba i s bratranci, kteří se výborně oženili
a přivedli do rodiny další hudebnice. Je
to čím dál lepší,“ dodává se smíchem.
A aby nebylo muzikantů v rodině
málo, její manžel je varhaník…
Eva Hrnčířová začala hrát s Horáckou muzikou před čtyřmi lety. „Jednou
mi volal primáš, že se dozvěděl, že na
Žďársku bydlí cimbalistka, a jestli si
s nimi nechci zahrát. Já na to, že nechci.
Byla jsem na mateřské a neměla čas. Navíc jsem byla nedůvěřivá k místnímu horáckému folkloru, byla jsem taková namlsaná z jižní Moravy,“ líčí.
POKRAČOVANÍ NA STRANĚ 2
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Češtinářské libůstky znalce
jazyka Karla Olivy
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KRÁTCE
Na zámku si můžete
změřit i hlasitost křiku

„Paličky krásně voní“

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | Až do konce
roku na žďárském zámku zakotvila putovní výstava Poznávej se. Interaktivní,
zábavná a vzdělávací akce je pokračováním výstavy Hry a klamy libereckého
iQParku. „Výstava v sobě kombinuje
hru, zábavu i poučení, zahrnuje na pět
desítek exponátů, které jsou přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení,“ informovala Lucie Herberová ze
zámku Žďár. Malí i velcí návštěvníci zapojí do řešení všechny smysly, mohou si
vytvořit 3D otisk těla, změřit sílu stisku
ruky nebo třeba hlasitost výkřiku. Výstava v budově konventu je otevřená od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v pondělí
jen pro objednané skupiny.
(bar)

Výstava připomíná
násilnou kolektivizaci
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | Rozkulačeno, to je název výstavy, která do 5. prosince zakotvila ve vstupním vestibulu
Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4. „Výstava Ústavu pro studium
totalitních režimů se zabývá kolektivizací, která výrazně změnila charakter života na venkově. Tento násilný proces
ovlivnil nejen samotné držení půdy, ale
výrazně postihl mezilidské vztahy a zasáhl do tváře krajiny,“ uvedla spoluorganizátorka akce Lenka Šimo. Čtvrtá základní škola s Ústavem pro studium totalitních režimů spolupracuje už tři roky.
Veřejnost může výstavu navštívit po
předchozí domluvě se sekretariátem
školy.
(bar)

Historik provede zájemce
po brodských továrnách
HAVLÍČKŮV BROD | Úspěšná série
procházek havlíčkobrodskou historií pokračuje v sobotu 24. listopadu. Zájemci
se sejdou v 9 hodin v Beckovského ulici
2045 (starý Pleas). Průvodcem bude historik a ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Michal Kamp. „Tentokrát provede všechny zájemce po nejzajímavějších stále stojících, ale i zbouraných
brodských továrnách na západní straně
města: textilní továrně bratří Mahlerů,
Vonkově škrobárně, Weidenhofferově
mlýně, textilce Löwy & Drücker či
městské plynárně,“ zve muzeum. Tématem nebude jen historie objektů a jejich
architektonický vývoj, ale také osudy
někdejších továrníků. Zájemci musí počítat s tím, že je čeká několik kilometrů
chůze. Vstupné je dobrovolné.
(bar)

Horácká muzika i s cimbalistkou Evou Hrnčířovou letos doprovázela i Krojovou pouť na Zelené hoře.
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zanedlouho se spolu však potkali. „Já si
zrovna přivezla cimbál z Břeclavi a zahráli jsme si v Kapli u Hendrychů. V kapele se potom rozhodli, že cimbál koupí, i když s nimi hrát nebudu. A za tři
dny ho opravdu koupili,“ vzpomíná pobaveně.
Historka, kterak muzikanti ze Žďáru
sháněli cimbál na inzerát v romské osadě na Slovensku, už patří mezi legendární. „Hoši mají zážitek na celý život. Prodejce měl řadu zájemců, rozhodli se je
přeplatit. Primáš s basistou vyrazili, navigace je zavedla doprostřed cikánské
osady, sbírali odvahu vůbec vystoupit
z auta. Všechno dobře dopadlo, prodejce byl úžasný muzikant s velkým srdcem a pozval je domů, zahrál jim. Bylo
vidět, jak prožívá, že o nástroj přijde,“
líčí Hrnčířová.
A tak se cimbál dostal ze Slovenska
do Žďáru. A Eva Hrnčířová k souboru.
Teď už však pokukuje po novém nástroji. „Šetříme na nový, hotový bude za
dva roky, tento současný cimbál je menší a nesplňuje zvukové parametry, které
bychom potřebovali. Ale i ten starý budeme používat dál,“ ujišťuje.
Horácká muzika je v poslední době
čím dál aktivnější a vystoupení přibývají. Letos doprovázela například Krojovou pouť na Zelené hoře nebo dožínky
v Bohdalově. „Čím větší rodiny a práce
doma máme, tím víc muziky paradoxně

Horácká muzika
Soubor založil v roce 1992 brněnský
etnograf a sběratel horáckých písní
Josef „Adžik“ Hora jako
doprovodnou kapelu místních
tanečních souborů. Kapela se však
vydala i vlastní cestou – rozšířila
repertoár o písně moravské,
slovenské i folkové a hraje při
nejrůznějších příležitostech. Minulý
týden pokřtila svoje nové album
Jak studánka otvírá se. V současné
době hraje pod vedením primáše
Milana Nováka ve složení troje
housle, viola, kontrabas, klarinet či
flétna a cimbál. „Rozhodli jsme se
vrátit cimbál do horáckého folkloru.
Jedna názorová skupina si myslí, že
se má hrát v čisté podobě, druhá se
snaží být progresivnější a nebrání se
novým vlivům. Jde o to, co je
správně, a najít přesně tu míru,“ říká
cimbalistka Eva Hrnčířová.

děláme. Hrajeme spolu velmi rádi, snažíme se radost ze společného hraní předávat lidem. Velkou odměnou je, když
se lidé při poslechu rozzáří nebo i slzí
a uvolní se,“ vyznává se cimbalistka.
S manželem vychovává pět dětí, hraje také ochotnické divadlo a ještě zpívá
ve sboru. Jak to všechno stíhá? „Učím
na základní škole hudební výchovu a an-

FOTO | JIŘÍ BÁRTA

gličtinu na půl úvazku, velkou podporu
mám doma, ať už v manželovi, rodičích,
pomáhají i starší děti,“ oceňuje.
Na svůj nástroj nedá dopustit. „Třeba
paličky strašně krásně voní, jsou nejčastěji z ořechového dřeva a nalakované,
obalené vatou a nití,“ popisuje nadšeně.
Cimbál se na jižní Moravu dostal až
před druhou světovou válkou. „Nám už
to přijde jako odjakživa, ale generace
mých prarodičů si pamatuje jiné lidové
písně a v jiném provedení než my. Ale
zrovna na Horácku je cimbál paradoxně
doložený už v 18. století, používal se
typ, který se dal nosit na krku, měl dvě
oktávy, ten současný má pět,“ dělá
malý exkurz do historie.
Postupně získala rodačka ze Slovácka k horáckému folkloru mnohem smířlivější postoj. „Určitě má v Česku svoji
svébytnou pozici,“ uznává po čase.
Minulý týden pokřtila Horácká muzika nové album. Hudebníkům tleskalo
zaplněné žďárské divadlo. „Cédéčko
jsme se snažili udělat pestré, postupně
jsme písně vybírali podle toho, jak na
ně reagovali lidé při vystoupeních. Pozvali jsme také hosty, aby vynikla krása
písní i díky jiným hlasům,“ říká.
O další generaci muzikantů je snad
u Hrnčířů postaráno. Jejich dcera se
loni dostala ve folklorní soutěži Zpěváček až do celostátního kola. „To pro mě
byla velká radost. Ale děti mají často
vlastní cesty a nejdou úplně podle představ rodičů,“ zůstává opatrná.
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Děti lákají nové fontány
Smetanovo náměstí v Havlíčkově Brodě ožilo po rekonstrukci vodními prvky
HAVLÍČKŮV BROD | Centrum Havlíčkova Brodu je opět o něco atraktivnější.
Radnice dokončila rekonstrukci Smetanova náměstí ležícího hned vedle centrálního Havlíčkova. Od něho se liší
téměř ve všem. Nové Smetanovo náměstí je zelené a plné vody.
Jeho rekonstrukce začala už na jaře
roku 2015 východní částí a Havlíčkovou ulicí. Po přestávce se práce pohnuly znovu letos na jaře. Během druhé etapy se stavební firma zaměřila na středovou a západní část náměstí.
Náměstí doznalo výrazných změn.
Vyrostly zde dvě fontány, mezi nimi
teče voda potůčkem klikatícím se podél
cesty středem náměstí. Nyní už jsou
vodní prvky vypnuté.
Nově upravená je plocha pro tržnici
i veškerá dlažba. Zmizelo nevzhledné jezírko ze socialistické éry, které v posledních letech sloužilo spíš jako záhon, i neudržované keře. Na svém místě ve spodní části nedaleko fontány už je replika litinové historické vodní pumpy, která na
bývalém Koňském trhu stávala.
A hlavně je celé náměstí zelené se

INZERCE

pro důchod
bez starosti
telefon:

233 321 850

www.rentaznemovitosti.cz

Na brodském Smetanově náměstí vyrostly i dvě fontány, které přitahují
hlavně pozornost dětí. Nyní už jsou vodní prvky vypnuté. FOTO | PETR LEMBERK
spoustou trávy. Na jaře se zde zazelenají i nové stromy, pestré barvy dodá květná zahrada založená na jižní straně.
„To jsme dodělávali až v uplynulých
dnech, kdy se trochu ochladilo. Práce
s květinami a stromy nešly dělat za záři-

jového a říjnového tepla,“ uvedl místostarosta Libor Honzárek.
Po upravených místech už korzují
lidé. Zvědaví jsou i na večerní či noční
atmosféru. Celý prostor je totiž nově nasvětlen a nasvíceny jsou rovněž kašny

s fontánami i betonová konstrukce ve
tvaru kříže upomínající na kapličku, která v těchto místech stávala až do asanace centra v 70. letech minulého století.
Fontány v horní i spodní části náměstí
však nebudou hrát barvami pořád. „Světla jsou naprogramovaná, ale chtěli jsme
zůstat decentnější, aby to neblikalo jako
na pouti,“ říká Honzárek. Fontány tak
po většinu času budou nasvíceny „bíle“,
barevná světla se ve větší míře přidají
pouze při zvláštních příležitostech.
Obě etapy přeměny Smetanova náměstí dosud vyšly na více než padesát
milionů korun.
(vok)
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akciová společnost
přijme absolventy středních a vysokých škol strojních oborů
na tyto technické funkce :

• KONSTRUKTÉRY
• TECHNOLOGY
• MISTRY DO VÝROBY
Požadujeme:  střední nebo vysokou školu - obor strojírenství
 technické myšlení
 aktivní přístup k řešení problémů
 ochotu se dále vzdělávat
 ﬂexibilitu a zodpovědnost
Nabízíme:  nadstandardní finanční ohodnocení
 zajímavou práci v perspektivní ﬁrmě
 další profesní a jazykový rozvoj
 kariérní růst
 moderní technologie
 zahraniční stáže
 závodní stravování
 vlastní zdravotní středisko
 beneﬁty
 ubytování, bytová výstavba
 zázemí stabilní ﬁrmy
Nástup: ihned nebo podle dohody, ﬁrma uvítá muže i ženy

JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ
A ROZRŮSTAJÍCÍ SE FIRMĚ – KONTAKTUJTE NÁS NEBO
ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU:
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Miloslav Kubíska, vedoucí personálního úseku
U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
nebo E mail – miloslav.kubiska@agrostroj.cz
Bližší informace na telefonu 565 360 208, 728 871 118.
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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.

INZERCE

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

v š e p r o d ů m , l e s , a zah ra d u
OD KINSKÝ Žďár, a.s.

Bezručova 4
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 628 816, 737 215 276
obchod@kinsky-zdar.cz
www.odkinsky.cz
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DÍ A VŠE

-25% na celý sortiment

čerstvých sladkovodních
a mořských ryb v KINSKÉHO RYBÁRNĚ
prodejní doba
út-pá 9:00-17:00 a so 8:00-12:00

Platnost od 23. 11. 2018 do 25. 11. 2018

Sleva se nevztahuje najiž zlevněné zboží, zboží v akci. Slevy se nesčítají. Do vyprodání zásob.

otevírací doba po–pá 9:00–18:00, so 8:00–17:00, ne 9:00–17:0
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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)
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MOBIL CZ

4G

SIM s kreditem 200 Kč
a internetem zdarma!

9:42

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.

To jako data
zadarmo?

Co stavěl táta ,

po stavím

i já !

JJ SIM kup v trafice,
nebo online
Internet zdarma platí
30 dnů od aktivace
SIM nebo dobití. Více
o předplacené kartě
na www.mobil.cz
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

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.

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

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:
Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 • Golčův Jeníkov, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, Havlíčkovo nám. 133, T 601 382
804 • Humpolec, PIPEK, Nerudova 176, T 565 532 406, 777 583 996 • Chotěboř, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, nám. TGM 56, T 601 382 806 • Jihlava,
MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 • Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 • Pacov, MILOŠ ČECH PROFIHOBBY, Žižkova 1051, T 565 444 888 • Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 • Světlá nad Sázavou, ELEKTRO DVOŘÁK, náměstí
Trčků z Lípy 986, T 601 382 807 • Znojmo, Ivan Krejčí, Pražská 88, T 515 221 833

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.
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BONUS
č
AŽ 3000 K
OVÉ HRÁČE

PRO N

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

20 23. listopadu 2018

KDO UVAŘÍ
Pondělí: Kateřina Novotná (24)

Pracuje jako operátorka v call centru. Kateřina žije na Chodově se
svou nevlastní sestrou.
Má přítele. Pokud by
vyhrála, peníze by použila na společnou dovolenou někde v horách a také by uspořádala velkou oslavu pro rodinu a přátele. Mezi její oblíbená jídla patří kuřecí
řízek s bramborovou kaší od maminky.
Nesnáší koprovou omáčku a vnitřnosti
jako ledvinky, játra a srdíčka.

Úterý: Renata Soukupová (24)

Dělá Vysokou školu
obchodní. Hlavně se
ale věnuje práci ve
svém nehtovém studiu. Je prý „šťastně
svobodná“ a žije sama
v Praze. Kdyby zvítězila, peníze by použila na dovolenou.
Mezi její oblíbená jídla patří Bun Bo
Nam Bo. Nesnáší mořské plody, kmín a
houby. Nikdy by nesnědla syrové maso
a vnitřnosti.

Středa: Petra Stachová (31)

Po maturitě odjela na
rok a půl do Anglie,
kde dělala au pair.
Poté strávila další rok
jako au pair ve Španělsku na Mallorce. Po návratu pracovala šest
let jako operátorka call centra a poté dělala koordinátorku medické asistence.
Petra je čtyři roky vdaná a nyní je na mateřské dovolené. Za případnou výhru by
zařídila dětský pokoj. Má ráda rajskou
omáčku s těstovinami a masem. Nesnáší koprovou omáčku a nikdy by nesnědla brouky, cvrčky a žížaly.

Česká republika

Dámská jízda u plotny
Převážně v Praze
a jednou i ve středních
Čechách se u stolu
v pořadu Prostřeno!
po delší době sejdou
jenom samé ženy.
ČR | Bude to „babinec“, v pořadu Prostřeno! na Primě za sporákem změří
svou kuchařskou zdatnost jen dámy.
Ukáže se, že v Praze se žije blaze?
Když si dívky v pondělí v plném počtu u Katky uvědomí, že už žádný muž
nedorazí, rychle se smíří s tím, že to tentokrát bude ryze dámská jízda a začnou
si to užívat. Kateřina je kuchařka průměrně zkušená, stále se učí, v brzké
době se plánuje se svým přítelem odstěhovat na venkov a založit rodinu. Právě
Katčin přítel už v pořadu vařil a jeho
prostřednictvím je hostitelka tak trochu
zasvěcená do zákulisí natáčení. Bude to
někomu vadit?
Druhou večeři nachystá Renata, která
při své práci v nehtovém studiu studuje
i vysokou školu obchodní – prý ale spíš
kvůli mamince, ji samotnou baví více
nehty a design. Vsadí vše na jednu kartu
a zvolí si asijské menu. Své návštěvě nabídne výběr z asijských předkrmů a
jako hlavní chod Bun Bo Nam Bo. Ukáže se, že sázka na Dálný východ vyjde a
dámy si pochutnají.

Pátek: Veronika Volfová (32)

Pracuje jako pokladní.
Veronika už byla dvakrát vdaná, jeden manžel zemřel, s druhým
se rozvedla. Má tři
děti, na které je sama.
Mezi její oblíbená jídla patří segedínský guláš a kulajda. Nesnáší smažené cukety a ve velkém
množství je alergická na rajčata.

Šárka i živelná Veronika se obávají
středečního večírku u Petry, která jim
přijde trochu nudná. Hostitelka chystá
kachní prsíčka a tak zatím pošle soupeřky k vodě, aby se podívaly na ondatry.
Jenže se strhne prudká letní bouřka, slejvák, a nudu promění v drama. Pomohou
děvčata Petře se zavíráním oken v bytě a
s vytíráním potopy?
Hloubavá slečna Šárka čte poezii, je
pracovitá a nesnáší neúspěch. Soupeřky
překvapí večeří ve francouzském stylu,
která přispěje k tomu, že kulinářsky jde
o pestrý týden. Zlatý hřeb večera, hovězí líčka s kořenovou zeleninou na červeném víně s bramborovým pyré, se Šárce
povede, maso je krásně měkké.

Poslední večeři připraví vdova a též
rozvedená žena Veronika. Žije s dětmi
skromně. Vsadí na domáckou kuchyni,
která se může zdát obyčejná. „Veronika
nám polévku naservírovala hodně minimalisticky,“ myslí si Petra – a navíc prý
byla sladká. Ale třeba Kateřině chutná.
Roláda z mletého masa je obrovská, povedená a jako polední menu s bramborovou kaší by jistě uspěla. A také se u jídla dozvíme, jakého chlapa by si Veronika přála, a vůbec nemusí být bohatý…
Jak páteční večer a celé finále dopadne? Jisté je jen to, že šťastnou výherkyní
60 tisíc korun bude tentokrát určitě
žena. Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední den od 17.50 hodin.
(kot)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY A STŘEDNÍCH ČECH
Hlavní jídlo: Kachní prsíčko s bramborovo-dýňovým pyré a levandulí

Čtvrtek: Šárka Camrová (24)

Na Univerzitě Karlově pokračuje v magisterském studiu. Při vysoké škole pracuje na
recepci ve francouzské instituci. Pochází
z jihočeského Tábora,
nyní žije ve zrekonstruovaném bytě na
Vinohradech. Je svobodná. S výhrou nepočítá, ale kdyby přesto vyhrála, část peněz by dala rodičům a zbytek by si uložila. Mezi její oblíbené pochoutky patří
větrník. Nesnáší vnitřnosti, rybí polévku a nemusí tlusté maso.

Samé ženy. V soutěžním pořadu Prostřeno! tentokrát nebude vařit žádný
muž, o výhru 60 tisíc korun se tak utkají „kuchařinky“.
FOTO | FTV PRIMA

Ingredience: 5 francouzských kachních
prsíček (po 225 g), 500 g brambor,
500 g dýně Hokkaidó, plátek másla do
pyré, olivový olej, jedlý levandulový
květ, smetana na vaření a sůl. Postup:
Kachní prsíčko dáme na studenou pánev
a osmažíme nejprve kůží dolů dvě minuty z každé strany na maximum výkonu.
Poté vyjmeme z pánve a dáme do zapékací mísy kůží dospod, nalijeme dvě lžíce studené vody a dvě lžíce olivového
oleje, předehřejeme troubu na 200 °C a
deset minut grilujeme. Pyré se připraví
tak, že si dáme vařit brambory nakrájené
na kousky, po pěti minutách k nim přidáme na kousky nakrájenou dýni a vaříme
dalších deset minut. Poté vše scedíme,
přidáme kousek másla, smetanu, sůl a
rozmixujeme.

Hlavní jídlo: Bun Bo Nam Bo
Mezi českými milovníky vietnamské
kuchyně je již známým pojmem.
Ingredience: 500 g tenkých kulatých
nudli (Bún), 1 kg vepřového bůčku bez
kůže, 1 palice česneku + dva stroužky,
2 lžičky glutamátu, 4 lžíce rostlinného
oleje, 1 lžíce strouhaného zázvoru, 1 cibule, 500 g mungo klíčků, 1 mrkev,
1/2 salátové okurky, 1 ledový salát,
1 svazek koriandru, 1 svazek máty,
1/2 svazku červené perily (asijská bylin-

ka), 1/2 svazku zelené perily, 100 g
opražených arašídů, 100 g smažené cibule, sladkokyselá omáčka, zelený salát, 2 lžičky soli. Postup: Nudle namočte na půl hodiny až hodinu do vlažné
vody, aby po uvaření byly měkké i
uvnitř. Maso nakrájejte na tenké plátky.
Palici česneku rozdělte na stroužky a na-

krájejte je nadrobno. Promíchejte v misce s polovinou soli a glutamátu, dvěma
lžícemi oleje a zázvorem a nechte 15 minut odležet. Cibuli a zbylé dva stroužky
česneku nakrájejte nadrobno. V pánvi
rozehřejte zbylý olej, vsypte cibuli a česnek a jakmile lehce zezlátnou, vložte
maso a opékejte, až zhnědne. Vsypte
klíčky a dvě minuty je poduste, nebo nechte klíčky syrové a obložte jimi maso
na závěr. Vmíchejte zbylou sůl a glutamát a nechte minutu v pánvi odpočinout. Mrkev a okurku oloupejte a nakrájejte na špalíčky. Namočené nudle slijte
a v cedníku je ponořte na 2 až 3 minuty
do vroucí vody, vyjměte a rozdělte do
misek. Ledový salát a bylinky nasekejte
nahrubo a promíchejte. Nudle obložte
masem, klíčky, zeleninou, salátem s bylinkami, nasekanými arašídy a smaženou cibulkou a podávejte s omáčkou a
zelným salátem.
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AMPO – Stabilní řešení pro pohon a posuv již 25 let
Průmyslová výroba, tu strojírenskou nevyjímaje, kuželočelní a planetové převodovky do výše přenášenejsou jen stroje nejrůznějších velikostí a provedení, ného krouticího momentu 500 000 Nm až po planeale i spousta dalších zařízení, která udržují potřené tové převodovky, aplikované do mobilní techniky, kde
systémy a procesy v pohybu. Všechno pro pohony, ve spojení s hydraulickým pohonem přenášejí krouticí
posuvy či dopravníkové systémy je v nabídce ob- moment až 200 000 Nm.
chodní společnosti AMPO s.r.o. ze Žďáru nad SázaNeustále se zvyšující požadavky na rychlost dodávou již skoro 25 let.
vek si vynutily mít k dispozici značné skladové zásoby
hotových výrobků, ale vzhledem ke speciﬁckým požadavkům zákazníků bylo nutno se orientovat i na možnosti přestavby pohonů a v konečné fázi i na stavbu
pohonů přímo ve ﬁrmě
AMPO. Od roku 2015 funguje proto ve ﬁrmě vlastní montážní centrum, kde jsou pohony montovány
a zkoušeny především pro rychlé a speciﬁcké požadavky zákazníků. Širokou škálu převodovek doplňuje
nabídka lineárních aktuátorů na principu trapézových
nebo kuličkových šroubů v kombinaci s převodovkou
a elektropohonem.

Zasazení lípy pro uctění 100. výročí republiky pro
další generace
Firma AMPO vstoupila na český a slovenský trh
v roce 1994 jako rodinná ﬁrma se záměrem obsáhnout
široký segment trhu rozsáhlou škálou subdodávek pro
stavbu strojů a zařízení, případně dodávky náhradních
dílů.
Rozvoj společnosti znamenal razantní rozšiřování
nabízených produktů a k pohonům a převodovkám se
začaly řadit další komponenty a strojní součásti, které
umožňovaly konstruktérům sestavovat celé funkční
uzly, části strojů nebo dopravní systémy.
Téměř 25 let existence ﬁrmy AMPO znamenala
bouřlivý rozvoj od prvních pronajatých prostor pro
obchod a skladování přes první vlastní halu a administrativní budovu, která byla uvedena do provozu v r.
2000 až po dnešní nejnovější obchodně-administrativní areál s montážními a výrobními centry. Současné
prostory společnosti nabízejí podmínky pro poskytování služeb zákazníkům na té nejvyšší úrovni.
V průběhu rozvoje společnosti docházelo k rozšiřování požadavků a proto byla zahájena distribuce
lineárního vedení značky PRECISION MOTION INDUSTRIES. Za účelem udržení nejvyšších standardů dodávek zákazníkům bylo potřeba vytvořit vyhovující
prostředí pro zpracování těchto lineárních systémů.
V dnešní době zabírá naše PMI řezací centrum skoro
1/4 celkových skladovacích a výrobních prostor.
Soubor nabízených komponentů ﬁrmou AMPO je
jistě jednoznačnou výhodou při výběru subdodávek
pro konstruktéra, ale i zásobáře - nákupčího podniku,
pokud může širokou škálu jím zabezpečovaných položek nakoupit u jednoho dodavatele. Taková nabídka je
vhodná nejen pro výrobce různých výrobních zařízení,
obráběcích strojů, ale i pro uživatele výrobních linek
dovezených ze zahraničí, které jsou již těmito komponenty osazeny.
Za tuto dobu se prodejní sortiment znatelně rozšířil a ustálil a nabídka je schopna uspokojit potřeby
výrobců nových strojů, jednoúčelových strojů včetně
náhradních dílů pro již instalované, především importované stroje a linky.
Nabízený sortiment lze rozdělit do tří hlavních skupin, které jsou obchodovány samostatně, avšak vhodně se vzájemně doplňují. Tyto tvoří tři pevné pilíře
ekonomiky ﬁrmy.
Pohony a posuvy
Od samého počátku existence se ﬁrma orientovala
na osvědčeného italského výrobce pohonů BONFIGLIOLI RIDUTTORI. Tato renomovaná značka vyrábí a dodává kompletní paletu pohonných systémů,
od nejjednodušší šnekové převodovky přes čelní,

Lineární technika
Je dodávána především pro zákazníky, kteří se zabývají výrobou manipulační techniky, jednoúčelových
strojů, CNC strojů a obráběcích center, těžkých řezacích strojů a pil. Dále polohovacích a manipulačních
jednotek, elektronického průmyslu atd. Základem
jsou produkty tajwanské ﬁrmy PMI, které jsou dováženy v komerčních délkách, skladovány a upravovány
pro potřeby zákazníků ve společnosti AMPO. Za tímto
účelem bylo zřízeno řezací a montážní centrum, kde
jsou sestavovány zákaznické kity. Výběr zahrnuje kolejnice, vozíky a kuličkové šrouby široké škály rozměrů
a provedení.

Komplexnost služeb doplňuje špičkový servis
a montáž

Strojírenské komponenty
Další významná část nabídkového portfolila doplňující první dva nosné obory. Pro konstruktéry
a nákupčí ﬁrem se tak nabízí šance nakoupit komponenty pro stavbu strojů od jednoho dodavatele

V naší společnosti cílíme na návrh a výrobu inovačních a spolehlivých řešení pro přenos a kontrolu
výkonu ve všech průmyslových odvětvích. Prostřednictvím zodpovědného a zákaznicky orientovaného
přístupu.
www.ampo.cz

a tím nejen značně zjednodušit všechny obchodní
procesy, nemuset složitě vyhledávat různé vhodné
kombinace, ale získat optimální řešení či konﬁguraci
„šité přímo na míru“ pro konkrétní projekt či aplikaci, ale v neposlední řadě i možnost využití (často
podstatně) příznivějších cen při nákupu celého „paketu“ od jednoho dodavatele. Jde o komponenty
dopravníků, ze kterých je možno skládat různé typy,
velikosti a délky dopravníku dle potřeby dopravovaného materiálu, dále široká volba dopravních pásů,
destičkových, modulárních nebo článkových z různých druhů materiálu. Dále jsou to pneumatické prvky WAIRCOM v celém sortimentu umožňující sestavit běžné pneumatické obvody.
Kabelové energetické nosiče, jakožto rotační přívody elektrické energie MERCOTAC, kloubové hřídele
MARIO FERRI, všesměrové válečky OKARTEK vhodně
doplňují nabídku.
V poslední době však nabídka jednotlivých produktů, jakkoliv je rozsáhlá, nedokáže úplně pokrýt
požadavky zákazníků. Proto společnost AMPO zaKontrola parametrů všech výrobků před dodávkou měřuje veškerý svůj potenciál na dodávky ne produktů, ale samotných řešení pro zákazníka.
zákazníkovi

Moderátor Jiří Štuchal: Dáma není jen titul, dáma ...

Tajenka: ... je vlastnost.
INZERCE

Realitní
a investiční
skupina

Univerzita
obrany

Koupíme Vaši
nemovitost
Vyřešíme
Vaše dluhy
a exekuce
Konsolidace nebo
refinancování
Vašich úvěrů
Zavolejte, zdarma
zdarma poradíme!
Zavolejte,
poradíme!

Pobočka UH // Hradební 1306 // 724 670 552
Veselská 6/7 // Žďár nad Sázavou // 606 662 806
Pobočka Zlín // nám. Míru 5469 // 724 670 558
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Mezi střelce se zapsal i gólman
Házenkářům Nového
Veselí k vítězstvím
pomáhá také
improvizace a nečekaná
řešení. Podobně jako
proti Kopřivnici.
JAN SALICHOV
NOVÉ VESELÍ | Bylo to nevídané
a možná i trochu nečekané drama. Extraligoví házenkáři Nového Veselí sice
v domácím zápase Kopřivnici porazili,
o svém vítězství 26:25 však rozhodli
pouhých 40 vteřin před koncem, kdy se
prosadil Josip Kežič. Hosté v samotném
závěru navíc trefili tyč!
„Naprosto souhlasím s tím, že jsme
byli v koncovce šťastnější a utkání by
slušela remíza,“ připustil trenér domácího Sokola Pavel Hladík. „Byl to mimořádný zápas a smekám před Lubošem,
jak svůj tým připravil,“ ocenil kouče
hostů Lubomíra Veřmiřovského.
Kopřivnice dokázala eliminovat největší hrozby, které Novému Veselí vycházely v předchozích zápasech.
„I když máme zhruba sedmnáct kombinací, které běžně používáme nebo jsme
schopní zařadit, tak jsme tentokrát museli improvizovat. Kopřivnice totiž změnila obranný systém a my jsme na konci
museli hrát věci, které nemáme secvičené,“ prozradil Hladík.
O to víc si dvoubodového zisku cenní. „Vždy je dobré, když soupeř vytáhne něco, na co nejste připravení. Když
to zvládnete, psychicky vám to pomůže. Překonáte něco, na co nejste z tréninku připravení,“ ocenil svůj tým.

Eso v rukávu? Gól brankáře
Nečekaný trumf měli v rukávu také domácí, za které ve 23. minutě skóroval
brankář Vít Schams. „Vyhráli jsme
o gól, takže to byla jedna z branek, které
jsme potřebovali,“ připomíná Hladík.
„V tom to bylo zajímavé a důležité.“
Jak k úspěšnému pokusu gólmana
Schamse došlo? „Chvíli před tím jsem
hodil dlouhý balon na naše křídla, která
běžela dopředu. Gólman soupeře si
toho asi všiml, a protože hrozilo,
že bych přihrával znovu, vyběhl,“ popisuje Schams. „Všiml jsem si, že je z brány hodně. Byl to moment, tak jsem nad
tím nepřemýšlel, zkusil to a naštěstí to
vyšlo.“
Pro sedmadvacetiletého gólmana je
to první podobná trefa v nejvyšší soutěži. „Už jsem pár gólů dal, ze sedmiček
za rozhodnutého stavu i přes celé hřiště.
Ale v extralize to byl můj první gól tímto způsobem,“ těšilo Schamse.
„Víťa občas po tréninku zůstane déle
a zkouší si házet přes celé hřiště. Jsem

Klíčovým hráčem házenkářů Nového Veselí byl proti Kopřivnici gólman Vít Schams.

FOTO | ADAM BENEŠ
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Zápasový program
Nového Veselí
do konce roku
Extraliga
24. 11. Plzeň
28. 11. Frýdek-Místek
8. 12. Zubří
15. 12. Brno

(V)
(V)
(D)
(V)

10.30
18.00
17.00
18.00

Máte chuť podílet se
na výrobě skvělých produktů,
co dělají lidem radost?
Hledáme nové kolegy
s citem pro detail
a technickým vzděláním.

Český pohár – čtvrtfinále
5. 12. Kopřivnice
(D) 18.30

rád, že to zabralo a že to má naházené,“
usmívá se Hladík. „A doufám, že to nebude poslední gól v letošní sezoně.“
Nové Veselí a Kopřivnice se paradoxně brzy střetnou znovu. Ve středu 5. prosince je v novoměstské ZDT aréně čeká
vzájemná bitva ve čtvrtfinále Českého
poháru. „Určitě je na jednu stranu výhoda, že soupeře máme zmapovaného. Na
druhou stranu to bude o to fyzicky těžší,“ míní Hladík. „Když se týmy znají,
není to už tolik o taktice, ale o bojovnosti. A tak vás to stojí více sil.“
Ještě před pohárovou bitvou stihne
Nové Veselí sehrát v extralize dva venkovní zápasy. Ve středu 28. listopadu
v rámci televizního zápasu nastoupí
ve Frýdku-Místku. A už zítra se představí v Plzni – v přímém duelu druhého
týmu nejvyšší soutěže se třetím.
„Tabulka po deseti kolech je pro nás
určitě hezká, druhé místo je odměnou
za naší práci. Nicméně Plzeň z posledních čtyř roků získala tři tituly, takže je
to jasný favorit,“ připomíná Hladík.

Nástrojař / Nástrojařka
Seřizovač / Seřizovačka

Skvělé BIELASTICKÉ
napínací potahy z Itálie

LUXURY
Collection

dodají Vaší sedačce novou tvář!

napínací potahy
Made in Italyy

béžová
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30°
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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

