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Chtěl být kouzelníkem,
teď „čaruje“ na sále
PLESOVÁ SEZONA

Problém jsou i ponožky,
říká osobní stylistka … str. 3

JURSKÝ PARK V ČESKU

Mosasaurus žil v Litomyšli,
burianosaurus u Prahy … str. 6 a 7

Petr Kala patří mezi špičkové kardiology v Česku. Nově se stal přednostou Interní kardiologické kliniky Fakultní
nemocnice Brno.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

Kardiologové ve Fakultní nemocnici Brno mají
nového šéfa. Petr Kala odmítl prestižní angažmá
v New Yorku a zůstal na jižní Moravě.
VERONIKA HORÁKOVÁ
BRNO | Jako úplně malý chlapec snil
o kariéře kouzelníka, místo toho teď „čaruje“ na operačním sále. Petr Kala patří
mezi naše špičkové kardiology a nedávno dostal dokonce nabídku jít pracovat do New Yorku. Zůstal ale věrný
největšímu jihomoravskému městu.
Nově se stal přednostou Interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno.
„Říkal jsem si, že buď konkurz vyhraju, nebo odjedu do USA. Jsem rád,
že jsem v Brně uspěl. Přestože odvádí-

me na klinice špičkovou práci, pořád je
co zlepšovat,“ myslí si Kala, který pak
od sedmi let v zásadě nemluvil o ničem
jiném než o medicíně.
Měl totiž doma vzor ve svém otci, který se stal také lékařem. „Prošel celou
republiku a posléze také pracoval ve Fakultní nemocnici Brno. Takže jsem lásku
k medicíně nejspíše pochytil doma.
Když jsem byl ale úplně malý, snil jsem
ještě o tom, že se kromě kouzelníka
stanu třeba popelářem,“ rozpovídal se
Kala, kterému se podařilo prosadit i do
prestižní sedmičlenné Světové kardiolo-

gické společnosti. „Takové členství má
smysl vědecký, vzdělávací, ale i společensko-politický. Je to signál, že náš systém pro léčbu kardiologických pacientů
je na špičkové úrovni,“ podotkl lékař.
Jako nový šéf kliniky se chce zaměřit
na rozvoj takzvaných subspecializací.
Tedy drobnějších kardiologických odborností. „Jde například o kardioneurologii či kardioonkologii,“ poznamenal
Kala. Právě rozvoj onkologických specializací je nyní v kurzu. Stejným směrem se ubírá třeba i přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Brno
Dalibor Pacík, který se podílel se na rozvoji nového oboru onkourologie.
Kalovým dlouhodobým cílem je
kromě rozvoje dalších odborností také
motivace mladých lidí ke studiu.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

NEOBVYKLÁ „LYŽOVAČKA“

Brázdit svahy můžete i na
střeše hotelu či na sopce ... str. 8

DIVOČINA PRO VÁŠ STŮL

Kančí maso za pakatel?
Přímo od myslivců

... str. 9
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KRÁTCE
Vojáci se v zimní bitvě
utkají o Budapešť
OŘECHOV | Tradiční zimní bitva
v Army Parku Ořechov bude tentokrát
inspirovaná bitvou o Budapešť z přelomu let 1944 a 1945. Při sovětské útočné
operaci padlo hlavní město Maďarského království a byla obsazena většina
území Maďarska a část jižního Slovenska. Návštěvníci zhlédnou zhruba
padesátiminutovou bojovou ukázku za
účasti více než dvou set účinkujících
v dobových vojenských uniformách
a těžkou vojenskou techniku včetně
legendárního tanku T34. Areál bude
v sobotu 2. února pro návštěvníky
otevřen od 10 hodin, začátek bojové
ukázky je ve 14 hodin.
(sol)

Obyvatele centra Paprsek
čeká nové bydlení
SVITÁVKA | Dvanáct lidí, kteří trpí
mentálním postižením, se z centra
Paprsek ve Velkých Opatovicích na
Blanensku do dvou let přesune do dvacet kilometrů vzdálené Svitávky. Jihomoravský kraj zde totiž letos začne
stavět chráněné bydlení pro tyto lidi,
kteří tak opustí v roce 2021 ústavní péči
a budou fungovat samostatněji než doposud. Chráněné bydlení ve Svitávce je
poslední, které vznikne v rámci několikaletého transformačního procesu pěti
sociálních služeb. Kraj stavba budov
chráněného bydlení pro 119 klientů vyšla na více než 172 milionů.
(mos)

Do hasičky za uměním?
Z prodeje bývalé hasičky
sešlo, staronové vedení
Blanska si ji chce nechat.
Po plánované opravě
v ní má vzniknout
prostor pro kulturu.
MAREK OSOUCH
BLANSKO | Více než rok už je budova
bývalé hasičky v centru Blanska
prázdná. Nájemci z ní odešli s koncem
roku 2017 a od té doby chátrá, přestože
už před rokem se ji město rozhodlo prodat. „Další investice do objektu v tomto
stavu by ze strany města nebyly rentabilní,“ zdůvodňoval to tehdy Ivo Polák
(ČSSD), bývalý blanenský starosta
a současný místostarosta.
Teď vedení Blanska otočilo a i přes
předložené nabídky soukromých investorů od prodeje upustilo. „Nakonec
jsme se v rámci koalice dohodli, že se
objekt nachází ve strategické poloze
a že by bylo dobré si ho ponechat,“ vysvětlil nástupce Poláka ve funkci starosty Jiří Crha (ODS), který byl předchozích osm let místostarostou.
Právě občanští demokraté a také koaliční lidovci šli do říjnových voleb
s tím, že budova zůstane v majetku
města a najdou pro ni využití.

Bývalou hasičku v centru Blanska chtěli místní politici nejdříve prodat, nakonec ji ale nechali v majetku města a opraví ji.
FOTO | MAREK OSOUCH
„Je to teď jeden z hlavních bodů
programového prohlášení, na kterém
pracujeme,“ uvedl Crha. Na mysli
nemá jen bývalou hasičku, ale i další budovy z lokality „předzámčí“, jež jsou
v havarijním stavu.
Jednu z nich chtějí už letos za sedm
milionů začít rekonstruovat. „Do půli
února bychom měli mít hotový projekt.
Do budovy se po opravě přesunou pracovníci blanenského muzea. Na zámku,
kde dnes mají zázemí, tím bude více
místa na expozice,“ prohlásil starosta.
Podle ředitelky muzea Pavly Komínkové místo kanceláří na zámku může

vzniknout menší galerie. „Rádi bychom
do jiných budov přesunuli veškerý
provoz ze zámku. Ten by pak sloužil
jen pro expozice,“ přiblížila.
O konkrétním využití bývalé hasičky
na blanenské radnici ještě nemají jasno.
Shoda je však na tom, že by měl prostor
sloužit kultuře, ať už muzeu, nebo jiným organizacím. „Základní umělecké
škole dnes chybí sál pro dramatickou výchovu, který by mohl vzniknout právě
v patře hasičky. V přízemí by pak mohlo být třeba turistické informační centrum,“ nastínil starosta s tím, že letos
chtějí nechat zpracovat projekt.

Chtěl být kouzelníkem, teď čaruje na sále
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Snaží se volit neotřelé metody. Například před pěti lety byl mezi prvními
lékaři v Česku, kteří umožnili zákrok na
operačním sále sledovat živě na internetu. Operatéři tenkrát roztáhli pacientce
cévy okysličující srdce. Žádný „krvák“
to nebyl, operovalo se skrz tepnu na
ruce. Ve Fakultní nemocnici Brno prove-

dou lékaři kolem dvanácti set těchto zákroků ročně, přičemž úspěšnost
přesahuje devadesát procent. „Cílem internetové televize je, aby pacienti měli
stále větší povědomí o srdečním
onemocnění. Ale i o tom, jak mu předejít. V poslední době jsme v živých
přenosech trochu polevili, ale plánuji je
zase dělat. Chci, aby sloužily i medikům
během výuky,“ nastínil Kala další vize.

Věří, že pro mladé lékaře bude
dobrým signálem i zmíněný fakt, že se
mu podařilo dostat do prestižních
společností sdružujících špičkové kardiology. „Otevírají se nové možnosti.
Kromě New Yorku mě dříve lákali třeba
do Londýna. Každý si ale musí uvědomit, že je za tím dlouhá cesta. Než jsem
se dostal do vedení takové prestižní
společnosti, trvalo mně to patnáct let,“

přiznal brněnský kardiolog. „Věřím, že
naše společnost je schopná. Záleží na
tom, kam ji nasměrujeme. Musíme mladým lékařům ukázat, jaké mají
možnosti a že se mohou dostat daleko,“
poznamenal ještě.
Kala ve Fakultní nemocnici Brno působí od roku 1993. „Práce tady si skutečně
vážím, a přestože jsem měl nabídek dost,
odcházelo by se mi těžce,“ přiznal.
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„Black tie neznamená
vzít si černou kravatu“
Plesová sezona je
v plném proudu a ženy
i muži řeší, co si vzít na
sebe. „Kamenem úrazu
jsou třeba ponožky,“
směje se osobní stylistka.

a ženy do třiceti let většinou nakupují
v řetězcích. Za rozumnou cenu se i tam
plesové šaty dají pořídit. Nechtějí vybíráním strávit moc času a šaty chtějí využít i na jiné akce než ples. Další skupinou jsou dámy kolem šedesátky, které
upřednostňují ušití na míru. Plesy jsou
pro ně společenskou událostí a chtějí mít
něco originálního. Třetí skupinou jsou
ženy, které jdou pro šaty do půjčovny.

ZUZANA BRANDOVÁ

Vyhledávají ženy vaši pomoc více
před plesovou sezonou, nebo chtějí
poradit s oblečením na každodenní
nošení?
Převažuje spíše zájem o každodenní
módu. Problém je v tom, že Češkám
často chybí sebevědomí, nevědí, co jim
sluší, a nikdo jim to neřekne. Ve škole
nás nikdo nenaučí ani základní
pravidla, v čem budeme dobře vypadat.
Buď je podvědomě máme v sobě, nebo
se celý život oblékáme katastrofálně.

BRNO | Jako osobní stylistka začala
před deseti lety a radí lidem s každodenní módou i plesovou vizáží.
„Problém je v tom, že Češkám často
chybí sebevědomí, nevědí, co jim sluší,
a nikdo jim to neřekne,“ myslí si osmadvacetiletá Šárka Hawerlandová
z Brna.
S jakými nešvary se v souvislosti
s plesovou módou setkáváte?
Spousta lidí bohužel neví, co si vzít na
ples, když je v pozvánce napsáno black
tie. Především ti, kteří se neučili anglicky, najdou ve slovníku, že tie je
kravata a vezmou si černou kravatu. To
je samozřejmě špatně. Black tie znamená pro pány povinnost vzít si na sebe
smoking a pro dámy dlouhou večerní
róbu. Už příliš nefrčí korzetové šaty, ale
spíše střihy kopírující siluetu. Nemyslitelné je také vzít si na oblek či šaty sportovní bundu. To bývá častý nešvar. Kamenem úrazu jsou často ponožky.
Do obleku musí být tmavé a dlouhé,
aby při sezení zakryly lýtko.
Komu s výběrem šatů před plesovou sezonou radíte? Chodí za
vámi různé věkové skupiny?
Mám tři typy zákaznic. Mladé studentky

Co je největší kámen úrazu?
Jednoznačně barvy. Nešvar českých
žen je, že v šatníku mají hlavně černou,
šedou, hnědou, béžovou a sem tam červenou. Když si kupují bundu či boty,
často vyberou černé, protože je to
univerzální a hodí se ke všemu. Po výraznějších barvách se bojí sáhnout. Vliv
na to má i minulý režim a nedostatek
zboží.

Šárka Hawerlandová vystudovala
právo a ekonomii. Móda je její
dlouholetý koníček a vášeň.
FOTO | ARCHIV ŠÁRKY HAWERLANDOVÉ
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Středoevropský technologický institut | www.ceitec.cz

Neurovědci v CEITECu hledají osoby
v riziku degenerativního onemocnění mozku
Je Vám 55-70 let a upozorňují vás Vaši blízcí, že máte neklidný
spánek a/nebo že vykřikujete ze spaní? Máte v poslední době
zhoršenou pozornost nebo problémy s krátkodobou pamětí?
Může se jednat o počátek degenerativního onemocnění mozku. Dalšími
projevy mohou být zpomalení pohybů, svalová ztuhlost, tichá řeč,
zácpa, změna čichu nebo zhoršení nálady.
Neurovědci ve Středoevropském technologickém institutu Masarykovy
univerzity, CEITEC MU, se věnují výzkumu onemocnění mozku, mezi která
patří také Parkinsonova nemoc. Tyto nemoci jsou rozpoznány většinou až
v poměrně pozdním stádiu. Velmi časný záchyt je však naprosto zásadní
pro testování nové léčby.
Proto výzkumníci z CEITECu hledají dobrovolníky ve věku 55-70 let.
První částí výzkumu je zodpovězení sedmi speciﬁckých otázek. Pokud byste
se chtěli účastnit, napište na ivona.moravkova@ceitec.muni.cz nebo
zavolejte na 774 176 568. Kontaktní osobou je MUDr. Ivona Morávková,
skupina Aplikované neurovědy, CEITEC MU.

Když za vámi zákazník přijde, jak
vaše práce s ním vypadá?
Na začátku s nimi konzultuji barvy, střihy a materiály, které by se k nim hodily,
a vysvětluji, proč by jim slušely. Třeba
puntíky se vždy hodí víc k ženám
s kudrnatými vlasy, k rovným vlasům
se naopak víc hodí jednoduché střihy.
Pak jdeme ke klientovi domů a provede-

INZERCE

pro důchod
bez starosti
telefon:

233 321 850

www.rentaznemovitosti.cz
me revizi šatníku. Vytvoříme nákupní
seznam a jdeme nakupovat.
Už jste někoho naštvala, když jste
mu řekla, jak špatně se obléká?
Snažím se být empatická, vnímat, jak
daleko mohu v kritice zajít. Nikdo se
ještě nenaštval. Vzpomínám si ale na
jednu paní, které bylo už přes šedesát
a nosila jen leopardí vzor. Doopravdy jí
to neslušelo. Po prvních nákupech jsem
ji viděla, jak jde všechno oblečení vrátit, a když jsem ji později potkala, měla
zas jen leopardí vzor. (směje se)
Mohou si takové poradenství dovolit jen celebrity nebo movitější lidé?
Já jsem stylistka pro normální lidi. Když
si třeba jdete koupit džíny a nevíte jaké,
jen si stoupnete do kabinky a já vám je
nosím a pomůžu najít ty pravé. Jsem taková kamarádka na nakupování. S klienty nakupujeme v běžných řetězcích a nemám ani problém jít do second handu.

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137
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Česká republika

Zpívám v pěti cizích jazycích,
s albem mi pomáhal pravý Kelt
Lenka Filipová po 15 letech vydala novou desku,
při jejíž tvorbě si troufla zariskovat. Posluchači jí
totiž mnohdy nebudou rozumět. Mnohé texty jsou
v gaelštině či třeba v bretonštině. „Snažila jsem se
tyto jazyky dostat pod kůži, ale nedá se říct, že bych
si některý z nich sama osvojila,“ přibližuje vznik
nahrávky Oppidum, jež je plná keltské muziky.
Turné k desce začíná už na konci února.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Keltskou hudbu měla Lenka Filipová ráda vždycky, a to například v podání
skupiny Clannaad, v níž působila éterická
hvězda Enya. Ovšem sama se populární
česká šansoniérka podobnou desku odhodlala vydat až nyní, navíc dlouhých 15 let
od své poslední řadové nahrávky.
Proč jste přišla s novou deskou až
po tak dlouhé době?
Rozhodně jsem celou tu dobu nezahálela. Mezitím vyšly desky výběrové, live
záznamy z koncertu na CD i DVD, třeba z pražské Masaryčky. A často
a pravidelně jsem koncertovala u nás
i v zahraničí. Podnět vydat úplně nové
album zaměřené na keltskou hudbu se
tvořil právě na pódiu, takzvaně za pochodu. Byla to pomalejší cesta, ale zato
prověřená, protože jsem měla možnost
dlouhodobě vyzkoušet na publiku, jak
nové písně zafungují.
Takže se osvědčily tak, jak jste
doufala?
Někdy se stane, že si pro nový projekt
zvolíte nějaké téma a až v průběhu práce
zjistíte, že to téma není například až tak
nosné. O téhle desce jsem ale byla
přesvědčená jak já, tak i Sean Barry–?virtuos na keltskou harfu, bez kterého by se
celý projekt asi těžko realizoval. Deska
je ale konečně na světě, pokřtili jsme ji
loni v listopadu a 28. února začínáme
turné prvním koncertem v Bratislavě.
Turné Oppidum bude pokračovat v březnu dalšími koncerty na Moravě a na Slo-

Jazyky mi nejsou cizí, učím se je ráda.
Zaplať pánbůh, tohle máme společné
s mou dcerou. Ale máte pravdu, v tomhle případě se nedalo nic pochytat v terénu. Nicméně už dlouhou dobu jsem si
pěstovala ke keltské muzice vztah, takže už jsem měla hodně naposloucháno.
Ovšem nebýt Seana, tak bych byla ztracena. Gaelic je velmi těžký jazyk, protože se jinak píše a úplně jinak vyslovuje. Hodně jsme pracovali na fonetickém

zněni textu a výslovnosti tak, abych vše
dostala pod kůži. Pak jsem se teprve
mohla věnovat zpěvu a teprve pak přišla na řadu práce, jak píseň uchopit výrazově po svém. Na desce zpívám v pěti
jazycích – ve starém jazyce gaelic,
v jazyce irském, skotském, dále ve staré
bretonštině a angličtině. Nedá se ale vůbec říci, že bych si některý z těch jazyků osvojila.

vensku. Zakončíme ho 25. března v pražské Lucerně. Koncerty budou mít speciální scénografii, na pódiu nebudou
chybět moji oblíbení hosté, včetně zmiňovaného Seana Barryho a ssmyčcového tělesa Brno Strings.
Vaši fanoušci, kteří chodí na koncerty, už vědí, oč jde, ale pro mnohé
může být určitě překvapením, že
jste se pustila do muziky inspirované keltskou hudbou.
Keltská hudba je mi hodně blízká svou
harmonií i vibracemi. Poprvé jsem ji začala více vnímat a poslouchat, když
jsem se dostala k deskám skupiny
Clannad, ve které působila Enya. Je to
už spoustu let. Líbila se mi i její pozdější
sólová dráha, protože měla svůj opravdu
osobitý styl. Nechtěla jsem ji ale kopírovat, takže jsem její hudbu jen ráda poslouchala. Jak šel čas, tvořila jsem si
jiné desky, věnovala se kytarové klasice, takže tvůrčí rejstřík jsem měla
a mám i tak dost široký. S léty se také
měnilo pódiové seskupení mých spolupracovníků a spoluhráčů. Potom přišlo
seznámení se Seanem Barrym, což
byl takový základní kámen k tomu, že
jsem se keltské hudbě začala věnovat
aktivně. Skvěle se nám společně
pracuje. Je to Angličan – pravý Kelt
a jeho hudební kořeny jsou opravdu
silné. Je to excelentní hráč na harfu,
ale dokáže v podstatě zahrát na jakýkoli nástroj, na který sáhne.
O vás je známé, že cizí řeči vám
nedělají potíže, ale na desce zpíváte například i ve starém jazyce
gaelic. Jak se vám učil jazyk, který se nedá použít v praxi a nedá se
natrénovat v běžném rozhovoru?

Lenka Filipová

Narodila se 14. února 1954 v Praze. Vystudovala konzervatoř.
Pochází z umělecké rodiny, otec Adolf Filip byl operním pěvcem a hercem,
maminka učitelkou hudební výchovy.
■ V 70. letech absolvovala kurzy hry na kytaru na Mezinárodní hudební akademii
v Paříži. Hrála také v divadle Semafor. Zpívala i se skupinou Spirituál kvintet,
Orchestrem Karla Vágnera nebo skupinou Flop Karla Zicha.
■ Její dcera Lenny je také úspěšnou zpěvačkou.

■

■

FOTO | LUCIE ROBINSON

HLEDÁME NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGY DO VÝROBY!
Jste pozitivní, manuálně zruční a pracovití? Pak hledáme právě Vás!

Roztočte to s námi!
Co Vám nabízíme?

A co očekáváme?

Ì Stabilitu – už žádné agentury, smlouvu na dobu neurčitou.
Ì Máme tady spokojené zaměstnance, kteří u nás pracují déle než 15 let,
můžete k nim také patřit.
Ì Zajímavé a férové platové ohodnocení
Ì Výbornou dostupnost – autobusy zdarma
Ì Čisté a nehlučné prostředí, profesionální přístup
Ì Výjimečný balíček beneﬁtů

Ì Manuální zručnost a kvalitu
Ì Ochotu pracovat ve třísměnném provozu od pondělí do pátku
Ì Minimální vzdělání SOU s výučním listem
Ì VÝHODOU vzdělání v oboru strojním nebo elektro
(praxe není podmínkou)

Přijďte se k nám podívat a seznamte se s Kollmorgenem.
Pište či volejte a domluvíme se na osobní setkání, rádi Vás provedeme výrobou a představíme Vám naše mistry.
Kontakty:
Zamestnani@kollmorgen.com
733 614 117

Více informací najdete na:
hr.kollmorgen.cz

V nové prodejně najdete i profesionálně vybavený fotoateliér
od značky Fomei. Ten si můžete pronajmout buď pro své vlastní
focení, nabízíme ale i možnost vyzkoušet si zde Fomei vybavení,
které si můžete na naší prodejně zakoupit.
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Jurský svět Čech a Moravy. Co
Území Čech a Moravy kdysi pokrývalo moře, ze kterého čněly ostrovy nebo
bažiny. Zatímco v lagunách kolem Hradce Králové lovil před 70 miliony lety
dravý a agresivní mosasaurus, kolem severočeského Mostu rostl před
20 miliony let subtropický prales, kde listy dávných dřevin okusoval
zvláštní lichokopytník Phyllotillon. Nahlédněte s 5plus2 do pravěku.

Černá místa značí
pevninu – ostrovy,
Praha i Hradec
Králové jsou
pod hladinou moře
a v jejich okolí
i na Vysočině se
tvoří mělčí laguny
s vápenci. To byly
Čechy a Morava
v jurském světě.

5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Cesta do pravěku z roku 1955 filmového režiséra Karla Zemana dobyla
svět a získala si srdce dětí. Tehdy už
byla česká paleontologie na vysoké
úrovni. Týdeník 5plus2 nachystal s odborníky exkurzi do pravěku. Do časů,
kdy Krušné hory ještě zůstávaly skryty
v útrobách země, kdy na většině dnešního Česka bylo mělké moře a kdy sever
Čech pokrýval subtropický prales. Po
zemi, na nebi i v moři se proháněli
bizarní tvorové, kteří miliony let po své
smrti vydávají svědectví o neznámém
světě. Vůbec první prokázaný původ
„českého“ dinosaura nalezeného roku
2003 u Kutné Hory objasnili vědci
teprve před dvěma lety.

koňovitých a nosorožců, s nimiž mají
společné předky. Phyllotillon byl největším tvorem v oblasti, býložravec, který se živil listy stromů a keřů. Krajinu
severních Čech tehdy tvořily roviny se
sklonem do vnitrozemí, Krušné hory zatím dlely v útrobách země. Všude se rozkládal subtropický prales podobný
dnešnímu v jihovýchodní Asii. Byly tu
bažiny, jinde souš, vše protkané sítí potoků a lesům dominovaly obří sekvojovce, základ dnešního uhlí.

„Nudný“ Gephyrostegus,
předek dinosaurů z Nýřan
Prapředek všech plazů včetně dinosaurů
byl objeven koncem 19. století v Nýřanech u Plzně. „Jmenuje se

Gephyrostegus a objev fosilie je světovým unikátem, který dala lidstvu česká paleontologie. Jde o jednoho z nejstarších zástupců skupiny amniota, ze které
se vyvinuli během milionů let všichni
plazi, ptáci a savci,“ vysvětluje Ekrt.
Gephyrostegus žil před 310 miliony
let a jeho pozůstatky se našly v usazeninách živičného uhlí, v nichž se zachovaly i zbytky těl ryb, žraloků a starobylých obojživelníků – tzv. krytolebců,
kteří byli vizuálně podobní mlokům. Naprostá většina těchto nálezů je uložena
ve sbírkách Národního muzea, stejně
jako Gephyrostegus. Laik by ho na
první pohled považoval za „obyčejnou
nezajímavou ještěrku“. „Unikátní je v
tom, že fosilie nejranějších amniot
(‚plazů‘) se našly pouze na několika
málo místech na Zemi,“ dodává paleontolog. Tvor měřil pouhých 22 centimetrů, postupem milionů let se z něho vyvinulo mnoho druhů, například druhohorní bizarní mořský obr Plesiosaurus,
který lovil pod vodou a jeho kosti se našly například v Úpohlavech u Litoměřic, Lahošti u Teplic, u Mladé Boleslavi, Třebovicích či v Praze.

Mosasaurus, postrach
křídového moře i diváků kin
Dolní Újezd u Litomyšle je malebná víska s hezkým kostelíkem. Nikoho by
nenapadlo, že se zde před 70 až 66 miliony let proháněl jeden z nejagresivnějších

Gephyrostegus připomíná obyčejnou ještěrku, měl 22 centimetrů
a u Nýřan žil před 310 miliony let.
mořských tvorů, který kdy žil. Mosasaurus, jenž se také postupně vyvinul ze zmíněné a mírně „nezajímavé ještěrky z Nýřan“. V 60. letech jistý student Hurych
objevil při přesazování třešně ozubenou
čelist, miliony let ji skrýval náhodou rozbitý kámen. Byla to natolik unikátní fosilie, že se nakonec dostala do sbírek Národního muzea. Fragment horní čelisti se
zachoval i se špičatými zuby.
„Tento tvor patřil k jedněm z prvních
mosasauridů, kteří se tehdy na Zemi objevili. Měřil ‚pouze‘ několik metrů, rané
formy byly totiž menší. Pozdější mosasauridi dorůstali obřích rozměrů,“ vysvětluje Boris Ekrt. Až osmnáctimetroví
dravci stáli na špici potravního řetězce.
Jeden z nich děsil i diváky čtvrtého
pokračování amerického filmového trháku Jurský park. Díky končetinám přeměněným v ploutve byli mosasauři smrtícími predátory moří. Rodili živá mláďata, která podle některých názorů bránili v
hejnu. Taková skupina ztělesňovala neuvěřitelně bojovné a zuřivé společenství
dávných tvorů.

Phyllotillon z českého
severu. Z dolu u Tušimic
Když byla vytěžena hnědouhelná sloj
severočeského dolu Nástup nedaleko
Tušimic, geologové společnosti Severočeské doly a paleontologové Národního
muzea na jediném místě našli zuby a
kosti tvora jménem Phyllotillon. „Byl
to třetihorní lichokopytník, který zde žil
před 20 miliony lety,“ vysvětluje Boris
Ekrt, kurátor sbírek fosilních obratlovců v paleontologickém oddělení Národního muzea. Někteří Phyllotilloni dosahovali velkosti poníka, jiní přerůstali
i koně a měli velmi zvláštní robustní postavu – připomínala nosorožce, ale na
vysokých nohách s obrovskými zahnutými drápy. Hlava působila, jako by patřila velmi podivnému koni. Tito tvorové jsou vymřelou skupinou lichokopytníků, která se vyvíjela vedle

Mosasaurus (vlevo
a dole) se stal
nemilosrdným
predátorem moří.
Vpravo vědecká
rekonstrukce
lichokopytníka
Phyllotillona podle
Ekrta a Svobody.

FOTO | MAFRA,
NÁRODNÍ MUZEUM, WIKIPEDIE
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tady žilo před miliony let?
„První“ český dinosaurus
Když v březnu 2003 vyrazil lékař Michal Moučka s dětmi (poté, co viděli přírodovědný film – pozn. red.) do
opuštěného lomu nedaleko Kutné Hory
u obce Mezholezy, snili o tom, že najdou kosti velkého ptakoještěra. Našli
miliony let staré fosilie ústřic a vraceli
se. „Nad tím, co po cestě spatřili vyčnívat z lomové stěny, se jim zatajil
dech. Byla to kost, kterou až do úplné
tmy vydloubávali nalezenou rezavou
trubkou,“ popisuje paleontolog Ekrt. Odborníci žasli. „Čištění od písku a lepení
fragmentů trvalo několik dnů, najednou
na stole ležela prak-

FOTO | WIKIPEDIE

INZERCE

ticky kompletní levá stehenní kost býložravého dinosaura,“ vzpomíná. Na českém území to byl první nezpochybnitelný nález dinosauří kosti. „Ojedinělé
nálezy dinosaurů z počátku 20. století
jsou tak úlomkovité, že se o nich dá říci
jen málo,“ doplňuje vědec. Podobu dinosaura se podařilo podle příbuzných
druhů později rekonstruovat a dostal
jméno Burianosaurus augustai – po nejvýznamnějším malíři dinosaurů Zdeňku
Burianovi, druhé jméno pak po slavném
paleontologovi Josefu Augustovi.

Prapodivná ryba ve znaku
Obec Žilov na Plzeňsku má ve svém
znaku prapodivnou rybu. Je to zřejmě jediný symbol obce

v Česku, na
němž je zobrazen živočich
starší bezmála
300 milionů let.
Jmenuje se Acrolepis
gigas.
Dravá pravěká
ryba žila v mladších
prvohorách a v paleontologii se řadí ke
světovým unikátům. „Řeky a jezera
byly tehdy plné primitivních
paprskoploutvých ryb, které většinou
dorůstaly délky několika desítek centimetrů. Tato 125 centimetrů dlouhá
dravá ryba byla šest až osmkrát větší
než její běžní současníci, což je unikátní,“ vysvětluje Boris Ekrt. Našla se v kameni nedaleko obce už roku 1872,
když voda vymlela po vydatných deštích hlubokou strž.

Vlevo býložravý ornitopodní Burianosaurus augustai
z Kutnohorska. Měl mohutné končetiny s tříprstými
chodidly a kopýtkovitými drápy.
Nahoře znak obce Žilov s pravěkou rybou Acrolepis
gigas popsanou profesorem Antonínem Fričem.

Vážky i muchnice
Národní muzeum se může
pochlubit zcela novou
paleontologickou sbírkou. Od
geologů ze Severočeských dolů
získalo soubor zkamenělin rostlin
a živočichů, kteří na severu Čech
žili před 19 až 17 miliony let.
Muzeum obdrželo fosilie darem
k jubileu 200 let od svého
založení. „Ve sbírce jsou nádherně
zachovalé exempláře hmyzu,
například tehdejší vážky, které
dosahovaly velikosti dnešních
vážek. Nebo muchnice, i ty jsou
velmi podobné těm současným,“
vysvětluje paleontolog Boris Ekrt
s tím, že sbírka by mohla být
veřejnosti přístupná příští rok.
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Tak trochu
jiná lyžovačka
Na sopce, na jihu Afriky i pod střechou v rozpálené
Dubaji. Tam všude mohou zamířit fanoušci
adrenalinu a nevšedního lyžování, které již omrzely
běžné svahy v Evropě. Jednou se ale možná
kuriózní atrakce dočkáme i v Česku. O skiareálu
„v hale“ sní v Brně.
AUTOR: Veronika Strejcová FOTO: Shutterstock, Wikipedia

OBŘÍ SKIAREÁLY
POD STŘECHOU

Vůbec největší vnitřní
lyžařský areál na světě
staví čínská Šanghaj.
INZERCE
INZERCE

KOUPÍM PAROŽÍ,

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

Tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

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

„Střihněte si kvalitu!“
a vyhrajte 3x ŠKODA KAROQ
Tak zní název soutěže, která až do
3. února 2019 probíhá pod záštitou Státního
zemědělského intervenčního fondu (SZIF)

Dostal jméno Wintastar
(na vizualizaci) a do čtyř
let by měl prvním lyžařům
zpřístupnit zimní ráj o rozloze 90 tisíc metrů čtverečních. Svou rozlohou tak
překoná i slavné středisko v Dubaji, které se před čtrnácti lety stalo prvním
krytým areálem na Blízkém východě. Jednodenní skipas v Dubaji stojí zhruba 1 800 korun. Nápad na vybudování vnitřního skiareálu se objevil loni
také v Brně. První představy počítaly s 500 metrů dlouhou sjezdovkou se
120metrovým převýšením. Nejprve je však třeba sehnat movitého investora.
Nejbližší kryté lyžování tak zatím Čechům nabízí německý Düsseldorf.

NA STEZKU PŘÍMO
ZE STŘECHY HOTELU

ADRENALIN
NA VULKÁNECH

Hodinu jízdy od švýcarské Ženevy
totiž vzniká unikátní hotel, jehož
střecha nabídne milovníkům běžeckého lyžování nevšední zážitek.
Lyže si budou moci nazout už
na střeše hotelu – jen pár metrů
od svých pokojů, odkud sjedou
na navazující stezku přímo před
budovou. V létě střechu pokryje
tráva, aby stavba co nejvíce zapadla do okolní přírody.

Například na jižní straně nejvyšší
činné sopky v Evropě – Etny se dá
lyžovat už od roku 2004. Za den
zaplatíte jen asi 760 korun. Na jedné straně oblaka dýmu z kráteru,
na straně druhé azurové moře. To
vše ve výšce až 2 500 metrů nad
mořem, kam lyžaře zaveze sedačková lanovka. Lyžovat lze i na novozélandské sopce Ruapehu, která
posloužila jako kulisa Pána prstenů.

Ani běžkaři nemusí zůstat
ochuzeni o traťové speciality.

Napínavější chvíle nabízí areály
situované v blízkosti vulkánů.

LYŽOVÁNÍ NA
JIHU AFRIKY

Jihoafrické Lesotho se
může pochlubit velmi bizarním lyžařským areálem.

A už zná prvního vítěze jedné
z hlavních výher, automobilu
ŠKODA KAROQ. Soutěžící mají
za úkol poslat vyplněnou soutěžní
kartu, kterou si mohou stáhnout
na webu akademiekvality.cz, kde se
dozví také veškeré informace k sou-

těži. Na herní kartu je třeba nalepit
30 značek kvality, stejně jako to učinil pan Petr B. z Velkého Beranova,
majitel prvního ze tří vozů, který
se losoval v prvním kole soutěže.
Střihněte si kvalitu i vy, ve hře stále
zůstávají další zajímavé výhry.

Resort Afriski (na snímku)
v pohoří Maluti se sice nachází
v solidní výšce přes
3 000 metrů nad mořem, jenže
problém je se sněhem, který se ve zdejších horách po většinu zimy nedrží
nedrží.
Jediná kilometr dlouhá sjezdovka pokrytá umělým sněhem tak vytváří
v kombinaci s okolním povrchem prazvláštní podívanou na bílý pruh uprostřed záplavy hnědého kamení. Skipas stojí na den jen asi 700 korun.

Česká republika

Až sedmkrát levněji
než v běžném prodeji
můžete sehnat kančí
nebo třeba srnčí maso
přímo u myslivce. Ovšem
pouze u těch, kteří mají
speciální oprávnění
takové úlovky prodávat.
JOSEF HORA
ČR | Na prodej domácího včelího medu,
vajec či třeba drůbeže si už Češi zvykli.
Čím dál častěji se ale také před vraty hospodářů objevují cedule nabízející jelena či
divočáka. Nejde přitom o drzost jakýchsi
pytláků, naopak. Čeští myslivci už několik
let mohou získat certifikát, který je opravňuje zvěř zkontrolovat a rovnou ji prodávat.
Mnoho lidí ale o této možnosti, jak přijít
k chutné a čerstvé divočině, vůbec neví.
Pořízení masa přímo od myslivců přitom vyjde mnohem levněji než nákup v obchodě. Kilo divočáka od nich stojí kolem
50 korun, kilo srnčího kolem 110 korun,
divoká kachna 30 korun za kilogram.
Pro srovnání, za kilo divočáka dáte
v běžných obchodech kolem 350 až
400 korun. Cena je vysoká navzdory
tomu, že v roce 2017 bylo divočák uloveno 230 tisíc kusů, nejvíc v historii. Že
tento druh zvěřiny nezlevní, se diví i známý kuchař Jaroslav Sapík, který z kanců
připravuje ve své restauraci v obci
Klokočná oblíbené speciality. „Přece když
je divočák přemnožený a tolik kusů se ho
uloví, není možné, aby cena jejich masa
byla stále tak tak vysoká,“ přemítal kuchař
právě v rekordním roce 2017.
Vysokou cenu zvěřiny v obchodech
ovlivňuje přísnější legislativa, nutné speciální veterinární prohlídky každého kusu
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Zvěřina za pakatel?
Koupíte ji u myslivců
zvlášť a náročnější zpracování. Aby však
myslivci mohli zvěřinu prodávat, musí absolvovat kurz „laického prohlížitele zvěřiny“. Když poté úspěšný lovec ověří, že zvíře je zdravé, může ho rovnou nabídnout
přímému spotřebiteli, tedy nikoliv do hospod a restaurací.
Výrazně nižší cena masa pořízeného od
certifikovaného myslivce má ale jeden háček - zvíře dostanete celé, tedy i s kůží či peřím. Je pouze vyvrhnuté, často zbavené
hlavy a je třeba ho nechat někde naporcovat
tak, aby se kusy masa
mohly uložit do mrazáku. Sami myslivci
ještě před prodejem
totiž
maso por-

Myslivost v číslech

Lesy se v Česku rozkládají
na třetině území republiky.
■ Celkem v Česku existuje
přes 5 700 honiteb.
■ Kolem 90 tisíc lidí je držitelem
loveckého lístku.
■

covat nesmí, mohou jim v tom bránit zákonná omezení. „Zákazník si buď zvíře rozporcuje sám, protože to umí, nebo o službu
někoho požádá,“ potvrzuje hajný Jiří Samek ze zámku v Rychnově nad Kněžnou,
který zvěřinu prodává. V praxi to často vypadá tak, že zákazník po nákupu divokého
zvířete požádá o naporcování přímo toho
samého myslivce, od něhož jej pořídil.
A mnohdy uspěje. Říká se tomu „soukromá
sousedská výpomoc“. „Sehnat někoho, kdo
celé zvíře naporcuje, je už soukromá věc
každého kupujícího a je dobré se myslivců
zeptat, zda nemohou zvíře naporcovat,“
radí myslivec Jiří Kasina. Kompletní zpracování srnce, tedy stažení, vykostění a rozdělení na jednotlivé kusy, hajný Jiří Samek
zvládne přibližně za hodinu a půl, zákazníkům tuto službu ale nenabízí. Další
možností, jak s nezpracovaným zvířetem
naložit, je, že ho po domluvě dovezete k řezníkovi nebo na zvěřinový provoz, kde tuto
službu nabízí. Cena za naporcování se pak
může pohybovat od 300 do 1200 korun,
podle velikosti zvířete.

Levnější zvěřina
Zmiňovaný průkaz „laického prohlížitele zvěřiny“ je možné získat
na školeních, která organizujefVeterinární a farmaceutická fakulta ve spolupráci s okresními
mysliveckými spolky. Za
jednodenní školení a složení
zkoušky se platí 4 500 korun.
První certifikáty se začaly
vydávat před 15 lety. „Cílem je, aby většina honiteb
v Česku, kterých je necelých šest tisíc, měla
alespoň jednoho prohlížitele a zvěřina se tak
FOTO | JAN KARÁSEK, MAFRA dostala rovnou k li-

Jak výhodně nakoupit
Divočák nejvhodnější ke koupi má kolem
50 kilogramů živé hmotnosti, vyvržený
pak váží kolem 30 kilogramů. Jeho cena
se pohybuje zhruba okolo 1500 korun.
Po stažení a vykostění získá zákazník
15 až 20 kilogramů čistého masa.
Zájemci si mohou nechat zpracovat
i kůži zvířete. Tu je vhodné okamžitě
nasolit, přeložit, smotat a poslat do
speciální firmy, kde ji vyčiní. Cena vyčinění
se u divočáka pohybuje mezi 700 až
3000 korunami, záleží na velikosti zvířete.

dem,“ vysvětluje myslivec Kasina. „Dobře to funguje v Rakousku, kde myslivci
mohou zvěřinu rovnou naporcovat a prodávat zákazníkům jednotlivé partie jako
kýtu, hřbet a podobně. To čeští myslivci
automaticky dělat nemohou a zákazník si
musí zatím rozporcování zvířete zařídit
sám,“ dodává s tím, že čeští myslivci tlačí
na legislativu, aby mohli zvěř v budoucnu
rovnou porcovat také. Pokud se jim to podaří prosadit, mohla by se levná zvěřina
pro zákazníky stát mnohem dostupnější.

Zajíc je dnes vzácnost
Kdy je nejlepší u myslivců zvěřinu nakupovat? Divočák se loví celoročně, srnčí od
poloviny května do konce září, spárkatá zvěř
jako jelen, daněk či muflon se loví od srpna,
zejména na podzim. Vždy je lepší pro kulinářské využití koupit mladší kus. V listopadu a prosinci se také pořádají zaječí hony.
„Sehnat zajíce je dnes spíš náhoda, je o ně
obrovský zájem a myslivci si je spíš nechávají. Zajíc je dnes vzácnost,“ podotýká
myslivec. „Zajíci hodně utrpěli současným
zemědělstvím. Přitom v 60. a 70. letech jsme
je jako honci ani nestíhali odnášet,“ uzavírá.

INZERCE
Výstavu pořádá ČNB ve spolupráci s:

100 LET ČESKO-SLOVENSKÉ
KORUNY
...OSLAVTE JE S NÁMI
VÝSTAVA V CÍSAŘSKÉ KONÍRNĚ PRAŽSKÉHO HRADU

1. 2. – 28. 4. 2019
Přijďte se podívat na největší zlatou minci v Evropě o nominální hodnotě 100 000 000 Kč!
Více o oslavách tohoto významného výročí najdete na www.cnb.cz/100let.

generální mediální partner

hlavní mediální partneři

mediální partneři

partneři Správy Pražského hradu

HUDEBNÍ IMPULSY

Dvě lásky Marie Rottrové
Řeka lásky a Lásko.
Dvě zásadní písně
vznikly před 45 lety.
JOSEF VLČEK

N

estárnoucí zpěvačka. U Marie
Rottrové je tohle označení zcela
oprávněné. Navzdory tomu, že už
dávno překročila sedmdesátku, jsou její
koncertní vystoupení velkým zážitkem.
Koncem ledna to bude už úctyhodných 45
let, kdy v pražském studiu Mozarteum nazpívala dvě silné písně, které se podepsaly
na její kariéře. Nejdříve to byla Řeka lásky a hned potom skladba Lásko, dodnes
posluchači nejvýše ceněná.
Shodou okolností představují obě pětačtyřicetileté písně dvě základní pěvecké
polohy, typické pro Marii Rottrovou.
Řeka lásky je z kategorie tak zvaného bílého soulu, hudby, která vychází z
rhythm-and-blues a gospelové hudby, ale

dává těmto stylům uhlazenější podobu. Bílým soulem si zpěvačka získala respekt
veřejnosti už na konci šedesátých let, kdy
se jí začalo říkat „československá Lady
Soul“.
Romantická balada Lásko naopak představovala další fázi její kariéry, kdy se
svým pěveckým projevem přiblížila
tomu, čemu se v českých zemích říká
šanson. Bylo to její nejsilnější období, v
němž se stala jakousi mluvčí moderních
žen. V té době právě díky podobným
písním vysoko vynikla elegance, se kterou zpívala a vystupovala.
Jak Řeka lásky, tak Lásko znamenaly
ještě jiný posun výrazné ostravské zpěvačky, která byla do té doby známá spíš jako
interpretka českých cover verzí zahraničních hitů. Na jejím kontě byly náročné písně z repertoáru Arethy Franklinové, stejně jako popěvky, které předtím
zpívala polská hvězda Maryla Rodowicz.
Autorem obou čerstvě natočených písní
byl severomoravský písničkář Jaroslav
Wykrent, což bylo garancí toho, že se tex-

ty neskládaly jen ze snůšky do sebe zapadajících slov, ale byly „o něčem“.

voníš deštěm. Rottrová také
několikrát využila textařských schopností Zdeňka
Vřešťála ze skupiny Nerez.
Řeka lásky i Lásko jsou
dodnes součástí repertoáru
Marie
Rottrové.
V loňském roce je
předvedla na všech
svých koncertech
včetně triumfu na
festivalu Benátská!
s Impulsem, kdy
svým výkonem převálcovala zpěváky a zpěvačky o dvě generace
mladší. To se jí to zpívá, když má takové
písničky, konstatoval po jejím vystoupení nejeden nadšený
divák. Na to se dá odpovědět jen výstižným výrokem Jaromíra Nohavici:
„Ona ví, o čem zpívá.“

Začínající Nohavica
jí napsal Čas motýlů
Ke spolupráci s písničkáři se
Marie Rottrová později vrátila ještě několikrát. Už o
rok později nazpívala
píseň Čas motýlů,
k níž napsal text
dvaadvacetiletý začínající písničkář
Jaromír Nohavica. A
to byl teprve začátek
jejich
spolupráce.
Nohavica pro ni v průběhu let napsal ještě řadu
dalších písní, které vyšly
před několika lety
společně právě pod názvem Čas motýlů. Nechybí mezi nimi i další zpěvaččin mistrovský opus Lásko,

INZERCE

ZABEZPEČTE SE PROTI NEPŘÍZNI OSUDU.
Poradíme vám, jak si správně nastavit své životní pojištění.
V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Víte, že pokud živíte rodinu nebo splácíte hypotéku, měla by vaše pojistka krýt výpadek až třech ročních platů?

IT - vývoj aplikací a systémů

Management

C++ vývojář desktop aplikací pro chemické laboratoře (6731)

CEO – výkonný manager pro start UP

ABAP Developer (i na zaškolení!) - zakázkový vývoj (6729)

Projektmanager výbavy a moduly

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

ASP.NET programátor webových aplikací (6727)

Manažer výroby

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

PHP programátor interního IS (6726)

Manažer výroby – montáž Octávia

35 000 - 70 000 Kč / měsíc
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Více na www.jobdnes.cz
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Více na www.jobdnes.cz

35 000 70 000 Kč /

i li t (6797)

Administrativa

Státní, veřejná správa

Specialista zákaznické podpory

Referent/referentka oddělení prevence a…

Zákaznický servis - junior

Sociální pracovník OSPOD

Shift coordinator

Provozní elektrikář

Inženýr výroby

Odborný/vrchní referent v Oddělení kontrolním I, Odbor kontrolní

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

ě í

20 000 - 35 000 Kč / měsíc

18 000 - 26 000 Kč / měsíc

KLIDNÝ LEDEN? JE TO VE VAŠICH RUKOU

INZERCE

Královské
řešení
hemoroidů
Hemoroidy trápí lidstvo
již po tisíciletí. Příčinou
jejich vzniku je zejména
nedostatek pohybu, sedavé
zaměstnání, nadváha,
těhotenství nebo stres.
Postihují až tři ze čtyř lidí.
Nenechte se omezovat s nejprodávanějším gelem na hemoroidy
v kategorii zdravotnických prostředků – Hemostop® Gel Max
z prémiové řady Da Vinci Academia. Díky kombinaci dubové kůry,
boswellie, Aloe vera a dalších
devíti bylin působí Hemo-stop®
již při prvotních problémech
spojených s hemoroidy (svrbění, štípání a pálení konečníku).
Díky Aloe vera má Hemostop®
zklidňující účinek při podráždění
a svědění v oblasti konečníku.
Boswellie je využívána především
pro své protizánětlivéúčinky. Přípravek je k dostání v lékárnách
a je vhodný také pro těhotné
a kojící ženy.

Vyřešte bolesti
zad, svalů i kloubů
KONOPÍM!
Práci v domácnosti, sport,
ale i výkon v zaměstnání
dokáží bolesti pohybového
aparátu pořádně znepříjemnit.
Zajistěte si úlevu od bolesti
a regeneraci pohybového
aparátu v jednom kroku. S konopným mazáním z lékárny.

Menopauza neboli přechod se vyznačuje mnohými
těžkostmi. Podrážděnost, pocení, řídnutí kostí, návaly
horka, nárůst hmotnosti a ztráta chuti na sex patří mezi
ně. Nedovolte, aby menopauza zastavila váš aktivní život.

Thermolka EXTRA rychle
a účinně uleví při potížích s unavenými svaly, ztuhlými klouby i prochladlými zády.
Thermolka je vhodná pro seniory, sportovce i osoby
trpící následky sedavého či fyzicky náročného zaměstnání. Extra účinná receptura s konopným olejem a extraktem, jedlí sibiřskou a směsí bylin spolehlivě uleví
a zregeneruje pohybový aparát. Hřejivý efekt obsažené vanilky a kapsaicinu příjemně prohřeje prochladlá
záda i ztuhlé klouby.

ANO spánku, NE chrápání
Pokud se i z vaší ložnice ozývá každou noc
hlasité a nepříjemné chrápání, spolehněte
se na přípravek z vaší lékárny! Má příjemnou
chuť, nedráždí a zajistí vám klidnou noc
bez tohoto otravného zvuku.
Vyzkoušejte účinný ústní sprej Pssst!®. Tento doplněk stravy obsahuje unikátní účinnou
složku VOLUME CONTROL COMPLEXTM,
která je jedinečnou kombinací rostlinných extraktů světlíku lékařského, ostropestřce mariánského, chmele otáčivého, panthenolu, šalvějové a eukalyptové silice a mentolu, jež působí
na měkké části horních dýchacích cest.

Menopauza? Žádná pauza!

Přechodem můžete totiž projít v pohodě, aniž byste ho zaznamenala. Pomůže vám v tom doplněk stravy z lékárny
Elli MenoOsteo FORTE, který nabízí komplex důležitých látek p
pro ženyy v menopauze
ip
po ní. Díky extraktu z jetele lučp
ního pomáhá udržovat klidný
n
a pohodlný přechod. Extrakt ze
ššištic chmele otáčivého zase
napomáhá ženám vyrovnat
n
se
s s návaly horka, pocením,
neklidem
či podrážděností. Přín
pravek
obsahuje vitaminy D3,
p
K2
K a také vápník, který je potřebný
pro zdraví kostí.
t

Konec bezesným nocím!
Máte problémy s usínáním nebo se probouzíte unavení a cítíte se nevyspaní?
Špatný spánek je nejčastěji zapříčiněn stresem nebo nezdravým životním stylem.
Pokud chcete poznat sílu zdravého spánku, vyzkoušejte doplněk stravy NEOSPAN forte,
který byl vyvinut právě pro zlepšení spánkové hygieny. Obsahuje jedinečné extrakty z kozlíku, mučenky, chmele a oleje z květu pomerančovníku, jež usnadňují usínání, zlepšují kvalitu
spánku a omezují předčasné probouzení. Aby únava rychleji odezněla, je ve složení také
hořčík a vitaminy skupiny B, pro zklidnění od stresu a napětí.
p
NEOSPAN forte z vaší lékárny je na přírodní
bázi, tedy zcela bezpečný a nenávykový.

Účinný
již od 1. noci

Spořte výhodně

a bez zbytečných podmínek

NÍ
Č
O
R
NÍ
E
C
NO
D
O
ZH

1,5

Spořicí účet zdarma

Úrok 1,5 % ročně pro vklady do 300 000 Kč
Bez dalších podmínek a nutnosti mít u nás běžný účet
Úspory k dispozici snadno a rychle

www.hellobank.cz
Hello bank! by Cetelem je obchodní značkou banky BNP Paribas Personal Finance.

%

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Přístroje nejsou vždy spásou
Zatímco tlakoměr bývá pro seniory vhodnou domácí
zdravotní pomůckou, jiné jsou mnohdy vyhazováním
peněz nebo dokonce mohou zdraví spíš uškodit.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Pro zlepšení svého zdraví nebo pro
jeho preventivní kontrolu si mnozí senioři kupují různé domácí zdravotní pomůcky. Třeba digitální tlakoměr je
zvláště pro lidi s kolísavým tlakem velmi
dobrá investice, u jiných pomůcek už
tomu tak být nemusí.
„Nedoporučujeme například masážní
křesla. U nich často není možné regulovat
výšku masážních ploch. Když se proto do
křesla posadí paní vysoká 150 centimetrů, tak má masážní plochy úplně jinde
než muž s výškou metr osmdesát,“ říká
Iveta Alexandrovičová z Geriatrického
a rehabilitačního centra Kladno. Podobný
názor má i na masážní lehátka. „Mám pocit, že u takových přístrojů není ohlídaná

kontraindikace. Starší lidé mohou mít například problémy s křečovými žílami,
mohou užívat třeba lék Warfarin (působí
na zpomalování ředění krve a zabraňuje
vzniku krevních sraženin, pozn. red.) a použití takového, i třeba drahého lehátka,
tento fakt často neřeší,“ míní.

Raději se vždy poraďte
Do domácnosti by specialistka nedoporučila ani magnetoterapii. „Lidé si často kupují domácí magnety, i zde je třeba poradit se s lékařem, než tento přístroj sám
doma používat,“ vysvětluje s tím, že nejlepší na diagnostikování problému je dotek lidské ruky. „Osobně jsem k přístrojové rehabilitaci lehce skeptická,
ovšem pokud člověk nějakému přístroji
věří, tak mu prý často i pomůže. Nej-

Na co dát pozor při nákupu měřiče tlaku pro seniora

Kvalitní tlakoměr není úplně levná záležitost,
cena se obvykle pohybuje od sedmi stovek do
tří tisíc korun. Cenovku samozřejmě ovlivňují
i případné pokročilé vlastnosti, které ovšem
senioři mnohdy vůbec nevyužijí – například
bezdrátové připojení měřiče tlaku s mobilem či
ukládání naměřených hodnot na paměťový disk.
■ Před nákupem bychom si měli ověřit, zda jsou
všechny důležité informace, které ukazuje
displej, zobrazovány dostatečně velkými
čísly či písmeny. Podstatné je také to, jestli je
FOTO | SHUTTERSTOCK
ovládání jednoduché a srozumitelné i pro lidi,
kteří si jinak s elektronikou příliš nerozumí.
■ Přístroj se vyplatí koupit v lékárně či ve specializovaných zdravotnických potřebách,
byť tam bývá dražší. Tlakoměry sice nabízejí i některé hypermarkety, ale odborníci se
shodují, že tyto levnější typy často mívají nižší přesnost měření, kratší životnost a většinou
jim nejde dostatečně upravit individuální nastavení nutné pro co nejvyšší přesnost měření.
■

vhodnější je navštívit lékaře nebo si zajít
do rehabilitačního centra a tam se o tom či
onom přístroji poradit,“ dodává.
Co ovšem seniorům Iveta Alexandrovičová doporučuje, to jsou třeba vodní masáže nohou. „Také jsou dobré rotopedy

nebo další podobné přístroje. Prostě spíš
něco aktivnějšího než pasivnějšího,“ doplňuje. „Myslím, že velice vhodná investice pro seniory je polohovací lůžko, starší
člověk se pak stane více soběstačný,“
uzavírá.
(jos)
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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
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Osmifinále jako osobní
Berdychovo vítězství
První grandslam sezony jde do finiše. O víkendu
jsou na programu finálová klání. Své osobní finále
ale odehrála dlouholetá česká jednička Tomáš
Berdych už uplynulou neděli. Při návratu po
vleklém zranění dokráčel až do osmifinále.
MELBOURN | „Mám radost, že tenis
pořád můžu hrát.“ V té větě je snad vše
podstatné, čím Tomáš Berdych mohl podtrhnout a sečíst své výkony na letošním
Australian Open. Jediný Čech v mužské
části turnaje dokráčel až do osmifinále,
ačkoliv se na kurty vrátil teprve nedávno
po více než půlroční pauze způsobené
zdravotními problémy. Ukázal, že do
starého železa ani ve 33 letech nepatří.
Ano, v osmifinále to byla celkem
hladká záležitost pro soupeře. Berdych
podlehl Rafaelu Nadalovi jasně 0:3 na
sety – 0:6, 1:6 a 6:7 (4:7), ovšem i tak
u něj z vystoupení u protinožců převládaly pozitivní dojmy. „Rozhodnutí dát si
po zranění pauzu a pak se pustit do tréninku bylo správné. A vyplatí se to v budoucnu. Mám radost, že tenis pořád
můžu hrát,“ konstatoval dvojnásobný vítěz Davis Cupu. Berdych v Melbourne
zdolal v prvních dvou kolech hladce bez
ztráty setu Brita Edmunda i Nizozemce
Haaseho, v boji o osmifinále ho dů-

VYZVEDNI SI
BONUS 700 Kč
PRO NOVÉ HRÁČE

Tenis

kladně prověřil drobný, ale nebezpečný
Diego Schwartzman. Ovšem i toho Berdych po třech hodinách udolal a bitvu dotáhl k výhře 5:7, 6:3, 7:5, 6:4. „Jsem na
tom fyzicky dobře. Odjíždím s tím, že se
nemusím jít léčit. Těším se na to, až si odpočinu, ale to je vše. Můžu hrát dál, nemusím přemýšlet nad tím, co dělat jinak,
co bylo špatně. Mám to dobře nastavené,“ liboval si. Nyní dlouholetá česká
jednička už vyhlíží antukovou část sezony.

Skvělé výkony předváděly
Karolína Plíšková a Petra
Kvitová. Druhá jmenovaná
postoupila v úterý do semifinále, Plíškovou boj o
nejlepší
čtyřku čekal až po uzávěrce 5plus2. Do čtvrtfinále se
probojovala i deblová dvojice Siniaková-Krejčíková.

(mb, iDNES.cz)

Zajímavosti
Australian Open 2019

Opelka versus Isner. Tenhle duel
vypadal spíš jak souboj dvou hráčů
basketbalu. Loňský semifinalista
Wimbledonu John Isner – měřící 208 cm
– se z australského klání nečekaně
pakoval už v prvním kole. Vyřadil ho jiný
americký dlouhán, 211 cm vysoký Reilly
Opelka. 21letý kolohnát přitom Isnera
zasypal podáními, které dosahovaly
rychlosti až 227 kilometrů za hodinu.
■ Poslední zápas Andy Murrayho?
Velezkušený Angličan, jeden z
nejlepších hráčů posledních let, skončil
v Melbourne hned v prvním kole a dost
možná to byla i jeho derniéra na
světovém tenisovém okruhu.
„Rád bych zase dělal normální věci.
Normálně chodil, obouval si boty
a nasazoval ponožky,“ líčil, jak ho
deptají bolesti kyčle. „Pokud to byl
konec, tak parádní. To asi také vezmu
v úvahu,“ řekl trojnásobný
grandslamový šampion.
■ Obhájci titulu vypadli už před branami
čtvrtfinále. Caroline Wozniacká
skončila ve 3. kole na raketě Marii
Šarapovové, Roger Federer padl
s Řekem Tsitsipasem v osmifinále.
■ Jak trávila volný čas mezi zápasy
Petra Kvitová? „Abych se
odreagovala, koukám se na
internetu na seriál Ordinace
v růžové zahradě,“
prozradila po
osmifinálovém
hladkém vítězství
6:2 a 6:1 nad mladou
Američankou
Anisimovou. „Léčba“
Ordinací funguje.

■
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Ministerstvo ﬁnancí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Více na www.ifortuna.cz
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Vyznejte se v džungli úvěrů
Půjčky nabízí jak „klasické“ banky, tak nebankovní
společnosti. Jak si vybrat úvěr, abyste se nenapálili?
ČR | Možností, jak získat úvěr, je v Česku opravdu mnoho. Proto pro někoho,
kdo si půjčku nikdy nebral, může být nabídka úvěrů tak trochu džunglí. Na internetu sice najdete řadu srovnávačů, které pro vás vyberou tu nejlepší možnost,
přece jen je však potřeba mít alespoň základní znalosti ohledně toho, na co se zaměřit. Zaměřte se nejen na úrok a výši
RPSN, ale také například na to, jak se k
vám společnost bude chovat před půjčkou nebo třeba tehdy, když třeba přijdete
o práci a budete mít problém splácet.

Podmínky čtěte důkladně
Než cokoli podepíšete, pořádně si vše
přečtěte. Jestliže smlouvám či jiným závazkům nerozumíte, nepodepisujte je na
místě. Zákazník má možnost vzít si takový materiál domů a tam jej v klidu a po
poradě s dalšími lidmi prostudovat.
INZERCE

Slovníček pojmů
RPSN?–Jde o procentní sazbu nákladů.
Přeloženo do češtiny to znamená, kolik
vás bude půjčka ročně celkově stát. V RPSN
je zahrnut nejen úrok, ale i všechny další
poplatky s úvěrem spojené. Spotřebiteli tak
efektivně umožňuje mezi sebou porovnat
různé úvěry a zjistit tak jejich výhodnost.
Úroková sazba – Měřítko, které stanovuje
cenu peněz, je vyjádřeno pomocí
procentuální částky, o kterou se zvyšuje
vypůjčená částka za určité časové období.
Většinou se setkáte s roční sazbou.

Pozor na sankce

Banky i nebankovní společnosti vás
mohou i sankcionovat. Nejde však jen
o situace, kdy se opozdíte se splátkou.
Lidé, kteří si půjčili, jsou například povinni po přestěhování nebo změně telefonního čísla tyto skutečnosti nahlásit
do pěti dnů. Neučiní-li tak, mohou přijít
sankce. Někdy se jedná o tisíce až desetitisíce korun.

Poradí i neziskovky
Zkontrolujte si, jakým způsobem
funguje, když se zpozdíte se splátkou.
Bude možné se se společností dohodnout? Pokud máte problém, řešte jej
a pomoc hledejte u odborníků. V Česku
již působí několik neziskových organizací, které se věnují poradenství a řešení finančních problémů rodin. V žádném případě si neberte půjčku na splácení půjč-

ky staré. Máte-li několik půjček a třeba
i kreditní karty nebo kontokorenty, je
možné si půjčky sloučit do jedné. Říká
se tomu konsolidace a lze tak ušetřit na
úrocích, a hlavně máte menší měsíční
splátku, která tolik nezatěžuje.

Prostudujte si recenze
Nejdůležitější je, co o úvěru říkají sami
klienti. Internet je plný recenzí. Stačí se

jen podívat. Projděte si web a sociální
sítě a podívejte se na hodnocení různých úvěrů. Také není důležité, zda je
co nejvíce recenzí pozitivních. Internet
je totiž obecně plný spíše stížností. Důležité proto je, zda na příspěvky pisatelů společnost odpovídá a jakým způsobem. Komunikace se zákazníkem je
totiž důležitá a ochota oddělení péče
o zákazníky se cení.
MAREK HÝŘ
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Nikola Petráčková (23)

Studuje univerzitu v
Ústí nad Labem. Je v
sedmém měsíci těhotenství se svým přítelem. Pokud vyhraje,
peníze investuje do
bydlení. Mezi její oblíbená jídla patří kuře na paprice, špecle,
těstoviny a omáčky. Nejí mořské plody,
zvěřinu a vnitřnosti, nemusí houby. Je
ráda, že si vyzkouší, jaké je vařit pod časovým tlakem a před televizní kamerou.

Úterý: Viktoriya Kazarina (52)

Vystudovala vysokou
školu ekonomickou na
Ukrajině. Pracuje v administrativě rodinné
firmy. Pochází z Krymu, odstěhovala se do
České republiky asi
před dvanácti lety, protože nebyla
spokojená s tamní situací. Je vdaná, již
má dvě vnoučata. Chtěla by předat své
kuchařské dovednosti i dalším. Pokud
vyhraje, peníze použije na cestování.
Nikdy by nesnědla hmyz.

Středa: Marcela Chadžijská (70)

Vystudovala na průmyslovce obor silnoproud. Pracovala
jako kreslířka, projektantka, revizní technička, inspektorka, ředitelka firmy, kosmetička-masérka, lektorka i léčitelka. Před
dvěma lety po hezkém manželství
ovdověla. Pokud vyhraje, část peněz použije na výzkum a zbytek na cestování.
Miluje plněné papriky s jogurtem. Nejí
moučná jídla a ani je neochutná.

Čtvrtek: Petra Stibor (31)

Má bakalářský titul
coby zdravotní sestra.
Pracovala jako domácí ošetřovatelka v Německu, kde poznala
manžela. Čekají holčičku. Původně měl vařit manžel, ale to nevyšlo, tak Petra vzala účast v pořadu jako výzvu. Když vyhraje, peníze investuje do novostavby.
Mezi její oblíbená jídla patří boloňské
špagety, české omáčky a sushi. Nesnáší
dršťkovou polévku, prejt, jelito a kroupy. Nesní vnitřnosti a mořské plody.

Pátek: Isabela Santusová (61)

Vystudovala ekonomickou školu a oděvní
průmyslovku. Pracovala v textilním designu
a 13 let v IT. Manžel jí
zemřel před pěti lety,
dcera Luisa žije trvale
ve Francii. Peníze z případné výhry by
asi procestovala. Miluje sladká jídla, zeleninové saláty a ovoce. Maso moc nevaří. Chutnají jí šunkofleky, francouzské brambory a ovocné knedlíky.

Česká republika

Chuť na boršč i banicu?
Prostřeno! v Ústeckém kraji bez jediného muže, za plotnou samé soupeřky
ČR | O 60 tisíc korun a hostitelskou čest
k tomu se na severu Čech utkají samé
ženy a dvě z toho budou v „požehnaném“ stavu. Jako první se k plotně postaví těhotná Nikola. Hosty přivítá v
krásném domě a soupeřkám se u ní moc
líbí, všechno bude „načančané“. Pohodový večer naruší jen pozdní příchod
Isabely. Ta se omluví s tím, že ji zdržela
nehoda. Naštěstí všechno dobře dopadlo a večeře může v klidu pokračovat. Jak se dámy budou tvářit na to,
že ke stolu nedorazí žádný muž?
V úterý se u plotny předvede Ukrajinka Viktoriya. Ta si potrpí na pořádek,
její manžel také, proto naleští parkety,
až to v bytě klouže úplně všem. Viktoriya nebude nic vymýšlet a připraví jídla, která zná ze své domoviny. Podávat
se bude boršč i variace ruských předkrmů. Jak českým holkám zachutná ruská
kuchyně? I druhá večeře bude ovlivněna zpožděním. Kdo ho způsobí tentokrát? Nebudete věřit. A nakonec čeká
ohňostroj. Nádherný. Prostě pohoda.
Ve středu dveře své domácnosti
otevře Marcela. Věnuje se alternativní
medicíně. Když je potřeba, umí se energeticky vyladit s virgulkou. Na ni samozřejmě dojde i při večeři. A nejen virgulkou Marcela všechny zaskočí, také
svým bulharským menu. Má k tomu své
důvody – manžel byl Bulhar a jsou to

Soupeřky v pátek u Isabely (zcela vpravo).
jídla, která Marcela dobře zná a umí připravit. Banica, mekica, ljutenica – i takové výrazy budou padat při vaření.
Ve čtvrtek se u plotny předvede
druhá těhulka, zdravotní sestra Petra.
Soupeřky pozve do domečku, kde to
všechno bude pěkné, moderní. Menu je
všehochuť – minicheesecaky i dýňová
polévka. Petra se snaží o dokonalost, jídla na talířích budou vypadat jako v
luxusní restauraci. Zbyde čas na nějaké
srandičky?
Poslední večer se odehraje u Isabely.
A na tu jsou všechny soupeřky zvědavé.
Isabela je totiž ze všech nejtemperamentnější, nejsvéhlavější a tak trochu

FOTO | FTV PRIMA

plave proti proudu. A i tak žije. Na své
chalupě. S obrovským kocourem. Menu
bude seskládané z různých chutí. Tak
třeba jako hlavní chod naservíruje
rovnou dvě masa, bude se podávat i
arabská
kuchyně.
Chalupářské
stolování může soupeřkám vadit.
Zvláště, když se Isabela neobtěžuje ani
s ubrusem. V polévce se najde nějaký
chlup. No a jedno maso se spálí…
Přesto bude nálada výborná, hostitelku
jen tak něco nerozhodí.
A jak dopadne celý týden? Kdo vyhraje soupeření žen u plotny? Sledujte
Prostřeno! na Primě každý všední den
od 17.50 hodin.
(kot)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z ÚSTECKÉHO KRAJE
Předkrm: Banica s balkánským sýrem a šopský salát

Ingredience: tenké těsto z bulharské
prodejny zvané „kory“ nebo turecké,
řecké či listové těsto, 250 g balkánského sýra, 250 g měkkého plnotučného
tvarohu, 1 vejce, 1 lžičky saturejky
nebo oregano, 100 g rozpuštěného másla, trochu oleje na potření plechu. Postup: Pomocí vidličky umícháme sýr,
tvaroh, vejce a koření – drobné kousky
balkánského sýra nevadí – naopak.
Hlubší plech potřeme olejem a klademe
vrstvy těsta – začneme dvěma pláty,
pokapeme máslem a dáme tenkou vrstvu nádivky, proces opakujeme a zakončíme zakrytím korou. Pomažeme máslem a dáme péci na 180 °C, než povrch
zrůžoví. Pokud použijeme tažené těsto,
můžeme tvarovat libovolně jako závin.
Dá se jíst teplé i studené.
Polévka: Boršč, bageta se slaninou
Ingredience: 1/2 kg hovězího masa,

1/2 kg vepřového masa, červená řepa,
3 brambory, 1 mrkev, 1 menší zelí,
1 paprika, 2 stroužky česneku, 1 cibule,
1 rajský protlak, zakysaná smetana,
kopr, sůl, pepř. Postup: Maso dáme do

hrnce, zalijeme vodou a asi hodinu vaříme. Poté přidáme syrovou červenou
řepu, nastrouhanou nahrubo. Po 10 minutách přidáme tři kusy nakrájených
brambor, nastrouhanou mrkev, zelí nakrájené na proužky, papriku, česnek,
opečenou cibuli a protlak. Vaříme
dalších 20 minut, nakonec přidáme
kopr a zakysanou smetanu.
Hlavní chod: Telecí maso Casablanca
a vepřový špíz v arašídové omáčce
Ingredience – telecí Casablanca: 1 kg
telecího masa, bobkový list, 500 g cibule, kmín, pepř mletý, sůl. Omáčka:
150 g rozinek, 250 g švestek, 5 lžic
medu. Vepřový špíz v arašídové omáčce: 1 kg vepřové krkovice, olej na sma-

žení, chilli, česnek, arašídy nesolené
(opláchnuté od soli), kečup, pórek, sůl,
pepř. Rýže: 1/2 kg rýže, 3 žloutky,
200 g másla. Postup: Telecí maso nakrájíme na kostky, cibuli na kolečka.
Vše ostatní dáme do hrnce s masem a cibulí, podlijeme vodou a pomalu přiklopené dusíme za podlévání dvě hodiny. Ingredience na omáčku se rozvaří a
rozmixují. Vepřové maso nakrájíme na
kostky, napíchneme na špízy a pečeme
v troubě – nekořeníme. Na pánvi osmažíme na oleji chilli, česnek, sůl, po třech
minutách se přidá pasta z rozmixovaných arašídů s vodou a kečup. Vše
povaříme maximálně deset minut na
pánvi. Na maso dáme omáčku, posypeme nakrájeným pórkem a obě masa podáváme s rýží. Příloha: Rýži uvaříme
klasickým způsobem v poměru tři ku
jedné. Když je hotová, do horké rýže přidáme máslo a žloutky a zamícháme.
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Prima cool

6.05 Oggy a Škodíci V 6.25 Looney Tunes:
Úžasná show (1, 2) 7.15 Kačeří příběhy (73) 7.40
Show Toma a Jerryho (2) 8.00 Princ Modřej
a víla Lupinka 9.15 Jantarová komnata 11.25
Volejte Novu 12.05 Výměna manželek X 13.25
Talisman 15.20 Zelená karta 17.30 Na vlásku
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.40 Ben 10 (4) 6.55 Transformers: Roboti
v utajení IV (6) 7.25 Bolek a Lolek vyrážejí do
světa 7.35 M.A.S.H (75) 8.10 M.A.S.H (76)
8.40 M.A.S.H (77) 9.10 Autosalon 10.15 Prima
Partička 11.25 Máme rádi Česko 13.00 Česko
Slovensko má talent 14.35 Madla z cihelny.
Filmová komedie (ČR, 1933) 17.00
Discopříběh. Hudební komedie (ČR, 1987).
Hrají R. Hrušínský nejml., L. Potměšil,
M. Slováková a další. Režie J. Soukup 18.55
Velké zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.55 Letopisy rodu Shannara (10) 8.45 Top Gear
VIII 9.50 Pevnost Boyard (15, 16) 11.55 Re-play
12.25 Futurama VI (6) 12.55 Simpsonovi XI (14, 15)
13.45 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XI (16, 17)
14.50 Futurama VI (7) 15.10 COOLfeed 15.15
Trosečník 18.00 COOLfeed 18.05 Simpsonovi XI
(18-21) 19.50 COOLfeed 20.00 Den, kdy se
zastavila Země 22.05 Looper: Nájemný zabiják
0.25 American Crime Story: Versace (4)

20.00 Zázraky přírody
Zábavná show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.10 Hotel Sacher (2/2)
Drama (Rak./N, 2017).
Hrají U. Straussová, J. Preußová,
J. Koschitzová, P. Simonischek
a další. Režie R. Dornhelm
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Traffic – Nadvláda gangů
Krimidrama (USA/N, 2000).
Hrají M. Douglas, B. Del Toro,
D. Cheadle, C. Zeta-Jonesová,
D. Quaid a další. Režie
S. Soderbergh
1.20 Banánové rybičky
2.00 Bydlení je hra
2.25 Sama doma
3.55 Malá farma
4.20 Kuchařská pohotovost
4.45 Na forbíně TM
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 7.20 Policisté v akci 8.20 Žena za
pultem (7/12) 9.20 Žena za pultem (8/12) 10.30 Ve
znamení Merkura (3) 12.25 Ve znamení Merkura
(4) 14.05 Záchranáři v akci 15.10 Záchranáři v akci
16.10 Záchranáři v akci 17.10 Nové bydlení 18.20
Miláčkov 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na
severu (13/13) 21.30 Nikdo není dokonalý 23.05
Ministři 23.35 Nové bydlení 0.40 Miláčkov
NEDĚLE 6.35 Krimi 7.00 Noviny 7.45 Soudní
síň 8.50 Soudní síň – cz 9.45 Soudní síň 10.45
Nové bydlení 11.50 Miláčkov 12.30 Nikdo není
dokonalý 14.00 Okres na severu (13/13) 15.15
Hrdina má strach, komedie (ČR, 1965) 16.50 Na
chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.40 Všechno, co
mám rád 0.40 Všechno, co má Ander rád
PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 10.25 Záchranáři

v akci 11.30 První oddělení 11.55 Dr. Stefan Frank (1)
13.00 Afrika v srdci 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní
síň – cz 16.55 Záchranáři v akci 18.00 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Hrdina má strach
21.55 Záchranáři v akci 22.55 Policisté v akci 0.00
Na chalupě 0.55 Dr. Stefan Frank (1)

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

PREMIÉRA: ZLATO

Matthew McConaughey se vydává na cestu
za zlatem do neprozkoumané džungle

ÚTERÝ | 20:15
20.20 Harry Potter a relikvie smrti –
část 2
Dobrodružný film (USA/VB, 2011)
22.35 Všechny cesty vedou do hrobu
Western (USA, 2014)
0.50 Jantarová komnata
Dobrodružný film (N, 2012)
2.45 Mise nový domov
3.55 Specialisté (9)

ÚTERÝ 8.35 Soudní síň – cz 10.30 Záchranáři

v akci 11.30 Dr. Stefan Frank (2) 12.40 Recept na
lásku 14.45 Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové
případy 16.55 Policisté v akci 18.00 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Bratranci v akci
22.20 Policisté v akci 23.20 Policisté v akci

STŘEDA 9.50 Soudní síň 10.55 Policisté v akci
12.00 Dr. Stefan Frank (3) 13.00 V oblacích 15.05
Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 16.55 Záchranáři
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Nikdo není dokonalý 21.50 Ministři 22.30
Záchranáři v akci 23.30 Policisté v akci
ČTVRTEK 9.30 Soudní síň 10.30 Záchranáři
v akci 11.30 Dr. Stefan Frank (4) 12.45 Sněhové
pusinky 14.50 Soudní síň 15.55 Soudní síň – nové
případy 17.00 Policisté v akci 18.00 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Žena za pultem
(9, 10/12) 22.30 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci
PÁTEK 9.50 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Dr. Stefan Frank (5) 12.55 Hlas srdce 15.00
Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ve znamení Merkura (5) 21.50 Chlapci
a chlapi (1/11) 23.05 Záchranáři v akci

INZERCE

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Kdo probudí Pindruše? 7.25
Hamernická povídačka 8.10 Gejzír 8.40
Durrellovi (4/6) 9.30 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 Jak se ševcem šili čerti
14.15 O bílé laňce 14.45 U pokladny stál... 16.25
Hercule Poirot XIII 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

20.15 Kluci z hor
Komediální drama (ČR, 2018).
Hrají M. Dejdar, J. Lábus,
E. Vejmělková, T. Huba,
L. Krbová a další. Režie
T. Magnusek
22.10 Doupě zločinu
Akční film (USA, 2018).
Hrají G. Butler, P. Schreiber,
O. Jackson ml., M. Williamsová,
M. Compte a další. Režie
Ch. Gudegast
0.55 Gangy Berlína
Krimifilm (N, 2015).
Hrají F. Mücke, T. Moretti,
A. Traueová a další. Režie
M. Kren
3.10 Vraždy v Midsomeru IV
Tajemné kruhy v obilí.
Krimiseriál (VB, 2000).
Hrají J. Nettles, D. Casey,
L. Howardová, J. Wymarková,
A. McCowen a další

Relax
SOBOTA 7.45 Pohodové zprávy 8.25 Doktor

z hor 9.25 Relax na špacíru 10.10 Zvěřinec 10.40
Top Relax 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Esmeralda 18.40 Dámská jízda Heidi 19.35
Esmeralda 20.30 Esmeralda 21.25 7 pádů Honzy
Dědka 21.55 Sobotní zábava 23.30 Ostře sledovaný
vlak 23.45 Luxus store

NEDĚLE 9.25 Indian – Pořad o hrách 10.10

Zvěřinec 10.40 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy
11.45 Luxus store 15.55 Labyrinty vášně 16.50
Labyrinty vášně 17.45 Labyrinty vášně 18.40
Dámská jízda Heidi 19.35 Labyrinty vášně 20.30
Labyrinty vášně 21.25 Vladimír Hron: Poslední
zhasne 23.00 7 pádů Honzy Dědka 23.30 Ostře
sledovaný vlak 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 10.25 Filmové novinky 10.55

Indian – Pořad o hrách 11.25 Pohodové zprávy
11.45 Luxus store 15.55 Fantastická příroda 16.30
Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové
zprávy 18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.15 John Q 7.00 Pevnost Petticoat 8.25
Neuvěřitelné příběhy 8.50 Neuvěřitelné příběhy
9.15 Dr. House VIII (4, 5) 10.55 Námořní vyšetřovací
služba VIII (2) 11.45 Námořní vyšetřovací služba
VIII (3) 13.05 Flintstoneovi 2 14.40 V tom domě
straší! 16.10 Legenda o sovích strážcích 17.50 Lovci
pokladů: Kniha tajemství 20.00 Vše je ztraceno
22.05 Hra s nevěrou, thriller (USA, 2005) 0.00
Terminátor 3: Vzpoura strojů

Prima Max
7.30 Transformers: Roboti v utajení IV (5) 7.55 Ben
10 (3) 8.15 Velké zprávy 9.30 Vítejte doma! IX
(9, 10) 11.15 Martin a Venuše 13.10 Milý Frankie
15.20 Thunderball, akční film (USA/VB, 1965) 17.55
Francouzský polibek, romantická komedie (USA,
1995) 20.00 Muži v černém 3, sci-fi komedie (USA,
2012) 22.05 Mařenka, přemožitelka čarodějnic,
dobrodružný film (USA, 2012) 23.50 Looper:
Nájemný zabiják, sci-fi film (USA, 2012)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.45 Luxus
store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda
17.25 Labyrinty vášně 18.35 Pohodové zprávy
18.55 Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50
Labyrinty vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové
zprávy 23.15 Top Relax 23.45 Luxus store
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neděle 27. ledna 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.10
16.00
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.20
21.49
21.50
22.20
23.55
1.35

Zajímavosti z regionů 6.25 Pytel
6.40 Anulka a pan Pětiočko 7.30
U pokladny stál... 9.05 Úsměvy
Ladislava Mrkvičky 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Dynastie Nováků (10/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Princezna Slonbidlo
Červánková královna
A co ten ruksak, králi?
Psí kus
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Případ dvou sester
Krimidrama (ČR, 2018)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Koptashow
105% alibi
Krimidrama (ČR, 1959)
Taggart
Bydlení je hra

NOVA
6.10
6.35
7.25
8.15
8.35
10.20
12.15
14.30
16.55
19.30
20.20

22.20
22.50
1.20
3.20
3.55

Oggy a Škodíci V
Looney Tunes: Úžasná show (3, 4)
Kačeří příběhy (74, 75)
Show Toma a Jerryho (3)
Moje falešná svatba
Komedie (USA, 2009)
Magická posedlost
Komedie (USA, 1998)
Osm statečných
Dobrodružný film (USA, 2006)
Doktor od jezera hrochů
Komedie (ČR, 2010)
John Carter: Mezi dvěma světy
Fantasy film (USA, 2012)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Příběh kmotra
Krimifilm (ČR, 2013).
Hrají O. Vetchý, L. Vaculík,
J. Vondráček, J. Dvořák,
V. Kerekes. Režie P. Nikolaev
Střepiny
Spiknutí
Thriller (USA, 1997)
Osm statečných
Dobrodružný film (USA, 2006)
Život ve hvězdách
Princ Modřej a víla Lupinka

6.45
7.10
7.40
8.05
9.15
9.50
11.00
11.55
12.50
13.35
14.40
16.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
22.45
1.10
2.05

Prima

Nova Cinema

Transformers:
Roboti v utajení IV (7)
M.A.S.H (77)
M.A.S.H (78)
Přírodní vesmír II (1)
Prima ZOOM Svět
Policajti z centra (2)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Ano, šéfe!
Milý Frankie
Romantický film (VB, 2004)
Kluci z hor
Komediální drama (ČR, 2018)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Kapitán Exner (4)
Znamení lyry. Detektivní seriál
(ČR, 2017)
Sport Star
Ten nejlepší
Životopisné drama (USA, 2000)
Přírodní vesmír II (1)
Vraždy v Midsomeru IV
Mrtvola ve studni. Krimiseriál
(VB, 2000)

6.10 Herbie a stará dáma 7.50 Legenda o sovích
strážcích 9.25 V tom domě straší! 11.30 Talisman
13.20 Vše je ztraceno 15.20 Vzpomínky IV (10-12)
17.50 Harry Potter a relikvie smrti – část 2 20.00
Spy Game, akční thriller (USA, 2001) 22.25 Čelisti:
Pomsta, thriller (USA, 1987) 0.05 Všechny cesty
vedou do hrobu, western (USA, 2014)

Prima cool
10.20 Pevnost Boyard (17, 18) 12.40 Těžká dřina 13.10
Futurama VI (7) 13.40 Simpsonovi XI (18, 19) 14.30
COOLfeed 14.40 Simpsonovi XI (20, 21) 15.35
Futurama VI (8) 15.55 COOLfeed 16.05 Den, kdy se
zastavila Země 18.00 COOLfeed 18.05 Simpsonovi
XI (22) 18.35 Simpsonovi XII (1-3) 19.50 COOLfeed
20.00 X-Men: Apokalypsa 22.55 Vikingové V (7)
23.50 American Horror Story: Hotel (3)

Prima Max
7.50 Transformers: Roboti v utajení IV (6) 8.15 Ben
10 (4) 8.30 Velké zprávy 9.45 Vítejte doma! IX (10)
10.35 Vítejte doma! IX (11) 11.25 Madla z cihelny
13.35 Francouzský polibek 15.50 Muži v černém 3,
sci-fi komedie (USA, 2012) 17.50 Vlastní pravidla,
komediální drama (USA, 2007) 20.00 Austrálie,
historický film (USA/VB/Austr., 2008) 23.15 Doupě
zločinu, akční film (USA, 2018)

pondělí 28. ledna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi (4/6) 9.50
168 hodin 10.20 Krabička 10.35
Strážmistr Topinka (3/13) 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Zeměměřič
14.25 105% alibi
Krimidrama (ČR, 1959)
15.55 To je vražda, napsala X
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 Rapl II (4/13)
21.00 Most! (4/8)
21.45 Reportéři ČT
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Kriminalista
23.25 Na stopě
23.50 Koptashow
0.20 Krabička

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.15
23.10
0.00
1.35
2.15
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3600)
Mise nový domov
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (378)
Dr. House VIII (6)
Dr. House VIII (7)
Kriminálka Miami VI (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3601)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (64)
Specialisté (10)
Námořní vyšetřovací služba XV (15)
Beze stopy VII (10)
Dr. House VIII (6, 7)
Kriminálka Miami VI (7)
Krok za krokem III (12)
Střepiny

Prima
6.35
6.55
7.35
8.30
9.05
9.35
10.35
12.25
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.45
1.35
2.30
3.20

Ben 10 (6)
My Little Pony VIII (10)
M.A.S.H (78)
M.A.S.H (79)
M.A.S.H (80)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Srdce se nemýlí
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (9)
Doktor z hor: Nové příběhy (8)
Komisař Rex III (2)
Komisař Rex III (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (148)
Ano, šéfe!
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Komisař Rex III (2)
Komisař Rex III (3)
Doktor z hor: Nové příběhy (8)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.40 Moje falešná svatba 7.15 Talisman 9.05 Vše je
ztraceno 11.05 Teleshopping 11.35 Magická
posedlost 13.30 Teleshopping 14.00 Zelená karta
16.00 Lovci pokladů: Kniha tajemství 18.15 Na
vlásku, animovaný film (USA, 2010) 20.00 Evita,
muzikál (USA, 1996) 22.30 Arachnofobie, horor
(USA, 1990) 0.30 Spiknutí, thriller (USA, 1997)

Prima cool
12.20 Futurama VI (8) 12.45 Simpsonovi XI (22)
13.15 Simpsonovi XII (1) 13.40 COOLfeed 13.45
Simpsonovi XII (2, 3) 14.45 Těžká dřina 15.20
Re-play 15.50 Futurama VI (9) 16.10 COOLfeed
16.15 Špinavá práce VII (2) 17.15 Top Gear VIII 18.20
COOLfeed 18.25 Simpsonovi XII (4-7) 20.05
COOLfeed 20.15 Partička 21.40 Teorie velkého
třesku IV (12, 13) 22.40 Partička 23.25 COOLfeed

Prima Max
7.45 Transformers: Roboti v utajení IV (7) 8.10 Ben
10 (5) 8.30 Velké zprávy 9.45 Vítejte doma! IX
(11, 12) 11.30 Hvězdná brána VII (5) 12.35 Vlastní
pravidla 14.45 Austrálie 18.05 Sestřička z hor:
Odvaha nade vše, rodinný film (N, 2017) 20.00
Rodičovský manuál, komedie (USA, 2012) 22.10
Stíny minulosti, akční film (USA/VB/Rum., 2006)
0.05 X-Men: Apokalypsa, sci-fi film (USA, 2016)

úterý 29. ledna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Příběhy slavných... Jaroslav
Foglar 10.40 Dynastie Nováků
(10/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Křeček
14.15 Uvolněte se, prosím
15.05 Doktor Martin VII
15.55 To je vražda, napsala X
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 Učitelka
Komediální drama (ČR, 2016)
21.40 Columbo
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Supermiss 2018
0.30 AZ-kvíz
1.00 Pod pokličkou

5.55
8.45
9.05
10.00
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.20
1.50
2.30
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3601)
Specialisté (64)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (379)
Dr. House VIII (8)
Dr. House VIII (9)
Kriminálka Miami VI (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3602)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (867)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba XV (16)
Beze stopy VII (11)
Dr. House VIII (8, 9)
Kriminálka Miami VI (8)
Krok za krokem III (13)
Co na to Češi

Prima
6.35
6.55
7.35
8.30
9.05
9.35
10.30
12.20
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.50
0.45
1.35
2.30
3.20

Ben 10 (7)
My Little Pony VIII (11)
M.A.S.H (80)
M.A.S.H (81)
M.A.S.H (82)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Pírka ve větru
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (10)
Doktor z hor: Nové příběhy II (1)
Komisař Rex III (4)
Komisař Rex III (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (37)
Policajti z centra (3)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex III (4)
Komisař Rex III (5)
Doktor z hor: Nové příběhy II (1)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.20 Legenda o sovích strážcích 6.50 Dr. House VIII
(6, 7) 8.30 Zelená karta 11.00 Na vlásku 13.20 Osm
statečných 15.25 Harry Potter a relikvie smrti –
část 2 17.40 John Carter: Mezi dvěma světy 20.00
Poseidon, dobrodružný film (USA, 2006) 21.50
Zlověstné ticho, horor (USA, 2007) 23.30 Spy
Game, akční thriller (USA, 2001)

Prima cool
12.55 Simpsonovi XII (4, 5) 13.45 COOLfeed 13.55
Simpsonovi XII (6, 7) 14.55 Teorie velkého třesku IV
(12, 13) 15.50 Futurama VI (10) 16.10 COOLfeed
16.15 Špinavá práce VII (3) 17.15 Top Gear VIII 18.20
COOLfeed 18.25 Simpsonovi XII (8-11) 20.05
COOLfeed 20.15 To nejlepší z Top Gearu (2) 21.20
Teorie velkého třesku IV (14, 15) 22.15 Partička
23.00 COOLfeed 23.10 Špinavá práce VII (3)

Prima Max
7.05 My Little Pony VIII (10) 7.30 Ben 10 (6) 7.45
Velké zprávy 8.55 Vítejte doma! IX (12, 13) 10.35
Hvězdná brána VII (6) 11.30 Neviditelný důkaz
14.10 Sestřička z hor: Odvaha nade vše 16.05
Rodičovský manuál 18.10 Amazonka, dobrodružná
komedie (Šp./Fr., 2000) 20.00 Robinson Crusoe,
dobrodružný film (USA, 1997) 21.55 Nebezpečný
útěk, thriller (USA, 1990) 23.50 Stíny minulosti

středa 30. ledna 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Doktor Martin VII 10.35 Hovory
H ještě po dvaceti letech 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Výhra
14.15 Columbo
15.50 To je vražda, napsala X
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
20.00 Nejlepší trapasy
21.20 Černí baroni (4/11)
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Grantchester (4/6)
23.00 Případy detektiva Murdocha IX
23.45 Kriminalista
0.45 AZ-kvíz
1.15
Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
23.00
23.55
0.50
1.35
2.15
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3602)
Ordinace v růžové zahradě 2 (867)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (380)
Dr. House VIII (10)
Dr. House VIII (11)
Kriminálka Miami VI (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3603)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek XI
MasterChef Česko
Námořní vyšetřovací služba XV (17)
Beze stopy VII (12)
Dr. House VIII (10)
Dr. House VIII (11)
Kriminálka Miami VI (9)
Co na to Češi

Prima
6.30
6.45
7.30
8.15
8.55
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.35
16.35
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
0.20
1.20
2.10
3.05
3.50

Ben 10 (8)
My Little Pony VIII (12)
M.A.S.H (82)
M.A.S.H (83)
M.A.S.H (84)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Láska ve hře
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (11)
Doktor z hor: Nové příběhy II (2)
Komisař Rex III (6)
Komisař Rex III (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (149)
Show Jana Krause
Kapitán Exner (4)
Policie v akci
Komisař Rex III (6)
Komisař Rex III (7)
Doktor z hor: Nové příběhy II (2)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.00 Dr. House VIII (8, 9) 7.40 Vzpomínky IV
(10-12) 10.40 John Carter: Mezi dvěma světy 13.30
Evita 15.55 Poseidon 17.40 Ohňostroj marnosti,
komediální drama (USA, 1990) 20.00 Finty Dicka
a Jane, komedie (USA, 2005) 21.45 Legenda
o vášni, drama (USA, 1994) 0.10 Jantarová
komnata, dobrodružný film (N, 2012)

Prima cool
13.45 COOLfeed 13.55 Simpsonovi XII (10, 11) 14.55
Teorie velkého třesku IV (14, 15) 15.50 Futurama VI
(11) 16.10 COOLfeed 16.15 Špinavá práce VII (4) 17.15
Top Gear VIII 18.20 COOLfeed 18.25 Simpsonovi XII
(12-15) 20.05 COOLfeed 20.15 Námořní vyšetřovací
služba L. A. IX (22) 21.20 Teorie velkého třesku IV
(16, 17) 22.15 Partička 23.00 COOLfeed 23.10 Špinavá práce VII (4) 0.05 Partička 0.45 Živí mrtví VI (11)

Prima Max
8.15 My Little Pony VIII (11) 8.40 Ben 10 (7) 8.55
Velké zprávy 10.15 Vítejte doma! IX (13, 14) 11.35
Hvězdná brána VII (7) 12.30 Kdo jinému kila sčítá...
14.30 Amazonka 16.15 Robinson Crusoe, dobrodružný film (USA, 1997) 18.10 Dvě tváře důvěry,
thriller (N, 2012) 20.00 Melancholie, koprodukční
film (Dán., 2011) 22.45 Posedlost láskou, thriller
(N, 2012) 0.35 Nebezpečný útěk, thriller (USA, 1990)

čtvrtek 31. ledna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Výhra 10.00 Po stopách hvězd
10.30 Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Durrellovi (4/6)
Životopisný seriál (VB, 2016)
15.55 Příběhy slavných... Jiří Císler
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 Život je ples (4/16)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.05 Grantchester (4/6)
0.55 AZ-kvíz
1.20 Toulavá kamera

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.00
0.50
1.40
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3603)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (381)
Dr. House VIII (12)
Dr. House VIII (13)
Kriminálka Miami VI (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3604)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (868)
Život ve hvězdách
xXx: Nová dimenze
Akční film (USA, 2005)
Dr. House VIII (12)
Dr. House VIII (13)
Kriminálka Miami VI (10)
Krok za krokem III (14)

Prima
6.35
6.55
7.35
8.30
9.05
9.35
10.35
12.25
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.40
2.30
3.20

Ben 10 (9)
My Little Pony VIII (13)
M.A.S.H (84)
M.A.S.H (85)
M.A.S.H (86)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Dokud jsi tady
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (12)
Doktor z hor: Nové příběhy II (3)
Komisař Rex III (8)
Komisař Rex III (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (38)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex III (8)
Komisař Rex III (9)
Doktor z hor: Nové příběhy II (3)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.25 Vzpomínky IV (11, 12) 6.55 Dr. House VIII
(10, 11) 8.35 Princ Modřej a víla Lupinka 9.40
Ohňostroj marnosti 12.30 Poseidon 14.45 Velký
průšvih 16.10 Finty Dicka a Jane 17.50 Náhradníci
20.00 Námořní vyšetřovací služba VIII (4, 5) 21.45
Šílený Max a Dóm hromu 23.40 Příběh kmotra,
krimifilm (ČR, 2013)

Prima cool
12.20 Futurama VI (11) 12.50 Simpsonovi XII (12, 13)
13.40 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XII (14, 15)
14.50 Teorie velkého třesku IV (16, 17) 15.45
Futurama VI (12) 16.05 COOLfeed 16.10 Špinavá
práce (4) 17.05 Top Gear VIII 18.10 COOLfeed 18.20
Simpsonovi XII (16-19) 20.05 COOLfeed 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku IV (18, 19)
22.20 Krvavá minulost 0.15 Špinavá práce (4)

Prima Max
6.50 My Little Pony VIII (12) 7.15 Ben 10 (8) 7.30
Velké zprávy 8.40 Vítejte doma! IX (14, 15) 10.20
Hvězdná brána VII (8) 11.20 Vlastní pravidla 13.30
Dvě tváře důvěry 15.15 Melancholie 18.05 Kurz pro
nevěsty, romantický film (USA, 2017) 20.00
Kamarád do deště, krimikomedie (ČR, 1988) 21.40
Můj otec je šílenec, komedie (USA, 2012) 23.55
Posedlost láskou, thriller (N, 2012)

pátek 1. února 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 A co ten ruksak, králi?
9.50 Princezna Slonbidlo 10.50
Pavouk se smaragdovýma očima
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 O Terezce a paní Madam
Pohádka (ČR, 1976)
14.45 Modrý pták
Pohádka (ČR, 1993)
16.15 Škola princů
Pohádka (ČR, 2010)
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 Strážmistr Topinka (4/13)
20.55 13. komnata Jožky Šmukaře
21.19 Výsledky losování Šťastných 10
21.20 Všechnopárty
22.15 Hercule Poirot XIII
23.50 Případy detektiva Murdocha IX
0.35 AZ-kvíz
1.00 Objektiv

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
0.15
1.45
2.25
2.50
3.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3604)
Ordinace v růžové zahradě 2 (868)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (382)
Dr. House VIII (14, 15)
Kriminálka Miami VI (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3605)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Slunce, seno, jahody
Komedie (ČR, 1983)
Skála
Akční film (USA, 1996)
Dr. House VIII (14, 15)
Kriminálka Miami VI (11)
Krok za krokem III (15)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

Prima
6.30
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.25
13.25
14.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55

0.00
2.05
3.05

Ben 10 (10)
Transformers:
Roboti v utajení IV (8)
M.A.S.H (86)
M.A.S.H (87)
M.A.S.H (88)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Sen jednoho léta
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (13)
Doktor z hor: Nové příběhy II (4)
Komisař Rex III (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Téměř bez šance
Thriller (USA, 1999).
Hrají B. Pullman, C. Danesová,
D. Lapaine a další. Režiean
Komisař Rex III (10)
Doktor z hor: Nové příběhy II (4)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.10 Náhradníci 8.10 Dr. House VIII (12, 13) 9.50
Kovboj 12.05 Finty Dicka a Jane 14.15 Herbie jede
rallye 16.10 Námořní vyšetřovací služba VIII (4, 5)
17.50 Hrdina proti své vůli 20.00 Lego příběh 21.50
Mortal Kombat – Boj na život a na smrt, akční
fantasy film (USA, 1995) 23.35 xXx: Nová dimenze,
akční film (USA, 2005)

Prima cool
10.55 Autosalon 12.10 Futurama VI (12) 12.40
Simpsonovi XII (16, 17) 13.30 COOLfeed 13.40
Simpsonovi XII (18, 19) 14.40 Teorie velkého třesku IV
(18, 19) 15.35 Futurama VI (13) 15.55 COOLfeed 16.00
Špinavá práce (5) 17.00 Top Gear VIII 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XII (20, 21) 19.15 Simpsonovi XIII (1, 2) 20.05 COOLfeed 20.15 Sousedská
hlídka 22.20 Válečná banda 0.10 Špinavá práce (5)

Prima Max
7.05 My Little Pony VIII (13) 7.35 Ben 10 (9) 7.45
Velké zprávy 9.10 Vítejte doma! IX (15, 16) 10.55
Hvězdná brána VII (9) 11.55 Ondine: Víla z hlubin
14.10 Kurz pro nevěsty 16.10 Policejní instinkt 18.05
Bella Mia, drama (ČR, 2013) 20.00 Žiješ jenom
dvakrát, akční film (VB, 1967) 22.25 Masakr na
střední škole, akční film (USA, 2003) 0.30 Můj otec
je šílenec, komedie (USA, 2012)
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Česká republika

Otisk Krista ve čtyřech
odstínech hnědé barvy
V Broumově mají kopii
Turínského plátna.
Jedinou na sever od Alp
a jednu z nejzdařilejších.
ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
ČR | Benediktinský klášter v Broumově
na Náchodsku si připomněl 20. výročí
objevu tamní kopie Turínského plátna.
Vzácnou kopii našel v lednu 1999 současný správce kláštera Přemysl Sochor.
Dílo bylo ukryto za štukovým věncem v
klášterním kostele svatého Vojtěcha.
„Byl to překvapivý objev. S tehdejším správcem kláštera páterem Norbertem Josefem Zemanem jsme věděli
z nápisu Sancta sindon na stuhách věnce, že za ním uložená schránka se bude
týkat Turínského plátna. Domnívali
jsme se, že tam bude třeba nitka z originálu či něco podobného. Při otevření

Vzácnou kopii Turínského plátna našel v lednu 1999 současný správce kláštera Přemysl Sochor. Vpravo nahoře detail.
FOTO | ONDŘEJ LITTERA
schránky jsme byli nejprve trochu zklamaní, že je tam jen zaprášený pruh látky. Až po rozvinutí jsme spatřili obrysy
těla a zprostřed vypadla latinsky psaná
autentika, průvodní listina. Když páter
Norbert začal text překládat, bylo nám

jasné, že jde o něco mimořádného,“ zavzpomínal Přemysl Sochor.
Katolíci uctívají Turínské plátno, protože do něj údajně bylo zabaleno tělo
Krista a na látce zůstal otisk jeho tváře a
těla. Použitý způsob tkaní látky však spí-

še ukazuje až na středověký původ.
Broumovská kopie patří mezi čtyřicet
známých kopií Turínského plátna, jako
jediná je severně od Alp a platí za jednu
z nejzdařilejších.
Rozměrem se téměř shoduje s originálem, na délku má 4,36 a na šířku 1,1 metru. Čtyřmi odstíny hnědavé barvy je na
lněném plátně vypodobněna postava o
výšce 170 až 180 centimetrů z přední i
zadní strany. Uprostřed je latinský nápis „vytaženo z originálu“.
V průvodní listině se píše, že plátno
daroval v roce 1651 turínský arcibiskup
Julius Caesar Bergiria opatu u svatého
Mikuláše na Starém Městě pražském,
pozdějšímu pražskému arcibiskupovi
Matouši Ferdinandu Sobkovi z Bílenberka. Ten ji věnoval broumovskému klášteru.

INZERCE

Firma TextilEco a.s.
Rozšiřujeme náš tým v Boskovicích

Třídič/ka vstupního materiálu

(textil, hračky, módní doplňky)

Nabízíme
 Flexibilní pracovní dobu
 Příspěvěk na stravování/stravenky
 Sleva na ﬁremní produkty - móda
 Odměny za věrnost
a docházku
 Dostupnost z nádraží
(do 10 min)
 Nástupní mzda
95 Kč/hod
Po zapracování

130 Kč/hod
včetně prémií

Více informací na tel.: 604 101 355, 516 411 765
email: alenamaresova@textileco.as

ZÁDVORSKÁ
LEPA
Hlasujte pro český národní
strom v anketě Evropský
strom roku 2019

Lípa svobody z Velkých Opatovic, tzv. „Zádvorská
lepa“ byla vysazena při založení Československa
v roce 1918 a jako stoletá se stala Stromem roku 2018.
S dalšími 14 státy soutěží o titul Evropský strom
roku 2019.
Hlasování probíhá od 1. do 28. února 2019.

Hlasujte na www.evropskystromroku.cz

foto: Marek Olbrzymek
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Zoo ve smutku: lvíčata zemřela
Vzácná samice lva berberského přišla o svá dvě mláďata, patrně kvůli náhlému zastavení laktace
TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČR | Radost z nově narozených mláďat
lva berberského trvala jen tři týdny. V
prvním lednovém týdnu obě lvíčata
znenadání uhynula. Zoo pro nečekaný
skon koťat nemá žádné vysvětlení.
„Chování samice ani obou mláďat nevykazovalo žádné nestandardní projevy, a
tak jsme neměli žádný důvod k pochybnostem. Lvice přišla o mláďata náhle, bez předchozích varovných signálů,“ komentuje zoolog Luboš Melichar.
Pitva tělíček naznačila, že příčinou
možná byla ztráta mléka samice. „Příčin mohlo být několik. Aktuálně znovu
podrobně analyzujeme kamerové záznamy a celý průběh odchovu i následný vývoj konzultujeme s veterináři
i zkušenými odborníky z jiných zoo,“
dodává Melichar. Důvod k zastavení
laktace ale zoo také nezná.
Může tím být například to, že lvice
Shani byla mladá a nezkušená matka.
Odchov však probíhal po celou dobu
standardně a samice se o mláďata
vzorně starala. Lví rodina byla neustále

Lvice Shani měla už dvakrát mláďata, ale ani jednou se jim nepodařilo
přežít.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ

pod dohledem chovatelů, kteří jejich
stav pravidelně kontrolovali prostřednictvím kamer umístěných ve výběhu.
Záhy po úhynu lvíčat se zoo ocitla
pod palbou kritiky veřejnosti, že měla
včas zasáhnout a mláďata zachránit například kojením umělým mlékem z lahve. „Zajímalo by mě, zda by dotyční pracovníci nechali takhle hnusně zemřít
i štěňata nebo koťata, co by se jim
mohla narodit doma u jejich mazlíčků,“
napsala například Eva Trubačová. Zoo
se hájí, že lvíčata byla neustále se svou
matkou a uhlídat všechny děje a pochody by bylo nemožné. Mláďata divokých
druhů ze zásady nikdy na umělý odchod
nedává. Takové zvíře by se později už
nedokázalo zapojit do jakékoliv smečky a ztratily by o něj zájem i jiné zoologické zahrady. „Nemáme nic proti umělému odchovu u domácích mazlíčků –
protože se právě jedná o domestikovaná
zvířata a ‚mazlíčky‘ – ale lvi berberští
opravdu mazlíčci nejsou. Musíme rozlišovat divoká a domácí zvířata,“ odpověděla zoo v komentáři.
To, že věci nechali volný průběh a ne-

zasahovali do ní, vnímají zoologové
jako lepší. Útěchou je, že samice získala nové mateřské zkušenosti, které v budoucnu mohou pomoci k úspěšnému přirozenému odchovu.

Naděje na mláďata trvá
„Lví pár nám alespoň dokázal, že je
schopný produkovat životaschopná mláďata. Pevně věříme, že se dalších lvíčat
opět dočkáme a podaří se nám posílit populaci lvů berberských na světě. Ti na
naší planetě přežívají už jen díky koordinovanému chovu v zoologických zahradách,“ dodává ředitel liberecké zoo
David Nejedlo.
Naděje vkládané do tříleté lvice
Shani zatím byly vždy liché. Ani při
svém prvním porodu se o čtyři mláďata
nedokázala postarat a ta uhynula. Ani
tehdy zoo nechtěla lvíčata zachraňovat.
Smrt mláďat přitom není nic neobvyklého u šelem ve volné přírodě ani v zajetí. Kupříkladu teprve dvoutýdenní potomek bílé tygřice Surie Bárky zahynul
v roce 2014 bez jakýchkoliv příčin.

INZERCE

P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice
http://www.pd-refractories.cz/kariera

PŘIJME

PRACOVNÍKY DO VÝROBY,

OBRÁBĚČE KOVŮ,

„hledají se muži, kteří ve všech úkolech obstojí
a fyzické práce se nebojí -“

který je vyučen v oboru nebo má praxi a dovednosti
v tomto oboru

- pracoviště Svitavy a Velké Opatovice

- pracoviště Svitavy

Beneﬁty:
- zajímavé náborové příspěvky
až 60 tisíc Kč
- výhodné platové podmínky:
po zapracování:
výroba→150 Kč až 200 Kč/hod.
(včetně příplatků)
obráběč kovů→160 Kč až 220 Kč/hod.
(včetně příplatků)
- práci ve stabilní nadnárodní
společnosti
je možnost i brigády – dohoda o provedení práce
nebo pracovní činnosti
Nabízíme:

•
•
•
•
•

základní pracovní doba je 37,5 hodiny týdně
5 týdnů dovolené
příspěvek na penzijní a životní pojištění
příspěvky na stravování
rozsáhlý sociální program s příspěvky na rekreační
pobyt, na kulturní akce, vitamínové doplňky atd.
a jiné

Všichni kreativní, cílevědomí a zruční zájemci, hlaste se:
pro Svitavy u paní Miloslavy Stráníkové, tel.: 461 579 140, 602 485 836, Miloslava.Stranikova@pd-group.com
pro Velké Opatovice u paní Dany Krejčířové, tel.: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com

Nástup dle dohody.
Jste vítáni!
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„Do vody se
musíte těšit,“
říká otužilec
Pro naše závody
v Rousínově a Komořanech,
nabízíme tyto pracovní pozice
v jednosměnném
i vícesměnném provozu

Ivan Bárta se již několik let koupe v mrazivých
vodách řek. Začít můžete třeba každé ráno
studenou sprchou do 30 vteřin a postupně přidávat.

Ivan Bárta se otužuje zcela pravidelně. Kromě jiného nevynechal Štědrý den
ani silvestra.
FOTO | DAVID PELTÁN, MAFRA
JAKUB BARTOŠ

V případě, že vás zaujala naše nabídka,
ozvěte se nám.

Ing. Durajová
Kontakt

tel.:
tel.:
email:

517 300 161
604 22 55 55

prace@edpsro.cz

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

ČR | Začalo to před osmi lety trochu náhodou. Dnes dvaapadesátiletý Ivan Bárta si chtěl prodloužit léto, a tak trávil v
bazénu stále víc času. Nakonec zjistil,
že se koupe ve vodě, která má 13 stupňů
Celsia. Kameník z Českých Budějovic
tak objevil koníček, který se mu stal,
jak sám říká, drogou. „Zimu jsem dřív
neměl rád. Díky tomuhle se na ni ale
teď vždycky těším,“ líčí člen Spolku budějovických otužilců a plavců.
Nedávno si zavzpomínal, jak se před
lety koupal na Štědrý den v Malši u
Malého jezu v Českých Budějovicích.
„Vybavuji si, že mě tady někdo tehdy
vyfotil. Lidé se začali nabalovat. Já přemluvil kamaráda, ten přemluvil svého a
takhle se to dál šířilo. Lidé tomu propadli. Poslední tři roky už se nás scházejí desítky, z tří až čtyř nás tady v roce
2017 bylo skoro třicet,“ říká Bárta.
O něco víc se jich sešlo i v loňském
roce. Pro Bártu a další otužilce už šlo o
rutinu. Usměvavý muž ale uznává, že
začátky nemusí být jednoduché. „U mě
se to odvíjelo od toho, že jsem si prodlužoval léto. Každý den jsem vlezl do
vody, která měla nakonec asi 13 stupňů.
Tělo to zvládalo a já si začal věřit. To je
mimochodem strašně důležité. Otužování je totiž hodně o psychice. Když
se člověk netěší, tak nemá cenu do vody
chodit,“ vypráví Bárta, který si na Štěd-

rý den vyzkoušel vodu v Malši u
Malého jezu na několik minut.
Existují ale i jiné možnosti, jak se do
otužování pustit. Vhodné je například
začít každé ráno studenou sprchou v rozmezí od 30 vteřin do dvou minut a postupně přidávat. „Pak se to stává takovou drogou. Duše si strašně pomůže.
Já jsem profesí kameník, což je práce,
která je někdy náročná na psychiku.
Když je mi na nic, sjedu si sem po čtvrté
hodině, vykoupu se a odjíždím odtud
úplně spokojený. Nejkrásnější pocit je,
když člověk vyleze z vody,“ vypráví.
Někteří jeho kolegové vydrží v
chladných vodách i 20 minut. Sám Bárta ale zvládá 14 a nyní mu stačí necelá
desetiminutovka. Jak sám říká, kvůli rekordům se on ani jeho kamarádi však nescházejí. Teď se otužování věnuje zhruba třikrát týdně, a kdyby se někdo chtěl
ke Spolku českobudějovických otužilců
a plavců přidat, tak kdykoliv může. Skupinka, kterou tenhle netradiční koníček
spojil, mezi sebou vytvořila přátelské
vztahy. Podnikají výlety, jezdí na kole,
věnují se pěší turistice.
„Důležité je přečkat prvních 20 vteřin. Tělo si pak zvyká. Všechno je to ale
v hlavě. Hlavně se nesmíte bát. Otužování je také zdravé pro organismus.
Pomáhá s imunitou a člověku dodá
spoustu energie. Pro mě je tohle nejlepší místo na světě,“ dodává s úsměvem Bárta.

Česká republika
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Místo účinkování v reklamě
dostal malý Ríša roli ve filmu
Knoflíkáři, Samotáři, teď
Cena za štěstí. Režisérka
sází na Chýlkovou,
Hybnerovou i na caparta.
MILOSLAVA HÁLOVÁ
ČR | První premiéra letošního roku patří
českému filmu Cena za štěstí. Film, který podle vlastního scénáře natočila režisérka Olga Dabrowská, jež se podílela i
na kultovních filmech jako Knoflíkáři
či Samotáři, vypráví příběhy lidí, kteří
cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se ji znovu najít.
Vedle známých herců, jako jsou Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák nebo Jaroslav Plesl, si ve filmu zahrál i malý Ríša Moises. Dnes pětiletý kluk z Ústí nad Labem se stal na
čas filmovým synem Vandy Hybnerové

a Tomáše Hanáka. Podle scénáře ho ale
vychovávaly dvě ženy. Film se natáčel
v červnu 2017 v Praze a na jihu Čech a
v té době bylo Ríšovi teprve tři a půl
roku. Perličkou je, že podle scénáře se
postava, kterou ve filmu představoval
malý Ríša, měla jmenovat Honzík, ale
během natáčení mu režisérka z praktických důvodů ponechala jeho vlastní
jméno. „Dnes už Ríša filmem moc
nežije, ale na natáčení si dobře pamatuje. Některé z ‚velkých hereckých kolegů‘ znal už dříve z televize,“ říká Ríšova skutečná maminka Veronika.

Kluk zvyklý po obědě spát
A jak se vlastně tak malý kluk z Ústí
dostane k filmu? Rodiče Ríšu přihlásili
do dětské castingové agentury s představou, že by ho mohli třeba vybrat na
natáčení nějaké reklamy. Nakonec
z toho všeho byl casting na film a po kamerových zkouškách získal hned svoji

Ríša v maskérně při natáčení filmu Cena za štěstí v létě v roce
2017.
FOTO | MILAN MOISES

první roli. Na natáčení s ním jezdili střídavě oba rodiče, tatínek z dlouhé chvíle
občas ve štábu zaskočil i jako řidič.
„Samotné natáčení je totiž také dlouhé
čekání na záběr, přesouvání ze zázemí
štábu na plac a zase zpátky. A s malým
klukem, který je zvyklý po obědě spát,
to nebylo vždycky jednoduché,“ směje
se dnes tatínek Ríši Milan Moises.
S režisérkou Olgou Dabrowskou se
malý „herec“ hned od začátku natáčení
skamarádil. „Texty se dopředu neučil,
režisérka mu vždy před záběrem vše
vysvětlila a pak už to byl skoro profesionál,“ dodává maminka. Žádné dotazy, žádné opakování záběrů, pro
Ríšu spíše hra. Během svých 14 natáčecích dní někdy bavil celý štáb, shodují
se oba rodiče.
Ale teď už zase chodí do školky a herce, se kterými natáčel svůj první film,
sleduje jenom v televizi. Jestli film
Cena za štěstí bude jeho filmem prvním
a zároveň posledním, se teprve ukáže.

INZERCE

STABILITA
A JISTOTA
VÝDĚLKU
Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• disponent/ka
• dělnice ve zdravotnické
výrobě
• skladník/skladnice

• provozní pracovník
jídelny
• švadlena ve
zdravotnické výrobě

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti • čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou • 3 dny dovolené navíc • příplatky
nad zákonnou výši – příplatek za odpolední směnu 16,- Kč/hod; příplatek
za práci v noci 27,- Kč/hod; příplatek za práci v sobotu 15% průměrného
výdělku; příplatek za práci v neděli 20% průměrného výdělku • možnost
osobního rozvoje v rámci L&R Academy • kooperativní prémie • dotované
stravování • vánoční odměny • vitamínové balíčky • věrnostní odměny
• ﬁremní akce a beneﬁty

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Marta.Loefﬂerova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 632, mobil: +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

DŮVODY,
PROČ BÝT SNÁMI
/ přátelské pracovní prostředí
/ pravidelný měsíční příjem
/ příplatky za směny,
bonusy za výkon
/ příspěvek na penzijní připojištění
/ stravenky
/ nákup briket za zvýhodněné
ceny
/ respekt, důvěra a otevřená
komunikace
Tovární 1, Vyškov

www.unilin.com/cs/jobs
email: prace@unilin.com

POJĎ
PRACOVAT
SE DŘEVEM
HLEDÁME MUŽE I ŽENY

DO SMĚNNÉHO PROVOZU

Operátor – obsluha výrobní
linky, manipulace s výrobky
a technologií
Kontrola kvality – průběžná
kontrola kvality vyráběných
parket

26

www.5plus2.cz

Německý malíř Max Liebermann: Co na tom, že všichni lžou, vždyť je nikdo...

Tajenka: ... neposlouchá.

2/2019
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Výběr z akční nabídky
od 30. 1. do 12. 2. 2019

B O S KO V I C E
obsah
masa

92

Eidamský sýr
Moravia 30%
MORAVIA LACTO JIHLAVA

6990

1190

cena za 100 g

Kuřecí prsní řízky 500 g
VODŇANSKÁ DRŮBEŽ

139,80 / 1 kg

1540

Šunka Viktorie nejvyšší jakosti
MP KRÁSNO

COOP.
VŠECHNO DOBRÉ

Tyčinka 45 g
Kaštany Orion
original, mléčné, extra hořké

990

22,- / 100 g

Likér 0,5 l
Griotte
Marshall 18%

6990

139,80 / 1 litr

VYUŽIJTE DALŠÍ NABÍDKU ZBOŽÍ ZA AKČNÍ CENY NA NAŠICH PRODEJNÁCH

%

cena za 100 g

Jihomoravský kraj
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Univerzita slaví stovku.
S Kiskou i na party

Program oslav
28. ledna – Vypuknou oslavy
100 let od založení univerzity.
29. ledna – Školu navštíví
slovenský prezident Andrej Kiska,
kterému udělí zlatou medaili.
6. března – Koncert univerzitního
orchestru a sboru v Besedním
domě.
16. května – Vernisáž výstavy
MUNI 100 v Moravské galerii.
17.–19. května – Filmový festival
v kině Scala.
15. června – Festival na výstavišti
v pavilonu A. Předání medailí
stovce významných absolventů.
Moderuje Ondřej Sokol, vystoupí
Vojtěch Dyk & B-Side Band.

ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Do brněnských ulic vyjela výroční modrá tramvaj ozdobená historickými fotografiemi. Masarykova
univerzita jejím křtem zahájila velké
oslavy stých narozenin. To hlavní ale
přijde až v pondělí 28. ledna, tedy
v den, kdy byla škola v roce 1919 založena. Ocení významné osobnosti
a den poté na škole přivítají slovenského prezidenta Andreje Kisku, kterému
udělí zlatou medaili.
„Univerzita si zachovala intelektuální svobodu i v těch nejtěžších
okamžicích. Ocenění prezidenta Kisky
je poděkováním za to, jak pečuje o rozvoj česko-slovenských vztahů,“ vysvětlil rektor Masarykovy univerzity
Mikuláš Bek.
Oba lednové dny budou z orloje na
náměstí Svobody vypadávat originální
kuličky v univerzitní modré barvě. Filatelisty potěší speciální známka s mo-

Ulicemi Brna jezdí modrá univerzitní tramvaj.
tivem Brna a rektorského žezla. Milion
kusů se do oběhu dostane už zítra
a v pondělí ji ve 14 hodin pokřtí v atriu
fakulty sociálních studií v Joštově ulici.
Právě rektorské žezlo a řetěz jsou pro
univerzitu tím, co pro monarchii korunovační klenoty. Žezlo škola získala až
v roce 1938, a zanedlouho jej musela
schovat do trezoru, aby o něj během
války nepřišla.

FOTO | MUNI

Stoleté oslavy vyvrcholí velkou narozeninovou party 15. června v pavilonu
A na brněnském výstavišti. „Bude to
největší setkání absolventů i příznivců
univerzity. Výročí chceme využít i jako
příležitost oslovit ty, kteří naši školu
nenavštěvovali,“ pozvala prorektorka
pro vnější vztahy Hana Svatoňová. Na
Festivalu MUNI 100 vystoupí Vojtěch
Dyk s B-Side Bandem nebo Ukulele Or-

chestra jako Brno. Návštěvníci se
mohou těšit na retro menzu, kde si pochutnají na tradičních českých jídlech,
a na představení studentského ProFIdivadla. K výročí škola spolu s Českou televizí natočila dokument Otevřená
pevnost mapující univerzitní dění a vydala dvě knihy. „Snažili jsme se zpracovat
dějiny univerzity trochu jinak. Zároveň
chceme rozproudit debatu o roli vysoké
školy ve společnosti,“ přiblížil historik
a spoluautor jedné z knih Lukáš Fasora.

INZERCE

kariera.army.cz

ITAB Shop Concept CZ
• Jsme součástí velké mezinárodní
společnosti ITAB SHOP CONCEPT AB.
• Zabýváme se návrhem, konstrukcí,
výrobou a dodávkami vybavení
obchodů a supermarketů.
• Snažíme se být moderní společností
s orientací na vývoj
a vyspělé technologie.
Hledáme nové kolegy, kteří nám pomohou dále rozvíjet naši ﬁrmu.

Možnost uplatnění v naší společnosti:

•
•
•
•

DNY OTEV ENÝCH DVE Í UNIVERZITY OBRANY
DOZVÍŠ SE VŠE, CO POTŘEBUJEŠ
Fakulta vojenských technologií a Fakulta vojenského leadershipu

Skladník
Pracovník exPedice
Pracovník lakovny
obSluha cnc Strojů

v Brn

7. února 2019
7. b ezna 2019
4. dubna 2019

Více informací o aktuálně nabízených pozicích získáte
na tel.: 516 805 851 nebo na e-mailu: info.162@itab.com
ITAB SHOP CONCEPT CZ, a. s. | Chrudichromská 2364/19, 680 01 Boskovice, Česká republika
tel.: +420 516 805 900| fax: +420 516 805 901| e-mail: info.162@itab.com| www.itab.com

www.itab.com

VYBER SI CESTU

VPŘED >

Univerzita
obrany
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Brno, Blansko a Vyškov

Kometa: tři tisíce zápasů v NHL
Více startů v NHL než
zbytek extraligy
dohromady mají
na kontě hráči, jež má na
své soupisce hokejová
Kometa Brno. Přesně je
to 3 044 zápasů.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Obránce Zbyněk Michálek nasbíral ve své kariéře 784 zápasů v základní části NHL, dalších 26 utkání přidal v play off zámořské soutěže.
S těmito zkušenostmi je 36letý rodák
z Jindřichova Hradce jedním z nejvýraznějších hokejistů, kteří tvoří neobvykle
bohatý „zápasový fond“ v extraligové
Kometě. Brněnské opory dají dohromady přes tři tisíce odehraných zápasů
v NHL.
„Na začátku roku jsem přes agenta
rozhodil sítě, že bych ještě rád hrál. Libor Zábranský se mi ozval jako první,
jednal na rovinu, férově, co řekl, to plati-

Zbyněk Michálek byl v době uzávěrky tohoto vydání poslední akvizicí Komety Brno s bohatými zkušenostmi z NHL.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
lo, všechno splnil. Netlačil na mě, nechal mě vyřídit rodinné záležitosti, a tak
jsem teď tady na ledě,“ vyprávěl Michálek na začátku týdne po tréninku v Kometě.
Zápas za ni ještě hrát neplánoval, napřed se potřebuje dostat do kondice. Proto Michálek ještě po tréninku kroužil

sám po brněnském ledě a doháněl
manko, které v první polovině sezony
jako hokejista „na odpočinku“ nabral.
Po čtrnácti letech v NHL, převážně
v Arizoně, ale i v Minnesotě, Pittsburghu a St. Louis, se rozhodl začít svůj
život řídit jinak. Už v minulé sezoně Michálek naskočil do Sparty Praha až

v rozběhnutém ročníku extraligy, a letos tento postup zopakoval.
Do Vánoc se věnoval hlavně rodině.
„Dělal jsem dětem tak trochu taxikáře,
vozil jsem je do školy, ze školy,
na kroužky, se synem jsem pomáhal
u tréninků, protože v devíti letech taky
hraje hokej. Podnikli jsme pár výletů.
K tomu jsem se sám udržoval. Nechal
jsem volný průběh tomu, co bude, nakonec jsem v Kometě, mám pořád motivaci něco vyhrát, a proto jsem zde. Náš jediný cíl je titul, cokoliv jiného by byl
neúspěch,“ pravil.
Uvědomuje si, že naskakovat do rozjetého vlaku nebude nic jednoduchého.
Navíc si bývalý reprezentant s úsměvem připomíná svůj loňský nástup do
Sparty, který přišel v době výsledkového útlumu. Tedy ve velmi podobné
situaci, v jaké se ocitla Kometa, která
v úterý právě na Spartu jela se třemi prohrami na kontě v řadě.
„Trochu jsem se tomu musel už smát,
asi to přitahuju. Loni byla Sparta
v podobném rozpoložení, jako je Brno,
přišel jsem tam, druhý den vyhodili
trenéra... Snad tahle sezona bude mít
jiný konec,“ přeje si Michálek.
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Klub plavecké školy
Krokodýl Brno nabízí:
- Plavání dětí od 5 let
- Základní a zdokonalovací plavání
- Kondiční plavání i pro dospělé
- Výkonnostní a závodní plavání
Plaveme na bazénech:
Tesla, Ponávka, Lužánky, Kraví hora, Kohoutovice a ZŠ Herčíkova

Mobil: 602 583 607 • Telefon: 516 453 083
E-mail: kovosrot.hensl@seznam.cz • www.kovosrothensl.cz

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

Pořádáme akce pro děti i mimo bazén - např. v zimě pobyty
na horách, v létě stanový tábor apod.

ZREPASUJEME VÁM STAROU…

akumulátorovou baterii

provádíme repase baterií nejen do nářadí, vysavačů, RC modelů,
airsoftových zbraní, nouzového osvětlení atd. Bezkonkurenční ceny ze značkových
článků Sanyo / Panasonic. Ceník najdete na našich www stránkách.

Přihlášky je možné podávat prostřednictvím
elektronických přihlášek na http://www.plavanikrokodyl.cz/

tel.: 737 833 651 (Jiřina Cvrčková)
tel.: 606 454 352 (Ing. Zdeňka Šamánková)
e-mail: info@plavanikrokodyl.cz, www.plavanikrokodyl.cz

PRODEJ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ VŠECH TYPŮ
CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?
Pošlete sms na číslo 777 088 444 a MY VÁM ZAVOLÁME ZPĚT…

AEB spol. s r. o. Závist 12, Brno – Komín, tel. 541 242 643

www.shopgsm.cz

