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O
Podmínky akce na okay.cz/happy-week

DLUHOPISY PRO OBČANY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Celé portfolio našich nemovitostí najdete na www.e-ﬁnance.eu.

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

5,6%
ROČNÍ ÚROK

Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení
(EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení
vhodnosti investování do těchto cenných papírů. • Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální
rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ
K USKLADNĚNÍ V LEDNICI, VAKUOVĚ BALENÁ
PŘIVEZEME ZDARMA V BRNĚ A OKOLÍ

Jídlo lze objednávat 24 hodin denně prostřednictvím e-shopu www.eFiShop.cz,
telefonicky: +420 515 555 565 nebo e-mailem: jidlo@e-ﬁnance.eu
Rozvoz
Brno a okolí do 25 km
ZDARMA, pondělí–neděle

Volejte
24 hodin denně
+420 515 555 565

E-shop
www.eFiShop.cz
nabídka jídel s možností
objednávky 24 hod. denně

Vakuované hotové jídlo až domů s trvanlivostí 7 dní si
můžete objednat od kuchařů restaurací a hotelů skupiny
e-Finance, a.s. s dovozem až domů v Brně a okolí do
25 km (Blansko, Rousínov, Slavkov, Židlochovice, Ivančice,
Oslavany, Tišnov) nebo k osobnímu vyzvednutí v Brně
v eFi Hotelu, Bratislavská 52 (parkování ve dvoře)
a restaurantu Teﬁti, Zelný trh 4.
Jídlo je baleno po dvou porcích, připraveno ke skladování
v lednici a ohřátí v mikrovlnné troubě nebo na plotně.
V nabídce jsou polévky, klasická jídla české kuchyně a italské těstoviny. Každý týden nabídku jídel obměňujeme.
V eFiShopu nabízíme také teplá jídla určená k okamžité
spotřebě rozvážená v menu boxech, delikatesy
a základní potraviny.

Čtvrtka pečené kačeny se zelím

160 Kč / za 2 porce

zadavatel KDU-ČSL, zpracovatel Žijeme reklamou s.r.o.

Kristýna
Podzimková
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Z Ulice jsem
sama vycouvala.
Nechtěla jsem
se vyproﬁlovat
jako seriálová
herečka

GROLICH
JE JINEJ!
JAN GROLICH.CZ

kandidát na hejtmana JMK

Doškařina, romantická
dřina na dva měsíce
ARISTOKRATKA U KRÁLOVNY

Evžen Boček posílá na trh
pátý díl knižní série
... str. 5

PO STOPÁCH NEZNÁMÝCH ZVÍŘAT

Čeští vědci objevili v Etiopii
nové druhy „myší“ ... str. 10 a 11

František Pavlica doškařství odkoukal ve strážnickém skanzenu od pamětníků.

Jediný aktivní doškař v Česku zachraňuje prastará
řemesla. Kromě práce se slámou se v Hroznové
Lhotě na Hodonínsku ohání u litografického lisu.
MARKÉTA LANKAŠOVÁ
HROZNOVÁ LHOTA | „Všude tu
máme slámu. Jenom jsme skončili s výrobou došků, museli jsme posbírat hrozny,
už měly namále. Na úklid nebyl pořádně
čas,“ rozmachuje omluvně rukama František Pavlica na své zahradě v Hroznové
Lhotě na Hodonínsku. Cestou k přístřešku, pod nímž se váže sláma do došků,
jsou zeleninové záhony i výběh koz.
Právě tam vzniká materiál na pokrývání historických stavení ve skanzenech
a památkově chráněných rezervacích. Pavlica je jediný, kdo ještě prastaré řemes-

lo ovládá. Jeho došky pokrývají střechy
po celé republice.
„Brigádníci mi odjeli koncem prázdnin, letos jsme byli kvůli deštivému červenci ve skluzu asi týden, tak to budeme
muset uklízet sami,“ pokyvuje hlavou.
Práce má za sebou hodně a další se mu
už kupí. Jako jediný doškař v Česku má
zakázky naplánované na dva roky dopředu.
„A to odmítám práce u soukromníků
na zahradách. Na to opravdu není čas,“
dokládá s tím, že i na vlastním stavení
mají s rodinou o zábavu postaráno a na
nudu opravdu netrpí.

FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

Doškařem je přitom jen dva měsíce
v roce. „Sezóna nám začíná začátkem
července. Po svatém Cyrilovi a Metodějovi začínáme síct. Obilí bereme asi deset dní před úplným dozráním. Pak ho
stavíme do mandelů, kde dojde. A končíme začátkem září,“ vymezuje Pavlica.
Za tu dobu musí s desítkou brigádníků
zvládnout zpracovat obilí, svázat je do
snopů, z nichž se po vymlácení postupně
dělají došky. Jeho syn s pomocníky pak
hotovými došky střechy statků a chaloupek pokrývá. „Říká se tomu pošívání. Za
jedno léto stihneme zpracovat žito, kterému se tu říká réž, asi z pěti hektarů pole.
Máme svoje vlastní, ale bereme i od dalších zemědělců, abychom nebyli závislí
na vlastní úrodě. Zvládneme tím pošít
asi čtyři sta metrů čtverečních,“ vysvětluje devětačtyřicetiletý doškař.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

SKOK DO VĚČNOSTI

Život nejen herců Třísky či
Hrzána ukončil pád ... str. 12 a 13

SLAVNÉ HERECKÉ PÁRY

(Ne)pohádková romance
Krasomily a Miroslava ... str. 16
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Doškaří dva měsíce,
pak kouzlí s lisem
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Letos vozil se synem došky až na Plzeňsko, kde jejich pomocníci dali novou střechu statku U Matoušů. „U pošívání je většinou jenom syn, já si doma organizuju
brigádníky u vázání došků. Mám tu stroje, na které nedám dopustit. Mlátička je
z roku 1925 a samovaz je asi z padesátých let. Musím si je opravovat sám,
a ačkoli jsem měl za to, že už jsem na samovazu opravoval všechno, vždycky
mě překvapí,“ směje se doškař.
Novější stroje prý používat nemůže,
protože by slámu poškodily a znehodnotily. „Je kolem toho hromada práce.
Doškaření je romantika, ale pěkně vydřená. Asi i proto se ke mně nehrnou brigádníci do učení. Stačí jim, když si to
zkusí,“ krčí rameny Pavlica.

V září se mění v umělce
Přesto si nástupce vychovává právě v synovi Františkovi, jenž s otcem střechy letos pokrýval pátým rokem. Ostatně ani
Pavlicova manželka Jitka se slámě nevyhýbá. „Když děláte došky, z obilí zůstane
spousta odpadu. Zrno prodáváme rybářům nebo do mlýna. Větší kusy odpadní
slámy využíváme na věnce, které slouží
k aranžím pro dušičkové nebo vánoční
vazby. A u toho je právě manželka. Z té
nejdrobnější slámy vytváříme peletky, jimiž vytápím dům,“ vypočítává Pavlica.
Stačí však, aby přešlo září, a doškařina
jde stranou. František Pavlica je většinu

V litografii František Pavlica pracuje s barvou, lisem i kamenem.
3x FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

Doškovou střechu mají Pavlicovi už pět let doma nad garáží. Podle počasí
obvykle vydrží i dvacet let, záleží však na tom, jak se o ni majitel stará.
roku výtvarník. A i v tomto povolání se
zabývá téměř zapomenutým uměním.
„Mám už deset let litografickou dílnu.
Další dvě jsou jen v Praze. Na Slovensku
už není žádná,“ povídá Pavlica už v místnosti obsypané jeho vlastními obrazy, které dominuje rozměrný lis.
Svou práci tak štěpí na dvě větve. V té
první se setkává s umělci z Moravy i ciziny, pro které míchá barvy a tiskne jejich
práce na grafické listy. „Litografie je královna grafiky, je to práce na dlouhé lokty,
která se nedá vysvětlit v pár větách. Základem je vápencový kámen, na který se
kreslí mastnou tužkou. A barvy se přes
lis nanášejí odděleně, každá vrstva je na

papír tisknutá zvlášť,“ snaží se shrnout náročnou techniku.
Když „nedělá službu“, jak spolupráci
s umělci říká, je sám sobě pánem. Zachycuje život na vesnici, tradice i zajímavá
místa ve městech či krajině. „Používám
spoustu barev, podle nálady a toho, jak to
cítím. Právě cit pro barvu je nesmírně důležitý a nejde se mu jen tak naučit,“ říká
umělec a prsty přejíždí přes jedno ze
svých děl. Na papíru jsou cítit jednotlivé
vrstvy tak, jak se v lisu na papír otiskly.
Z obrazů vyzařuje láska a úcta k tradicím i místu, kde celý život žije. „Žiju
tady, kde působil Joža Uprka. On zachycoval mizející svět, já to stavím spíš na

pocitech a dojmech. Ve folkloru se vracím ke kořenům, nacházím tam příběhy.
Stará řemesla a zvyky mi vždycky dávaly
smysl. Měl jsem i období, kdy jsem portrétoval generaci lidí, kteří se narodili ještě před první světovou válkou. Rád jsem
naslouchal jejich vyprávění a hodně se
z toho naučil,“ vypráví.
Ačkoli by se mohlo zdát, že v domácnosti Pavlicových není prostor na oddech, oba manželé se už roky věnují i divadlu. Se skupinou ochotníků hrají autorské hry Jitky Pavlicové. „Začalo to už
v mládí, pak jsme pořádali opožděné silvestry v únoru. A teď objíždíme vyprodaná představení,“ těší Pavlicu.
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Staráme se o obce,
postaráme se i o kraj
Krajské volby 2. – 3. října
František Lukl
předseda Svazu měst a obcí,
starosta Kyjova
Zadavatel: STAN / Zpracovatel: Brandfathers
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Aristokratka míří ke královně
Kastelán a spisovatel
Evžen Boček bere své
šlechtice do ciziny. Nový
román Aristokratka
u královského dvora,
který právě vychází,
se odehrává v Nizozemí.

Co čeká
aristokratku?
V pátém díle mimo jiné dojde
k následujícím událostem:
Marie Kostková se rozzuří na Maxe
Launa, zorganizuje výpravu do
Nizozemského království, dostane
briliantové šperky nesmírné
hodnoty, objeví v sobě vášeň pro
nakupování, v doprovodu své
matky a paní Tiché odletí do
Haagu, kde se setká s královnou
Beatrix, paní Tichá poprvé poletí
letadlem a Jejímu Veličenstvu
Beatrix se při audienci představí
jako „nějaká Tichá“. Vivien se
dočká ocenění jako dvojnice
princezny Diany. Zámecký
zahradník překoná úzkost
ze smrti a začne toužit po lásce.
Kastelán Josef zůstane stejný.

IVANA SOLAŘÍKOVÁ
MILOTICE | Mladá aristokratka Marie
Kostková z Kostky je zřejmě pro kastelána zámku v Miloticích a spisovatele
Evžena Bočka nevyčerpatelnou studnicí
inspirace. V polovině října na knižní trh
vstoupí už pátá kniha mapující osudy
„prokleté“ nositelky rodového jména
Marie i její rodiny, která se se svým
šlechtickým původem neustále tak trochu pere a čtenář se nad tím upřímně
i škodolibě baví.
„Poprvé se děj neodehrává přímo na
Kostce, ale někde jinde. Aristokratka
v tomto díle míří k jednomu velmi známému evropskému panovnickému dvoru,“ naznačuje autor knihy Evžen Boček, že Marie opustí domovský hrad
a vydává se do světa. Kam, to prozradí
hned první věta Aristokratky u královského dvora. „Otec dostal dopis od nizozemské královny Beatrix,“ píše se v úvodu humoristického románu, který vychází o velkém knižním čtvrtku 15. října
v nakladatelství Druhé město. Toto po-

Svatováclavské
slavnosti nebudou
BŘECLAV | Už dnes měly v Břeclavi
vypuknout tradiční Svatováclavské slavnosti. Třídenní oslavu ale letos musí
Břeclavané oželet. „Doufali jsme v příznivější vývoj epidemiologické situace.
Ta se teď ale zhoršuje téměř každý den.
Rozhodli jsme se proto neriskovat zdraví lidí, a ač je nám to nesmírně líto, vedení města se po zvážení všech okolností rozhodlo, že břeclavské hody letos nebudou,“ uvedl starosta Svatopluk Pěček
s tím, že o tom, zda slavnosti pořádat, či
ne, polemizovali několik dní.
Před pár dny ale začali rušit účast na
slavnostech někteří stánkaři a nejvýše
poloviční účast potvrdili také pořadatelé
dětského folklorního festivalu. Jistota
nebyla ani v účasti krojovaných. To vše
jsou důvody, které vedly vedení města
Břeclav ke zrušení oblíbených slavností.
„Věřím, že to obyvatelé Břeclavi pochopí a porozumí tomu, proč není možné letos bezpečně akci pořádat. Doufám, že
se v příštím roce situace stabilizuje a budeme zase moci společně oslavit další
ročník Svatováclavských slavností,“ do(sol)
plnil Pěček.

Evžen Boček věnuje aristokratce Marii už pátou knihu. Pod pseudonymem
Jan Bittner vydal ještě Deník kastelána.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
zvání roztočí sled událostí, v nichž hlavní hrdinka nejen navštíví královnu, ale
dostane briliantové šperky nesmírné
hodnoty, objeví v sobě vášeň pro nakupování, omylem navštíví obchod s marihuanou, zažije oslnivý úspěch na recepci v královském paláci a potká sympatického mladého muže.
V závěru předchozího dílu to přitom
vypadalo, že Marie míří před oltář s milovaným Maxem. „Především čtenářky
po této lince velice baží. Já doufám, že
se jim pátý díl bude v tomto směru líbit.

Ale nemůže to být zase tak jednoduché,
takže tam dojde k celkem zásadní výhybce, ba dokonce šmodrchanici v tom milostném vztahu,“ dává Evžen Boček nahlédnout do stránek nové knihy a prozrazuje, že ani tentokrát na svatbu sice nedojde, nicméně závěr románu čtenářky
nepochybně navnadí na případný další
díl.
V tom pátém se můžou všichni příznivci osudů aristokratky těšit i na holandské reálie. Kastelán z Milotic přitom přiznává, že v Nizozemí nikdy nebyl. „Pro

mě je problém jet deset kilometrů do Kyjova. Za veškeré holandské reálie vděčím samozřejmě internetu, což je pro
nás pecivály ideální věc. Můžu psát
v podstatě o čemkoliv,“ směje se.
A zatímco spisovatel pracuje na stále
nových dílech, postupně jsou mu v patách filmaři. Loni měl premiéru film Poslední aristokratka a vypadá to, že nezůstane u prvního dílu. „Zdá se, že by se
zřejmě mohlo dělat i pokračování, které
se místo zimy bude točit v létě a zase na
zámku v Miloticích,“ naznačuje Boček.

Na pořádek vyráží do ulic
dohlédnout i úředníci
BŘECLAV | Třikrát týdně vyráží úředníci z odboru sociální péče do ulic Břeclavi, aby pomáhali udržovat pořádek ve
městě.
„Neustále se opakují stížnosti, že prostor hlavní třídy ve městě okupují lidé,
kteří jsou sociálně vyloučení. Tento problém vnímáme a jsem rád, že se nám podařilo připravit plán, jak ho řešit. Každý
týden budou vyrážet do terénu spolu
s asistenty prevence kriminality a preventisty také sociální pracovníci městského úřadu. Jsou označeni visačkami
a jejich úkolem je řešit problémy ve
městě přímo v terénu,“ upřesňuje cíl
projektu místostarosta Břeclavi Jakub
Matuška. Jak bude tento nový model
fungovat, ukáže čas. První vyhodnocení
proběhne po konci letošního roku.
Při společných výpravách už řešili
úředníci nejeden přestupek, pomáhali
při ztrátě nebo krádežích občanských
průkazů, pomoc poskytli zmatené osobě s psychickým onemocněním, která
do Břeclavi zabloudila. Museli občas

i přivolat hlídku městské policie. Jejich
úkolem je mimo jiné zmapovat situaci
v problémových lokalitách.
(sol)

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

Tel.: 724 286 137
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Plnění technických plynů
Plníme:

- Argon, Dusík, Kyslík, Acetylén, CO2, Helium
a směsi těchto plynů
- Propan, Propan-Butan
y Plníme i vaše vlastní lahve, případně si můžete
koupit nové přímo u nás.
y Vyhnete se tak platbám za pronájem a dalším
poplatkům.
y V případě neplatné tlakové zkoušky, vám ji zajistíme.

HESLO PAVEL – SLEVA 10%
Tel.: 00420 731 275 552
ww
www
ww.ptgas.cz
w
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Krajské volby

V koalici chci Dálnici k Vídni
co nejvíc stran nevzdáme

Šéfa vědeckého institutu Ceitec Jiřího Nantla si
vybrala ODS jako svého lídra do krajských voleb.

Po rošádě uvnitř hnutí ANO vede kandidátku do
krajských voleb stávající hejtman Bohumil Šimek.

J

Z

ako osmnáctiletý vstupoval Jiří
Nantl na konci 90. let do ČSSD, po
pár letech stranu opustil a o zhruba
deset let později zamířil na pravý břeh
politického spektra, protože v roce 2015
zakotvil v ODS. Dosud byl jen členem,
který neměl jakoukoliv politickou volenou funkci, letos si ho však strana vybrala jako svého lídra a kandidáta na jihomoravského hejtmana. „Nejtěžší diskusi
jsem o to měl asi s dcerami,“ vysvětluje
s úsměvem jedenačtyřicetiletý Jiří Nantl.
Měly obavu, že by už nemohly volně chodit za tatínkem do vědeckého institutu
Ceitec, jemuž Jiří Nantl šéfuje.
Funkci ředitele si v případě zvolení dovolí opustit. „Na Ceitecu jsme dosáhli,
čeho jsme chtěli. Je to už konsolidovaná
instituce, takže změnu na vrcholném
postu si dokážu představit,“ míní lídr
ODS, který stál hned na počátku vzniku
vědecké instituce, která propojuje brněnské univerzity.
Ve veřejných institucích či v politice
se ovšem nepohybuje jen teď. V minulosti působil na Masarykově univerzitě, tři
roky pracoval také na ministerstvu školství. Teď si však myslí, že by se měl posunout dál. „Jako člověk, který žije v Jihomoravském kraji, vím, že by mohl jít dál,
jelikož mám srovnání s jinými regiony
po Evropě. Chtěl bych ho posunout, aby
byl lídrem nejen v inovacích, jak je to
dnes, ale také v kvalitě života a kvalitě
veřejných služeb,“ vysvětluje Nantl velmi obecně.
Na venkově podle něj často chybí služby, jež by život zkvalitňovaly. „Dneska

je podpora podnikání v kraji převážně
orientována na startupy s inovativním potenciálem. Hodně lidí ale nechce dělat
nic inovativního, chce si otevřít kadeřnictví, květinářství, poskytovat službu okolí, a my dneska nemáme pro venkovskou
část v kraji žádnou podpůrnou síť,“ poukazuje Nantl na problém, který by chtěl
vyřešit transformací regionální rozvojové agentury. Osobně má rád Tišnovsko,
ať už kvůli tamní krajině, kterou si rád
projede na kole, nebo řadě malých pivovarů, jež tam vyrostly.
Kvalita života podle něj souvisí
i s tím, jak se dá krajem projet, a tak
ODS slibuje lepší průjezdnost a koordinaci uzavírek v kraji, což se jí v Brně od
komunálních voleb před dvěma roky
moc nedaří, i když to byl i tehdy její hlavní slib. „Lidé se samozřejmě zlobí, oprav
je celá řada. Je potřeba koordinaci zlepšovat, ale někdy to asi nejde,“ hájí se.
I kvůli koronavirové krizi si myslí, že
nová krajská koalice bude čelit problémům jako žádná předchozí. Rád by v případě úspěchu proto sestavil co nejširší
koalici. Nepočítá s SPD, KSČM a příliš
ani s ANO. Kvůli korupční kauze Stoka,
s níž je hnutí spojené, by viděl jako vhodnější, aby bylo v opozici.
(mos)

krajské

VOLBY 2020

uniformy rovnou do čela kraje se
před čtyřmi lety dostal současný
hejtman za ANO Bohumil Šimek.
A má šanci svou pozici obhájit, letos měl
být přitom původně až čtyřka kandidátky.
Vnitrostranické pnutí uvnitř hnutí ale zamíchalo před několika týdny kartami a bývalý šéf brněnské městské policie se znovu vyhoupl na pozici lídra a stranu povede do krajských voleb.
Před čtyřmi lety si mezi priority zařadil
dálnici do Vídně. Výrazně se s ní pohnout
nedokázalo, hejtman se ale nevzdává a slibuje, že pokud ANO uspěje, tak tuto vysokorychlostní silnici bude dál „tlačit“ dopředu. „Nepředpokládal jsem, že tu bude
tak silné aktivistické hnutí zelených a podobně. Problémy jsou dlouhodobé. Ani
Ředitelství silnic a dálnic v Brně nemá takový tah na branku, jaký by mělo mít. Za
poslední čtyřleté období máme navíc čtvrtého ministra dopravy – a až poslední Karel Havlíček konečně řeší dálnici D1a doufám, že i D52 dořeší ke všeobecné spokojenosti, protože jeho předchůdci se zabývali touto problematikou jen okrajově,“
míní Šimek, který doufá, že se brzy začne
se stavbou obchvatu Mikulova.
Hůl neláme ani nad letištěm. Před volbami v roce 2016 totiž Šimek sliboval, že
Týdeník 5plus2 představil před
krajskými volbami kandidáty na
hejtmana. Pořadí 10 lídrů
relevantních stran určil výsledek
posledních parlamentních voleb.

hnutí pomůže rozlétat Brno. To se ale nepodařilo, a dokonce skončila i pravidelná
linka do Mnichova. Podle hejtmana může
za současný stav pandemie koronaviru.
„Měli jsme ohledně nových leteckých
linek novinky, které jsme si ještě nechávali na konec volebního období. Bohužel
jsme nečekali, že přijde koronavirus. Pořád je ale zájem z Brna létat, akorát nyní
nikdo neví, jak to bude. Ale nevzdáváme
se,“ slibuje hejtman.
Společně s kolegy se chce zaměřit také
na jiné oblasti. Ve zdravotnictví například
slibuje nábor nových lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, udržení stávajících ambulancí a vznik nových,
dokončení stavby výjezdových stanic záchranky a obnovu jejich vozového parku.
Za prioritu si hnutí stanovilo také kvalitnější péči o seniory, zajištění rezervy
v rozpočtu kraje pro krizové situace nebo
boj se suchem. Dále ANO slibuje, že
bude podporovat venkovské prodejny, regionální dodavatele a výrobce ve všech
odvětvích.
Šimek chce dál podporovat také jihomoravské vinaře. Víno je jeho velká záliba a cestuje kvůli němu i za hranice. Za
poslední čtyři roky ale procestoval hlavně
jižní Moravu a výrazně se posunul v poznávání moravských vín. Z titulu hejtmana je totiž také předsedou Vinařského fondu. „Práce našich vinařů si neskutečně vážím, protože je to strašná řehole. Medaile,
které naši vinaři vozí i ze zahraničních
soutěží, jasně ukazují, že nejsme v oblasti
vína žádná banánová republika. O našem
víně se mluví s respektem,“ tvrdí Šimek.
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Zapalte Prahu!
Tisíce odpůrců globalizace včetně stovek radikálních
„bitkařů“ s tyčemi a zápalnými láhvemi před 20 lety
proměnily Prahu v bojovou zónu. Hlavní město tehdy
hostilo setkání ministrů a finančníků z celého světa.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Místo očekávání babího léta to přesně
před 20 lety v centru Prahy vypadalo, jako
kdyby v hlavním městě měla začít každou
chvíli válka. Obchodníci ze svých provozoven odváželi hotovost a nejcennější zařízení, nakupovali náhradní skla do výloh. Den
poté, 26. září 2000, se ukázalo, že jejich příprava nebyla zbytečná. V Praze vypukly
tvrdé střety mezi policií a tisícovkami převážně zahraničních radikálů, často „profesionálních bitkařů“. Hořely barikády, zasahovaly obrněné transportéry. Rozbuškou
bylo konání 55. zasedání Mezinárodního
měnového fondu a Světové banky.
Pro Prahu bylo pořádání ekonomického summitu s účastí 182 ministrů a guvernérů a celkem více než 15 tisíc oficiálních
hostů mimořádně prestižní záležitostí.
INZERCE

Česka republika se totiž stala první postkomunistickou zemí, která toto celosvětové setkání finančníků a politiků hostila. Však kvůli tomu bylo také přestavěno za více než tři miliardy Kongresové
centrum.
Jenže podobné akce také často vyvolají protesty antiglobalistů a příznivců
radikální levice. Ti se do Prahy sjeli nejen z různých koutů Evropy, ale i ze zámoří. A rozhodně neměli v plánu jen
klidné happeningy. Mezi demonstranty
totiž byli i členové italské organizace
Ya Basta a dalších skupin, kteří přijeli
vybavení plynovými maskami, tyčemi,
zápalnými láhvemi i štíty.

Ohněm proti transportéru
Hlavním dnem bojů se stalo úterý 26. září.
Na policisty střežící přístupy ke Kongresovému centru zaútočily stovky nejradikálněj-

Kvůli násilným protestům v Praze
ze září 2000 byli obviněni dva Češi
a 18 cizinců. Naopak na policisty cílilo 26 trestních oznámení za údajně
nezákonné chování. Prokázáno
však bylo nakonec pouze v jednom
případě.
FOTO | ARCHIV MAFRA
ších protestujících, kterých se toho dne pohybovalo ulicemi Prahy okolo 12 tisíc.
Vzduchem létaly dlažební kostky, Molotovovy koktejly a vůbec vše, co se dalo použít jako zbraň. Policie odpověděla slzným
plynem, vodními děly i nasazením obrněných transportérů. Výsledkem bylo na šest

desítek zraněných policistů, 20 demonstrantů, ale také britský novinář a dva delegáti MMF. V poutech skončilo na tisíc lidí.
Večer se násilí přelilo do centra města, kde
chuligáni rozbíjeli výlohy obchodů převážně patřících pod globální světové značky.
Škody dosáhly deseti milionů korun. (mb)

8 25. září 2020

Česká republika

Narodila jsem se ve špatné době.
Šest let byla téměř denně na televizní obrazovce díky
roli v nekonečném seriálu Ulice. Pak z něj ale Kristýna
Podzimková k překvapení mnohých sama vycouvala.
„Chtěla jsem se vyprofilovat jinak než jako herečka
ze seriálu,“ vysvětluje novopečená maminka, která
v posledních letech zazářila ve snímku Metanol a sérii
Bez vědomí. Nyní se objeví ve filmu Bábovky, který je
natočený podle bestselleru Radky Třeštíkové.
5plus2
■ ROZHOVOR
IVETA BENÁKOVÁ
ČR | Ve své generaci patří co do nechuti
trávit čas nad sociálními sítěmi spíš k výjimkám, ale ono to tak nějak k herečce Kristýně Podzimkové povahově pasuje. Vždyť
třeba dobrovolně odešla z jednoho z nejsledovanějších seriálů v Česku a na rozdíl od
jiných nedává na obdiv své mateřství.
Na tento náš rozhovor jste přijela ze
svého rodného Rožnova pod Radhoštěm, kde nyní znovu bydlíte. Kdyby
tam někdo chtěl jet na výlet, co byste
mi kromě známých míst doporučila?
Mám svůj rodný kraj ráda, i když jsem
bydlela v Praze, ráda jsem tam jezdila
a při odjezdu mi bylo smutno. Jsou tam
krásné pěší trasy. Na Valašsku se najdou
osady, které jsou nedotčené, kam se
v zimě ve sněhu nedostanete ani autem,
musíte je objevit pěšky. Mezi Rožnovem
a Vsetínem jsou nádherné kotliny. Nebo
třeba Soláň je krásné místo, které není tak
provařené jako Pustevny. Říká se tomu valašský Montmartre.
Zpátky domů jste se vrátila před pár
měsíci, kdy jste se stala maminkou.
Jak se v této své nejnovější roli cítíte?
Víte, chápu, že se na to ptáte, ale je mi
vždycky spíš stydno o tom mluvit. Místo
toho, abych mluvila o své práci, čímž se
dejme tomu liším od těch, co budou rozhovor číst, mluvím o tom, s čím má zkušenost tolik žen. Takže zvládám to, jako každá, jednou řve a člověk neví, co dělat, pak
je to zalité sluncem, klasická horská dráha. Nemám na to žádný patent. (smích)

Všimla jsem si, jak málo se toho o vás
dá kromě pracovních věcí zjistit.
Ani na sociálních sítích nejste aktivní.
Tak moc si střežíte soukromí?
Mě to hrozně nebaví. Navíc si říkám,
že aby prezentace na nich měla nějaký
smysl, musí na to mít člověk čas, který já
chci teď investovat jinam. Mám pocit, že
jsem se narodila ve špatné době, že všechny sociální sítě mi protékají mezi prsty
a já je ani nestíhám sledovat.
Ale profil na Instagramu třeba máte.
I na Facebooku, ale založila jsem si je kvůli práci na doporučení, že jako herečka
bych je mít měla. Na začátku jsem na Instagram dávala co tři dny fotku, jenže pak
jsem si řekla, že musím najít nějaký princip, který mě osobně nebude štvát a nepoleze do mého soukromí, a ten jsem nenašla.
Nejnověji vás lidé mohou vidět ve filmu Bábovky podle knihy Radky
Třeštíkové. Kdy jste se s příběhem setkala?
Shodou okolností jsem před pár
lety, ještě než se film začal natáčet, načítala část audioknihy, takže jsem příběh znala. Ta postava ve filmu ale nakonec není.
Hrajete ženu, která je součástí milostného trojúhelníku jako milenka. Jaká je?
Když se na to podíváte zvenku,
tak i v životě jsou milenky vnímané jako špatné holky, které rozvrací rodinu a dělají něco, co se
nemá – mimochodem, chlap dělá
to samé, ale holka v tomto vyznívá
víc zřetelněji. Ale já jsem se na to
musela podívat z druhé stránky, jako
bych tu postavu musela hájit a najít

si k ní vztah. Důvodů, proč to žena dělá,
může být spousta – třeba moje postava už
má svá léta a chce založit rodinu. Ale také
je spousta důvodů, proč to neudělat, samozřejmě.
Vaše postava ve filmu dost běhá, jaký
máte vztah k tomuto sportu?
(smích) Já a běh je něco jako já a sociální
sítě. Je to jedna z věcí, které si říkám, že
bych měla dělat, ale nedělám. Párkrát
jsem si vzala boty a šla si zaběhat, ale párkrát myslím třeba čtyřikrát. Nikdy jsem se
nepřenesla přes hranici, že běháte delší

dobu a už jste na tom závislí. Když jsem
dostala tuto roli, režisér mi řekl: „Začni běhat…“ To jsem neudělala, ale začala jsem
cvičit, abych měla lepší fyzičku a byla trochu zpevněná. Nakonec jsem z toho měla
tedy benefit i já pro sebe.
Jako malá jste chodila do folklórního
souboru. Dostanete se ještě někdy k lidovému tanci?
Díky svému partnerovi, který je skvělým
tanečníkem, jsem s tím kolektivem pořád
zůstala v kontaktu. Ale na Valašsku se o víkendech konají sešlosti u cimbálu, kam se
sjedou souboráci z okolí. Dokud jsem
mohla, tak jsme si zatancovat chodili.
Z rozhovorů, které jsem s vámi četla,
mi přijde, že máte ke své práci herečky velmi střízlivý přístup. Přitom svého času, když jste hrála v Ulici, vás
lidé jistě poznávali…
…a pořád mě jako Theu poznávají a to je
to šest let, co už tam nejsem.
Tehdy vás ale každý večer sledovalo
několik set tisíc lidí. Mohla jste si na
tom trochu „ujet“.
Mohla, ale to souvisí s osobností člověka,
a podle mě mám dobré základy z rodiny,
která člověka utváří. Z Ulice jsem odešla
na svou žádost, protože jsem se chtěla vyprofilovat jinak než jako herečka
ze seriálu. Je něco jiného,
když jste známá a začnete v něm hrát,
ale já se známou
stala až díky seriálu.
Režiséři
a producenti se
pak na vás koukají jinak. Docela
dlouhou dobu mi
trvalo, než jsem

Kristýna Podzimková

Narodila se 1. května 1985 v Rožnově pod Radhoštěm.
Jako malá navštěvovala foklórní soubor, vystudovala Janáčkovu
konzervatoř v Ostravě a poté nastoupila do angažmá
Těšínského divadla, kde dostala velké herecké příležitosti.
■ V roce 2008 si ji z celoevropského castingu vybral německý
režisér Veit Helmer do hlavní role filmu Absurdistan, který pak
úspěšně brázdil světové filmové festivaly, včetně legendárního
Sundance Roberta Redforda.
■ Televizní diváci ji znají hlavně ze seriálu Ulice, kriminálního
dvoudílného snímku Metanol či ze šestidílné série HBO Bez
vědomí. Hostuje v několika pražských divadlech a v kině ji
můžete nyní vidět ve filmu Bábovky.
■
■

FOTO | HERMINAPRESS
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Nebaví mě sociální sítě ani běhání

„

Začátky v Ulici v roce 2008. Populární seriál zviditelnil
Kristýnu Podzimkovou coby Theu na řadu let. Po šesti
letech z něj sice dobrovolně odešla, avšak na seriálovou
tvorbu nezanevřela. Objevovala se například v Doktorech z Počátků či v Ohnivým kuřeti. Dramatickou rolí ale
zaujala hlavně ve dvoudílném snímku Metanol (spodní
fotografie), který připomněl tragický případ desítek mrtvých lidí z kauzy „otráveného“ alkoholu.
FOTO | ČSFD.cz

Jsem ráda
v nějakém
provozu, ale umím
i odpočívat. Nejvíc tehdy,
když si lehnu k telce,
to vypnu úplně všechno.
se dostala k jiným pracím. A v tom období, kdy z takového projektu odejdete, víte,
že spadnete. Že nemáte nic než divadla,
ve kterých jsem se postupně začala prosazovat. To vás trochu sklepne dolů.
Řekla jste, že nejste herečka, jež má
na stole množství scénářů, ze kterých
si může vybírat a prakticky práci,
když přijde, berete. Je opravdu tak
těžké se v Česku prosadit?
Musím říct, že já měla štěstí, ale také to nějakou dobu trvalo. Mám pocit, že to, co já
chci dělat, se děje až poslední tři roky.
To jste zaujala třeba v sérií Bez vědomí či ve snímku Metanol podle skutečných událostí v Česku v roce 2012.
To podle mě právě dělalo ten film tak silným. Když jsem poprvé četla scénář, tak
jsem jednak přesně věděla, jak to hrát, protože mi to neskutečně sedlo. Ale když
víte, že se to stalo, jímá vás hrůza.
Máte i nyní ve výhledu další práci?
Trochu ano. Když jsem napsala Tereze Kopáčové, se kterou jsem právě dělala Metanol, že jsem porodila, tak mi odepsala, že

až se za nějaký čas budu chtít odreagovat,
že má pro mě roličku. Odepsala jsem, že
velmi ráda. Bude to pidi rolička v novém
seriálu pro Českou televizi s kauzami školního ombudsmana. Původně jsem tam
měla hrát větší roli, ale pak jsem zjistila, že
jsem těhotná. A ještě mám v plánu nový
projekt s muzikantem Ondrou Fenclem,
který zatím vymýšlíme přes maily.
Všechny své divadelní role jste předala kolegyním?
To sice ano, ale mám obrovské štěstí na
soubory. Vyšly mi vstříc, můžu se kdykoliv ozvat a zahrát si představení, třeba
když budu pracovně v Praze nebo ony na
zájezdu na Moravě. Vzhledem k situaci to
tak ale nikde není, zatím.

Časově vám těhotenství a nástup
na mateřskou dobře vyšlo.
Skvěle, to bylo úplně načasované. Neměla jsem tím pádem ani pocit, že mi něco
uniká. Čímž trpím ve chvíli, když nepracuji tak, jak bych si představovala, což teď
nebylo, když se nedělo nikde nic.
Takže jste workoholička?
To si nemyslím. Ale jsem ráda v nějakém
provozu, umím však i odpočívat.
A jak nejradši?
Úplně nejvíc si odpočinu, když si lehnu
k telce, to vypnu úplně všechno.
To málokdo říká, většinou se spíš mluví o aktivním odpočinku…

Aktivně odpočívám v divadle, tam je člověk pořád v pohybu. Třeba osm let zpátky
jsem z představení bývala vystresovaná,
ale časem se z toho stal potřebný adrenalin.
Byl pro vás relax třeba i to, když jste
kdysi v Rožnově vypomáhala v kavárně?
I to k tomu patří. Doufám, že až budu
moct po mateřské pracovat, že tam zase
budu pomáhat. Dělala jsem to i v Praze,
ale nebylo to pro mě tak užitečné. Rožnov
na to, že je menším městem, má dost dobrých kaváren a lidé jsou tam zvyklí chodit,
třeba po práci nebo na schůzky. Já tam
vždy potkám tolik známých, které bych
s kočárkem v parku nikdy nepotkala.

INZERCE

Předsedu Rozumných,
Mgr. Petra Hanniga
si pamatuje spousta lidí jako
sympatického kandidáta
na prezidenta ČR.

Záchrana našich lesů. Každý, kdo se
podívá na stav našich lesů, cítí smutek a hořkost.
Uvést do dobrého stavu silnice 2. a 3.
tříd.
Lékaře, včetně zubařů, i pohotovosti
a nemocnice, všude tam, kde je jich
třeba.

Mgr. Petr Hannig, předseda Rozumných

Zajistit pro seniory příjem TV Šlágr,
často jediné radosti v koronavirové
izolaci.

Tentokrát nemusíte volit menší zlo. Volte prostě a jednoduše podle
svého srdce konečně změnu - dobro – ROZUMNÉ, volební číslo 82
Program pro krajské volby na: www.rozumni2017.cz

zadavatel a zpracovatel ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty

Výňatek z programu:

ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA AUKCI UMĚNÍ VE
VÝSTAVNÍ SÍNI MÁNES.
NEDĚLE 4. ŘÍJNA 2020
OD 14 HODIN
Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1

www.aloos.cz

TOYEN, LA DAME DE PIQUE (
PIKOVÁ DÁMA), 1926, olej na plátně
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Čeští objevitelé odhalili světu
dosud neznámé „myši“ i raka
Ačkoliv se může zdát, že
každý kousek Země už je
prozkoumán, stále zde
žije mnoho neobjevených
druhů zvířat. Českým
vědcům se právě nedávno
podařilo najít v Etiopii
jedičné horské hlodavce.
A nejde o jediný úspěch.
5plus2
■ TÉMA
Josef Bryja vedl tým expertů, kteří
v horských oblastech Etiopie objevili
dva nové druhy hlodavců.

JOSEF HORA
ČR | Přes rozsáhlý výzkum žije na Zemi
velké množství ještě lidmi neobjevených
a nepopsaných druhů rostlin i zvířat, zejména drobných živočichů z hmyzí říše.
Když se ovšem podaří odhalit dosud neznámého obratlovce, bývá to pro vědeckou obec pozdvižení. Právě takový objev
před několika dny ohlásili zoologové
z Česka, v africké Etiopii objevili dva
nové druhy hlodavce. A to v jedinečné lokalitě. Mezinárodní tým pod vedením Josefa Bryji z Masarykovy univerzity totiž
pátral vysoko v Simienských horách na severu země, v jednom z mála míst, kde
v Africe pravidelně sněží.
Čeští experti od roku 2010 zkoumají ve
východní Africe zdejší biologickou rozmanitost a hledají oblasti vhodné pro zvýšení ochrany přírody. Právě během tohoto
výzkumu narazili na hlodavce, které považovali za dosud vědou nepopsané. Genetické analýzy jim nedávno daly za pravdu
a tato zvířata vzhledem připomínající
myši, ale co do velikosti blízká spíše
potkanům, byla pojmenována Stenocephalemys zimai a Stenocephalemys sokolovi.
Mimochodem, první z nich na počest kolegy, profesora Jana Zimy, bývalého ředitele Ústavu biologie obratlovců, který loni zemřel. „Honza Zima nás při studiu savců na-

s tím, že se ukazuje, jak jsou jihomoravské luhy cenné a unikátní.

Trpasličí krokodýl z Konga
učil používat genetické metody, díky kterým jsme nové druhy poprvé rozpoznali.
Navíc nový druh žije na nejvyšších vrcholcích celé Etiopie, kde bude nejen Honzovi
blíže, ale zároveň tam je vždycky hrozná
zima,“ vysvětluje slovní hříčku Josef Bryja.
Nově popsaní hlodavci žijí na takzvaných afroalpinských loukách ve výšce
3500 m. n. m., živí se semeny a dalšími
částmi rostlin, někdy také hmyzem. Pro
vědce jsou důležité kvůli studiu přizpůsobení se extrémním podmínkám, tedy nízké teplotě či nízké koncentraci kyslíku.
„Ukázalo se, že kolonizace vysokých hor
byla umožněna ‚uloupením‘ mitochondriální DNA od příbuzných druhů, které již
specifickým podmínkám prostředí přizpůsobeny byly,“ vysvětluje Josef Bryja
s tím, že oba nové druhy mohou mít význam i pro člověka. Hlodavci jsou totiž
přenašeči hantavirů, které mohou způsobit krvácivou horečku, na kterou dosud neexistuje vakcína. Hantaviry, méně nebez-

Rak nažloutlý má znaky typické pro zvířata žijící
v jeskynních systémech - ztrátu pigmentace, zakrnělé oči nebo ústní otvor adaptovaný na zdejší
potravu.
FOTO | JIHOČESKÁ UNIVERZITA

pečnou formu Tula, přenášejí i hlodavci
v Česku. Způsobují hantavirózu, nemoc
podobnou nachlazení, kterou loni v ČR
onemocnělo 16 lidí. Nositelem viru je až
deset procent hrabošů.

Kožojed z Moravy
Nejen daleké tundry africké, ale i lužní
lesy Moravy mohou skrývat velká překvapení. Tím byl pro vědce z Biologického
centra AV ČR, České zemědělské univerzity v Praze a Ostravské univerzity nález
zcela nového druhu brouka. Měří pouhý
půl centimetr a dostal jméno kožojed moravský. První exemplář hnědo-černého
brouka se podařilo chytit do několika
z 360 pastí už v roce 2012 a zjistilo se, že
se mu daří na starých dubech. „Je to mimořádný nález. Střední Evropa je dobře prozkoumaná a vědě neznámé druhy brouků
tu objevujeme jen vzácně,“ říká Petr
Šípek z České společnosti entomologické

Detailní snímek jednoho z exemplářů nově objeveného druhu kožojeda moravského. Oblasti
lužních lesů, kde byl kožojed nalezen, se říká Moravská Amazonie.
FOTO | PAVEL KRÁSENSKÝ

Zapeklitý případ řeší už několik let herpetolog Václav Gvoždík, který se v močálech afrického Konga snaží objasnit původ trpasličího krokodýla. Zvíře už před
sto lety popsali vědci z newyorského muzea, jenže jiní vědci tehdy prohlásili, že je
to nesmysl, že zvíře je už dříve Američany popisovaný krokodýl čelnatý. Na vědecký spor se postupně na téměř sto let zapomnělo, až v roce 2009 američtí experti
na nedořešenou hádanku znovu upozornili ve vědeckém magazínu.
Příběh zaujal i Václava Gvoždíka, vypravil se do Afriky a náhoda tomu v roce
2012 chtěla, že to byl právě on, komu při
nočním průzkumu ve světle baterky zasvítily v blízké tůni červené oči krokodýla. Jak posléze zjistil, šlo právě o trpasličí
druh, o kterém četl v magazínu a teď
se snaží dokázat či vyvrátit, zda byl již popsaný či nikoliv. Domorodci, u kterých
český vědec při výzkumech přebývá, říkají zvířeti Ngok. Vědeckému bádání
ale příliš nerozumí a vysvětlení, že jede

Latinsky se nový druh vanilky řekne Vanilla atropogon, v češtině tedy vanilovník plnovous. Jméno dostal podle výrazných černých chloupků
květu.
ZDROJ | LIDOVKY.CZ
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Žít si tady
hezky česky.

Podpořme společně
výrobky z naší země.
Pro vesničany v Kongu je Ngok zdrojem potravy a krokodýli se prodávají
svázaní na tržištích, takže i tam je český vědec chce objevit.
z daleké země až k nim zkoumat obojživelníky, je prý rozesmívá.

Pouť za podzemním rakem
V roce 2018 uveřejnili vědci z České zemědělské univerzity a Jihočeské univerzity
zprávu o objevu nového druhu raka. Zvíře,
nalezené uprostřed jeskynních systémů
v podzemní řece na Nové Guineji a dorůstající velikosti 15 až 20 cm, pojmenovali rak
nažloutý. Do té doby byli jeskynní raci známí pouze ze Severní Ameriky. Vědci je
chtěli prozkoumat v Česku, ale převoz takto vzácného druhu byl prý tak administrativně složitý, že se museli do země vypravit. Domnívali se, že vyrazí na průzkum
přímo do jeskyně, nakonec ale museli projít ponornou řekou několik kilometrů.

Daphnia z Kokořínska
Je to jen pár let, kdy čeští vědci odhalili nedaleko Prahy nový druh perloočky, vodního bezobratlého živočicha, který se živí řasami. Zvíře, asi 1,7 mm velké, našli na Ko-

kořínsku. Nalezenou perloočku srovnávali s mnoha jinými druhy, nakonec zjistili,
že jde o nepopsaný druh. Zaujal je například určitý hrb, který si živočich vytvoří
jako obranu v případě, že je v jeho blízkosti velké množství predátorů. Tvor dostal
jméno daphnia hrbaceki neboli hrotnatka
Hrbáčkova, podle Jaroslava Hrbáčka, zakladatele české moderní hydrobiologie.

OD ČTVRTKA DO STŘEDY

24. 9. – 30. 9. 2020
28. 9. ZAVŘENO
TRADIČNÍ
MÁSLO 82%*
250 g

MLÉKO TRVANLIVÉ
plnotučné,
3,5 % tuku | 1 l

100 g 11,96 Kč

Hvězdnatka i vanilka
Kromě živočichů nalezli čeští badatelé v posledních letech i nové druhy rostlin. Když
se přírodovědci z Olomouce vypravili na ostrov Borneo, našli druh, který pojmenovali
hvězdnatka. Celkem objevili několik nikdy
nepopsaných druhů rostlin, při průzkumu
lokality jedné z nich málem zaplatili životem, když je těsně minula obří padající větev. Další nepopsanou rostlinu našli pracovníci pražské botanické zahrady. Společně
s vietnamskými kolegy procházeli málo
probádaný deštný prales v přírodní rezervaci Hon Ba na jihu Vietnamu, kde se mohli
radovat z dosud neznámého druhu vanilky.

7,90
9,90�

29,90

MOUKA
PŠENIČNÁ PENNY
polohrubá | 1 kg

12,90
15,90�

ANGLICKÁ SLANINA
ŘEZNÍKŮV TALÍŘ
100 g

Prvního „českého dinosaura“ našly děti v lomu

v nabídce také hrubá,
hladká 1 kg za 8,90 Kč

MILKA
různé druhy
87,5/100 g |100 g 19,31/16,90 Kč

18%

v limitované nabídce také další druhy za 16,90 Kč

VLAŠSKÁ JÁDRA
NATURALIA
200 g

16,90

100 g 24,95 Kč

32,90�

16,90
26,90�

Původně se Michal Moučka, povoláním lékař, vypravil
s dětmi do opuštěného lomu u obce Mezohlezy na
Kutnohorsku ve snaze najít nějakou tu drobnou
pravěkou fosilii. Snili o tom, že najdou kosti velkého
ptakoještěra, ovšem objevili „jen“ miliony let staré
fosilie ústřic, tak se rozhodli vrátit domů. Už byli
téměř na odchodu, když si všimli, jak ze stěny lomu
na nenápadném místě vyčnívá kost. Zatajil se jim dech.
Do tmy ji dolovali nalezenou rezavou trubkou, poté
přijeli odborníci a po několika dnech před nimi ležela
FOTO | EDYTA FELCYN, CREATIVE
kompletní levá stehenní kost býložravého dinosaura.
COMMONS A FEJFAR ET AL. 2005
Takto náhodou se v roce 2003 podařilo najít prvního
„českého“ pravěkého ještěra. Tedy přesněji – šlo na českém území o první nezpochybnitelný
nález tohoto druhu. Podobu dinosaura se podařilo podle příbuzných druhů později rekonstruovat
a dostal jméno Burianosaurus augustai. První část názvu vzdává hold nejvýznamnějšímu malíři
dinosaurů Zdeňku Burianovi, druhá odkazuje na slavného paleontologa Josefa Augustu.

37%

20%

49,90

33%

74,90�

BANÁNY
1 kg

16,90
29,90�

43%

48%

PIVO
BRANÍK
světlé
výčepní
0,5 l

1 l 15,- Kč
záloha na
lahev 3,- Kč

7,50
12,90�

41%

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn.
Množství zboží je omezené. *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou
být dodány na prodejny v menším množství, proto nabídka na toto zboží platí pouze první den
uvedeného období akce. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Skok do věčnosti

Když před třemi roky obletěla Česko zpráva o smrti legendárního herce Jana Třísky
po pádu z Karlova mostu, vyvolalo to spekulace o tom, jestli šlo o nešťastnou náhodu,
nebo sebevraždu. Podobnou a v některých případech stále nevyjasněnou smrtí přitom
odešly i další slavné tváře české kultury, například zpěvák Jiří Schelinger nebo básník
Konstantin Biebl.

TEXT: Josef Hora FOTO: archiv MAFRA a Wikipedia

JAN TŘÍSKA NAŠEL SMRT U NORBERTA,
VÁCLAVA A ZIKMUNDA
Přesně před třemi lety, 25. září 2017, naplnila zpravodajství
smutná zpráva o smrti herecké legendy Jana
Třísky. Umělec to babí léto spadl z Karlova
mostu do Vltavy, kde jeho tělo plavalo několik minut po hladině.. Vylovili ho až dva polští
záchranáři z výletní lodi, kteří byli v Praze
na prázdninách, přesto později v nemocnici
zemřel. Okamžitě vyvstala otázka, zda nešlo
o sebevraždu,, což kolegové, kteří s Janem
Třískou točili seriál Drazí sousedé, popírali. Cítil
se prý dobře a na most chodil pravidelně a rád, měl ve zvyku zde vždy
před novým natáčením chvilku
rozjímat. Svědci tvrdí, že
herec v osudný den vylezl
na ochoz mostu, kde si
prohlížel sochy. Jenže
uklouzl, nebo se mu zatočila hlava a spadl od sousoší
svatého Norberta, Václava
a Zikmunda. Pár měsíců
před tragédií se s Janem
Třískou sešel v kavárně
v Nerudově ulici i redaktor týdeníku 5plus2.
Tehdy 80letý herec byl
ve skvělém rozpoložení, působil klidně, velmi
srdečně. Objednával si kávu
a vyprávěl o tom, jak se zranil na jiném pražském mostě
při nehodě, kdy s autem narazil do tramvaje. Tehdy se mu
ale nic vážného nestalo…
INZERCE

DEPRESE AVANTGARDNÍHO
BÁSNÍKA BIEBLA
Stará dlažba pražské ulice před vchodem domu
Na Výtoni 7 nedaleko od Vltavy a Vyšehradu
pamatuje smrt jednoho z nejznámějších českých
básníků avantgardy Konstantina Biebla
Biebla. V jeho
případě šlo o sebevraždě mluvit s jistotou,
v 53 letech skočil 12. listopadu 1951 večer ve 22:30
z okna svého bytu.
bytu Důvodů mohlo být mnoho,
od prožité fronty první a hrůz druhé světové války až po emoční citlivost
citlivost.. Rozhodnutí se zabít pramenilo i z jeho nemoci a záchvatů
bolesti pankreatitidy, ze sklonů k depresi i z rozčarování z vývoje 50. let, kdy on,
prvorepublikový komunista a levičák, neunesl nenávist tehdejší mladé generace
k avantgardě. Nutno podotknout, že jeho otec, lékař, zemřel také vlastní rukou.

SCHELINGER SKOČIL
DO DUNAJE. KVŮLI SÁZCE?
Pár minut chůze od posledního výdechu
Konstantina Biebla bydlela další česká
legenda. V Čestmírově ulici prožil velkou
část života zpěvák Jiří Schelinger,
jímž nazpívaný hit Holubí dům zná už
několikátá generace. Stejně jako Jan
Tříska zemřel po skoku z mostu, stalo
se tak 13. dubna 1981 v Bratislavě. Okolnosti tragédie jsou ovšem dodnes
záhadou. Do Bratislavy přijel sám, měl zde natočit píseň „Což takhle dát
si špenát“ a vrátit se do Prahy. Zůstal snad kvůli poruše auta a to, co přesně se večer, kdy zemřel, dělo, se neví. Mluví se o popíjení s několika lidmi
včetně své bývalé přítelkyně. Následně se ke skupině snad přidali dva cizí
mladíci, kteří zpěváka poznali a pokřikovali na něj, jeden z nich mohl být jistý
Marian Husák, známý jako „skokan do Dunaje“. On i Schelinger skočili ze Starého mostu do noční řeky, Husáka našli u bójky, mrtvé tělo Schelingera vylovili
o několik týdnů později. Zda za skokem byla žena, hádka či sázka, se dodnes
nepotvrdilo. Zpěvákovi bylo pouhých 30 let.

Česká republika

OSUDOVÁ LEZECKÁ
VÁŠEŇ JIŘÍHO HRZÁNA
Je to téměř k nevíře, ale jen 150 metrů od místa, kde vydechl naposledy Konstantin Beibl, zemřel i herec
Jiří Hrzán. Jeho vášní byly kromě
hraní a cigaret také ženy a lezení
ve výškách. Už jednou spadl z římsy
v Ostravě, kde byl na divadelním
zájezdu, což byl nakonec důvod
k propuštění ze souboru. Šplhal ale
dál, občas i posilněn alkoholem, což
jej nakonec stálo život. 22. září uběhlo přesně 40 let od chvíle, kdy v roce
1980 v ulici Ladova 7 spadl ze třinácti
metrů, když lezl po fasádě za přítelkyní. Těžkým zraněním v nemocnici
ve svých 41 letech podlehl. Na druhém snímku je symbolicky
balancující socha
Jiřího Hrzána,
kterou vloni odhalili v Táboře,
kde se narodil.
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HRABAL HLEDĚL K HROBU OBLÍBENÉHO BÁSNÍKA
Pádem či skokem z okna ukončil svou cestu i jeden z nejznámějších českých spisovatelů Bohumil Hrabal. Po zranění ve svém pražském sídlištním
bytě se léčil na ortopedické klinice Na Bulovce. V pokoji v pátém patře bydlel sám a často se prý z okna díval na kopec na libeňský hřbitov, kde byl
pohřbený jeho oblíbený dekadentní básník Karel Hlaváček, jenž zemřel velmi
mladý na tuberkulózu. Hrabalovi bylo už 82 let, rád sledoval na pokoji seriál
Dallas a pravděpodobně přemýšlel nad sebevraždou. Tu dokonal
3. února 1997 dopoledne skokem z okna, kdy si jako stupínek připravil několik knih. Byl na místě mrtev.

INZERCE

DOBROVOLNÝ ODCHOD
SESTRY LÍDY BAAROVÉ
Mladší sestra prvorepublikové filmové hvězdy Lídy Baarové Zorka byla
fotogenické dítě a sotva spatřila svět,
už byla tváří reklamy na pudr. Stejně
jako sestra se věnovala herectví,
zejména divadlu. Avšak už ve velmi
mladém věku se pokusila o sebevraždu, s psychikou se za války léčila
ve Vráži u Písku. Trpěla poválečným
vyšetřováním rodiny kvůli kolaboraci, a to hlavně kvůli vztahu Lídy s nacistickým ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. Otřásla jí smrt
maminky během výslechu, a když jí
ještě bylo zamezováno hrát, vyřešila
situaci skokem z okna rodinné vily
na pražské Hanspaulce.

Jste milovníky aut?
Pak pro vás máme to pravé místo,
kam zajet – carjobs.cz!
Vyberte si ze široké nabídky pracovních příležitostí v autorizované prodejní
a servisní síti automobilových značek Volkswagen, Audi a SEAT a pracujte tam, kde
vás to bude skutečně bavit.
Díky našim nabídkám můžete pracovat s nejnovějšími modely aut na trhu,
setkáte se se skvělými klienty a vždy budete mít možnost posouvat se dál.
Ať už vás na autech baví cokoliv, u nás si vyberete práci na míru.
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Tak trochu barevnější tiramisu
Představu o tom, jak má
vypadat pravé tiramisu,
má asi každý. Ale fantazii
se není třeba bránit ani
u této italské klasiky.
Stačí přidat třeba ovoce.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Sladký symbol Itálie, tiramisu, se zrodil koncem 60. let minulého století.
O jeho autorství se přou dvě restaurace.
Beccherie a El Toula, obě z italského Trevisa. Ani jeden podnik si však dezert nedal patentovat a diskuse o tom, komu skutečně patří zásluhy za jeho vznik, tak jsou nekonečné. Odborníci se však víc přiklánějí
k prvně jmenovanému podniku, přičemž
tiramisu vzniklo přetvořením starého receptu zvaného císařský šálek. A protože v
Itálii není nic jednoduché, má každá oblast vlastní verzi tohoto dezertu. I vy si můžete připravit svoji vlastní. (re, lidovky.cz)
INZERCE

Třešňové tiramisu
Pro 6 až 8 porcí potřebujeme:
500 g zralých tmavých třešní, 200 ml
višňového likéru (griotka nebo cherry
brandy), 6 vrchovatých lžic pískového
cukru, 4 žloutky, 500 g mascarpone,
150 ml smetany ke šlehání, 30 dlouhých
cukrářských piškotů, na ozdobu mletou
skořici a pár tabulek hořké čokolády
na hobliny.
Postup: Několik třešní si dáme stranou na ozdobu, ostatní nakrájíme na větší
kousky. Dáme je do menšího hrnce, přilijeme višňový likér a 2 vrchovaté lžíce
cukru a necháme přejít krátce varem. Odstavíme z ohně a třešně necháme přes
sítko okapat. Třešně a likér s cukrem (obojí zvlášť) zchladíme v ledničce. Mezitím
si utřeme žloutky s 4 vrchovatými lžícemi cukru. Mícháme, dokud nebude směs
světlá a nadýchaná. Postupně přidáme mascarpone a ušlehanou smetanu. Dáme
do chladničky na chvíli zchladit. Připravíme si velkou skleněnou mísu, mělkou
keramickou nebo 6 malých skleniček, ve kterých budeme dezert podávat. Nyní
postupně cukrářské piškoty namáčíme ve višňovém likéru a necháme na pár
sekund ponořené, aby piškoty nasákly likér, a dáme do mísy. Klademe vrstvy
piškotů a okapaných třešní a krémové směsi mascarpone se šlehačkou. Vše
musí být vychlazené. Střídáme tak, aby poslední vrstva byla krémová směs
mascarpone. Ozdobíme nastrouhanou hořkou čokoládou nebo posypeme
skořicí, skořicí, případně zkusíme obojí.. Chuť bude i tak výborná. Dáme do
chladničky na několik hodin, alespoň čtyři nebo nejlépe přes noc, odležet. Před
podáváním ozdobíme třešněmi.
Zdroj: Dagmar Heřtová, Tastejourney.cz

Dvoubarevné tiramisu
Potřebujeme: 300 ml smetany ke šlehání, 100 g hořké
čokolády, 500 g mascarpone, 100 g bílé čokolády, 50 ml
smetany na vaření, 1 hrnek espresa, 3 cl brandy či rumu,
12 cukrářských piškotů. Postup: Ze smetany vyšleháme
pevnou tuhou šlehačku, necháme vychladit. Ve vodní lázni
rozpustíme v misce hořkou čokoládu, necháme ji
vychladnout a promícháme s polovinou mascarpone
a šlehačky a odložíme do ledničky. Rozpustíme bílou
čokoládu se smetanou, přidáme kapku vanilkového extraktu,
promícháme a necháme zchladnout, zapracujeme zbývající
mascarpone a šlehačku. Dáme vychladit. Do mělké misky
nalijeme kávu s kapkou rumu, piškoty namočíme v kávě
a rozdělíme je na dno pohárů. Lžící střídavě plníme poháry
tmavou a světlou směsí.
Proložíme jednou vrstvou
namočených piškotů a
poháry naplníme zbytkem.
Přetáhneme je
potravinovou fólií a
necháme v chladu 4 až 6
hodin. Před podáváním
posypeme kakaem a
ozdobíme čerstvou mátou.
Zdroj: Ilona Smetanová
(ONA DNES)

Jak má vypadat pravé italské tiramisu?

Tiramisu se vyrábí z tvarohového sýra
mascarpone, který se šlehá s vajíčky
(nebo jenom žloutky) a cukrem,
případně šlehačkou. V misce se prokládá
speciálními piškoty savoiardi (tento
lahodný piškot je pro Italy tak důležitý,
že přesný recept je chráněný),
namočenými do silného espresa, které
může být ještě ochuceno italským
mandlovým likérem Amaretto.
Zdroj: Lidovky.cz

Tisíce lidí běhají, chodí
a posílají tak dětem miliony
ČR | O happening Hýbejte se s Teribearem, který je letos kvůli koronaviru
virtuální, je velký zájem. Odstartoval
ve čtvrtek 10. září a za první dva týdny
už Češi připsali vlastním pohybem na
konto přes pět milionů korun, které pomůžou opuštěným dětem.
Letošní limit je 10 milionů, není ale
jasné, kdy tato hranice padne. Záleží na
počtu zapojených lidí a na rychlosti, jakou budou kilometry překonávat.
Do akce se už zaregistrovalo přes 20 tisíc lidí, jejichž každý kilometr běhu či
chůze promění partneři v konkrétní desetikorunovou pomoc.
„Vůbec jsme neměli představu, jaký
bude mít letošní nová podoba akce
ohlas. Jsme nadšení z toho, kolik lidí se
do nové, virtuální, formy happeningu
zapojilo. Chtěla bych všem lidem, kteří
se zapojili do pomoci opuštěným dě-

tem, poděkovat a povzbudit je do dalších kilometrů,“ říká ředitelka pořádající Nadace Terezy Maxové dětem, Terezie Sverdlinová.
Jak se zapojit? Stačí si zdarma stáhnout běžeckou aplikaci Strava, zaregistrovat se na www.teribear.cz a spárovat
aplikaci s „teribear leaderboardem“. Postup, jak na to, je krok po kroku uveden
na www.teribear.cz. Partnerem akce je
mediální skupina MAFRA.
(kuk)

Elektrické
vozíky a skútry

OBÁVÁT
RIZIK A N E SE
ÁK
V HROMA AZY
DN
DOPRAV É
Ě?

Cestujte s

amostatn
ě
a bezpečn
ě
na vozícíc
h SELVO
SELVO 4800

72 590 Kč

44 990 Kč
SELVO 3500

58 290 Kč

35 990 Kč

Dojezd až 55 km
Rychlost až 25 km/h
0,10 Kč / km
varianty s různými typy brzd
Výkon i pro extrémní kopce
úložné prostory pro nákup
Držák holí za příplatek
Lithiová baterie za příplatek
Bez řidičáku
Nový výrobek
Testovací jízda ZDARMA
Nemusíte do obchodu
- objednejte si předvedení

0 0
SELVO 4100

SLEVA

až

40 %

9 900 Kč
79

49 990 Kč

50 kamenných prodejen
a servisů v ČR a 3 ve SR
s možností dopravy zboží k Vám
Č
Í 5, 608 265 749 | LIBICE
ČR: PRAHA 5, VELKÁ CHUCHLE, 606 756 599 | ČECHTICE,
317 853 111 | KOLÍN
NAD CIDLINOU, 325 607 336 | VLAŠIM, 317 844 116 | VRBOVÁ LHOTA (PODĚBRADY), 724 162 212 | ZAJEČOV,
737 945 871 | ČESKÉ BUDĚJOVICE 4, 389 012 230 | ČESKÉ BUDĚJOVICE 7, 733 626 379 | DRHOVLE U PÍSKU
- PAMĚTICE, 608 100 717 | PÍSEK, 603 837 153 | SOBĚSLAV, 603 836 119 | STRAKONICE, 383 324 405
PLZEŇ 2-SLOVANY, 605 506 159 | PLZEŇ 4-DOUBRAVKA, 377 462 108-9 | CHEB, 608 481 885
CHOMUTOV, 474 629 469 | LITOMĚŘICE, 416 733 051 | LOUNY - HUSOVA, 777 753 536 | LOUNY
- ZEMĚŠSKÁ, 732 500 962 | TEPLICE, 777 746 457 | LIBEREC, 485 113 070 | JILEMNICE, 603 169 333
TURNOV, 731 174 078 | JIČÍN, 602 303 359 | POLICE NAD METUJÍ, 608 111 830 | TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ,
731 443 979 | KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, 465 637 381 | LÁZNĚ BOHDANEČ - KŘIČEŇ, 774 661 307
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 777 808 131 | VYSOKÉ MÝTO, 739 670 712 | BRTNICE, 567 216 388 | HAVLÍČKŮV
BROD, 730 517 388 | JIHLAVA, 776 458 817 | TŘEBÍČ, 568 823 537 | BOSKOVICE, 777 064 455 | BRNO
- ČERNOVICE, 548 531 294 | ZNOJMO, 515 244 224 | HODONÍN, 723 315 779 | OLOMOUC - BUKOVANY,
585 351 730 | OLOMOUC - H O L I C E , 5 8 5 15 4 6 3 2 | H R A N I C E , 5 81 6 0 4 9 6 2 | KO N I C E , 72 2 74 4 267
| P Ř E R OV, 5 81 737 0 28 Š U M P E R K - V I K Ý Ř OV I C E , 5 8 3 212 419 | B A Š K A ( U F RÝ D K U
M Í S T K U ), 5 5 8 6 4 9 0 4 9 | O S T R AVA - V Í T KOV I C E , 5 9 6 781 718 | N OV Ý J I Č Í N , 7 74 8 6 4 20 6
Z L Í N - K PA S E K Á M , 79 2 3 0 4 2 9 3 | Z L Í N - V R Š AVA , 57 7 101 6 0 6 S R: L I P T OV S K Ý M I K U L Á Š,
+ 421 4 4 5 52 2 6 0 4 | R U Ž O M B E R O K , + 4 21 4 4 4 3 21 24 8 | ŽIAR NAD HRONOM, +421 456 724 103

Další informace a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz
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(1 a 2) Pyšná princezna
(1952)
(3) Konec cesty (1959)

Slavné české filmové páry

(4) Byl jednou jeden
dům (1974)

Tvrdé zkoušky
krále Miroslava
a Krasomily
Alena Vránová a Vladimír
Ráž spolu natočili jednu
z nejkrásnějších pohádek,
Pyšnou princeznu. Jejich
skutečná láska ale prošla
mnoha zvraty i zálety.
Jejich jediná dcera zemřela
v pouhých 55 letech.
JOSEF HORA
ČR | Když se v roce 1952 točila pohádka
Pyšná princezna, celý štáb okouzlila krásná představitelka Krasomily – dvacetiletá
Alena Kohoutová, rozená Vránová. Její
půvab uhranul i krále Miroslava v podání
Vladimíra Ráže. Tomu táhlo na třicet let a
ve chvíli, kdy Krasomila nastavila roztomilou nožku s větou „Zavaž mi střevíček“, vzplál ve Vladimíru Rážovi plamen
touhy. Do herečky se zamiloval – a ona do
něho. Začalo se odehrávat jedno z největších dramat v českých hereckých kruzích.
Alena Vránová, rodačka z Prahy, se poměrně brzy vdala za spisovatele Pavla Ko-

houta, v té době fanatického komunisty,
který den svatby naplánoval na 18. prosince, tedy na narozeniny Josifa Vissarionoviče Džugašviliho neboli Stalina.
Jenže obě povahy se minuly a mladinká
Alena brzy hledala lásku jinde. Ctižádostivého spisovatele to rozzuřilo, domlouval,
psal dopisy a nakonec i divadelní hru
„Dobrá píseň“, ve které mladí lidé řeší své
vztahové krize pomocí marxistické filozofie i kolegů svazáků. Herečka musela dokonce vypovídat a vše vysvětlovat jakési
stranické komisi. Milenci zkrátka zažívali
těžké období. „Dostala jsem takovou nakládačku, že jsem se z toho vlastně nikdy
nevzpamatovala. Pak už jsem kolem sebe
jen budovala hradby a zamykala zámky
a to stojí hodně, někdy i herecké příležitosti,“ vzpomínala později na tuto životní etapu Vránová. Filmovou Krasomilu a krále
Miroslava ovšem zároveň potkalo štěstí
v podobě narození dcery Markéty.

Tragický osud Markéty
Ráže i Vránovou diváci milovali. „Byla to
jedna z nejpopulárnějších divadelních dvojic,“ zavzpomínal na obě hvězdy v pořadu
Za scénou Jaromír Hanzlík, který je profes-

4
ně poznal ve chvíli, kdy se sám dával dohromady s Danielou Kolářovou a vytvořil
s ní známý pár, to je ale zase jiný příběh.
Alena a Vladimír natočili bok po boku pohádku Hrátky s čertem, komedii Léto s andělem či seriál Byl jednou jeden dům.
Vztah ale prošel proměnou a neklapal
jako dřív. Charismatický Ráž měl milenky,
Vránová na to reagovala po svém a také si
našla jinou náruč. Proměnil se i spisovatel
Kohout, který stál u zrodu Charty 77 a později nuceně emigroval do Rakouska.
Slavný filmový pár se nakonec rozvedl.
Hádky a nepohoda ovšem utvářely život
i dceři Markétě. Zda se do jejího osudu
promítl bouřlivý vztah rodičů, kombinace
genů či vlastní špatné zkušenosti a trápení, se dnes už nedozvíme. Markéta vystudovala filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, mluvila čtyřmi světovými jazyky a zvládla si udělat i doktorát.

Po sametové revoluci měla vlastní cestovní agenturu, coby tlumočnice procestovala svět. Její manželství ovšem skončilo
rozpadem, mladá žena začala pít a to byl
začátek konce. Po čtyřicítce přišla o všechno a v roce 2013, o Vánocích, kdy celá
země sledovala sváteční Pyšnou princeznu, v nemocnici na selhání jater a celého
organismu zemřela. Bylo jí 55 let.
Mimochodem, většina aktérů celého tohoto rodinného dramatu dosud žije. Aleně
Vránové je dnes 88 let a ještě nedávno se
objevovala v seriálu Svatby v Benátkách.
Naživu je i bývalý manžel Pavel Kohout,
ve dvaadevadesáti letech žije v Praze a na
Sázavě. Žije také jak první Rážova manželka, 98letá herečka Alexandra Myšková,
která v roce 1970 odešla do Norska, tak i ta
poslední, Olga Hnátková, se kterou má herec dceru Veroniku. Vladimír Ráž zemřel
ve spánku v roce 2000, bylo mu 77 let.

Zdá se to nemožné.

Dokud to
neuděláš.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Krvácení dásní je varovný signál
Parodontóza patří
po zubním kazu
k nejčastějším
onemocněním,
která se v ordinacích
stomatologů řeší.
ČR | Odborníci tomu říkají trochu složitě onemocnění závěsného aparátu zubů,
který upevňuje zuby v čelisti. My ostatní tento nepříjemný zdravotní problém
známe zkrátka jako parodontózu. Její
příčinou je tvorba plaku, který vzniká
při nedostatečném čištění zubů a který
obsahuje vysoký počet bakterií.
Tyto bakterie způsobují zprvu zánět
dásně a později i parodontózu.
Ze začátku probíhá toto chronické
onemocnění nenápadně, protože vůbec
nebolí, a v tom je největší zákeřnost.
Čas od času mohou příznaky zesílit,
pak může být i poměrně nepříjemné
a bolestivé.

Prvními příznaky bývá otok a zarudnutí dásní, bolest při čištění, krvácení
a zápach z úst. To pak může vyústit
ve zvýšenou citlivost zubů na teplo
a chlad, v pokročilých fázích se objevuje viklání zubů. až jejich ztráta. Často
dochází ke vzniku mezer mezi zuby
a odhalování jejich krčků.
Parodontózou jsou ohrožení více kuřáci, protože tabák snižuje proudění krve
do tkání dásní a zároveň urychluje tvorbu
zubního plaku, který spouští záněty. Kouření nemoc celkově velmi urychluje.

Jen kartáček nestačí
Ideální prevencí je důkladná ústní hygiena. Zuby je potřeba čistit alespoň dvakrát denně. Kromě zubního kartáčku je
zapotřebí používání i dalších pomůcek,
jako jsou například dentální nitě nebo
mezizubní kartáčky.
Důležitý je také jídelníček. Ten by neměl obsahovat jednoduché cukry, tedy
sladkosti, med, čokoládu, bílé pečivo,
alkohol a kyselé potraviny. Naopak by

FOTO | SHUTTERSTOCK

měl být bohatý na syrovou zeleninu,
ovoce a celozrnné produkty.
Pokud se budete o ústa a zuby špatně
starat, nenahráváte tak pouze vzniku parodontózy nebo zubního kazu, ale můžete negativně ovlivnit stav celého orga-

nismu. Mikroorganismy obsažené v plaku se totiž krevní cestou dostávají do
oběhu, kde mohou způsobit řadu potíží.
Jsou dokonce známy studie o negativním vlivu špatné ústní hygieny na četnost infarktu, zhoršení diabetu nebo nízkou porodní hmotnost plodu.
I proto je důležitá nejen pravidelná
kontrola u stomatologa každého půl
roku, ale určitě by vaše kroky měly jednou za rok zamířit i na dentální hygienu.
Hlavní součástí ošetření je právě odstranění zubního plaku z povrchu zubů. Dentistka zuby očistí, dostane se i tam, kam
vy kartáčkem nedosáhnete, odstraní zubní kámen ze všech zubů – i stoliček a celkově dá vaši ústní dutinu „do kupy“.
Dentální hygiena je určena pro pacienty všech věkových kategorií – od
dětí, které na ni chodí spolu s rodiči, po
starší pacienty, které kromě péče o zuby
učí hygienistka, jak pečovat o zubní náhrady, ať už fixní nebo snímací. Čím
dřív se totiž začnete o své zuby pečlivě
starat, tím více problémům s nimi předejdete.
Kamila Hudečková

INZERCE

Záápach z úst ohlašuje

Parodontitida
představuje
zánětlivé onemocnění dásní
a závěsného aparátu, které
nás po zubním kazu trápí nejvíce. Onemocně
ěníí vzniiká působ
beníím
bakterií, které produkují agresivní kyseliny, ty
rozpouštějí tvrdou vápníkovou a fosfátovou minerální matrici zubní skloviny a přitom uvolňují
sirovodík, jenž zapříčiňuje zápach z úst. Bakterie
mají za následek vznik zánětu, který se nejprve
usadí na dásních, později však i na systému, který plní funkci pevného ukotvení zubů. Zánět se
rozvíjí a způsobuje bolest, pocit tlaku a brnění.
Mezi zubem a dásní se vytvářejí prostory, vačky,
které mohou byt naplněné hnisem. Krčky zubů se
odhalují, zuby se rozestupují a ztrácejí pevnost
ukotvení.
Dlouhodobý zánět oslabuje imunitní systém,
který pak hůře odolává závažnějším onemocněním. Podle statistik mají pacienti s parodontitidou dvojnásobně větší riziko onemocnění srdce
a čtyřnásobné nebezpečí srdečního infarktu.
Obzvlášť ohroženi jsou, podle odborníků, pacienti s cukrovkou, osteoporózou nebo plicními one-

parodontózu

a dále podle potřeby, a nebo až za měsíc. Běžné
moccněn
ními. Experti odhadují,
uplatnění je vhodné v souvislosti i s používáním
že
zá
áněty dásní by mohly být
zubních náhrad, či rovnátek. Uplatnění přípravků
zo d pov
vědné za 18,2% všech
Chytrá houba Pythie Bio Plus se osvědčilo i u lidí
předčasných porodů.
po chemoterapii
terapii
erapii,
ap , u mladistvých,
mladistvých
ad stvýc , kdy
dy doc
docházedocháze
á e
Bakkteriie sii na běžné
é chemické přípravky
lo v ústecch
dokáží vybudovat odolnost nebo zmutovat a pak
k přemno
o-udržet přirozenou mikroﬂóru v dutině ústní není
žení kvasi-snadné. Významným pomocníkem v udržení přinek nebo trr-rozeného mikrobiomu je Chytrá houba - Pythium
pěli na afty
y,,
oligandrum.
či opary.“
„Do lékáren dodáváme ústní vodu v šumivých tabletkách,“ říká výzkumník Radim Klimeš. „Chytrá
houba Pythie Bio Plus se ředí do pitné vody a provádí se klasické
výplachy dutiny ústní.
Tam Chytrá houba
Přípravky s Chytrou houbou
příznivě působí,
- Pythium oligandrum dostanete
pokud má člove své lékárně.
věk sklony
Na Vaše otázky rádi odpovíme na telefonu
u:
k zánětům
728 814 202, e-mail: pythium@pythium.cz,
dásní. Příinformace na:
pravek se
aplikuje
tři
dny
za sebou
ment
ent – BARD
BARD, ss.r.o.
ro
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Jihomoravská
MF DNES je
s vámi už 25 let

V

ážené čtenářky, vážení čtenáři,
název Speciál i podtitul Náš
kraj se k tomuto magazínu
hodí více než kdy jindy. Právě
v těchto dnech je to totiž čtvrt
století od prvního vydání MF DNES pro
jižní Moravu, a my jsme tak následující
strany věnovali tomuto výročí.
Titulní stranu premiérové jihomoravské mutace z 21. září 1995 máme v redakci zarámovanou a po pětadvaceti letech
i stylově zažloutlou, jak se můžete přesvědčit na fotografii vpravo. Uznejte, že
takový krásný odstín žádná webová stránka nikdy nevykouzlí.
Říká se, že není nic zbytečnějšího než
listovat starými novinami. Ale to je omyl.
Kromě připomenutí historie a rozpomínání, „kde jsem vlastně tehdy byl a co
jsem dělal“, se při tom dá zažít i spousta
zábavy. Některé vážně míněné dobové

texty dnes přirozeně vyznívají vtipně.
Tak třeba článek ze zmiňované titulní
strany o tom, kterak se Česká televize
chystá uvést „stěžejní tvůrčí projekt brněnského studia“ – seriál Detektiv Martin Tomsa, který tehdejší šéf brněnské ČT
označuje za „velmi osvěžující“.
Pro tento magazín jsme vybrali některé významné události z posledního čtvrtstoletí jižní Moravy, u kterých byla
i MF DNES. Vše v autentickém znění,
s ukázkami původních stránek.
Ať už jste s námi celých 25 let, nebo jen
část „našeho života“, patří vám, naši čtenáři, velké poděkování. Jen díky vám tady regionální noviny mohou existovat i nadále,
přestože zlaté časy tisku už jsou dávno
pryč. A společně doufejme, že až si někdo
v budoucnu bude listovat novinami z roku
2020, nad články o tom nanicovatém viru,
který dávno zmizel, se už jen pousměje.

Petr Škarda
vedoucí brněnské
redakce MF DNES

NÁŠ KRAJ
ZÁŘÍ 2009
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29. ZÁŘÍ 2009

Papež přijel nejen pro věřící,
zapůsobil i na novináře
DÍVAT SE SVATÉMU OTCI
ZBLÍZKA DO OČÍ
e konec. Sto dvacet tisíc lidí se rozchází ze mše. Já, ač neznaboh, kterého sotva co rozhodí, odcházím s neskutečnými dojmy z letiště. Hlavu skloněnou k zemi, ověšený batohem s fotoaparáty, na ramenou těžký teleobjektiv, si
to šinu cestou, kudy jsem ještě za tmy
ráno přišel. Dokola se mi v hlavě promítají okamžiky celého dopoledne. Možná
to byl instinkt, možná něco jiného a na
okamžik zvednu oči. Nedokážu si to vysvětlit, ale snad ze dvou metrů hledím
do očí Svatému otci. Cítím, jak se naše
pohledy setkaly a stejně jako já je i on v
rozpacích, kde se tam ten druhý vzal.

J

Snažím se uhnout očima, ale nejde to.
Oba uhýbáme na stejnou stranu. Pak si
uvědomím, proč tam jsem. Vytahuji
foťák a udělám snímek z jedinečné vzdálenosti, který můžete vidět na této straně. Za okamžik je to celé pryč, ale dopodrobna se mi vrývá do paměti každičký detail jeho obličeje, jeho oči a neopouštějící úsměv. Na zázraky nevěřím. Asi ale začnu.
Radek Miča, fotoreportér MF DNES
KDYBY TO NEBYL
PAPEŽ...
yla tma a zima, ale policisté ochotně navigovali hada aut. Do bohoslužby zbývalo ještě šest hodin,

B

když jsme s kolegy parkovali na Černovických terasách. Řidič autobusu nám
popřál dobré ráno a přihodil úsměv. Vedle letiště čněl do tmy jen bíle ozářený
dvanáctimetrový baldachýn, čekající na
Benedikta XVI. Působivé. V odletové
hale čekala mluvčí biskupství Martina
Jandlová, jejíž telefon byl v posledních
týdnech snad nejčastěji zvonící telefon
v Brně. „Tak je to tady,“ usmívala se
šťastně. Všichni totiž byli tak nějak šťastní, i když by za normálních okolností
měli ještě v tu chvíli půlnoc. Najednou
začalo za baldachýnem svítat, obzor
oranžověl. Jedním slovem romantika.
Do areálu v ten okamžik proudily tisíce
poutníků, z reproduktorů se ozývaly
modlitby a zpěv. Uvnitř vojáci rozdávali
vlajky s barvami Vatikánu a brněnského
biskupství. Poutníci se spořádaně řadili
do sektorů, zpívali, modlili se. A pak to
přišlo. Nad letištní halou se objevilo letadlo s Benediktem XVI. Na stotisícový
dav, který mával vlajkami, v tu chvíli pálilo slunce. Kdyby to nebyl papež, byl by
to kýč.
Tereza Strnadová, redaktorka MF DNES
KAMERY, LETADLA
A PAPAMOBIL
ektor pro rodiče s dětmi patřil k nejnabitějším a nejživějším místům.
Nadšení, které se přelévalo od jednoho k druhému, bylo nakažlivé. V dětských očích se řadily k nejvíce vzrušujícím zážitkům ramena s televizními kamerami, letadla nebo papamobil. Když
Benedikt XVI. vystoupil ze dveří leteckého speciálu, nechali se rodiče strhnout
a začali spolu s dětmi hlasitě skandovat
„Svatý otec, Svatý otec“. Ale když začala
bohoslužba, všichni se vzorně ztišili.
I děti.
Lenka Čížková, redaktorka MF DNES

S

PRONÉST ZBRAŇ
NEBYL PROBLÉM
etkání s papežem by neměla zastínit přehnaná bezpečnostní kontrola. Jako hlava početné římskokatolické církve ale může být řadě lidí trnem
v oku. Proto se divím, jak byl Benedikt
XVI. zranitelný při jízdě papamobilem.
Ano, stála kolem něj ochranka a další policisté hlídkovali mezi poutníky. Ale kdybych si z batohu vytáhl v pravou chvíli
místo lahve s pitím granát, nikdo by nic
nenadělal. Jako obyčejného návštěvníka
mě neprohledali.
Andrej Slivka, student žurnalistiky
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23. ČERVENCE 2007

Rolling Stones na výstavišti

D

obrý večer, Brno. Ahoj, Česko!“ zakřičel 13 minut po deváté hodině
do mikrofonu Mick Jagger. Poté
co desetitisíce fanoušků na brněnském výstavišti uvedl se svými
kumpány z Rolling Stones do varu hitem
Start Me Up. Na pódiu se kapela objevila za
třesku a světla 433 rachejtlí z připraveného
ohňostroje. Posluchačům bylo v tu chvíli úplně jedno, že koncert začal s půlhodinovým
zpožděním a padaly na ně dešťové kapky.
„Konečně jsme tady. Díky, že jste počkali!“ lámanou češtinou děkuje davu Jagger, oblečený na brněnský koncert v černých džínách,
tyrkysově modré košili a černé bundě. „Zdravici jsem ho učila půl hodiny před koncertem. Nahrál si ji na diktafon a pak ve sluchátkách odposlechl přímo na pódiu,“ smála se
pak jedna z pořadatelek, Pavla Štípková
z EMI. A Jagger později dodal ještě další českou větu, kterou četl z promoklého papírku:
„Vítejte z Prahy, Ostravy a Slovenska.“ Na obřím plátně za kapelou se videoprojekce střídá
s černobílými retro záběry, jimiž se fandům
připomíná první koncert Rolling Stones, který se odehrál před 45 lety. (jaz, haf)

INZERCE

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace
tel.: 544 221 581, info@iss-slavkov.eu, www.iss-slavkov.eu
Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna

a její odloučené pracoviště Tyršova 224, 683 01 Rousínov
nabízejí žákům 9. tříd a dalším uchazečům vzdělávání v následujících oborech
Maturitní studium

Učební obory zakončené výučním listem

Nástavbové denní studium

Zkrácené denní studium

65-42-M/01

Hotelnictví a turismus

65-51-H/01

Kuchař – číšník

29-54-H/01

Cukrář

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik pro nákladní automobily a stavební stroje

33-56-H/01

Truhlář – truhlář pro výrobu nábytku a stavební truhlářství

33-56-H/01

Truhlář – truhlář pro umělecké truhlářství

65-51-H/01

Podnikání

65-51-H/01

Kuchař – číšník

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

33-56-H/01

Truhlář

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
27. – 28.11.2020 a 22. – 23.1.2021, popř. na základě telefonické domluvy.
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28. BŘEZNA 2013

AZ Tower:
111 metrů dalo
Brnu rekord

S

to jedenáct metrů vysoká věž uzmula titul nejvyššího domu
ČR City Tower na pražském Pankráci. „Stavba je dokončená
a nyní provádíme poslední nutné práce a zkoušky, než budovu předáme ke kolaudaci,“ vyhlásil včera Pavel Tureček, projektový manažer společnosti PSJ, která AZ Tower v brněnském
Jižním centru staví. Dělníci se tak přesunuli dovnitř mrakodrapu. Pracují na dokončení vstupního atria, které obsáhne restauraci, obchody,
velké fitness centrum i autosalon. Mrakodrap podle návrhu architektů
Gustava Křivinky a Aleše Buriana vyrostl mezi ulicemi Pražákova a Heršpická. „Sestává ze dvou kvádrů, z nichž jeden je vyšší a druhý je různě
deformovaný. Chtěli jsme, aby celá stavba působila, jako když kaskádovitě stoupá vzhůru. Fasádu tvoříme z různobarevných glazovaných keramických desek,“ popsal Křivinka. Zhruba za měsíc už nic nebude bránit tomu, aby se do kanceláří a bytů začali stěhovat první nájemníci.
„V nejvyšších podlažích mrakodrapu je pro ně připraveno celkem
17 apartmánů. Samotný vrcholek budovy ve 28. a 29. podlaží je vyhrazený luxusnímu mezonetovému bytu s vlastním bazénem a saunou,“ vysvětlil mluvčí společnosti PSJ Miroslav Fuks. (luv)
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Vstupte do exkluzivního
světa článků a zábavy
Prémiové
články

Knihy
zdarma

Digitální
předplatné

... a další
skvělé výhody

Filmy
zdarma

Vstupte ji
žo

1 Kč

za měsíc

www.idnes.cz/premium

Skvělé
soutěže

1 měsíc za

d

1 Kč

následně
39 Kč
měsíčně
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14. LISTOPADU 2000

Prvním hejtmanem Juránek

V

ýsledky prvních voleb do zastupitelstva Brněnského kraje
jsou na světě: Zvítězila Čtyřkoalice, komunisté skončili druzí, sociální demokraté utrpěli
debakl a do krajského zastupitelstva se
dostali také Nestraníci pro Moravu. Co
však zatím jasné není, to je vytvoření
krajské koalice. Strany totiž začínají jednat o její podobě a ve hře je několik variant.
Čtyřkoalice získala přes třicet procent hlasů, druzí komunisté pak více
než dvacet procent. Sociální demokracie má jenom devět křesel a část hlasů
jim sebrali Nestraníci pro Moravu. „Čekali jsme víc, jsme smutní,“ řekla Zuzana Domesová z ČSSD. „Lidé ocenili to,
že máme na kandidátce odborníky, které znají,“ řekl lídr Nestraníků Jan Kryčer.
Zatímco zástupci stran ještě přemýšlí
o příčinách úspěchu či neúspěchu ve volbách, lídři vítězných partají už zahájili
jednání o budoucí krajské koalici. Vítězná Čtyřkoalice naznačuje, že bude jednat
se všemi kromě druhých komunistů.
„Budeme jednat jak s ODS, tak se sociální demokracií a Nestraníky pro Moravu. Je lepší hledat takové řešení, které nebude záviset na jednom hlasu,“ řekl kandidát na krajského hejtmana Stanislav Juránek.
Právě koalice ODS a Čtyřkoalice by
měla těsnou většinu jednoho hlasu. Čtyřkoalice ale podle dosavadních vyjádření
spíše preferuje velkou koalici za účasti
sociálních demokratů a nestraníků.
„U nestraníků vidím velmi kvalitní lidi,
jako je třeba pan starosta Peša,“ dodal Juránek, který potvrdil, že při jednání budou muset partneři respektovat sílu Čtyřkoalice.
Zvolení krajští poslanci za ODS jsou
jednotně pro koaliční spolupráci se

stranami Čtyřkoalice. Širokou spolupráci těchto dvou stran společně
s ČSSD považují za méně výhodnou variantu.
„O budoucích koalicích zatím přemýšlíme. Je to věc dalších jednání,“ uvedl Igor Poledňák z ODS. „Koaliční jednání jsou otevřená. Před volbami jsme závazně nejednali vůbec s nikým. Je ale
jasné, že trumfy má v rukou Čtyřkoalice. S nimi si koalici dokážu představit.
Takzvanou velkou koalici s ČSSD nepreferuji,“ řekl další krajský zastupitel za
občanské demokraty Milan Venclík.
(tof, smo, pů)
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Výroba a prodej krmných směsí
pro hospodářská zvířata
krmivo na Váš dvůr

10 let spolu
Drůbež
Prasata
Králíci
Ostatní

www.afeedmix.cz
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Tragédie
v centru Brna
23. ŘÍJNA 1997

N

áměstím Svobody v centru Brna včera krátce po druhé hodině
odpoledne zaduněla silná rána. Z oken domu č. 20 vedle nově
opravené fasády Komerční banky se na vyděšené chodce vyvalil oblak bílého prachu. V bývalé budově mototechny, kterou
desítky dělníků přestavovaly na obchodní dům s módní konfekcí, se zřítily stropy. Podle předběžných šetření se v pátém patře uvolnil
strop a padaje dolů s sebou strhával stropy nižších podlaží. Z domu zůstaly stát pouze obvodové zdi. V troskách zahynuli dva dělníci, dalších deset
zranil padající materiál, čtyři byli ještě večer pohřešováni. „Byla to hrozná rána. Byl jsme zrovna na lešení z druhé strany budovy. Než jsem se stačil vzpamatovat, byla kolem jen bílá mlha,“ popsal dramatické okamžiky
dělník z firmy, která na stavbě montuje vzduchotechniku. (sme, kn)

10. LEDNA 2002

P

ožár v kasinu u brněnského vlakového nádraží, při němž zahynuli v úterý večer dva hasiči
a krupiér, kterého se pokoušeli zachránit, působil včera Brňanům komplikace. Tramvaje jezdily
po jiné trase, než jsou lidé zvyklí, rozsáhlý podchod u nádraží lidé museli obcházet, protože byl
celý uzavřen, a újmu pocítili také obchodníci z několika desítek stánků umístěných v podchodu –
včera museli mít zavřeno. Nepříjemné překvapení
čekalo i klienty jedné z bank, která má ve vyhořelé
budově pobočku. Museli jít jinam. „Dopravu jsme
odklonili už v úterý před devátou hodinou večer.
Ihned jsme informovali cestující, co mají udělat
pro to, aby se dostali tam, kam chtějí,“ řekla včera
odpoledne mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Pohanová. (red)

22. ČERVNA 2004

N

ejprve byl cítit plyn. Pak zazněl výbuch. A potom se zřítila přední stěna pětipatrového domu a vyšlehly plameny. Tragédie. Po včerejší explozi domu v Olomoucké
ulici v Brně zemřela žena. Osm lidí bylo zraněno. Čtyřletá holčička se pohřešuje. „Budeme ji hledat celou noc. Do té doby,
než ji najdeme,“ řekl mluvčí brněnské policie Zdeněk Lubas.
Pak nastoupí demoliční četa, která poškozenou zeď domu
zboří. Na pomoc záchranářům včera přiletěli vrtulníkem i jejich kolegové z Prahy. „Členové našeho týmu přivezli kameru,
která slouží k prohledávání sutin. Máme ji jen my, protože
jsme předurčeni pro zásahy při zemětřesení,“ uvedl šéf hasičských jednotek v Praze Petr Vodička. Zatím jediná oběť, starší
žena, zemřela v Úrazové nemocnici. (pav, jc)
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602 756 704

NÁBOR
TAEKWONDO
TRÉNINKY POD VEDENÍM
MISTRA SVĚTA A EVROPY
LIBORA MACHÁNĚ VI. DAN
•
•
•

Muži i ženy ve věku od 5-99 let
Zlepšení fyzické kondice
Tréninky v super kolektivu

•
•
•

Osvojení si technik sebeobrany
Tréninky ve vlastní tělocvičně
Nauka dle zásad TDK ITF

+420 602 756 704
l.machan@volny.cz
www.tdkbrno.cz
Tělocvična Cejl 61, Brno
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25 let v městě Brně – významné události
1995
28. 2. návštěva italského prezidenta
Oskara Luigi Scalfara v Brně
3. 7. výstava 65 let Masarykova okruhu
1996
26. 1. 585. výročí úmrtí markraběte Jošta
28. 3. návštěva britské královny Alžběty II.
30. 11. oslava 700. výročí založení královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla
3. 12. dámy světového tenisu v Brně
1997
27. 4. slavnostní zahájení provozu v trolejbusové vozovně v Komíně
1998
22. 1. první kombinovaná transplantace orgánů
17. 11. první hospic na Moravě otevřen v brněnském klášteře Alžbětinek
1999
20. 10. oslavy 100 let VUT – vernisáž výstavy
3. 12. předání ceny Evropské komise městu
Brnu
2000
23. 2. Návštěva prezidenta Polské republiky
7. 3. odhalení pomníku T. G. Masaryka
31. 10. návštěva následníka britského trůnu
prince Charlese

2001
1. 2. zahájení činnosti Kanceláře veřejného
ochránce práv
14. 12. vila Tugendhat zapsána do seznamu
světového dědictví UNESCO
2002
10. 10. návštěva Jeho královské Výsosti
Henriho, velkovévody Lucemburska
2003
1. 1. zřízení Nejvyššího správního soudu
8. 1. návštěva prezidenta Václava Havla
v Brně
16. 8. slavnostní uložení ostatků Luise
Raduita de Souches
2004
27. 5. oslavy 400. výročí příchodu řádu
menších bratří kapucínů do Brna
1. 6. otevření koupaliště Riviéra pro veřejnost
21. 6. výbuch plynu v Tržní ulici
22. 7. odhalení pamětní desky židovských
občanů vězněných na Špilberku v době nacistické okupace
1. 9. vznik Univerzity obrany
5. 9. oslavy 900 let kostela sv. Jiljí
v Brně-Komárově
18. 9. oslava 100. výročí Muzea města Brna
2005
24. 3. otevření pravidelné letecké linky
Brno–Londýn

30. 9. znovuotevření divadla Reduta
po rekonstrukci

3. 11. otevření babyboxu v Nemocnici
Milosrdných bratří
listopad – Černovická terasa vyhlášena
Průmyslovou zónou roku 2004
2006
9. 2. radiokomunikace zahájily digitální vysílání v Brně
22. 3. otevření a zahájení činnosti Urbancentra v zadním traktu Staré radnice
2. 4. basketbalistky Gambrinusu Sika Brno
vyhrály finálový turnaj Evropské ligy
2007
31. 1. slavnostní otevření největší haly
pro sálové sporty v České republice
29. 10. slavnostní otevření novostavby Moravského zemského archivu v Brně
29. 11. oslavy 260 let založení konventu
a Nemocnice Milosrdných bratří v Brně
2008
29. 7. Michael Schumacher v Brně
15. 10. otevření denního centra pro lidi
bez domova
10. 11. oslavy 90. výročí vzniku Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno
12. 11. slavnostní odhalení pamětní desky
a reliéfu Leoše Janáčka
2009
31. 5. – 2. 6. neformální zasedání ministrů
zemědělství a rybářství (v rámci předsednictví ČR v EU)
8. 6. návštěva prezidenta Václava Klause
v Brně a v Jihomoravském kraji
21. 9. zahájení provozu nejdelší tramvajové
soustavy v České republice
27. 9. návštěva papeže Benedikta XVI.
v Brně
23. 11. výstava 140 let MHD
4. 12. návštěva prezidenta Řecké republiky
v Brně
2010
22. 3. princ Charles navštívil Brno
26. 3. proražení královopolského tunelu
14. 4. otevření nového akvaparku v Kohoutovicích
14. 8. oslavy 365. výročí obrany města proti
Švédům
23. 9. slavnostní otevření univerzitního
kampusu v Brně-Bohunicích
2. 11. otevření informačního centra pro cizince působící v Brně – Brno Expat Centre
2011
14. 5. oslavy 65 let lodní dopravy na Brněnské přehradě
6. 6. otevření zrekonstruované kavárny Era

1. 9. oficiální otevření Joštovy ulice po generální opravě
2012
29. 2. otevření zrekonstruované vily Tugendhat
20. 6. otevření kostnice pod kostelem
sv. Jakuba v Brně
15. 11. oslavy 265 let fungování Nemocnice
Milosrdných bratří v Brně
2013
26. 6. otevření výškové budovy AZ Tower
v Brně
21. 9. oslavy 45. výročí vzniku Divadla Husa
na provázku
14. 10. otevření divadla Scala jako univerzitního kina Masarykovy univerzity v Brně
25. 11. zavedení nákupu SMS jízdenky
v MHD v Brně
3. 12. podzemní parkovací dům u Janáčkova divadla uveden do provozu
2014
15. 1. slavnostní otevření uličky V. Havla
1. 12. otevření zábavního vědeckého parku
VIDA!
14. 12. znovuotevření vily Stiassni po rekonstrukci

2015
6. 1. slavnostní zakončení oprav Löw-Beerovy vily
7. 1. výstava 60 let Hvězdárny a planetária
Brno
2016
31. 3. slavnostní otevření třetí základny
zdravotních záchranářů Brno-Ponava
1. 4. oslavy 55. výročí Moravské galerie
v Brně
26. 9. slavnostní otevření parkovacího
domu Domini Park
2017
25. 5. Pasáž Alfa oslavila 80 let
17. 7. otevření tržnice na Zelném trhu
po její rekonstrukci
2018
1. 2. otevření Muzea starobrněnského opatství a slavnostní zpřístupnění Mendelova rukopisu „Pokusy s rostlinnými hybridy“
2019
5. 6. otevření paláce Jalta po rekonstrukci
12. 7. 100 let Velkého Brna – výročí a výstava
13. 9. otevření kina Art po rekonstrukci –
výstava
Za 25 let se toho hodně událo a vše se
do časové osy nevešlo. Některé události
měly na město větší vliv než ostatní
a pár stojí za to si víc připomenout.
Viz následující strany.
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Brno, místo pro práci a vědu,
ale i pro život a zábavu

J

aké je Brno dnes? Primátorka
Markéta Vaňková ho vidí takto:
„Brno je městem s kvalitními
životními podmínkami a přátelskou atmosférou, v němž žijí pracovití, podnikaví a kreativní lidé. Není
tedy pouze místem pro studium či pro
práci, ale také pro život a zábavu.
Máme vynikající školy, krásnou a rozlehlou městskou zeleň, dostupné veřejné a sociální služby, dostatek příležitostí ke sportovnímu a kulturnímu vyžití,
ale i progresivní gastronomickou scénu.
Úžasnou výhodou města je jeho kompaktnost – rádi říkáme, že centrum projdete za 15 minut a že u nás zná každý
každého. A nemělo by se na tom nic měnit ani v budoucnu, ba právě naopak:
s novým územním plánem by se měl posílit trend, že je Brno městem krátkých
vzdáleností.
To vše včetně strategické polohy v srdci Evropy z Brna činí oblíbené místo
k podnikání, jedno z nejprogresivnějších
inovačních center v Evropě. A celý jihomoravský region je v České republice na
špici v oblasti investic do vědy, výzkumu
a vývoje a patří mezi nejlepší v oblasti
elektronové mikroskopie a IT.“

HISTORICKÝ ROZVOJ MĚSTA
18.–19. STOLETÍ
V Brně byla v polovině 18. století nastartována obrovská industrializační vlna
díky rozvoji soukenictví a koželužnictví.
Dynamika průmyslového rozvoje města
se neustále zvyšovala díky modernizaci
strojů a zlepšování technologických postupů. Na konci 19. století byla základna
textilního průmyslu tak velká, že Brno
svého času získalo přezdívku Rakouský
Manchester.
Modernizace textilních strojů přilákala do Brna i významné strojírenské podniky. V roce 1865 byla založena strojní
továrna Friedricha Wanniecka v Trnité
ulici, dnešní Vaňkovka. Nejprve se výroba zaměřila na cukrovarnické difuzéry,
ale postupně se sortiment rozrostl
o parní stroje, kotle a další strojírenské
výrobky. K nejvýznamnějším strojírnám zde dále patřila První brněnská
strojírna, která vznikla v roce 1872 spojením největších brněnských průmyslových závodů C. F. Luze a Tomáše Bracegirdla.
20. STOLETÍ
Celosvětově významným vynálezem
byla turbína Viktora Kaplana, profesora

MARKÉTA VAŇKOVÁ
PRIMÁTORKA MĚSTA BRNA

„VÝHODOU MĚSTA JE
JEHO KOMPAKTNOST –
RÁDI ŘÍKÁME, ŽE CENTRUM
PROJDETE ZA 15 MINUT
A ŽE U NÁS ZNÁ KAŽDÝ
KAŽDÉHO. A NEMĚLO BY
SE NA TOM NIC MĚNIT ANI
V BUDOUCNU, BA PRÁVĚ
NAOPAK.“
brněnské techniky. První prototyp Kaplanovy turbíny byl vyroben v roce 1919
brněnskou firmou Ignác Storek. V letech 1924–1925 byla postavena nová to-

várna Zbrojovky Brno, kde se kromě pušek a kulometů vyráběly i automobily
značky Z, motory a jiné stroje. Ve 30. letech vyráběla také licenční psací stroje
Remington a traktory Škoda.
Název Zetor vznikl prostým spojením
názvu „Zet“, používaného továrnou
Zbrojovka Brno, kde byl v roce 1945 první traktor Z 25 zkonstruován, a posledních dvou písmen slova traktor – „or“.
Po úspěšném zahájení sériové výroby
traktorů Z 25 v roce 1946 byla jejich výroba v roce 1952 převedena ze Zbrojovky
Brno do výrobních hal tehdejšího národního podniku Závody přesného strojírenství Brno-Líšeň, kde jsou traktory Zetor i přes postupné změny názvu společnosti na současný Zetor, a. s. vyráběny
v modernizované podobě do dnešních
dnů.
V 50. letech se v Brně začal rozvíjet
chemický a farmaceutický průmysl. Jedním z prvních nově vzniklých závodů
byla Lachema se zaměřením na výrobu
kvalifikovaných chemikálií a biochemikálií. Od konce 60. let se výrobní profil
stále více zaměřoval na zdravotnictví,
v Brně byla zahájena výroba prvních diagnostických přípravků.
Tradice brněnských veletrhů nastartovala v roce 1928 vybudováním moderního areálu pro Výstavu soudobé kultury
v Československu. V 50. letech zde byla
uspořádána Výstava československého
strojírenství a o něco později první Mezinárodní strojírenský veletrh. Brno tím
postupně získalo status veletržního města.
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> 21. STOLETÍ

90. léta 20. století byla charakteristická
transformací brněnského průmyslu doprovázenou útlumem výroby velkých tradičních firem. Město Brno proto muselo
na začátku 21. století investovat nemalé
prostředky do vybudování infrastruktury
podmiňující příchod investorů přinášejících nová pracovní místa. Díky těmto investicím vznikly podnikatelské zóny Černovická terasa a Český technologický
park.
Kvalifikovaná pracovní síla v kombinaci s připravenou infrastrukturou, potenciálem brněnských univerzit a dalšími
benefity Brna stále láká zahraniční investory zejména v oborech IT, elektrotechniky, strojírenství a výroby speciálních
elektronových mikroskopů. V Brně působí globálně úspěšné společnosti jako
IBM, Honeywell, AVG, Tescan, ABB, Siemens, FEI, Ysoft, Red Hat a mnoho dalších. Brno současně podporuje vznik vědeckovýzkumných center excelence, a i
díky této podpoře se podařilo získat do
této oblasti investice v objemu cca 1 miliardy dolarů. Mezi nejvýznamnější centra patří Středoevropský technologický
institut CEITEC, Mezinárodní centrum
klinického výzkumu FNUSA-ICRC a
CzechGlobe.
Dlouhodobým cílem Brna a Jihomoravského kraje je držet se stále na špičce
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Propojení výzkumu s aplikační sférou a
uplatnění výsledků vědeckých výzkumů
pro potřeby komerčních společností přináší dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti celého regionu. I díky Regionální inovační strategii se úspěšně daří
dosahovat tohoto cíle a Jihomoravský

kraj patří mezi 50 nejvíce inovativních regionů v EU.
Město Brno financuje projekt Brno
Ph.D. talent, který odstartoval v roce
2009 a jehož cílem je prostřednictvím finanční podpory přilákat, motivovat
a podpořit talentované mladé vědce
k doktorskému studiu v Brně. V ČR se jedná o unikátní koncept soutěže pro talentované studenty Ph.D. Za dobu jeho trvání bylo podpořeno více než 200 nadaných studentů částkou převyšující 70 milionů korun.
Město Brno také částkou 16 milionů korun ročně přispívá na provoz zábavního
vědeckého parku VIDA! science centrum.
Cílem centra je nadchnout nejen děti, ale
i širokou veřejnost pro vědu, seznámit je

interaktivní formou s vědeckými poznatky a přesvědčit je o tom, že i věda
může být zábava. Pozadu v propagaci
vědy nezůstává ani brněnská hvězdárna
nebo zoologická zahrada a další příspěvkové organizace města.
Pro podporu rozvoje města bylo důležité zajistit spojení se světem, a tak se
v roce 2005 povedlo dojednat první mezinárodní letecké spojení mimo Prahu
a dne 24. března 2005 byla otevřena pravidelná letecká linka Brno–Londýn, která
funguje dodnes. V průběhu let byly snahy o rozšíření o další evropské destinace
jako Milano, Berlín, Moskva, ty se bohužel nepodařilo udržet. Město stále pracuje na rozšíření leteckého spojení do dalších měst.
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VILA TUGENDHAT
PAMÁTKA NA SEZNAMU UNESCO.

EVROPAN ADOLF LOOS
VÝSTAVA NA ŠPILBERKU POTRVÁ DO KONCE ROKU.

FOTO: MMB A MAFRA
KOSTNICE UNIKÁTNÍ PROSTORY BYLY OBJEVENY V ROCE 2001.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY
Druhé největší město v ČR navštívila celá
řada významných osobností z vědeckého, politického, sportovního i kulturního
spektra. Mezi nejvýznamnější, alespoň

ALŽBĚTA II. NA RADNICI NÁVŠTĚVA
BRITSKÉ PANOVNICE

co se týká protokolu radnice, patřila návštěva britské panovnice Alžběty II., následně i jejího syna Charlese. Město přivítalo i řadu výrazných vědců včetně nositelů Nobelovy ceny, například Ada Jonath
a další.
PAMÁTKY
V této oblasti existuje také několik významných milníků, díky kterým se město dostalo mezi top cíle turistů. Tím největším bodem zlomu byl rok 2000, kdy
byla na seznam světového dědictví
UNESCO zapsána vila Tugendhat, jež
v té době nebyla v úplně dobré kondici.
A právě zapsání na prestižní seznam
a zvýšení zájmu o tuto památku umožnilo městu získat dotace na její opravu.

Prace na ní skončily v roce 2012. Letos
slaví vila 90 let od svého dokončení.
Rok 2012 byl bohatý na otvírání památek a v červnu toho roku se otevřela i kostnice pod sv. Jakubem. Unikátní prostory
byly objeveny při průzkumu podzemí
v roce 2001. Hřbitov u kostela sv. Jakuba
na dnešním Jakubském náměstí existoval
již na počátku 13. století. Kapacita brzy
přestávala potřebám rostoucího města
stačit, proto byl zaveden výměnný systém
pohřbívání: po uplynutí 10 až 12 let od pohřbu byl hrob otevřen, ostatky vyjmuty a
na stejné místo byl pohřben další zemřelý. Obsah původních hrobů se pak ukládal do speciálních podzemních objektů –
osárií neboli kostnic. Počet pohřbených
v kostnici se odhaduje na více než 50 tisíc.
Kostnice je celoročně přístupná.
https://ticbrno.cz/podzemi/kostnice-u-sv-jakuba
Letos uplynulo 140 let od narození významného architekta Adolfa Loose. Při
této příležitosti byl v parku na Janáčkově
náměstí odhalen pomník, zhruba v místech, kde stával Loosův rodný dům. Právě
zde probíhá celá řada výstav a doprovodných akcí, připomínajících jeho tvorbu a
vliv na brněnskou architekturu. Názor, že
architektura není umění, přitom od Loose převzala celá generace funkcionalistů.
https://www.bam.brno.cz/architekt/57-adolf-loos
Brno má unikátní stezku pro zájemce
o architekturu – Brněnský architektonický
manuál (BAM). Po celém městě je možné
projít několik míst a pomocí aplikace se
dozvědět řadu zajímavostí o stavbách, jejich architektech a kontextu doby.
https://www.bam.brno.cz/stezka

ZE STARÉHO

NOVÝ VINOHRAD
NA KLÍČ
1.

Vytahání sloupků,
roxorů, smotání drátů

2.

Klučení starých hlav
vinohradu

3.

Rigolace

4.

Srovnání pozemku
před výsadbou

5.

Dodání sazenic
révy vinné

6.

Výsadba révy vinné

7.

Zatláčení sloupků

8.

Stavění drátěnky

PEMAG, spol.
PEMAG,
spol.s r.o.
s r.o.
Gagarinova 1240/3
Gagarinova
1240/3
692 01 Mikulov
692 01 Mikulov

Ing. Ing.
Ondřej
HavranHavran
Ondřej
tel.: tel.:
728 880
728621
880 621
e-mail: ondra@pemag.cz

e-mail: ondra@pemag.cz

www.pemag.cz

Chcete se stát
součástí našeho
týmu?
Aktuální nabízené pozice:
EFI centrála hotel

Montér klimatizačních jednotek
servnistní technik
Montér elektroinstalace
klimatizace a vzduchotechnika

BLTC Lužánky
KŘP - výcvikové středisko pro psy

Jak zajistit
příjemný
pobyt
v prostorech
budov?
Otázka na kterou lehce
najdeme odpověď, díky
firmě Lengál s.r.o.
KŘP - výcvikové středisko pro psy

Realizace
vzduchotechniky
a klimatizace v Modřicích KŘP.
Zde se nachází výcvikové
centrum pro psy, kteří se
specializují na hledání drog
a toxických látek. Klient chtěl
zajistit upravený a čistý vzduch
v celé budově. Znehodnocený
vzduch v daném prostoru je
upraven přívodním vzduchem,
který
je
chlazen
nebo
vlhčen, případně odvlhčován
a v zimě zpravidla ohříván.
Klimatizace zajišťuje všechny
složky
vnitřního
prostředí
budov
(čistotu,
teplotu,
vlhkost) na požadované úrovni
v budově nebo konkrétní
místnosti.

EFI centrála hotel, na této zakázce
realizujeme
vzduchotechniku
a klimatizaci s centrálním řízením
dle požadavků investora. Zvolili
jsme systém Wind-Free™ od společnosti Samsung, kdy díky mikrootvorům uniká vzduch po celé místnosti a zachovává tak příjemnou
úroveň chladu. Dodáváme i kompletní vzduchotechnické potrubí, to
vše podle a v rozsahu projektové
dokumentace pro provedení stavby.
Tento dům z druhé poloviny
19. století je po dohodě s Národním
památkových ústavem přestavován
na čtyřhvězdičkový hotel s 34
apartmány, restaurací, wellness
a fitness centrem a krytým parkovacím stáním.

w w w. k l i m a l e n g a l .c z

/

info@klimalengal.cz

BLTC Lužánky, jedná se o rekonstrukci areálu tenisových kurtů,
saunových místností a tělocvičny
v Brně Lužánkách. Naše firma pro
objekt zajistila kompletní vzduchotechniku. Součástí dodávky stavby
bylo i vypracování projektové dokumentace stavby. Během realizace
byly použity rekuperační jednotky
VZT, tedy větrací zařízení s rekuperátorem a ventilátory. Tyto jednotky
zajišťují odvod použitého vzduchu,
který je vydýchaný, obsahující pachy
nebo vlhkost mimo objekt a jeho
nahrazení čerstvým, ohřátým (v létě
ochlazeným) vzduchem. Doporučujeme servis vzduchotechniky 2x
ročně.

/

+420 727 983 765
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Královská návštěva
„na skok“ v Brně

J

ihomoravská metropole prožila včera
historický den. Svou návštěvou ji poctila královna Velké Británie a Severního Irska Alžběta II. V ulicích se tísnily
desetitisíce lidí, kteří toužili panovnici alespoň na chvíli zahlédnout.

Po přistání na tuřanském letišti odjela královna v doprovodu prezidenta Václava Havla
k Nové radnici, kde ji přivítala primátorka
Dagmar Lastovecká. „Jsem šťastná, že mohu
prožívat tyto dny v České republice, a jsem
ráda, že jsem na Moravě,“ řekla z balkonu
radnice Alžběta II.
Po přijetí na radnici odjela na
náměstí Svobody, kdy vystoupila
ze svého Rolls-Royce a po náměstí se prošla. „Královna byla překvapená a nadšená z obrovského
počtu lidí, kteří ji vítali,“ řekl člen
jejího doprovodu.
Po procházce královna poobědvala společně s dalšími
osmdesáti hosty v Besedním
domě. „Královně zřejmě zachutnala moravská vína, protože během oběda se ostatních nápojů
nedotkla,“ prozradil obsluhující číšník. (red)
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Gymnázium a obchodní akademie Bučovice
Pro školní rok 2021/2022
bude přijato vždy 30 studentů na obory:

• gymnázium čtyřleté
• gymnázium osmileté
• obchodní akademie

Dny otevřených dveří
čtvrtek
10. 12. 2020

14 – 17 hod.

čtvrtek
14. 1. 2021

Kontakt:
721 029 027 – ředitel školy
517 383 119 – kancelář

14 – 17 hod.

e-mail: srnova@gymbuc.cz

sobota
13. 2. 2021

9 – 12 hod.

www.gymbuc.cz
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Výměníková stanice proměněná na společenské
centrum

Městská část Brno Nový Lískovec leží na jihozápadě Brna a je jednou z jeho 29 městský
k ch částí.
Rozkládá se na jižním a východním úbočí kopce
Kamenný vrch. Od roku 1884, kdy si zde první
osadník postavil dům, se obec postupně rozvíjela a v roce 1919 byla jako součást Lískovce připojena k Brnu. Po roce 1980 zde vnikla dvě sídliště,
Nový Lískovec a KamennýVrch. Nyní má městská
část přes 10 tisíc obyvatel. Od roku 1991 si obyvatelé Lískovce volí vlastní samosprávu a ta dostala
do vínku nelehký
k úkol. Z narychlo postaveného
sídliště bez dobudované infrastruktury vytvořit
místo pro spokojený život svých obyvatel. Výhodou Nového Lískovce je krásné přírodní okolí
s přírodní rezervací, kde každoročně kvetou desetitisíce konikleců velkokvětých. V současné
době je Lískovec moderní čtvrtí se zateplenými
budovami, novými parky
k a dobrým dopravním
napojením na centrum.
V Brně Novém Lískovci otevíráme kulturní
společenské centrum.
Chátrající, dlouhé roky nevyužívaná výměníková.
stanice uprostřed sídliště se proměnila ve společenské a komunitní centrum pro obyvatele městské
části. Takové prostory zde dlouhodobě chyběly. Starostka Jana Drápalová říká:„Při výstavbě sídliště bylo
nekoncepčně vystavěno mnoho staveb technické
infrastruktury, které zabírají a často i hyzdí veřejná
prostranství. Jak se měnily technologie, pozbyly
některé z nich svůj původní účel a my se snažíme je
využít pro to, co nám na sídlišti dlouhodobě nejvíc
chybí. Například pro obchody nebo sportovní zázemí pro oddíly.“ Výměníková stanice na jedné z posledních volných ploch na sídlišti patřila Teplárnám
Brno. V roce 2015 se ji podařilo dostat do majetku

města. Městská část připravila soutěž na její přestavbu a v roce 2019 byla rozsáhlá rekonstrukce za téměř
40 milionů korun zahájena. V novém společenském
centru bude sál pro 120 osob, kavárna s terasou,
klubovny a zázemí pro menší akce, na střeše skleník
a zelená zahrada. Celá budova je navržena v pasivním standardu s řízeným větráním s rekuperací
a zadržováním i využitím dešťové vody. Provozní náklady tak budou minimální. Architektovi se podařilo
skloubit industriální charakter objektu s moderním
designem. Zdařilé je také propojení objektu s přírodě blízkým okolím, které místní občané nazývají
Skála a využívají k procházkám. Objekt ozelení také
popínavé rostliny na stěny a zídky. Společenské
centrum bude sloužit pro pořádání kulturních akcí,
pro setkávání našich spolků a skupin, mohou zde
být i narozeninové oslavy a svatby. Vybavené bude
také audiovizuální technikou pro pořádání firemních
akcí, školení, konferencí, výstav nebo přednášek. Na
nádvoří bude možné pořádat vánoční nebo farmářské trhy.
Městská část zve všechny občany a zájemce na
den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 24. října od 10ti do 20.hodin. Součástí bude
prohlídka prostor, prezentace historie a průběhu
stavby a občerstvení s kulturním programem.
Společenské centrum má adresu Oblá 54a a najdete ho u zastávky
k MHD Oblá na ulici Petra Křivky
k .
Park Kamenný vrch s kaplí
Na jižním úbočí Kamenného vrchu vymezuje územní
plán Brna 7mi hektarovou plochu městské a krajinné
zeleně. Původně klášterní vinohrady, pak zahrádky,
byly před rokem 89 vykoupeny pro výstavbu. Nepro-

Základy budoucí kaple v parku Kamenný vrch

stupnou džungli se zbytky bývalých chatek se nyní
městská část rozhodla vrátit obyvatelům k rekreačnímu využití. V roce 2018 získal projekt Park kamenný
vrch hlasy občanů Brna a podporu 3 miliony z participativního rozpočtu. Soutěž na projektanta parku
proběhla loni, vybírali jsme ze tří soutěžních návrhů.
Podle projektu vítěze soutěže, ateliéru Zahrada Olomouc, nyní park vzniká.
V únoru proběhlo vyčištění terénu od náletových
dřevin, následovaly citlivé terénní úpravy, při kterých
byly zachovány všechny perspektivní stromy a skupiny keřů. Postupně se toto svažité území otevírá
a proměňuje v park.
Na svahu byly v minulosti vinohrady Augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí. Ještě dnes jsou
v území viditelné valy kamení, vysbíraného z políček
a vinohradu. Je proto logické, že i městská část zde
plánuje připomenout historii a typickou moravskou
krajinu s vinohradem, kapličkou a vyhlídkou do krajiny.
„Místo s nádherným výhledem jsme vybrali na
kamenných základech chaty přímo pod zahrádkářskou osadou. Vinohrad pak vznikne na sousedních
pozemcích, kde s pomocí místních včelařů plánujeme i obecní včeličky a včelařský kroužek pro děti
i dospělé. Nyní vypisujeme soutěž, na základě které
vznikne projekt kapličky i úprav jejího okolí. Soutěž
bude dvoukolová, v prvním kole podle referencí vybereme tři týmy, které za odměnu 50 tisíc zpracují
návrh. Ve druhém kole pak bude z návrhů vybrán
vítězný k realizaci. Stavbu kaple plánujeme v příštím
roce z rozpočtu městské části a uspořádáme i veřejnou sbírku. Protože Nový Lískovec původně patřil
k obci Lískovec, která se stala součástí Brna v roce
1919, je jednou z posledních brněnských městských
částí, která nemá kostel ani kapli. A čtvrť s více než
10ti tisíci obyvatel si to určitě zaslouží. Kaple by měla
mít kapacitu pro 20 osob, ale v jejím blízkém okolí
chceme doplnit i lavičky, které využijí k odpočinku
i místní, kteří sem vyrazí na procházku. I v Novém Lískovci je mnoho lidí sdružených v různých církevních
společenstvích a musí tak za bohoslužbou či rozjímáním mířit mimo městskou část. Věřím, že nová
kaplička bude vhodným zázemím nejen pro ně, ale
i pro poutníky z okolí,“ říká Hana Pospíšilová, radní
Městská část Brno-Nový Lískovec vypisuje
soutěž o projekt kaple v parku Kamenný vrch,
podmínk
ky soutěže najedete na webu městské
části. Uzávěrka prvního kola je 30. září 2020.
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3. ŘÍJNA 1996

Rekordní návštěva Zbrojovky

N

ejvětší zájem o ligové utkání za
posledních 31 let zaznamenali
ve středu v Brně, kam na zápas
se Slavií přišlo 44 120 diváků.
Ještě víc plno bylo 4. září 1965
při derby Sparta – Slavia v Praze na Strahově. Tehdejších 50 105 diváků je oficiálním
rekordem ligy vůbec. „Těší nás to, ale bere-

me to s rezervou,“ poznamenal brněnský
manažer Karel Kroupa. Skutečně nejvyšší
návštěvu za tři desetiletí se podle něho
i ostatních fotbalových expertů již nikdo
nedozví. V éře socialismu se totiž šidilo.
„Ve fotbale byly černé fondy, hlásilo se
míň diváků a peníze zůstaly bokem,“ vzpomíná Kroupa. Zabránit tomu měla kon-

30. ZÁŘÍ 2016

T

olik diváků na fotbalový zápas v Česku už
asi nikdy nedorazí. „Je příjemné, že jsme
u toho mohli být,“ těší Richarda Dostálka. Ligové Boby v 90. letech frčelo, slavná éra
dnes stěží uvěřitelných návštěv vygradovala
v říjnu 1996. Do Brna přijela pražská Slavia a
v ochozech legendárního stadionu za Lužánkami se tísnilo 44 120 diváků. A Dostálek byl tím,
kdo rekordní dav rozjásal. Gólem v elektrizující atmosféře zařídil remízu 1:1. „Byla to obrovská euforie. Chtěl bych říct, že jsme si tehdy
každý zápas užívali, ale tenkrát jsme to neuměli. Byli jsme mladí a nezkušení,“ sděluje ryšavý
záložník. „Lituju toho.“ Od památného duelu
uplyne o víkendu dvacet let. „Ani mně nesecvaklo, že bude nějaké výročí,“ přiznává 42letý
exreprezentant. (daj)

cem 70. let instalace turniketů, přesto se
našli koumáci, kteří dokázali zmást počítače diváků a ušetřit pro klub peníze. Stadion za Lužánkami v Brně pojme 55 000 diváků a je u nás kolosem číslo jedna. Ve středu
však bylo v Brně vyprodáno, další tři tisícovky fanoušků se dovnitř vůbec nedostaly, přesto ohlásili „jen“ 44 120. (sve)
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2. DUBNA 2009

Znojmo
prodalo
Kometě
extraligu

P

řed pár lety by to znělo jako aprílový žert. Zpráva ze včerejšího 1. dubna je ale pravdivá. A pro hokejové fanoušky
v Brně a okolí má magický nádech: Kometa bude hrát extraligu! Ano, brněnský hokej po dlouhých třinácti letech opět
patří mezi českou elitu. „Když jsme v klubu začínali, tak
jsme vyhlásili, že naším cílem je extraliga. Jsem hrdý na to, co jsme
vybudovali a že jsme náš cíl splnili,“ prohlásil prezident Komety Egbert Zündorf. Málokterá zpráva by v Brně dokázala potěšit tolik lidí.
Desetitisícům „modrobílých fandů“ se splnil sen. I když si postup do
nejvyšší soutěže zřejmě představovali jinak – po vyhraném zápase
na ledě. Extraligu však přineslo úspěšné jednání majitele brněnského klubu Libora Zábranského se šéfem znojemského klubu Jaroslavem Vlasákem. Právě od něj Kometa koupila licenci na extraligu. Stálo ji to 25 milionů korun, navíc do Znojma bezplatně převedla práva
na účast v první lize. (rkr)
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Hodějice

15 let
zkušeností

Když vyrazíte po nové cyklostezce ze Slavkova směrem na Bučovice nebo
Rašovice, asi po 3 kilometrech se vám otevře pohled na Hodějice a na
kostel s modrou fasádou na mírném kopečku, který je dominantou obce.
Hodějice se rozkládají na levém břehu Litavy
vyy a v současné době mají 1030
obyv
yvatel.
v
Právě blízkost vody, příznivé
klima a úrodná půda přispěly k tomu, že
území Hodějic bylo osídleno už od pravěku, jak dokazují četné archeologické
nálezy
zy.
y Prv
rvní
v písemná zmínka o Hodějicích pochází z roku 1383 v účetní knize řádů německý
kých
ý ryt
ryytíř
tířů,
ř který
rýý sídlil ve
Slavkově.
Nejstarší budovu najdete uprostřed
obce, byla postavena roku 1858 jako
škola, v současné době zde sídlí obecní
úřad. Dalšími dominantami jsou kostel
sv. Bart
rtoloměje,
t
sokolovna, škola a koupaliště.
Hodějice nežijí jen minulostí, obec se
rozrůstá, staví se nové domy, obyv
yvatel
v
přibýv
ývá.
v V Hodějicích byla vybudována
vyy
kanalizace s ČOV, opraveny chodník
íky
ky,
y
vyy
vysázena
nová zeleň v obci, investováno
do nového veřejného osvětlení. Obec nezapomíná ani na děti, nově bylo postaveno dětské hřiště za sokolovnou, dětské
hřiště a posilovací prv
rvky
vkyy u základní školy
a nejnověji venkovní učebna. V současné době je již zpracován projekt na
revitalizaci školní zahrady, kde by mělo
vzniknout vrbové bludiště, mlhoviště,
vyyvvýýšené
vyv
ý
záhony a zastíněné posezení
pro odpočinek dětí. I když škola byla postavena již v roce 1910, dík
íky
ky dobré péči
vedení školy a nemalých ﬁnančních pro-

vyrábíme plastové a kovové prototypové díly
a přípravky na výrobu světlometů

středků obce je budova v dobrém stavu
a moderně vybavená.
vyy
Také mateřská škola patří k prioritám
obce. Vzhledem k nárůstu obyv
yvatel
v
je
potřeba navý
výšit
ý její kapacitu, v současné
době se připravuje rekonstrukce, dík
íky
ky
které vznikne jedna nová třída a navý
výší
ý
se kapacita kuchyně.
V obci působí různé spolky
kyy a organizace, např. TJ Sokol, Sbor dobrovolných
hasičů, Myslivecký
kýý spolek, Zahrádkáři, které se spolupodílílejí
l na kulturním
a společenském životě obce.
Přestože je katastr obce intenzivně
zemědělsky
kyy využíván,
vyy
můžeme v okolí
Hodějic najít zajímavá přírodní místa –
např. nově vysázený
vyy
biokoridor, revitalizovaný rybník
ryy ík,
k přírodní památku Návdavkyy se suchomilnými rostlinami, přírodní
rezerv
rvaci
v Rašovický
kýý zlom – Chobot.

www.hodejice.cz

3D tisk
prototypy
laminátové díly
metalizační přípravky

WWW.HMMODEL.CZ

BRuNO family park – spousta
pohybu pro Vaše děti
Hledáte neopakovatelnou
zábavu nejen na zimní období? Či snad místo na rov let do Brna? Máme
dinný vý
pro vás tip – BRuNO family
park.
Rodinný park sídlí v Brně v městské části Slatina. Je nejmodernějším herním centrem obdobného
typu. Nachází se v něm přes
40 atrakcí – tobogány,
populární autodrom, jedinečné lodičky v „Mořském světě“, čtrnáctié
patrový labyrint, dlouhé
podzemní nory nebo třeba
b
lanovka.
Pro nejmenší děti (do čtyř let) je
určena celá sekce „Mláďata“.
Kromě oblíbeného bazénu s kuličkami zde najdete spoustu hraček, dětskou kuchyňku, průlezky,
skluzavku nebo třeba mechanickou stěnu, na které se i nejmenší děti mohou pocvičit v motori-

Počet atrakcí: Přes 40 uvnitř a 15 ve venkovním areálu
Velikost vnitřního areálu: 4000 m² (otevřen celoročně)
Velikost venkovního areálu: 3700 m² (otevřen od jara do podzimu)
Stravovací místa: 3 (restaurace Hnízdo, brasserie Zobka,
kavárna v Mláďatech)
Nejdelší tobogán: 38 metrů
Kigginsova 2, Brno-Slatina

www.BrunoFamilyPark.cz

ce. Veškeré atrakce jsou uvnitř,
v teple, v létě je navíc k dispozici venkovní areál.
Kromě zábavy se v BRuNO family p
parku můžete také
skvvěle najíst. Rodinná
rrestaurace Hnízdo,
která je součástí
parku, má luxusní design a navíc
nádherný
dětský
kkoutek.

Spojení výletu do Brna
s návštěvou BRuNO family parku zaručuje zdravě unavené děti
a spokojené rodiče. Darujte svým
blízkým zábavu!

NOVÝ PÁLAVA
WELLNESS

V PÁLAVA WELLNESS
MIMO JINÉ NALEZNETE:
Unikátní sněžnou jeskyni LEDNICE
PANORAMA SAUNU s nádherným
výhledem na Pálavu
Venkovní vířivku MORAVA
Tepidárium VALTICKÝ SKLEP
Zážitkové sprchy

VYCHUTNEJTE SI
JIŽNÍ MORAVU

VŠEMI SMYSLY
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31. ČERVENCE 2008

Michael opět před Ralfem.
Schumacherovi na Kývalce

B

ývalí jezdci formule 1, bratři Michael a Ralf Schumacherovi, si
včera vychutnávali jízdu po brněnském Masarykově okruhu
na Kývalce. Oba byli hosty na
soukromé akci švýcarské stáje Gunti Racing. Švýcaři si okruh pronajímají pravidelně poslední týden v červenci. Sedminásobný mistr formule 1 Michael Schumacher (s bílou helmou) se v Brně objevil takřka po dvaceti
letech. Naposledy
město
navštívil
v roce 1989, kdy ještě nebyl nijak známý. Tehdy u no- vinářů žadonil, aby
mu poslali články ze
závodu formulí 3,
kterých se zúčastnil.
(pon)
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SUZUKI 4×4

BEZPEČNĚ A BEZ STAROSTÍ

PROČ CHTÍT 4×4? JEDNODUŠE PROTO, ŽE DÍKY SUZUKI MŮŽETE!
Dopřejte si padesát let zkušeností se systémem 4x4 v každém našem modelu díky výhodným cenám i Vy
Inteligentní pohon všech kol AllGrip pro bezpečnou jízdu a radost z řízení za každého počasí
Nové motory s mild-hybridním pohonem snižujícím emise i spotřebu
Bohatá bezpečnostní a komfortní výbava pro Vaše pohodlí a ochranu
Suzuki 4 4 již
www.suzuki.cz

facebook.com/suzukimotorczech

od

365.900 Kč

Instagram.com/suzuki_czech

Suzuki Swift 1.2 DualJet HYBRID: emise CO2 94–96 g/km (NEDC), kombinovaná spotřeba 4,1–4,2 l/100km. Suzuki Ignis 1.2 DualJet HYBRID: emise CO2 89–89 g/km (NEDC), kombinovaná spotřeba 3,9–3,9l/100km. Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet HYBRID:
emise CO2 104–106 g/km (NEDC), kombinovaná spotřeba 4,6–4,6 l/100km. Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet HYBRID: emise CO2 104–105 g/km (NEDC), kombinovaná spotřeba 4,6–4,6 l/100km. Fotograﬁe jsou pouze ilustrativní.

CARTec motor, s.r.o., MARIÁNSKÉ NÁM. 5, 617 00 BRNO
tel.:+420 702 260 712, prodej-suzuki@cartec.cz
Otevírací doba: 8.00 - 17.30, www.cartec.cz

POSKYTUJEME 5-LETOU ZÁRUKU NA VOZY DO 150 000 KM.

INZERCE

PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66 • pemmbrno.prodej@pemm.cz • www.pemm.cz

Česká republika

Známý český herec
získal kladný vztah k
divadlu v Plzni, kde jeho
otec působil jako
scénograf. Před několika
dny se na západ Čech
vrátil coby král
v moderní inscenaci
Stát jsem já.
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Matásek chtěl patologa,
dostal ale roli poldy
ču z divadla. Je prostě zvláštní situace.
Diváci v rouškách nereagují tak bouřlivě, jak bývalo zvykem. Já je ale obdivuji, po tom všem hrození a strašení a paranoie a ještě v roušce jsou ochotni chodit
do divadla,“ říká.
V době nucené divadelní pauzy se
rozhodně nenudil. „S hercem Igorem
Orozovičem jsme se podíleli na projektu záchrany jednoho coworkingového
prostoru na Žižkově. Natočili jsme deset srandovních videí, jak herci v karanténě pracují jako barmani. Byla to hithitová kampaň, při níž se nám podařilo vybrat cílovou částku. Prostor měl díky
tomu tři měsíce na nájem,“ říká.

LADISLAV VAINDL
ČR | Nebýt jednoho z plzeňských divadel, možná by se představitel Kendyho
ze série filmů o básnících nebo poldy ze
stejnojmenného populárního seriálu David Matásek hercem vůbec nestal. Právě na západě Čech měl totiž možnost poprvé trochu více nahlédnout do světa divadla, které prý jako dítě nejprve moc
rád neměl.

„

V5plus2

Až uvidím
nějakého
Hamleta v roušce,
vztekle kopnu do dveří
a uteču z divadla. Je
prostě zvláštní situace.

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

„Můj táta pracoval po škole v plzeňském divadle dětí Alfa jako scénograf,
takže já jsem svoje první inscenace viděl právě tam. Tehdy už jsem divadlo
vnímal, bylo mi nějakých pět šest let.
Táta působil v Plzni docela dlouho.
Když jsme za ním jezdili, bydleli jsme u
něj na herečáku,“ vzpomíná. Na objekt
má ještě jednu vzpomínku z pozdější
doby. „Když jsme jednou jeli někdy na
konci 80. let na kola na Šumavu, zastavila nás v Plzni policie. Táta vylezl z auta
a ptal se, co se děje. Řekli mu, že se tam
bourá dům. A byl to přesně ten, kde měl
táta svůj kutloch a byly tam dílny divadla, měli jsme tedy ještě možnost se s
budovou rozloučit,“ dodává.

Jako malý se divadla bál
Chvíle, které trávil v Plzni, jeho pozdější profesní život výrazně ovlivnily. „To,
že jsem tady měl možnost poprvé na jeviště více nakouknout, byl pro mě asi jeden z hlavních důvodů, proč jsem pak k
divadlu šel. Já jsem se jako malý divadla
děsně bál. Byl jsem extrémně vnímavé a
ustrašené dítě. Když bylo v televizi nebo
na jevišti něco nepěkného nebo strašidelného, já jsem se toho obával,“ konstatuje. O to více se rodiče divili, když jsem
jim v patnácti řekl, že bych chtěl herectví vystudovat. „Můj otec mě v tomto
směru vůbec neovlivnil, přišel jsem si k
divadlu sám, přes plzeňské divadlo dětí,
básničky a knížky,“ doplňuje.
Před pár dny se do Plzně vrátil díky
festivalu Divadlo. „Na plzeňském festivalu jsem ještě nehrál, ale byl jsem tady
jako divák. Jezdil jsem se vždy podívat
hlavně na zahraniční soubory. To letos
v podstatě není možné. Zase jsme dostali šanci zahrát si tady my,“ sděluje.
Hra Vincenta Macaigneho Stát jsem
já, kde ztvárňuje postavu krále, je hodně specifická... „Je to prostě moderní

Herec David Matásek se v Plzni představil na divadelním festivalu v inscenaci Stát jsem já. K městu měl od dětství blízko.
FOTO | LADISLAV VAINDL
dramatický tvar. Myslím si, že se budeme s tímto typem divadla stále častěji setkávat. Klade na nás úplně jiné nároky,
což je vlastně hrozně dobře. Člověk pak
neustrne a nemá čas se zapouzdřit do nějakého bronzového šuplíčku, který vytáhne, když je potřeba,“ vysvětluje.
Kvůli epidemii nového koronaviru
pražští herci v Plzni představení sehráli
teprve jako třetí v pořadí.

Na premiéře panovala
postapokalyptická nálada
Rozhodně prý nejde o divákům poplatnou inscenaci. „Není to představení pro
každého, což jsme věděli od začátku. Samozřejmě že člověk má tendenci své děťátko obhajovat a opečovávat, když ho
vypustí na cestu do světa. A také vysvětlovat případná nedorozumění. Na premiéře jsme měli kamarády, kteří byli
vstřícní a hlavně věděli, na co jdou. Jde
o inscenaci pro poučeného diváka,“ potvrzuje. Něco podobného už pomalu začíná být v divadelním světě trendem.
„Dneska už člověk nemůže jít do divadla naslepo, jen se podívat na nějaké
herce, protože pak by byl možná zklamaný. Lidé by vůbec neměli do divadla
chodit s nějakým očekáváním, protože

to plodí jen zklamání. Recept na přijímání podobně těžkých věcí je jednoduchý
– otevřená hlava. Neobklopují nás jen
optimistické věci, takže ani ta hra není
optimistická,“ míní.
Představení popisující cestu ke konci
jedné civilizace v podobě kabaretu příliš veselých pocitů nevzbuzuje. Pozorný divák a nejen on zde může najít celou řadu paralel s dnešním světem.
„Jednoznačně. Není to ovšem nijak lacině aktualizační. A ani to není potřeba,
diváci si v tom paralely rozhodně najdou. A přitom je tahle hra sedm let stará, tehdy se ještě o covidu nevědělo ani
ve Wu-chanu. Je uměním dramatiků napsat dílo, které je nadčasové,“ podotýká. Aktéři to pocítili, zejména při absolutní premiéře.
„Musím říct, že když jsme hráli premiéru 12. března, tak tam ta postapokalyptická nálada byla mnohem silnější.
Hrálo se pro vybrané kamarády, takže
představení bylo šílený a extrémně silný. Trvalo tři hodiny s neustálou bouří
smíchu, jak všechno zapadalo do té aktuální situace,“ popisuje premiéru.
V hledišti je pro diváky stále povinnost nošení roušek. „Říkal jsem si na začátku, že až uvidím nějakého Hamleta v
roušce, že vztekle kopnu do dveří a ute-

Také natáčel audioknihy, na což v
běžném vytížení neměl čas. „Takže
jsem pracoval, a když ne, byli jsme s dětmi na chalupě, což mě přišlo jako jediné
smysluplné trávení času. Vypnout televizi, přestat sledovat alarmující čísla a
věnovat se základním činnostem, jako
je sekání dříví, vaření, povídání si s dětmi. Super. Z tohoto pohledu šlo o velice
ozdravné období. Ale už to stačilo.
Hlavně z nějakých existenčních důvodů,“ míní herec. Diváci ho teď mohou
vidět v televizi zejména v detektivních
seriálech. Může se zdát, že role poldy a
malíře Horáce v sérii Případ pro... mu
jsou šité na míru.
Pravda je trochu jiná. „Je to paradox,
jako všechno v životě. Já nečtu detektivky, nebaví mě. Ale díky nahrávání audioknih jsem přišel na chuť těm severským, které jsem načítal. To je drsná a
psychologická škola, což je zajímavé.
Není to ani moc o policejní práci, ale o
myšlenkových pochodech zabijáka i detektiva,“ říká.
Cesta k roli poldy byla hodně netradiční. „To byla velká náhoda, stejně
jako spousta věcí v mém životě. Volali
mi, že potřebují někoho na roli doktora,
patologa. Dělali jsme nějaké kamerové
zkoušky a já jsem se divil, proč není na
place ta hlavní postava. A oni mi řekli:
No, Davide, to je proto, že ji také nemáme. A když už jsme u toho, nechtěl by
sis ji zkusit? Přečti nám tady kousek.
Tak jsem to udělal, oni si něco šeptali a
za dva dny mi zavolali, že mě berou,“
vypráví.
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I dopravní firmy si
řidičky ve veřejné
dopravě pochvalují.
Chtěly by další.
MONIKA GORDÍKOVÁ
ČR | Po pěti letech v květinářství už
toho měla dost. „Vůbec mě to nenaplňovalo. Začala jsem proto uvažovat o změně,“ vzpomíná Zuzana Dručkovová z
Ústí nad Labem na dobu, kdy do práce
chodila už vyloženě jen z povinnosti.
Když pak z ní jednou jela domů, všimla
si v autobuse letáku, jehož prostřednictvím se zdejší dopravní podnik snažil nalákat nové řidiče. A v hlavě jí hned začalo šrotovat, jestli se nepřihlásit, udělat si
řidičák a vyrazit do ulic.
„Nakonec jsem to zkusila, a jak vidíte, vyšlo to,“ usmívá se sedmadvacetiletá Zuzana, když ve vozovně společnosti
v ústeckých Všebořicích vypráví o velké životní změně, k níž se odhodlala. Řidičkou podniku je už přes tři roky. V autobuse, o kterém přemýšlela původně,
vás ale nesveze. Nakonec točí volantem
trolejbusu, u kterých tehdy firmu z personálního hlediska tlačila bota víc.
„Dneska jsem moc ráda, že jsem do
toho šla. Mám z mého pohledu pestrou
práci, která mě baví,“ podotýká. „A tohle by vám řeklo víc ženských, co tu
jsou,“ dodává, čímž zároveň vystihuje
to, co je v poslední době stále patrnější
– že je žen za volantem ve veřejné dopravě čím dál víc.
„Autobusy u nás nyní řídí 10 žen, trolejbusy 14. U obou trakcí je jejich podíl
zhruba desetiprocentní,“ uvádí mluvčí
ústeckého dopravního podniku Jana
Dvořáková čísla, která se na první pohled nemusejí zdát vysoká, ale stačí je
porovnat s nedávnou minulostí: před deseti lety byly autobusačky čtyři, trolejbusačky tři. A na ženy jako potenciální
zaměstnance tu nadále cílí „ostošest“.

Česká republika

Ženy usedají za velký
volant čím dál častěji
ní bránit, nakonec ale podlehla. „A jaká
je to dnes výborná šoférka. A hlavně je
spokojená,“ libuje si Emingerová, podle níž je co do nárůstu počtu žen důležitým faktorem například i snadnější cesta k „autobusovému“ řidičáku skupiny
D, kdy řidič už dnes nemusí mít nejprve
„céčkový“ řidičák a potřebnou praxi.
Mimochodem, tipnete si, co Emingerová dělá, když se chce ve volném čase
zcela odreagovat? Krouží po Mostě za
volantem vytížené autobusové linky číslo 30. „Já bych u nás nemohla řídit tramvaj. V autobuse to má prostě větší náboj, je to záživnější,“ vypráví nadšeně.

Nejdřív jsem měla strach

„

Zuzana Dručkovová se stala řidičkou trolejbusu v Ústí před třemi roky a životní změnu si pochvaluje. Našla díky ní i partnera.

Když jsme
schopné
v pohodě řídit osobák,
tak proč ne něco
většího. I když já už
dneska auto řídit nechci.
Mě pohltil pocit, jak
řídíte tu velkou věc, jak
vás poslouchá. To je pro
mě úplně fascinující.

Ohleduplnější jízda
Na hlavní stránce podnikového webu
nelze přehlédnout výzvu „I ty se můžeš
stát řidičkou“. Důvod? Nejenže nalákat
muže je stále složitější, ale ženy si tu vyloženě nemohou vynachválit. „Většinou jsou komunikativnější, ohleduplnější, pečlivější a čistotnější,“ vypočítává
mluvčí dopravního podniku Dvořáková.
Podobné ódy pějí na ženy-řidičky
i jinde. „Přinášejí do této profese určitou kultivaci, ať jde o vlídnější vztah
k zákazníkům, větší asertivitu při řešení
případných problémů či ohleduplnější
způsob jízdy,“ přidává se Petr Havlík,
jednatel a obchodní ředitel společnosti
Arriva City, která zajišťuje dopravu třeba v Teplicích. Tam mají aktuálně už
přes 11 procent řidiček.
Důkazem, že na tom něco bude, jsou
i dosavadní zkušenosti samotné řidičky
Dručkovové. „Už několikrát se mi stalo, že za mnou přišli cestující před výstupem z vozu, aby mi poděkovali, jak

Řidičky přinášejí do této profese určitou kultivaci, například ohleduplnější
způsob jízdy.
FOTO 2 x | IVETA LHOTSKÁ
jsem je hezky svezla. Jednou jsem vezla
domů našeho dispečera a on mi druhý
den řekl, že jsem jela tak hezky, až
usnul,“ směje se šoférka.
Slyšet pochvalná slova na řidičky
není problém ani v Mostě. „U nás
máme žen za volanty autobusů 12, tedy
devět procent. Před šesti lety byla jedna
jediná. Já bych jich ale chtěla pořád víc

a víc, protože jsou tvárnější, lépe přijímají změny, lépe se domlouvají,“ přibývá vztyčených prstů na ruce při vyjmenovávání plusů Evě Emingerové, personální manažerce Dopravního podniku
měst Mostu a Litvínova.
Jako vhodný příklad udává třeba manželku mluvčího společnosti, která se nějakou dobu vydržela jejímu přemlouvá-

Firma kvůli nouzi o řidiče autobusů začala ženy oslovovat v roce 2014. V první fázi se zaměřila především právě na
své řidičky tramvají, posléze i na nezaměstnané ženy. „Předělanou“ tramvajačkou je i Eva Doležalová. Autobusem
jezdí po Litvínově rok a půl. „Měla
jsem z toho strach, že něco tak velkého
přece nezvládnu řídit. Ale dneska vím,
že jsem udělala dobře. Autobus mě baví
daleko víc,“ vypráví. K úplné spokojenosti jí prý chybí už jen lepší zázemí na
některých konečných, důstojné místo
na vykonání potřeby. Personalistka
Emingerová ji ponouká, ať přemluví svého partnera, aby i on začal řídit autobus.
„Jenže o něčem takovém nechce ani
slyšet. Z náborové finanční odměny pro
mě tak nic nebude,“ směje se Doležalová. Její partner u podniku nyní pracuje
jako řidič tramvaje, poznali se právě
v práci. A zdá se, že prostředí dopravních podniků lásce přeje, i trolejbusačce
Zuzaně Dručkovové se na ruce leskne
krásný prstýnek.
„Jsem zasnoubená. Nová práce mi přinesla i lásku, přítel totiž také řídí trolejbus,“ prozrazuje. Ani jedna se prý po
usednutí za volant nesetkala s narážkami ze strany mužů. „Spíš mi přišlo, že
jsou rádi, že přišla další ženská,“ poznamenává Dručkovová. Podle ní by všechny ženy, které pokukují po volantu
vozů veřejné dopravy, ale brzdí je pochyby, měly obavy hodit za hlavu.
„Když jsme schopné v pohodě řídit
osobák, tak proč ne něco většího. I
když já už dneska auto řídit nechci. Mě
pohltil pocit, jak řídíte tu velkou věc,
jak vás poslouchá. To je pro mě úplně
fascinující,“ rozplývá se. Žen je čím
dál víc i v linkových autobusech. V
krajských jich na Ústecku aktuálně jezdí 23. A právě i díky trendu posledních
let v podobě rostoucího počtu šoférek
odpověděla většina oslovených firem,
že už netrpí akutním nedostatkem lidí
za volantem.
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Levandulové lázně musí počkat
Helena Neumannová
a Milena Krčálová vlastní
tříhektarové pole
s 45 tisíci bio levandulemi.
5plus2
■ ROZHOVOR
JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
ČR | Helena Neumannová a Milena Krčálová vlastnoručně osázely tříhektarové pole u Chodouně na Berounsku desítkami tisíc levandulových rostlinek.
Nyní z nich každoročně sklidí kolem tří
tun v biokvalitě.
Z jejich Chodouňské levandule se vyrábí celá řada produktů. Limonádou a ledovým čajem počínaje přes čaje, sušenky, oleje, ingredience k pestrému vaření
až po raw tyčinky. Po letech dřiny začal
nevšední projekt dosahovat úspěchu.
Ještě v únoru volali Heleně Neumannové obchodníci z celého světa.
„Pak přišel covid a jediný zájem byly
roušky a ventilátory. Svět je náhle jiný.
Musela jsem prozatím odložit i vybudování levandulových lázní,“ říká Neumannová.
Pro koho by byly určené?
Pro lidi s nervovými a trávicími problémy, kteří si potřebují odpočinout. U takových případů je levandule královnou
bylin a umí zázraky.
Můžete lázně zafinancovat z výnosů?
Vypěstovali jsme sice fialové zlato, ale
pět milionů eur, které potřebujeme, těžko ve třech letech zvládnu z výnosů.
Kdyby se ovšem povedl jeden klient
světového formátu, který projevil před
koronavirem zájem, dokázala bych to.
Vraťme se na počátek. Jak a kdy začíná příběh Chodouňské levandule?

Levandulové království vytvořily Helena Neumannová a Milena Krčálová.
Vlastnoručně osázely tříhektarové pole u Chodouně na Berounsku desítkami tisíc levandulových rostlinek. Nyní z nich každoročně sklidí kolem tří tun
v biokvalitě.
FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA
Předehrou byla moje první návštěva
otce ve Venezuele před 24 lety, kde
jsem se poprvé setkala s kouzlem a sílou bylin. Například aloe, která pomáhala s desítkami problémů, jako popáleniny, hematomy, odřeniny, zranění a tržné rány, mě doslova okouzlila. Deyanera, druhá žena mého otce, pracovala
s kořeny i bylinami, které jsem vůbec
neznala. Teprve tisíce kilometrů od domova jsem pochopila umění mé babičky, které je dnes i díky bylinkám 90 let
a stále užívá své znalosti a sílu rostlin.

Ani na BIOFACHU (světový veletrh
s biopotravinami, který se koná pravidelně v německém Norimberku, pozn.
red.) ji nikdo neměl. Musely jsme tedy
s kolegyní zasadit osmicentimetrové
konvenční sazenice a projít takzvaným
přechodným zemědělstvím. Teprve
předloni jsme získaly bio certifikaci. Po
čtyřech letech bez chemie a hnojení,
pouze s ručním stříháním a ošetřováním
45 tisíc sazenic na třech hektarech. Byla
to strašná dřina, ale teď máme jedno
z největších bio polí na světě.

Proč jste si z bylin vybrala právě levanduli?
Pro její nevšední chuť spojenou s pestrými léčivými účinky, relaxační schopností, umem pohladit na duši i mysli.
A přesto je tolik skromná na podmínky
k životu. To je Levandula angustifolia –
levandule lékařská. Milovali ji egyptští
faraonové. Obdivovali ji staří Řekové i
Římané. Nechyběla na žádném královském dvoře ani talíři. Apatykáři i léčitelé bez ní nechtěli pomáhat. Část pozemků, na kterých jsme levanduli začali v
Chodouni pěstovat, jsme zakoupili za
výhodnou cenu od prezidenta Asociace
soukromých zemědělců v ČR jako poděkování za organizaci festivalů pro rodiny s dětmi na farmářských trzích a slavnostech. Další pozemky jsme si koupili
na hypotéku. Zjišťovali jsme v kronikách a od historiků, co se tady, na bývalých vápencových mořích v srdci Barrandien Geoparku, pěstovalo. Už Keltové zde pěstovali byliny. A jedna z nich
byla právě levandule. A vařila z ní i
Magdaléna Dobromila Rettigová, rodačka z nedalekých Všeradic. Proto jsme
se rozhodli pro levanduli a v biokvalitě.

Jaké množství levandule za rok vypěstujete? Kolik v biokvalitě?
Všech pětačtyřicet tisíc sazenic máme
v biokvalitě. Nesnášíme všechny plevele. Ale lebeda je náš nepřítel číslo jedna. Nebudu tvrdit, že to není o slzách,
dřině a někdy i zoufalství. Ale radost je
z toho větší.

Kde jste sehnaly desítky tisíc bio sazenic?
To bylo to nejtěžší. Bio levandule nebyla v roce 2014 v celé Evropě k sehnání.

Kdo od vás Chodouňskou levanduli
odebírá?
My ji jako komoditu nenabízíme.
Upřímně, potřebovaly bychom jí pro výrobu našich super potravin a nápojů dvakrát tolik. Ale těší nás, když nám volají
kontakty z BIOFACHU a ptají se, zda
jim prodáme celou sklizeň za dobré peníze. Neprodáme. Vyrobit skvělý produkt s přidanou hodnotou antioxidantů,
antibiotik a antiseptika z přírody umíme
my Češi také. Spolu s Lavandia farmou
jsme momentálně největší producenti
bio levandule lékařské na světě. Francie, Bulharsko, Chorvatsko, Černá
Hora i Rumunsko, Sequim v USA pěstují konvenčně – tedy s postřiky a hnojením, a tím pádem je vhodná jen na výrobu esenciálních olejů, kosmetiky a dekorativních prvků. Když jsem obešla na
BIOFACHU kolegy nebo se zastavili
oni, zjistila jsem, že bio certifikaci v takovém rozsahu u levandule vlastníme
jediní.

Co všechno z vaší bio levandule vyrábíte?
Chtěli jsme navázat na bohatství této
země. Nejen na výtečnou a pestrou kuchyni, ale hlavně na bylinkářství. Vyvinuli jsme tedy bio raw tyčinky, zdravé
sušenky, vynikající a léčivé nápoje
nebo skvělé sypané čaje, se kterými
máme za první rok nad očekávání dobré
léčebné výsledky. Zatím je máme především na větších e-shopech. Tři naše produkty jsou v jednom obchodním řetězci. Pak jsou také v prodejnách se zdravou výživou nebo na infocentrech a hradech v okolí Barrandien Geoparku.
A vstupujeme konečně se zdravím do firem přes partnera, o kterého jsme hodně
stáli, a to je Sodexo. Zaměstnanci 90 firem budou mít od podzimu příležitost
pít chutné ledové čaje, limonády a harmonizovanou levandulovou vodu s přírodními antibiotiky, antiseptikem a antioxidanty. Už na jaře jsme si s ředitelkou
nákupu Sodexo Blankou Pellantovou,
vynikající ženou na svém místě, plácly
a zaměřily síly na ozdravení firemního
stravování. Blanka je vizionář. Aniž by
tušila, že přijde nějaký covid, nasměřovala sílu do zdraví na pracovišti.
Jaká byla letošní úroda?
Předloni jsme sklidili kolem dvou a půl
tun. Loni 2,8 tuny. Letos se na nás příroda hněvala, protože bylo chladné jaro
i začátek léta. Vše se dělo pomaleji
a pozdě. Sklízeli jsme o měsíc později
než loni. Nicméně na bývalých vápencových mořích uprostřed Barrandien Geoparku se daří levanduli skvěle od 10. století, takže se pohybujeme zase kolem tří
tun.
Co vše mohou v Levandulovém údolí návštěvníci zažít?
Kromě nádherné přírody a skvělé kuchyně a nápojů mohou každý měsíc objevovat tradice a zvyky i bylinky z českého
kalendáře na našich stezkách. Konala se
například dožínková stezka všemi smysly vhodná pro děti i dospělé a šlo o velmi náročné hry s kvízy, šiframi i indiciemi. Zapojit bylo třeba čich, hmat i chuť.
Akce mají nejen bavit, ale účastníci se
dozvědí hodně i o bylinkách.
Na začátku jste zmínila levandulové
lázně. Neuvažovaly jste o financování pomocí dluhopisů? Případně se
spojit s investory?
Jednáme s potenciálními investory. Ale
opatrně. Už jednou jsem se spálila a nerada dělám chybu dvakrát. A dluhopisy
jsme zkusily, abychom vybudovaly první etapu a mohly vydělávat na lázně, ale
neúspěšně. Myslím, že i proto, že jsme
do toho šly v roce, kdy se začalo o mnoha firmách psát, že dluhopisy nikdy nezaplatí. To poškodilo i firmy, jako je
naše, která neprodává nafouknutou bublinu, ale hodnotnou edici výrobků
a know-how.
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Pivovar v Dalešicích,
který proslavily kultovní
Postřižiny režiséra Jiřího
Menzela, desítky let
chátral. Také kvůli filmu
se zachránil a ožil.

Česká republika

I díky Menzelovi žije
pivovar druhý život

RADEK LAUDIN
ČR | Na konci devadesátých let stačilo
už jen velmi málo k demolici nefungujícího dalešického pivovaru. Kdyby si v
roce 1980 režisér Jiří Menzel, který zemřel letos 5. září, se svým štábem vybral pro natáčení Postřižin jiný areál
nebo film zapadl v archivu, mohlo být
všechno jinak.
Protože ale film existuje a diváci si
ho zamilovali, pomohla zásadně jeho
pozitivní síla k rekonstrukci areálu, který je dnes jedním z nejoblíbenějších
cílů turistů na Vysočině.
Jako teenager viděl v kině Postřižiny
i budoucí architekt Marek Tichý. Tehdy
ještě nemohl vědět, jak mu jednou tento
film vstoupí do života. „Vzpomínám si,
že právě tehdy jsem začal měnit preference směrem k venkovu, kráse a poetice. Určitě i pod vlivem Postřižin,“ vzpomíná. Právě on byl o několik let později
jedním z hybatelů rekonstrukce pivovaru. A rozhodně by se do ní nepustil, nebýt Menzelova filmu podle předlohy
Bohumila Hrabala. „Asi bych se tam s
kolegou ani nešel podívat,“ popisuje
dnes architekt.
Poetická komedie podle něj k záchraně pivovaru jednoznačně přispěla.
„A to zásadně. Podívejte se, kolik stejně
krásných areálů místo obnovy zaniklo.
Nebyly totiž postřižinové,“ vysvětluje.
Dodnes si velmi dobře pamatuje, jak
poničený pivovar poprvé poznal v devadesátých letech. Tehdy se tam už více
než dvacet let nevařilo pivo a zhruba
stejná doba uplynula od natáčení.
„Vidím vše, jako by to bylo včera. Pivovar byl částečně bez střech, díry místo oken, skládka, kam jsme se podívali.
Čtvrtina budov chyběla úplně,“ popisuje architekt.
V ruině už nefungovala ani kanalizace s vodovodem. Zahrada tehdy nebyla
dlouho udržovaná, to ostatně ani v době
vzniku filmu. Těsně před natáčením proto přijeli zahradníci, kteří ji přizpůsobili
Postřižinám.

Kaskadéři na komíně
Když po letech Marek Tichý s kolegy
vrátili areálu jeho dávný půvab a náplň,
pozvali do Dalešic i režiséra Menzela.
„Byl na úrovni a uměl ocenit, když se
něco dokázalo. Nepůsobil jako mistr
světa. Byl u nás vícekrát a vždy upřímně nadšený,“ zapamatoval si Tichý, který má rád kromě Postřižin i Menzelovy
a Hrabalovy Slavnosti sněženek.
A těší jej, že zájem turistů o dalešický
areál je trvalý a neutuchající. „Myslím,
že nyní už nežijeme jen z Postřižin, lidé
se vracejí za pivem, atmosférou,“ dopl-

„

Slavné chvíle počáteckého hotelu U Modré hvězdy. Vlevo na snímku z natáčení Postřižin jsou Jiří Schmitzer, Petr Čepek a
Magda Vášáryová. Režisér Postřižin Jiří Menzel (vpravo) se do již opraveného pivovaru v Dalešicích vrátil také v roce
2010, třicet let po natáčení.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Jiří Menzel
byl na úrovni
a uměl ocenit, když se
něco dokázalo. Nepůsobil
jako mistr světa.
ňuje. I podle starosty Dalešic Jiřího Loukoty přinesl film Postřižiny a opravený
pivovar městysi spoustu turistů. „A je
to stále vzrůstající trend. Lidí, kteří sem
jezdí z tohoto důvodu, každým rokem
přibývá,“ potvrzuje Jiří Loukota.
Sám jako kluk v roce 1980 přihlížel
natáčení. Viděl, jak na pivovarský komín lezli místo herců kaskadéři.
„A dole pod nimi byl fukar z místního
zemědělského družstva, který dělal vítr,
aby kaskadérům vlály vlasy,“ popisuje
starosta. „Scéna nahoře se točila na
sádrovém komíně, který byl vysoký jen
asi metr a půl. Filmaři ho umístili na rovnou střechu JZD Vesmír Dalešice. Tam
byli paní Vášáryová s panem Hanzlíkem,“ pamatuje si Jiří Loukota.
Mimochodem, kaskadérkou zaskakující za představitelku Maryšky byla tehdy Hana Forejtová. Jaromíra Hanzlíka
zastoupil Miroslav Lahoda a za Petra
Čepka jeden z nejznámějších českých
kaskadérů Ladislav Lahoda.
V pivovaru Dalešice dnes funguje restaurace i hotel. Lidé si mohou projít historickou část areálu včetně místa natáčení slavné koupací scény z filmu. Přístupná je i současná výroba. Pivovar před
svým dočasným uzavřením v srpnu
roku 1977 vařil výčepní desítku, světlý
ležák dvanáctku a černý granát patnáctku. Provoz byl před 43 lety ukončen

kvůli nemožnosti dalšího zvyšování výroby. A to zejména z důvodu nedostatku vody a poškození technologie varny.
Dnešní dalešická piva jsou vařena na
stupňovitost, nejsou filtrována ani pasterována.

Jiří Menzel ukázal v Postřižinách
i krásu náměstí v Počátkách na Pelhřimovsku. Točil i v Kožichovicích a Lipníku na Třebíčsku. Pivovarský sklep
s dřevěnými sudy nepochází z Dalešic,
nýbrž z pivovaru ve Studené.

Natáčení v Počátkách narušil
jeden z fanoušků Vášáryové
ČR | Karel Štefl, starosta Počátek na
Pelhřimovsku, kde rovněž vzniklo několik záběrů Postřižin, film viděl
hned, když se poprvé promítal v tamním kině. „Zapůsobil na mě velice pozitivně, protože mám rád humor pana
Menzela. Většina Počáteckých se těšila na celý film, protože někteří byli u
natáčení buď jako komparzisti, anebo
jenom jako přihlížející natáčení na Palackého náměstí a před hotelem U
Modré hvězdy,“ popsal starosta.
A živě si vybavuje červnový den
v roce 1980, kdy jako dvanáctiletý
kluk sledoval natáčení záběrů před holičstvím. „Pan Vízner coby holič musel paní Vášáryové jako sládkové
ustřihnout krásné dlouhé vlasy. Ty jí
při odchodu připnul na nosič jízdního
kola. Viděl jsem i jiné záběry, ale tento mi utkvěl v mysli, protože se musel
opakovat nikoliv pro špatný herecký
výkon, ale z důvodu narušení přihlížejícím občanem. Ten v inkriminovanou
dobu vstoupil do záběru a s nadšením
chtěl osobně pozdravit paní Vášáryovou. Samozřejmě to se nelíbilo panu
režisérovi, který se začal čertit a musel

pokažený záběr opakovat,“ zavzpomínal s úsměvem Štefl.
Film podle něj přispěl významnou
měrou ke zviditelnění města. Turisté
se stále zastavují na Palackého náměstí
a vedle hotelu U Modré hvězdy. „Často se ptají, zda opravdu jsou ve stejných Počátkách, kde se natáčel tento
kultovní film. Naše město se od té
doby stále prezentuje jako ‚filmové‘
s tím, že se zde následně natáčely
i film Jízda a seriál Návštěvníci. Přesto
pro většinu Počáteckých jsou na prvním místě Postřižiny,“ dodal starosta.
S režisérem Menzelem se setkal od
památného natáčení ještě jednou, a to
při slavnostním otevření nově zrekonstruovaného Palackého náměstí v říjnu 2015. „Dovolil jsem si ho pozvat,
protože kdo jiný by měl přestřihnout
pásku k novým prostorám, kde se odehrálo tolik záběrů z Postřižin. Jeho vystoupení u nás bylo velice milé a vstřícné. Při slavnostním projevu vzpomněl
mimo jiné i na humorné historky z natáčení filmu. Sám vyhodnotil Postřižiny jako jeden ze svých nejpovedenějších filmů,“ dodal Karel Štefl.
(rl)

INZERCE

V lázních Kostelec u Zlína objevili kouzlo
malých barevných bobulek
Léčivé síly plodů jalovce a rakytníku dodají novou sílu bolavým
a namoženým svalům a odstraní
únavu.

a rakytníkem je vhodný pro regeneraci svalů, kloubů, svalových úponů
a příznivě působí na relaxaci celého
těla.

Jalovcové procedury s rakytníkem
jsou vhodné pro léčbu pohybového aparátu, ale také léčí akné. Mají
dezinfekční účinky, ulevují při revma, uvolňují svalové napětí, dokáží
rozproudit lymfu a dokáží zklidnit,
zrelaxují celý organismus, odstraňují
bolesti hlavy a deprese.
Jalovcová koupel s rakytníkem povzbuzuje organismus. Prokrví pokožku, rozpohybuje lymfu, což pak
urychluje látkovou výměnu. Koupel
také odstraňuje toxické zplodiny
z těla. Masáž, při které se používá
jalovcový masážní olej s rakytníkem,
působí proti křečím a urychluje regeneraci organismu. Zábal s jalovcem

Vitamínová bomba s výjimečnými
léčivými účinky
Rakytník je považovaný za rostlinu
budoucnosti. Důvod je prostý – dávku vitamínu C na celý den pokryje
jen jedna jeho oranžová bobulka.

A obsahuje spoustu vitamínů, minerálů a dalších látek, které si dokáží
poradit s nejrůznějšími chorobami.
Nejedná se ale o žádný nový objev. Rakytník využívali odnepaměti
tradiční medicíny Číňanů, Mongolů,
Rusů i obyvatel Sibiře. Odtud plyne
i jeho pojmenování „citroník severu“.
Tomuto keři se totiž daří i v nepříznivých klimatických podmínkách.
To všechno je umícháno v relaxačním pobytu v kosteleckých lázních
s výstižným názvem
„JALOVEC A RAKYTNÍK“

Více o pobytu najdete na
www.hotel-kostelec.cz, nebo
si zavolejte na číslo: 577 152 111

MOJE ZAHRADA
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

„Lázně“ pro stromy. Kořeny
nechte před výsadbou ve vodě
Podzim je ideální období
na sázení nových
ovocných stromů a keřů.
Na co si dát pozor při
jejich výběru a jak je
potom správně vysadit?

„

být přímo úměrný velikosti korunky.
Jmenovka („visačka“): Je na ní určení druhu, odrůdy, použitá podnož, stupeň množení, pěstitel a kdo zkontroloval zdravotní stav (číslo registrace).

FOTO | SHUTTERSTOCK

Kořeny
koupeného
stromku je před
výsadbou třeba uchránit
před osycháním. Ať už
umístěním do vlhké
půdy či písku, nebo
namočením do vody.

5plus2
■ RÁDCE
Rozmyslete si velikost
Ovocné stromky se prodávají v kategoriích štěpovanec, vřeteno, palmeta,
zákrsek, čtvrtkmen, polokmen a vysokokmen. Navzájem se liší výškou kmene a použitou podnoží. Zákrsek (výška
menší než 40 a ne větší než 60 cm),
čtvrtkmen (výška kmene 80 až 110 cm),
polokmen (130 až 150 cm) musí mít minimálně čtyři výhony v korunce včetně
terminálu, délku postranního obrostu
alespoň 30 cm a minimální délku terminálu 40 cm.
Rybíz a angrešt pěstovaný jako keř
musí mít minimálně jeden výhon dlouhý 40 cm (pokud má více výhonů, měly
by mít délku alespoň 25 cm). U kmínkových forem má mít nejméně jeden výhon délku 20 cm, u více výhonů minimálně 10 cm. Výhon maliníku a ostruži-

Kdy kupovat
prostokořenné stromky?
níku musí mít tloušťku 7 až 20 mm a na
bázi výhonu pěkně vyvinutý a nepoškozený pupen. Výhony u těchto druhů mohou být z přepravních důvodů zkráceny
na asi 50 cm.

Nezapomeňte na kontrolu
Koruna: Rozmístění a počet výhonů
v korunce, kůra na výhonech má být

hladká, nesvraskalá. Pupeny musí být
diferencované, nepoškozené, u prostokořených sazenic jsou výhony bez listů.
Kmen: Rovný a hladký a nepoškozený. Rány po odstranění obrostu a čípku
podnože mají mít okrajový zával, menší
rány jsou zahojené. Místo roubování pěkně srostlé bez výraznějšího poškození.
Kořeny: Měly by být zdravé, nepoškozené a neseschlé. Jejich počet by měl

Nejvhodnější doba na nákup stromků nastává koncem října. Teplomilné peckoviny (meruňka, broskvoň, mandloň) je lepší kupovat a sázet na jaře do teplé půdy.

Co udělat jako první?
Po nákupu stromek co nejdříve zasadíme do předem vykopané jámy. Případně zabezpečíme proti osychání kořenů,
a to umístěním do vlhkého písku nebo
vlhké půdy.
(re, Časopis Zahrádkář)

Jak správně vysadit stromek
Vykopat jámu – A to o velikosti minimálně dvojnásobku
kořenového systém stromku. Kvalitní, kyprou a humózní
zeminu vylepšíme kompostem.
■ Zatlouct opěrný kůl – Vždy zatloukáme do dna jámy před
vlastní výsadbou stromu.
■ Vysadit stromek – Do výsadbové jámy stromek vždy
vysazujeme stejně hluboko, jak byl pěstován ve školce. Před
vlastní výsadbou je vhodné kořeny nebo celý stromek přes noc
ponořit do vody. Nůžkami zastřiháváme kořeny až na zdravou
část, odstraňujeme poškozené kořeny (zalomené, zaschlé)
a zkracujeme ty příliš dlouhé a zakroucené. Kořenový systém
by měl být v jámě rovnoměrně rozprostřen a kořeny se nesmí
dotýkat stěn nebo být zmáčknuty. Připravenou zemí postupně
prosypáváme kořeny a průběžně k nim přitlačujeme zem. Při
výsadbě si pravidelně kontrolujeme místo štěpování, které
musí zůstat alespoň 5 cm nad zemí.
■ Zalít – Zabezpečíme dostatek vody do prostoru kořenů
a vytěsnění přebytečného půdního vzduchu. Předtím je
vhodné udělat kolem stromku zálivkovou mísu.
■ Přivázat stromek – Stromek ke kůlu přivazujeme až později,
nejlépe až po částečném slehnutí půdy.
■ Chránit proti okusu – Jako chráničku proti okusu zvěří
používáme různá, například drátěná pletiva.
■

Místo štěpování by mělo
být po výsadbě minimálně
5 cm nad zemí.

Rána po odstranění čípku
na podnoži by se měla začít
hojit.

Takto vypadají stromky
s dobře vyvinutým obrostem a kořeny.

Střešní okna

Více oken,

Ještě můžete stihnout
dotaci na střešní okna
VELUX

Pokud se vám hlavou
honí myšlenky
na prosvětlení
podkrovních prostor
a uvažujete o novém
střešním okně nebo
jen o výměně toho
dosluhujícího, je
nejvyšší čas
otevřít stránky
www.vicesvetla.cz.
Najdete zde návod, jak
získat dotaci na nákup
střešních oken VELUX,
jen je třeba se do
konce září na webu
www.vicesvetla.cz
nezávazně
zaregistrovat. Na
samotný nákup pak
budete mít čas až do
konce října.
„Dotace je odstupňovaná, od
tisícikoruny za nákup manuálně otvíraného okna VELUX, přes dva tisíce
za dálkově ovládané okno VELUX
INTEGRA® až po sestavu smart okna
s balíčkem VELUX ACTIVE a úsporou
2500 korun,“ vysvětluje Ivo Pavlík,
produktový manažer společnosti
VELUX. Celková uspořená částka
pak samozřejmě bude násobkem
počtu zakoupených oken.

„Dotace můžete čerpat i v případě, že už střešní okno VELUX máte
a nepotřebujete ho vyměnit za nové,
pouze ho pro své větší pohodlí chcete
proměnit v dálkově řízené. Pak můžete
u oken nové generace vyráběných od
roku 2013 počítat s dotací tisíc korun
na koupi dodatečného motoru, ať už
na elektrické nebo solární napájení.
Dalších pět set korun dostanete zpátky
za nákup inteligentního automatického ovládání střešních oken, světlíků
a rolet VELUX ACTIVE,“ pokračuje
Ivo Pavlík, produktový manažer
společnosti VELUX.
Chytrý systém VELUX ACTIVE
with NETATMO je současným vrcholem komfortu. Zdravé vnitřní
prostředí – tedy optimální teplotu, vlhkost a obsah CO2 – v interiéru hlídají senzory. Na základě
naměřených hodnot
a on-line předpovědi počasí inteligentní systém sám rozhoduje,
kdy je potřeba vyvětrat a kdy se
okna naopak mají zavřít, protože
se blíží bouřka.
www.vicesvetla.cz

více světla,

více pohodlí

Využijte
dotaci
až 2 500 Kč
na nákup
střešního
okna*
Výměna střešních oken vám
přinese více denního světla,
úsporu energie za vytápění
a pohodlnější ovládání.
Využijte až do konce října
dotaci na nová okna včetně
elektrického nebo solárního
pohonu a užijte si zimu
bez starostí!

*Jednotlivé dotace se vztahují na střešní okna VELUX (1 000 Kč na každé
okno), doplňky k elektrickému nebo solárnímu pohonu (1000Kč na každou
motorickou jednotku) a systém VELUX ACTIVE (500 Kč na řešení pro
jednu domácnost) při nákupu uskutečněném do 31. 10. 2020.

info.cz@velux.com
531 015 506

vicesvetla.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Padesátka zase s deskou
JOSEF VLČEK

I

lona Csáková oslaví 1. října neuvěřitelnou padesátku. Byla Objevem roku
1993, třikrát druhá a jednou třetí ve
Slavíkovi. A skvěle zpívá dodnes, často i s
velkým Big Bandem. V jejím příjemném
altu zůstává stále cosi přátelského

a uklidňujícího, odrážejícího její pověst
nejlaskavější ženy v české pop music.
Na Ilonu Csákovou narazili příznivci
rockové hudby už v druhé polovině osmdesátých let. Temperamentní sedmnáctka zpívala s mosteckou kapelou Laura a
její tygři, která tehdy bourala sály po celé
republice a byla hvězdou největšího festivalu Rockfest. Zpívala na prvních třech
albech a spolu s kapelou se účastnila prvního velkého projektu se speciální scénou v Československu. Prvenství ji neopustilo ani na sólové dráze, na kterou se
vydala v roce 1991. O dva roky později byl její sólový debut Kosmopolis první českou deskou, kterou vydala
některá česká pobočka velké zahraniční
gramofonové firmy. Měla na ní i svůj
první sólový hit Střemhlav, který výstižně zachytil její posun od živelné
rockerky ke klasické pop hvězdě.
Na Kosmopolis se objevil i Gottův
hit Cesta rájem, který předpověděl jeden z výrazných rysů její budoucí
dráhy - retro. Na druhé desce
Amsterdam (1995) trend pokračoval. Oživila s velkým úspě-

chem třicet let starý hit Judity Čeřovské
Malý vůz a brzy po jejím vydání se v rádiích blýskla popovou verzí původně folkové písně Kladivo (Bylo by to krásný), kterou tehdy až do nebe vychválil i její původní interpret Waldemar Matuška.
To už ale bylo v době, kdy připravovala svou třetí sólovou desku Pink. Nový
vydavatel se z Ilony snažil udělat rozvernou, trochu potrhlou dívčinu. Ve své kategorii to byla velmi dobrá deska. Z písně Léto byl dokonce velký hit. Ale nastal tu jeden zásadní marketingový problém. Ilona z Pinku byla imageově až
příliš blízko Lucii Bílé, s níž dokonce
společně nazpívala notoricky známou píseň Láska je láska. Česko je příliš malá
země na to, aby se tu uchytily dvě podobně stylizované osobnosti. Další deska
Modrý sen proto zpěvačku posunula do
trochu starší, důstojnější a více romantické kategorie. To je znát i podle výběru
cover verzí – V stínu kapradiny, Proč
mě nikdo nemá rád nebo Když zbývá
pár slov. V roce 1999 se dostala ještě
dál, do cílové skupiny hudebně méně náročných žen střední generace albem Blíz-

ká i vzdálená, které bylo složeno z původních i přejatých písní retra italského
popu. Prodávalo se výborně, ale…
Ilona Csáková sice dosáhla na vrchol
popularity, ale i do problému kam dál.
Vyzkoušela muzikály, poprvé v adaptaci muzikálu Hair. V roce 2002 se objevila v muzikálu Kleopatra, jehož ústřední
melodie Teď královnou jsem já, kterou
na deskách zpívala společně s Monikou
Absolonovou a Bárou Basikovou, byla
jejím zatím posledním velkým hitem.
Přestože dala rodinnému životu přednost před hudební kariérou, padesátiny si
chce užít znovu v populární hudbě. V den
jejích narozenin vychází nová deska Jemně půl. Má to být úplně jiná Csáková, než
jakou ji posluchači znají. Konečně se prezentuje jako autorka, ale zpívá i písně stále známější Patricie Fuxové, jejíž text
„Boky jako skříň“ téměř zlidověl. Pokřtí
ji v den svých padesátin na Rádiu Impuls.
Ať dopadne nová deska jakkoli, Ilona
Csáková zůstane symbolem svobodného rozletu 90. let, kdy se před námi vynořil bezstarostný nový svět a její generace ho lokala mohutnými doušky.

INZERCE

ALZHEIMER

konzultační centrum

se zaměřením na včasný záchyt Alzheimerovy nemoci a jiných poruch paměti

Přijďte si otestovat
svoji paměť
Alzheimerova choroba začíná pozvolna a nenápadně. Je v populaci stále
více rozšířená. Rychlost vývoje nemoci je u každého různá. Při včasném
stanovení diagnózy se však vhodnou léčbou daří projevy nemoci oddálit.
NOVĚ
NOVĚ
NOVĚ

adresy konzultačních center v BENU lékárnách:
Plzeň, Masarykova 62
Brno, Dornych 404/4
Hradec Králové, Foerstrova 1655
Praha 4, Opatovská 1753/12
Praha 5, Anděl, Štefánikova 6
Ostrava, OC TESCO, Prodloužená 807

Více informací najdete na www.benu.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 26. září 2020
Nova

Prima

Prima cool

6.45 Looney Tunes: Nové příběhy (4) 7.15
Kačeří příběhy (5, 6) 8.05 Tvoje tvář má
známý hlas VII 10.55 Koření 11.50 Volejte
Novu 12.25 Rady ptáka Loskutáka 13.20 Tipy
ptáka Loskutáka 13.35 MasterChef Česko
14.55 Rozpoutané peklo 17.10 Plán hry 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Astro Boy (14) 6.40 Ninjago VIII (7) 7.00
Meteor Monster Truck 7.20 M.A.S.H (60) 7.55
Autosalon.tv 9.00 Vůně zločinu (4) 10.20
Zlatá maska 11.55 Vraždy v Brokenwoodu VI
(4) 13.55 Hvězdný prach. Fantasy film (USA,
2007). Hrají Ch. Cox, C. Danesová. Režie
M. Vaughn 16.30 Valentin Dobrotivý. Filmová
komedie (ČR, 1942). Hrají O. Nový, H. Vítová,
M. Gampeová, L. Pešek, E. Fiala, J. Marvan.
Režie M. Frič 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.55
SHOWTIME

5.15 Umění je cool 6.55 Pevnost Boyard 10.10
Re-play 10.45 COOL e-sport 11.15 Teorie velkého
třesku XI (18, 19) 12.10 Futurama (12, 13) 13.10
Simpsonovi XI (8-11) 15.00 xXx: Návrat Xandera
Cage 17.15 Futurama II (1) 17.45 Futurama II (2)
18.15 Simpsonovi XII (14) 18.45 Simpsonovi XII (15)
19.15 Simpsonovi XII (16) 19.45 Simpsonovi XII (17)
20.15 Doba ledová 4: Země v pohybu 22.05
Logan: Wolverine

20.10 Zdravotní test národa
Pokračování zábavně-vzdělávací
show o zdraví, první pomoci
i prevenci zdravotních rizik
21.40 Fantomas
Komedie (Fr./It., 1964).
Hrají J. Marais, L. de Funés,
M. Demongeotová,
M.-H. Arnaudová, R. Dalban
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.25 To je vražda, napsala:
Smrtonosný příběh
Krimifilm (USA, 2000).
Hrají A. Lansburyová, R. Crenna,
K. Morrisová, D. Regehr, S. Culp
0.50 Na forbíně TM
1.30 Zahrada je hra
1.55 Bydlení je hra
2.20 Sama doma
3.50 Chalupa je hra
4.15 Zkus mít vkus
4.35 Pod pokličkou

Joj Family
SOBOTA 6.55 Policisté v akci 9.00 Na chalupě

10.00 Nové bydlení 11.05 Nová zahrada 12.05
Synové a dcery Jakuba Skláře (3) 13.25 Synové
a dcery Jakuba Skláře (4) 14.50 Stříbrná pila (5/6)
15.55 30 případů majora Zemana (30/30) 18.00
Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
O zvířatech a lidech (7) 21.25 Dnes v jednom domě
(1/9) 23.10 Soudní síň – cz 0.05 Soudní síň – cz

NEDĚLE 5.05 Krimi 5.30 Noviny 6.05 Krimi
6.30 Noviny 7.15 Policisté v akci 8.20 Policisté
v akci 9.20 Policisté v akci 10.25 Soudní síň – cz
11.20 Soudní síň – cz 12.10 Dnes v jednom domě
(1/9) 13.50 O zvířatech a lidech (7) 14.55 Muž na
drátě 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25
Všechno, co mám rád 0.20 Aféry
PONDĚLÍ 8.10 Soudní síň 9.20 Soudní síň

10.25 Policisté v akci 11.25 Kutyil, s. r. o. II (24, 25)
12.50 První oddělení (25, 26) 13.55 Soudní síň
14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň 17.05 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Muž na drátě 22.05 Aféry 22.55 Policisté
v akci 23.55 Nová zahrada 0.40 Kutyil, s. r. o. II (24)

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

PSÍ POSLÁNÍ 2 PONDĚLÍ | 20:15
Některá přátelství jsou na celý život.
Pro psa Baileyho jsou smyslem jeho
existence životy lidí, které potkává.

20.20 Tvoje tvář má známý hlas VII
Velkolepá zábavná show
22.55 Americký sniper
Akční film (USA, 2014)
1.25 Rozpoutané peklo
Katastrofický film (USA, 1997)
3.25 Dáma a Král (16)
4.40 Novashopping
5.30 Tlapková patrola II

ÚTERÝ 9.30 Soudní síň 10.40 Policisté v akci
11.35 Kutyil, s. r. o. II (26, 27) 13.10 První oddělení
(27) 13.45 Aféry 14.40 Soudní síň 15.50 Soudní síň
16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Stříbrná pila (6) 21.20
Aféry 22.15 Soudní síň – cz 23.00 Policisté v akci
STŘEDA 10.30 Policisté v akci 11.30 Kutyil, s. r. o.

II (28, 29) 12.55 První oddělení (28, 29) 13.55 Aféry
14.50 Soudní síň 15.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře (5) 21.35 Aféry
22.30 Policisté v akci 23.35 Nová zahrada

ČTVRTEK 10.50 Policisté v akci 11.45 Kutyil,

s. r. o. II (30, 31) 13.10 První oddělení (30, 31) 14.05
Aféry 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Chlapci a chlapi (1) 21.35
Aféry 22.30 Soudní síň – cz 23.25 Policisté v akci

PÁTEK 10.25 Policisté v akci 11.30 Hoď svištěm

(1, 2) 12.50 První oddělení (32, 33) 13.55 Aféry
14.50 Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře (6)
21.40 Velká filmová loupež 23.25 Policisté v akci

INZERCE

ČT1
6.25 Polopatě 7.20 O bílé laňce 7.45 Taková
normální rodinka (4/8) 8.45 Příběhy
slavných... Jiří Hrzán 9.45 Gejzír 10.15
Durrellovi IV (4/6) 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Statečný Azmun 14.00 Perly
a růže 14.30 Stříbrný vítr 16.10 Hercule Poirot
17.55 Milovníci vína (4/16) 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

20.05 Počasí
20.15 Účastníci zájezdu
Komedie (ČR, 2006). Hrají
A. Polívková, E. Holubová,
B. Klepl, O. Kovaľ, K. Fialová,
M. Nosek, A. Jastraban,
J. Kocurová, J. Štěpánková.
Režie J. Vejdělek
22.55 Jedna mezi oči
Thriller (USA, 2012). Hrají
S. Stalone, S. Kang, S. Shahiová,
J. Momoa. Režie W. Hill
0.50 Bitva o Sevastopol
Válečný film (Rus./Ukr., 2015).
Hrají J. Cyganov, J. Pěresildová,
O. Vasilkov, N. Tarasov. Režie
S. Mokrickij
3.25 Vetřelci vs. Predátor 2
Sci-fi film (USA, 2007).
Hrají J. Ortiz, S. Pasquale,
R. Aylesworth. Režie C. Strause,
G. Strause
5.25 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 6.30 Úžasňákov 7.00 Teleshopping
7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Paní domu 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping
7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Úžasňákov 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store
PONDĚLÍ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprá-

vy 10.45 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Top
Relax 14.55 Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl
16.55 Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.45 Teleshopping 6.20 Únos v ráji 8.10 Odložené
případy V (18) 9.05 Odložené případy VI (1) 10.00
Fletch žije 11.50 Teleshopping 12.30 Stroj času,
sci-fi film (USA, 2002) 14.25 Bolt: Pes pro každý
případ, animovaný film (USA, 2008) 16.20 V tom
domě straší!, animovaný film (USA, 2006) 18.10
Honey 3: Tanec v krvi, hudební film (USA, 2016)
20.00 Stíhači Red Tails, válečný film (USA, 2012)
22.40 Veřejní nepřátelé, drama (USA/Jap., 2009)

Prima Max
6.10 Astro Boy (13) 6.35 Super Wings II (18) 6.50
Námořní vyšetřovací služba IX (23, 24) 8.40
Líbánky v Las Vegas 10.40 Hvězdný prach 13.15
Kurýr, akční krimithriller (USA/Fr., 2002) 15.00
Podivné dědictví, dobrodružná komedie (It./Fr.,
1972) 17.50 Střihoruký Edward, romantický film
(USA, 1990) 20.00 Nevěsta na útěku, romantická
komedie (USA, 1999) 22.25 Smrtící rychlost,
thriller (USA, 2018) 0.30 Logan: Wolverine

ÚTERÝ 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55

Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný
anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55 Pohodové zprávy
19.25 Úžasňákov 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55
Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný
anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55 Pohodové zprávy
19.25 Paní domu 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax

14.55 Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Pralinky 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55
Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný
anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55 Pohodové zprávy
19.25 Úžasňákov 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 328

neděle 27. září 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.50
15.45
17.20
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.25
21.59
22.00
23.40
0.25
1.00
1.05

Zajímavosti z regionů 6.25 Rohožka
6.35 Stříbrný vítr 8.15 Úsměvy
Vladimíra Slavínského 8.55 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.05 Cirkus
Humberto (1/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O princi Truhlíkovi
Honza a tři zakleté princezny
Probuzená skála
Území strachu
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 básníků
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Strach
Případy detektiva Murdocha XI
Po stopách hvězd
Sváteční slovo husitského
biskupa Juraje Dovaly
Žiješ jenom 2x

Nova
5.30
6.30
7.00
7.55
9.10
11.15
13.05
14.55
17.10
19.30
20.20
22.25
22.55
0.45
2.00
3.25

Tlapková patrola II (24, 25)
Looney Tunes: Nové příběhy (5)
Kačeří příběhy (7, 8)
Modrá lucerna
Rodinný fantasy film (N, 2010)
Kadetka Kelly
Komedie (Kan./USA, 2002)
Královská romance
Romantický film (USA, 2018)
Metráček
Rodinný film (ČR, 1971)
Babovřesky 2
Komedie (ČR, 2014)
Konec básníků v Čechách
Komedie (ČR, 1993)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Babovřesky 3
Komedie (ČR, 2015)
Střepiny
Nemilosrdná spravedlnost
Akční film (USA, 1991)
Sezona zabíjení
Akční film (USA/Belg./Bulh.,
2013)
Metráček
Rodinný film (ČR, 1971)
Dáma a Král II

6.15
6.40
7.10
7.40
8.05
9.20
9.55
10.20
11.00
11.55
12.55
13.20
14.00
14.25
16.35
18.55
19.55
20.05
20.15
21.50
23.50
1.55
4.00

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (15)
Ninjago VIII (8)
M.A.S.H (60)
M.A.S.H (61)
Svět ve válce (5)
Prima SVĚT
Prima Mazlíček
Božské dorty od Markéty
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Drahoušek k zakousnutí
Romantická komedie (USA,
2012)
Bezva ženská na krku
Romantická komedie (ČR, 2016)
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Zlatá maska
Nebezpečný náklad
Akční film (Kan., 2016)
xXx: Návrat Xandera Cage
Akční film (USA, 2017)
Vraždy v Brokenwoodu VI (4)
Lovci prokletých pokladů (13)

5.00 Hrdina proti své vůli 7.30 V tom domě straší!
9.10 Honey 3: Tanec v krvi 11.05 Teleshopping 11.35
Bolt: Pes pro každý případ 13.25 Stíhači Red Tails
16.05 Sabrina, mladá čarodějnice 17.55
Rozpoutané peklo, katastrofický film (USA, 1997)
20.00 Superman se vrací, dobrodružný film (USA,
2006) 23.10 V zajetí démonů 2, horor (USA, 2016)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.40 Pevnost Boyard 8.15
Americký chopper (21, 22) 10.15 Autosalon.tv 11.30
Teorie velkého třesku XI (20, 21) 12.25 Futurama II
(1, 2) 13.25 Simpsonovi XI (12-15) 15.25 Doba ledová 4: Země v pohybu 17.15 Futurama II (3, 4) 18.15
Simpsonovi XII (18-21) 20.15 Mission: Impossible –
Fallout 23.20 American Horror Story: Cult (11) 0.15
Simpsonovi XII (18) 0.45 Simpsonovi XII (19)

Prima Max
5.25 Nad zimní krajinou 6.10 Astro Boy (14) 6.35
Super Wings II (19) 6.45 Námořní vyšetřovací služba IX (24) 7.45 Námořní vyšetřovací služba X (1)
8.40 Pán domu 10.45 Valentin Dobrotivý 12.55
Střihoruký Edward 15.10 Nevěsta na útěku 17.35
Bez dcerky neodejdu 20.00 Muž od Sněžné řeky,
western (Austr., 1982) 22.10 Smrtící rychlost, thriller
(USA, 2018) 0.20 Nebezpečný náklad

pondělí 28. září 2020
ČT1
6.00

Čert na zemi 7.20 Cyprián a bezhlavý
prapradědeček 8.05 Vojtík a duchové 8.55 O Popelákovi 10.00 O sirotkovi z Radhoště 11.10 Duhová panna

12.25 Modrý pták
13.50 Restaurace U Prince
14.50 Andula vyhrála
Komedie (ČR, 1938)
16.15 Brnění a rolničky
17.25 Příště budeme chytřejší,
staroušku!
Satirická komedie (ČR, 1982)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Labyrint (3/7)
21.10 Setkání v Praze, s vraždou
Detektivka (ČR, 2009)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Já, Mattoni
23.40 Andula vyhrála
Komedie (ČR, 1938)
1.05 Rajské zahrady
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium
2.10 Sváteční slovo husitského
biskupa Juraje Dovaly
2.15 Bolkoviny

Nova
6.50
8.10
10.15
11.40
13.40
15.30
17.25
18.25
19.30
20.00
21.25
22.30
23.20
1.30
3.10
3.45
4.45

Malá mořská víla
Pohádka (N, 2013)
Kouzelná romance
Fantasy komedie (USA, 2007)
Šmankote, babičko, čaruj!
Pohádka (ČR, 1998)
Škola základ života
Komedie (ČR, 1938)
Na vlásku
Animovaný film (USA, 2010)
Můj kamarád drak
Dobrodružný film (USA, 2016)
Co na to Češi
Ulice (3901)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Volby 2020
Specialisté (98)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (1)
Osamělý mstitel
Thriller (USA/N, 2003)
Škola základ života
Komedie (ČR, 1938)
Co na to Češi
Malá mořská víla
Pohádka (N, 2013)
Novashopping

Prima
6.00
6.30
6.55
7.25
7.55
8.30
10.20
12.05
14.25
15.50
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.35
22.40
23.45
2.00

Pohoda u krbu
Astro Boy (16)
Ninjago VIII (9)
Meteor Monster Truck
Bolek a Lolek vyrážejí do světa
Konečně doma
Anim. pohádka (USA, 2015)
Snoopy a Charlie Brown –
Peanuts ve filmu
Animovaný film (USA, 2015)
Návštěvníci 3: Revoluce
Komedie (Fr., 2016)
Divá Bára
Romantický film (ČR, 1949)
Kouzelný měšec
Pohádka (ČR/N, 1996)
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Sestřičky Modrý kód (10)
Poklad z půdy
Hudson a Rex (13)
Návštěvníci 3: Revoluce
Komedie (Fr., 2016)
Snoopy a Charlie Brown –
Peanuts ve filmu
Animovaný film (USA, 2015)

Nova Cinema
5.05 Kadetka Kelly 7.10 Královská romance 8.55
Teleshopping 9.30 Stíhači Red Tails 12.05
Teleshopping 12.40 Rozpoutané peklo 14.45
Superman se vrací, dobrodružný film (USA, 2006)
17.50 Plán hry, komedie (USA, 2007) 20.00
Sufražetka, drama (VB, 2015) 22.20 Sólista, drama
(USA, 2009) 0.35 V zajetí démonů 2

Prima cool
8.40 Flash (11, 12) 10.25 Hvězdná brána IX (5, 6)
12.30 Futurama II (3, 4) 13.20 Simpsonovi XI
(16-19) 15.10 Hvězdná brána IX (7, 8) 17.15 Futurama
II (5, 6) 18.15 Simpsonovi XIII (1-4) 20.15 Cesta
kolem světa s Ondřejem Sokolem a Lukášem
Pavláskem (5) 20.45 Podivuhodné prázdniny rodiny
Smolíkovy (10) 21.15 Teorie velkého třesku XI (22)
21.45 Partička 22.30 7 pádů Honzy Dědka

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Špinavá práce II (24)
7.50 Super Wings II (19) 8.05 Astro Boy (15) 8.35
Super Wings II (20) 8.45 Námořní vyšetřovací služba X (1, 2) 10.40 Doba ledová 4: Země v pohybu
12.25 Bez dcerky neodejdu 14.50 Mission:
Impossible – Fallout 17.55 Nadměrná péče 20.00
Policajtka, romantický film (USA, 2001) 22.05
Proroctví z temnot 0.30 Muž od Sněžné řeky

úterý 29. září 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi IV (4/6)
9.50 168 hodin 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 Všechno, co mám ráda
14.30 Příště budeme chytřejší,
staroušku!
15.55 To je vražda, napsala III
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Vrásky z lásky
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Kolo plné hvězd
23.40 Případy detektiva Murdocha XI
0.25 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky
1.20 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.25
8.40
10.40
11.45
12.00
12.35
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.45
23.40
0.35
2.10
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3900, 3901)
Specialisté (98)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(794)
Odložené případy VI (2)
Odložené případy VI (3)
Castle na zabití II (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3902)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (2)
Castle na zabití II (6)
Odložené případy VI (2, 3)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (1)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.05
9.50
10.20
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.35
22.50
23.25
0.20
1.20
2.20
3.20
4.25

Astro Boy (17)
Nový den
M.A.S.H (62)
M.A.S.H (63)
Rosamunde Pilcherová:
Až na konec světa
Romantický film (N, 2002)
Walker, Texas Ranger II (15)
Jake a Tlusťoch III (3)
Policie Hamburk V (17)
Námořní vyšetřovací služba VII
(13)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Slunečná (46)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VII
(13)
Walker, Texas Ranger II (15)
Jake a Tlusťoch III (3)
Prostřeno!
Šéf na grilu

Nova Cinema
5.05 V tom domě straší! 6.45 Modrá lucerna 8.10
Na vlásku 10.05 Teleshopping 10.40 Superman se
vrací 13.50 Teleshopping 14.20 Plán hry 16.30
Škola základ života 18.25 Metráček, rodinný film
(ČR, 1971) 20.00 Invaze, sci-fi horor (USA/Austr.,
2007) 22.10 Nenarození, horor (USA, 2009) 23.50
Nemilosrdná spravedlnost, akční film (USA, 1991)

Prima cool
7.20 Americký chopper (24) 8.40 Flash (12, 13)
10.25 Hvězdná brána IX (7, 8) 12.30 Futurama II
(5, 6) 13.20 Simpsonovi XI (20-22) 14.50
Simpsonovi XII (1) 15.10 Hvězdná brána IX (9, 10)
17.15 Futurama II (7, 8) 18.15 Simpsonovi XIII (5-8)
20.15 Simpsonovi XXXI (13) 20.45 Teorie velkého
třesku XI (23, 24) 21.35 Partička 22.25 Na schovávanou (5) 23.30 Flash (14) 0.35 Simpsonovi XIII (5)

Prima Max
6.00 Špinavá práce II (25) 7.00 Špinavá práce II
(26) 8.00 Super Wings II (20) 8.20 Astro Boy (16)
8.45 Super Wings II (21) 9.00 Námořní vyšetřovací
služba X (2, 3) 10.50 Divá Bára 12.05
Nezapomenutelný tanec 13.50 Nadměrná péče
15.55 Policajtka 18.10 Muž na míru 20.00 Marťan,
sci-fi film (USA, 2015) 22.55 Křivdy z minulosti,
thriller (USA, 2015)

středa 30. září 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 A máte nás, holky, v hrsti.
Komedie (ČR, 1980) 10.35 Vyprávěj
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 Žhářka
14.15 Strach
16.00 To je vražda, napsala III
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (18/39)
21.35 Hercule Poirot
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
23.20 Komici na jedničku
0.15 AZ-kvíz
0.40 Toulavá kamera
1.15
Máte slovo s M. Jílkovou
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.25
8.40
9.45
11.00
11.45
12.00
12.35
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.50
0.05
1.00
1.55
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3902)
Ordinace v růžové zahradě 2
(978)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(795)
Odložené případy VI (4, 5)
Castle na zabití II (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3903)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
Malé lásky II
Karel Gott – Zůstanu svůj
Castle na zabití II (7)
Odložené případy VI (4)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (2)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.25
10.00
10.30
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.35
22.45
23.55
0.55
1.50
2.50
3.50
5.25

Astro Boy (18)
Nový den
M.A.S.H (63)
M.A.S.H (64)
Rosamunde Pilcherová:
Ráj snů
Romantický film (N, 2002)
Walker, Texas Ranger II (16)
Jake a Tlusťoch III (4)
Policie Hamburk V (18)
Námořní vyšetřovací služba VII
(14)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Sestřičky Modrý kód (11)
Show Jana Krause
Polda III (7)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VII
(14)
Walker, Texas Ranger II (16)
Jake a Tlusťoch III (4)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.30 Odložené případy VI (2, 3) 8.20 Sabrina,
mladá čarodějnice 10.15 Teleshopping 10.50
Kouzelná romance 12.55 Teleshopping 13.35 Můj
kamarád drak 15.35 Konec básníků v Čechách
17.50 Babovřesky 2 20.00 Rande v Římě, komedie
(USA, 2010) 21.50 Smrt jí sluší, černá komedie
(USA, 1992) 23.55 Osamělý mstitel

Prima cool
5.30 Umění je cool 7.20 Americký chopper (25)
8.40 Flash (13, 14) 10.25 Hvězdná brána IX (9, 10)
12.30 Futurama II (7, 8) 13.20 Simpsonovi XII (2-5)
15.10 Hvězdná brána IX (11, 12) 17.15 Futurama II (9)
17.45 Futurama II (10) 18.15 Simpsonovi XIII (9-12)
20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku XII
(1) 21.50 Partička 22.45 Holky za mřížemi (12) 0.00
Flash (15) 0.55 Simpsonovi XIII (9)

Prima Max
5.40 Nad zimní krajinou 6.15 Astro Boy (17) 6.35
Námořní vyšetřovací služba X (3, 4) 8.25 Podivné
dědictví 11.10 Valentin Dobrotivý 13.20 Muž na
míru, romantická komedie (USA, 2013) 15.15
Marťan, sci-fi film (USA, 2015) 18.15 Láska na zálohu, romantický film (USA, 2019) 20.00 Chyť mě,
když to dokážeš, krimikomedie (USA/Kanada,
2002) 22.55 Ruská ruleta, krimifilm (Fr., 2017)

čtvrtek 1. října 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Žárlivost 10.10 Všechno, co
mám ráda 10.35 Cirkus Humberto
(1/12) 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 Můžeš mi odpustit?
14.15 Profesionálové
15.05 Panství Downton IV (2/10)
16.00 To je vražda, napsala III
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Superdebata
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Škoda lásky
22.55 Televizní písničky a songy Karla
Gotta
23.30 To je vražda, napsala:
Smrtonosný příběh
1.00 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.45
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
23.05
23.40
0.40
1.35
2.15
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3903)
Výměna manželek XII
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V
Ordinace v růžové zahradě 2
(796)
Odložené případy VI (6, 7)
Castle na zabití II (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3904)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(979, 980)
Život ve hvězdách
Castle na zabití II (8)
Odložené případy VI (5)
Odložené případy VI (6)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.05
9.50
10.20
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.50
23.10
0.15
1.15
2.10
3.10
4.10
5.45

Astro Boy (19)
Nový den
M.A.S.H (64)
M.A.S.H (65)
Rosamunde Pilcherová:
Padající hvězda
Romantický film (N, 2002)
Walker, Texas Ranger II (17)
Jake a Tlusťoch III (5)
Policie Hamburk V (19)
Námořní vyšetřovací služba VII
(15)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Slunečná (47)
Vinaři II (11)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VII
(15)
Walker, Texas Ranger II (17)
Jake a Tlusťoch III (5)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.20 Na vlásku 7.10 Odložené případy VI (4, 5)
9.00 Můj kamarád drak 10.55 Teleshopping 11.25
Konec básníků v Čechách 13.35 Teleshopping
14.05 Babovřesky 2 16.20 Rande v Římě 18.05
Hřiště snů, drama (USA, 1989) 20.00 Země ztracených, sci-fi komedie (USA, 2009) 21.55 Barva
peněz, drama (USA, 1986) 0.15 Invaze

Prima cool
8.55 Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy
(10) 9.35 Simpsonovi XXXI (13) 9.55 Jak se točí
pohádka (5) 10.25 Hvězdná brána IX (11, 12) 12.30
Futurama II (9, 10) 13.20 Simpsonovi XII (6-9)
15.10 Hvězdná brána IX (13, 14) 17.15 Futurama II
(11, 12) 18.15 Simpsonovi XIII (13-16) 20.15 Ztracen
v džungli 22.35 Invaze do USA 0.55 Simpsonovi
XIII (13)

Prima Max
5.20 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.35 Super Wings II (22) 6.55 Astro Boy (18) 7.20
Super Wings II (23) 7.40 Námořní vyšetřovací
služba X (5) 8.40 Návštěvníci 3: Revoluce 10.50
Nevěsta na útěku 13.20 Láska na zálohu 15.10 Chyť
mě, když to dokážeš 18.10 Chlupáč Oddy a tučňáci
20.00 Černá punčocha, krimifilm (ČR, 1987) 21.55
Ptačí klec 0.25 Ruská ruleta

pátek 2. října 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Panství Downton IV (2/10)
10.35 Můžeš mi odpustit? Komedie
(ČR, 1981) 10.50 Úsměvy Zdeňka
Srstky 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 Osudná smyčka
15.05 Cestománie
15.35 Příběhy slavných... Bohuš
Záhorský
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Četnické humoresky (19/39)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Osudná smyčka
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.50
0.05
0.55
2.20
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3904)
Ordinace v růžové zahradě 2
(979)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V
Ordinace v růžové zahradě 2
(797)
Odložené případy VI (8, 9)
Castle na zabití II (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3905)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava III (3)
Dáma a Král II (2)
Dáma a Král II (3)
Castle na zabití II (9)
Odložené případy VI (7, 8)
Krok za krokem V
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.05
9.50
10.20
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.55
23.50
0.50
1.50
2.50
3.50
5.25

Astro Boy (20)
Nový den
M.A.S.H (65)
M.A.S.H (66)
Rosamunde Pilcherová:
Plamen lásky
Romantický film (N, 2003)
Walker, Texas Ranger II (18)
Jake a Tlusťoch III (6)
Policie Hamburk V (20)
Námořní vyšetřovací služba VII
(16)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Máme rádi Česko
Černá punčocha
Krimifilm (ČR, 1987)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VII
(16)
Walker, Texas Ranger II (18)
Jake a Tlusťoch III (6)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.35 Hřiště snů, drama (USA, 1989) 7.35 Odložené
případy VI (6, 7) 9.25 DC Super Hero Girls:
Legendy Atlantidy 11.20 Rande v Římě 13.35
Jersey Boys 16.05 Země ztracených 17.55 Jack,
komediální drama (USA, 1996) 20.00 Medvědí bratři, anim. pohádka (USA, 2003) 21.45 Tajemná řeka,
krimidrama (USA, 2003) 0.15 Sezona zabíjení

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.55 Americký chopper (27)
8.15 Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána IX (13, 14) 12.30 Futurama II
(11, 12) 13.20 Simpsonovi XII (10-13) 15.10 Hvězdná
brána IX (15) 16.10 Hvězdná brána IX (16) 17.15
Futurama II (13, 14) 18.15 Simpsonovi XIII (17, 18)
19.15 Simpsonovi XIII (19, 20) 20.15 Akta X 22.45
Hybrid 0.40 Simpsonovi XIII (17)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.05 Špinavá práce II (29)
7.05 Super Wings II (23) 7.20 Astro Boy (19) 7.50
Super Wings II (24) 8.00 Námořní vyšetřovací služba X (5, 6) 9.55 Kouzelný měšec 11.50 Bez dcerky
neodejdu 14.15 Chlupáč Oddy a tučňáci 16.15 Jesse
Stone: Chladnokrevný detektiv 18.05 Všechno,
úplně všechno 20.00 Doly krále Šalamouna 22.10
Most špionů 1.00 Ptačí klec
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OZP SE POSTARÁ
O VÁŠ ZDRAVÝ ÚSMĚV
PŘIJĎTE SI VYZVEDNOUT
NA JAKOUKOLI NAŠÍ
POBOČKU DÁREK
ZDARMA!

Pro malé i dospělé
klienty OZP
Zdravotní pojišťovna OZP vás chce neustále mile překvapovat. Chceme, aby naši klienti dostávali víc, než je tomu jinde.
A tak vám snad i tentokrát vyvoláme úsměv na tváři. Připravili
jsme pro vás dárkové balíčky pro zdravé zuby. Obsahuje
kvalitní zubní pastu, která šetrně pečuje o dásně a sliznici
dutiny ústní a navíc přidáme i kvalitní kartáček. Máte děti?
Ani na ně jsme nezapomněli. Kosmická zubní pasta pro děti
od 6 let obsahuje klinicky ověřený extrakt ze sedmi léčivých
bylin. K tomu jim přidáme také dětský kartáček a praktický
dávkovač pasty.
A to nejlepší nakonec. Vše zdarma, protože si vážíme každého klienta, který aktivně pečuje o své zdraví. Platí pouze do
vyčerpání zásob. www.ozp.cz/kontakty

„Už se melou!“

Na Ústecku si nesednou soupeři v pořadu Prostřeno!
ČR | Prostřeno! v Ústeckém kraji svede
přidáme máslo a smetanu, dochutíme
k boji o výhru 60 tisíc korun tři ženy a
muškátovým oříškem. Do hráškového
dva muže. První se k plotně v pondělí
pyré přidáme ještě česnek. Mrkev,
postaví důchodkyně Věra (59 let). Jak
chřest, fazolky dáme do páry na 15 misi u ní soupeři pochutnají na svíčkové či
nut. Poté fazolky zabalíme do slaniny a
aspiku? Na první pohled jí nesedne souopečeme. Mrkev s koriandrem prohodítěžící Stáňa. Copak se semele?
me na másle, chřest také. Švestky povaV úterý uvaříme s portským
ří Tomáš (48).
vínem a můžeme
Pracuje jako liservírovat.
sař a má rád
svou rodinu
Metrové řezy
tak, že si vzal
(dezert)
příjmení manIngredience na
želky. Vsadí
těsto: 20 dkg
na klasiku – pacukru krystalu,
nenku, brambo28 dkg hladké
ry a dezert do
mouky, 4 vejce,
skleničky.
2 polévkové lžíMezi dámami Soupeřky Věra Štěpánková (vlevo) a Sta- ce kakaa, 1 práto vře. Věrka nislava Gabrielová si od začátku vůbec ne- šek do pečiva, 10
číhá na každé padly do oka.
FOTO | FTV PRIMA polévkových lžic
slovo Stáni.
oleje, 10 polévkoUkočíruje je Tomáš?
vých lžic teplé vody, hrubá mouka na
Středeční večer patří Lucii (30). Vývysypání formy. Krém: 400 g másla, 4
hra by se jí sice hodila, jenže do svého
polévkové lžíce cukru krystalu, 1/2 l
menu se dost zamotá. Medailonky přinemléka, 2 sáčky vanilkového pudinku, 2
sou zklamání a chuť budou hosté marně
kokosové tyčinky. Postup: Do šlehací
hledat i v dalších chodech.
mísy oddělíme žloutky od bílků. Ke
Ve čtvrtek pozve soupeře k sobě
žloutkům přidáme cukr krystal a vyšledomů Radek (33). Všichni se těší na
háme do pěny. Poté přidáme olej a tepromskou kuchyni. Dočkají se? Večer zalou vodu, pořádně promícháme vařeččne trochu dramaticky, když se zatoulá
kou, přidáme mouku a prášek do pečiLucie. Hosté mají obavy, zda vůbec dova. Nakonec ušleháme bílky a jemně
razí po včerejší kuchařské ostudě.
spojíme s těstem. Těsto si rozdělíme na
Jako poslední se k plotně postaví
žena v domácnost Stanislava (49). Na
jídle nešetří a pro soupeře připraví pompézní večeři. Podávat bude rovnou tři
dezerty na jednom talíři. U stolu ale nejsou zrovna kamarádky. Bude se Věrka
snažit Stáně její večer opepřit? Sledujte
Prostřeno! na Primě každý všední den
dvě poloviny. Jedna zůstane bílá, do druod 17:50 hodin.
(kot)
hé dáme kakao a promícháme. Připravíme si formy – srnčí hřbety, vymažeme a
Panenka v krustě, mrkvové a hráškovysypeme hrubou moukou. Dále nalijevé pyré, zelenina v páře
me těsta, do jedné formy dáme světlé,
do druhé formy tmavé těsto a dáme péct
do vyhřáté trouby na 180 °C asi 25 až
30 minut. Po upečení a vychladnutí nakrájíme na centimetrové plátky. Krém:
Mléko pomalu zahříváme v hrnci. V
hrnku si rozděláme pudinky s trochou
mléka a s cukrem. Uvedeme mléko do
varu, přidáme pudink a vaříme, pudink
Ingredience: 5 vepřových panenek,
musí být hodně hustý. Po uvaření dáme
1 balení chřestu, 1 balení fazolek, 1 balevychladnout. Dále máslo pomalu rozšlení slaniny, 1 mrkev, listové těsto. Svaháme s vychladnutým pudinkem, dle
zek: pažitka, petržel, šalvěj, 100 g ghee,
chuti můžeme přidat jeden vanilkový
sůl, pepř, 1 kg brambor, 2 batáty, 3 mrkcukr. Máslo s pudinkem musí být vyšleve, muškátový oříšek, 1/2 šálku hrášku,
hané v hladký krém. Nakrájené a vyčesnek, švestky (portské víno), korianchladlé plátky spojíme. Vezmeme si
dr. Postup: Panenku zprudka osmažíkrém a střídavě nanášíme na světlý a
me na pánvičce, poté obalíme v bylinkotmavý plátek korpusu. Takto připravívé krustě a dáme do trouby na 80 °C asi
me dvě stejné šišky, které pomažeme
na 15 až 20 minut. Na bramborové pyré
dokola krémem. Nastrouháme si kokodáme vařit brambory spolu s mrkví, s
sovou tyčinku a kolem dokola řezy obahráškem a s batáty, vše zvlášť, osolíme.
líme. Nakonec dáme do lednice, kde neVaříme přibližně 30 minut. Po uvaření
cháme odpočívat a tuhnout 12 hodin.

TÝM CNN PRIMA NEWS
MODERÁTOR ZPRAVODAJSTVÍ JAROSLAV BROUSIL

Je přitažlivé být v centru dění
S

ympatický moderátor Jaroslav
Brousil patří k nadějným televizním talentům. Za několik měsíců
v CNN Prima NEWS vyměnil zprávy
v ranní show NOVÝ DEN s Liborem
Boučkem za náročné moderování denního kontinuálního zpravodajství a dokonce si vyzkoušel moderování HLAVNÍCH ZPRÁV. Kdyby přitom kdysi dal
na ostatní a nešel si za svým, nemusel
dnes na obrazovce vůbec být. „Pokud
mi někdo v něčem nevěří, často mě to
nakopne k tomu, abych to dokázal. Podobné to bylo i s mými novinářskými začátky. Když jsem nedostal šanci v rámci studijní stáže, tak jsem si o ni napsal
sám, poslal ukázky své práce do regionální televize, a zahájil tak cestu, která
mě teď zavedla až na CNN Prima

NEWS,“ říká Jaroslav Brousil, který si
své povolání užívá. „Novinářům jsem
vždy záviděl, že jsou v centru dění, že
často znají i jeho zákulisí, to mi přišlo
na jejich práci přitažlivé,“ dodává.
Posledních několik měsíců pro něj
přichystalo mnohé výzvy. Třeba se z
traumatizujícího vstávání kolem 4. hodiny ráno přeorientovat i na odpolední a
večerní relace. „Já neumím chodit brzy
spát a ráno se neumím rychle probrat.
Takže konec ranního vstávání pro mě
byl v tomto ohledu vysvobozením,“
směje se. Připouští ale, že takové věci k
téhle práci prostě patří. „Jsem moderátorem kontinuálního vysílání zpráv, kde
mám vše, co mě na práci moderátora
zpravodajství baví. Je to adrenalin, kdy
můžu zúročit dosavadní novinářské zku-

šenosti a získávat nové. Máme
spoustu živých rozhovorů, ze kterých můžeme vytěžit nové informace, posouvat témata dál. Moderátor tu zůstává i novinářem, a to je
pro mě skvělá kombinace.“
Brousil se ve volném čase
věnuje vlastnímu Nadačnímu fondu Wine for Help, který pomáhá rodinám s dětmi
postiženými smrtelnou nemocí mukopolysacharidózou. „Vznik nadačního fondu vychází především
z mé osobní zkušenosti.
V mých sedmnácti mi na
mukopolysacharidózu zemřel bráška a krátce poté
jsem ztratil také mam-

INZERCE

Zástupce vedoucího restaurace
Klatovy Zdravý selský rozum a
samostatnost. Iniciativa (v oblasti náboru a
motivace zaměstnanců). Přístup: Náš
zákazník, náš pán, protože hosté jsou u nás
na prvním místě.Přátelský a lidský přístup.
Chuť učit se novým věcem. Email:
daniela.tesarova@amrest.eu

AmRest s.r.o.

Zástupce vedoucího restaurace
Benešov. Zdravý selský rozum a
samostatnost. Iniciativa v oblasti náboru a
motivace zaměstnanců. Blízký přístup: Náš
zákazník, náš pán. Přátelský a lidský
přístup, protože budeš pracovat v týmu lidí.
Chuť učit se novým věcem. Email:
daniela.tesarova@amrest.eu

Více na www.jobdnes.cz/detail/85573A

Více na www.jobdnes.cz/detail/6QH0MH

Reality

Marketing, reklama, public relations

AmRest s.r.o.

Rozpočtář

40 000 - 59 000 Kč / měsíc

Marketingový analytik fmcg Praha

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Stavební technik

34 000 - 45 000 Kč / měsíc

Online marketing a PR specialist(k)a (35-40…

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Projektant vodohospodářských staveb

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Copywriter s němčinou

Projektant dopravních staveb – silnice,…

25 000 - 50 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Specialista online marketingu s němčinou
Ř
Více na www.jobdnes.cz

35 000 Kč / měsíc

ku, která jeho odchod nezvládla.
Neměl jsem úplně nejhezčí dětství
a mamka tu mohla ještě být, pokud by jí někdo podal pomocnou
ruku. Nechci, aby se tohle dělo i v
dalších rodinách,“ popisuje.
I proto se snaží žít naplno. „Důležité je umět
odpočívat, zkusit na
chvilku vypnout. Já
jsem letos propadl
jetsurfu. Rád mám
i horskou turistiku, kolo a hodně
mě baví pečení.
Až se nebudu
hodit na obraz,
otevřu si cukrárnu,“ směje se. (rs)

NÁŠ REGION
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„Ve víně jsme na špičce. Díky
poctivé práci našich vinařů“
Jihomoravský hejtman
Bohumil Šimek je pyšný
na svůj vinařský kraj,
jehož prestiž zvedli také
„vinařští Oscaři“, které
nedávno hostilo Brno.
V následujících čtyřech
letech chce podpořit
také vinný patriotismus.
Jižní Morava nedávno přivítala největší vinařskou akci za posledních
20 let, Concours Mondial de Bruxelles. A právě Jihomoravský kraj byl
jejím patronem a spoluorganizátorem. Jak tuto celosvětově prestižní
událost hodnotíte?
Trochu se ve mně bijí pozitivní i negativní emoce. Kraj čtyři roky intenzivně
pracoval na tom, abychom zde „vinařské Oscary“ měli, protože je to skutečně prestižní záležitost, ve světě velmi
uznávaná. Bohužel počet degustátorů
kvůli pandemii nebyl takový, jaký jsme
si původně představovali. Ale byli jsem
rádi i za tento „omezený“ formát.
Všem, kdo se podíleli na přípravě, bych
chtěl poděkovat. Celou akci samozřejmě provázela bezpečnostní epidemiologická opatření, ale vše dopadlo bez jakýchkoliv problémů na jedničku. Jsem
přesvědčený, že tato akce prestiž jižní
Moravy jako vinařsky významné oblasti ještě více pozvedne.
Bylo těžké pořadatelství získat?
Velice, o to více mě mrzí komplikace,
které způsobil koronavirus. Ale to se samozřejmě netýká jen této akce, v letošním roce je zkrátka nestandardní úplně
vše. Z původně plánovaných 350 nakonec do Brna přijelo 230 zahraničních degustátorů a doplnili je čeští odborníci.
Hodnotilo se přes 10 tisíc vzorků a atmosféra byla úžasná.
Zmínil jste, že k vínu máte blízký
vztah, máte z oboru někoho v rodině?
Ne, jsem rodilý Brňák. Ale mám náš
kraj opravdu rád, jsem na něho velmi
pyšný a z pozice hejtmana jsem už čtyři
roky také předseda Vinařského fondu.
Naši vinaři mě naučili vyhledávat a pít
dobrá moravská vína. Hrdě také často
oblékám vinařskou uniformu a jsem
rád, že Svaz vinařů s tímto nápadem přišel.

Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek na sebe často navléká svoji vinařskou uniformu.
Završujete čtyři roky ve funkci jihomoravského hejtmana. Z čeho za tu
dobu máte největší radost směrem
k vinařům?
Kdybych měl vybrat jednu věc, je to
nový vinařský zákon. Mám také radost,
že se tu vinohradnictví a vinařství daří.
Po třiceti letech mohu říci, že ve spoustě věcí jsme Evropu doběhli a například
v některých technologiích i předběhli.
Stále je potřeba osvěta, protože někteří
lidé mají sklon ke konzumu a raději si
koupí levné zahraniční víno nevalné
úrovně v supermarketu. Přitom přímo
za rohem mají vinaře, kteří dokážou nabídnout špičkové místní produkty.
Tedy stále je co zlepšovat. Chtěl bych
říct, že víno není alkohol, ale v přiměřené míře lék. A navíc za dobrým vínem

Bohumil Šimek
Narodil se 2. března 1959 v Brně.
■ Vystudoval právo na
Masarykově univerzitě.
■ Pracoval v Zetoru a Státním
projektovém ústavu Brno, po
revoluci nastoupil k policii, mimo
jiné byl ředitelem brněnských
strážníků. Působil také na
jihomoravském krajském úřadě.
■ V roce 2016 uspěl za hnutí ANO
v krajských volbách a následně
se stal hejtmanem.
■

FOTO | HNUTÍ ANO 2011

je spousta poctivé lidské práce, a tak se
k němu musí přistupovat.
Budete pozici hejtmana ve volbách
obhajovat – jak si věříte?
Vím, že je lepší útočit než obhajovat,
ale zkusím hejtmanství udržet, abych některé věci mohl dotáhnout do konce.
Čtyři roky jsou v kontextu krajských
projektů velice krátká doba. A jednou
z nich je již zmiňovaná podpora vinného patriotismu. Tak jako se postupně
učíme nakupovat regionální potraviny,
by bylo dobré naučit se pít a propagovat
také naše víno. Jihomoravský kraj to již
dělá a chystáme další propagaci, a to zejména malých a středních vinařů.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

Zamilujte si
pomerančovou.
NN Orange Risk
Nové rizikové životní pojištění
za atraktivní cenu

NN Orange Risk – kvalitní pojistka, která se vám přizpůsobí.
Navíc s dobrými garancemi vážných rizik.
Navštivte nás na obchodním místě v Ivančicích, Komenského náměstí 1.
Pro sjednání schůzky můžete kontaktovat:
Jitka Závodníková, tel.: 724 464 165
www.nnorange.cz

Rizikové životní pojištění

Na vás záleží

Jakékoli údaje a informace uvedené v tomto letáku jsou pouze orientační a informativní. NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, Praha 5 – Smíchov, IČ: 40763587.

INZERCE

Vážou toxiny, harmonizují zažíVání.
Schindeleho minerály pomáhají
Už jste slyšeli o léčivých horninách? Lidé a také mnohá zvířata je uží

Schindeleho minerály jsou od dubna 2017 certifikovány jako zdravotnický prostředek IIa třídy. Užívat je
lze kdykoliv už jen pro doplnění tolik potřebných prvků, kterých naše
běžná strava obsahuje stále méně.
Cíleně je možné nasadit minerály
při obtížích s trávením a zažíváním,
při podráždění žaludku a střev,
průjmech a na celkové zklidnění
trávicího traktu. „Naše minerály vážou endo a mykotoxiny. Zbaví vás
toxických látek, které do těla dostáváte z jídla, pití, ale i z léků,“ popisuje
zástupkyně společnosti Schindele‘s
Mineralen Sigrun Kerschus-SchinSigrun Kerschus-Schindele, jednatelka dele.
firmy Robert Schindele GmbH
Co se týče účinnosti preparátů,
firma už před časem nechala provést studie na univerzitě v Kolíně nad
Rýnem a Hannoveru, přičemž se zaměřila na oblast revmatických obtíží
a také diabetu druhého typu. „Výsledky byly velmi slibné a koneckonců
přesně potvrdily to, co nám za posledních třicet let říkali mnozí naši zákazníci. Že se jim daří a celkově se cítí mnohem lépe. Při revmatu, dně
i artróze došlo ke snížení bolestí, a mohlo se tak zredukovat množství
užívaných léků. U diabetu druhého typu pak u mnoha zúčastněných
došlo ke snížení hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a následně
se mohlo snížit množství podávaného inzulínu,“ vysvětluje Sigrun Kerschus-Schindele.

Čistě přírodní produkt

Rodinná firma sídlí v Rakousku, konkrétně v městysu Dunkelsteinerwald
ve spolkové zemi Dolní Rakousy, kde také těží horninu, kterou pak rozemele podle lunárního kalendáře a plní do plechovek či vegetariánských
kapslí. Těží se jen mechanicky, tedy bez použití výbušnin. Surovina, která
se dostává k zákazníkům, neobsahuje žádné přidané látky. „Jde o čistě
přírodní produkt,“ podotýká Sigrun Kerschus-Schindele.
Rodina Schindele získává léčivou horninu už od roku 1985. K těžbě ji tehdy dovedla náhoda. Začátkem roku 1981 byl totiž při stavbě lesní cesty
použit materiál, který, jak se později zjistilo, vynikal zvláštními vlastnostmi. „Prach, který při stavbě vznikal, se usadil na okolní půdě a stromech
a vydatné deště následně přispěly k jeho prosáknutí do půdy. Několik
k pokácení označených jedlí se znovu zazelenalo,“ popisuje Sigrun Kerschus-Schindele.

Balení vydrží minimálně 2,5 měsíce.

Pomohly minerály

Vše tehdy zaujalo Roberta Schindeleho staršího, který začal hledat vysvětlení onoho jevu ve vědeckých kruzích. „Odborníci mu po analýze
horniny dali odpověď. Jedle znovu obrostly díky obsaženým minerálům.
Následně díky pokusu jednoho vědce, který horninu zkusit sám vnitřně užívat, vyšly najevo pozitivní účinky minerálů na lidské tělo. I Robert
Schindele starší začal mleté minerály užívat. Mimo jiné se mu rychle
zlepšily jeho potíže s dnou,“ vzpomíná Sigrun Kerschus-Schindele.
Léčivé horniny jsou podle jejích slov známé už tisíce let. „Například
zvířata, od ptáků po krávy a koně, vyhledávají ložiska hornin nebo jílů
a instinktivně je pojídají pro vyčištění svého těla. Na rozdíl od lidí u nich
neplatí žádný placebo efekt,“ zdůrazňuje Sigrun Kerschus-Schindele
a pokračuje: „Jeden můj přítel je chovatel holubů. S velkým úspěchem
jim přidává do krmení naše minerály při výměně peří, sezení na vejcích
a odchovu,“ dává příklad.
Schindeleho minerály jsou sopečného původu a v celosvětovém měřítku mají jedinečné složení. Získávají se z metamorfované horniny, odborně nazývanou pararula, která vznikla vysokostupňovou přeměnou sedimentů. Rozemletý prášek se užívá
vnitřně, ale oblíbený je i v kosmetice, např. na masky
či peeling, přičemž právě zde je znám pozitivní vliv
třeba na akné.

Jihomoravský kraj
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Pandemie zasáhla 9 z 10 vinařů
Zlevňování vína, nové odbytové kanály i uzavření
provozů. To všechno podle výzkumu Vinařského
fondu přinesla vinařům pandemie koronaviru.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
JIŽNÍ MORAVA | Jak dopadla pandemie koronaviru na moravské a české vinaře? Podle průzkumu, který zpracovala agentura FOCUS, tvrdě zasáhla devět
z deseti vinařů. Podepsalo se na nich nejen snížení možností prezentace a prodeje jejich vína v restauracích, jež byly na
jaře zavřené. Zrušení nebo omezení tradičních vinařských akcí způsobilo další
narušení běžného trhu s vínem.
Z výzkumu, který si nechal vypracovat Vinařský fond, vyplývá, že dopady
epidemie pocítila většina tuzemských
vinařů, konkrétně 91 procent z nich.
Pouze necelá desetina uvádí, že epidemie jejich podnikání nijak negativně nepostihla.
Vyšší míru postižení zaznamenali vinaři provozující gastro (56 %) či ubytovací zařízení (42 %) nebo dodávající
alespoň část produkce do hotelů a restaurací (79 %). Míra postižení také
vzrůstá společně s rostoucím podílem
vinařské turistiky na příjmech vinařství.
Podniky, u kterých tyto příjmy tvoří
více než polovinu jejich příjmů, krize
zasáhla mnohem výrazněji. Naopak
míra negativních dopadů významně nesouvisí s jejich velikostí. Nelze tak říci,
že by velká vinařství dodávající své produkty například do supermarketů, jež
nebyly nikdy uzavřeny, byla postižena
podstatně méně.

„Výzkum v podstatě potvrdil to, co
od jednotlivých vinařů slýcháme od začátku epidemie. Data ale ukázala mimořádný rozsah negativních dopadů, tedy
že se týkají téměř všech našich vinařů.
Některých méně a jiných více, ale nějakým způsobem propad pocítili prakticky všichni,“ reagoval na výsledky výzkumu ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.
Většina podniků byla v souvislosti
s epidemií covid-19 nucena přijmout určitá opatření. Nejčastěji vinaři pod vlivem okolností museli hledat nové distribuční kanály pro prodej svého vína – to
se týká skoro poloviny vinařů. Více než
třetina měnila prodejní strategii a také
zavřela provoz či jeho část. Obdobný
počet vinařů využil podpůrné programy
jako například COVID, Antivirus
a jiné. Čtvrtina vinařů častěji prodávala
víno v cenových akcích a dvacet procent vinařů snížilo ceny vína.
„Vinařský fond na krizi zareagoval
okamžitě. Zprovoznili jsme nový web
vinazmoravyvinazcech.cz, který se zaměřuje jak na propagaci našeho vinařství jako celku, tak na prezentaci jednotlivých vinařů a vinařských akcí. Spustili jsme v této souvislosti dvě celostátní
kampaně – jednu na podporu nákupu
vín prostřednictvím e-shopů a druhou
prezentující možnosti vinařské turistiky. Ani zvýšený zájem o online nákupy
či prodloužení letošní sezony vinařské

Odbytu vína nepomohlo ani to, že řada velkých vinařských akcí byla v letošním roce zrušena.
ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA
turistiky ale samozřejmě nevykompenzují propady z prvního pololetí letošního roku. Nicméně pozitivní na celé věci
je, že ani v nejkritičtějších momentech
trh zcela nezkolaboval a vinaři tak
ihned začali s obnovou a přípravami na
výrobu nepochybně opět skvělých vín
letošního ročníku,“ dodal Machovec.

Výzkumníci z agentury FOCUS oslovili téměř dva tisíce vinařů. Dotazník
obsahoval uzavřené i otevřené otázky
a jeho hlavním cílem bylo zjistit, jak epidemie postihla tuzemské vinaře, zmapovat problémy, se kterými se nyní potýkají, a identifikovat jejich potřeby v „postcovidové“ době.

VŽDY NĚCO NAVÍC
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odběr, jestli máte plynový sporák či plynový kotel, vytápíte chatu,
byt nebo rodinný dům.
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zadavatel KDU-ČSL, zpracovatel Žijeme reklamou s.r.o.

Pro všechny teď máme bezkonkurenční nabídku s cenou*

590 Kč/ MWh
+ 25 Kč stálý plat/měsíc
*cena je uvedena bez DPH a distribuční složky ceny

nabídka je časově omezena do 16. 10. 2020
nabídka platí pro prvních 500 nových odběrných míst po celé ČR
cena je garantována až do 31. 12. 2023

Navštivte www.ppas.cz/VN590.
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Anglický spisovatel Daniel Defoe: Skutečnou velikostí je umění...

Tajenka: .. ovládnout sám sebe.

Téma: Šedesát
je zlom, pak
se zdraví mění

D

ožíváme se vyššího věku
než naši předkové, délka života ve zdraví ale příliš neroste. „Takzvané zdravé dožití má
hranici kolem šedesáti let. Muži
pak mají dalších 15 až 17 let nějakou nemoc nebo nemoci. Ženy žijí s
nějakým zdravotním problémem i
více než 20 let. Ovšem zcela jistě se
to bude rychle měnit. Když totiž sledujeme aktivitu žen ve smyslu péče
o své vlastní zdraví, je ve srovnání s
muži mnohdy velmi výrazná. V současné době se uvažuje nad tím, do
jaké míry je délka dožití ve zdraví
ovlivněna i počty porodů a těhotenstvími obecně,“ vysvětluje nejznámější česká gerontoložka doc.
MUDr. Iva Holmerová.
Po šedesátce zdravotních potíží
přibývá, kumulují se. Mění se i psychika, občas dochází i ke změnám
charakteru. Posléze přichází syndrom křehkosti. O pojmu, který geriatrická medicína teprve nedávno
zavedla do své terminologie, se začíná mluvit jako o největším zdravotním problému vyššího věku.
Co obnáší a jak ho oddálit? Čtěte v novém vydání týdeníku Téma
již tento pátek.

Já chci covid, přeje si Basiková
ČR | Bára Basiková (57 let) se na sociálních sítích rozhořčila nad opatřeními týkajícími se šíření koronaviru a vyzvala
své sledující, aby se vzpamatovali. Podle zpěvačky říkají odborníci něco jiného než politici a média. Přeje si prý, aby
covidem-19 onemocněla a měla už tuto
zkušenost sama za sebou.
„Lidi, vzpamatujme se! Omlouvám
se, ale hned v úvodu budu sprostá. Musím být sprostá. To už jinak nejde! At’
už jdou všichni, co otravují s koronavirem a šílenými zprávami o něm, do
pr..le! At’ už drží hubu a neotravují nás
těma katastrofickýma kecama. At’ už
nás přestanou děsit, ničit, připravovat o
zdravý rozum a o práci! Tohle má bejt
jako co? Máme se všichni zhroutit?
Proč?“ začala svůj emotivní příspěvek
na Instagramu Bára Basiková.

epidemie. A to je celé. Nemoci a smrt
jsou součásti našeho života. Byly, jsou
a budou, a my to nezměníme. A že v Čechách zemřelo dvě stě lidí na koronavir,
když nás je tady deset milionů? To je nějaká hrozba, nějaká katastrofa?“ napsala Basiková.

Promořené Švédsko je dál

Proč se máme bát?
„O víkendu jsem přečetla pár rozhovorů s chytrými lidmi, většinou lékaři,
také s hygienikem a imunologem, viděla jsem na netu rozhovor s velmi povolaným člověkem. Proč říkají úplně něco jiného než to, co nám vnucují politici a
ostatní panáci v televizi? Co to má znamenat? Je to spiknutí? Proč se máme
bát?“ pokračuje zpěvačka s tím, že podle ní zmiňovaných odborníků není ko-

Bára Basiková.

FOTO | TV NOVA

ronavirus nebezpečnější než silná chřipka, infekce nebo jiná viróza. „Zdravý
člověk ve středním věku nemá při nakažení vážnější problém. Nemoc proběhne a zase zmizí. Samozřejmě ti, kteří již
nějakou nemoc mají nebo jsou již ve
vyšším věku, se musí chránit stejně tak,
jako když bývají na podzim chřipkové

Zpěvačka si postěžovala, že se Česko
nepostavilo k situaci s šířením koronaviru stejně jako například od začátku promořující Švédsko. „Tam už to mají díky
tomu za sebou a dávno už jsou dál. V televizi, kde natáčím, nám dělají testy každý týden a už nás to všechny strašně
štve. A já si tajně přeji, abych už ten covid taky chytla a už to měla za sebou. Já
chci covid!“ dodala zpěvačka.
U příspěvku se okamžitě objevily desítky podpůrných, ale i velmi nesouhlasných komentářů. „Vážená dámo, dělá
se s tím takový kravál z důvodu, že nikdo neví, jaké bude mít následky působení viru na lidstvo. Při rakovině, plicních nemocech a podobně existují léky,
kterými se dají nemocní zachránit.
Tady nikoli. Tak přestaňte lamentovat a
pateticky nadávat,“ píše jeden z uživatelů. V Česku se od začátku epidemie nakazilo okolo 50 tisíc lidí a přes 530 jich
s covidem-19 zemřelo.
(sub)

Břeclavsko a Hodonínsko
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Jan Bárta si zlomil ruku a přijde o mistrovství světa

Janu Bártovi (na čele skupiny) hrozí předčasné ukončení sezony.

FOTO | FACEBOOK JANA BÁRTY

KYJOV | Předčasný konec sezony
hrozí cyklistovi Janu Bártovi, rodákovi ze Sobůlek. Ze závodu Okolo Slovenska si minulý týden přivezl zlomeninu ruky, což ho především připravilo o nadcházející mistrovství světa
o tomto víkendu v Itálii. Právě dnes
měl Bárta v Imole stát na startu časovky, své parádní disciplíny.
Pětatřicetiletý závodník elitního domácího týmu Elkov Kasper se zranil
při hromadném pádu.
„Letos je to opravdu zakleté. Nejenže jsme půl roku nezávodili a zrušili
olympiádu, teď jsem si ještě přivodil
svou vůbec první zlomeninu v životě,“ reagoval na svém facebookovém
profilu.
Odjezd ze Slovenska byl pro něho
hořký. „Spal jsem asi půl hodiny, chodil jsem po chodbě a věřil v zázrak.
Ráno jsem měl jít do nemocnice na
test na covid kvůli mistrovství světa,
ale místo na odběr jsem zamířil na
rentgen, kde bohužel potvrdili zlomeninu,“ povzdechl si.
Fraktura v zápěstí podle vyšetření
není komplikovaná, zbytek sezony je
pro Bártu s otazníkem. Rok měl zakončit závodem Brno–Mikulov–Brno
(jip)
v polovině října.

Kyjov pomýšlí na další postup
Kyjovský basketbal se drží svého cíle vychovávat
mladé talenty. Do nejvyšších soutěží už vyslal ženy
i muže, v Brně našli uplatnění rovněž trenéři.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
KYJOV | Loňské 70. výročí založení
oslavil kyjovský basketbal postupem
družstva mužů do 2. ligy. Ve třetí nejvyšší soutěži Jiskře Kyjov těsně utekl postup do play off, který bude hnacím motorem týmu v letošní sezoně. V klubu se
ale už dívají i o něco dál a v horizontu několika let by rádi svoje basketbalisty posunuli do 1. ligy.
„Zatím je naším cílem udržení druhé
ligy. První liga je takový cíl do budoucna. V tuto chvíli pro to žádné kroky nečiníme, minimálně dva roky se potřebujeme stabilizovat na stávající úrovni, ale
v horizontu třeba čtyř let bychom se postupu nebránili. Dlouhodobým cílem by
to být mohlo. Bez cíle bychom tápali, neměli se čeho držet a pro co pracovat,“
míní trenér a organizační pracovník kyjovského týmu Josef Ingr.
Aktuálně mají kyjovští muži za sebou
vstup do nového ročníku 2. ligy, v jehož
rámci vyhráli nad Šumperkem 83:70
a podlehli béčku Opavy 71:92.
Při současném propadu kyjovského
fotbalu, který svého času působil úspěš-

ně ve třetí lize, ale od roku 2003 se datuje jeho ústup ze scény a sešup až do současné I. B třídy Jihomoravského kraje,
jsou basketbalisté v tomto městě kolektivním sportem číslo jedna. Do atypicky
stavěné haly se zaobleným stropem se vejde zhruba 200 diváků, přičemž na zápasy mužů bývá tato kapacita naplněna –
pokud to umožní hygienická opatření.
Dokonce i na dorostence se chodí dívat
hodně fanoušků.
Druhým rokem je nejzkušenějším hráčem družstva mužů 43letý Michal Šušák, ostřílený ligovými štacemi v Brně,
Děčíně či Sadské. Vrátil se na místa, na
kterých basketbalově vyrůstal, a pomáhá
Kyjovu ve 2. lize.
Není jediným odchovancem Kyjova,
který se prosadil za hranicemi okresu.
Jedním z těch nejvytrvalejších je Jakub
Krakovič, hrající nejvyšší soutěž úspěšně za Brno, basketbal mezi elitou si
v témže celku vyzkoušel i Michal Jedovnický a právě nyní do kádru eurocupového KP Brno nakukuje jeho sestra Iva.
Za oceánem hraje univerzitní NCAA reprezentantka Petra Holešínská.
„S kyjovským oddílem máme dobrou

spolupráci, Jiskra Kyjov má zvuk. Nejenže je u nás nyní Iva Jedovnická, ale
u naší mládeže působí i kyjovští trenéři,“
říká o jednom z největších klubů na jižní
Moravě Richard Foltýn, generální manažer KP Brno.
V užších reprezentačních výběrech do
16 let měl letos v létě Kyjov dva zástupce, Adélu Mezihorákovou mezi děvčaty
a Daniela Duhajského mezi chlapci.
Navazovat na tyto úspěchy a vychová-

vat mládež je i do budoucna cílem oddílu.
„Alfou a omegou je pro nás trénování
mládeže. V chlapcích máme obsazené
všechny kategorie, v dívkách téměř
všechny. Mládež pak posunujeme dál,
a to buď do Brna, nebo do klubů v první
lize. Podobně s vlastní mládeží pracujeme i v rámci druholigového týmu, kde je
to celé postavené taky na odchovancích,“ zmiňuje trenér Ingr.

Na zápasy basketbalistů Kyjova (ve žlutém) ve 2. lize chodí do atypicky konstruované haly 150 až 200 diváků.
FOTO | JISKRA KYJOV

T. G. M. – Symbol národní hrdosti
a lidských hodnot do Vašich rukou!
Emise:
Pamětní ražba T. G. Masaryka
Důležité:
ZDARMA bez jakýchkoliv dalších závazků
Téma:
Výročí narození T. G. Masaryka

Nejrychlejší způsob rezervace:
www.ceskoslovensky-prezident.cz; tel.: 810 00 1918

Distributor:
Národní Pokladnice

Pozor:
Zcela ZDARMA

Cena:
0 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Získejte pamětní ražbu jako trvalou upomínku na T. G. Masaryka
Fenomén české i světové historie, symbol morální velikosti, velké
autority a vytrvalý bojovník za pravdu! To vše, a ještě více byl
náš první československý prezident T. G. Masaryk, u kterého
si letos připomínáme neuvěřitelné 170. výročí narození a jenž
má v naší společnosti láskyplné označení „Tatíček Masaryk“.
Národní Pokladnice se rozhodla uctít odkaz tohoto národního
velikána pamětní ražbou, která je pro každého z Vás zcela
ZDARMA. Přeje si totiž, aby každý z Vás měl možnost vlastnit
vzpomínku na ikonu národní hrdosti a lidských hodnot.
Využijte příležitost získat zcela ZDARMA, bez jakýchkoliv
dalších závazků, originální ražbu T. G. Masaryka, trvalou
upomínku na našeho Prezidenta Osvoboditele!

0 Kč
poštovné a balné ZDARMA

Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.ceskoslovensky-prezident.cz
Telefonní rezervační linka:

810 00 1918

Po-Pá 9:00-18:00, So-Ne 9:00-15:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

VAŠE ČÍSLO REZERVACE: 72014673
CENA:

0 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

ZDARMA bez jakýchkoliv dalších závazků

ZPŮSOB REZERVACE:

www.ceskoslovensky-prezident.cz; 810 00 1918

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému zájmu
je možné objednat pouze 1 ks pamětní ražby T. G. Masaryka.
Poštovné a balné je zcela ZDARMA.

www.ceskoslovensky-prezident.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!
Téma:

Výročí narození T. G. Masaryka

Avers:

Portrét T. G. Masaryka

Revers:

Lipové ratolesti a listy. V popředí iniciály TGM

Průměr:

30 mm

Hmotnost:

11,9 g

Kov:

Mědinikl

Cena:

0 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Důležité:

ZDARMA bez jakýchkoliv dalších závazků

Internetový rezervační systém
www.ceskoslovensky-prezident.cz

