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DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

EMISE:
Jubilejní pamětní medaile ZDARMA
POZOR:
Pouze 1 medaile pro každého zákazníka
Téma:
100. výročí vzniku
Československa

Nejjednodušší způsob objednání:
www.100-let-csr.cz; tel.: 810 00 1918

Emise:
Bezplatná pamětní
medaile pro každého

Distributor:
Národní Pokladnice

Cena:
0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

V letošním roce slavíme významné výročí 100 let od vzniku
Československa, jednu z nejdůležitějších událostí našich dějin.
Události, která předurčila osud naší země.
Abychom uctili mimořádné výročí, Národní Pokladnice připravila
pamětní medaili pro každého zcela ZDARMA. Každý tak bude
mít možnost získat trvalou připomínku významného jubilea
a uchovat si ji v nádherném numismatickém provedení.

ZDARMA
Nejjednodušší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.100-let-csr.cz

Telefonní rezervační linka:

810 00 1918

Po-Ne 9:00-21:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

ČÍSLO REZERVACE:

72012449

CENA:

O Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 medaile na objednávku

OBJEDNÁNÍ:

www.100-let-csr.cz; 810 00 1918

Vzhledem k tomu, že výročí 100 let od vzniku Československa
je pro každého našeho občana zcela zásadní, každému je
k dispozici pouze 1 pamětní medaile. Platíte pouze poštovné
a balné ve výši 89 Kč. Garantujeme Vám právo na vrácení
pamětní medaile ve lhůtě 14 dnů od doručení. Nabídka platí
pouze 10 dní!

www.100-let-csr.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní
Téma:

100. výročí vzniku Československa

Avers:

Umělecké vyobrazení části znaku ČSR, český opis

Revers:

Umělecké vyobrazení části znaku ČSR, slovenský opis

Průměr:

33 mm

Hmotnost:

15 g

Kov:

Mědinikl

Cena:

0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

Důležité:

Pouze 1 pamětní medaile na osobu

Internetový rezervační systém
www.100-let-csr.cz

ø 33 mm

Století republiky

Společná realitní
a advokátní kancelář

SPECIÁL
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ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
… do strany 15

„Sokolové bojovali
za českou myšlenku“

Tel.: 777 133 130

www.vykupzahotove.cz

100 LET
REPUBLIKY

Od Havlové po Zemanovou.
S Ladislavem Špačkem
o prvních dámách
...str. 8 a 9

Sokol nezlomili nacisté ani
komunisté. A jak je na tom
v moderní době?
...str. 6

Bez Sokola by byl můj život chudobnější, tvrdí Jiří Němec.

„Výročí republiky je pro nás srdeční záležitostí,“ říká
Jiří Němec ze sokolské župy Beskydské.
JANA GARTNEROVÁ
HAVÍŘOV | Bez Sokola by nebylo legií
a bez legií by nebylo Československa,
opakuje slova prezidenta Masaryka čtyřiasedmdesátiletý pamětník Jiří Němec,
který s havířovskými numizmatiky a sokolskou župou Beskydskou připravili
výstavu odznaků a plakátů z historie
této nejstarší tělovýchovné organizace.
„Je to náš příspěvek ke sto letům výročí
republiky a pro nás jako vlastence i sr-

deční záležitost,“ vysvětluje Jiří Němec.
Proč by bez Sokola a legií nevzniklo
Československo?
Právě ze zástupců Sokola se formovalo
mnoho legionářů. Díky němu měli tito
vojáci silnou vlasteneckou a fyzickou
výbavu, kázeň, řád, prostě sokolskou výchovu. Ač sokolové nastupovali do rakouské armády, byli připravení bojovat
za českou myšlenku. Ve chvíli, kdy to

FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ

bylo možné, vstupovali do československých legií. Vlastně do armády ještě neexistujícího státu. O její existenci se
mohl Masaryk opřít při jednáních se světovými mocnostmi o vzniku republiky.
Popište začátky této organizace.
Její založení umožnilo uvolnění poměrů v Rakousko-Uhersku po odvolání národem nenáviděného ministra Bacha.
Cíl byl jednoznačný – pěstovat ducha
i tělo. V únoru 1862 se konala ustavující valná hromada. Starostou pražského
Sokola byl zvolen Jindřich Fügner a prvním náčelníkem Miroslav Tyrš, který razil heslo Tužme se!
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

Aféry prvorepublikových
hvězd: kokainový král Haas
či havárie Mandlové
...str. 10

Tanky i stíhačky. Praha uvidí
největší přehlídku v dějinách
samostatného Česka ...str. 12
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„Bojovali za českou myšlenku“
Jak rychle se dokázala organizace
vzpamatovat po revoluci?
Brzo. Už 6. ledna 1990 svolali sokolové
ustavující sjezd České obce sokolské.
Kdo se vešel do kroje nebo ho neměl děravý, ten si ho oblékl. Sepsaly se stanovy a začaly kroky pro obnovení organizace. Tělovýchovným jednotám jsme
dali na výběr, zda chtějí zpět pod naše
křídla, nebo ne. Jenže vyvstala otázka,
kde budeme cvičit.

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Vznikl i typický pozdrav Nazdar!, oslovení bratře a všichni si tykali. Tyrš stavěl na myšlence sociální rovnosti, kdy
vedle sebe cvičili například vysokoškolský profesor s pekařským dělníkem. Sokol si dal za cíl pěstovat ducha i tělo
a stál u zrodu mnoha sportů od šermu,
boxu či třeba jízdy na koni.
Ženy u startu nebyly, že ano?
Nejdříve cvičili jen dospělí. Nejdéle
muži. Ženy poprvé vystoupily až na sletu v roce 1901. Postupně se spolek šířil
a na vesnicích se zapojovala i mládež.
Říkalo se, že když má obec kostel, hospodu a sokolovnu, je to vesnice, jak se
patří. I pro starosty obcí byla čest být sokolem. Pět let po založení českého Sokola vznikl spolek i v Polsku. Jak odcházeli čeští dělníci za prací do světa, šířili
myšlenky organizace všude, kam doputovali. V Americe a v jiných zemích proto fungovaly menší sokolské jednoty.
Jaké byly začátky sletů?
Poprvé se cvičilo na Střeleckém ostrově
bez hudby. Tyrš udával rytmus klepáním. Zajímavý byl i 2. slet v roce 1891,
kdy si cvičenci vzali s sebou nářadí –
hrazdy, bradla, kozy či můstek. Když
poprvé cvičily v roce 1901 ženy, hrála
už na stadionu živá hudba. Jenže byla
v jeho levé čelní části a nastal problém.
Než se první tón taktu donesl do zadních řad, měl asi půlvteřinové zpoždění.
To vyústilo v nesourodý optický jev.
Přední řady cvičenců slyšely tón dříve
než zadní. Proto se časem umístily reproduktory po obvodu stadionu a později se montovaly do země po celé ploše.
Jinak se cvičívalo asi hlavně v sokolovnách.
Sokol jich postavil více než 1 200. Budoval je ze sbírek a doba výstavby trvala od prvního kopnutí zhruba rok. Mnohé slouží dodnes. Třeba první sokolovna stála v pražské Žitné ulici a stále se
v jejích sálech cvičí.
Jak se dařilo sokolovnám u nás
v kraji?
Pohraničí, s národnostně pestrým obyvatelstvem, které přicházelo do průmyslového kraje za prací, moc českému
živlu nepřálo. Jednoty měly na severu
Moravy mnohem těžší podmínky v povolování činnosti, odlišné od zbytku republiky. Ale fungovaly takzvané vnitrozemské ochranitelské organizace. Například nad bohumínským Sokolem držela
ochrannou ruku kroměřížská župa, dnes

Že jsou sokolské myšlenky stále živé, ukázal i letošní už XVI. všesokolský
slet.
FOTO | MICHAL ŠULA
by se tomu říkalo družba. Vyměňovali
si cvičence, upevňovali sokolskou
soudržnost a spolupracovali.
Která období byla pro spolek nejtěžší?
K rozvoji a rozmachu Sokola došlo především za první republiky, během první
světové války ho totiž rakousko-uherské úřady kvůli vlastenectví zakázaly.
Druhý zákaz přišel za nacistické okupace a třetí po roce 1948. Brzo po druhé
světové válce, kde padlo 20 tisíc sokolů, 12 tisíc jich zahynulo v koncentračních táborech a čtyři tisíce popravili,
vstoupili do hry komunisté, kteří chtěli
všechno organizovat a sjednotit. Prvním zásahem do spolku bylo vytvoření
takzvaných akčních výborů. Sokolové
si dříve svoje zástupce volili, kdežto
lidi do výborů vybírala strana. Kdo projevil nechuť k sjednocování, toho vylučovali a trestali. Jelikož se v roce 1948
konal jedenáctý slet, obrovská akce,
kde vystupovalo milion lidí a za kterou
byly dva roky příprav, komunisté neměli odvahu ji zrušit. Na sletu už byl ale silně cítit vliv nastupujícího režimu.
Jak se s ním sokolové vyrovnávali?
V době kolem sletu v roce 1948 zrovna
zemřel prezident Beneš a na tribuně sedělo nové vedení v čele s Klementem
Gottwaldem. Když průvod kráčel Pra-

hou, jásal, pod tribunou na protest ztichl
a za ní to zase hučelo. Pak při cvičení žákyň náčelnice z velitelského můstku
oznámila, že na tribunu přišel prezident. Děvčátka tehdy asi netušila, že je
Beneš po smrti, a zvolala: „Ať žije prezident Beneš.“ Jejich cvičitelka Marie
Provazníková to samozřejmě odnesla
perzekucí a stala se nežádoucí. Nakonec emigrovala do Anglie.
A nad Sokolem se stahovala mračna…
Ano. Sokolské župy byly zrušeny a nahrazeny sokolskými kraji. Název si
podle nových zákonů směli ponechat
jen na vesnicích. Komunisté se snažili,
aby se sportovalo na pracovištích podle
sovětského modelu. Vznikaly různé vojenské útvary, Tatrany, Slavoje, tělovýchovné jednoty nesly názvy podniků.
Sokol umíral a sokolské kroje i prapory
žrali na půdách moli. Obsah zůstal, ale
idea zmizela. Jelikož však byla sokolská hromadná vystoupení světovou raritou, vymyslela strana, jak je zachovat.
Začaly se konat spartakiády. Zatímco
slety byly dobrovolné, spartakiády se
přísně dirigovaly. Miloval jsem slety
a společná cvičení, takže jsem i já jezdil
na spartakiády jako cvičenec. Ovšem
když se z tlampače ozval hlas Jiřiny
Švorcové… rozpínám křídla, strano rodná děkuji…, udělalo se mi nevolno.

Vrátili vám sokolovny?
Mnohé sokolovny se za komunistů změnily v kulturní domy, sklady nebo sloužily JZD. Zákonná opatření se však postarala o navrácení alespoň poloviny sokolského majetku. Někde už to bohužel
nešlo. Mezitím se chystal na rok 1994
první, ale v pořadí už dvanáctý slet. Na
stadionu vystoupilo patnáct tisíc cvičenců. Může se to proti dřívějším milionům zdát málo, ale byli jsme rádi, že se
slet vůbec vrátil. Od té doby slety pořádáme na menším stadionu, počítat
s předválečnými obřími akcemi dnes by
bylo bláhové. Kdysi jsme cvičili jednoduché choreografie s velkým počtem
lidí, dnes cvičíme složité choreografie
s menším počtem.
Být členem Sokola v sobě neslo asi
i generační prvek.
Samozřejmě, kapky vlastenectví a zdravého pohybu jsem dostával už odmalička. Moji rodiče byli členy v Moravské Ostravě. Když odjížděli na slet, tehdy mi byly čtyři roky, odváželi nás k příbuzným. Slet totiž trval tři týdny. Nejdříve cvičilo žactvo, pak středoškoláci a nakonec dospělí. Ale jinak nás
děti brávali na všechny akce a cvičili
s námi. Dá se říct, že stejně tak
tomu bylo ve všech sokolských rodinách. Se Sokolem vyrůstali i moji dva
synové, jeden z nich o něm psal diplomovou práci a sport se stal jejich profesí.
Co vám osobně dalo, že jste sokolem?
Neumím si představit, jak chudobný
bych měl život, kdybych jím nebyl. Asi
bych si musel nějak uměle hledat společnost.
Co budete jako sokol dělat 28. října?
Členové naší župy pošlapou z Komorní Lhotky na Godulu, kde je památník republiky. Na počest jejího výročí nahoře zacvičí v 10.30 skladbu Princezna republika a k památníku položí
květiny.
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Nosilo se před sto lety
Výstava Muzea Těšínska
představuje proměny
módy za doby první
republiky.
PETR WOJNAR
ČESKÝ TĚŠÍN | Konec korzetů a spodniček, začátek éry podprsenek a kombiné. I taková byla prvorepubliková
móda, kterou v těchto měsících připomíná karvinská výstavní síň Muzea Těšínska.
Mohla za to první světová válka.
Muži šli na frontu a ženy nahrazovaly
jejich místa. Nebyl čas na složité odívání. Vždyť v době secese mělo oblečení
ženy 22 součástí a dlouhých dvacet minut trvalo, než se dáma vysvlékla.
„Na to za války nebyl čas. Oděvy se
zjednodušily a ženy u nich zůstaly
i v době první republiky,“ říká autorka
výstavy nazvané Repliky oděvů první
republiky Ludmila Březinová.
Ve dvacátých letech si ženy začaly

zkracovat sukně, součástí prvorepublikové módy ale byly i proměny v siluetě
a v délce vlasů. „Do dámského šatníku
začínaly pronikat i některé pánské prvky jako kravaty či saka. Nejodvážnější
ženy pro sebe objevily kalhoty a kalhotové sukně. Tehdejší modelové a zakázkové domy Podolské, Rosenbaum či
Roubíčková jsou dodnes našimi krejčovskými legendami,“ podotýká Březinová. Ta je autorkou všech dvanácti
replik prvorepublikových oděvů, které
jsou až do konce ledna k vidění v karvinské pobočce Muzea Těšínska.
Na některých pracovala pár dní, jiné
jí daly zabrat i několik týdnů. „Nejtěžší
pro mě byl jednoznačně pánský oblek,“
zmiňuje Březinová, která se v prvorepublikové módě zhlédla a coby vyučená v oboru šije oděvy z této éry Muzeu
Těšínska pro různé příležitosti. „Ta tehdejší móda je nadčasová. Kostýmy
a sukně by se daly nosit i v dnešní době,
působí velmi elegantně,“ dodala.
Karvinská výstava představuje nejen
jednotlivé modely Ludmily Březinové,
ale rovněž postupy, jakými oděvy vznikají v krejčovské dílně.
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SOSNA Group s.r.o.
areál ČSAD a.s.
Bohumínská 1876/2
735 06 Karviná - Nové Město
tel.: 777 246 202
e-mail: info@gvrata
www.gvrata.cz

DoDáváme
a montujeme:
● Garážová vrata
privátní i průmyslová
● Vjezdové brány
a pohony bran
● Venkovní žaluzie a rolety
● Markýzy a screenové rolety
● Plastová a hliníková okna
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Renta z nemovitosti
od FINEMO.CZ

PRO DŮCHOD
BEZ STAROSTI

„

tel.: 233 321 850

www.rentaznemovitosti.cz

Autorka výstavy Ludmila Březinová u modelu.
FOTO | PETR WOJNAR

Do dámského
šatníku
začínaly pronikat
i některé pánské prvky
jako kravaty či saka.
Nejodvážnější ženy pro
sebe objevily kalhoty
a kalhotové sukně.
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Česká republika

Vlastenectví
si někteří lidé
vykládají po
svém
Hana Moučková,
starostka České
obce sokolské.
FOTO | ČOS

Spolek, který je o více než půl století starší než
republika, má dnes 160 tisíc členů. O nich hovoří
Hana Moučková, starostka České obce sokolské.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Spolek, jehož začátky spadají
156 let zpět do historie, zažívá poslední
roky doslova renesanci. „Lidé se začínají vracet k původním hodnotám. Myslím, že proto tolik z nich Sokol znovu
oslovuje,“ říká starostka České obce sokolské Hana Moučková.
Ačkoli dnes otázka vlastenectví zdaleka tolik nerezonuje, nevymizela.
V době, kdy na popularitě napříč Evropou získávají nejrůznější hnutí s nacionalistickým směřováním, se i na Sokol
čas od času obracejí lidé, kteří si slovo
vlastenectví vykládají po svém. „Je na
nás, abychom vycítili, že to není to pravé. My jsme otevření, nemáme žádné
předsudky, ale pořád je důležité vědět,
kdo jsme a co jsme,“ říká Hana Moučková s tím, že hranice mezi vlastenectvím
a extremismem může být někdy až děsivě tenká. „Prozatím to jako přímé ohrožení nevidím. Je ale potřeba tuto hranici
hlídat a být ve střehu,“ dodává.
Na začátku července zaplavily metropoli tisíce sokolů z celé republiky, ale i
z různých koutů světa. Letošní XVI. všesokolský slet nabídl neuvěřitelnou podívanou na celkem patnáct tisíc cvičenců
a ukázal, na jak pevných základech celé
sokolství stojí. Organizace, kterou si
lidé spojují především se sportem, vždy
také stavěla na vlastenectví, svébytnosti
a ochraně demokracie. Všechny tyto
atributy od počátku tvořily ideu Sokola.
Zároveň byly také důvodem, proč se
spolek několikrát ocitl v hledáčku dikta-

tur jako nepřítel číslo jedna. Historie Sokola byla vždy složitá. Nejtragičtější
však bylo období nacistické okupace,
kdy přišly o život tisíce sokolů.

Nacisté a tragická noc
Všechny tyto oběti si i letos sokolská
obec připomněla 8. října. „Pravidelně
se pietní akce zúčastňuje sestra, která
byla přítomna, když jí nacisté odváděli
otce a strýce. Dnes je jí už přes devadesát let, a když ji slyšíte vyprávět, cítíte,
že ony tragické události jsou pro ni stále
živé,“ popisuje Moučková. Den, který
každý rok patří pietnímu aktu, není žádným náhodně vybraným datem z kalendáře. V noci ze 7. na 8. října 1941 vygradoval nacistický zásah proti sokolům –
coby nebezpečné součásti odboje, mohutnou vlnou zatýkání. Takzvaná
„Akce Sokol“ se dotkla více než
1500 sokolů, z nichž většina putovala
do koncentračních táborů a válku nepřežila. Mezi lety 1939 až 1945 bylo vězněno 11 611 členek a členů, 1 212 z nich
bylo popraveno a dalších 2 176 nepřežilo věznění. Během květnového povstání v roce 1945 padlo 654 sokolů.

ly, kterým věřili, vezmou za své,“ líčí
Moučková. Jedenáctý všesokolský slet
ve zmiňovaném roce byl historicky největší. Na Strahově se tehdy představilo
půl milionu cvičenců a v hledišti se prostřídaly téměř dva miliony diváků.
Do dějin se ale zapsal jako demonstrace odporu vůči nastupujícímu totalitnímu zřízení. Svůj názor přitom sokolové
vyjádřili bez náznaku agrese. Provolávané heslo „Nikdo nesmí diktovat, koho
máme milovat“, mluvilo za vše. Když sokolové procházeli v průvodu kolem tribuny s Gottwaldem a dalšími komunistickými představiteli, odvraceli od nich tvář.

„

Nikdo nesmí
diktovat, koho
máme milovat.
Postupný konec Sokola však nešlo odvrátit. Komunisté nejdříve organizaci
ovládli svými lidmi a v roce 1952 ji po
devadesáti letech existence zrušili. Ještě v roce 1968 nakrátko svitla naděje na
obnovu spolku. Ta však vzala za své
s příchodem normalizace. Moderní his-

Nadšení zlomil rok 1948
Těžké okupační období vystřídala poválečná léta plná naděje a nadšení. Čtyřicátý osmý rok ale vše ukončil. „Pořád
mám před očima jednu dobovou fotografii. Je na ní sokol, který sedí osamoceně na strahovských schodech a je zřejmé, že je lidsky naprosto zlomený. Je to
snímek z posledního sletu, kdy už všichni věděli, že je konec, že sokolské ideá-

XI. všesokolský slet na Strahově
v roce 1948 a osamocený sokol, který tuší, co komunisté rozpoutají.

torie Sokola se tak začala psát až po
roce 1989. Zájem o členství byl zprvu
veliký. „Spousta lidí se navrátila do sokolských řad, ale s tím, jak se uvolnila
společenská atmosféra a naskýtaly se
nové možnosti, členská základna postupně klesala,“ vzpomíná Moučková.

Hledání základních hodnot
V posledních letech je však situace jiná.
„Dnes je tak trochu zvláštní doba, kdy
se lidé začínají znovu obracet k tradičním hodnotám. Sokol je vyznává již od
svého založení. Dnes se ukazuje, že jsou
stále živé a aktuální. Myslím, že právě
proto si k němu tolik lidí nachází cestu,“
říká energická starostka. A něco na jejích slovech bude.
Sokolů je na 160 tisíc, přičemž dvě
třetiny členstva tvoří mladí lidé do šestadvaceti let. U organizace staré přes půl
druhého století je to úspěch. Moučková
za ním vidí i programovou pestrost Sokola, který se věnuje třeba i kulturním
aktivitám. Sportovat v rámci organizace
mohou navíc od počátku i ti, kteří nemají žádné výkonnostní ambice. „Ohromnou roli hraje také rodina. V drtivé většině se sokolská tradice táhne z generace
na generaci. Často se stává, že jsou v jednotách celé rodiny od praprarodičů až
po malé děti,“ říká Moučková.
Ačkoli si organizace zakládá na tradici, snaží se jít s dobou a být atraktivní.
To se ostatně projevilo i ve výběru skladeb červencového sletu, mezi nimiž se
objevila i píseň skupiny Mandrage.
Ambici být moderní splňuje i nabídka
sportů. „Oddíl v Jihlavě měl málo gymnastů. Bylo zapotřebí se přizpůsobit a nabídnout něco, co pořád bude mít prvky
gymnastiky, ale veřejnost – a tím myslím zejména mládež, o to bude mít zájem. A napadl je parkour! Výsledkem
je, že namísto volných míst mají přetlak
zájemců,“ líčí starostka.
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Sokolové z Kapverd cvičí od roku 1932
P
o vzoru českého Sokola začaly
vznikat jeho odnože v různých
koutech světa. Například ve Slovinsku, Chorvatsku, Spojených státech,
Kanadě, Srbsku, Austrálii, Dánsku
nebo také Švýcarsku.
Zajímavostí je, že už v roce 1932 byl
založen Sokol také na exotických Kapverdách. Mnozí obyvatelé ostrovního
státu vznik spolku vítali s velkými nadě-

jemi. „Cílem Sokola bylo založit jednu
velkou a spojenou kapverdskou rodinu,
vyhnat z jejího lůna zlo, korupci a všechny prvořadé faktory fyzického, morálního a intelektuálního úpadku národa,“
vzpomínal při padesátém výročí založení spolku jeden z nejaktivnějších kapverdských sokolů Manuel Nascimento
Ramos. Za vznikem tamního Sokola
stál původně stavební technik jménem

Júlio Bento de Oliveira. Z počátku jeho snahy s odkazem
na málo známé středoevropské prostředí působily na
Kapverdách hodně exoticky.
Brzy ale přinesly nečekaný
ohlas a poměrně rychle získal přes 2 tisíce členů. Jelikož se Sokol nesoustředil
jen na tělesný rozvoj, ale i na

Odhalení pamětní desky Sokola na Kapverdách. Zprava velvyslanec ČR Stanislav Kázecký, starostka České obce sokolské Hana Moučková a starosta Mindel Augusto Neves.
teoretické dovednosti, výrazně přispěl
ke zlepšení trochu primitivního kapverdského prostředí, které stále trápil velký
počet analfabetů.
(vrm)
Malíř Ota Bubeníček stál u zrodu Sokola v Uhříněvsi. Později maloval plakáty sletů (zcela vlevo), diplomy, trofeje i pohlednice. Zařadil se tak ke klasikům, vždyť první prapor Sokola je prací Josefa Mánesa.
Uprostřed Bubeníčkova legitimace sokolské jednoty z let 1931 až 1933 a vpravo snímek malíře ze všesokolského sletu v Praze z roku 1948.
REPROFOTO | OTA BUBENÍČEK, AUTOŘI EDUARD BURGET, ONDŘEJ VÁŠA
INZERCE

láznĚ na zkoušku? Výborný nápad!

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ
mArKýZy, ŽALUZIE
VENKOVNÍ rOLETy
GArÁŽOVÁ VrATA

LÁTKOVÉ rOLETy
rOLETy DEN-NOC

Vzorková prodejna v Čechách u Přerova
tel.: 581 205 230, mobil: 602 890 587

Jen za 8 680 Kč na osobu a týden
V termínu od 21.10.2018 do 10.3.2019 (mimo Vánoc a Silvestra)
Co nabízíme?
• 7× ubytování v našich prvotřídních hotelech v samém srdci lázní na pěší zóně • Polopenzi
• 7 léčebných procedur (1x suchá masážní vana, 1x uhličitá koupel, 1x relaxační koupel,
2x parafínový zábal rukou, 1x aromatická masáž částečná, 1x oxygenoterapie - 60 min.)
• Parkování poblíž hotelu v ceně pobytu
• Volný vstup na živou hudební produkci v Lobby baru Hotelu Savoy****
• Volný vstup do Aquafora – nejkrásnějšího akvaparku českých lázní – po celou dobu pobytu!

Cena za jednolůžkový pokoj

Cena za dvoulůžkový pokoj

Savoy ****

9 870 kč

10 570 kč

Goethe ***

8 680 kč

9 590 kč

Síla naší léčby Je znát!
rádi vám připravíme také Dárkový poukaz
dle vašeho přání. DaruJtE zDravÍ!

na pobyt

Jsme tu pro vás každý den 24 hodin denně!
tel: 354 203 000 Hotel Savoy**** tel: 354 204 000 Hotel Goethe***
recepce@spahotel-savoy.cz recepce@spahotel-goethe.cz

novĚ! 20% SLEva na pobyt IntEnzIvnÍ LyMFotýDEn
pro více informací klikněte na naše webové stránky:

www.spahotel-savoy.cz www.spahotel-goethe.cz
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První dámy občas musejí říkat
Co na Hradě nesnášela Olga Havlová? V čem udělal
chybu Václav Havel, když národu představoval svou
druhou ženu Dagmar, a jak zvládají svoji roli Livia
Klausová a současná první dáma Ivana Zemanová?
Ladislav Špaček, mistr etikety a někdejší dlouholetý
mluvčí Václava Havla, hodnotí všechny manželky
českých prezidentů od roku 1989.
5plus2
■ ROZHOVOR
MARTIN BRABEC
ČR | Česko mělo od sametové revoluce
čtyři první dámy. V mnohém se vzájemně
velmi liší, rozdílné měly i podmínky, za
kterých do této pozice vstupovaly. „Dagmar Havlová nejprve nebyla přijata veřejností příznivě, a to i proto, že Václav Havel neuposlechl rad, které jsme mu dávali,“ vzpomíná pro týdeník 5plus2 někdejší
mluvčí prezidenta Havla Ladislav Špaček.
Pro Olgu Havlovou to musel být pořádný životní veletoč, když se z manželky režimem pronásledovaného disidenta během pár revolučních týdnů
stala první dámou republiky. Na takovou roli se asi nijak ani ve skrytu duše
nepřipravovala, že?
Olga Havlová rozhodně neočekávala, že
by se někdy mohla stát první dámou, proto
na tuto roli nebyla vůbec připravená. Ostatně ani Václav Havel nikdy nečekal, že se
jednou stane prezidentem. Byla to obyčejná žena ze Žižkova, šička, která dělala uvaděčku v Divadle Na zábradlí. Zároveň to
ale žena, jež navzdory tomu, že neměla
žádné klasické vzdělání, tak byla neuvěřitelně sečtělá, empatická a velmi sociálně
vnímavá. A právě tyto vlastnosti umožnily, že když se 29. prosince 1989 stala první
dámou, tak se dokázala vyrovnat se všemi
požadavky, které pro ni vstup do tohoto
velkého světa představoval.

kterou jsem zmiňoval, se s tím dokázala
velice rychle vyrovnat. Ocitla se v pozici,
jež by málokterá žena zvládla bez karambolů. Paní Olze se to podařilo.
Vzhledem k její přímočaré povaze tuším, že mnohé společenské formality,
které vyžadoval hradní protokol, jí musely být značně protivné. Které to
byly?
Nejhorší pro ni byly takové ty bohapusté
formality, kdy prezidentský pár na státní
večeři stojí, podává ruku třem stům padesáti hostům, na všechny se usmívá a říkají
se přitom různé obvyklé zdvořilostní fráze. To pro ni bylo nekonečné utrpení. Podobné to bylo s konverzací při oficiálních
událostech. Říká se tomu
small talk, tedy takové
ty bezduché věty,
jejichž téma-

Co pro ni bylo v počátcích nejsložitější?
Nejobtížnější komplikací pro ni byla především skutečnost, že neuměla anglicky.
Ale také to, že třeba nikdy nenosila dlouhé róby, nikdy nebyla v žádném pozlaceném salonu či v nějakém královském paláci. Ovšem díky své osobnostní výbavě,

Ladislav Špaček

Narodil se 17. srpna 1949 v Ostravě, vystudoval pedagogiku,
vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
■ Někdejší dlouholetý mluvčí prezidenta Václava Havla a nyní
hlavně popularizátor etikety a autor mnoha publikací.
■ Působil také jako novinář a televizní moderátor. Pro Českou
televizi připravoval spolu s Petrem Studenovským pořad
o etiketě. Přednáší nejen o společenském vychování, ale
i o komunikaci s médii. Školí top manažery i politiky.
■ Je otcem režiséra Radima Špačka.

■

tem je počasí, dovolená, poznávání cizích
zemí. Zkrátka se říkají hlouposti. Nenáviděla to, ale nikdo to na ní nepoznal.
Olga Havlová po 40 letech komunismu oživila roli první dámy v oblasti
charity. Do té doby snad s výjimkou
Ireny Svobodové – ženy Ludvíka
Svobody – se manželky prezidentů
od 50. let do takových aktivit nepouštěly.
Role paní Olgy je v tomto ohledu skutečně nesmírně zasloužila. V Československu jsme do té doby neměli první dámy, to
byly prostě manželky prezidentů, které
byly někde v pozadí, v ústraní, nikdo
o nich nevěděl. Najednou ale Olga přišla
s tím, že po vzoru prvních dam v zahraničí
bude provozovat charitativní činnost.
Vždy k tomu tíhla a vždy se snažila pomáhat lidem kolem sebe. A teď najednou
měla tu příležitost i institucionální, založila proto Výbor dobré vůle, který má dodnes velmi zvučné jméno.
Když necelý rok po úmrtí Olgy Havlové
vstoupila na scénu nová manželka prezidenta Havla – Dagmar, neměla zrovna jednoduchou pozici. Asi musela očekávat, že bude s velmi populární Olgou
srovnávána na každém kroku, že?

Ano, Olga byla ženou, která vytvořila prototyp první dámy, proto také měla Dagmar Havlová tak obtížnou roli, když do tohoto veřejného prostoru vstupovala. Pan
prezident se domníval, že Dagmar Havlová bude všemi milována. Argumentoval,
že je to nejoblíbenější česká herečka, milována všemi vrstvami. Že je ženou, kterou
všichni znají a kterou všichni mají rádi.
My jsme jej upozorňovali na to, že teď ji
ale lidé uvidí v jiné roli. Nyní že už to nebude ta oblíbená komediální herečka, ale
první dáma, která stojí na piedestalu společenské významnosti, úcty a respektu a jejíž prototyp vytvořila asketická paní Olga.
A také se tak stalo – Dagmar Havlová nebyla přijata veřejností příznivě, a to i proto, že Václav Havel neuposlechl rad, které
jsme mu dávali: „Vyčkejte, nechtějte ji
hned prezentovat veřejnosti.“
Prezident Havel byl tedy přesvědčený,
že lidé paní Dagmar přijmou od začátku pozitivněji, než se nakonec stalo?
Věřil, že proto, jak je Dagmar oblíbená,
tak že hned od prvního dne lidé budou jásat a budou šťastni, že mají tuto novou milou veselou první dámu. Lid ji ale místo
toho přivítal chladně a agresivita médií, zejména bulváru, zbavovala Václava a Dagmar chuti do života. Mnozí se zkrátka nemohli smířit s tím, že se tato komediální
herečka najednou stane tím, čím byla paní
Olga. A trvalo to hodně dlouho, než tento
přerod Dagmar Havlová absolvovala
a než si získala srdce české veřejnosti. Pro
paní Dagmar to znamenalo dva tři velmi
krušné roky.
Na druhou stranu by se ale dalo čekat,
že pro Dagmar Havlovou bude jako
pro herečku jednodušší ustát novou
„roli“ první dámy, když na zájem lidí,
kamer a novinářů byla zvyklá.
Byla sice zvyklá na světla ramp, na kamery, ale ukázalo se, že to není stejný svět,
v jakém žila předtím. Tento nový svět byl
zlomyslný, agresivní, v mnohém nepřátelský, velmi kritický a záludný. Když dříve
dávala rozhovory z pozice herečky nějakému lifestylovému časopisu o své herecké
kariéře či o nové roli v divadle, šlo o rozhovory vesměs vedené mile. Ovšem teď na
ni vlítli zpravodajští vlčáci, kteří si chtěli
získat ostruhy tím, že zesměšní nebo skandalizují první dámu. Však znáte to pravidlo – čím výše kopete, tím máte pocit, že
jste důležitější. Ostouzet manželku pana
starosty v malém městečku, to nikoho nedojme. Jo ale kopnout si do první dámy
a pokoušet se ji zesměšnit nebo
zdiskreditovat, to je velké
sousto.
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hlouposti a dělat, že je to neštve

DAGMAR HAVLOVÁ (* 22. 3. 1953).
Jako druhá Havlova manželka
byla první dámou Česka v letech
1997 až 2003.

LIVIA KLAUSOVÁ (* 10. 11. 1943).
Manželka Václava Klause byla
v roli první dámy Česka 10 let
(2003 až 2013).

IVANA ZEMANOVÁ (* 29. 4. 1965).
Druhá manželka současného prezidenta Miloše Zemana je první dámou od března 2013.

Jak tyto situace snášel Václav Havel?
Velmi tím trpěl, protože svou ženu miloval, byla to poslední láska jeho života. Doufal, že Dagmar bude u veřejnosti oblíbená.
To hluboké zklamání, že se to nepodařilo,
se na něm podepisovalo a bezpochyby tím
trpěl jeho zdravotní stav. A co si musela vytrpět Dagmar Havlová, tak to je nám jasné.
Bylo to opravdu slzavé údolí, kterým si
prošla a až teprve po několika letech se vše
změnilo k lepšímu. Veřejnost si začala zvykat, že tato žena se vlastně chová ušlechtile, že už to není ta střelená holka z porcelánu, ale dáma, kterou všude ve světě přijímají s velkou úctou a respektem a která důstojně reprezentuje naši zemi.

Je to jeden z modelů, jak může první dáma
působit. Model skromnější, kdy manželka
prezidenta zůstává v pozadí a neúčastní se
prakticky ničeho, čeho nemusí. A to je případ paní Zemanové, která se nechá vidět
téměř výhradně jen při protokolárních záležitostech, státních návštěvách a podobně.

Zaznamenal jste v západních evropských státech nějaký nový trend v
tom, jakou roli manželky prezidentů
mají?
Tradiční pojetí role první dámy je v západní Evropě a v Americe už dávno fixováno.
Jsme to my, kdo jsme si museli prodělat
v uplynulých třiceti letech období učení
a zrání. Zaujal mě však ve své době francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Ten
jezdil se svou partnerkou Carlou Bruniovou na státní návštěvy ještě v době, kdy
spolu nebyli sezdáni. Sarkozy tím jasně
deklaroval: „To je první dáma, přátelé. To
je první dáma Francie, neboť je to moje
partnerka.“ A v tu chvíli ji všichni,
nejen celá Francie, ale i zahraniční
hostitelé při státních návštěvách, brali jako první dámu.
A to se všemi poctami,
které jí náležely. Takže ženu, kterou
označí politik
za svoji part-

nerku, na Západě berou jako první dámu,
což je u nás ještě trošku nezvyklé. To
Václav Havel se musel s Dagmar
oženit, aby byla pojímaná jako
první dáma – a ještě pak stejně měla několik let problémy, aby vůbec v té roli
byla
veřejností
uznána.
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To Ivanu Zemanovou, manželku současného prezidenta, na veřejnosti příliš nevídáme a s médii nekomunikuje téměř
vůbec. Je to vzhledem ke zvyklostem v pořádku?
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A které další osobnostní předpoklady, kromě znalosti angličtiny, podle
vás měla?
Je velmi vzdělaná, kultivovaná, uměřená
ve svém chování i v oblékání a také při veřejném vystupování. Přitom je velmi veselá, společenská a příjemná v osobním kontaktu, takže roli první dámy přijala s naprostou samozřejmostí a myslím si, že ani
veřejnost na vteřinu nepochybovala
o tom, že tato žena se na první dámu hodí.

V případě našich sousedů na Slovensku je manželka prezidenta Kisky vidět ještě méně než Ivana Zemanová.
Tedy skoro vůbec…
Manželka pana Kisky se neúčastní žádných akcí, dokonce ani protokolárních povinností. Okamžitě po zvolení svého manžela prohlásila, že ona se nebude ničeho
účastnit, že bude pečovat o děti. Její muž
na hradě je tak vlk samotář, což je ve světě mimořádně neobvyklé. Když přijíždí
na Slovensko zahraniční návštěva v páru,
vítá ji pouze prezident, případně po jeho
boku, jak se u našich sousedů zavedlo, stojí manželka ministra zahraničních věcí. Ta zastupuje dámský prvek, jenž je u takových příležitostí podle
protokolu nezbytný.
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Předpokládám, že Livia Klausová byla
na svou pozici na Hradě oproti Havlovým manželkám připravena lépe.
Vždyť Václav Klaus byl v nejvyšších politických funkcích v podstatě od začátku 90. let, takže ideální podmínky?
Je pravdou, že paní Livia měla spoustu let
na to, aby se na roli první dámy natolik připravila, aby ji poté dokázala rychle vstřebat. Navíc k tomu měla osobnostní předpoklady, hovořila anglicky, takže se mohla na státních večeřích skvěle projevovat,
což první dámy Václava Havla neuměly.

Není takový odstup už spíš na škodu?
Paní Zemanová se patrně necítí být disponována k tomu, aby žila bohatým veřejným, společenským, kulturním životem,
a pokud se jí do toho nechce, je lepší, že raději volí tuto uměřenější cestu, než aby se
do toho nutila kvůli svému okolí.

ka

OLGA HAVLOVÁ (* 11. 7. 1933,
+ 27. 1. 1996). První manželka Václava Havla byla první dámou šest
let, zemřela na rakovinu.

www.olma.cz
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Aféry hvězd první republiky.
Tak by se o nich psalo dnes
Adina Mandlová a její průšvih s autem, kokainové trapasy Hugo Haase, ale třeba také změna
pohlaví úspěšné sportovkyně. Prvorepublikový „bulvár“ byl plný senzačních zpráv. A někdy i ten
za protektorátu. Přečtěte si, jak by tehdejší kauzy celebrit popisovali novináři v dnešní době.
SKANDÁL MILOVNÍKA
MLADÝCH MUŽŮ
Filmový magnát a šéf barrandovských
ateliérů Miloš Havel je sice mimořádně
vlivný a společenský muž, avšak přesto se
snaží držet stranou zájmu novinářů. Důvod?
Je to kvůli své homosexuální orientaci. Nyní
navíc vyplynulo na povrch, že svěřil režii filmu
Jarní píseň jistému nezkušenému herci jménem Rudolf Hrušínský.
Proč asi… Přizná někdy, že jde o odměnu za náklonnost mladého
kumštýře?
FAKTA: V českých zemích až do roku 1950 platil zákon trestající
styk osob stejného pohlaví vězením. S příchodem nacistů začala
být situace pro homosexuály ještě více nebezpečná a Havla
samotného několikrát vyslýchalo gestapo. Pravdou je, že se rád
obklopoval mladými muži. Mnohdy mělo jít o nadějné herce
i tvůrce. Častokrát se v této spojitosti zmiňovalo například
jméno režiséra Františka Čápa. A zmiňovaná „aféra“ spojená
s Rudolfem Hrušínským? Ta se v tisku odehrála v roce 1944.
Novináři a především Havlovi odpůrci v ní zavdali klepům, které
se v té době kolem lidí od filmu točily.

HAAS SI TAJNĚ KUPUJE PŘEDRAŽENÝ KOKAIN

Foto: archiv MAFRA, Shutterstock, Profimedia, Wikipedia, Studio KUBA & PILAŘ architekti

To zase byla ostuda. Populární herec a komik Hugo Haas opět nezvládl svou
náklonnost ke kokainu. Jak přiznala jeho milenka Adina Mandlová, trpí často
záchvaty beznaděje a rozmrzelosti, když šňupe a droga přestává účinkovat.
„Všechny peníze utratil po barech za předražený, tajně kupovaný kokain, každou
chvilku mu pak nezbývalo na domácnost,“ lomila rukama naštvaná Mandlová.

MANDLOVÁ ZAVINILA
TRAGICKOU NEHODU
Filmová sexbomba Adina Mandlová
svou lehkovážností způsobila tragédii.
Při projížďce vozem svého milence
Hugo Haase svěřila řízení svojí
kamarádce Bertě. Ta však při jízdě,
která jí evidentně moc nešla, srazila
chodce. Jeho zranění z počátku
nevypadalo fatálně, a tak Mandlová
vzala vinu na sebe a tvrdila, že
řídila ona. Muž ale posléze zemřel,
údajně kvůli tomu, že jeho zranění
zkomplikovala silná cukrovka, kterou
trpěl. Slavná herečka však z průšvihu
vybruslila. Jak jinak než díky svým
konexím.
FAKTA: K této tragické události
skutečně došlo, a to na jaře roku 1935.
Mandlové pak už veřejnost nevěřila, že
nehodu nezavinila. Zvláště, když byla
nakonec všech obvinění zbavena.

FAKTA: Experimentování s omamnými látkami, a právě zejména s kokainem,
patřilo ke zlaté éře Barrandova a jeho slavným tvářím. Haas rozhodně nebyl tedy
jediným, který by se těmto „radovánkám“ oddával. Zmíněné vzpomínky na trable
Haase s bílým práškem Mandlová skutečně uvedla, ale až mnohem později
a dávno poté, co už s Haasem nežila.

ŠOK! REKORDWOMENKA ZMĚNILA POHLAVÍ
Spekulacím je definitivní konec, naše úspěšná atletka Zdena Koubková je ve skutečnosti
muž! „Běží nádherným, mužským půlkařským krokem. Bílé zuby září ve snědé chlapecké
tváři,“ stojí v knize Zdenin světový rekord. Je toto očekávané doznání veřejnosti, jak to se
světovou rekordmankou v běhu na 800 metrů ve skutečnosti je? Jistě, a nejen to!
Pražský ilustrovaný zpravodaj otiskl také přiznání ve formě seriálu na pokračování
se vše všeříkajícím názvem: Zdeněk Koubek – Příběh světové rekordwoman.
FAKTA: Prvorepubliková sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve
30. letech titulována jako „rekordwoman“, vždyť v roce 1933 vytvořila
světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce.
Zdena nikdy nepůsobila příliš žensky, ale až kniha z roku 1935, ze které je
citováno, dala všem pochybnostem za pravdu. Po vydání knihy funkcionáři rozhodli,
že Koubková už na závodní okruhy nevkročí. V době vydání druhé zmiňované knihy už
měla za sebou Koubková řadu prohlídek u odborníků, kteří usoudili, že u ní převažují
mužské znaky a doporučili jí operaci. Tu úspěšně podstoupila a stala se skutečným
mužem – Zdeňkem Koubkem. Ten se o svůj příběh podělil s veřejností v rámci
několikaměsíčního turné po USA. Později se oženil a pracoval jako úředník.

INZERCE

Jeden partner pro mobilní data,
volání i pevný internet
Malá překladatelská
agentura, truhlářská
dílna, kadeřnictví,
designérské studio
nebo menší instalatérská
firma, ti všichni dnes
k podnikání potřebují
připojení k internetu.
Nejen proto, aby mohli včasně
reagovat na dotazy a požadavky
svých zákazníků, ale také proto, aby mohli kdykoli a kdekoli
upravovat potřebné dokumenty
a sdílet je v reálném čase se svými spolupracovníky nebo plnit
požadavky spojené s elektronickou evidencí tržeb. Moderní
technologie jsou zkrátka základem plnohodnotné komunikace
ve všech oborech a dokáží ušetřit čas i peníze.
„Vlastním malou dílnu a zaměstnávám tři šikovné řemeslníky,“

říká pan Jiří z Českých Budějovic.
„Jelikož se na dílně různě střídáme, všichni ke komunikaci mezi
sebou nebo se zákazníky využíváme jak volání, tak mobilní data.
Bez e-mailu a chatu v mobilu si
už fungování vůbec nedokážu
představit. Zároveň mám kan-

celář, ve které potřebuji stabilní
a neomezené připojení k internetu.
Zajišťujeme odtud veškerou komunikaci se zákazníky, spravujeme
webové stránky firmy a účty na sociálních sítích, účetnictví a také
zálohujeme veškerou dokumentaci,“ doplňuje.

S tarify Red+ Office také
neomezený internet zdarma
Zajímavé řešení pro malé firmy,
které potřebují pro své zaměstnance zajistit dostatek mobilních dat a zároveň vyřešit pevné připojení pro svoji kancelář
nebo dílnu, nabízí společnost
Vodafone. Nabídka Red+ Office obsahuje kromě výhodného
tarifu s neomezeným voláním
a dostatečným balíčkem mobilních dat až pro 6 SIM karet nově
také neomezený pevný internet
zdarma.
Tato výhodná nabídka pro malé
firmy a živnostníky komplexně
pokryje jejich požadavky na mobilní data a hlasové volání pro
zaměstnance nebo spolupracovníky a zároveň přinese úsporu za kvalitní a rychlé připojení
kanceláře k pevnému internetu.
Zjednoduší se i fakturace, neboť
vyúčtování za veškeré telekomunikační služby přijde na jedné
faktuře.
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Tanky opět zahřmí v Praze

Tisíce vojáků i hasičů
a stovky kusů techniky.
Hlavní město se
po deseti letech dočká
přehlídky, která nemá
obdoby od roku 1985.

Století přehlídek

100 LET
REPUBLIKY
ČR | Bude to největší vojenská přehlídka v novodobé historii České republiky.
Během oslav 100 let vzniku Československa má v neděli 28. října od 14 hodin
po Evropské ulici pochodovat 2151 příslušníků bezpečnostních sborů, tedy zejména vojáků, policistů nebo hasičů,
a předvede se 236 kusů techniky. Nejmodernější v Česku vyráběný vojenský letoun se však nad Prahou neobjeví.
Vojenské defilé zahájí projevem prezident Miloš Zeman, po jeho slovech už
velkolepá vojenská show odstartuje.
Nad hlavami diváků se nejprve proženou
letadla Gripen či L-159 Alca a vojenské
a policejní vrtulníky. Následně budou
před diváky mašírovat vojáci, policisté a
další a spolu s nimi jejich technika.
„Lidé uvidí na jednom místě to nejlepší,
čím se může současná česká armáda
chlubit,“ uvedl první zástupce náčelníka
Generálního štábu AČR generálporučík
Jiří Baloun. Ukážou se tak například moINZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.
tel.: 776 192 242

Nejmodernější tanky ve výzbroji české armády T-72M4 CZ se představily
už při minulé přehlídce v roce 2008. Tisíc diváků tehdy od sledování přehlídky neodradil ani nepříjemný déšť.
FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA
dernizované tanky T-72 M4 CZ, které budou vybavené gumovými patkami, aby
neponičily pražské silnice. Dále obrněná
vozidla IVECO, transportéry Pandur, zásahové vozidlo URNA i třeba speciální
technika hasičů.
Celou akci bude živě přenášet kanál
ČT24. Přehlídku budou přímo na místě
sledovat i zahraniční hosté, mezi nimi
i americký ministr obrany James Mattis.

Nový letoun bude chybět
Nedělní přehlídka bude vyvrcholením
vojenských manévrů, které začnou už
v pátek 26. října, a to výstavou vojenské
techniky na Letné. Lidé si budou moci
prohlédnout současné i historické armádní stroje, představí se ale i policie, hasiči, záchranka a celníci. Celkem bude vystaveno 153 kusů techniky, která sloužila od roku 1918 do dnešních dní, tedy za

Přidejte se k nám!
●
●
●
●
●

Chcete doručovat dopisy?
Chcete rozvážet balíky?
Chcete třídit dopisy nebo balíky?
Chcete pracovat za přepážkou?
Chcete znát všechny výhody práce na poště?

Česká pošta Vám nabízí zajímavé pracovní pozice
(pracovní poměr nebo brigáda).
Volejte, pište, tešíme se na Vás!
●
●
●
●

Poštovní doručovatel/ka
Pracovník/ce přepážky
třídič/ka zásilek
řidič/ka

Volejte 800 223 000
www.tvojebudoucnost.cz

posledních 100 let. Za návštěvu také stojí legendární „nádražka“ na dejvickém
nádraží, v jejímž okolí zastaví replika
historického legionářského vlaku.
Nedělní přehlídku ukončí vzdušná
show v podobě přeletu armádních vrtulníků s dýmem v barvě trikolory. Ve vzduchu se bohužel neobjeví poslední letadlo
české výroby, nástupce Albatrosu Aero
L-39NG (Nová generace), které jeho konstruktéři z Aero Vodochody představili teprve před několika dny. „Nový letoun
Aero L-39NG se neukáže, v současnosti
je teprve zaváděn do výroby, proto zatím
není v Armádě ČR využíván,“ potvrdil
mluvčí ministerstva Petr Sýkora.
Poslední – a dosud jediná – vojenská
přehlídka po sametové revoluci se uskutečnila před 10 lety. Masivní přehlídky se
jako demonstrace síly za komunismu konaly častěji, poslední monstrózní se na Letenské pláni odehrála v roce 1985. (jos)

Vůbec první velký slavnostní pochod
příslušníků československé armády proběhl
30. června 1918 ve francouzském městě
Darney. Od roku 1919 se vojenské přehlídky
konaly v Praze. Prezident Masaryk se
během nich rád ukazoval koni. Od 30. let
se ukázky armády a jejího vybavení staly
jednotícím prvkem proti postupujícímu
nacismu, poslední velká byla v létě 1938
během všesokolského sletu (na horním
snímku) na strahovském stadionu.

Čs. armáda se do pražských ulic vrátila až
v roce 1945, kdy bylo přehlídek hned
několik. První velká se konala 17. května
na Václavském náměstí. Po nástupu
komunismu se ustálila dvě data – vojáci
se předváděli vždy po pěti letech na jaře
při výročí osvobození a na podzim při
výročí vzniku republiky. Poslední se
uskutečnila v roce 1985 (na snímku),
další pak až roku 2008. Významné byly
i zahraniční návštěvy. Zatímco v roce
1929 se akce zúčastnil egyptský král, od
roku 1948 to byli hlavně sovětští státníci.

Balík na poště dostanete raz dva!
Česká pošta umožňuje
od 1. 10. 2018 nový způsob vyzvednutí balíků
pomocí kódu. Zprávu
o tom, že máte na poště
balík, dostanete do e-mailové schránky nebo sms
do Vašeho telefonu zároveň s kódem.
díky tomuto kódu budete obslouženi na poštách
se specializovanou přepážkou Balíkovna daleko
rychleji. navíc nebudete
muset předkládat průkaz
totožnosti.
Pro balík může dojít kdokoli! stačí znát kód a jméno adresáta nebo číslo
zásilky.

KÓD
V AVÍZU

ZADÁNÍ KÓDU DO
VYVOLÁVACÍHO
O
SYSTÉMU

PŘÍPRAVA
ZÁSILKY
V ZÁZEMÍ

RYCHLÉ
VYDÁNÍ BALÍKU

Česká republika

100 LET
REPUBLIKY
ČR | Když byly po roce 1918 zrušeny
v Československu šlechtické tituly i rakouské řády pro vojáky i civilisty, vyvstala otázka, jak je nahradit. A jestli vůbec.
Z počátku totiž zaznívaly hlasy, že nová
republika bude úplně jiná než monarchie
a že žádná vyznamenání nebudou třeba.
Takové názory se ale nakonec neprosadily. Vždyť stovky vítězných i utrápených
vojáků a legionářů se vracely z daleké ciziny v ty slavné dny i další roky poté do domoviny a jejich zásluhy bylo nutné ocenit.
Proto nakonec vznikly nové metály, nad
nimiž se od roku 1922 skvělo jediné státní
vyznamenání – Řád Bílého lva.
Uděloval ho prezident Masaryk a jedním z prvních oceněných byl, ač se tomu
dnes těžko věří, italský fašista Benito Mussolini. „Jenže Mussolini tenkrát ještě nebyl
diktátorem ani Hitlerovým přítelem.
Za první světové války se významně zasazoval o propagaci čs. legií, zajímal se o české dějiny. V roce 1913 dokonce napsal

Metály měly v ČSR namále
zdaleka jediným. Za socialismu Bílého
lva získali například Leonid Brežněv, a to
už pět let po srpnové okupaci, nebo libyjský vůdce Muammar Kaddáfí.
V současnosti má Česko dva řády a dvě
medaile: Řád Bílého lva a Řád T. G. Masaryka, medaili Za hrdinství a medaili Za zásluhy. „U nás je to čestná záležitost. V některých zemích je ale ocenění spojeno třeba s daňovým zvýhodněním nebo doživot-

ní veřejnou dopravu zdarma,“ podotýká
Stehlík. Česká vyznamenání jsou z masivního zlaceného stříbra, ale třeba sovětský
Řád vítězství byl ze zlata a platiny, vše
osázené 174 diamanty. „Má cenu v milionech, dokonce možná v desítkách milionů
korun. Těch bylo uděleno jen dvacet,“ uzavírá historik s tím, že řády bývají sběratelsky cenné, neboť s časem neztrácejí na
hodnotě.
(jos)

Jak to bude 28. října?
Prezident Miloš Zeman se letos chystá
ocenit mimo jiné zpěváka Michala
Davida, slovenského podnikatele Pavola
Krúpu či legendu Českého rozhlasu Karla
Lánského. Medaili Za hrdinství obdrží tři
padlí čeští vojáci, kteří zemřeli letos
v létě při misi v Afghánistánu.

INZERCE

blýskněte se
dokonalými
příbory

Z NAŠÍ

PLATÍ:
ST

ČT PÁ SO NE

V NEDĚLI 28. 10. MÁME ZAVŘENO.

akční nabídky
OD STŘEDY DO SOBOTY 24. 10. – 27. 10. 2018

BANÁNY
1 kg

5

MAX.

Mladá republika chtěla
po roce 1918 zlikvidovat
vše, co připomínalo
monarchii. Málem
to odnesla i tradice
udělování vyznamenání.
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RAJČATA CHERRY
250 g

VEPŘOVÁ PEČENĚ*
balená ve vakuu
cena za 1 kg

100 g 5,16 Kč

kg

osoba/den

AK

AK

15,90

12,90

CE

CE

26,90�

19,90�

-40%

ROHLÍK
pšeničné pečivo
43 g

MANDLE PLÁTKY,
MANDLE MLETÉ,
LÍSKOVÁ JÁDRA MLETÁ
100 g

CUKR KRYSTAL
1 kg

100 g 2,79 Kč

MAX.

20

79,90

-35%

ks

osoba/den

AK

12,90�

MAX.

2

6

29,90�

-38%

TOALETNÍ PAPÍR PENNY
2vrstvý | 68 m
1 ks | cena za 1 ks 9,90 Kč

1 l 328,43 Kč
MAX.

1 l 19,80 Kč
záloha
na lahev 3,- Kč

METAXA 5
38 % alk.
0,7 l

24,90

CE

7,90

-36%

PIVO EXCELENT 11
ležák světlý
0,5 l

AK

AK
CE

1,90�

-16%

KAPSIČKY PEDIGREE
různé druhy
12x 100 g
100 g 5,83 Kč

ks

osoba/den

PŘEPRAVKY
osoba/den

CENA ZA 1 ks
PŘI KOUPI 3 ks

-37%

229,90
399,90�

-42%

6,90/1ks
9,90�

CE

15,90�

CE

9,90

AK

-30%

AK

69,90

CE

AK

AK
CE

knížku Mistr Jan Hus – muž
pravdy. Takže nikdo nepochyboval o tom,
že si toto ocenění zaslouží,“ vysvětloval
v rozhovoru pro magazín Pátek Lidových
novin historik Eduard Stehlík.
Za oceněním Musolliniho mohlo být
ale ještě i něco dalšího. Masaryk tehdy
možná chtěl zamezit ochladnutí vztahů
mezi Itálií a mladým Československem.
Důvodem bylo, že rok předtím měl být na
Musolliniho spáchán atentát kvůli jeho rodícímu se nacionalismu. Jenže atentátník
Zaniboni byl zatčen a při výslechu vypověděl, že finanční zdroje k uskutečnění
celé akce vedou do Československa.
Prý k členům tuzemské sociální demokracie, ale i přímo na Hrad – k T. G. Masarykovi. To se ovšem italským vyšetřovatelům prokázat nepodařilo.
Ovšem Mussolini jako řádem oceněný
„neřád“ nebyl v historii Československa

1,20

CE

T. G. Masaryk vyznamenal i budoucího diktátora Mussoliniho.

119,-�

-41%

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám
a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 6 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 24 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 40 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány
na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým
a propagačním účelům. Vzhledem k faktu, že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné.
Česká potravina je prostě naše. Pochází z naší země a splňuje ta nejpřísnější kritéria. V PENNY najdete až 70 % potravinářských výrobků, které splňují kritéria pro označení Česká potravina nebo Vyrobeno v České republice. Jako Česká potravina jsou označeny nezpracované potraviny, jako
jsou maso, ovoce, zelenina, které mají 100% původ v České republice, a zpracované potraviny, u kterých musí z České republiky pocházet minimálně 75 % složek a které byly vyrobeny v ČR. Jako Vyrobeno v České republice jsou označeny potraviny, pokud jejich výroba proběhla na území
České republiky. Naši zákazníci si tak mohou být jisti, že nakoupí hezky česky. Fotografie je pouze ilustrativní a může obsahovat potraviny, které nesplňují podmínky pro užití označení Česká potravina ani Vyrobeno v ČR. Více na www.penny.cz. Body za své nákupy můžete získat od 18. 10.
do 24. 12. 2018. Získané body lze uplatnit od 18. 10. do 31. 12. 2018. Akce s příbory VIVO od Villeroy & Boch Group platí do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých prodejnách Penny Market
Přijímáme:
s.r.o. Částka pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev, částek za vratné obaly a loterijní služby. Fotografie je pouze ilustrativní a zobrazuje návrh k servírování. Více na www.penny.cz.
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Česká republika

Oslavy 28. října v zrcadle dějin
Výročí vzniku ČSR bylo
příležitostí nejen slavit,
ale v dobách nacistické
a komunistické totality
i chvílí, kdy projevit
vzdor. Víte, že...
…za první republiky se 28. října nesmělo pracovat a hlídali to i četníci?
Oslava vzniku ČSR byla za první republiky dnem národního veselí a oslav, přehlídek a procesí. Bylo volno, nesmělo se pracovat a objevily se i případy, kdy selka
kropila prádlo a četníci ji upozorňovali, ať
to nedělá. Výročí neslavili Němci žijící
v ČSR, což po nich ani nikdo nechtěl, čekalo se ovšem, že v ten den nebudou pořádat protesty.
…20. výročí bylo to nejsmutnější?
28. říjen 1938 – zřejmě nejsmutnější sváteční den v naší historii. Jeho atmosféru
dobře ilustruje hlavní titulek Lidových novin – „Slavnosti v slzách“. Právě proto, že
šlo o kulaté 20. výročí samostatnosti, konaly se už od roku 1937 velké přípravy.

Jenže měsíc před oslavou byla přijata mnichovská dohoda a Československo přišlo
o velkou část svého území. 28. října se proto tentokrát šlo normálně do práce, vláda
rozhodla, že není co slavit. Uskutečnilo se
ale alespoň několik demonstrací.
…v roce 1939 Češi demonstrovali navzdory německým hrozbám?
V roce 1939 byl
už svátek německými okupanty zakázán, přesto se
na řadě míst protektorátu konaly
mohutné demonstrace. Jen v Praze vyšlo do ulic na 100 tisíc lidí, všude se
prodávaly stužky s trikolorou. Hitler z Berlína hrozil zrušením autonomie a vysláním
dalších tanků. Nacisté v Praze stříleli, z Žitné ulice byly hlášeny první oběti, student
Jan Opletal (na snímku jeho pohřeb) a také
dělník Václav Sedláček, kterého neznámý
pachatel střelil přímo do srdce. Protesty proti nacistům pokračovaly v listopadu po
Opletalově pohřbu, na což Němci zareagovali zavřením českých vysokých škol a popravou devíti vůdců studentských hnutí.

…Heydrich měl zemřít 28. října 1941?
Když koncem
září
1941 nastoupil do Prahy
jako zastupující říšský
protektor
Reinhard Heydrich, okamžitě vyhlásil
stanné právo a nechal popravit i mnoho významných čs. důstojníků, například generála Bílého, přítele Františka Moravce, který z Londýna řídil čs. zahraniční vojenskou rozvědku. Právě on se chtěl pomstít
za toto vraždění a naplánoval proto operaci na Heydrichovu likvidaci. Parašutisté
Gabčík a Svoboda se začali připravovat na
svou misi v protektorátu, Heydrich měl zemřít symbolicky právě ve svátek 28. října.
Jenže Svoboda se při výcviku zranil. Zastoupil ho Kubiš (na snímku s Gabčíkem),
který ale musel podstoupit celý výcvik znovu. Operace, při níž byl Heydrich zlikvidován, se tak posunula o více než půl roku.
…komunisté místo výročí republiky slavili znárodnění?
40. výročí se sice speciálně a jen pro vybrané funkcionáře slavilo v pražském

Obecním domě jako Den republiky,
nicméně už předtím, v roce 1951, tento
svátek oficiálně nahradil svátek známý
jako Den znárodnění. Ten platil až do
roku 1975, kdy se sice obnovil svátek Den
samostatnosti Československa, ovšem
zase bylo zrušeno pracovní volno.
…připomínka vzniku ČSR se stala demonstrací proti sovětské invazi i proti
komunistické totalitě?
Výročí 50. let samostatnosti se v roce
1968 neslo ve velkém rozčarování ze srpnové okupace armádami Varšavské
smlouvy. Proto Čechoslováci neslavili,
ale protestovali proti invazi.
Paradoxní situace nastala o dvacet let později,
v roce 1988. Na
pátek 27. října
byla na Václavské náměstí v
Praze svolána povinná manifestace s funkcionáři. Jenže v sobotu 28. října se na to
samé místo vypravili odpůrci komunistické diktatury a tam, kde se den předtím slavilo, den poté už létaly rány pendreky
a protestující kropila vodní děla.
(jos)
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Blanka 3B 5+KK

8 597 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ
Objednávejte
+420 377 825 782

Z DA R M A
katalog 380 domů

www.ekonomicke-stavby.cz

Česká republika

Nová doba vznikajícího
Československa díky
rádiu spojila lidi z měst
a vesnic, krátila sukně
i vlasy paní správcové
z Hrabalových Postřižin.
Přesto zůstala první
republika místem
propastných rozdílů.

Zatímco ve 30. letech levně stavěné baťovské domky ve Zlíně
byly původně dělnickým bydlením jen na 30 roků, funkcionalistická brněnská vila Tugendhat
(foto dole) za tehdejších 5 milionů korun měla rodině majitele sloužit generace. Jenže Fritz a
Greta Tugendhatovi v domě prožili jen 8 šťastných let, když v
roce 1938 museli utéct před nacisty. Dělník s průměrnou prvorepublikovou mzdou by na stavbu
této vily vydělával 500 roků.
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Kontrasty 1. republiky
Po první světové válce dámám začal překážet korzet plný kostic a drátů. Měnil se ideál krásy, a tak nechtěly být sešněrované do vosích pasů. Ve 20. letech
jsou oblíbeným spodním prádlem košilky, volnější
podprsenky, které zatím nepodpírají a netvarují ňadra, k tomu dojde o desetiletí později, ale také podvazky držící punčochy. Žena v kalhotách je v té době pořád ještě výjimkou. „I ve třicátých letech by budila
pohoršení,“ říká historička Miroslava Burianová.

Cikorka i hovězí na madeiře
Teprve konec roku 1919 přinesl zklidnění „hladových bouří“ i kvůli tvrdému postihu lichvářů a nepoctivých keťasů
s nehoráznými cenami potravin. Přesto mnozí jedli skromně. „Den začínal bílou kávou nebo cikorkou ke snídani a
krajícem většinou suchého chleba. K obědu byly husté zeleninové polévky, případně další lehké jídlo. Ale drtivou
většinou bezmasé,“ vysvětluje historik Vladislav Severin.
„Když to finance dovolily, v neděli maso bývalo. I polévky
s kroupami, krupicí nebo nudlemi a časově náročnější jídla
typické české kuchyně. A pro hlavu rodiny i točené pivo
donesené z hospody,“ dodává historik. Zato honorace jedla jinak. Filmové hvězdy Vlasta Burian
a Adina Mandlová prosluly mlsnými jazýčky. Zatímco žižkovský Pepík si „pošmákl“ na lepenici či karbanátkách z
hub, v nóbl kuchyních servírovali hovězí na madeiře, tetřeva na víně, o Vánocích samozřejmě šneky a po celý
rok pražskou šunku „s masíčkem
krásně růžovým, tukem po kraji sněhobílým a chutí lahodnou“. (kor, jos)

FOTO |
iDNES.cz,
MAFRA
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Stovky originálních artefaktů z hlubin oceánu.
Dokonalé rekonstrukce kajut i strojoven.
Palubní vstupenky s příběhy reálných cestujících.
Skvělý
tip na rodinný výlet.
Sk

V Ý S TAV I Š T E

BRNO

30.10. TITANIC PRIPLOUVÁ DO BRNA
3

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

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

Použití

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

tejp. páska CAPSiCoLLE 5 cm x 5 m hřejivá

na bázi kapsaicinu,

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

Ke koupi na stránkách

www.lekarnatypos.cz
www.hrejivanaplast.cz

NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU

ZA AKČNÍ CENY
SEŽENETE
VŠECHNO PRO
VAŠE DĚTI!

kloubům i svalům
Barevné náplasti neboli
tejpy jsou oblíbenou
pomůckou, jak pomoci
šlachám, kloubům či
svalům od bolesti. Je ale
třeba se radit s experty.

R

ůžové, modré nebo třeba žluté
náplasti kdekoli na těle. Módní doplněk? Ne, především fyzioterapie – tejpování, konkrétně kineziotejping.
Přikládání elastických barevných pásek
na konkrétní části těla vám uleví od bolesti či usnadní pohyb. Jejich použití je však
nutné konzultovat s odborníkem, protože
jinak mohou být neúčinné.
Tejpování, taping, tejping nebo kineziotejping. Tak se dá nazvat fyzioterapeutická metoda, při které dochází k lepšímu
prokrvení šlach, svalů či kloubů a k jejich
relaxaci. Používá se preventivně nebo až
po vzniku bolesti třeba po sportu.
„Nefunguje to ale tak, že přiložíme
náplast a všechno se tím vyřeší,“ upozorňuje fyzioterapeutka Jana Šimonková. Tejping se většinou používá jako doplněk celkové rehabilitace a sám o sobě prý daný
problém neřeší. Podle všech oslovených
terapeutů je před použitím kineziotejpu
důležitá konzultace s lékařem. Ten pacien-

FOTO | SHUTTERSTOCK

ta naučí, jak ho správně aplikovat a poté
ho už může používat sám. „Pokud si pacient nalepí pásku špatně, může si své problémy prodloužit či zhoršit,“ vysvětluje fyzioterapeutka Daniela Benediktová. Na internetu jsou také ke zhlédnutí nejrůznější
instruktážní videa, jak tejp správně aplikovat, podle expertů však nic nenahradí návštěvu odborníka. Každému jedinci navíc
vyhovuje něco jiného.
Pásky jsou voděodolné a vydrží několik dní. Podle terapeutky Lenky Mikulové
je však nelze nosit neustále, kůže si musí
také odpočinout. Ani Benediktová dlouhodobé používání nedoporučuje: „Předepisuji ho většinou na týden maximálně čtyřikrát za sebou. Pokud ale obtíže nadále trvají, není už tejp vhodným řešením,“ popisuje.
(re, lidovky.cz)
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Citroën C3 1,2 PureTech 82 MAN...

Mercedes Třída S...

Ford Transit 2,2 L3H2 6 míst

Vyrobeno

Vyrobeno

Vyrobeno

2018

2014

2011

Tachometr 4 000 km

Tachometr 61 248 km

Tachometr 146 000 km

Palivo

benzín

Palivo

benzín

Palivo

diesel

Cena

299 000 Kč

Cena

1 459 000 Kč

Cena

277 090 Kč

Color Cars, spol. s r.o.
318 690 132
www.citroencc.cz

CAR1 Vysokov
+420 733 100 112
www.car1.cz

PRIMEX PLUS s. r. o.
312 527 666
www.uzitkove-vozy-dodavky.cz

Zrádné viry můžou seniory zabít
Riziko pneumokokové infekce roste s věkem, starší lidé se proti ní mohou nechat očkovat spolu s chřipkou
ČR | Zrádné pneumokokové infekce ohrožují seniory více než kteroukoli jinou skupinu. Fatální následky může mít pro starší
lidi také zdánlivě banální chřipka. Oběma
těmto zdravotním hrozbám je přitom ideální předcházet právě v těchto dnech.
„Vyšší výskyt pneumokokových infekcí
je zaznamenáván od října do května.
Ve stejném období probíhá obvykle chřipková sezona. Nabízí se proto spojení prevence obou onemocnění a současné očkování proti pneumokokovým infekcím i proti chřipce,“ vysvětluje lékařka Zarina Karimová z očkovacího centra Nemocnice
Na Bulovce. „Samozřejmě je ale možné nechat se proti pneumokokům očkovat během celého roku, nezávisle na chřipkovém
období. Vakcína proti pneumokokovým infekcím se aplikuje v jedné dávce bez nutnosti dalšího přeočkování,“ dodává.
Riziko pneumokokové infekce roste přímo úměrně s věkem. V rozmezí 50 až
65 let se podle dostupných studií dvakrát
zvyšuje. Nad 80 let je pak dokonce skoro

FOTO | SHUTTERSTOCK

FAKTA
261 lidí podlehlo v chřipkové sezoně
2017/2018 vážnému průběhu nemoci.
74 milionů stála VZP loni léčba
nemocných s chřipkou.
238 lidí starších 65 let loni onemocnělo
invazivní pneumokokovou infekcí,
45 z nich této chorobě podlehlo.

pětkrát vyšší. Dokládají to ostatně i konkrétní čísla z České republiky. Loni u nás
onemocnělo invazivní pneumokokovou
infekcí 444 lidí, přičemž více než polovinu z nich tvořili lidé ve věku 65 let a více.
Nemoci podlehlo 45 seniorů.
Důležitost očkování podtrhuje i to, že
zrádné infekce se snadno přenášejí pomocí kapének a následně se usídlují v nosohltanu. Pokud se odtud dostanou do dalších

míst v těle, mohou způsobit například
zápal plic, otravu krve nebo dokonce
zánět mozkových blan. V krajních případech mohou být tato onemocnění smrtelná nebo zanechat pacientovi trvalé následky. Účinná prevence v podobě očkování
je přitom snadno dostupná a pro všechny
nad 65 let dokonce zdarma.
Mimořádně nebezpečná může být pro
seniory také zdánlivě obyčejná chřipka,

zvláště pokud už trpí některou z kardiovaskulárních chorob, cukrovkou nebo
jsou obézní.
Ačkoli za posledních pět let zabila
v Česku chřipka v kombinaci s komplikacemi přes pět set lidí, na očkování pamatuje pouze pětina seniorů – tedy rizikové
skupiny. Stejně jako v případě pneumokokových infekcí je přitom očkování proti
chřipce pro starší 65 let zdarma.
(vrm)
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Nedopusťte,
aby zápal plic pokazil vaše plány
Chraňte se proti pneumokokovému
zápalu plic očkováním i na podzim!
Ve zvýšeném riziku onemocnění jsou
především pacienti s:
— chronickým onemocněním srdce,
— chronickým plicním onemocněním (astma,
chronická obstrukční plicní nemoc),
PRV-2018.01.111

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

Požádejte svého lékaře o vakcínu proti
pneumokokovým infekcím.

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

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

MOJE ZAHRADA
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

„Palčivému králi“ svědčí chlad
V půlce listopadu přichází ideální čas na sadbu
česneku. Vypěstujte si kvalitní český paličák na celý
příští rok, stačí k tomu jeden metr čtvereční půdy.
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Přezdívá se mu „palčivý král kuchyně“, Keltové mu říkali „krem“, české
jméno česnek vzniklo ze starého slova
„čes“ čili česat. Pokud si myslíte, že je
na jeho pěstování teď na podzim pozdě,
jste na omylu. Naopak, koncem října je
ještě brzy a termín sázení je nejlepší v polovině listopadu až začátku prosince,
stroužky tak stihnou v půdě zakořenit,
ale zároveň již do konce roku nevyrostou. Pomůckou může být venkovní teplota, ta by měla trvale klesnout pod 8 stupňů Celsia. Důvodem je prevence proti
škůdcům, zejména fusariové hnilobě,
tedy běžné půdní houbě, která napadá kořeny česneku, jež následně odumírají
a rostlina je zakrnělá.
Palice rozeberte na jednotlivé
stroužky těsně před výsadbou. Kdo
stroužky sází do lehčích a dobře zpracovaných půd, může si jen naznačit
řádky a stroužky do země pak co nejhlouběji zapichovat. U těžších či hůře
zpracovaných půd je dobré nejprve
vyhloubit rýhy, na jejichž dno se pak
stroužky zapíchnou, a to podpučím dolů,
tedy místem, kde vyrostou kořeny a které poznáte podle typické malé tmavší
plošky na stroužku. Po výsadbě je vhod-

né pozemek utužit. Sázecí kolík není
vhodný, tehdy totiž podpučí zůstává bez
přímého kontaktu s půdou, to pak brání
rychlému zakořenění. Jednotlivé stroužky se zapraví asi 6 až 8 centimetrů do
půdy. Stačí malý záhonek, na jednom či
dvou metrech čtverečních si tak rodina
vypěstuje česnek na celý rok.

Snese i holomrazy
Do konce roku nebo trochu déle česnek
vyklíčí a objeví se zelené lístečky. Ty
často snesou i holomrazy do minus 5 až

minus 9 stupňů, je ovšem lepší je při takovém počasí zahrnout trochou hlíny
nebo překrýt chvojím.
Od jara rozrušujte půdní škraloup,
likvidujte plevele a zalévejte – potřeba
vody je obdobná jako u kořenové zeleniny a nejvíc je jí třeba od poloviny května
do poloviny června. Některé odrůdy můžete sklízet již počátkem června, například Bjetin, na uskladnění se nejranější
odrůdy začínají sklízet na přelomu června a července, nejpozději pak o měsíc
později. Uskladnění lze provést sušením
s natí – rostliny svazkujte a rozvěšte na
stinné místo s dobrým prouděním vzduchu, nebo položte v tenké vrstvě na podlahu. Po vysušení nať odřízněte zhruba
3 cm nad cibulí, kořeny zkraťte asi na
0,5 cm.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Česnek se v našich krajích dříve pěstoval ve velkém. Konec tomu však udělal
levný dovoz, hlavně z Číny a Španělska.
Dnes už se ovšem na českých polích objevuje znovu a Češi mu dávají před dovozem přednost. Důvodem je, že dovážený
se postřikuje chemikáliemi, aby dlouhý
dovoz po moři vydržel, zároveň ale ztrácí
už tak méně výraznou chuť i vůni. Tam,
kde se přidá šest stroužků z dovozu, postačí obvykle jeden tuzemský.
(jos)
Zdroj: Časopis Zahrádkář

Choroby a škůdci česneku
• Příčinou zasychání špiček listů bývá
poškození kořenů suchem, škůdci či
původci chorob.
• Protože se česnek množí výhradně
vegetativně, jsou u něj velmi významné
virové choroby. Nejčastějším příznakem
jsou žluté pruhy na listech. Virózy
podstatně snižují výnos o 30 až 60 %.
• V některých lokalitách je závažnou
chorobou rzivost česneku s typickými
žlutými, později tmavými vystouplými
kupkami výtrusů na listech, které pak
žloutnou a usychají.
• Při nedostatečném střídání pozemků
nebo při použití nekvalitní sadby se
objevuje fusariová hniloba česneku.
Projevuje se červenáním a hnilobou
kořenů. Postupně přechází na podpučí
a na zbytek rostliny. Napadené rostliny
žloutnou, zasychají a odumírají.
• Velmi nebezpečná je bílá (sklerociová)
hniloba česneku. Podzemní části rostlin
pokryje bílým hustým myceliem, rostliny
pak odumírají.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNOU NABÍDKU

INZERCE

moderní časopis nejen o zahradě

Za objednávku ročního
předplatného s heslem
5+2 získáte sadu
10 sáčků osiv od
společnosti Moravoseed
pro novou sezonu.
OBJEDNÁVEJTE NA:

www.zahradkar.org/5+2
/5+2
nebo na tel. +420 800 100 134
Vydává Český zahrádkářsky svaz od roku 1969

+
Roční
předplatné
pouze 336 Kč

300 Kč

pravidelná přílooha

Roční předplatné můžete i darovat.
Dárce obdrží publikaci Metodika ochrany
zahradních plodin. Vše potřebné za vás zařídíme.
díme.

Povinné ručení

STeJnĚ JAKo KAŽDé
PoJiŠTĚní MÁ
i Povinné ručení
SvÁ PrAviDLA
nA výMĚnu ziMních
PneuMATiK nezAPoMíneJTe,
MůŽeTe DoSTAT PoKuTu
A PřiJíT o PoJiSTné PLnĚní
V zimním období přibývá dopravních nehod. Průměrně za jeden
měsíc vzniká téměř 22 tisíc škod
z povinného ručení, nicméně v exponovaných zimních měsících je
počet vzniklých škod o desítky procent vyšší z důvodu nepříznivých
podmínek na silnicích (kluzká vozovka a s ní spojené nezvládnutí
řízení). Nepřekvapí proto, že mezi

měsíce s největšími počty škod patří právě podzimní a zimní měsíce,
zejména v situaci, kdy přijde „zimní
kalamita“ nečekaně brzy již během
podzimních měsíců. Mezi důvody,
proč vysoký počet škod vzniká
v průběhu října a listopadu, patří
také brzké stmívání a v důsledku
toho je častější i výskyt srážek se
zvěří.
Pro snížení rizika vzniku škod
z nepříznivých zimních podmínek
silniční zákon ukládá povinnost po-

Myslete na to, že si svůj
život řídíte

SAMI.

Pojištění vozidel
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
 bonus 5 % za každý rok trvání pojištění beze škod
– získejte slevu až 50 %!
 široká asistenční služba 24/7 ZDARMA
 rychlá likvidace zaviněných i nezaviněných škod
• odtah vozidla v celkové vzdálenosti 2 500 km
• náhradní vůz až na 8 dní i při pouhé poruše
• úhrada neopravitelné pneumatiky na území ČR v limitu 4 000 Kč

 individuální pojistné dle konkrétních
charakteristik klienta

www.uniqa.cz
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Povinné ručení

Linka pomoci
řidičům 1224
Řidič je odpovědný za odstranění nepojízdného vozidla,
které způsobuje překážku
v silničním provozu. Jde
zpravidla o havarované nebo
porouchané vozidlo. Často
existují situace, kdy řidič není
schopen odstranění překážejícího vozidla zajistit, navíc
někdy ani neví, na koho se
obrátit, protože je ve stresové
situaci. Linka 1224 je určena
všem motoristům, kteří potřebují pomoc s nepojízdným
vozidlem na silnici a chtějí
k tomu využít služeb, které
jim poskytuje pojišťovna.
Nezáleží na tom, jestli řidič
ví, kde je pojištěný, po zavolání na 1224 je vždy přepojen
na asistenční společnost své
pojišťovny, kde si domluví
pomoc, kterou potřebuje.

užít zimní pneumatiky při provozu
vozidla v období od 1. listopadu až
do konce března, pokud se na silnici vyskytuje souvislá vrstva sněhu,
ledu nebo námrazy. Řidiči by měli
podle vývoje počasí předvídat, kdy
by tato nebezpečná situace mohla
nastat. Ve vybraných úsecích, zejména v horských oblastech, se vyskytují dopravní značky ukládající
povinnost vždy použít zimní pneumatiky (modrá značka s autem
a vločkou) bez ohledu na konkrétní
stav počasí. Ustanovení zákona tedy
jasně ukládá, že za nepříznivého
zimního počasí řidiči bez zimních
pneumatik na všechny typy silnic
nemají vyjíždět.
„V daném období od listopadu
do března doporučuji tedy používat
zimní pneumatiky vždy. Nikdy nelze s jistotou předvídat, jak vypadá

počasí na druhém konci republiky
anebo jak bude zítra. Jízda bez zimních pneumatik je riskantní a může
ohrozit nejenom život řidiče, ale
i ostatních účastníků silničního provozu. Navíc při způsobení dopravní
nehody bude zkoumat, jestli jste
měli zimní pneumatiky, jak policie
- kvůli porušení výše zmíněného zákona, tak i pojišťovna,“ uvádí Lucie
Žulavská, právnička a specialistka
na neživotní pojištění České asociace pojišťoven. Pokud se prokáže, že
dopravní nehoda měla přímou souvislost s nedodržením ustanovení
zákona o použití zimních pneumatik, může pojišťovna po viníkovi nehody požadovat částečnou nebo plnou zpětnou úhradu částky, kterou
vyplatila poškozeným. Stejně tak
může pojišťovna přistoupit ke krácení pojistného plnění v případě, že
dojde k porušení zákona na straně

Autem na dovolenou?

„Častěji než k dopravním nehodám
volají čeští řidiči v zahraničí naši asistenční službu kvůli poruše svého vozidla, a to až ve dvou třetinách případů,“
vysvětluje Miloš Velíšek, ředitel úseku
pojištění vozidel České podnikatelské
pojišťovny (ČPP).
Základní balík asistenčních služeb
získá u ČPP zdarma k povinnému
ručení či havarijnímu pojištění každý
klient. „Pro ty řidiče, kteří ocení jistotu
a bezpečí na cestách, jsme aktuálně
připravili nejširší variantu asistenčních
služeb Autem Bez Starostí,“ doplňuje
Velíšek. Zahrnuje například odtah vozidla ze zahraničí do vzdálenosti 2500
kilometrů - 1250 km tam a 1250 km
zpátky, zapůjčení a přistavení ná-

hradního vozidla v ČR i v zahraničí
až na osm dní, úhradu nebo opravu
poškozené pneumatiky (v případě
nutnosti úhradu i druhé pneumatiky)
do limitu 4 000 korun za jednu pneumatiku v ČR a mnoho dalšího. Když si
novinku stihnete sjednat do konce
roku, máte navíc slevu 600 korun.

Povinné ručení
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zkoNtrolujte si,

poškozeného. Pokud v zimním počasí při silniční kontrole policie
zjistí, že řidič nemá na autě předepsané pneumatiky, hrozí mu také
bloková pokuta až ve výši 2 000 Kč.
V případě projednávání takovéhoto
přestupku ve správním řízení může
být pokuta až 2 500 Kč. Policisté mohou zjišťovat i hloubku vzorku pneumatiky. U osobních aut musí být
minimálně 4 milimetry, u aut nad
tři a půl tuny 6 milimetrů.

• v okrese Ústí nad Labem připadá
na 10 000 vozidel v průměru 9,2
nepojištěné škody (2,5 krát více
proti průměru),
• v okrese Chomutov 8,2 nepojištěné
škody na 10 000 vozidel,
• v okrese Děčín 7,5 nepojištěné
škody na 10 000 vozidel,
• v okrese Most 7 nepojištěných
škod na 10 000 vozidel,
• v okrese Teplice 6,6 nepojištěné
škody na 10 000 vozidel.

Nejvyšší výskyt
NepojištěNých škod je
v severozápadNích Čechách
Povinnost mít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv.
povinné ručení, je řidičům uložena ze zákona. I přesto se najde
mnoho nezodpovědných řidičů,
kteří na tuto skutečnost nedbají,
a to především v oblasti severozápadních Čech, tj. v Ústeckém,
Karlovarském a Libereckém kraji.
Jasně o tom vypovídají statistiky
a data České kanceláře pojistitelů,
které zaznamenávají za rok 2017
celkem 2 687 nepojištěných škod
při dopravních nehodách, jejichž
finanční objem dosáhl přibližně
430 milionů korun. V průměru
tak v celé ČR na každých 10 000
registrovaných a provozovaných
vozidel připadá 3,5 nepojištěných
škod ročně. V nejrizikovějších
okresech severozápadních Čech
je riziko výskytu nepojištěných
škod násobně vyšší, konkrétně:

Co když jste tedy účastníkem dopravní nehody, kterou zaviní řidič
nepojištěného vozidla? Lucie Žulavská z České asociace pojišťoven
k tomu říká: „V takovém případě
je vhodné škodu nahlásit na Českou kancelář pojistitelů a ta zajistí
likvidaci vzniklé pojistné události
spočívající ve výplatě oprávněných
nároků poškozeným a také ve vymáhání zaplaceného plnění vůči
nepojištěnému viníkovi nehody“.

1)

Česká kancelář pojistitelů pomáhá
poškozeným řidičům nejen v případech, kdy viník nehody nemá povinné ručení, ale také v případech,
kdy viník od nehody ujede, nebo
je viník nehody dokonce neznámý
a poškozený utrpěl újmu na zdraví.
Takovýchto případů ČKP každoročně řeší kolem 130. Mezi důvody, které vedou viníka nehody k tomu, aby
od ní ujel, může být právě i nesplněná zákonná povinnost mít sjednané
pojištění.

3)

UNIQA PřINáší
úrAzovoU AsIsteNCI
Po NehodáCh Pro
motorIsty
v doplněk k pojištění
UNIQA nabízí zbrusu nový
t , kteří se
aut – úrazovou asistenci pro motoristy
zranili v souvislosti s nehodou anebo užíváním
vozidla. Připojištění s asistencí je v nabídce
od října a doplní paletu kr
k yt
y í jak k povinnému
ručení, tak i havarijnímu pojištění. Poúrazová
asistence je dostupná 24 hodin denně a není
omezena věkem pojištěného.
Připojištění s touto speciální asistencí lze uzavřít buď pro řidiče auta, anebo pro celou
posádku. Je určena pro osobní, užitková a terénní vozidla. Zajišťuje komplexní servis
pro osoby s handicapem po autonehodě, které nejsou schopné během léčby úrazu
vy
v konávat běžné činnosti. Lze ho nárokovat 24 hodin denně až do celkového limitu
10.000 korun pro každou pojištěnou osobu s omezenou pohyblivostí.
Cena úrazového připojištění včetně úrazové asistence je 300 korun pro řidiče vozu
a 130 korun pro každé sedadlo v autě (pojištění celé posádky). U prémiový
v ch
produktů havarijního pojištění UNIQA je cena poloviční.
Co kryje úrazová asistence pro motoristy UNIQA?
• Telefonické zdravotní informace a konzultace (alergie, životospráva,
dermatologie, léky, prevence, konkrétní zdravotní problém apod.).
• Doprava z a do zdravotnického zařízení (do a z bydliště pojištěné osoby;
sanitka nebo taxi).
• Dovoz léků, nákup potravin a hygienických potřeb. Dovoz jednoho teplého
nebo zmrazeného jídla denně do bydliště pojištěného.
• Běžný úkl
k id domácnosti (luxování, vy
vytření, umyt
y í nádobí, praní, žehlení apod.)
• Asistence – pomoc při osobní hygieně, s přípravou jídla apod.
• Opatrování dětí a seniorů ve společné domácnosti
(dohled a pomoc s běžnými denními úkony).
• Zajištění pobyt
y u a doprava psa nebo kočky do nejbližšího
y nou dobu.
útulku nebo zvířecího hotelu na nezbyt
Služba je dostupná nepřetržitě na telefonu 272 10 10 20.

zda máte veškeré povinnosti
v pořádku, radí Čkp
Česká kancelář pojistitelů doporučuje všem řidičům, aby průběžně kontrolovali, zda mají své vozidlo řádně pojištěné. Pro kontrolu
pojištění lze využít aplikaci na webu informačního střediska ČKP.

2)

4)

Co všechno je dobré si ověřit?:
Zkontrolujte si u své pojišťovny, zda je pojistná smlouva
v pořádku. Pro rychlé ověření je možné využít i vyhledávač
na stránkách http://ic.ckp.cz.
Pokud jste si jisti, že vozidlo je pojištěno, ale ve vyhledávači
se přesto zobrazuje jako nepojištěné, kontaktujte vaši
pojišťovnu, ověřte si informace u ní a případně s ní opravte
v pojistné smlouvě údaje o vozidle.
Ověřte si na registru vozidel, zda na sebe nemáte registrováno
nějaké starší vozidlo. Pokud ano, je potřeba ho pojistit, nebo
vyřadit z provozu, případně dokončit proces převodu na
nového majitele.
Máte na sebe registrováno vozidlo, které nepoužíváte?
Pokud nechcete platit povinné ručení, je potřeba, aby bylo
dočasně nebo trvale vyřazeno z provozu na registru vozidel
odevzdáním registračních značek.

TOTÁLKA vyřeší
fATÁLní šKOdy
nA sTArších vOzech
Unikátní havarijní připojištění
TOTÁLKA pro starší vozy představila
Kooperativa na podzim roku 2017.
Na to, co klientům přináší, jsme
se zeptali Michala Němce, ředitele
Úseku pojištění motorových vozidel
v Kooperativě.
Pro které automobily je připojištění TOTÁLKA hlavně určeno?
Jedná se o havarijní pojištění velkých škod pro vozidla stáří osm až
patnáct let. Průměrné stáří vozidel na českém trhu se totiž stále mírně
zvyšuje a dnes činí téměř patnáct let. Mladší vozidla najdeme především
ve firemních či leasingových flotilách. A běžní, soukromí majitelé
vozidel, jezdí především ve vozidlech starších. Jedná se o asi 2 milióny
vozidel, které se podle jejich majitelů již nevyplatí pojistit standardním
havarijním pojištěním. TOTÁLKA je ideální pro ty majitele, kteří neřeší
každé škrábnutí, ale obávají se především velké škody – jako odcizení,
zničení vozu živlem či závažnou havárií.
Co to konkrétně znamená?
Znamená to, že malé škrábnutí majitel neřeší nebo opravu řeší sám,
TOTÁLKA mu vyřeší zejména ty zásadní škody, tedy fakticky zničení
vozu při havárii nebo v důsledku živelných škod a při odcizení vozu.
Předpokládáme, že největší zájem bude o variantu, kde pojištění bude
řešit škody vyšší než sto tisíc Kč. Maximální roční limit pojistného
plnění pak u této varianty je 250 tisíc Kč. To vše za 100 Kč měsíčně.
Je to varianta, kterou uvítají majitelé vozů starších osmi let, jako jsou
například novější Fabie nebo starší Octavie.
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Vsaď si

Příbram schytala debakl 0:6 od Jablonce a málem
tím dorovnala výprask 1:8, kterým ji pražská Slavia
zesměšnila vloni v únoru. Rekordní ligová prohra
se ale v Česku zrodila už před 23 roky.
ČR | Když v 73. minutě zápasu Jablonce v Příbrami zářilo na světelné tabuli
děsuplné skóre 0:6, leckomu se na stadionu u Litávky vybavilo loňské jaro,
kdy si zde střelnici otevřela Slavia (1:8). Tehdy chyběl pouze jeden
gól k tomu, aby tento zápas vyrovnal
právě 23 let starý ligový rekord. Ten od
15. října 1995 drží duel Slavie s Uherským Hradištěm, jenž skončil pro domácí vítězstvím 9:1.
Největší podíl na tomto dosud nepřekonaném výsledku měl útočník Robert
Vágner, autor čtyř branek. Proti uherskohradišťskému ligovému nováčkovi,
který nesl název FC JOKO slovácká
Slavia, tehdy v sešívaném dresu nastoupil mimo jiné i jistý mladý talent jménem Karel Poborský či Vladimír Šmicer, defenzivní řada stála mimo jiné na
Radku Bejblovi
a ty všechny
jistil brankář Jan
Stejskal.
„Bože, my
je hnali. Do
čeho jsme kopli,
to tam spadlo. Až mi jich bylo trochu
líto,“ vzpomínal Robert Vágner.
Již zmiňované loňské vítězství Slavie v Příbrami 8:1 je podle historických
statistik třetí nejvyšší výhrou v naší
lize. Osmi góly dokázal v samostatné
české lize triumfovat už jen Jablonec,
jenž v sezoně 1997/1998 smetl 8:0 Čes-
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Více na www.ifortuna.cz

ké Budějovice. Tým ze severu Čech najdeme i v dalším historickém zápisu –
nejdivočejší přestřelka se odehrála
v srpnu 2013, kdy se Jablonec rozešel
dělbou bodů se Znojmem po hokejovém výsledku 5:5.

„Sedmičky“ pražských S
Třetí příčka v historické tabulce bizarních výsledků patří duelu Sparty s Plzní
ze září 1994. Plzeň o své slavné budoucí éře tenkrát ještě nesnila ani v koutku
duše sebeoptimističtějšího fanouška
a Sparta tak v pohodě dokráčela
k výhře 7:2. Mimochodem, za
hosty se trefil i Robert Vágner,
který o rok později řídil zmiňovanou rekordní demolici Uherského Hradiště.
Sparta v té samé sezoně
sedm gólů nastřílela

13. kolo Fortuna ligy
Pátek 26. října
Teplice – Ostrava (18:00, ČT sport)
Sobota 27. října
Karviná – Olomouc (15:00, O2 TV Sport)
M. Boleslav – Bohemians (15:00, O2 TV S)
Opava – Příbram (15:00, O2 TV Sport)
Zlín – Sparta (17:00, O2 TV Sport)
Neděle 28. října
Plzeň – Slovácko (15:00, O2 TV Sport)
Jablonec – Liberec (17:00, O2 TV Sport)
Pondělí 29. října
Slavia – Dukla (18:00, O2 TV Sport)

i Liberci, který z Letné vyprovodila po
výsledku 7:1. Slavia „sedmičkou“ potupila také hned několik soupeřů, například v sezoně 1997/1998 Hradec Králové (7:1), 1999/2000 České Budějovice
(7:0), o tři roky později Ostravu (7:0),
v ročníku 2007/2008 Zlín (7:1).
Sama si podobnou ostudu
protrpěla v srpnu 2013, kdy
ji na vlastním stadionu zesměšnily Teplice. Debakl
0:7 bývá označován za nejničivější zápas celé její historie. Do té doby byly za slávistické nejvyšší prohry považovány výsledky 1:7 s Baníkem
Ostrava (1954) a Slovanem
Nitra
(1959/60). (mb)

Jablonecký Michal
Trávník
(na snímku ze zápasu s Dynamem
Kyjev) zatěžkal
příbramské konto třemi góly.
FOTO | MAFRA
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Jablonec a Slavia. Experti
na střelecké rekordy
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TV program týdeníku 5plus2

sobota 27. října 2018

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

7.50 Úsměvy Ferdinanda Havlíka 8.30 StarDance IX... kolem dokola 8.35 Gejzír 9.05 Otec
Brown V 9.50 Columbo 11.05 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25
Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Dvojčata 14.10 O čarovné
Laskonce 14.35 Doktor z vejminku (7/7) 15.25
Cesta do hlubin študákovy duše 16.55 Přízrak
17.55 Bydlet jako... v Provence 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.40 Looney Tunes: Úžasná show II (11) 7.05
Kačeří příběhy 7.50 Show Toma a Jerryho II (2)
8.15 Tvoje tvář má známý hlas V 11.00 Koření
11.55 Volejte Novu 12.35 Rady ptáka Loskutáka
13.50 Víkend 14.45 Baby Máma 16.45 Kokosy
na sněhu 18.50 Helena IV (49) 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.30 Ben 10 (31) 6.45 Transformers: Roboti
v utajení (12) 7.15 M.A.S.H (178) 7.45 M.A.S.H
(179) 8.15 M.A.S.H (180) 8.50 Autosalon 10.00
Bikesalon 10.35 Prima Partička 11.45 Česko
Slovensko má talent 13.15 Polda III (1) 14.25
Vraždy v Midsomeru VII 16.45 Nebe a dudy.
Filmová komedie (ČR, 1941). Hrají: J. Plachta,
J. Romanová, J. Blahník, L. Blahník, J. Marvan,
R. Schránil, A. Nedošinská, Z. Podlipný,
K. Dostal a další. Režie V. Slavínský 18.55
Velké zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.35 Poslední loď II (6) 7.30 Extant II (3) 8.30 Top
Gear XXI 9.45 Pevnost Boyard (2) 12.20 Re-play
12.50 Futurama IX (13) 13.20 Simpsonovi XXIV
(7, 8) 14.10 COOLfeed 14.25 Simpsonovi XXIV
(9, 10) 15.20 Futurama X (1) 15.50 Jízda sedmi
statečných 17.55 Simpsonovi XXIV (11, 12) 18.55
Simpsonovi XXIV (13, 14) 20.00 Star Wars:
Epizoda IV – Nová naděje 22.40 Jeníček
a Mařenka: Lovci čarodějnic 0.35 Grimm VI (11)

20.00 StarDance IX...
když hvězdy tančí
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Diana
Životopisné drama
(VB/Fr./Belg./Švéd., 2013).
Hrají N. Wattsová, N. Andrews,
D. Hodge, Ch. Edwards,
G. Jamesová
23.45 Americká noc
Komediální drama (Fr./It., 1973).
Hrají J.-P. Léaud, F. Truffaut,
J. Bissetová, V. Corteseová,
J.-P. Aumont. Režie F. Truffaut
1.40 Banánové rybičky
2.25 Sama doma
2.55 Bolkoviny
3.35 Pod pokličkou
4.00 Chalupa je hra
4.25 Bydlení je hra
4.55 Báječná brněnská botanická
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.40 Krimi 6.00 Noviny 6.40 Krimi

7.10 Noviny 7.55 Soudní síň 9.00 Soudní síň 10.00
Policisté v akci 11.00 Sněhová apokalypsa 13.00
Chlapci a chlapi (7/11) 14.10 Kdyby bylo kdyby 2
(7/10) 15.20 Kdyby bylo kdyby 2 (8/10) 16.25
Soudní síň 17.25 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Rodáci (7/13) 22.30 Tenkrát na
západě 0.10 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.40 Noviny 6.15 Krimi 6.40 Noviny

7.25 Soudní síň 8.25 Rodinné záležitosti 9.35
Soudní síň – cz 10.30 Soudní síň – cz 11.25 Jsem
máma (8/20) 12.25 Rodáci (7/13) 14.30 Příběh
lásky a cti 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.00 Všechno, co mám rád 23.20 Všechno, co
má Ander rád 23.50 Na chalupě 0.50 Nové bydlení

PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 10.20 Ochránci
11.25 Ve jménu zákona (72/131) 12.35 V sedmém
nebi 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.05
Profesionálové VI (7/16) 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Příběh lásky a cti 22.30 Soudní síň – cz
23.25 Profesionálové VI (7/16), komediální seriál
(SR, 2011) 0.15 Ve jménu zákona (72/131)

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

20.15 Tvoje tvář má známý hlas V
22.55 Česká spojka
Akční film (USA/ČR, 2002)
1.15
Baby Máma
Komedie (USA, 2008)
2.55 Rychlejší
Akční film (USA, 2010)
3.25 Volejte Novu
4.10 Kriminálka Anděl IV

ÚTERÝ 7.45 Soudní síň 9.50 Policisté v akci
10.45 První oddělení (37, 38) 11.45 Ve jménu zákona
(73/131) 12.45 V sedmém nebi 15.00 Soudní síň
17.00 Policisté v akci 18.05 Profesionálové VI (8/16)
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Puma (8, 9) 22.25
První oddělení II (1, 2) 23.25 Profesionálové VI (8/16)

STŘEDA 10.45 Policisté v akci 11.45 Ve jménu

zákona (74/131) 12.45 V sedmém nebi 15.05 Soudní
síň 17.05 Policisté v akci 18.05 Profesionálové VI
(9/16) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Prázdniny II
(9/10) 21.30 Jsem máma (9/20) 22.30 První oddělení II (3, 4) 23.30 Profesionálové VI (9/16)

ČTVRTEK 11.45 Ve jménu zákona (75/131) 12.50

V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.05 Profesionálové VI (10/16) 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Projekt Cat City 22.05 První
oddělení II (5, 6) 23.00 Profesionálové VI (10/16)
23.55 Ve jménu zákona (75) 0.55 V sedmém nebi

PÁTEK 11.50 Ve jménu zákona (76/131) 12.50

V sedmém nebi 15.10 Soudní síň 17.05 Policisté v akci
18.05 Profesionálové VI (11/16) 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Chlapci a chlapi (8/11) 21.45 Rodinné
záležitosti 22.55 Ochránci 23.55 Profesionálové VI
(11/16) 0.45 Ve jménu zákona (76/131)

20.15 Manžel na hodinu
Komedie (ČR, 2016). Hrají
B. Polívka, D. Novotný, D. Matásek a další. Režie T. Svoboda
22.25 Perfect Days
Komedie (ČR, 2011). Hrají
I. Chýlková, V. Kotek, Z. Bydžovská a další. Režie A. Nellis
0.50 Halloween H20
Horor (USA, 1998). Hrají
J. Lee Curtisová, A. Arkin,
M. Williamsová, J. Leighová
a další. Režie S. Miner
2.30 Vraždy v Midsomeru VII
Lesní muž. Krimiseriál (VB, 2003).
Hrají J. Nettles, D. Casey,
D. Bradley, J. Carlisle a další.
Režie S. Hellingsová
4.50 Spravedlnost v krvi VIII (7)
Společné území. Krimiseriál
(USA, 2017). Hrají T. Selleck,
D. Wahlberg, B. Moynahanová
a další

Relax
SOBOTA 7.00 Fantastická příroda 7.45

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

NEDĚLE 7.00 Fantastická příroda 7.45

Pohodové zprávy 8.00 To nej z regionu 8.25
Stefanie 9.25 Filmové novinky 10.05 Zvěřinec
10.40 TOP Relax 11.25 Pohodové zprávy 11.40 To
nej z regionu 11.45 Luxus store 15.55 Labyrinty
vášně 18.40 Dámská jízda Heidi 19.35 Labyrinty
vášně 21.25 Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.00
7 pádů Honzy Dědka 23.30 Ostře sledovaný vlak

PONDĚLÍ 11.40 To nej z regionu 11.45 Luxus

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

Nova Cinema
5.35 Vzbuďte se, vojáci! 8.00 Dr. House II (21, 22)
9.45 Námořní vyšetřovací služba VI (24, 25), krimiseriál (USA, 2008) 11.55 Láska na kari, komedie
(USA, 2014) 14.15 Neuvěřitelná cesta 2: Ztraceni
v San Francisku, rodinný film (USA, 1996) 15.55
Číslo 5 žije II, rodinná komedie (USA, 1988) 18.00
Babovřesky 3, komedie (ČR, 2015) 20.00
Schindlerův seznam, drama (USA, 1993) 23.20
Tunel smrti, horor (USA, 2005)

Prima Max
6.10 Transformers: Roboti v utajení (11) 6.40 Ben
10 (30) 6.50 Velké zprávy 7.55 Pekelná kuchyně
XIII (13) 8.55 Vítejte doma VI (2, 3) 10.50 Hodinový
manžel 12.55 Bez dcerky neodejdu 15.25 Robin
a Mariana, dobrodružný film (USA, 1976) 17.45
Nahoru, dolů, romantický film (USA, 2000) 20.00
Žhavé výstřely 2, komedie (USA, 1993) 21.50
Neandertálci: Experiment (2/2), thriller (N, 2016)
0.15 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic

ÚTERÝ 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická pří-

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

STŘEDA 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 TOP Relax 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická
příroda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně
18.35 Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 TOP Relax 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.45 Luxus store 15.55 Fantastická příroda 16.30 Esmeralda 17.25 Labyrinty vášně 18.35
Pohodové zprávy 18.50 To nej z regionu 18.55
Doktor z hor 19.55 Esmeralda 20.50 Labyrinty
vášně 21.45 Stefanie 22.55 Pohodové zprávy 23.10
To nej z regionu 23.15 TOP Relax 23.45 Luxus store
KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 28. října 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
14.15
16.00
16.05
17.15
18.50
18.55
19.00
19.45
19.55
20.00
21.00
22.00
22.54
22.55
0.50
2.15

Zajímavosti z regionů 6.25 Klec
6.35 Cesta do hlubin študákovy duše
8.05 Úsměvy Nataši Gollové 8.50
Polopatě 9.40 Dnes před 100 lety 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Slavné historky
zbojnické (3)

O Šípkové Růžence
Čarodějné námluvy
V zámku a podzámčí
Dnes před 100 lety
O princi, který měl o kolečko víc
O Janovi a podivuhodném příteli
Dnes před 100 lety
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Předávání státních vyznamenání
prezidentem republiky
100 let republiky – Rozhovor
prezidenta s premiérem
Dnes před 100 lety
Výsledky losování Šťastných 10
Zemský ráj to napohled
To je vražda, napsala: Keltská
hádanka
Bolkoviny

NOVA
6.00
6.15
6.40
7.05
7.30
7.50
9.00
10.50
13.00
13.45
15.25
17.10
19.30
20.15
21.20
21.55
0.10
1.45
2.30

Oggy a Škodíci VI (78)
Lví hlídka (18)
Looney Tunes: Úžasná show II (12)
Kačeří příběhy (28)
Show Toma a Jerryho II (3)
Brémští muzikanti
Sám doma a bohatý
Tančím, abych žil
Drama (USA, 2006)
100 let/rokov
Policejní akademie 4: Občanská
patrola
Komedie (USA, 1987)
Homolka a Tobolka
Komedie (ČR, 1972)
Konec básníků v Čechách
Komedie (ČR, 1993)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Profesor T. (1)
Kolej Vltava.
Detektivní seriál (ČR, 2018)
Střepiny
Kat
Akční film (USA/N, 2004)
Homolka a Tobolka
Kriminálka Las Vegas VI (12)
Krok za krokem III (19)

6.15
6.35
6.55
7.35
7.55
9.10
9.40
10.10
11.00
11.55
12.50
13.30
13.55
14.45
17.00
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.15
0.40
1.05
2.05
4.25

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (32)
Transformers: Roboti v utajení (13)
M.A.S.H (180)
M.A.S.H (181)
Přírodní vesmír (5)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Teď vaří šéf!
Partie ke 100. výročí republiky
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Vraždy v Midsomeru VII
Jáchyme, hoď ho do stroje!
Filmová komedie (ČR, 1974)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Tátové na tahu (8)
Komediální seriál (ČR, 2018)
Sport Star
V řetězech
Thriller (USA, 2006)
Bikesalon
Přírodní vesmír (5)
Vraždy v Midsomeru VII
Spravedlnost v krvi VIII (8)

6.35 Případ Pelikán 9.10 Číslo 5 žije II 11.45
Neuvěřitelná cesta 2: Ztraceni v San Francisku
13.20 Má mě rád, nemá mě rád 15.00 Sue Thomas:
Agentka FBI II (6-8) 17.55 Plán útěku, akční drama
(USA, 2013) 20.00 Temný rytíř povstal, akční
thriller (USA/VB, 2012) 23.10 Nezvratný osud 2,
horor (USA, 2003) 0.50 Česká spojka

Prima cool
6.35 Poslední loď II (7) 7.15 Extant II (4) 8.10 Top
Gear XXI 9.25 Pevnost Boyard (3) 11.50 Bikesalon
12.25 Futurama X (1) 12.50 Simpsonovi XXIV (11, 12)
13.40 COOLfeed 13.55 Simpsonovi XXIV (13, 14)
14.50 Futurama X (2) 15.20 Star Wars: Epizoda IV –
Nová naděje 17.55 Simpsonovi XXIV (15-18) 20.00
Kurýr 2 22.05 Vikingové IV (14) 22.55 Živí mrtví VIII
(6) 23.55 Grimm VI (12) 0.50 Autosalon

Prima Max
6.45 Transformers: Roboti v utajení (12) 7.10 Ben 10
(31) 7.30 Velké zprávy 8.35 Pekelná kuchyně XIII
(14) 9.30 Vítejte doma VI (3, 4) 11.20 Nebe a dudy
13.20 Nahoru, dolů, romantický film (USA, 2000)
15.40 Žhavé výstřely 2, komedie (USA, 1993) 17.35
Přístav naděje, romantický film (USA, 1998) 20.00
Hvězdný prach, fantasy film (USA, 2007) 22.45
Perfect Days, komedie (ČR, 2011)

pondělí 29. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Dvojčata 10.05 O čarovné Laskonce 10.30 Všechno, co mám
ráda 11.00 První republika III (8/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 O bílém jadýrku
13.30 Dva lidi v zoo
15.05 Cyprián a bezhlavý prapradědeček
15.55 Sen o krásné panně
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Lynč (2/8)
20.55 Manu a Matěj na cestě do Říma
21.25 Reportéři ČT
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Kriminalista
23.05 Na stopě
23.30 Taggart
0.15 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky
1.20 Z metropole, Týden v regionech

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.40
23.35
0.30
2.00
2.45
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3545)
Profesor T. (1)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (320)
Dr. House II (23, 24)
Kriminálka Las Vegas VI (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3546)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Specialisté (55)
Kriminálka Anděl IV (13)
Námořní vyšetřovací služba XIV (8)
Beze stopy V (19)
Dr. House II (23, 24)
Kriminálka Las Vegas VI (13)
Střepiny
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (320)

Prima
6.15
6.30
7.15
8.00
8.40
9.10
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.30
23.25
0.20
1.25
2.25
3.25

Ben 10 (33)
My Little Pony VI (10)
M.A.S.H (181)
M.A.S.H (182)
M.A.S.H (183)
Ohnivý kuře (21)
Láska, děti a kouzlo Afriky
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (1)
Doktor z hor: Nové příběhy V
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Návrat komisaře Rexe IX (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (130)
Čelní střet. Seriál (ČR, 2018)
Poklad z půdy
Teď vaří šéf!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Návrat komisaře Rexe IX (7)
Doktor z hor: Nové příběhy V
Prostřeno!

Nova Cinema
5.00 Vzbuďte se, vojáci! 7.20 Válečný vůz 9.15
Brémští muzikanti 10.25 Sám doma a bohatý 12.10
Teleshopping 12.35 Tančím, abych žil 14.50
Teleshopping 15.10 Temný rytíř povstal 18.10
Kokosy na sněhu 20.00 Rivalové, komedie (USA,
1996) 21.45 Muž bez stínu, horor (N/USA, 2000)
23.55 Schindlerův seznam, drama (USA, 1993)

Prima cool
10.00 Špinavá práce III (11) 11.00 Top Gear XXI 12.15
Futurama X (2) 12.45 Simpsonovi XXIV (15, 16)
13.35 COOLfeed 13.45 Simpsonovi XXIV (17, 18)
14.45 Těžká dřina 15.20 Re-play 15.55 Futurama X
(3) 16.15 Špinavá práce III (12) 17.15 Top Gear XXI
18.45 Simpsonovi XXIV (19-22) 20.35 COOLfeed
20.45 Těžká dřina 21.20 Teorie velkého třesku X
(19, 20) 22.15 Prima Partička 23.10 Cesty k úspěchu

Prima Max
6.40 Transformers: Roboti v utajení (13) 7.10 Ben 10
(32) 7.25 Velké zprávy 8.45 Pekelná kuchyně XIII
(14) 9.40 Pekelná kuchyně XIII (15) 10.35 Vítejte
doma VI (4) 11.25 Vítejte doma VI (5) 12.25
Hvězdná brána IV (6) 13.20 Přístav naděje 15.50
Kurýr 2 17.45 Hurááá do džungle! 20.00 Šéfkuchař
na grilu, komedie (USA, 2014) 22.25 Virtuální vězni,
thriller (USA, 2012) 0.55 Hvězdný prach

úterý 30. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Dva lidi v zoo 10.30
O bílém jadýrku 11.35 Černé ovce
11.50 StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 O princi, který měl smůlu
13.30 O čarovné Laskonce
14.00 Potkal jsem ho v zoo
15.05 Vojtík a duchové
15.55 O perlové panně
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 Doktor Martin 2
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Most IV (8/8)
22.55 Taggart
0.35 AZ-kvíz
1.05 Kde bydlely princezny
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 Hobby naší doby

5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.30
23.20
0.15
1.45
2.25
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3546)
Specialisté (55)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (321)
Dr. House III (1, 2)
Kriminálka Las Vegas VI (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3547)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (845)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba XIV (9)
Beze stopy V (20)
Dr. House III (1, 2)
Kriminálka Las Vegas VI (14)
Krok za krokem III (20, 21)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (321)

6.15
6.35
7.15
8.05
8.40
9.15
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.50
0.50
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (34)
My Little Pony VI (11)
M.A.S.H (183)
M.A.S.H (184)
M.A.S.H (185)
Ohnivý kuře (22)
Láska, děti a rodinné štěstí
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (2)
Doktor z hor: Nové příběhy V
Návrat komisaře Rexe IX (8)
Návrat komisaře Rexe X (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (18)
Provize a iluze. Komediální seriál
(ČR, 2018)
Polda III (2)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe IX (8)
Návrat komisaře Rexe X (1)
Doktor z hor: Nové příběhy V

5.25 Sám doma a bohatý 6.50 Číslo 5 žije II 8.55
Dr. House II (23, 24) 11.10 Temný rytíř povstal 14.30
Policejní akademie 4: Občanská patrola 16.10
Rivalové, komedie (USA, 1996) 17.55 Konec básníků
v Čechách, komedie (ČR, 1993) 20.00 Argo, drama
(USA, 2012) 22.20 Vražedné myšlenky, thriller
(USA, 1991) 0.10 Kat, akční film (USA/N, 2004)

Prima cool
12.15 Futurama X (3) 12.45 Simpsonovi XXIV (19, 20)
13.35 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXIV (21, 22)
14.50 Teorie velkého třesku X (19, 20) 15.40
Futurama X (4) 16.00 Špinavá práce III (13) 17.00 Top
Gear XXI 18.15 Simpsonovi XXV (1-4) 20.05
COOLfeed 20.15 Top Gear speciál: Nejlepší závody
(3) 21.20 Teorie velkého třesku X (21, 22) 22.15
Partička 23.00 COOLfeed 23.10 Špinavá práce III (13)

Prima Max
6.40 My Little Pony VI (10) 7.10 Ben 10 (33) 7.30
Velké zprávy 8.45 Pekelná kuchyně XIII (16) 9.35
Vítejte doma VI (6, 7) 11.30 Beznadějný romantik
13.25 Hurááá do džungle! 15.45 Šéfkuchař na grilu,
komedie (USA, 2014) 18.10 Deník plný tajemství,
thriller (USA, 2016) 20.00 Policajt v Beverly Hills III,
akční komedie (USA, 1994) 22.15 Válečná banda,
válečný film (USA, 2015) 0.10 Virtuální vězni

středa 31. října 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.50
Doktor Martin 2 11.35 Černé ovce
11.50 StarDance IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance IX... když hvězdy tančí
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 StarDance IX... kolem dokola
20.10 Rapl (9/13)
21.10 Dovolená v éře páry
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Columbo
23.40 Most IV (8/8)
0.40 AZ-kvíz
1.05 Máte slovo s M. Jílkovou
2.05 Na stopě
2.30 Dobré ráno
5.00 Kluci v akci

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.25
2.00
2.45
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3547)
Ordinace v růžové zahradě 2 (845)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (322)
Dr. House III (3, 4)
Kriminálka Las Vegas VI (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3548)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Mise nový domov
O 10 let mladší
Námořní vyšetřovací služba
XIV (10)
Beze stopy V (21)
Dr. House III (3, 4)
Kriminálka Las Vegas VI (15)
Krok za krokem III (22)
Co na to Češi

Prima
6.25
6.45
7.25
8.15
8.50
9.25
11.20
12.15
12.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
23.55
0.50
1.55
2.55

Ben 10 (35)
My Little Pony VI (12)
M.A.S.H (185)
M.A.S.H (186)
M.A.S.H (187)
Láska, děti a kouzlo domova
Romantický film (N, 2011)
Jake a Tlusťoch III (3)
Polední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy VI
Návrat komisaře Rexe X (2)
Návrat komisaře Rexe X (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (131)
Manželské překvapení. Seriál
(ČR, 2018)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Tátové na tahu (8)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (2)
Návrat komisaře Rexe X (3)
Doktor z hor: Nové příběhy VI

Nova Cinema
5.10 Policejní akademie 4: Občanská patrola 6.25
Tančím, abych žil 8.35 Dr. House III (1, 2) 10.20 Sue
Thomas: Agentka FBI II (6-8) 13.40 Rivalové 15.45
Kokosy na sněhu 17.35 Náhodné setkání, romantický
film (USA, 1999) 20.00 Transcendence, sci-fi film
(USA, 2014) 22.15 Poslední mejdan, komedie (USA,
1998) 0.05 Argo, drama (USA, 2012)

Prima cool
12.40 Simpsonovi XXV (1, 2) 13.25 COOLfeed 13.40
Simpsonovi XXV (3, 4) 14.40 Teorie velkého třesku
X (21, 22) 15.30 Futurama X (5) 15.55 Špinavá
práce III (14) 16.50 Top Gear XXI 18.15 Simpsonovi
XXV (5-8) 20.05 COOLfeed 20.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IX (9) 21.20 Teorie velkého
třesku X (23, 24) 22.15 Partička 22.55 COOLfeed
23.05 Špinavá práce III (14) 0.05 Partička

Prima Max
6.40 My Little Pony VI (11) 7.10 Ben 10 (34) 7.25
Velké zprávy 8.45 Pekelná kuchyně XIV (1) 9.35
Vítejte doma VI (7) 10.30 Hvězdná brána IV (8)
11.30 Nahoru, dolů 13.50 Deník plný tajemství
15.45 Policajt v Beverly Hills III 17.55 Spisovatelé,
romantická komedie (USA, 2013) 20.00 Frida,
životopisný film (USA/Kan./Mex., 2002) 22.30
Zděšení, thriller (USA, 1994)

čtvrtek 1. listopadu 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Doktor z vejminku
(7/7) 9.50 Příběhy slavných... Václav
Voska 10.45 Dovolená v éře páry
11.40 Černé ovce 11.50 StarDance
IX... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Přízrak
15.05 Všechnopárty
16.00 To je vražda, napsala VIII
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX ...kolem dokola
20.05 Doktor Martin 2
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Případy detektiva Murdocha VIII
23.15 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.30
19.30
20.20
21.35
22.10
0.50
2.30
3.15
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3548)
Mise nový domov
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (323)
Dr. House III (5, 6)
Kriminálka Las Vegas VI (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3549)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (846)
Život ve hvězdách
Boeing 747 v ohrožení
Thriller (USA, 1996)
Dr. House III (5, 6)
Život ve hvězdách
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (323)
Novashopping

6.15
6.30
7.15
8.05
8.40
9.15
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
0.55
1.55
3.00

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (36)
My Little Pony VI (13)
M.A.S.H (187)
M.A.S.H (188)
M.A.S.H (189)
Ohnivý kuře (23)
Láska, děti a touha v srdci
Romantický film (N, 2011)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (4)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (1)
Návrat komisaře Rexe X (4)
Návrat komisaře Rexe X (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (19)
Televize, nebo vězení. Komediální
seriál (ČR, 2018)
Prima Partička
Já, Kajínek
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (4)
Návrat komisaře Rexe X (5)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (1)

5.30 Sue Thomas: Agentka FBI II (8) 6.25 Dr. House
III (3, 4) 8.10 Na rybách 9.50 Náhodné setkání 12.45
Táta 15.25 Plán útěku 17.30 Bitva o Midway, válečné
drama (USA, 1976) 20.00 Námořní vyšetřovací
služba VII (1, 2), krimiseriál (USA, 2009) 21.50
Špinavá dohoda, akční film (USA, 1986) 23.45
Transcendence, sci-fi film (USA, 2014)

Prima cool
11.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (9) 12.10
Futurama X (5) 12.40 Simpsonovi XXV (5, 6) 13.25
COOLfeed 13.40 Simpsonovi XXV (7, 8) 14.40 Teorie
velkého třesku X (23, 24) 15.30 Futurama X (6) 15.50
Špinavá práce III (15) 16.50 Top Gear XXI 18.15
Simpsonovi XXV (9-12) 20.05 COOLfeed 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku XI (1, 2) 22.20
Legenda o opilém mistrovi 0.30 Špinavá práce III (15)

Prima Max
6.15 My Little Pony VI (12) 6.40 Ben 10 (35) 6.50
Velké zprávy 8.15 Pekelná kuchyně XIV (2) 9.05
Vítejte doma VI (8) 10.05 Hvězdná brána IV (9)
11.10 Hurááá do džungle! 13.20 Spisovatelé 15.20
Frida, životopisný film (USA/Kan./Mex., 2002)
18.05 Poslední tah štětcem, krimifilm (Austr., 2004)
20.00 Strach, krimifilm (ČR, 1963) 22.15 Holky na
tahu, komedie (USA, 2012) 0.10 Zděšení

pátek 2. listopadu 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Slavné historky zbojnické
(3) 10.45 Doktor Martin 2 11.40
Černé ovce 11.50 StarDance IX...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Manu a Matěj na cestě do Říma
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance IX... kolem dokola
20.05 První republika III (9/13)
21.00 13. komnata Gabriely Koukalové
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Všechnopárty
22.30 Hercule Poirot
0.05 Případy detektiva Murdocha VIII
0.50 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.05
0.20
1.50
2.30
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3549)
Ordinace v růžové zahradě 2 (846)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (324)
Dr. House III (7, 8)
Kriminálka Las Vegas VI (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3550)
Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Ostravak Ostravski
Komedie (ČR, 2016)
Kontraband
Akční krimithriller
(USA/VB/Fr., 2012)
Dr. House III (7, 8)
Kriminálka Las Vegas VI (16)
Krok za krokem III (23)
Co na to Češi

6.15
6.30
7.15
8.05
8.40
9.15
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45

0.00
1.05
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (37)
Transformers: Roboti v utajení (14)
M.A.S.H (189)
M.A.S.H (190)
M.A.S.H (191)
Ohnivý kuře (24)
Láska, děti a nový začátek
Romantický film (N, 2012)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (5)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (2)
Návrat komisaře Rexe X (6)
Návrat komisaře Rexe X (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Smrtonosná hra
Akční film (USA, 2008). Hrají
J. Cena, A. Scottová, A. Gillen
a další. Režie R. Harlin
Návrat komisaře Rexe X (6)
Návrat komisaře Rexe X (7)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (2)
Prostřeno!

5.20 Náhodné setkání 7.40 Bitva o Midway 10.10
Dr. House III (5, 6) 12.20 Útěk do pouště 14.25
Babovřesky 3 16.20 Námořní vyšetřovací služba VII
(1, 2) 18.10 Včera narozeni, komedie (USA, 1993)
20.00 Lorax, animovaný film (USA, 2012) 21.50
Útok z hlubin, akční film (USA, 1999) 23.40 Boeing
747 v ohrožení, thriller (USA, 1996)

Prima cool
8.45 Top Gear XXI 10.05 Špinavá práce III (15) 11.10
Autosalon 12.20 Futurama X (6) 12.45 Simpsonovi
XXV (9, 10) 13.35 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXV
(11, 12) 14.45 Teorie velkého třesku XI (1, 2) 15.45
Futurama X (7) 16.05 Špinavá práce III (16) 17.05 To
nejlepší z Top Gearu 18.15 Simpsonovi XXV (13-16)
20.05 COOLfeed 20.15 Gulliverovy cesty 22.05
Hvězdná brána: Archa pravdy 0.05 Špinavá práce III

Prima Max
6.40 My Little Pony VI (13) 7.05 Ben 10 (36) 7.25
Velké zprávy 8.40 Pekelná kuchyně XIV (3) 9.30
Vítejte doma VI (9) 10.30 Hvězdná brána IV (10)
11.35 Osudový střet 13.35 Poslední tah štětcem
15.35 Jeden a půl rytíře, komedie (N, 2008) 18.05
Inspektor se vrací, mysteriózní drama (VB, 2015)
20.00 Motýl na rameni, drama (Fr., 1978) 22.10
Ranaři, thriller (USA, 2013) 0.25 Holky na tahu

HUDEBNÍ IMPULSY

Rok 1918 Češi prozpívali
Hašler, sokolské pochody
a Fidlovačka vystihují
hudbu před sto lety.
JOSEF VLČEK

C

o znělo Čechům v uších před 100
lety? 28. října 1918 to v Praze
byly podle pamětníků nejčastěji
dvě národně sebeurčující písně – všeslovanská hymna Hej, Slované a dlouholetý vlastenecký hit Kde domov můj. Poprvé ho prý v ten den zahrála vojenská
dechová kapela před sochou Jana Husa
na Staroměstském náměstí.
Přesto ještě chvíli trvalo, než se píseň
ze Škroupovy hry se zpěvy Fidlovačka
stala státní hymnou. To bylo až 13. prosince 1918. Československo a po mnoha
letech i Česká republika se tak stala pravděpodobně jedinou zemí na světě, jejíž
hymna pochází z divadelní veselohry.
Atmosféra doby si vyžadovala energickou hudbu. Vítaným žánrem se pro-

to stal pochod. V roce 1918 jich zněla
celá řada. Některé si přinesli vojáci
z fronty, ale ve chvílích vzniku republiky sehrály důležitou roli sokolské oddíly, jejichž zásluhou se první dny republiky nepropadly do úplného chaosu.
A kde jsou sokolové, tam jsou i jejich
pochody, z nichž nejoblíbenější byly
Za sokolským praporem a Lví silou.
I když po celé Evropě zuřila Velká válka, rok 1918 byl v Praze na hudbu velmi
bohatý. Z dnešního pohledu se zdá, že ještě převažovala hudba spojená s érou secese, jen s minimem amerického vlivu. Jazzové melodie se sice už v roce 1914 hrály
v podniku Montmartre v Řetězové ulici,
ale to byl spíš výstřelek pražské bohémy
než rodící se nový hudební proud.
Důležitou roli hrála divadelní hudba,
především opereta. Češi tehdy měli dva
významné operetní autory. Oskar Nedbal sice premiéroval své nejslavnější
kusy ve Vídni, ale druhý z klasiků české
operety Rudolf Piskáček právě v roce
1918 uvedl na scénu jednu ze svých nejznámějších operet Slovácká princezka.

Oblíbenou scénickou formou té doby
byly kabaretní programy. V Praze byla
řada kabaretů, ale dva z nich se zapsaly
hluboko do historie české populární hudby. Červená sedma se zrovna v roce 1918
přestěhovala do hotelu Centrál v Hybernské ulici. Mezi jejími členy byl jeden
z nejschopnějších hitmakerů své doby Karel Balling. Druhým z dnešního pohledu
významným kabaretem byla Lucerna, jejímž ředitelem se právě stal Karel Hašler.
Jeho zlidovělý Bílý kvíteček, napsaný už
v roce 1917, rovněž patří k písním, které
často přiřazujeme ke konci první světové
války a vzniku nového státu.
Uplynulo sto let a česká populární
hudba je někde úplně jinde. Operetu nahradily muzikály, na pochody, polky
a valčíky se skoro zapomnělo. Skončila
i éra malých divadel, která se stala v šedesátých letech pokračovatelem kabaretů. Z Hašlera se stal praotec českých písničkářů. Zpívá se o jiných problémech
než v roce 1918, ale česká písnička pořád existuje, stejně jako naše krásná
hymna Kde domov můj.

Karel Hašler zemřel v roce 1941
v koncentráku. In memoriam dostal titul Rytíř české kultury.
František
Škroup
napsal hudbu
k písni Kde
domov můj.
Hymnou se
stala v prosinci 1918.

INZERCE

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

 222 702 702

 info@centrumprodevelopery.cz

 www.centrumprodevelopery.cz

redema
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Zemědělství, lesnictví

Administrativa
Administrativní pracovník s NJ

22 000 - 30 000 Kč / měsíc

Obchodní referent

27 000 - 40 000 Kč / měsíc

Datový specialista

20 000 - 25 000 Kč / měsíc

Technik obchodního střediska – zemědělství

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Customer service with french

Předváděcí technik – zemědělské stroje

Ošetřovatel skotu a ovcí
Pě
d ř
ář
Více na www.jobdnes.cz

18 000 Kč / měsíc
ík

ěděl t í

Kč /

ě í

Tvůrčí práce, kultura, umění

Asistent/ka ředitele – absolvent
íh ř d
Více na www.jobdnes.cz

20 000 - 25 000 Kč / měsíc
Kč /

ě í

Bezpečnost, ostraha

Event manager

BOZP specialista

Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde neuvedení

14 000 Kč / měsíc

35 000 - 55 000 Kč / měsíc

Technik BOZP

Kosmetik/kosmetička

18 000 - 25 000 Kč / měsíc

Bezpečnostní technik

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Masér/ka

13 000 - 16 000 Kč / měsíc

BOZP technik

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Česká republika

26. října 2018 27

Svěrák a spol. pro dlouhé podzimní večery
Babí léto je definitivně
pryč a domácí chvíle
v teple pod dekou
s hrnkem čaje či kávy si
přímo říkají o začtení se
do knižních novinek.
STRÁŽCE NÁDRŽE
Zdeněk Svěrák

H

lavní hrdinou knihy
je zapálený důchodce s nesnadným úkolem najít za sebe náhradu do funkce
strážce vodní nádrže. Ve svých
pravidelných
hlášeních, které
posílá na ředitelství povodí, informuje
generálního ředitele o stavu nádrže
Magda, rozepisuje se o mezilidských
vztazích, běžných radostech i starostech lidí v obci, neopomene se zmínit
ani o svých zdravotních problémech.
Kniha je plná typického „svěrákovského“ humoru. „Celý život nosím
u sebe notýsek, kam si zapisuji nejrůznější krátké poznámky o tom, co mi přijde zajímavé, co jsem viděl, prožil nebo
co mi někdo vyprávěl. Nedávno jsem si
řekl, že už je mi tolik let, že bych se na
to měl zpětně podívat a události si připomenout, případně se z těch poznámek inspirovat. Když jsem je začal pročítat,
tak jsem zjistil, že téměř 90 % je nepoužitelných, no a z toho zbytku je tato
nová kniha,“ svěřil se Zdeněk Svěrák.

úklady proti Juliu Caesarovi nejsou jen
tušené. Spiklenců je více, než si původně myslel, a jejich plány jsou až děsivě
propracované.

STRÁŽCI SVĚTLA
Abby Geniová

F

otografka přírodních scenerií Miranda se rozhodne strávit rok na Farallonech. Na tyto krásné, ale nebezpečné ostrovy je vstup možný jen na zvlášt-

náročnější, než si představovala. Když jeden z vědců nečekaně zemře, vyvstává otázka, jestli padl za oběť pouze
nehostinným ostrovům Mrtvých, nebo některému z jejich dočasných obyvatel.
Z ostrovů ovšem není kam
utéct a nezbývá, než s neustálou hrozbou smrti pokračovat den za dnem dál… Psychologický thriller.

INZERCE
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ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY




malotraktor VARI GLOBAL
s vyklápěcím návěsem ANV-380
ZDARMA za akční cenu
39 990 Kč s DPH
zvládne všechny polní práce,
přepravu nákladu i sečení trávy
vystavení technického průkazu
pro provoz na veřejných
komunikacích

60 540 Kč

39 990 Kč

CAESARŮV TRŮN
Steven Saylor

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96

P

íše se rok 44
př. n. l. a Gaius Julius Caesar
učiní významný
státnický krok,
který bude mít nedozírné následky. Rozhodne se
omilostnit nepřátele a bohatě odměnit přátele. Idyla? Jen zdánlivá. Pod
skořápkou klidu se valí temné vody zrady a intrik.
Než Caesar odjede vést válku proti
Parthské říši, pozve k sobě zasloužilého
vyšetřovatele vražd v nejvyšších kruzích, Gordiana Hledače. A pověří ho zásadním úkolem – pátrat po připravovaném spiknutí, jehož cílem má být Caesarova likvidace. Zbývá jen pět dní do
příští schůze senátu, jen pět dní do udělení významného ocenění, pět dní, které
otřesou impériem.
Detektivní schopnosti a hluboké zkušenosti umožní Gordianovi odhalit, že

ní povolení, a tak jedinými
Mirandinými
společníky
jsou biologové, kteří v drsných podmínkách studují pozoruhodnou místní faunu —
žraloky, hejna velryb, rypouše, krvelačné racky, alkouny
i přemnožené myši.
Miranda si své nové působiště zamiluje, ale zároveň si
začíná uvědomovat, že strávit rok mimo civilizaci bude

do lehčích půd
šíře záběru 83 - 96 cm

Obj. číslo: 4375
Cena

: 2 990 Kč

s DPH

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-125

s DPH

PLUH JEDNOSTRANNÝ
APJ-018 P / L PRAVÝ / LEVÝ

PLUH OBOUSTRANNÝ
APH-352

do lehčích půd
šíře záběru 125 cm

Obj. číslo: 4376
Cena

: 4 990 Kč

s DPH

Obj. číslo: 3612, 3635
Cena

: 2 490 Kč

s DPH

Obj. číslo: 3611
Cena s DPH: 4 990 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Hranice I - Město, GardenTechnik ŠOBORA, Tř. 1. máje 2074, T 605 332 063 • Olomouc, AGROCENTRUM DFG, Týnecká 826/55, T 585
154 632 • Ostrava, BG TECHNIK cs, a.s., Místecká-Rudná , T 596 781 718 • Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602
601 316 • Uherský Brod-Těšov, MIKRA ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028 • Valašské Meziříčí,
TECHNIKA POLÁČEK, Nádražní (bývalá ZUŠ) 105, T 731 444 396
Kompletní sortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna

www.vari.cz.
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Ivana Cintlová (63)

Pracovala jako účetní
a učitelka i ředitelka v
soukromé mateřské
škole. Nyní je v důchodu. Je vdaná a má dvě
dospělé dcery a dvě
vnoučata. Pokud vyhraje, peníze použije na cestování a část
peněz by také poslala přátelům na Srí
Lanku, které už deset let podporuje – posílá dětem peníze na školní uniformy.
Mezi její oblíbená jídla patří svíčková a
španělský ptáček. Nesnáší králíka, nikdy by nesnědla nutrii a kančí maso.

Úterý: Milena Kusá (59)

Pracovala ve státní
správě. Je vdaná, vychovala jedno dítě a
má dvě vnoučata. Žije
v Berouně. Pokud by
vyhrála, tak by peníze
věnovala svým vnoučatům na dovolenou. Zvládne uvařit
téměř vše, s ničím nemá problém. Jejím
oblíbeným jídlem jsou jahodové knedlíky. Nemusí hrách a nikdy by nesnědla
syrovou rybu nebo hmyz.

Středa: Viktorija Mezenceva (27)

Dělá HR specialistu v
korporátní firmě. Je
,,šťastně nezadaná",
jak sama tvrdí, žije v
bytě v Praze 3. Pokud
vyhraje, chce peníze
dobře investovat. Mezi
její koníčky patří urbex – poznávání
měst, továren a jiných objektů. Má ráda
bramborovou kaši. Nesnáší vařenou papriku a špek, ani jedno by nesnědla.
Čtvrtek: Petr Karel (29)

Pracuje jako barman v
Německu, kde je vždy
dva až tři týdny vcelku, pak se vrací domů.
Žije s přítelkyní Evou
a brzy čekají miminko. Petr má už tříletou
dceru. Pokud by vyhrál, tak by zaplatil
nájemné v novém bytě na pár měsíců dopředu a nakoupil by výbavičku pro děťátko. Má rád burgery. Nesnáší uzené
maso, ryby kromě tuňáka a lososa, játra, houby, krvavé maso, švestkovou
omáčku, rajskou polévku, kulajdu, gazpacho, mák, mořské plody, kuřecí stehna, nejí každou šunku, jen některou.

Pátek: Jan Gemrich (30)

Podniká v oblasti marketingu a inovací. Je
ženatý, má malou dceru. Žijí v Praze 10. Pokud vyhraje, tak peníze utratí za rodinnou
dovolenou. Jeho velkým koníčkem je lego. Baví ho počítačové stolní hry, s manželkou rádi cestují. Má rád skoro vše, miluje svíčkovou
od maminky. Nesnáší kopr.

Česká republika

Řízky? Mladí se ofrňují
Prostřeno! na Primě
zamíří do Středočeského
kraje a Prahy.
ČR | Mezi soutěžícími amatérskými kuchaři v pořadu Prostřeno! budou ženy
příští týden v mírné převaze. Tři ku dvěma mužům. Jako první se v pondělí k
plotně postaví důchodkyně Ivana. Jejím největším koníčkem je zahrada a
péče o ni. Ivana nebude nic vymýšlet a
vsadí na českou kuchyni. Uspěje s ní?
Sestava u stolu bude převážně mladá.
Ale na svíčkovou s domácími knedlíky,
na tu slyší všichni. A vývar, tím se nic
nezkazí. Ivana se navíc předvede jako
pozorná hostitelka a první večer proběhne v příjemné atmosféře.
Úterní vaření patří Mileně, která svou
účast bere jako výzvu. Milena se do pořadu Prostřeno! přihlásila, aby dokázala, že umí vařit. Hosty hned šokuje tím,
že se z ložnice nechala „vyšachovat“
kočkou. Milena připraví recepty, kterým věří. Ale mladí u stolu se nad nimi
tak trochu ofrňují. Asi čekali něco moderního. Řízky s bramborovým salátem
jim nesedí. Milena při svém večeru hodně mluví. O sobě, o kočce, o manželovi.
Hosté budou mít oči navrch hlavy, ale
zároveň se dost dívají na hodinky.

Honza (vzadu uprostřed) se umí otáčet v kuchyni.
Středu ovládne HR specialistka Viktorija, která hosty přivítá v malém, ale
útulném bytě. Netají se tím, že je lehce
vznětlivá. V kuchyni se jí ale temperament hodí. Viktorija je nejmladší z téhle skupiny a překvapivě vsadí na italskou kuchyni. Lasagne, tiramisu, italská klasika. Co na ni ale řekne Ivana s
Milenou? Zastánkyně tradiční české kuchyně, řízků a knedlíků? A bude se hostům líbit cereální zábava? Musí totiž
vrstvit müsli. Každý si může namíchat
svou zítřejší snídani.
Ve čtvrtek se k plotně postaví Petr.
Pracuje jako barman v Německu. Do
Prostřeno! se přihlásil z hecu a vaření

FOTO | FTV PRIMA

bere jako relax. Během přípravy menu
nesundá z hlavy kšiltovku. Ale smůla se
mu lepí na paty. V odpadkovém koši
toho skončí docela dost. A co se dostane až na talíř? Hosté si budou stěžovat
na dlouhé čekání. Jak sebevědomý Petr
večer plný karambolů ustojí?
Poslední večeři nachystá podnikatel
Jan. Hosty přivítá v moderním bytě.
Honza nepodává jen čtyřchodové
menu, ale zařadí do něj i další mezichody. A v kuchyni se umí otáčet. Bude to
stačit na vítězství? Jaká je atmosféra
před předáním výhry? Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední den od
17.50 hodin.
(kot)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Předkrm: Překvapení z listového těsta
Ingredience: 1 balení
listového těsta, předvařená řepa, kozí
sýr, brambory, tymián,
rozmarýn, mořská sůl, 2 lžičky balsamika, 1 lžička medu, 3 lžičky olivového
oleje, nastrouhaný sýr, prosciutto. Postup: Troubu si předehřejte na 200 °C.
Brambory si nakrájíme na drobné plátky a vhodíme do vroucí vody – stačí
dvě minuty. Poté slijeme a necháme pořádně okapat. Olej promíchejte s prolisovaným česnekem. Plátky brambor promíchejte v míse s částí ochuceného oleje, trochu oleje si nechte na potření těsta. Z jednoho plátu těsta vykrojte kolečka pomocí misky nebo vykrajovátka.
Koláčky potřete česnekovým olejem,
rozdělte na ně nahrubo nastrouhaný sýr,
poklaďte plátky šunky, brambor, posypte lístky rozmarýnu a drceným pepřem.
Na kolečka s řepou, těsto pomažte připravenou směsí s balsamikem a medem, poklaďte řepu a na ni kozí sýr.
Poté koláčky upečte v troubě dozlatova.
Hlavní chod: Chřestové rizoto s vepřovou panenkou
Ingredience: balíček zeleného chřestu,
1 kg vepřové panenky, 250 g rýže arbo-

rio, 1 bílá cibule, 750 ml kuřecího vývaru, 150 ml bílého vína, olivový olej, parmazán. Postup: Chřestu usekneme
spodní dřevnaté části, případně je oloupeme a dáme na 5 až 7 minut péct do
trouby. Poté chřest nakrájíme na centimetrové kousky, panenku očistíme a nakrájíme na asi patnácticentimetrové
kusy. Na rozpálené grilovací pánvi
nebo na grilu panenku ze všech stran
pár minut opečeme. Poté dáme maso
stranou a předehřejeme si troubu na
180 °C. Mezitím na pánvi opečeme jemně pokrájenou bílou cibuli. Než začne
hnědnout, přidáme rýži. Orestujeme,
přidáme víno a necháme odpařit. Poté
pomalu po naběračkách přidáváme vývar, vždy necháme absorbovat a poté
přidáme další. Rýži neustále mícháme,
trvá to asi 20 minut. Chvilku před koncem přidáme parmazán a chřest. Na konci musí být rizoto mazlavé. Přibližně v
polovině času dělání rizota dáme panenku do trouby na 10 minut. Panenku necháme minutku odležet, nakrájíme a servírujeme přes rizoto.

Druhý hlavní chod: Maso na česneku, špenát, přílohová variace

Ingredience: hovězí maso zadní nebo
kližka, cibule, česnek, listový špenát,
vejce, sůl, pepř. Postup: Na oleji opatrně osmahneme cibuli do hněda, ale nespálit! Přihodíme na kostky nakrájené
osolené a opepřené hovězí maso. Přidáme pokrájený česnek a maso zatáhneme. Podlijeme vodou a dáme dusit. Občas promícháme a doléváme vodu či vývar. Dusíme do změknutí hovězího
masa, minimálně to trvá hodinu. Na špenát si prvně zasmahneme cibulku, o
chvíli později přidáme trochu jemně pokrájeného česneku na ovonění. Přidáme
špenát, osolíme, opepříme, přidáme česnek a zalijeme vodou. Občas promícháme a chvilku dusíme. Nakonec přidáme
rozšlehané vejce a promícháme. Jako
příloha se hodí bramborový knedlík,
karlovarský knedlík či bramboráčky.

Moravskoslezský kraj
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Černá země je událostí roku
Galerie výtvarného
umění v Ostravě
zachycuje na nové
výstavě umělecký
rozkvět v meziválečném
období.
MARTIN JIROUŠEK
OSTRAVA | Událostí roku je pro Galerii výtvarného umění v Ostravě výstava
Černá země? Mýtus a realita. Ovládla
veškerou výstavní plochu Domu umění
a v devíti sálech jsou k vidění obrazy,
sochy, plakáty, knihy, ale také filmový
dokument spjatý s první republikou
a zdejším regionem.
„Název výstavy je inspirován stejnojmennou malbou Břetislava Bartoše
z roku 1920. Rozsáhlá expozice představuje tvorbu více jak pěti desítek umělců, jejichž život byl s regionem provázán zrozením, existencí nebo se jim stal
inspiračním zdrojem,“ řekla tisková
mluvčí galerie Jana Šrubařová.
Výstava zachycuje umělecký rozkvět
INZERCE

v meziválečném období. Prezentováno
je více než 150 uměleckých artefaktů prvorepublikového umění z let 1918 až
1938. K nejvýznamnějším patří portrét
kněžny a mecenášky umění Mechtilde
Lichnovské od Oskara Kokoschky
z roku 1916. Obraz, který je jinak k vidění na zámku v Hradci nad Moravicí, zcela výjimečně zapůjčil Národní památkový ústav.
„Z regionálně nejvýznamnějších autorů můžeme zmínit Břetislava Bartoše,
Ferdiše Dušu, Valentina Držkovice, Helenu Salichovou, Paula Gebauera, Helene Zelezny-Scholz nebo bratry Jaroňkovy. Řada exponátů je zapůjčena ze soukromých sbírek a některé z nich jsou na
veřejnosti představeny poprvé. Týká se
to i malby s názvem Snopy od Valentina Držkovice z 30. let 20. století. Umělecká díla zapůjčily i státní instituce, například porcelán pochází ze sbírek Valašského muzea v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm,“ uvedla Šrubařová.
Další perličkou výstavy je malý aerodynamický vůz Tatra V 570 z roku
1933, který na výstavu přivezlo Technické muzeum Tatra v Kopřivnici. K vidění jsou ale i doplňky, jako třeba jíz-

K vidění je i portrét Mechtilde Lichnovské od Oskara Kokoschky
z roku 1916.
FOTO | ADOLF HORSINKA
denky rychlovlaku Slovenská strela. Výstava Černá země? Mýtus a realita bude
přístupná v ostravském Domě umění až
do 6. ledna. Její součástí jsou vzdělávací programy pro školy a veřejnost a ko-

mentované prohlídky, které se uskuteční 8. listopadu, 4. prosince a 3. ledna
v 16.30 hodin.
„Vzhledem ke kapacitním možnostem ostravského Domu umění nebylo
možno v rámci výstavy prezentovat příklady regionální architektury. Tento
úkol převzal Národní památkový ústav
v Ostravě, který 19. října zahajuje projekt Nová architektura mezi centry a periferiemi aneb Architektura první Československé republiky na pomezí Moravy a Slezska,“ dodala Šrubařová.
V Domě umění se také 6. listopadu
uskuteční odborná vědecká konference
s názvem Umění a architektura. K výstavě je vydána reprezentativní publikace,
kterou edičně připravila kurátorka Renata Skřebská s autorským kolektivem
Pavlem Šopákem, Jiřím Jůzou a Martinem Strakošem.
Další, paralelně probíhající výstava
k období první republiky v Ostravě je
k vidění v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí, vystaveny jsou například ostatky patriota Sokola-Tůmy
nebo senzační čtivo jako Cirkusová příšera či Gumová pevnost, které tehdy kupovali a četli nejen ostravští dělníci.
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Německý spisovatel Kurt Tucholsky: Nikomu ještě neuškodilo, ...

Tajenka: ...byl-li zdvořilý.
INZERCE

Karvinsko
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V Těšíně staví sportovní halu

Necelých sto milionů investuje českotěšínská radnice do výstavby sportovní haly ve Svojsíkově aleji
PETR WOJNAR

bovat na úrovni 50 milionů korun. „Projekt se prodražil po geologickém průzkumu lokality a dalších úpravách v projektu. V poslední době také došlo k zásadnímu zdražení stavebních prací a materiálu a na trhu nejsou volné stavební
kapacity,“ podotkla mluvčí s tím, že zvítězila nejnižší cenová nabídka.

ČESKÝ TĚŠÍN | V Českém Těšíně začali dělníci před pár dny stavět novou
sportovní halu. Ta se bude nacházet ve
Svojsíkově aleji, město vyjde na necelých sto milionů korun.
V hale se počítá s variabilní hrací plochou, tribunou pro 250 diváků, šatnami
pro družstva a rozhodčí i nezbytným sociálním zázemím.

98

Má utěšit poptávku
sportovců

milionů korun zaplatí
město za výstavbu
nové sportovní haly.

„Projekt počítá s klubovnou, dvoupodlažním vzdělávacím a sportovním
centrem a úpravou zeleně v okolí,“
uvedla mluvčí města Dorota Havlíková.
Ta ujistila, že stavba nenaruší tamní
kaštanovou alej. „Na čas stavby byly
stromy zajištěny před poškozením prkny,“ ujistila Havlíková.
Investice městskou kasu připraví
o 98 milionů korun. To přesto, že podle
původních odhadů se měla částka pohy-

Vizualizace haly zevnitř i zvenčí.

FOTO | MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Město zaplatí výstavbu haly ze svého.
Podle představitelů Českého Těšína je
pro to ideální doba. „Městu se ekonomicky daří. Zastupitelé ještě v prosinci
2017 vyčlenili v rozpočtu na letošní rok
pro tento účel částku 30 milionů korun,
zbytek částky bude město proplácet
v dalších dvou letech,“ dodala Dorota
Havlíková.
Stavbu haly by mohli ocenit zejména
vyznavači kolektivních sportů, kteří museli jezdit na větší turnaje do okolí.
Zařízení by mělo začít sloužit sportovcům v roce 2020, kdy město oslaví
sto let od svého vzniku.

INZERCE
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Jsme rodinnou firmou s desetiletou tradicí, ve které působí lidé
se zdravotnickým a psychologickým vzděláním, které je zárukou
poskytování služeb na patřičné úrovni s citlivým přístupem.
Samozřejmostí je individuální přístup ke všem pozůstalým,
ctíme jejich potřeby a přání.
Autosalon Kudrna s.r.o., Příčná 1245, 735 14 Orlová – Poruba
Tel.: 596 512 232, 724 219 219, E-mail: pech@autokudrna.cz
www.kia.autosalonkudrna.cz

Na vyžádání přijedeme sepsat potřebné formality
související s pohřbem i domu, a to i mimo pracovní dobu.
Samozřejmostí je vyřízení všeho na jednom místě, včetně
vytištění parte na počkání, výběr hudby, kytic, příprava projevu a jiné.
Provádíme veškeré druhy pohřbu, občanské i církevní, kremační
i do země v rámci celé České republiky.

Super strečové potahy
dodají Vaší sedačce novou tvář!

napínací potahy

oříšková

od

1.095

Kč

» velmi dobře sedí,

30°

roztažitelné do výšky i šířky

» kvalitní a odolný materiál

praní

šedá

smetanová

Nebaví Vás pohled na opotřebené potahy Vašeho starého
křesla či sedací soupravy? Máme pro Vás řešení! S našimi
napínacími potahy změníte vzhled Vaší staré sedací soupravy
během chvilky. Super strečové potahy na sedací soupravu mají
líbivou strukturu a jsou vyrobeny z prvotřídního elastického materiálu. Dokonale ochrání Vaši sedací soupravu před poničením
dětmi nebo Vašimi domácími mazlíčky. Jednobarevný a vysoce
elastický úplet s 60% přírodních bavlněných vláken je příjemný
na dotek a snadno se udržuje. Plastická struktura materiálu dodává potahům elegantní vzhled. Složení: 60% bavlna, 32% polyester, 8% elastan. Praní v pračce na 30°C.
GLAMOUR

oříšková

šedá

smetanová

otoman vlevo

CENA

křeslo

513 87.01

513 85.01

513 88.01 1.095 Kč

2 - sedačka

513 87.02

513 85.02

513 88.02 1.695 Kč

3 - sedačka

513 87.03

513 85.03

513 88.03 2.095 Kč

otoman vlevo

513 87.14

513 85.14

513 88.14

otoman vpravo

513 87.15

513 85.15

513 88.15 3.195 Kč

2 - sedačka

křeslo

3.195 Kč

70-110 cm

140-180 cm

Jak na to?

180-220 cm

80-100 cm

90-110 cm
13
018
0c
m

210 - 270 cm

59 - 95 cm

1.

najděte etiketu umístěnou
na spodní straně

2.

začněte natahovat
potah od opěradla

3.

postupujte s napínáním
od shora dolů

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

4.

užijte si pohodlí
nové sedačky
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