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Ke dvěma starým lipám
přibyl strom z pískovce
SPORT

Čím se živí bývalý fotbalista
Michal Veselý?
...str. 31

ZPOVĚĎ SCHIZOFRENIČKY

„Poznala jsem, že psychická
bolest nemá meze“
...str. 4

Strom života ve tvaru kříže zdobí kopec Vejdoch u Jam nedaleko Žďáru nad Sázavou. Sochu z božanovského pískovce vytvořil akademický sochař Petr Váňa (na snímku) s kameníkem Hynkem Shejbalem.
FOTO | PAVEL JURÁČEK

Zdánlivě nenápadný kopec nad Jámami má novou
dominantu – třímetrový Strom života ze dvou dílů
kamene od akademického sochaře Petra Váni.
JIŘÍ BÁRTA
JÁMY | Když stál akademický sochař
Petr Váňa letos v zimě po kolena ve sněhu pod kopcem Vejdoch u Jam, řekl starostovi: „Budu šťastný, když se moje socha bude moci dívat na vaši krajinu.“
Když po devíti měsících společně se
svým dvorním kameníkem Hynkem
Shejbalem odhalovali minulou neděli
společné dílo, zářil Váňa štěstím.
Kopec vysoký 663 metrů, odkud je
výhled otevřený na všechny světové

strany, získal ke dvěma památným lipám z roku 1968 novou dominantu.
Starosta Jiří Šikl na začátku roku přišel s myšlenkou připomenout výrazně
sto let republiky. „Je to kamenný, tři metry vysoký svazek propletených stromů
do tvaru kříže,“ popisuje Petr Váňa, jak
zhmotnil myšlenku vedení obce.
Spolupráci s Jamskými označil za jednu ze svých nejsrdečnějších prací. „Už
tím, jaké bylo zadání, jak to bylo uspořádané a jak se na to místní těšili. V tom
jsme měli obrovskou pomoc, místní

nám pomohli udělat základy, osadit sochu, vše bylo krásně zorganizované. Těšili se na vyjádření jejich myšlenky, kterou měli v hlavě celkem pevně usazenou,“ hodnotí spolupráci renomovaný
sochař, který má ateliér v Karlíku v údolí řeky Berounky.
Petr Váňa nemusel přemýšlet, zda
bude socha stát nebo ležet. Myšlenka
byla jasná, jen jí musel dát tvar. „V kříži
jsem chtěl vytvořit Strom života. Není
to uschlé křoví, jednotlivé pruty jsou napnuté, plné života, ani jeden z kmenů
není uschlý,“ zmiňuje tvůrce.
Lipové kmeny připomínají významné osmičkové roky, století ohraničují
roky 1918 a 2018. Tyto číslice jsou vyznačeny těsně nad zemí.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

V KŮŽI DOBRODRUHŮ

Mádl zdolává Laponsko, Liška
objíždí svět na motorce ...str. 6
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Co se dělo v hodinách, kdy
Hitler „porcoval“ ČSR ...str. 12
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Havlíčkobrodsko a Žďársko

Lepší zastávky
i sportoviště
Žďárští lidovci vsadili na
stejného lídra jako před
čtyřmi roky. Na starostu
kandiduje Josef Klement.
Jedničkou KSČM v Havlíčkově Brodě je Vladimír Frič.

FOTO | PETR LEMBERK

Dopravu hodlá
řešit po krocích
Havlíčkobrodským
starostou by se chtěl
stát lídr komunistů
Vladimír Frič.

komunální

VOLBY
2018

V brodském zastupitelstvu bývá jedním
z nejčastějších a nejhlasitějších kritiků.
Letos může jeho názor silně znít i před
volbami. Čtyřiapadesátiletý Vladimír
Frič vede KSČM v Havlíčkově Brodě
poprvé jako její lídr. Jenže údernost
jeho vyjádření se zatím nedostavila.
„Vždy každý lídr KSČM šel do komunálních voleb v Havlíčkově Brodě
s cíli, vizemi a plány vyprofilovanými
z nespokojenosti a neschopnosti vládnoucí koalice řešit problémy a potřeby
našich občanů,“ říká.
Tak trochu neurčitě, nutno dodat.
Na rozdíl od úderné kritiky při jednáních
zastupitelstva se však tentokrát tento ředitel domova pro osoby s chronickým duševním onemocněním ve Věži omezil
na stručná a do jisté míry tajemná hesla.
„KSČM má cíl po volbách dosáhnout
poměrného zastoupení ve vedení radnice a jednotlivých výborech zastupitelstva. Náš cíl, naše vize a náš plán je jediný: vše s lidmi a vše pro lidi,“ uvádí
na dotaz, s jakými plány jde do voleb.
Jako největší současný problém
Havlíčkova Brodu vidí dopravu. „To,
co obecně pro dopravu město doteď udělalo, je žalostné. Nebudu vyjmenovávat, co udělali dosavadní radní špatně,
a také nebudu fabulovat, že to vše ihned

vyřešíme. Ale mohu slíbit, že pokud budeme mít dostatečný mandát, budeme
tuto problematiku řešit se vší vážností
a erudicí, a to krok po kroku,“ sdělil.
Na opačné straně si pochvaluje, že
Brod má kvalitní nemocnici, že má na
svém území čtyři sídla domovů pro seniory, že přibývá obchodů a dostatečné je
dopravní spojení. Za klad označil i úroveň škol, přítomnost krajské knihovny
nebo možnosti kulturního vyžití.
Minulé volby komunisté o pár desetin procenta vyhráli. Do koalice s nimi
ale mnoho jiných stran a hnutí jít nechtělo. „Přesto se nám povedla komunikace
s ostatními opozičními stranami a prosadili jsme schválení některých našich
a opozičních protinávrhů,“ pochvaluje
si Frič. Konkrétnější ale ani tady nebyl.
A proč by se zrovna on měl stát brodským starostou? I na to má stručnou
a svéráznou odpověď. „Protože by o tom
rozhodli voliči,“ konstatuje.
(vok)

„Stále mám dostatek invence, snahy
a odpovědnosti k tomu, abych mohl město řídit. Snad i občané mi potvrdí, že kdokoliv se na mne jakožto na místostarostu
města obrátil, nezůstal nevyslyšen,“ odpovídá lidovecký kandidát číslo 1 Josef
Klement na otázku, proč by se měl v říjnu stát žďárským starostou.
V uplynulých čtyřech letech byl druhým mužem města, využít chce proto
i nabyté zkušenosti. Předtím pracoval
jako projektový manažer v automobilovém průmyslu.
Hlavní cíle shrnují lidovci do dvou
skupin. Tou první je bydlení, rodina, senioři a volný čas. „Zde bychom chtěli
obnovit systém dostupnějšího družstevního bydlení. Je třeba, aby se zvyšoval
standard sociálních služeb a pokračovalo se ve spolupráci i s dalšími subjekty
v této oblasti,“ říká Klement. Pokračovat by chtěl v obnově sportovišť.

Dotace na cyklostezky
Ve druhém balíku témat (bezpečí, doprava a životní prostředí) dává důraz na bezpečný pohyb chodců a cyklistů ve městě. Zmiňuje úpravu autobusových zastávek, přechodů nebo další úseky cyklostezky, na které už město získalo dotaci.
Podle Josefa Klementa trápí obyvatele
města nejvíc doprava, kvalita cest a do-

pravní infrastruktura. „Proto věnujeme
velké procento financí z rozpočtu právě
do této oblasti. Mělo by se pokračovat
v projektu Smart City řešícím například
i telematiku, která by měla zajistit větší
plynulost dopravy včetně MHD,“ zmiňuje možná řešení otec tří dětí. Některé křižovatky vyžadují stavební úpravy pro
plynulejší a bezpečnější provoz. Město
také spolupracuje s ŘSD na přípravě další části obchvatu (Brněnská–Jihlavská).
Za největší přednosti města považuje
okolní přírodu a významné památky začleněné do kulturního a duchovního života. „Ve městě je mnoho míst pro sportovní a kulturní vyžití,“ vyzdvihuje Klement. Oceňuje také zapojení občanů
v programu Aktivně pro Žďár.
Současnou koalici (tvořenou kromě lidovců uskupením Žďár – Živé město,
ODS a ANO) pochválil místostarosta za
zahájení obnovy sídlišť (část Vodojemu
a Vysočan) a revitalizaci Stržanova. Aktuálně se staví nové zázemí pro fotbal
a tenis. Povedlo se založení Dne Žďáru.
A minusy? „Bohužel jsme museli
řešit problémy s vítěznou firmou na sečení trávy, která opakovaně neplnila zadané termíny, a proto došlo k ukončení
smlouvy,“ říká Josef Klement k tématu,
jež občany trápilo dva roky.
(bar)

Lídři v 5plus2
– Žďár nad Sázavou
Už jsme představili jedničky hnutí
Žďár – Živé město, Změna 2018,
ODS, ANO a ČSSD. Pořadí určil los.

Lídři v 5plus2
– Havlíčkův Brod
Postupně jsme představili lídry
KDU-ČSL, ČSSD, Broďáků, hnutí ANO
(kandidující společně s Ženami za
Brod) a ODS. Pořadí lídrů určil los.

Lídrem lidovců ve Žďáře je 47letý Josef Klement.

FOTO | ARCHIV J. KLEMENTA
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K lipám přibyl strom z pískovce
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Původní myšlenka byla zanést na
Strom života všechny osmičkové roky.
Ale které jsou nejdůležitější? Možná bychom museli přidat i letopočet založení
obce Jámy. Nakonec jsme zůstali jen
u dvou osmiček,“ popisuje Petr Váňa debatu předcházející dokončení sochy.
I když jde o renomovaného autora, jehož díla zdobí i Řím a jenž loni dokončil tříapůltunovou kopii sousoší Géniů
pro Národní muzeum, spolupráci s Jámami považuje za výjimečnou. „Aby se
takováto obec dala dohromady a nechala udělat sochu? Mají můj obdiv,“ praví
sochař otevřeně.
Zakázka pro Jámy byla i dílem náhody, nebo jak říká starosta, řízením vyšší
moci. Petr Váňa několik zakázek odřekl
kvůli tomu, že na letošek plánoval naplnění svého životního projektu, tedy návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí.
„To je srdeční záležitost, pracujeme
na tom s Hynkem Shejbalem, mým bratrem a dalšími kameníky už dvacet let.
Postavení sloupu se však prodloužilo, teprve teď dostaneme povolení k záboru,
INZERCE

máme platné stavební povolení,“ vyslovuje se k aktuální situaci.
Petr Váňa se těší, až dojde ke smíření
a na jednom náměstí se zase potkají tři
symboly. „Vedle sebe budou mariánský
sloup, Husův pomník a také kalich na
Týnském chrámu, který se na jeho průčelí vrátil letos v lednu. Až se tyto tři
proudy spojí na jednom náměstí, bude
to známka usmíření,“ míní umělec.
Není to pro něj jen otázka úředního razítka. „Možná je dobře, že se to celé zdržuje, lidé budou mít šanci to pochopit,“
dodává. Až budou mít iniciátoři návratu
všechna povolení, musí připravit také
základovou desku. „Jen postavení samotného sloupu bude trvat dva měsíce.
Mariánský sloup je 118 tun kamene,
chvilku zabere, než se hotové části převezou a poskládají dohromady,“ vysvětluje sochař.
Na Vejdoch se chce vracet. Je to pravděpodobné i kvůli tomu, že spolupracuje s otci pallotini spravujícími poutní
místo v nedalekých Slavkovicích.
Strom života odhalil Petr Váňa
(vpravo) minulou neděli s Hynkem
Shejbalem.
FOTO | JIŘÍ BÁRTA
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Pravda o schizofrenii: moře
léků teď nahradí jediná injekce
Zmatený člověk, v jehož mysli svádějí boj
o dominanci dvě, ale klidně i více nevyzpytatelných
osobností. Takovou mylnou nálepku dostávají lidé,
jejichž diagnóza zní schizofrenie. Na stigmatizaci
pacientů má vliv i zkreslené popisování této nemoci
ve filmech a v médiích. Přitom jenom v Česku žije se
schizofrenií na sto tisíc lidí. Díky moderní léčbě už
se ale ztrácí v davu a mohou žít běžným životem.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | V 19 letech začala studentka Alžběta
Klímová upadat do hlubokých depresí.
„Neměla jsem se ráda. Svému okolí jsem
nedokázala pořádně vysvětlit, co mě trápí,
a tak jsem se obrátila po čase na lékaře,“
vypráví Alžběta, u níž poté dva roky nikdo nedokázal určit, v čem tkví její zdravotní problém. „Můj stav se zhoršoval
a nakonec jsem skončila v léčebně. Jenom
jsem ležela a brala léky,“ vrací se ve vzpomínkách do doby, kdy se poprvé střetla
s diagnózou schizofrenie.
Medikace částečně zabrala a vypadalo
to, že se bude moci vrátit zpět do běžného
života. Jenže po porodu dcery se Alžbětin
stav zhoršil a léky přestaly zabírat.
Po dvou a půl letech skončila opět v léčebně. A celá situace se opakovala.
Zdánlivé zlepšení a druhé těhotenství
následované dalším prudkým propadem na samotné dno.

Neuvěřitelný strach
Přesná příčina schizofrenie dosud není odborníkům známá.
Shodují se, že může jít o kombinaci více faktorů. Mezi nimi
může figurovat například závažné poranění nebo i potíže při porodu. Jako spouštěče nemoci mohou zafungovat i těžké
psychické zvraty, jako je smrt
blízkého člověka nebo rozpad
rodiny.
Stavy, které před lety mladá
maminka prožívala, se jí
dnes obtížně popisují.
„Vzpomínám si, že jsem
se dívala na televizi
a měla jsem pocit, jako
by promlouvala přímo
ke mně. Jako by vše,
co se v ní vysílalo,
bylo o mně a mojí situaci. Měla jsem
také neuvěřitelný

strach, že se nedokážu postarat o malé miminko. Prožívala jsem strašnou úzkost,
kdy jsem jen zírala vzhůru. Tyhle stavy trvaly třeba čtyři hodiny a pak to přešlo. Nebyla jsem schopná to ovládat. Sama to teď
nedokážu dost dobře vysvětlit. Zjistila
jsem, že psychická bolest nemá žádné
meze,“ snaží se vystihnout své tehdejší
rozpoložení paní Alžběta, která se schizofrenií žije už přes dvacet let.
Právě její příběh demonstruje, že pacienti vnímají svět jinak než jejich okolí.
„Jejich mozek zpracovává okolní podněty
rozdílně. Například jemný šum mohou
vnímat jako hlas, který k nim promlouvá.
Všechny takové vjemy vnímají jako realitu a jsou pro ně pravdivé. Z našeho pohle-

du jsou pak jejich reakce nepochopitelné a
nepředvídatelné, proto mají někteří tendence hovořit ve spojitosti se schizofrenií
o rozdvojené osobnosti,“ vysvětluje psychiatrička a soudní znalkyně Marta Holanová. Rozdvojená osobnost však se schizofrenií nijak nesouvisí a je chybou tyto
dvě odlišné věci zaměňovat.
Schizofrenici také často velice zesíleně
vnímají okolní dění. „Když například jede
pacient v tramvaji a slyší, že se někdo zasměje, vyhodnotí situaci tak, že se dotyčný směje jemu. Vztahuje zkrátka smích
na sebe,“ dodává Holanová s tím, že léčba
této nemoci je dlouhodobá a mnohdy i celoživotní záležitost.

Pomohla léčba injekcemi
Nemoc si v případě Alžběty Klímové vybrala svou daň. V kritickém období brala i
šestnáct léků denně. Řada z nich měla různé vedlejší účinky, a tak například přibrala 50 kilo. „V práci jsem byla zpomalená,
unavená a pohybovala jsem se jako robot,“ popisuje. Zhoršení jejího stavu přispělo ke krizi v manželství, která vyústila
ve vleklý a náročný rozvod. Teprve před
několika lety se dvojnásobné matce podařilo její nemoc „zkrotit“. Poslední tři roky

Schizofrenie v číslech
1,5krát častěji se schizofrenie vyskytuje
u mužů než u žen. V průměru postihuje
kolem jednoho procenta lidí, přičemž
poměr nemocných v jednotlivých zemích
je velmi vyrovnaný.
20 až 28 let je věkové rozmezí,
ve kterém se nejčastěji u mužů poprvé
schizofrenie objevuje. U žen se
onemocnění začíná kvůli působení
estrogenu objevovat později. Přibližně
mezi 26 a 32 lety.
37 %, tedy více než třetina všech
příspěvků v českých médiích, které
za poslední dva roky zmiňovaly
schizofrenii, použila toto slovo
v přeneseném významu jako ekvivalent
pro dvojakost, rozpolcenost či
protiklad. Přitom pojem rozdvojená
osobnost odpovídá spíše diagnóze
disociativní porucha osobnosti, která je
mnohem vzácnější než schizofrenie.

se jí dostává moderní injekční léčby, která
s ohledem na dávkování nemá v jejím případě žádné vedlejší účinky.
Díky jediné injekci každý měsíc může
žít opět plnohodnotný život, věnovat se
svým zálibám, dcerám, práci a co je pro ni
obzvláště důležité, její nemoc ji nevyčleňuje ze společnosti. Dnes ve svém zaměstnání pomáhá zvládnout složitou životní situaci dalším lidem s psychickým onemocněním.
„Bylo to, jako když se Šípková Růženka probudí po dvaceti letech.
Dokázala jsem vstát v šest hodin
ráno plná energie a nemusela
jsem do dvanácti překonávat
v posteli nesnesitelnou únavu.
Svět mi najednou připadal nádherný,“ uzavírá Alžběta.

FOTO | SHUTTERSTOCK
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V kůži dobrodruhů aneb
adrenalin v horách i se žraloky
Někdo si čistí hlavu a duši v hotelových resortech, jiní raději zažijí
nějaké to dobrodružství. Jiří Mádl jezdí za adrenalinem do mrazivého
Laponska, Daniel Landa se dokonce vrhá mezi hladové žraloky.
POTÁPĚNÍ S HLADOVÝMI ŽRALOKY
Zpěvák Daniel Landa si několik let nazpátek v rámci svých kejklí kouzelníka Žita
zamiloval adrenalinové potápění s nebezpečnými žraloky. Záběry pro tehdy
připravovaný film natáčel společně s dokumentaristou Stevem Lichtagem ve vodách
jihoafrického pobřeží. „Točili jsme poslední sekvenci, kdy byl Dan u hladiny. Jenomže tam
jsou žraloci nejvíc napumpovaní. A já je ještě přikrmoval, aby se tam drželi. No a Dan si neuhlídal ruce. Ale nic vážného to nebylo. U doktora mu to sešili, druhý den si nasadil gumovou
rukavici a točil dál,“ vzpomínal v médiích na krvavý moment Lichtag.

FOTO: archiv MAFRA, FTV Prima, Instagram

S BATOHEM I PO CHUDINSKÝCH ČTVRTÍCH

EXPEDICE V MRAZIVÉM LAPONSKU
Herec a režisér Jiří Mádl také nepatří mezi vyznavače konvenční
turistiky. Naopak mimořádně si oblíbil fyzicky náročné expedice v mrazivém Laponsku. „Natáhnete sněžnice a táhnete
svoje pulkas, což nejsou vaše půlky, ale sáně, a na nich táhnete
zmražené jídlo, oblečení, sirky... Vždycky se pak někde na noc
usadíte. Celý národní park má několik chat bez jídla, bez elektřiny, bez umělého světla. Jsou tam jenom svíčky, kamna a palandy. Zkrátka žádný luxus, ale je to šílená romantika,“ popisoval
krátce po návratu z cest.

NA MOTORCE PO STŘEDNÍ AMERICE
Vášniví motorkáři Pavel Liška a Jan Révai spolu na cesty vyrazili
už několikrát. Naposledy se vydali na tříměsíční štreku napříč
Střední Amerikou jako Vandráci. Ačkoli si s sebou pánové mohli
vzít jen to, co uvezou jejich motorky, Pavel Liška si mezi své
nutnosti přibalil poněkud překvapivou věc – prkýnko s nožičkami. „To prkýnko je můj vynález, který jsem původně vymyslel
na chatě, když mi bylo deset. Ty nožičky jsou na patenty, aby se
to dalo složit, takže jsem to mohl připevnit na motorku. Říkal
jsem si, že budu na cestách čtvrt roku a někdo řeší, kde bude jíst,
kde bude spát a já řeším tohle. Chtěl jsem spojit nevyhnutelné
s příjemným, našel jsem si teda nějaké krásné místo s hezkým
výhledem,“ nechal se slyšet herec. Pořad Vandráci, který mapuje
putování populárních motorkářů, se od září vysílá každé pondělí
od 20:45 na Prima COOL.

Herečka Jana Paulová cestuje nejčastěji po chudých asijských zemích.
Za dobrodružstvím se vydává mnohdy sama jen s batohem na zádech. „Přiznám se, že se daleko méně bojím, když jsem sama, protože se takřka okamžitě dostanu blíže mezi místní,“ vysvětlovala v jednom z rozhovorů.
Ani v nepříjemných situacích herečka nepodléhá na cestách
panice. „Jednou jsem se v Dillí dostala do bytu na jakémsi
sídlišti, za dveřmi byli tři chlapi, neměla jsem klíče, potrhané sítě v oknech, všude plno komárů a já vůbec nevěděla, kdo
ti lidé jsou. Situace to zkrátka nebyla moc dobrá. Takže jsem
si řekla: Musím přistrčit postel ke dveřím, postříkám ji i sebe
repelentem a musím to do rána nějak vydržet,“ vzpomínala.

S MLADŠÍM MANŽELEM PO HORSKÝCH TÚRÁCH
Od té doby, co Vendula Pizingerová poznala svého o šestnáct let mladšího muže Josefa, její představy o dovolené se radikálně změnily. Luxusní resorty vyměnila za spaní pod širákem a treky
po horách – mnohdy mimo turistické trasy. „Jednou
se nám teda výlet nevydařil. V Rumunsku jsme úplně
promokli, neměli jsme jídlo, nemohli jsme si udělat oheň,
protože jsme byli ve velké výšce, kde už nebylo dřevo
a museli jsme se celou tu dálku vrátit zpátky,“ popisuje. Na vandry prý jezdí od začátku společného vztahu.
„Někdo by si mohl říct, že to dělám kvůli mladšímu
manželovi, aby mi neutekl. Ale to není pravda, protože
nás to oba baví,“ říká prezidentka nadačního fondu
Kapka naděje.

NOVĚ TRENDY
PRO CHLADNÉ
ROČNÍ OBDOBÍ
Nyní ve Vaší prodejně
Takko Fashion

PROŠÍVANÁ
BUNDA

s odnímatelnou imitací kožešiny

499,-

*

Pouze do 07.10.2018
Běžná cena: 1199,-

* Nabízená cena platí jen od 27.09. do 07.10.2018. Nelze kombinovat s jinými slevami / akcemi. Jen
do vyprodání zásob. Výdej jen v obvykle běžném množství. Prosíme, abyste omluvili barevné
odlišnosti a chyby. Negarantujeme, že bude vyobrazené zboží v nabídce v každé prodejně.
Takko Fashion s.r.o., Čechyňská 365/23, 602 00 Brno, Česká republika
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Stracha přestala bavit režie.
Jiří Strach má rád protiklady. Jednou natočí
nejsledovanější pohádku desetiletí, aby poté přehodil
režisérskou výhybku k mysteriózní kriminálce Labyrint.
A podobně různorodý je i jeho život v soukromí.
Na prahu 45. narozenin se tento rodilý Pražák stal
dobrovolným hasičem v malé vísce Přepychy. „Můžete
do titulku napsat: Stracha přestalo zajímat režírování,
už chce jen hasit,“ radil s typickou nadsázkou
redaktorce 5plus2. Tak, pane režisére, tady to máte.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ve třetí řadě mysteriózního seriálu
Labyrint se režisér Jiří Strach vydal na venkov. Jak přiznal v rozhovoru pro 5plus2,
sám má k českým vesnicím blíže, než by
se mohlo zdát. Stal se z něj dokonce dobrovolný hasič. Pořád ale nepřestal přemítat
nad otázkami s filozofickým přesahem.
„Žijeme ve světě, který chce být tak moc
lidský, až se stává nelidským,“ říká.
Máte rád vesnici?
Strašně rád a řeknu vám proč. Vesnice je
totiž ještě pořád jiná. Taková nezkažená.
Jsem sice rodilý Pražák, ale skoro všechny víkendy jsme trávili v Čelákovicích,
kde jsem měl babičku. Takže jsem vlastně
částečně venkovské dítě. Ani teď mi není
venkov vzdálený. Moje žena Magdička
zdědila baráček po dědovi a po babičce
v Bdeněvsi, takže víkendy teď trávíme často tam. Nedávno jsem byl v hobby marketu, koupil jsem si motyku, krumpáč a podívejte! (ukazuje na mozoly)
Takže jste se dal na zahradničení?
Jsem takový zahradník, že jen co jsem
vzal do ruky křovinořez, během tří minut
jsem přesekl přívodní kabel a vylítly pojistky v celém baráku. Umělec se chtěl realizovat na zahradě. Ale abych se ještě vrátil k tomu venkovu, představte si, že
v obci Přepychy, kde jsem nedávno byl
u posvěcení nového zvonu, jsem se dokonce stal členem sboru dobrovolných hasičů. Tolik já a vesnice.
Počkejte, vy jste teď hasič z Přepych?
Ano, já jsem hasič z Přepych. Mám průkazku i s razítkem a dostal jsem i takové
ty montérky s dvěma žlutými pruhy a nápi-

sem Hasiči. Říkal jsem si, že v tom možná
budu normálně chodit po Praze.
Minimálně u žen byste určitě sklidil
velký úspěch. Pokud tedy to vaše
hasičské angažmá není jen naoko. Mimochodem, platíte příspěvky?
Předplatil jsem si je dokonce na deset let
dopředu! Co kdybych na to jeden rok zapomněl a oni mě vyloučili?
Vidíte, to byste pak nemohl ani na soutěže...
Prosím vás, já se nebudu zdržovat s žádnými soutěžemi. Chci hasit rovnou stodolu
nebo alespoň stoh! Akorát jsem si říkal, že
kdybychom měli poplach, asi by ta hořící
chalupa lehla popelem, než bych za hodinu a půl přijel z Prahy. Nicméně když teď
o víkendu na zahradě zalévám rajčata a držím hadici, moje žena se mi směje, že už
trénuju na zásah. Sice o tom tady teď žertujeme, ale já si dobrovolných hasičů nesmírně vážím a je pro mě velká čest, že
u nich můžu být spíš taková ozdoba. To je
asi to správné slovo. Ostatně, kdo může
říct, že má ve sboru Lotranda?

oslí můstek ke třetí řadě Labyrintu, která se povětšinou odehrává na vesnici.
Vidíte, a je z toho skoro hlavní motiv. Můžete pak do titulku napsat: Stracha přestalo zajímat režírování, už chce jen hasit!
Pojďme tedy k seriálu, protože oslí můstky v rozhovoru s vámi získávají úplně
jiný rozměr. Ještě před vysíláním třetího Labyrintu jste se nechal slyšet, že další řadu už točit nebudete. Proč nechcete
pokračovat v tak úspěšné sérii?
Říká se přeci třikrát a dost, nebo ne? Já
hlavně nechci být celoživotní režisér Labyrintu, notabene si myslím, že i pro diváka
jsou tři sedmidílné série tak akorát. Také
už potřebuje nové prostředí, nové typy vyšetřovatelů a tak vůbec. Na druhou stranu
ale také říkám, že nikdy se nemá říkat nikdy. To znamená, že když do České televize přijde po zhlédnutí třetího Labyrintu záplava dopisů a budou to stohy, přes které
nebude možné projít vrátnicí, jak moc si diváci budou přát čtvrtou sérii, tak nad tím
možná začneme přemýšlet. Nejdřív ale
s odstupem alespoň tří pěti let. Minimálně
do té doby necháme Labyrint spát.

Chtěl jste být jako malý kluk hasičem?
Strašně! Měl jsem jako dítě dva sny a oba
se mi svým způsobem splnily. Jeden
z nich byl stát se hasičem a druhý být členem horské služby. Moje žena je totiž ze
Šumavy a do Železné Rudy pořád jezdíme. Je to prostě moje spádová oblast, takže už patřím i k tamější horské službě. Je
to ale zvláštní, že mě vždycky zajímaly záchranářské profese. Nejdřív to byli hasiči,
pak horská služba, pak jsem viděl Nemocnici na kraji města a chtěl jsem být primář Sova. Později jsem toužil být farářem. To je zase pro změnu takový zachránce duší…
Víte, ta má otázka na vesnici
měla být původně docela banální

Jiří Strach

Narodil se 29. září 1973 v Praze. Vystudoval gymnázium a pražskou FAMU.
Začínal jako dětský herec, ale od studií se věnuje především režii.
■ Jeho první celovečerní hraný film, který vstoupil do kin, byla pohádka Anděl Páně
z roku 2005, jež se stala jednou z nejpopulárnějších pohádek posledních 20 let.
■ V roce 2007 obdržel od České filmové a televizní akademie cenu Elsa za režii
dramatu Operace Silver A a rok poté za BrainStorm.
■ Nyní Česká televize vysílá třetí řadu jeho temné mysteriózní série Labyrint.

■

■

FOTO | YAN RENELT, MAFRA

Vysvětlete mi jednu věc. Jak může jeden a tentýž člověk točit temné mysteriózní série, ve kterých se mrtvol pomalu nedopočítáte, a na druhé straně
režírovat pohádky, bez kterých se
zřejmě neobejdou už žádné Vánoce?
O tomhle jsem před časem přemýšlel a dospěl jsem k názoru, jestli já nejsem schizofrenní. Asi budu rozdvojená osobnost.
Tady hrůzy a strach, tady Anděl Páně
a křesťanská laskavost. Ale vážně, svět by
asi měl být v rovnováze. Kdyby bylo moc
hrůz, nebo naopak moc svatosti, nefungovalo by to. Ta naše lidskost, která není absolutně zlá ani absolutně dobrá, musí dýchat
oběma stranami plic. U Labyrintů mě navíc baví, že se lidé bojí, jsou v napětí
a zkrátka funguje hra s divákem. Když se
pak do takového žánru podaří vsunout navíc nějaké skutečné téma, je to pro mě ještě
zajímavější. U třetí série jsem pracoval
s otázkou, co se stane, když člověk vyzve
Boha na souboj. Je to takový salierovský
motiv s tím, že když se něco přepískne
a sklouzne to do extrémního fanatismu, je
to samozřejmě vždycky špatně. Platí to pro
všechny oblasti a pro víru zrovna tak.
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27. září 2018 9

Už chce jen hasit požáry
Jak se vůbec pozná klíčící fanatismus? Máte s tím nějakou osobní zkušenost?
Že bych se setkal tváří v tvář s nějakým náboženským fanatikem, to ne. Ale u nás
u katolíků občas zaznívají extrémní názory, které začínají být silnější než samotná
boží myšlenka. Často tyhle extrémní tendence rozpoznáte podle toho, že vám dotyčný začne vytahovat věci z Písma. Vybere si jeden jediný citát a na něm začne stavět celý svůj postoj. Přestane Písmo svaté
vnímat v kontextu vší té mnohosti, která
je pro něj příznačná, a vybere si jen to, co
on sám chce slyšet. To se mimochodem
děje i extrémním islamistům – že si vytáhnou jen TO, co slouží jejich fanatické myšlence a už nevidí korán jako celek.
Myslíte, že jen v tomhle funguje u islámu stejný princip?
Onehdy se mi stalo, že mě naložil taxikář,
který pocházel ze Sýrie. Uměl perfektně
česky a říkal, že už tady žije patnáct let.
Vezl mě z Letné na Malou Stranu, a už po
pěti stech metrech jsme se dostali na téma
pánaboha. Musím říct, že debata s ním byla
úžasná, a když jsem vystupoval z auta, říkali jsme si: Máme jednoho Pána, a to, že se

nely, které byly třeba desaterem definované jako nepřekročitelné. Otázka je, jestli
jsme my lidé schopní žít v absolutní svobodě. A vlastně, co to je absolutní svoboda? Blbost, protože aby svoboda mohla
být svobodou, musí se odrážet od nějakého druhu zákazu nebo právě zmiňovaného přikázání.

45. narozeniny
oslaví Jiří Strach 29. září.

3 miliony diváků
sledovalo vloni o Štědrém dnu
pokračování Strachovy
pohádky Anděl Páně 2. Šlo tak
o nejsledovanější pohádku za
patnáct let a nejúspěšnější
nezpravodajský pořad za
posledních deset.

Podobně znepokojeně jste mluvil i při
našem posledním rozhovoru před
dvěma lety. Nevnímáte, že by se společnost alespoň nepatrně posunula?
Právě, že ona se hýbe a neustále se musí
posouvat dál a dál. Je to už skoro jako v komunistickém Rusku, kde včera znamenalo zítra, nebo jak zněl ten bolševický blábol. Připadá mi, že v té touze, abychom se
posouvali kupředu, je vývoj tak strašně
moc překotný, že se už ani nestíháme zamyslet, jestli je vůbec dobrý, a co se z takového posunu urodí za pár let.

75 let je herci
Františku Němcovi,
k němu prostřednictvím našich náboženství
dostáváme rozdílnými cestami, to už je
vlastně jen taková drobnost. Chci tím říct,
že s muslimem si můžete normálně skvěle
pokecat, když nevyznává extrémy.
Nicméně náboženství, pokud se nebavíme o extremismu, dnes už zdaleka
není tolik rezonující téma. Co je podle
vás tou hybnou silou, která vede
ke změnám?

jehož portrét před časem natočil
Jiří Strach. Dokument měl premiéru
na začátku září.

Přijde mi, že žijeme ve světě, který se snaží být tak strašně moc lidský a lidštější,
než byl předevčírem, až se vlastně stává
hrozně nelidský. Neustále si uvolňujeme
pravidla a s vidinou, že pak budeme šťastnější, začínáme překračovat některé manti-

Narážíte teď na něco konkrétního?
Nechci se někoho dotýkat, ale jedno z témat, nad kterými přemýšlím a ptám se,
zda je dobré ho otevírat, je, když třeba dva
kluci chtějí společně vychovávat děti.
pokračování na straně 10

INZERCE

Katka 47 2+KK

7 610 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
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A jsme zase u těch práv a svobody…
Dobře. Ať je mají. Ať mají všechna práva.
Nechci je omezovat. Ať po sobě dědí, dozvídají se veškeré informace v nemocnici
a tak dále… Já si ale kladu otázku, jestli je
dobře svěřit těmhle párům do výchovy dítě
– jestli umožnit adopci. Pořád si říkám, že
pro dítě – jakékoli, je přeci dobré vidět tatínka a maminku v obraze mužství a ženství.
Dnes se v otázkách genderu tak podivně
všechno míchá dohromady, jako by se pomalu ztrácela krása mužství a ženství.
Vždyť je přeci strašně hezké, když se chlapi dvoří holkám, které dělají ze začátku Zagorku, ale přitom chtějí, aby zase zavolal.
Vždyť je to taková nádhera. Připadá mi, že
gender chce tohle všechno vyzmizíkovat.
Možná ten důvod, proč by dva muži
měli mít možnost vychovávat dítě, je
ten, že dvě ženy si dítě obstarat mohou – bez ohledu na zákony. Muži
jsou v tomhle ohledu v daleko nevýhodnější pozici. Není to fér.
Ano, je to nefér. Svět je mnohokrát nefér. To
je podobný druh výkřiku, jako bych řekl: To
je nefér! Já bych chtěl mít taky takový talent
na fotbal, jako má Ronaldo, a nemám ho. Jak
to, že ho nemám? Prostě, i kdybych se tisíckrát na hlavu stavěl, tak s těma svýma nožičkama a tím, jak vypadá moje tělesná konstitu-

ce, ze mě druhý Ronaldo nikdy nebude.
Prostě nebude, protože mi to pánbůh nenadělil. Je to nespravedlivé? Já nevím. Kde je ta
hranice? Tím se dostáváme k tomu, že dnešní svět má hrozně zbytnělé ego.
Co tím myslíte?
Zvykli jsme si na to, že všechno máme, že
všechno jde. Naše civilizace je tak neuvěřitelně rozfrfňaná, že jakmile narazíme na nějaký limit – strop našich možností, můžeme
se zbláznit vzteky. Ale limity tady vždycky
budou, protože jsme se narodili jako lidi

„

kostelí už mám několik let, ale bude to
film za strašně moc milionů. Tipnul bych
tak sedmdesát. Je to můj hrozně velký sen,
ale obávám se, že bude muset ještě chvíli
čekat. Stejné je to s Dlouhým, Širokým
a Bystrozrakým a rozpočtem, který se už
teď pohybuje kolem padesáti milionů. Určitě máme přislíbenou podporu České televize, která má z nějakého důvodu celkem
ráda moje pohádky. Nevím, čím by to
mohlo být. Samozřejmě ale nemá smysl
čerpat od nich jakékoli peníze, když ještě
nemáme podporu grantu nebo nějakého

Naše civilizace je tak neuvěřitelně rozfrfňaná,
že jakmile narazíme na nějaký limit – strop
našich možností, můžeme se zbláznit vzteky.

a ne jako všemohoucí Bůh. Tohle je podstatná věc, kterou současný moderní člověk
zoufale nechce vidět. Protože JÁ jsem nejlepší. JÁ a moje ego, JÁ a moje svobody,
JÁ a moje potřeby, JÁ a moje férovost…
Na určité limity určitě narážíte i ve své
práci. Pojďme se k ní ještě vrátit. Už
delší dobu visí ve vzduchu vaše dva
velké projekty – gotický horor Sedmikostelí a pohádka Dlouhý, Široký
a Bystrozraký. Jak to s nimi vypadá?
Práva od Miloše Urbana na román Sedmi-

dalšího silného partnera. Takže i tenhle
projekt se odsouvá, ačkoli scénář už máme
napsaný deset let. Teď v podzimním kole
se opět budeme ucházet o grant, tak uvidíme s jakým úspěchem. Víte, pohádka má
tu nevýhodu, že není brána jako velké umění. A navíc na ni ještě chcete spoustu milionů, protože za pár šupů prostě natočit nejde. Obzvlášť tahle poslední velká klasika,
která ještě nebyla vůbec zfilmovaná.
Aby vám tenhle projekt nakonec někdo nevyfoukl před nosem. Už se vám

to někdy stalo, že byl někdo s nápadem rychlejší než vy?
Nebylo to sice přímo před nosem, ale stalo.
Před lety jsem narazil na knihu Parfém: Příběh vraha a říkal jsem si, to by byl úžasnej
biják! Přinesl jsem ji na Barrandov a přesvědčil kluky, kteří tam tehdy šéfovali, aby
napsali o práva na zfilmování autorovi knihy Patricku Süskindovi. Od jeho agenta
pak ale přišla odpověď, že pan Süskind svá
díla pro film zásadně neprodává. Později
jsem potkal Verunku Žilkovou, jejíž bratr
překládal do češtiny jednu z jeho her. Navrhla, že by mu mohl zavolat a přimluvit se
za mě. Nakonec prý Süskind řekl, že by
tomu českýmu klukovi – tedy mně, nechal
práva klidně i zadarmo, ale že opravdu
z principu svoje knížky pro film neposkytuje. Řekl jsem si, tak jo, když tenhle bestseller neprodal ani velkým hollywoodským
studiím a stojí si za tím, je to frajer. Uběhlo
pár let a dočetl jsem se, že práva nakonec
prodal Tomu Tykwerovi za pět milionů
eur. Tehdy to byla snad třetí nejdráž prodaná knížka pro film všech dob.
A líbil se vám ten výsledný film?
Zoufale se mi nelíbil. Ten zatracený
Tykwer to celé zkazil! Nedalo se na to
koukat a v kině jsem nadával nahlas! Jediné, co tam bylo úžasné, byl Dustin Hoffman v roli parfuméra. Jinak se mi nelíbilo
nic. Měli to nechat natočit Stracha!

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
RE ALIT Y DEVELOPMENT MARKETIN G

IT - prodej a služby

Obchod, prodej, nákup

Business analytik SAP logistika S2L

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Obsluha v pekárně HPP kmenový stav

18 000 - 20 500 Kč / měsíc

Business analytik SAP logistika

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Obsluha v kavárně HPP kmenový stav

18 500 - 21 000 Kč / měsíc

IBM Integration Bus Administrator

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Specialista trackování projektového nákupu…

35 000 - 49 000 Kč / měsíc

Mezinárodní projekty a služby CC

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Konzultant/ka značkové prodejny - Rokycany

IT A hit kt I t
lik
Více na www.jobdnes.cz

35 000 50 000 Kč /

Ob h d ík
Více na www.jobdnes.cz

í

ě í

Strojírenství

Obchod, prodej, nákup
Obsluha v pekárně HPP kmenový stav

18 000 - 20 500 Kč / měsíc

Obsluha v kavárně HPP kmenový stav

18 500 - 21 000 Kč / měsíc

Projektant technologie (strojní a chemic.inženýrství)

Specialista trackování projektového nákupu…

35 000 - 49 000 Kč / měsíc

Svářeč

Konzultant/ka značkové prodejny - Rokycany

ů
Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Palič/ úkosář, Frýdek- Místek, nástup do kmene
Dělník ve výrobě (výměna forem) možnost zajistit…

90 - 155 Kč / hodinu
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Strachovy dokumenty líčí
život Němce i Kabátové
ČR | Jiří Strach se jako režisér realizuje s úspěchem
také na poli dokumentární tvorby. Naposledy si na
své konto připsal dokument Život herce: František
Němec. Umělec, který se proslavil mimo jiné populárními rolemi tatínka (na snímku) z filmů Marie Poledňákové nebo doktora Řehoře z Nemocnice na
kraji města, v srpnu oslavil 75. narozeniny, což byla
ideální příležitost pro vznik filmového portrétu,
v němž bilancuje svou hereckou kariéru. Dokument
měl premiéru před několika týdny.
Pro režiséra to nebylo zdaleka první pracovní setkání s tímto charismatickým hercem. Na place se poprvé sešli při natáčení snímku Otakara Vávry Veronika. Jiřímu Strachovi bylo tehdy pouhých dvanáct let
a šlo o jeden z prvních filmů, ve kterých si jako dětská hvězda zahrál. „Od té
doby k němu mám takřka synovský vztah. Svým noblesním a skvělým herectvím
mi ozdobil i nejeden můj film. Je to člověk nevídané pokory, chytrého humoru
a nekonečné laskavosti. Bylo mi velkou ctí, že právě mě si Fráňa přál jako režiséra pro natočení bilančního portrétu. Zvolil jsem styl jakési dokumentární roadmovie, přátelské putování Františkovým pestrým uměleckým životem, což umožnilo s důvěrou otevřít i hlubší barvy jeho duše,“ říká režisér.
Jeho předchozím dokumentárním projektem byl
v roce 2010 portrét hvězdy stříbrného plátna Zity Kabátové (na snímku) v rámci cyklu Neobyčejné životy. Celý
dokument vznikl v nemocnici, kde herečka, kterou proslavily filmy 30. a 40. let minulého století, trávila poslední roky svého života.
(vrm)

Legendární herec František Němec oslavil 75. narozeniny. Režisér Jiří
Strach jeho život a kariéru rekapituluje v novém dokumentu.
FOTO | ČT

INZERCE

tří!
Minulost do popelnice nepa
Máte doma jakékoli dokumenty, předměty či fotografie,
spojené s nacistickou perzekucí na území naší republiky
a chcete je vyhodit? Nedělejte to a dejte nám vědět na
vyzva@pamatnik-terezin.cz!
Zajímají nás předměty a dokumenty spojené s osobami vězněnými v Terezíně a Litoměřicích, ale i ty, dokumentující věznění
v dalších koncentračních táborech, věznicích, káznicích i jiných
nacistických perzekučních zařízeních.

Děkujeme především za naše budoucí generace!
Památník Terezín
státní příspěvková organizace
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Zákulisí mnichovské zrady
Mnichov, rok 1938. Jen
zhruba půl dne trvala
konference, při které
před 80 lety dostal Adolf
Hitler téměř vše, co našim
spojencům Francii a Velké
Británii nadiktoval.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Pro jedny zrada spojeneckých závazků, pro jiné triumf agresivní politiky nebo
zbabělé vykoupení vlastního klidu na úkor
Československa. To byla mnichovská dohoda, která pod taktovkou Adolfa Hitlera
vznikala v noci z 29. na 30. září 1938.
Konference o osudu Československa se
odehrávala v mnichovském domě zvaném
Führerbau čili Vůdcův nebo také Hnědý
dům. V impozantních prostorách plných
mramoru Hitler hostil spolu s německou
delegací vyjednávače Velké Británie, Francie a Itálie a také maďarského ministra zahraničí Istvána Csákyho, který byl sice pouze v předsálí hlavní jednací místnosti, ale
měl možnost tlumočit územní požadavky
Budapešti vůči Praze. Pozváni nebyli Sověti, kteří dříve řešení krize prostřednictvím
mezinárodní konference sami navrhovali.
A Čechoslováci? Ti se jednání vůbec
účastnit nemohli. Českoslovenští zástupci
Hubert Masařík a Vojtěch Mastný byli příINZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.
tel.: 776 192 242

ČASOVÁ OSA
STŘEDA 28. ZÁŘÍ
Odpoledne tiskové agentury oznamují,
že Adolf Hitler souhlasí s návrhem
italského diktátora Mussoliniho svolat
mezinárodní konferenci, která má vyřešit
„československou krizi“. Vůdce zve
státníky do Mnichova hned na druhý den.
ČTVRTEK 29. ZÁŘÍ
12:30 zahájení konference v Mnichově
15:00-16:30 přestávka na oběd
22:00 dohodnuto konečné znění textu
takzvané mnichovské dohody
23:00-0:00 jsou vyhotoveny překlady
znění dohody
PÁTEK 30. ZÁŘÍ
0:00-1:00 oficiální podpis dohody
1:00 konference je zakončena společným
fotografováním
1:30 zástupci ČSR jsou informováni
o výsledku jednání, na jejich názor se
nikdo neptá, očekává se okamžité splnění
všech rozhodnutí
Zdroj: publikace Mobilisace 1938,
Extra Publishing (2018)

Momentka z jednání v Mnichově, které v září 1938 rozhodlo o osudu Československa. Po pravici Adolfa Hitlera sedí britský ministerský předseda Neville Chamberlain. FOTO | THE ILLUSTRATED LONDON NEWS, 1938 (ARCHIV MARTINA BRABCE)
slušníky gestapa odvezeni do hotelu Regina, kde neměli ani telefonické spojení s Prahou. Informace o průběhu jednání se k nim
dostávaly jen sporadicky. Na názor či postoj ČSR ke krizové situaci se jich nikdo neptal. Ani jejich vlastní spojenci z řad francouzských a britských diplomatů.

Hitler diskuzi nepřipustil
Hitler v úvodu jednání, které začalo ve
čtvrtek 29. září po poledni, vylíčil „český
problém“ ze svého pohledu. Zdůraznil
tezi, že ČSR je vlastně od svého založení
umělým státním útvarem, který ohrožuje
mír v Evropě. Poté vyložil svůj plán, které
čs. oblasti a v jakých časových mantinelech mají být předány třetí říši. I samotné
Němce překvapovalo, jak Francouzi a Britové německé požadavky nerozporují. Vše
přijímali laxně, jako by už chtěli mít celou
záležitost rychle za sebou. Snad jen francouzský ministerský předseda Daladier občas Hitlerovi namítl, že při rozkreslování

čs. území, které má připadnout Německu,
by mělo být bráno na zřetel také hospodářské hledisko. Hitler ale takovou diskuzi
striktně odmítl s tím, že vychází čistě z etnografických hranic mezi územími obývanými Němci a Čechy. Maďarské a polské
nároky vůči pražské vládě měly být vyřešeny až následně, nejpozději do čtvrt roku.

„Ztratili jsme o vás zájem“
Masaříka s Mastným o vývoji jednání čas
od času stručně informoval britský diplomat Ashton-Gwatkin. Jejich žádost o možnost prezentovat stanovisko ČSR byla rázně odmítnuta. „Patrně si neuvědomujete
těžkou situaci, ve které se naši vyjednávači nacházejí,“ odbyl je Brit asertivně.
Okolo půlnoci byla finální verze mnichovské dohody hotová, a to ve čtyřech jazykových mutacích. Několika škrty pera
ČSR přišla o téměř 29 tisíc km2, na nichž
žilo na 3,7 milionu lidí. Hospodářské a infrastrukturní ztráty byly nevyčíslitelné,

obranyschopnost takto znetvořené republiky se rovnala nule. „Jestli se nepodrobíte,
budete si muset vyřídit své záležitosti
s Němci úplně sami. Francouzi jsou stejného mínění, ztratili veškerý zájem,“ drtil naděje čs. diplomatů britský vyjednavač Horace Wilson. Na reakci čs. vlády nikdo nečekal, 30. září brzy ráno čs. diplomaté
přednesli výsledky „mnichovského porcování“ Československa Edvardu Benešovi.
Okolo poledne Beneš po poradě s vládou
na podmínky „dohody“ přistoupil. O den
později se přes čs. hranice začaly valit hordy německých vojáků…
(mb, mn)

Pyramida Průhonice - nejvíce skladových vozů

Dacia Sandero 1.0SCe 55kW/75k
Arctica

Renault Alaskan PICK-UP 4X4
AUTOMAT

Renault Koleos SUV LUXUSNÍ
LED...

Vyrobeno

Vyrobeno

Vyrobeno

2018

2017

2018

Tachometr 7 km

Tachometr 3 km

Tachometr 0 km

Palivo

benzín

Palivo

diesel

Palivo

diesel

Cena

210 699 Kč

Cena

861 900 Kč

Cena

699 900 Kč

PYRAMIDA Průhonice PLUS s.r.o.
267 751 009 | www.pyramidapruhonice.cz
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První hvězdu proslavila komedie o choleře
V dobách průkopníků
českého filmu stačil
ke slávě i čtyřminutový
snímek. Jednou z prvních
českých hereček této
filmové éry byla Katy
Kaclová Vališová.
Od jejího narození 28. září
1883 uplyne 135 let.

kameru. Námětem filmu se staly tehdejší
zprávy v tisku o šíření cholery Evropou.
Z obrovského „strašáka“, kdy lidé měli
díky novinám až panický strach, si filmaři
tropili ve filmu žerty. A to se povedlo, snímek měl obrovský úspěch.
Zajímavostí je, jak se tehdy natáčel člověk jako nemocný cholerou. Režisér tuto
postavu na filmovém pásu ručně koloroval, barvil jí obličej a ten při promítání
hrál všemi barvami duhy, což se divákům
líbilo. Snímek se bohužel nedochoval,

a tak je jeho příběh téměř neznámý. Další
film Katy Kaclové se jmenoval Pět smyslů člověka. Kratičký snímek v délce čtyř
minut ukazuje pražského sluhu Prefantýna, který na začátku uvidí na ulici pěknou
kuchařku (zrak). Pomůže jí s nákupem
a koupí květinu, ke které si žena přivoní
(čich), dostane za to dobrý oběd s pivem
(chuť). Nakonec se posadí, políbí ji a obejme (hmat). Za „zvuků lásky“, které uslyší
amorek (sluch) a nad párem tancuje, padá
opona. Konec.

Diváci jsou ale spokojeni.
Poslední film první české filmové divy
se jmenoval Pražští adamité. Příběh z prostředí pražské plovárny se točil v roce
1917. Herečka se pak stáhla do soukromí,
o kterém se dnes nedochovaly téměř žádné informace. Zemřela v Praze ve vysokém věku roku 1971 a zanechala po sobě
syna Ferdinanda. Jeho nakřáplý hlas je
možné slyšet ve starém britském seriálu
v postavě bláznivého kouzelníka Čáryfuka, který v kapse nosí ropuchu Tačvůda.

INZERCE

ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Krátce před první světovou válkou
fungovalo v Čechách a na Moravě jediné
kino. V Praze. Byla to doba prvních
němých filmů a experimentů s filmovým
pásem. Lidé tehdy o kino moc nestáli,
snad to bylo kvůli mocné kritice, která se
na rodící žánr okamžitě snesla. Nikdo tehdy ještě netušil, jak obrovským průmyslem se film stane.
Pražané na promítání chodili buď do
prvního kina Ponrepo z roku 1907, nebo
později na letní promítání v zahradě na
pražském Smíchově. Tady se promítala

Čtyřkolový elektrický invalidní vozík klasického typu. Pomocí joysticku na
ovládacím panelu umístěném na loketní opěrce volíte rychlost a směr pojezdu.
Tento model nabídne velice snadnou možnost nasedání, naopak složení
je shodné jako u klasických invalidních mechanických vozíků, uchopením
sedáků uprostřed a jeho zvednutím. Dobíjení je řešeno běžnou 230V nabíječkou,
která je součástí balení. Lze ovládat také ručně, stejně jako klasický
mechanický invalidní vozík.

•
•
•
•
•

Hmotnost: 47,5 kg vč. baterií
Nosnost: max. 110 kg
Motor: 2x 24 V / 200 W
Baterie: olověná, gelová, 2x 12 V / 20 Ah
Dojezd: až 20 km

Katy Kaclová Vališová ve snímku
Zub za zub z roku 1913. FOTO | ČSFD.cz
hlavně pražská publicistika, něco jako
dnešní večerní zprávy. Co se přes den natočilo, to se odpoledne v kině pouštělo –
otevírání mostů, automobilové závody
Zbraslav-Jíloviště, lety balónem, ale třeba
i začátek mobilizace za světové války. Dochoval se také záznam pohřbu slavného
spisovatele Jakuba Arbese. Denní chléb
malé skupiny pražských filmařů zpestřily
i první filmy. Měly pár minut a byly samozřejmě němé. Jako interiéry posloužily
byty, exteriéry zase pražské parky.
Hvězdou těchto filmů byla jistá Katy Kaclová-Vališová, o které se mluví jako
o první české ženské herecké hvězdě.

Čtyřminutový trhák
Na jejím kontě je šest filmů, které vznikly
v letech 1913 až 1917. Šlo hlavně o komedie a frašky. Legendární snímek z roku
1913 se jmenuje Cholera v Praze a na plakátech tehdy stálo: „Dobový žert o epidemickém šíření cholery v evropských městech.“ Byla to komedie „otce“ pražského
kina Aloise Jalovce, který se postavil i za

Běžná cena 49 990 Kč
včetně DPH.

MIMOŘÁDNÁ KOMBINACE VLASTNOSTÍ
Nabídku dalších modelů invalidních vozíků naleznete na

www.selvo.cz

Prodejny: Praha 5-Velká Chuchle | BG Technik cs, a.s. | U Závodiště 8 | tel.: 283 870 136, 606 756 599
9
Liberec | BG Technik cs, a.s. | Dr.M.Horákové 116a | tel.: 485 113 070
Ostrava-Vítkovice | BG Technik cs, a.s. | Výstavní 123/11 | tel.: 602 457 141
Libice nad Cidlinou | Vari a.s. | Opolanská 350 | tel.: 325 607 336
Brno | Jaroslav Toninger-GARDENTECH | Mírová 15 | tel.: 548 531 294
Boskovice | EcoFuture s.r.o. | Chrudichromská 1B | tel.: 777 064 455
Plzeň | ADOVE s.r.o. | Fritzova 4 | tel.: 776 458 817
Jihlava | ADOVE s.r.o. | Dolní 227 | tel.: 730 517 388
Havlíčkův Brod | ADOVE s.r.o. | Koterovská 48 | tel.: 605 506 159
Písek | AKTIV Zdravotnické potřeby | Pamětice 17 | tel.: 608 100 717, 777 601 953
Ústí nad Orlicí | Jiří Červinka | Královehradecká 1487 | tel.: 777 808 131
Police nad Metují | AUTO-RAMAX | Masarykovo nám.96 | tel.: 608 111 830

29 990 Kč
včetně DPH
Prodejní cena dotovaná
dovozcem.

HUDEBNÍ IMPULSY

Krásné filmové Hrůzohity
JOSEF VLČEK

úspěšný zpěvák i autor v jedné osobě s
další filmovou novinkou. Spolu s Annou K nazpíval pro stejnojmenný film
duet Ten, kdo tě miloval.
Jsou písničky, které zafungují na první poslech a po čtrnácti dnech jich
máme plné zuby. Ale zároveň existuje
kategorie zprvu nenápadných skladeb,
které se do povědomí posluchače dostá-

O

ficiální žebříček nejhranějších
rádiovek má nového rekordmana. Původně filmová píseň Pro
Emu od Michala Hrůzy se v něm drží už
devadesát týdnů a stále ještě pohodlně
sídlí v jeho horní polovině. Shodou
okolností právě v těchto dnech přišel

vají zvolna, ale o to déle pak trvá, než se
ohrají. Michal Hrůza je mistrem právě
takového typu písní. Stačí si uvědomit,
kolikrát už člověk slyšel z televize úvodní melodii Budu ti vyprávět z téměř nekonečného a několikrát opakovaného seriálu Vyprávěj, a přesto ji mají diváci i
posluchači pořád rádi.
První takovou nenápadnou píseň, kte-
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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

rá se stala hitem, měl Hrůza ještě jako
člen pardubické skupiny Ready Kirken.
Vyšla v roce 2001 na jejich desce Vlny
a jmenovala se Zejtra mám. O pět let
později se s kapelou, pro kterou napsal
několik desítek skladeb, rozešel a vydal
se na sólovou dráhu. Měl k tomu velký
předpoklad – pro právě začínající Anetu Langerovou napsal její dodnes největší hit Voda živá. Píseň, která je dodnes
symbolem let 2005 a 2006.
Na Anetin megahit brzy navázal
svým prvním sólovým úspěchem Bílá
velryba. Od té doby skoro nemine rok,
aby neměl alespoň jednu úspěšnou písničku. V Hrůzových písních se netrpí a
nekřičí, je to laskavý pop rock, který se
snaží těšit a hladit. Nikdy se nesnaží
sám vyniknout nad obsah písničky.
S trochou nadsázky by se dalo říci, že je
jejím oddaným sluhou.

Michal Hrůza

60 540 Kč

39 990 Kč
VYORÁVAČ KYPŘICÍ KOPINATÉ ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96
KUK-125

do lehčích půd
šíře záběru 83 - 96 cm

Obj. číslo: 4375
Cena

: 2 990 Kč

s DPH

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: 36 12, 3635
Cena

: 2 490 Kč

s DPH

Obj. číslo: 3611
Cena s DPH: 4 990 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 • České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802
• Golčův Jeníkov, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, Havlíčkovo nám. 133, T 601 382 804 • Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ,
Pražská 2495, T 569 425 052 • Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 • Znojmo, Ivan Krejčí, Pražská 88, T 515 221 833

Kompletní sortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna

www.vari.cz.

Nepřekvapí proto, že výzkum vkusu
posluchačů Rádia Impuls prozrazuje, že
většina i těch povrchnějších posluchačů
sice dobře zná jeho písničky Namaluj
svítání nebo Duše do vesmíru, ale ne příliš často je schopna přesně identifikovat, kdo je zpívá. Tím se Michal Hrůza
liší od většiny ostatních českých popových hvězd své generace. Navíc výzkum ukázal, že Hrůza má nadání oslovit mimořádně široký okruh posluchačů
od teenagerů po jejich prarodiče.
Univerzálnost, ale i nápaditost
a chytlavost jeho písní je nepochybně
jedním z důvodů, proč se jeho skladby
často objevují v českých filmech ze současnosti. Z mnoha filmových písní Michala Hrůzy se časem staly opravdové
hity. Kromě už zmíněných přidejme ještě Padesátku, Zakázané uvolnění nebo
Duši do vesmíru.
Svou oddanost filmovým písním, které napsal, prokázal nedávno i ve speciální nahrávce z cyklu Živáááák. Hodinové
vystoupení ukázalo, že podstatou jeho
písní jsou výrazné melodie, které nemusí
být zbytečně vylepšovány složitými aranžérskými triky. Michalu Hrůzovi s kapelou Hrůzy ale sluší i velké pódium. Před
časem si troufl na Rudolfinum a už
13. října ho uslyší nabitá pražská O2 arena na Českém mejdanu s Impulsem.

Česká republika
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Úleva pro řidiče, na D1 se finišuje
Na nejdůležitější silnici
v Česku – dálnici D1 – se
konečně bude řidičům
lépe jezdit. Aspoň někde.
Modernizace D1 už je
za svou polovinou.
ČR | Na konci září a v průběhu října se
mezi Prahou a Brnem otevírají tři nově
opravené úseky dálnice D1 o celkové délce téměř 20 kilometrů.
Úseky Hořice-Koberovice (75. až
81. km) a Velké Meziříčí-Lhotka (146. až
153. km) budou plně zprovozněny do konce září, úsek Ostředek-Šternov (34. až
41. km) se do plného provozu vrátí na přelomu září a října. Modernizace D1 se tak
konečně přehoupla do druhé poloviny.
Celkově má být na trase Praha-Brno opraveno 162 kilometrů dálnice, což je v obou
směrech 324 kilometrů. Aktuálně je hoto-

vo 89 kilometrů, tedy 178 kilometrů
v obou směrech. Modernizovat se bude
celkem 21 úseků, hotových je 13.

V budoucnu až šest pruhů
Podle původních plánů měla být přeměna
D1 hotová už letos, nyní ministerstvo dopravy mluví o roce 2020, jenže už teď se
zdá, že řidiči se mezi Brnem a Prahou povezou po nové dálnici bez uzavírek až
v roce 2021. Po současných opravách se
na každé straně vozovka rozšířila
o 0,75 metru. Nový povrch by měl vydržet třicet let.
Co se bude dít potom, není jasné. V plánu je další obří rekonstrukce D1, kdy by se
do roku 2050 mohlo jezdit v celé její délce
ve třech pruzích, ve velmi vytížených úsecích by fungovalo dokonce pruhů šest.
O konkrétnějším datu nemůže být ale zatím řeč, ministerstvo dopravy a všichni zainteresovaní jsou rádi, že vůbec zvládají
(jos)
současnou modernizaci.

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA
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Nikdo vám Nezakazuje
mít svůj vLastNí Názor

ParlamentníListy.cz

Modernizace D1 pokračuje. Jak to bude dál?

Práce stále pokračují na 14 kilometrech mezi Humpolcem a Větrným
Jeníkovem (90. až 104. km), což je ze všech opravovaných částí
druhá nejdelší uzavírka. Stavba započala letos v březnu a termín
dokončení je podle ŘSD duben 2020. Jenže opravy mají už teď skluz.
Cena za modernizaci tohoto úseku by měla být 1,7 miliardy korun,
metr dálnice tak vychází v přepočtu zhruba na 129 tisíc korun.
■ Druhý úsek, který by se mohl začít opravovat už letos na podzim, je
blízko Prahy – mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi. Práce měly začít
už dříve, ale ekologické sdružení Děti země podávalo proti stavbě
stížnosti kvůli ochraně ptactva. Vadilo jim, že průhledné protihlukové
stěny se stanou pastmi pro ptáky, a tak žádali jejich úpravu, na což
ŘSD kývlo. Obě organizace pak 10. září společně podepsaly dohodu.
■ Práce se nedaří zahájit v blízkosti Jihlavy a Brna. Modernizace
zatím nezačala na vůbec nejdelším úseku Velký Beranov – Měřín
o celkové délce 14,7 kilometru a na úseku Devět Křížů – Ostrovačice.
Stavební povolení už sice stát vydal, i zde ho ovšem napadlo sdružení
Děti Země. To chce, aby na tělese dálnice byly sázeny jen místní
druhy rostlin, kladou důraz na ochranu lesů nebo chtějí protihlukové
stěny osázet popínavými rostlinami, aby je ptáci viděli. Jejich
připomínky zatím nebyly vyřešeny, k tomu stát stále nevybral firmy,
které mají oba úseky opravit.
■

Dopravní sci-fi: superdálnice obkrouží Česko
Po dálnici z Karlových Varů přes Plzeň
do Českých Budějovic a pak do Brna?
Takový projekt „superdálnice“ už
existuje na ministerstvu dopravy.
Stovky kilometrů moderní vozovky
by vedly po okrajích České republiky
a spojily všechna krajská města.
Dopravní experti totiž dnes ví, že při
řadě cest řidiči dálniční síť objíždějí.
Například ti, kteří jednou z Plzně
na Moravu často nejezdí přes D5
a pražský okruh na D1. „Místo toho
sjíždějí u Starého Plzence a pak
pokračují po silnici první třídy přes
Rožmitál pod Třemšínem, Tábor a Pelhřimov, kde se napojí na D1,“ uvedl Jan Kroupa, generální ředitel Ředitelství
silnice a dálnic. Uskutečnění takového megalomanského dopravního projektu je ale samozřejmě otázkou hodně
vzdálené budoucnosti, hovoří se až o konci tohoto století. Prioritou je teď dostavět současné dálnice, což odhadem
potrvá 20 až 30 let. ŘSD by ale už teď měla posoudit možné trasy „superdálnice“ a zpracovat analýzu, zda se při
odhadovaném zvýšení intenzity dopravy projekt ekonomicky vyplatí. Podle expertů není od věci už začít, neboť jen
prosadit koridory nových staveb a vybrat optimální variantu trvá zhruba sedm let.
(jos, iDNES.cz, mapa: ŘSD)
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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)

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

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:

72012445

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

STROJÍRENSKÝ VELETRH
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Jubilejní ročník bude rekordní.
Svátek průmyslu má co slavit
Na 60. Mezinárodní
strojírenský veletrh
přijede první říjnový
týden do Brna 1650
účastníků, je to rekord
poslední dekády. Letošní
už 60. ročník se ponese
v duchu významných
výročí, při výběru
partnerské země bylo
proto jasnou volbou
Slovensko.
VERONIKA HORÁKOVÁ
BRNO | V září 1959 se Brno připravovalo na událost, která v nadsázce snese přirovnání snad jen s olympijskými hrami.
Do největšího moravského města se poprvé sjeli průmyslníci z celého tehdejšího Československa. Na výstavišti se totiž konal první ročník Mezinárodního
strojírenského veletrhu (MSV).
Byla to tehdy celospolečenská akce,
protože kromě strojů si návštěvníci ve
veletržním areálu mohli prohlédnout třeba nejnovější módu pro mladé.
Dnes na výstaviště proudí podnikatelé z celého světa. Je to místo, kde se prezentují nejmodernější technologie a domlouvají velké obchody. A letošní jubilejní 60. ročník se ponese ve stejném stylu, dokonce půjde o největší MSV za poslední desetiletí. Partnerskou zemí je
Slovensko. „V letošním roce plném jubileí, kdy si připomínáme vznik československé státnosti, by to nemohla být jiná
země,“ vysvětlil generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.
Veletrh letos připadá na termín 1. až
5. října a účast předčila dosavadní ročníky. Všechny pavilony jsou vyprodány
a celkem do Brna přijede asi 1650 firem
z více než třiceti zemí. Zahraniční účastníci tvoří stejně jako v minulých letech
padesát procent vystavovatelů. Nejvíce
jich přijede z Německa, početné zastoupení budou mít také Slovensko, Itálie
a Rakousko.
Zásadní témata, která nyní hýbou průmyslem, se budou tradičně řešit na velkém sněmu Svazu průmyslu a dopravy.
Do diskuse se zapojí zástupci vlády
i podnikatelská sféra. „Letos bude sněm
československý. Debaty se zúčastní premiéři obou zemí,“ přiblížil PR manažer

Roboty ABB v akci
byly na MSV k vidění
i loni.
FOTO | BVV
veletrhu Jiří Erlebach. Do Brna se tedy
chystá Andrej Babiš i jeho slovenský
protějšek Peter Pellegrini.
Speciální expozici k stoletému výročí připravilo ministerstvo průmyslu a
obchodu. Prezentace má název 100 let
československého průmyslu, tradice a
budoucnost. „Chtěli jsme spojit minulost s budoucností. Vycházíme přitom
z klíčových vlastností úspěšného podnikatele, kterých si byli vědomi už naši
předci. Když před 90 lety podle návrhu
Josefa Fanty stavěli hlavní budovu ministerstva na pražském Františku, doplnili ji 120 sochami, které ilustrují činnosti a předpoklady fungování resortu.
Mezi nimi je i čtveřice skulptur symbolizujících podnikavost, pravdivost, vynalézavost a vytrvalost,“ nastínila ministryně průmyslu a obchodu Marta
Nováková. Dominantu ministerské budovy na pražském nábřeží, kterou je
v noci svítící skleněná kopule, tak začátkem října pomyslně přestěhují do
Brna. A na stánku 26 v centru pavilonu
Z se ministerstvo představí společně
s dalšími organizacemi a institucemi
jako CzechInvest nebo CzechTrade.
Zájemci zde získají informace o evropských dotacích, podpoře investic i exportu.
Vystavovatelů je na veletrhu opravdu
mnoho, návštěvníci se ale mohou nechat

za nejzajímavějšími a klíčovými expozicemi zavést. Po úspěšné loňské premiéře organizátoři opět spustí projekt MSV
Tour. Jde o organizované prohlídky vybraných vystavovatelů, které zastřešuje
hlavní téma veletrhu – fenomén současné doby Průmysl 4.0. Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou hlavních tras.

Roboti po celém výstavišti
Jedna z nich vede přes expozice, které
nabízí řešení v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Tato odvětví získávají
na oblibě právě kvůli robotizaci výroby,
kterou Průmysl 4.0 zastřešuje.
„Zajímavými exponáty robotů i jejich komponenty bude protkané celé výstaviště,“ lákají organizátoři na organizované prohlídky letošního strojírenského veletrhu.
Návštěvníci se mohou těšit na praktické ukázky robotických řešení a mimo
jiné třeba část linky pro automobilový
průmysl, ohýbání potrubí, ukázku technologie Bin Picking nebo montáž drobných součástek. Velkou atrakcí bude
jednoruká verze kolaborativního robota
YuMi, který představuje zatím nejhbitější a nejkompaktnější robotické řešení
společnosti ABB.
Kontaktovat vystavovatele lze letos
znovu přes speciální mobilní aplikaci,

UŽITEČNÉ INFORMACE
Otvírací doba
1.–4. října
9.00–18.00
5. října
9.00–16.00
Vstupenky
Základní (při platbě online přes web
etickets.bvv.cz)
220 Kč
Na místě
270 Kč
Zlevněné
220 Kč
Organizované školní skupiny
100 Kč
Děti do 6 let a doprovod ZTP/P zdarma
Doprava a parkování
Pro návštěvníky MSV pořadatelé vytvořili
stránku s mapou, cenami a obsazeností
parkovacích domů v Brně. Je na:
www.bvv.cz/navstevnici/doprava/parko
vani-po-brne/

kterou výstaviště testovalo poprvé v loňském roce. „Loni s drobnými nedostatky zafungovala a uživatelé si ji oblíbili.
Návštěvník si může přidávat vystavovatele do oblíbených a lépe si naplánovat
cestu veletrhem. Na MSV si lze poprvé
také koupit vstupenku uložením přímo
do aplikace a vstupní turniket potom načte kód z mobilu. Možná to znáte, pokud si takto ukládáte kódy palubní vstupenky do letadla,“ přiblížil ředitel Kuliš.
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Strojírenský veletrh

100ries: velké příběhy průmyslu
BRNO | Kdyby se vedle sebe naskládaly
všechny příběhy československých průmyslníků a přelomových objevů, vzniklo by pěkně dlouhé leporelo. Nejvýznamnější z nich vybrali na brněnském
výstavišti100ries a vytvořili unikátní
projekt nazvaný 100ries. Představí jej
na letošním 60. ročníku MSV a oslaví
tím i 100 let republiky.
Projekt lidem přinese stovku příběhů
československých průmyslových legend uplynulého století. Tím největším
bude příběh sochy Tomáše Garrigua Masaryka, která zdobila dnešní rotundu pavilonu A v květnu 1928 při zahájení provozu výstaviště. Její repliku vyrobí během
MSV přímo před zraky diváků robot.
Výstavu 100ries lze navštívit po celou dobu MSV od 1. do 5. října. „Partnerskou zemí je letos symbolicky Slovensko. Pro nás je to ta nejlepší příležitost, jak si společnou průmyslovou historii a její úspěchy v roce, kdy slavíme
100. výročí vzniku Československa, připomenout,“ konstatoval generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.
Výstava 100ries naváže na prezentaci
obou zemí umístěnou ve střední části pavilonu A1. „Návštěvníci na ní uvidí na-

Do pavilonu A se vrátí T. G. Masaryk. Víc jak třímetrový robot před
očima návštěvníků vyfrézuje repliku sochy z roku 1928.

Tatra T87 připomene českou tradici proudnicových karoserií i cestovatelskou dvojici Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund.

Tryskový stav P45 znamenal přelom ve tkaní, přinesl výrazné zrychlení výroby a stal se důležitým vývozním artiklem čs. průmyslu.

příklad vůz Škoda 743 Garde kupé
z roku 1982 s výrobním číslem 00001.
Jedná se o historicky první sériově vyráběný osobní automobil na Slovensku,“
přiblížila Dominika Zalubelová ze Slovenské agentury pro rozvoj investic
a obchodu (SARIO). Konkrétně tento
vůz se na brněnské výstaviště vrátí po
35 letech. Další slavné slovenské výrobky bude reprezentovat původní bicykl
Favorit z roku 1955 nebo legendární moped Babetta.
Podle slov organizátorů je hlavním
smyslem výstavy vytvořit pomyslný ob-

louk nad celým stoletím českého a slovenského průmyslu. Tuto symboliku dokonale
naplní právě projekt týkající se prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.
Ze sta příběhů, které bude výstava
100ries vyprávět, bude přibližně čtyřicet
reprezentováno fyzickými exponáty.
„Chybět nebudou dopravní stroje od osobních aut přes nákladní vozy, autobusy, vlaky až po letadla, představíme ale i slavné
československé obráběcí stroje, elektrotechnické exponáty nebo tryskový stav,“
doplnil ředitel marketingu a komunikace
společnosti Veletrhy Brno Jiří Smetana.

Z leteckého průmyslu tak návštěvníci
uvidí například ikonický větroň
L-13 Blaník, který již v roce 1959 ozdobil pavilon Z při prvním Mezinárodním
strojírenském veletrhu. Tak jako tehdy
bude exponát zavěšen nad hlavami návštěvníků. Na výstaviště po kolejích přijede legendární „laminátka“, u pavilonu
A na pět dní zabrzdí také unikátní meziválečná motorová lokomotiva Stříbrný
šíp či ikonické tramvaje T2, T3 a K2.
Chybět nemohou exponáty nejvýznamnějších českých automobilových značek Škoda Auto i Tatra.
(vh)
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VAŠE FIRMA
BUDE TOVÁRNA
NA ÚSPĚCH
NAVŠTIVTE NÁS NA
MSV V BRNĚ PŘED
PAVILONEM Z

Když za sebou máte zázemí celosvětové skupiny
Société Générale, hranice překročíte mnohem snáz.
Naši zkušení poradci vám pomohou najít řešení
v oblasti dotací a investic do vývoje i výroby.

INZERCE

JUBILEJNÍ ŠEDESÁTÝ MSV NABÍDNE SPOJENÍ
HISTORIE A SOUČASNOSTI PRŮMYSLU
Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví kulaté výročí unikátní výstavou legend československého průmyslu a především obrovskou účastí 1650 ﬁrem z 33 zemí. Od 1. do 5. října 2018
čeká návštěvníky brněnského výstaviště přehlídka nejmodernějších technologií v plně
vyprodaných pavilonech.
Společně se 60. ročníkem MSV se
uskuteční dalších pět specializovaných
veletrhů. IMT bude přehlídkou kovoobráběcích a tvářecích strojů, FOND-EX
se zaměří na slévárenství, WELDING na
svařovací techniku, PROFINTECH představí technologie pro povrchové úpravy
a PLASTEX je veletrhem plastů, pryže
a kompozitů.
Stejně jako v minulých letech bude přibližně polovina vystavovatelů zahraničních. Nejvíce jich přijede z Německa
a početné zastoupení budou mít také
Slovensko, Itálie a Rakousko.

Pavilon P patří obrábění
i Formuli E

V pavilonu P uvidí návštěvníci třeba
velkou expozici světového lídra v oboru CNC soustruhů a frézek DMG MORI
nebo německé ﬁrmy ERWIN JUNKER,
která se do Brna vrací po několika
letech.
Do haly P se navíc nově přesouvá expozice společnosti ABB, která aspiruje na

jednu z nejatraktivnějších na celém veletrhu. Zaměří se na oblast elektromobility
a představí návštěvníkům Formuli E –
seriál silničních závodů elektrických
automobilů.
Revoluční expozici si v pavilonu G1 připravila také společnost KUBOUŠEK,
která návštěvníky pomocí živých vstupů přenese do Technologického centra
v Českých Budějovicích.

Výstava 100RIES připomene
československé průmyslové
legendy

Partnerskou zemí letošního veletrhu je
Slovensko, jehož expozice obsadí plochu 500 metrů čtverečních v pavilonu A1. Dalších tisíc metrů čtverečních
pavilonu zaplní retrospektivní výstava
100RIES. Ta návštěvníkům „odvypráví“ 100 příběhů československých
průmyslových legend uplynulého století. Největším lákadlem bude robot,
který před zraky diváků vytvoří repliku
sochy T. G. Masaryka, která byla v rotundě při zahájení provozu výstaviště
v roce 1928.

Lidé se mohou těšit i na větroň L-13
Blaník, meziválečnou motorovou lokomotivu Stříbrný šíp či historické tramvaje. V české premiéře se pak představí
nová výstava Czech Innovation Expo,
která využívá rozšířenou realitu.

Nabitý doprovodný program

MSV je každoročně také největším
konferenčním centrem s průmyslovým
zaměřením. Doprovodný program tak
bude letos opět nabitý. Hned v pondělí
se uskuteční Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR či projekt Kontakt-Kontrakt.
Další dny nabídnou třeba veletrh pracovních nabídek JobFair. Kompletní doprovodný program najdou zájemci v aplikaci, kterou stáhnou na bvv.cz/app.

Výhody přinese Brno Fair City

O volný čas návštěvníků se už druhým rokem postará projekt Brno Fair
City, který nabídne výhody v desítkách brněnských podniků. Pro jejich získání stačí v zařízení ukázat
náramek, který si lidé vyzvednou
oproti předložení platné vstupenky
v Info Pointu BRNO FAIR CITY v areálu
výstaviště.
Mezinárodní strojírenský veletrh se koná
na brněnském výstavišti od 1. do 5. 10.
Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin,
poslední den do 16 hodin. Více informací najdou lidé na bvv.cz/msv.
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První měření sil Plzně s jedním z pražských S vyznělo
pro Viktoriány krutě – Slavia jim v Edenu nastřílela
čtyři góly. Nyní Plzeňští mohou napravit bilanci proti
Spartě. Šlágr Fortuna ligy se hraje už v pátek večer.
ČR | Fotbalová liga má na programu
v každém půlroce dva výjimečné megazápasy. Prvním je derby pražských S a tím
druhým je střet Sparty a Plzně. Ani duel
Plzně se Slavií, jejichž fanoušci se víc než
nesnášejí, nevyvolává takové emoce a takový zájem médií jako právě zápas týmů
z Letné a ze západu Čech. V novém ročníku Fortuna ligy se oba tuzemští giganti poprvé utkají tento pátek od 19 hodin.
Sparta se na střetnutí pozitivně naladila sobotní jasnou výhrou 4:1 nad Libercem. V prvním poločase fanouškům ukázala, že dříve nesourodý tým si v posledních zápasech rozumí a dovede

Vsaď si

předvést i parádní
fotbalové představení. Ve
druhé půlce svěřenci Zdeňka
Ščasného sice s tempem značně
polevili, ovšem o vítězství nebylo
pochyb.
Na klání s rivalem z Plzně je lídr
sparťanského týmu Nicolae Stanciu
zdravě nabuzený. „Bude to velmi obtížné utkání. Plzeň je silná, zkušená,
navíc hraje Ligu mistrů. Respektujeme
jejich kvalitu, vždyť se loni stali mistry.
To ale neznamená, že bychom se báli. Jedeme si pro tři body,“ tvrdí odhodlaně
plejer, který v utkání s Libercem zaznamenal dva góly a na další dva přihrával.
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Více na www.ifortuna.cz

Řečeno hokejovou terminologií – bilance 2+2.
To Plzeň minulý týden přišla o fantastickou výhru nad CSKA Moskva v Lize
mistrů až v nastaveném čase. Ve Fortuna
lize ale v pondělí večer utrpěla po tragickém výkonu debakl 0:3 v Jablonci. Plzeňští hráči dobře vědí, že zvládnout duely se Spartou bývá jedním z hlavních klíčů jejich boje o titul. „Na takové zápasy

10. kolo Fortuna ligy
Pátek 28. září
Bohemians – Karviná (17:00, ČT sport)
Plzeň – Sparta (19:00, 02 TV Sport)
Sobota 29. září
Dukla – Zlín (15:00)
Příbram – Mladá Boleslav (17:00)
Slovácko – Opava (17:00)
Liberec – Olomouc (19:00, 02 TV Sport)
Neděle 30. září
Ostrava – Slavia (15:00, 02 TV Sport)
Teplice – Jablonec (18:00)

se těším vždycky. Už týden před zápasem je to hodně sledované, fanoušci se
těší...“ konstatuje jeden z nejzkušenějších viktoriánů – stoper Roman Hubník.

Pět let lepší Viktoria
Vzájemná bilance obou klubů v samostatné české lize sice jasně vyznívá pro Spartu, která ze 42 vzájemných střetů vyhrála 23, ovšem pohled na vzájemná klání
z posledních pěti let vytváří poněkud odlišný obrázek.
Viktoriáni z posledních 10 zápasů
triumfovali šestkrát, kdežto Letenští pouze dvakrát (na jaře 2014 1:0 a na jaře 2017
2:0). V loňské sezoně první duel Sparta
doma prohrála 0:1, jarní odveta v Plzni
skončila dělbou bodů po přestřelce 2:2.
Ze střelců týmu v rudých dresech se
na Plzeň dařilo hlavně hráčům z dřívější
éry – Romanu Vonáškovi (4), Horstu
Sieglovi a Václavu Budkovi (3), kterým
se vyrovnal třemi brankami Leo Kweuke. Z plzeňských hráčů se proti Spartě
nejlépe vedlo se třemi přesnými trefami
Marku Bakošovi a Michaelu Krmenčíkovi.
(mb)
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Střet gigantů: Sparta
chce vyloupit Plzeň
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TV program týdeníku 5plus2

sobota 29. září 2018

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.00 Lalůček 6.20 Polopatě 7.15 O stříbrném
a zlatém vajíčku 8.00 Neporažená armáda 9.20
Gejzír 9.50 Columbo 11.05 Miroslav Donutil
opět v Lucerně 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Stín
14.05 O velkém nosu 14.45 Doktor z vejminku
15.30 Přítelkyně pana ministra 17.00 Opožděná
vražda 17.55 Bydlet jako... vintage 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

7.00 Kačeří příběhy (11, 12) 7.45 Show Toma
a Jerryho (20) 8.05 Krok za krokem II (23)
8.30 Tvoje tvář má známý hlas V 11.10 Koření
12.10 Volejte Novu 12.45 Rady ptáka Loskutáka
14.00 Víkend 15.05 Božský Bruce 17.05 50x
a stále poprvé 18.50 Helena IV (45) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.40 Ben 10 (3) 6.55 Transformers: Roboti
v utajení IV (26) 7.30 M.A.S.H (126) 8.10
M.A.S.H (127) 8.40 M.A.S.H (128) 9.15
Autosalon 10.25 Bikesalon 10.55 Prima
Partička 12.05 Česko Slovensko má talent
13.35 Polda II (5) 14.50 Vraždy v Midsomeru
V 17.00 Drahé tety a já. Komedie (ČR, 1974).
Hrají N. Gollová, E. Svobodová, I. Janžurová,
J. Hrzán, O. Sklenčka, S. Beneš, Jiří Koutný
a další. Režie Z. Podskalský st. 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.50 Extant (8) 7.45 Top Gear 2011 8.50 Pevnost
Boyard (1) 11.10 Re-play 11.45 Futurama VII (11)
12.15 Simpsonovi XIX (3, 4) 13.05 COOLfeed 13.20
Simpsonovi XIX (5, 6) 14.20 Futurama VII (12)
14.45 2012 17.55 Simpsonovi XIX (7) 18.30
Simpsonovi XIX (8) 18.55 Simpsonovi XIX (9)
19.30 Simpsonovi XIX (10) 20.00 Sám doma 2:
Ztracen v New Yorku 22.40 Chladnokrevný, krimifilm (USA, 2012) 0.35 Grimm VI (3)

20.00 Kde domov můj? Speciál
21.25 Smrt krásných srnců
Komediální drama (ČR, 1986).
Hrají K. Heřmánek, M. Vančurová, R. Hrušínský, J. Krampol,
L. Tokoš. Režie K. Kachyňa
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Nakládačka
Černá komedie (USA, 1977).
Hrají P. Newman, S. Martin,
M. Ontkean, J. Warrenová,
J. Houser a další. Režie G. R. Hill
1.00 Banánové rybičky
1.30 Bolkoviny
2.15 Bydlení je hra
2.35 Přes nový práh
3.00 Zkus mít vkus
3.25 Pracovní oděvy
3.30 Zahrada je hra
3.55 Chalupa je hra
4.20 Jak se vede, sousede?
5.00 Kuchařská pohotovost

Joj Family
SOBOTA 5.40 Krimi 6.05 Noviny 6.45 Krimi
7.15 Noviny 8.00 Soudní síň 9.00 Soudní síň 10.00
Policisté v akci 11.00 Začátek konce: Srážka
s kometou 13.00 Chlapci a chlapi (3/11), 14.20
Kdyby bylo kdyby – Láska, sex a štěstí (11, 12) 16.20
Soudní síň 17.20 V sedmém nebi 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (3/13) 22.30 Tenkrát
na západě 0.10 V sedmém nebi
NEDĚLE 5.50 Krimi 6.10 Noviny 6.50 Krimi
7.15 Noviny 8.05 Soudní síň 9.05 Skutečné příběhy
10.05 Soudní síň – cz 11.40 Jsem máma (4/20)
12.40 Rodáci (3/13) 14.50 Já nejsem já, komedie
(ČR, 1985) 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
21.55 Všechno, co mám rád 2 23.55 Všechno, co
mám rád 2 0.35 Na chalupě
PONDĚLÍ 8.40 Soudní síň – cz 10.25 Ochránci

11.20 Ve jménu zákona (52/131) 12.25 První oddělení (35) 12.55 V sedmém nebi 15.05 Soudní síň
17.05 Policisté v akci 18.00 Profesionálové III
(17/30) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Já nejsem
já 22.20 Soudní síň – cz 23.05 Profesionálové III
(17/30) 0.00 Ve jménu zákona (52/131)

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

20.15 Tvoje tvář má známý hlas V
22.55 300: Vzestup říše
Akční film (USA, 2014)
0.50 Vzorec pro vraždu
Krimifilm (USA, 2002)
2.50 Krok za krokem II (23)
3.35 Co na to Češi
4.10 Tři pírka
Rodinný film (N, 2015)

ÚTERÝ 11.30 Ve jménu zákona (53/131) 12.30
První oddělení (36) 13.00 V sedmém nebi 15.05
Soudní síň 17.05 Policisté v akci 18.00 Profesionálové III (18/30) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Puma (1/9) 22.15 Soudní síň – cz 23.00 Profesionálové III (18/30) 0.00 Ve jménu zákona (53/131)
STŘEDA 11.35 Ve jménu zákona (54/131) 12.45

V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00 Profesionálové III (19/30) 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Prázdniny II (5/10) 21.30 Jsem máma
(5/20) 22.30 Soudní síň – cz 23.25 Profesionálové III
(19/30) 0.25 Ve jménu zákona (54/131)

ČTVRTEK 11.35 Ve jménu zákona (55/131)
12.45 V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.00 Profesionálové III (20/30)
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dokonalé neviňátko 22.15 Soudní síň – cz 23.00 Profesionálové
III (20/30) 0.00 Ve jménu zákona (55/131)

PÁTEK 11.30 Ve jménu zákona (56/131) 12.40
V sedmém nebi 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00 Profesionálové III (21/30) 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Chlapci a chlapi (4/11) 21.35 Skutečné
příběhy 22.40 Ochránci 23.40 Profesionálové III
(21/30) 0.40 Ve jménu zákona (56/131)

20.15 1 PROTI VŠEM
Jediná česká zábavní show, ve
které můžete vyhrát až jeden
a půl milionu korun. Vyzkoušejte
svůj odhad proti zbytku země,
a hlavně se skvěle pobavte. To
vše živě s Liborem Boučkem
a Leošem Marešem
22.10 Osm hrozných
Western (USA, 2015).
Hrají S. L. Jackson, K. Russell,
J. J. Leighová, W. Goggins,
T. Roth. Režie Q. Tarantino
1.40 Hříšná cesta do ráje
Komedie (USA, 2013). Hrají
J. Houghová, H. Hunterová,
R. Brand a další. Režie D. Cody
3.30 Vraždy v Midsomeru V
Vražedný závod. Krimiseriál
(VB, 2001). Hrají J. Nettles,
D. Casey, J. Wymarková,
L. Howardová, H. Bonneville.
Režie P. Smith

Relax
SOBOTA 6.00 Stefanie 7.00 Fantastická příroda

7.45 Regionální zprávy 8.00 Národní zprávy 8.25
Stefanie 9.25 Relax na špacíru 10.05 Zvěřinec
10.40 Relax TOP 11.25 Regionální zprávy 11.40
Národní zprávy 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 9.25 Filmové novinky 10.05 Zvěřinec

10.40 Relax TOP 11.25 Regionální zprávy 11.40
Národní zprávy 11.45 Luxus store 15.55 Labyrinty
vášně 16.50 Labyrinty vášně 17.45 Labyrinty vášně
18.40 Dámská jízda Heidi 19.35 Labyrinty vášně
20.30 Labyrinty vášně 21.25 Vladimír Hron:
Poslední zhasne 23.00 7 pádů Honzy Dědka
23.30 Ostře sledovaný vlak 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 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 Relax TOP 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.50 Co si ušít do výbavy? 8.00 Malá mořská víla
9.35 Námořní vyšetřovací služba VI (15) 10.30
Námořní vyšetřovací služba VI (17) 11.50 Pošli to
dál, romantické drama (USA, 2000) 14.15 Letadla,
animovaný film (USA, 2013) 15.55 Kid, rodinná
komedie (USA, 2000) 17.50 Kameňák 3, komedie
(ČR, 2005) 20.00 Interstellar, sci-fi film (USA,
2014) 23.15 Nezvratný osud 5, horor (Kan./USA,
2011) 1.00 Need for Speed, akční film (USA, 2014)

Prima Max
6.05 Transformers: Roboti v utajení IV (25) 6.30
Ben 10 (2) 6.45 Velké zprávy 8.10 Pekelná kuchyně
XII (5) 9.05 Vítejte doma V (7) 9.55 Vítejte doma
V (8) 10.50 Práče 12.30 Longwoodská legenda
14.35 Forrest Gump 17.35 Twilight sága: Rozbřesk
(2/2), fantasy film (USA, 2012) 20.00 Most špionů,
historické drama (USA, 2015) 22.55 Mařenka,
přemožitelka čarodějnic, dobrodružný film (USA,
2012) 0.50 Chladnokrevný, krimifilm (USA, 2012)

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

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 235

neděle 30. září 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
15.35
16.15
16.20
17.25
18.50
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.20
21.20
22.14
22.15
23.40
1.10

Zajímavosti z regionů 6.25 Svatba
6.45 Přítelkyně pana ministra 8.10
Úsměvy Zory Jandové 8.50 Polopatě
9.40 Dnes před 80 lety 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Případy
detektivní kanceláře Ostrozrak (5/6)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O myrtové panně
O hloupé havířce
Meluzína
Saturnin (4/4)
Dnes před 80 lety
My všichni školou povinní (6/13)
BrainStorm
Dnes před 80 lety
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Zahradnictví (5/6)
Dnes před 80 lety
Výsledky losování Šťastných 10
Zlatí úhoři
Wallander IV
Manéž Bolka Polívky

NOVA
6.05
6.15
6.40
7.05
7.30
7.50
9.00
10.35
11.35
13.30
15.45
17.10
18.50
19.30
20.15
21.20
21.55
23.35
1.00
2.10

Oggy a Škodíci VI (69)
Lví hlídka (10)
Looney Tunes: Úžasná show II (4)
Kačeří příběhy (13)
Show Toma a Jerryho (21)
Kosmáček
Alexandr a jeho opravdu hodně
špatný a příšerně blbý den
Malé lásky
Jak jsem se stal psem
Okrsek 49
Akční film (USA, 2004)
Setkání v červenci
Komedie (ČR, 1978)
Brácha za všechny peníze
Komedie (ČR, 1978)
Hospoda (47)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Dáma a Král II (5)
Střepiny
Křižovatka smrti 2
Komedie (USA, 2001)
Setkání v červenci
Komedie (ČR, 1978)
Alexandr a jeho opravdu hodně
špatný a příšerně blbý den
Kriminálka Anděl IV

6.20
6.35
7.05
8.00
9.10
9.45
10.15
11.00
11.55
12.45
13.25
13.50
14.30
16.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.05
0.30
0.55
1.55
4.00

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (4)
Transformers: Roboti v utajení (1)
M.A.S.H (128, 129)
Přírodní vesmír (1)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Teď vaří šéf!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Vraždy v Midsomeru V
Léto s kovbojem
Komedie (ČR, 1976)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Tátové na tahu (4)
Komediální seriál (ČR, 2018)
Sport Star
Koleje osudu
Životopisné drama (Austr., 2013)
Bikesalon
Přírodní vesmír (1)
Vraždy v Midsomeru V
Smrtící triky 2
Akční komedie (USA, 1991)

5.55 Muž na ženění 8.10 Kid, rodinná komedie
(USA, 2000) 10.05 Letadla, animovaný film (USA,
2013) 11.45 Teleshopping 12.10 Interstellar, sci-fi
film (USA, 2014) 15.20 Sue Thomas: Agentka FBI
(16-18) 18.15 Kouzelný měšec, komedie (ČR, 1996)
20.00 Matrix Reloaded, sci-fi film (USA, 2003)
22.35 Vymítač ďábla, horor (USA, 1973)

Prima cool
7.30 Extant (9) 8.25 Top Gear XVII 9.45 Pevnost
Boyard (2) 12.05 Bikesalon 12.35 Futurama VII (12)
13.05 Simpsonovi XIX (7, 8) 13.55 COOLfeed 14.10
Simpsonovi XIX (9, 10) 15.05 Futurama VII (13)
15.35 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku 17.55
Simpsonovi XIX (11-14) 20.00 Smrtonosná past:
Opět v akci 22.05 Vikingové IV (10) 23.05 Živí
mrtví VIII (2) 23.55 Grimm VI (4) 0.50 Autosalon

Prima Max
6.05 Transformers: Roboti v utajení IV (26) 6.30
Ben 10 (3) 6.45 Velké zprávy 7.50 Pekelná kuchyně
XII (6) 8.45 Vítejte doma V (8) 9.35 Vítejte doma
V (9) 10.40 Drahé tety a já 12.15 Twilight sága:
Rozbřesk (2/2) 14.45 Most špionů 17.45 Honba za
klenotem Nilu, dobrodružný film (USA, 1985)
20.00 Věčně mladá, romantický film (USA, 2015)
22.25 Osm hrozných, western (USA, 2015)

pondělí 1. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Úsměvy Nelly Gaierové
9.40 Zástava 10.05 Doktor Martin
11.00 První republika III (4/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Olgy Matuškové
14.25 Páni kluci
15.55 To je vražda, napsala VII
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 SAZKAmobil šance
20.05 Labyrint III (5/7)
21.05 Manu a Matěj na cestě do Říma
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista II
23.15 Na stopě
23.35 Taggart
0.25 AZ-kvíz
0.50 Kalendárium

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.10
15.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.45
23.40
0.35
1.35
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3525)
Dáma a Král II (5)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (300)
Dr. House (5)
Dr. House (6)
Kriminálka Las Vegas V (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3526)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (51)
Plný plyn. Krimiseriál (ČR, 2018)
Kriminálka Anděl IV
Training Day (9)
Beze stopy V (7)
Dr. House (5)
Střepiny
Novashopping

6.15
6.35
7.15
8.05
8.45
9.15
10.20

12.10
12.25
13.25
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
0.05
1.00
2.05

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (5)
My Little Pony V (20)
M.A.S.H (129)
M.A.S.H (130)
M.A.S.H (131)
Ohnivý kuře (1)
Lotta a hledání lásky
Romantický film (N, 2015).
Hrají J. Preussová, G. Euler,
B. Samarovski a další. Režie J. Orr
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (15)
Komisař Rex VI (11)
Komisař Rex VI (12)
Policie Hamburk (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (122)
Horké chvíle. Seriál (ČR, 2018)
Ano, šéfe!
V. I. P. vraždy (13)
Policie v akci
Komisař Rex VI (11)
Komisař Rex VI (12)

6.20 Tři pírka 7.30 Malá mořská víla 9.00 Lovecká
sezona 10.30 Teleshopping 10.55 Interstellar 14.10
Teleshopping 14.30 Božský Bruce 16.20 50x a stále
poprvé 18.10 O zatoulané princezně, komedie (ČR,
1988) 20.00 Zakázané ovoce, krimikomedie (USA,
1998) 22.25 Čas zemřít, krimifilm (USA, 2007) 0.15
Křižovatka smrti 2, komedie (USA, 2001)

Prima cool
11.00 Top Gear 2011 12.15 Futurama VII (13) 12.45
Simpsonovi XIX (11, 12) 13.35 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XIX (13, 14) 14.45 Těžká dřina 15.20
Re-play 15.55 Futurama VIII (1) 16.15 Americký
chopper II (11) 17.15 Top Gear XVII 18.45 Simpsonovi
XIX (15-18) 20.35 COOLfeed 20.45 Vandráci 21.20
Teorie velkého třesku IX (11, 12) 22.15 Prima Partička
23.10 COOLfeed 23.20 Americký chopper II (11)

Prima Max
6.10 Transformers: Roboti v utajení (1) 6.35 Ben 10
(4) 6.50 Velké zprávy 8.15 Pekelná kuchyně XII (7)
9.05 Vítejte doma V (10) 10.00 Hvězdná brána III
(8) 11.00 Poslední prázdniny 13.25 Zítra vstanu
a opařím se čajem 15.25 Smrtonosná past: Opět
v akci 17.35 Zajíček bez oušek 20.00 Podnikavá
dívka 22.25 Smyslná orchidej, erotické drama
(USA, 1989) 0.50 Věčně mladá

úterý 2. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Příběhy slavných... Martin
Růžek 10.40 My všichni školou
povinní (6/13) 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Nohejbal
14.15 Smrt krásných srnců
15.50 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Doktor Martin
20.55 Já, Mattoni
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Most IV (4/8)
22.55 Otec Brown V
23.40 Manu a Matěj na cestě do Říma
0.10 AZ-kvíz
0.35 Banánové rybičky

5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
2.10
2.50
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3526)
Specialisté (51)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (301)
Dr. House (7)
Dr. House (8)
Kriminálka Las Vegas V (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3527)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (837)
Víkend
Training Day (10)
Beze stopy V (8)
Dr. House (6, 7)
Kriminálka Las Vegas V (17)
Krok za krokem II (24)
Co na to Češi

Prima
6.15
6.35
7.15
8.05
8.45
9.15
10.20

12.10
12.25
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
23.05
23.55
0.50
1.55
2.55

Ben 10 (6)
My Little Pony V (21)
M.A.S.H (131)
M.A.S.H (132)
M.A.S.H (133)
Ohnivý kuře (2)
Lotta a osudová zkouška
Romantický film (N, 2016).
Hrají J. Preussová, A. Sawatzká,
B. Schütz a další
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (16)
Komisař Rex VI (13)
Komisař Rex VI (14)
Policie Hamburk (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (10)
Polda II (6)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VI (13)
Komisař Rex VI (14)
Policie Hamburk (8)

Nova Cinema
5.50 Kid 7.50 Dr. House (5, 6) 9.40 Pošli to dál
12.25 Alexandr a jeho opravdu hodně špatný
a příšerně blbý den 14.15 Jak jsem se stal psem
16.05 Okrsek 49 18.15 Brácha za všechny peníze
20.00 Gulag, drama (USA, 1985) 22.35 Smrt na
dálnici, thriller (Kan./USA, 2004) 0.05 Matrix
Reloaded, sci-fi film (USA, 2003)

Prima cool
13.50 Simpsonovi XIX (17, 18) 14.45 Teorie velkého
třesku IX (11) 15.15 Teorie velkého třesku IX (12)
15.40 Futurama VIII (2) 16.00 Americký chopper II
(12) 17.00 Top Gear XVII 18.15 Simpsonovi XIX
(19, 20) 19.15 Simpsonovi XX (1, 2) 20.05 COOLfeed
20.15 Top Gear XXV (5) 21.20 Teorie velkého třesku
IX (13, 14) 22.15 Partička 22.55 COOLfeed 23.05
Americký chopper II (12) 0.05 Partička

Prima Max
6.20 My Little Pony V (20) 6.45 Ben 10 (5) 7.05
Velké zprávy 8.25 Pekelná kuchyně XII (7) 9.20
Pekelná kuchyně XII (8) 10.15 Vítejte doma V (10)
11.05 Vítejte doma V (11) 12.00 Hvězdná brána III
(9) 13.05 Zajíček bez oušek 15.35 Podnikavá dívka
18.05 Spi, holčičko, spi, thriller (USA, 2013) 20.00
Disturbia, thriller (USA, 2007) 22.15 Diamant 13,
thriller (Fr./Luc./Belg., 2009) 0.25 Smyslná orchidej

středa 3. října 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.50 Opožděná vražda 10.45
Doktor Martin 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Otec
14.30 Zlatí úhoři
Drama (ČR, 1979)
15.55 To je vražda, napsala VII
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Rapl (5/13)
21.00 Tchyně a uzený
Drama (ČR, 2011)
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
23.45 Most IV (4/8)
0.45 AZ-kvíz
1.10 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
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
23.30
0.25
1.20
2.05
2.45
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3527)
Ordinace v růžové zahradě 2 (837)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (302)
Dr. House (9, 10)
Kriminálka Las Vegas V (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3528)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek X
Malé lásky
Training Day (11)
Beze stopy V (9)
Dr. House (8)
Dr. House (9)
Kriminálka Las Vegas V (18)
Krok za krokem III (1)
Co na to Češi

Prima
6.10
6.25
7.10
8.00
8.35
9.10
10.20
12.10
12.25
13.25
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
0.00
1.00
2.00
3.05
4.00

Ben 10 (7)
My Little Pony V (22)
M.A.S.H (133)
M.A.S.H (134)
M.A.S.H (135)
Ohnivý kuře (3)
Lotta a splněná přání
Romantický film (N, 2017)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (17)
Komisař Rex VI (15)
Komisař Rex VII (1)
Policie Hamburk (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (123)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Tátové na tahu (4)
Policie v akci
Komisař Rex VI (15)
Komisař Rex VII (1)
Policie Hamburk (9)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.20 Dr. House (7, 8) 8.10 Sue Thomas: Agentka
FBI (16-18) 11.35 Božský Bruce 13.45 50x a stále
poprvé 15.35 Zakázané ovoce, krimikomedie (USA,
1998) 17.55 Říjnové nebe, drama (USA, 1999)
20.00 Spider-Man, akční film (USA, 2002) 22.20
Koktejl, romantické komediální drama (USA, 1988)
0.20 Smrt na dálnici, thriller (Kan./USA, 2004)

Prima cool
12.50 Simpsonovi XIX (19, 20) 13.40 COOLfeed
13.55 Simpsonovi XX (1, 2) 14.55 Teorie velkého třesku IX (13, 14) 15.45 Futurama VIII (3) 16.05 Americký
chopper II (13) 17.05 Top Gear XVII 18.15 Simpsonovi
XX (3-6) 20.05 COOLfeed 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (5) 21.20 Teorie velkého třesku IX
(15, 16) 22.15 Partička 22.55 COOLfeed 23.05
Americký chopper II (13) 0.05 Partička

Prima Max
6.55 My Little Pony V (21) 7.20 Ben 10 (6) 7.40
Velké zprávy 9.00 Pekelná kuchyně XII (8, 9) 10.50
Vítejte doma V (11, 12) 12.45 Hvězdná brána III (10)
13.45 Spi, holčičko, spi 15.45 Loch Ness 17.50 Řidič
slečny Daisy, drama (USA, 1989) 20.00 Nebe
existuje, rodinné drama (USA, 2014) 22.10 Hartova
válka, válečný film (USA/ČR, 2002) 0.50 Diamant
13, thriller (Fr./Luc./Belg., 2009)

čtvrtek 4. října 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.50 Otec 10.15 Doktor z vejminku
(3/7) 11.00 Saturnin (4/4) 11.45
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.30 Malá podmínka štěstí
Drama (ČR, 1989)
15.05 Všechnopárty
15.50 To je vražda, napsala VII
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.45 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 Volby 2018 – FINÁLE
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Případy detektiva Murdocha VIII
22.45 Kriminalista II
23.45 Otec Brown V
0.35 AZ-kvíz
1.00 Objektiv

5.55
8.40
8.55
9.45
10.55
11.50
12.00
12.35
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.10
2.05
2.45
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3528)
Výměna manželek X
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (303)
Dr. House (11, 12)
Kriminálka Las Vegas V (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3529)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (838)
Život ve hvězdách
Na pokraji smrti
Akční thriller (USA/N, 2002)
Dr. House (10, 11)
Kriminálka Las Vegas V (19)
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Ben 10 (8)
My Little Pony V (23)
M.A.S.H (135)
M.A.S.H (136)
M.A.S.H (137)
Ohnivý kuře (4)
Bella a stěhování
Romantický film (N, 2014). Hrají
A. Sawatzká, T. Sarbacher,
J. Köhlerová a další
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (18)
Komisař Rex VII (2)
Komisař Rex VII (3)
Policie Hamburk (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (11)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VII (2)
Komisař Rex VII (3)
Policie Hamburk (10)

Nova Cinema
5.05 Sue Thomas: Agentka FBI (18) 6.05 Dr. House
(9, 10) 7.55 Okrsek 49 10.30 Společnost mrtvých
básníků 13.20 Spider-Man 15.40 Nebezpečné
pády, akční film (USA, 1994) 17.35 Need for Speed,
akční film (USA, 2014) 20.00 Námořní vyšetřovací
služba VI (18, 19) 21.50 Vykonavatel, krimifilm
(USA, 1976) 23.40 Gulag, drama (USA, 1985)

Prima cool
11.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (5) 12.10
Futurama VIII (3) 12.40 Simpsonovi XX (3, 4) 13.30
COOLfeed 13.45 Simpsonovi XX (5, 6) 14.45 Teorie
velkého třesku IX (15, 16) 15.40 Futurama VIII (4)
16.00 Americký chopper II (14) 17.00 Top Gear XVII
18.15 Simpsonovi XX (7-10) 20.05 COOLfeed 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku IX (17, 18) 22.15
Univerzální voják 0.20 Americký chopper II (14)

Prima Max
6.35 My Little Pony V (22) 7.05 Ben 10 (7) 7.25
Velké zprávy 8.40 Pekelná kuchyně XII (10) 9.30
Vítejte doma V (13) 10.25 Hvězdná brána III (11)
11.25 Zajíček bez oušek 13.55 Řidič slečny Daisy
16.00 Nebe existuje 18.10 Zrazená, thriller (USA,
2013) 20.00 Tajemství hradu v Karpatech, komedie
(ČR, 1981) 22.10 Joe, drama (USA, 2013) 0.40
Hartova válka, válečný film (USA/ČR, 2002)
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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 První republika III (5/13)
21.00 13. komnata Ondřeje Suchého
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Všechnopárty
22.25 Hercule Poirot
0.10 Případy detektiva Murdocha VIII
0.50 AZ-kvíz
1.20 Banánové rybičky
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Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (4)
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Dr. House (13)
Dr. House (14)
Kriminálka Las Vegas V (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3530)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kameňák 4
Komedie (ČR, 2013)
Godzilla
Akční sci-fi film (Jap./USA, 2014)
Dr. House (12, 13)
Kriminálka Las Vegas V (20)
Krok za krokem III (3)
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Nova Cinema

Ben 10 (9)
Transformers: Roboti v utajení (2)
M.A.S.H (137)
M.A.S.H (138)
M.A.S.H (139)
Ohnivý kuře (5)
Bella a osudové lásky
Romantický film (N, 2014). Hrají
A. Sawatzká, T. Sarbacher,
J. Richterová a další
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (19)
Komisař Rex VII (4)
Komisař Rex VII (5)
Policie Hamburk (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Zlodějka knih
Válečné drama (USA/N, 2013)
Komisař Rex VII (4)
Komisař Rex VII (5)
Policie Hamburk (11)
Prostřeno!

5.10 Říjnové nebe 7.05 Dr. House (11, 12) 8.55 Mr.
Wrong 11.10 Spider-Man 13.50 Když muž miluje
ženu 16.20 Námořní vyšetřovací služba VI (18, 19)
18.10 Milionové Vánoce, komedie (Kan./USA,
2007) 20.00 Strašpytlík, animovaný film (USA,
2005) 21.30 Whiplash, drama (USA, 2014) 23.30
Vykonavatel, krimifilm (USA, 1976)

Prima cool
8.55 Top Gear XVII 10.05 Americký chopper II (14)
11.10 Autosalon 12.20 Futurama VIII (4) 12.50 Simpsonovi XX (7, 8) 13.40 COOLfeed 13.55 Simpsonovi
XX (9, 10) 14.50 Teorie velkého třesku IX (17, 18) 15.45
Futurama VIII (5) 16.05 Americký chopper II (15)
17.05 Top Gear XVII 18.15 Simpsonovi XX (11-14) 20.05
COOLfeed 20.15 Stalo se 22.10 Rudý písek 23.55
Americký chopper II (15) 0.55 Vikingové (8)

Prima Max
6.15 My Little Pony V (23) 6.45 Ben 10 (8) 7.05
Velké zprávy 8.20 Pekelná kuchyně XII (10) 9.15
Pekelná kuchyně XII (11) 10.05 Vítejte doma V (14)
11.05 Hvězdná brána III (12) 12.10 Loch Ness 14.15
Zrazená 16.05 Přes noc sedmdesátkou, komedie
(N, 2012) 18.05 Luisa a Lotka, rodinný film (N, 2017)
20.00 V žáru noci, krimifilm (USA, 1967) 22.20
Mladé pušky II, western (USA, 1990) 0.30 Joe
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Ondřej Fical (30)

První hostitel vystudoval střední školu, obor
multimédia. Pracuje
jako IT a žije s partnerkou v bytě 1+1 na
Zbraslavi. Mají spolu
dceru a nyní se už těší
na dalšího potomka, který je na cestě. Do
pořadu se Ondřej přihlásil sám, jeho motivací je především výhra a ani se s tím netají. Peníze by investoval do rodiny, s níž tráví nejvíce volného času.
Úterý: Adriana Ivas (20)

Nejmladší soutěžící pochází z Ukrajiny, její rodiče v Česku pracovali
a ona sem jezdila na
prázdniny. Nyní u nás
žije jeden rok v pronajatém bytě 2+kk na Vinohradech se svojí sestrou. Adriana je svobodná a nezadaná, studuje institut umění a
designu. Do pořadu se přihlásila sama,
protože touží po nových zážitcích, životních zkušenostech a v neposlední řadě by
ráda poznala nové lidi a vyhrála.

Středa: Petra Halouzková (30)

Petra pracuje jako konzultantka, vystudovala
bakalářský obor – účetnictví a daně. Pochází z
jižní Moravy, ale už pět
let žije v Praze, kam se
přestěhovala za prací.
Žije sama a společnost jí doma dělá pejsek. Obývá 2+kk se zahrádkou na Zličíně.
Do pořadu ji přihlásila kamarádka, která
vařila nedávno u ní doma a kterou přihlásila předtím zase Petra.

Čtvrtek: Jan Staněk (34)

Čtvrtý hostitel se vyučil
jako číšník a většinu života se této profesi i věnuje. S kamarádem provozují necelé dva roky
restauraci, kde také občas pracuje na place
jako číšník, sám se živí hraním pokeru. Jan
žije s přítelkyní, mají spolu sedmiletou dceru. Honza uvaří ve 3+kk u rodičů ve Statenicích – hned v sousedství je jeho byt, momentálně v rekonstrukci. Do pořadu se
Honza přihlásil sám, protože si prý chtěl
už dlouho vyzkoušet, jaké je vaření pod tlakem. Výhru by investoval do cestování.
Pátek: Jaroslav Paštálka (67)

Nejstarší hostitel se vyučil jako řezník a také
jako řezník pracoval,
poté se živil jako podnikatel v potravinářství
i taxikář. Prý ho podvedl společník a měl velké problémy, nyní je v důchodu. Je rozvedený a má syna, který pracuje v Německu. Jaroslav ale není sám, žije v domku
v Proseku u své přítelkyně, která mu pomohla a o kterou se nyní stará.

Česká republika

Adriana ukáže „šubu“
a chce tak lákat ctitele
Prostřeno! zavítá do
hlavního města. Ukáže se,
že v Praze se žije blaze?
ČR | Pražáci ani tentokrát nezklamou.
Bude se na co dívat a o čem povídat. Bude
se i taktizovat. V téhle pětce budou u stolu
muži v mírné přesile, úkolem týdne bude
chřest. Sledujte Prostřeno! každý všední
den a hlasujte! Vždyť i vy můžete – stejně
jako váš favorit – získat deset tisíc korun!
Svérázný pondělní hostitel se netají
tím, že se mu moc nechce pracovat a rád
by vyhrál. Pro peníze prý Ondřej udělá
vše – bude bodovat nízko. Tak nízko, jak
to jen jde. „Každý účastník ode mě může
očekávat jediný bod, potřebuju vyhrát,
chci peníze,“ chlubí se „velkoryse“ taktik
Ondra, který se též asi rád předvádí. Nízké
bodování sice někdy vyjde, ale dalším, celkem spolehlivým krokem k výhře je
dobře uvařit. A to se v pondělí zrovna nestane. Soupeři budou nad talíři kroutit hlavami. Údivem, nebo zděšením?
Roztomilá slečna Adriana, u které se
soutěžící sejdou v úterý, nemá přítele
a prostřednictvím pořadu doufá, že si třeba někoho najde. Není to poprvé, co by
Prostřeno! mohlo zafungovat třeba i jako
seznamka. Zaujala by Adriana případné-

Mezi účastníky Prostřeno! z Prahy to bude jiskřit. Na vině budou taktické
šachy i rozdmýchané emoce.
FOTO | FTV PRIMA
ho ctitele také v kuchyni? Hosté se těší na
cizokrajné menu – třeba na ukrajinskou
specialitu zvanou „šuba“.
Ve středu předvede, co u plotny dovede,
rodačka z Moravy Petra. I ta se ke svému večeru postaví čelem a s odvahou. Počasí jí
přeje, proto chce prostírat na balkoně, to by
mohli soupeři ocenit. Narazí s kozím sýrem,
který je nejen v předkrmu, ale i k hráškové
polévce? U stolu se to hemží taktiky…
Hosté jsou zvědaví, jak si ve čtvrtek vyučený číšník Honza poradí se stolováním
a vším, co k tomu patří. Už během čtení
menu je soupeřům jasné, že dneska to nebude tradiční česká kuchyně, ale moderní

gastronomie na výši. Hosté se mohou těšit
na krevety, steaky a cheesecake s borůvkami. Večírek však začne docela trapasem –
číšníkovi s dvanáctiletou praxí vyteče šumivé víno na přípitek! Venkovní zábavu
s bagrem si ale všichni krásně užijí.
Nejstarší hostitel důchodce Jaroslav se
v pátek svěří ostatním se svým trápením,
večeři ale připraví bohatou. Mezi soutěžícími ale už přituhuje. Adriana je z toho
rozcitlivělá a také se jí dotkne poslední zábava – projížďka na invalidním vozíku
není pro každého. Kdo v týdnu plném taktiky v Praze bude slavit úspěch? Sledujte
na Primě od 17:50 každý všední den. (re)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY
Předkrm: Smažené pizza taštičky
Ingredience:
150-200 g hladké
mouky, 1 lžička
soli, kvasnice, 1 lžíce oleje, sýr, petržel, slanina, rajčata.
Postup: Nejprve
z mouky, kvasnic,
soli a lžíce oleje vypracujeme těsto, které
zabalíme do igelitu a dáme na 24 hodin do
lednice. Poté vyndáme a necháme hodinu
v teple. Vypracujeme menší bochánky,
uválíme placičky. Placičky plníme sýrem,
petrželí, slaninou a rajčaty, zabalíme
a osmažíme v rozpáleném oleji, stačí
2-3 minuty z každé strany.
Hlavní chod: Hovězí steak na ananasu
s rokfórovým dresinkem, vařené brambory a pečená zelenina
Ingredience: hovězí steaky, plátky ananasu, olivový olej, bílé víno, česnek, máslo,
sůl, pepř. Rokfórový dresink: sýr rokfór,
sýr niva, citronová šťáva, olej. Pečená zelenina: 4 stroužky česneku, 1 cibule, 1 cuketa, 2 různobarevné papriky, malé zelené fazolky, vařená brokolice, 2 lžíce olivového

oleje, 1 lžíce čerstvé bazalky, sůl, pepř. Postup: Hovězí steaky osolíme, opepříme,
prošpikujeme česnekem a po obou stranách potřeme olivovým olejem, proložíme plátky ananasu a dáme odležet do lednice na dvanáct hodin. Rozpálíme pánev

a maso opečeme z obou stran dvě minuty.
Poté vyjmeme a dáme stranou. Do pánve
dáme trochu másla, zalijeme trochu bílým
vínem, krátce povaříme a vložíme zpět
opečené steaky. Podáváme s rokfórovým
dresinkem, který jsme si umíchali nastrouháním sýrů s uvedenými surovinami, vařeným bramborem a pečenou zeleninou. Pečená zelenina: Všechnu uvedenou zeleninu pokrájíme dle libosti, okořeníme,
dáme na plech a zakápneme olivovým olejem. Pečeme na 20 °C 35-40 minut.

Dezert: Jarní dezert
Ingredience: 400 g čokolády na vaření,
60 g másla, 200 g polotučného tvarohu,
200 g borůvek, 2 vanilkové cukry, 200 g
smetany na šlehání, 200 g čokoládových
sušenek, 3 lžíce cukru, silná káva, korpus
čokoládový, kupovaný. Postup: Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni, přidáme vanilkový cukr, 40 g másla a za stálého míchání necháme vše spojit. Potom přidáme
tvaroh, zamícháme a sundáme z ohně.
Směs necháme vychladit, stačí 5-10 minut. Smetanu na šlehání vyšleháme s cukrem a poté přidáme do vychladlé tvarohové směsi. Připravíme si formy na dezert
a dle velikosti z korpusu vykrojíme kolečka tak, aby pasovala na dno formy. Dále si
připravíme silnou kávu, kterou ochutíme
cukrem a troškou rumu. Jednotlivá kolečka korpusu polijeme kávou a dáme na dno
formy, poté přidáme čokoládový krém,
posypeme borůvkami. Pokračujeme kolečkem korpusu, krému, borůvkami, nakonec posypeme
rozdrcenými sušenkami a dozdobíme
lístečkem máty.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Když plíce tuhnou a „topí se“
Na dva tisíce Čechů trpí
smrtelnou nemocí plic –
fibrózou. Polovina z nich
o tom ani neví a nemá
tak odpovídající léčbu.

Fakta o plicní fibróze

Podle odhadů lékařů trpí idiopatickou
plicní fibrózou po celém světě na pět
milionů lidí.
■ Při nemoci dochází k nenávratnému
zjizvení plicních sklípků. Výsledkem je,
že postupně ubývá plocha k dýchání,
protože plíce tuhnou a člověk se
nemůže nadechnout.
■ Přesná příčina choroby není známá.
Souvisí však se stárnutím a další
rizikové faktory jsou genetika a kouření.

■

5plus2
■ ZDRAVÍ
FOTO | SHUTTERSTOCK

ní léčbu,“ říká Martina Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zdánlivě nepříznivá bilance je ve skutečnosti
v porovnání se světem velký úspěch.
Česká republika se totiž může pochlubit
jedním z procentuálně nejvyšších záchytů nemoci. Také s dostupností kvalitní
léčby na tom vůbec nejsme špatně. Česko disponovalo účinným lékem jako jedna z prvních evropských zemí.

Klouby zase volají o pomoc?

ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA

S

port nemusí vždy znamenat zdravý
pohyb. Například jednostranné přetěžování vede k tomu, že daná část
těla se začne „ozývat“. Často se tak stává
u kloubů, na které jste naložili více zátěže,
než snesou.
„Sporty, které nejvíce ohrožují klouby,
jsou obecně ty, jež jsou spojeny s vyšším
a nárazovým zatížením. Patří mezi ně například tenis, ale i golf. Dále jsou to kolektivní sporty, u kterých je obtížné přizpůsobit tempo dle vlastní potřeby, jako je volejbal nebo fotbal,“ vysvětluje lékařka Michaela Tomanová.
Významnou součástí péče o postižené
klouby jsou výživové doplňky, které pomáhají zlepšit výživu kloubním mazem.
Tyto preparáty, označované jako chondro-

protektiva, dodávají kloubní výživu buď
ve formě tablet či nápojů, které si každý
může pořídit bez lékařského předpisu v lékárnách, nebo v účinnější formě výživných kloubních injekcí, které jsou aplikovány v ortopedických ambulancích. Pomoci přetíženým kloubům mohou i tejpy,
které slouží také jako prevence.
Jednou z moderních metod je doplnění
kolagenu pomocí injekcí. „Jejich výhodou je, že účinkují komplexně – zmírňují
bolest, zlepšují pohyblivost kloubů, zpomalují fyziologickou degeneraci a stárnutí
kloubů a tkání. Kolagen navíc působí proti ochablosti pojivové tkáně a zmírňuje poškození například stárnutím, chronickým
onemocněním nebo špatným držením těla
či poraněním a úrazem,“ říká ortoped Milan Hein z Lékařského domu Praha 7.

Kyčle procvičte i na židli
Vašim kloubům velmi pomůže i jejich důsledné procvičení před sportovní aktivitou. Týká se to i kyčlí, na které mnohdy zapomínáme. Krouživé pohyby v kyčli slouží k protahování kloubního pouzdra s vyloučením pozic, které bolí. Cvičíme v pěti
až deseti opakováních a samozřejmě na
obě strany. Uplatnit můžeme odlehčenou
verzi tohoto protažení, a to vestoje s položením kolene na otáčecí židli, nebo provádíme krouživé pohyby v pozici běžného
stoje. Pro dobré uvolnění ošetřované končetiny je lépe se přidržet například zdi
nebo jiné opory.
(kh, re)

Včasnou a správně mířenou léčbou
se dá postup nemoci výrazně zpomalit.
Mnohdy takto získaný čas zvyšuje šanci, že se dotyčný dočká transplantace
plic. Právě ta je jediným definitivním řešením boje s fibrózou. Bez vhodné léčby pacienti umírají do tří let.
Příznaky nemoci přitom pacienti a bohužel někdy i praktičtí lékaři přehlížejí.
Svým způsobem je to pochopitelné.
Fibróza se nejčastěji objevuje u lidí nad

60 let a projevuje se pokašláváním a zadýcháváním, a tak je snadné zaměnit
tyto příznaky za známky méně závažné
nemoci plic či srdeční choroby. „IPF je
jasně rozeznatelná při poslechu plic, kdy
lékař slyší charakteristický zvuk připomínající odepínání suchého zipu nebo
chůzi po zmrzlém sněhu, takzvaný krepitus. Lidé, kteří nemocí trpí, mívají také
paličkovité prsty s nehty tvaru hodinového sklíčka,“ dodává Vašáková.
(vrm)
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První hřejivý tejp
na bázi kapsaicinu,
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.

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

Ke koupi na stránkách

www.lekarnatypos.cz
www.hrejivanaplast.cz

tejp. páska CAPSiCoLLE 5 cm x 5 m hřejivá

ČR | Smrtelná nemoc, která způsobuje,
že plíce postupně doslova tuhnou. Pacienti při ní propadají pocitu, jako když
se topí. To je obávaná idiopatická plicní
fibróza. Polovina Čechů, kteří touto nemocí trpí, přitom o své nebezpečné chorobě vůbec netuší.
„Podle našich odhadů je nyní v tuzemsku asi dva tisíce lidí s idiopatickou plicní fibrózou (IPF). V centrech a v našem
registru, kde údaje o nemocných shromažďujeme, víme o 917 z nich. U druhé
poloviny netušíme, kde jsou. Velmi
pravděpodobně tak nedostávají adekvát-
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Zdraví

Ne vždy se klaunům podaří děti
Zdravotní klauni
zpříjemňují dětským
pacientům pobyt
i v Hamzově léčebně
v Luži. Každoročně tam
s malými pacienty trénují.
RADEK LATISLAV
LUŽE | Říká se, že smích je nejlepší lék.
I množství výzkumů v této oblasti potvrzuje, že má na organismus pozitivní
účinky. Smích je významným poutem
ve vztazích, vytváří základ pozitivního
emocionálního klimatu a pocitu propojení mezi lidmi.
Vědí to i v Hamzově odborné léčebně
pro děti a dospělé v Luži, kde úsměvy
dětským i dospělým pacientům už
osmým rokem rozdávají zdravotní
klauni.
V minulých dnech léčebna hostila tradiční setkání zdravotních klaunů pod názvem Cirkus paciento. „Již osmý rok
naši dětští pacienti pod vedením zdravotních klaunů trénovali celý týden, podle
INZERCE

svých schopností a možností, akrobatické i kouzelnické dovednosti, které předvedli na závěrečném vystoupení v cirkusovém šapito. Bavili tak nejen sami sebe,
ale na závěr pobavili publikum, které jejich úspěch odměnilo dlouhým potleskem,“ sdělila Jana Zavřelová z propagačního oddělení Hamzovy léčebny.

„

Naši dětští
pacienti pod
vedením zdravotních
klaunů trénovali celý
týden, podle svých
schopností a možností.
A jak takový klaun vlastně vypadá?
Od klasické představy klauna se ten zdravotní liší. Na zrzavou paruku a make-up
zapomeňte. Červený nos a barevný kostým však vedle hudebního nástroje a dalších rekvizit včetně množství kouzel, triků, písniček nesmějí chybět. Klaunská
práce ve zdravotnictví je podle samotných klaunů čistá improvizace.

Bez smíchu by to v životě byla nuda.

FOTO | JANA ZAVŘELOVÁ
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rozesmát, utišit emoce ano

Zdravotní klauni se stali v posledních letech častými pomocníky lékařů na
dětských odděleních nemocnic a léčeben.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Každý z pacientů je totiž v jiném psychickém rozpoložení nebo má jiný smysl
pro humor. „Ne vždycky se klaunům podaří děti zcela rozesmát, ale určitě se podaří dosáhnout úsměvu nebo utišení
emoce, a to je vždy dobrý výsledek.
Vždy jsou to setkání plná velkých emocí. Nejen díky osobní účasti nad jednotlivými, ne vždy lehkými dětskými osudy a příběhy, ale i pro možnost být přítomen a vnímat také jejich osobní zdravotní vítězství a pokroky,“ říká zdravotní
klaun, který si říká Lucie.
„Vždycky jsem říkala, že pro mne je
klaunské řemeslo mistrovským, a vždy
jsem před ním měla respekt. Nikdy mě
nenapadlo, že bych tohle mohla dělat,“
svěřuje se Lucie, jejíž civilní povolání
je divadelní dramaturgyně.
Pokroky u dětských pacientů po setkání se zdravotními klauny potvrzují
i odborníci. „Děti s diagnostikovanou
dětskou mozkovou obrnou, upoutané
na vozíku, které jen stěží koordinují
svůj sed, se najednou snaží při různých
cirkusových aktivitách více a s radostí
zapojit své těžce ovladatelné tělo. Pohyby, které jim jinak nejdou, děti dokážou
při správné motivaci vykonávat snadně-

ji a s menším úsilím,“ vysvětluje Petra
Teplá, vedoucí RHB dětských pavilonů
v Hamzově léčebně.
Zdravotní klaun Michal, který je členem hereckého souboru brněnského Malého divadla Kjógenu doporučuje smát
se při každé vhodné příležitosti.
„A ať už se nám při smíchu děje
v mozku cokoli, konečným efektem pro
nás je přínos smíchu sám. Zkuste se proto alespoň jednou denně při něčem zasmát, s radostí, upřímností, bez ironie
a škodolibosti,“ říká Michal, jenž mimo
jiné spolupracuje s Divadlem Bolka Polívky, kde se věnuje moderní klauniádě.
V současnosti jsou profesionální zdravotní klauni považováni za účinnou součást léčebného procesu na dětských odděleních po celé Evropě. Dokážou zlepšit psychický stav pacientů, což se pozitivně odráží na jejich zdraví. Umí úzkostlivější pacienty odreagovat od napětí spojeného s léčbou nebo z neznámého
nemocničního prostředí.
V Česku je 86 zdravotních klaunů, navštěvují 64 nemocnic a 7 domovů pro
seniory včetně jednoho hospice. Jde
vždy o profesionální umělce, kteří se
pravidelně školí.
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Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

„Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“
Helena Kellerová

Posláním CNN kraje Vysočina, o.p.s. je poskytování pomoci
osobám se sluchovým postižením, které jsou ohroženy komunikační a informační bariérou při jejich integraci do společnosti. Služba je poskytována komunikačním prostředkem dle přání uživatele
(znakový jazyk, odezírání, artikulační tlumočení, psaný text,…).
Co nabízíme: Tlumočnické služby, Sociální rehabilitaci, Sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
Doplňkovou a fakultativní činnost
Doplňková a fakultativní činnost:
Poskytujeme poradenství týkající se sluchového postižení, sluchadel a kompenzačních pomůcek. V rámci doplňkových služeb zajiš-

ťujeme distribuci příslušenství ke sluchadlům (baterie, hadičky, čistící tablety, vysoušecí tablety, čistící nástroje, aj.), údržbu sluchadel
(výměny hadiček, vyčištění tvarovek – olivek, zasílání sluchadel
do servisu a další. Zároveň zapůjčujeme kompenzační pomůcky,
např. po dobu opravy Vašeho sluchadla Vám zapůjčíme náhradní
sluchadlo. Dále zprostředkujeme nákup kompenzačních pomůcek,
např. pomůcky na poslech televize, světelné signalizace zvonku,
vibrační budíky a mnoho dalšího.
Služby jsou poskytovány ambulantně po celém Kraji Vysočina poradnami v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči
a Žďáře nad Sázavou a terénně (možnost poskytnutí služby v místě
bydliště).

Adresy a kontakty na poradny:
Havlíčkův Brod: Nádražní 397, Havlíčkův Brod, Tel.: +420 604 139 201, +420 725 883 349
Jihlava: Úprkova 6, Jihlava, Tel.: +420 732 817 118, +420 607 007 558, + 420 601 065 633
Pelhřimov: Na Obci 1768, Pelhřimov, Tel.: +420 702 022 537
Třebíč: Sedlákova 965/1, Třebíč, Tel.: + 420 702 022 541
Žďár n./ Sázavou: Dolní 165/1, Žďár n. Sázavou, Tel.: +420 702 022 538

E-mail: cnn@cnn-vysocina.cz
Web: www.cnn-vysocina.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Tento článek vznikl v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v kraji Vysočina, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0007828“, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem. Jedna z klíčových aktivit projektu je zaměřena na podporu dobrovolnické služby.

Dobrovolník jako kamarád

Význam dobrovolnictví v naší společnosti
v poslední době narůstá. Tento institut je
spojen s uznáním od lidí, kteří tuto pomoc
přijímají, i od zástupců firem nebo představitelů veřejné správy.

Oblastí, kde se může dobrovolník angažovat, je celá
řada, jde např. o státní a nestátní zdravotnické organizace, sociální služby, v kultuře a sportu, v církvích
a náboženských společnostech, v ekologii, při mimořádných událostech a také při práci s dětmi a mládeží.
A právě poslední zmiňované oblasti budeme věnovat dnešní zamyšlení. Žijeme v uspěchané době,
rodiče jsou přezaměstnaní a unavení, nemají dostatek
času věnovat se dětem, a tak hodně dětí tráví svůj volný čas za zdmi svého bytu či domu, u tabletů či počítačů. Schází vzájemné setkávání se s kamarády, obyčejné popovídání, společné aktivity, vzájemné sdílení
zážitků a prožitků. Zdálo by se, že pryč jsou časy, kdy
byly hřiště plná dětského povykování, hrála se vybíjená, „na honičku“, kluci kopali s míčem, děvčata skákala
přes švihadlo.
A co s dětmi, které mají život těžší než ostatní vrstevníci, jsou zakřiknuté, hyperaktivní, jsou to děti, které se stanou lehce oběťmi šikany, děti, které procházejí
těžkým obdobím? Kamarád jako dobrovolník dostává
jakýsi nový rozměr – a to rozměr nového přátelství,
s možností aktivní seberealizace, nabytí nových zkušeností a dovedností, přispívá k posílení sebevědomí
dítěte.
To vše a mnohem více je zahrnuto v programu
5P. Co znamená toto zvláštní spojení nám vysvětlila
ředitelka neziskové organizace STŘED, z. ú. se sídlem
na ulici Mládežnická 229, Třebíč – Mgr. Martina Bártová.
„S Programem Pět P jsme odstartovali vznik organizace STŘED, z. ú. v roce 2000. V českém významu Pět P
znamená: Péče, Podpora, Pomoc, Přátelství, Prevence.
Pět P je sociálně preventivní dobrovolnický program, který funguje na bázi „one to one“. Jeden dospělý dobrovolník se věnuje ve svém volném čase dítěti,
které jeho pomoc a pozornost potřebuje. Společně si
vytváří dlouhodobý přátelský vztah, rozšiřují si obzory
osobního rozvoje, mezilidských vztahů a začleňování
do kolektivu“.
Kdo se může stát dobrovolníkem, kamarádem pro
dítě a jaké podmínky musí splňovat?
Do programu může vstoupit dobrovolník, který je starší 18 let, chce být vzorem pro dítě, rád pomáhá druhým a má chuť překonávat vlastní hranice.
Pro jaké děti je program určen?
Se souhlasem rodičů se může dobrovolník setkávat
s dítětem ve věku od 6 do 15 let, které potřebuje staršího kamaráda, parťáka, vzor.
Co se děje na setkání – dítě + dobrovolník?
Dvojice se setkává pravidelně 1× za 14 dní maximálně
na 2 hodiny. Společně tráví čas mimo domácí prostředí, chodí na procházky, piknik, do kina, aquaparku,
na nákupy nebo si jen povídají a vzájemně se inspirují
a obohacují o nové poznatky. Dobrovolník má velkou
moc vštípit do paměti dítěte vzpomínku, radu, zážitek,
což by pro něj být hnacím motorem v budoucím životě.
Kolik dětí celkem prošlo programem 5P?
Od začátku fungování Programu Pět P až do letošního
roku jsme v naší organizaci STŘED, z. ú. vytvořili celkem 142 dvojic, které se mohly pravidelně setkávat
a vzájemně si obohacovat život. Některé z nich se dokonce setkávaly i po ukončení programu a zůstaly tak
kamarády na dlouhou dobu.

Jedním z dobrovolníků, který je zařazen do programu
5P je: Bc. Jakub Kříž, kterému jsme položili několik otázek.
Jak ses dostal k práci dobrovolníka?
K práci dobrovolníka jsem se dostal díky informaci o programu Pět P, kterého se účastnila spolužačka na bakalářském studiu psychologie v Českých Budějovicích. Ta mi
pověděla, o co v tomto programu jde. Já si zjistil, že programu se lze účastnit i v mém rodném městě Třebíči, kde
běží díky Dobrovolnickému centru STŘED, z. ú.
Jak dlouho a pro koho jsi v roli staršího kamaráda?
Moje dobrovolnické působení trvá necelý půlrok a kamarádem jsem se stal 12letému chlapci z Třebíče, který již
od útlého dětství žije se svou babičkou, která je tak de
facto jeho maminkou. On sám ji oslovuje – mami. Podle
mnou dostupných informací, tak můj kamarád Hugo své
biologické rodiče nezná, nevyhledává je a nemá k nim
žádný vztah.
Kolik času spolu trávíte a při jakých aktivitách?
Obvykle spolu trávíme zhruba 2 hodiny týdně. Někdy
se stalo, že jeden z nás se nemohl setkání zúčastnit,
tak jsme se viděli jednou za 2 týdny. Do našich aktivit
spadají aktivity od obyčejné procházky do centra města a zpět, po návštěvu vodního aquaparku či dětského
zábavního centra. Někdy si chodíme na hřiště zakopat
s míčem. Tato aktivita je pro mě osobně ideální, jelikož
jsem hrával závodně fotbal, a tak je to pro mě návrat
o několik let zpět. Škoda jen, že Hugo bohužel u této
aktivity příliš dlouho nevydrží. Zato například v aquaparku, tam by vydržel celé odpoledne, tam se cítí prostě
jako ryba ve vodě.
Co ti tato pomoc pro mladšího kamaráda přináší?
Přináší mi dobrý pocit při pomáhání chlapci, který nemá
zcela ideální rodinné podmínky. Nemyslím tím ani při
nejmenším, že by se mu dostávalo špatné péče a výchovy od jeho babičky, ale přece jenom výchova, ve které
chybí správný mužský vzor, a to po celé dětství, není
prostě ideální. Snažím se tak při našich setkáváních být
přirozený a s přirozeností do našeho kamarádského vztahu také vnést jistou míru respektu a autority. Kdyby si
po konci našeho ,,programového kamarádství“ odnesl
alespoň jednu vzpomínku, radu, zážitek, který by měl
nějaký smysl a mohl by být určitým hnacím motorem
do budoucnosti nebo jen připomínkou dobrých časů,
tak to určitě stálo za to.

Máš nějaké plány do budoucna?
Do budoucna příliš plánů nemám. Nejsem člověk, který by
příliš plánoval, to pramení z mé nízké ambicióznosti, která
pramení zase z mé skromnosti. Na jaře jsem dostudoval
bakalářské studium psychologie, avšak na magisterskou
psychologii jsem se nedostal, tudíž cesta k psychologické praxi se zavřela. Uvidíme, jestli pouze prozatím. Dostal
jsem se ale na učitelský magisterský obor, a to učitelství
psychologie a výchovy ke zdraví na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích. Zde tedy budu pokračovat ve studiu a také bydlení s dlouholetou přítelkyní, která zde letos
bude dokončovat bakalářské studium speciální pedagogiky předškolního věku.
Několik zvídavých otázek jsme položili i chlapci Hugovi.
Jak ses dozvěděl o programu 5P?
Od mamky.
Jaké problémy tě trápily?
Neměl jsem moc kamarádů a chtěl bych mít staršího bráchu.
Jak ti pomáhá tvůj starší kamarád?
Můžeme chodit ven a na plavání.
Které činnosti máš nejraději?
Když chodíme plavat a do Labyrintu. Nebo jdeme
na zmrzku.
Co dodat závěrem?
Pro Huga se stal Jakub kamarádem a jejich setkání otevírají možnost zažít něco nového, posilují sebevědomí
dítěte a rozšiřují jeho motivaci k navazování přirozených
vrstevnických vztahů. Díky tomu může postupně nabývat
zdravé sebejistoty a osvojovat si obvyklé vzorce chování
i prožívání.

Podrobné informace týkající se dobrovolnictví v Kraji Vysočina a potřebné kontakty naleznete na www.
kr-vysocina.cz/socialniportal.asp, pod upoutávkou
Dobrovolnictví (lze kontaktovat blízká dobrovolnická centra nebo poskytovatele sociální služby). Informace vám poskytne Mgr. Irena Hambálková na tel.
564 602 844.

1. Ing. Ivana Mojžyšková,

místostarostka Havlíčkova Brodu

2. Tomáš Krejčí,
referent BOZP

4. Mgr. Bc. Bohuslav Kůrka,

školní psycholog, válečný veterán

PROGRAM ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022
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řešit parkování a zvyšování počtu parkovacích míst v celém
městě, zejména na sídlišti Výšina
příprava a realizace stavebních parcel a výstavba nových
bytových domů v nové obytné zóně včetně bytů s regulovaným
nájemným pro mladé
pokračovat v rekonstrukcích základních a mateřských škol,
školních zahrad a hřišť
zajistíme kvalitní a dostupné zdravotní a sociální služby, při
poskytování péče podporujeme osobní přístup
zavedeme v MHD studentské jízdné
SMART CITY – INTELIGENTNÍ MĚSTO, MĚSTO BUDOUCNOSTI

3. MUDr. Pavel Antonín,

primář gynekologicko-porodnického
oddělení

5. Mgr. Veronika Doležalová,
DiS., ředitelka organizace

PRIORITNÍ BODY Z MINULÉHO PROGRAMU:
1. dokončení všech nutných prací pro přípravu a následnou realizaci SV
části obchvatu města – SPLNĚNO
2. chceme zabránit vzniku sociálně vyloučených lokalit na území města
a vytváření ubytoven s těmito občany – SPLNĚNO
3. zavedeme přestupní jízdné a zdarma dopravu pro seniory od 67 let
a doprovody kočárků – SPLNĚNO (senioři od 70 let)
4. přípravu a realizaci nových bytových domů v nové obytné zóně včetně
startovacích bytů s regulovaným nájemným pro mladé – NESPLNĚNO
5. jednat s příslušnými úřady o rozšíření rychlíkových vlakových spojů
a autobusových spojů ve večerních hodinách (Jihlava, Praha, Brno),
aby měli naši spoluobčané možnost návratů po odpoledních směnách SPLNĚNO
6. vybudování nového skateboardového areálu v návaznosti na rekreační pás podél řeky a vytvoření outdoor fitness parku v několika částech
města – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
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Americký spisovatelRobert Fulghum: Hole a kameny nám mohou zlámat kosti, ale slova...

Tajenka: ... nám zlomí srdce.
INZERCE

Ve vedení pošty se vystřídali šlechtici
V historii bylo doručování zpráv vždycky důležitou
složku státního aparátu. Ve starověku byla agenda doručování určena pouze pro panovníky. Velký
pokrok zaznamenala pošta před nástupem Habsburků na český trůn a později za vlády Karla VI.,
kdy převzal poštu do rukou stát. V současnosti je
Česká pošta druhý největší zaměstnavatel v Česku a pyšní se titulem Firma pro zdraví.
TaxIsůV monopol
Kandidát na český trůn Ferdinand I. potřeboval mít
aktuální informace o vývoji předvolební kampaně
v Praze. Povolal do Čech šlechtickou rodinu Taxisů,
která měla v té době monopol na poštovní služby
téměř po celém území ve většině západní a jižní
Evropy. První úkol od Ferdinanda pro Antonia Taxise,
nejvyššího dvorského poštmistra, zněl stroze a jasně:
zařídit pravidelné spojení mezi Prahou a Vídní.

Tábor do vesničky Košice u Tábora. Tam se rozdělila
a pokračovala jedním směrem na Vídeň a druhým
směrem do Lince. V té době zastával místo vrchního
pražského poštmistra synovec Taxise Ambrož,
po něm nastoupil Kryštof, černá ovce zámožné
rodiny. Za dluhy a nepořádek ve vedení pošty byl
sesazen a vězněn v Bílé věži v Praze.

VídeňsKá Trasa
Po roce 1527 se začaly budovat stálé poštovní
stanice. Určitě si každý pamatuje ze školy, že
nejstarší poštovní trasa Praha – Vídeň vedla přes

Jeden šlecHTIc za druHým
Krátce nato se ve vedení, tehdy ještě stále rakouské
pošty, začali střídat šlechtici. V době panování Maxmiliána II. se začaly doručovat soukromé dopisy,

zdroj: wikipedie

v době vlády Rudolfa II byli přepravováni také obyvatelé. Za vlády Karla VI. a jeho dcery Marie Terezie
byla totiž pošta zestátněna. V polovině 19. století
se s rozvojem železnice předávání zpráv zrychlilo.
Se stoupajícími nároky na rychlost předávání zpráv
a vzkazů se vyvíjely další techniky, například telegraf,
telefon, později i dálnopis. Pokrok vyvrcholil v dnešní
době používáním mobilních bezdrátových sítí a internetem. Dneska má pošta na starosti především pře●
pravu zásilek a převody peněz.
Česká pošta je druhý
největší zaměstnavatel v České republice.
Nabízíme pozice pro
každého. Můžete si
vybrat, jestli chcete
doručovat listovní či balíkové zásilky, jestli chcete
třídit zásilky, rozvážet autem nebo pracovat
za přepážkou. Těšíme se na Vás a pomůžeme
Vám se zapracováním!

volejte: 800 223 000
www.tvojebudoucnost.cz

Havlíčkobrodsko a Žďársko
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Podnikat nechtěl. Teď Veselý
prodává dětské oblečení
Bývalý fotbalista Michal
Veselý, který v sezoně
2005/06 za Jihlavu hrál
i nejvyšší domácí soutěž,
ve své nové roli do rukou
bere také žehličku.
JAN SALICHOV
JIHLAVA | Když fotbalovému záložníkovi a později obránci Michalu Veselému
v roce 2012 vypršela smlouva s FC Vysočina a klub po návratu do nejvyšší soutěže už o jeho služby dál nestál, přemýšlel
dlouholetý jihlavský kapitán, čím se
bude živit.
„Když ve 32 letech píšete zaměstnavateli do životopisu, že doteď jste byl profesionální sportovec a nemáte žádnou praxi, je to složité. Často jsem se nedostal
ani na pohovor,“ říká Veselý.
Nabízela se možnost pustit se do podnikání. Ale o tom Veselý nechtěl ani slyšet.
„Vždycky, když někdo řekne, že jde sportovec podnikat, tak to dopadne špatně.
Proto jsem se tomu vyhýbal,“ usmívá se.
„Navíc jsme měli v rodině nějaké nezda-

V obchodě a bazaru s dětským oblečením, který od června 2015 v Jihlavě
vlastní, Michal Veselý prodává i malé fotbalové dresy.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK

ry. A tak jsem si říkal, že to bude to poslední, co bych chtěl dělat.“
Odříkaného chleba největší krajíc, říká
se. Náhoda tomu chtěla, že i Veselý nakonec změnil názor. „Naskytla se mi možnost převzít zavedený podnik. A tak jsme
do toho s manželkou šli,“ líčí. „V červnu
2015 jsem přebral obchod s dětským oblečením. A zatím to funguje.“
Sám připouští, že to není zrovna typická mužská sféra. „Samozřejmě je trochu
zvláštní, když tady žehlím. Ale naučit se
dá všechno,“ směje se.
Jeho žena později dostala nabídku
na jiné zaměstnání a Veselý zůstal v obchodě sám. „Řekli jsme si, že tu káru zkusím tlačit dál,“ prozrazuje. „Přes den
jsem klasický prodavač za kasou, doplňuji zboží a píšu objednávky. A přes večer
nebo víkend jsem majitel firmy.“
Jedna z ikon FC Vysočina, která za Jihlavu během 12 sezon odehrála 295 soutěžních utkání, uzavírala kariéru ve Žďáru
nad Sázavou. Zde plnila i roli hrajícího
asistenta a několik zápasů i hlavního kouče. „Zůstal jsem tři a půl sezony. Našel
jsem tam super partu, se kterou byla sranda,“ vzpomíná na období let 2013–2016.
„Principy fotbalu jsou všude stejné, byť
na nižší úrovni. Když máte dobrý kolektiv, vše ostatní je super.“

INZERCE

Sdružení nezávislých kandidátů

Ano Krucemburku
kandidátní listina číslo 6
v čele s Mgr. Jiřím Havlíčkem
Vás zve ke komunálním volbám
5. a 6. října 2018

Pomozte nám
OBNOVIT
VĚROHODNOST
A PŘEDVÍDATELNOST
JEDNÁNÍ OBCE!
S pokorou v srdci si dovolujeme,
každého z Vás, občanů, požádat
o podporu naší kandidátky. Název
Ano Krucemburku vyjadřuje,
že v Hluboké, Starém Ransku
a Krucemburku je území,
kde jsme doma. Domov chceme
mít hezký a příjemný. O to se
zasadím já i všichni naši kandidáti.
DĚKUJEME za důvěru!
Váš Mgr. Jiří Havlíček,
Ano Krucemburku,
volební strana 6
Rozhovor s lídrem kandidátky
Mgr. Jiřím Havlíčkem
najdete ve vydání 5. 10.

Využijte až 20% slevy na výměnu
brzdových destiček či kotoučů!
Brzdám věříme na 100 % a mnohdy jsou tím
posledním co zabrání nehodě. Věděli jste
například, že teplota brzdových destiček
dosahuje v extrémních případech
až 1 000 °C? Proto je důležité, aby vždy
byly v perfektním stavu.

ODBRZDĚTE
SI SLEVY

Šeková knížka 2018

Se Šekovou knížkou ušetříte nejen za brzdové
komponenty, ale i za práci potřebnou k jejich
výměně. Svěřte svůj vůz do rukou profesionálů.
www.sekova-knizka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
K Novému nádraží 1345
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 523 141
www.horacke-vm.cz

Platí pro vozy ŠKODA

starší 4 let

Skvělé BIELASTICKÉ
napínací potahy z Itálie

LUXURY
Collection

dodají Vaší sedačce novou tvář!

napínací potahy

korálová

od

Made in Italyy

1.095

Kč

» vysoce elastické - dokonale

se přizpůsobí sedačce či křeslu

» velmi dobře sedí
» kvalitní a odolný materiál

30°

praní

šedá

smetanová

Napínací potahy italské výroby jsou vysoce roztažitelné do výšky
i šířky a přizpůsobí se lehce každému typu sedací soupravy či křesla
a navíc vypadají skutečně šik! 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. K dispozici je široká nabídka tvarů a pestrá paleta barev. Plastická struktura materiálu dodává potahům elegantní
vzhled. Složení: 60% bavlna, 35% polyester, 5% elastan.
Praní v pračce na 30°C.
BUKLÉ

korálová

šedá

smetanová

CENA

křeslo

528 66.01

528 59.01

528 58.01

1.095 Kč

2 - sedačka

528 66.02

528 59.02

528 58.02

1.695 Kč

3 - sedačka

528 66.03

528 59.03

528 58.03

2.095 Kč

otoman vlevo

528 66.07

528 59.07

528 58.07

3.199 Kč

otoman vpravo

528 66.08

528 59.08

528 58.08

3.199 Kč

křeslo

2 - sedačka

0
13

170 - 200 cm

otoman vpravo

80
-1
cm

60-110cm

120-160cm

Jak na to?

170-220cm

1.

najděte etiketu umístěnou
na spodní straně

60 - 100 cm

2.

začněte natahovat
potah od opěradla

3.

postupujte s napínáním
od shora dolů

4.

užijte si pohodlí
nové sedačky

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

K18Z5X90

