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Vědci se vrátili do Keni
a odebrali deset vajíček
Mezinárodní tým vědců
v keňské rezervaci Ol
Pejeta odebral posledním
dvěma samicím Nájin
a Fatu vajíčka kvůli
zachování vzácného
druhu.
TOMÁŠ PLECHÁČ
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM | Projekt
na záchranu extrémně ohrožených nosorožců severních bílých, ve kterém se angažuje
královédvorský safari park, se po vynucené
koronavirové pauze opět rozběhl. Mezinárodní tým vědců v keňské rezervaci Ol Pejeta odebral posledním dvěma samicím Nájin
a Fatu celkem deset vajíček.
Historicky první odběr vajíček se uskutečnil před rokem, další následoval o čtyři
měsíce později. Odborníci v laboratoři vyvi-

Do Afriky vloni zamířili ze Dvora i nosorožci černí.
FOTO | MARTIN VESELÝ
nuli už tři životaschopná embrya, která jsou
uložena v tekutém dusíku. Mají je donosit
samice příbuzného nosorožce jižního bílého. Umělá reprodukce je jedinou nadějí na
záchranu takřka vyhynulého druhu.
Veterináři plánovali třetí odběr už na
jaře, to jim ale překazila pandemie nového

typu koronaviru, která zavřela hranice a
ochromila leteckou dopravu. Vrátit se do
Afriky mohli teprve v minulém týdnu. Stejně jako v předchozích dvou případech vajíčka odebrali přímo z vaječníků samic speciální sondou řízenou ultrazvukem, zvířata
byla v celkové anestezii.
Z Nájin vědci získali dvě vajíčka, z její
dcery Fatu osm. „Je velmi povzbudivé, že
jsme dokázali odebrat vajíčka také od Nájin. Musíme počítat s tím, že v budoucnu
její věk a zdravotní stav neumožní další odběry. Pro zachování druhu by přitom bylo
skvělé, kdyby se povedlo vytvořit embrya i
z vajíček Nájin, nejen od Fatu,” sdělil ředitel safari parku Přemysl Rabas. Zdejší zoo
v roce v roce 2009 samice spolu se dvěma
samci do Ol Pejety převezla.
Získaná vajíčka jsou na cestě do italské
laboratoře Avantea, po dozrání je experti
oplodní spermatem již uhynulých samců nosorožce bílého severního. Odborníci v Ol
Pejetě zároveň vybírají vhodné samice jižních bílých nosorožců, které se stanou náhradními matkami.
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Trutnov, Náchod a Rychnov

Artu Kus byl hravý a důstojný
Trutnovské Bojiště
vidělo první letošní
show zvučné švýcarské
kapely The Young Gods
i odhalení sochy Michala
Gabriela.
TOMÁŠ PLECHÁČ
TRUTNOV | Stovky diváků navštívily
druhý ročník Artu Kus Festivalu na trutnovském Bojišti. Hlavní událostí byl
první letošní koncert švýcarského tria
The Young Gods, na čtyřdenní akci vystoupilo třicet kapel.
Festival se letos zařadil mezi největší
letní akce u nás. Sochař Michal Gabriel
představil 2,5 tuny vážícího Ocelového
jezdce, který na Bojišti zůstane do poloviny září.
Koronavirová opatření se návštěvníků dotkla minimálně. Organizátoři měřili u vstupu teplotu a na bary umístili lahvičky s dezinfekcí. Během čtyř dnů vystoupilo třicet kapel a hudebníků. Vzhledem ke zrušení většiny letních akcí Trutnov pro ně byl jednou z mála příležitostí, jak si zahrát před tak početným publikem. „Stihli jsme odehrát dva festivaly.
Bylo dobré si trochu od koncertů odpočinout, na druhou stranu to nebylo úplně jednoduché. Sice jsme zkoušeli, ale
to se s hraním naživo nedá srovnávat,“
pochvalovala si zpěvačka Luc Ham z
triphopové formace Noisetrap.
Pražská kapela vystoupila v pátek večer před hlavní hvězdou festivalu The
Young Gods. Ti se na koncertní pódium vrátili po několika měsících. „Jsme
velice rádi, že jsme tady, a asi víte proč.
Je to naše první show v roce 2020,“ pronesl ke slušně zaplněnému kotli
frontman hudebních experimentátorů

Tvůrčí dílny i koncerty třiceti účinkujících přinesl druhý ročník trutnovského
festivalu Artu Kus.
2x FOTO | MARTIN VESELÝ
ze Ženevy Franz Treichler. Ve více než
hodinovém vystoupení „Mladí bohové“
předvedli svou klasickou jízdu. Ponuré,
expresivní skladby s místy až drásavými tóny doplňovala působivá vizuální
projekce. Kromě osvědčených skladeb
z přelomu 80. a 90. let zaznělo i několik
písní z loňského alba Data Mirage Tangram. „The Young Gods byli naprosto
famózní,“ zhodnotila koncert návštěvnice Michaela Kolářová. Při jejich vystoupení by asi málokoho napadlo, že tatáž
kapela hrála před devíti lety na trutnovském Jazzinci. Na Bojišti švýcarské trio
koncertovalo poprvé v roce 2007.
K hvězdám sobotního programu na
hlavním pódiu patřily kapely Gaia Mesiah, Mucha a PSH, kterým publikum
vytvořilo velmi důstojnou atmosféru.
Organizátoři připravili u několik výtvarných dílen, Bojiště ozvláštnily umělecké instalace, některé z nich vynikly až
po setmění.
Jeden z nejvýznamnějších komiksových tvůrců Jiří Grus maloval naživo
při vystoupení písničkáře Justina Lavashe, do široka rozkročený umělec a performer Petr Nikl v budově „skleníku“

před zraky návštěvníků vytvořil abstraktní malbu pomocí mechanických
brouků, hraček i elektrických zubních
kartáčků, které po velkém plátně nahodile trousily tuš. Na stejném místě se v
pátek i sobotu konala soutěž v přednesu
autorské poezie slam poetry. Publikum
explodovalo smíchy při vystoupení slamera říkajícího si Kravál 123456. Jednu ze svých básní věnoval moderátoru
Jaromíru Soukupovi. „Kdyby byl Jaromír Soukup kandovaný zázvor, pořád
by byl lepší moderátor,“ znělo z mikrofonu.

Jezdec na koni má 2,5 tuny
Své nejnovější dílo na festivalu představil Michal Gabriel. Přední český sochař
usazený v Trutnově na trávníku nad
hlavním pódiem odhalil Ocelového
jezdce. Monumentální skulptura složená z 800 ocelových profilů znázorňuje
muže sedícího na koni, jeho nezvykle
dlouhé paže se dotýkají země. Přibližně
2,5 tuny vážící plastika měří na výšku
3,5 metru. Michal Gabriel ji se zdejší
strojírenskou firmou dokončil teprve

před týdnem, stejně jako u předchozích
děl pracoval s digitálními technologiemi. Originální sochu přenesl do virtuálního prostoru 3D skenerem, výpalky vyřezal laser. Každá vrstva se skládá z minimálně čtyř částí.
„Čerpal jsem z menší sochy vymodelované z hlíny a odlité do bronzu, která
vznikla kolem roku 2006. Chtěl jsem se
k tomuto tématu vrátit, ale v jiném materiálu, než je bronz. Jak zvířata, tak figurální témata jsou archetypální. V Ocelovém jezdci je mužská energie a cesta,
která je někam směrovaná, zároveň je
pro mě zajímavé, že socha nemá podstavec. Neodtrhává se od okolí, do kterého
je usazená, naopak s ním srůstá,“ vysvětlil Michal Gabriel.
Místo, kam skulpturu usadil jeřáb, si
sám vybral. Jezdec zůstane na Bojišti
tři týdny. „Potom bych ji rád vyzkoušel
na trutnovském náměstí. Mezitím budu
hledat další místa a vybírat z nabídek,
které s každou sochou přicházejí, kam
bychom ji mohli dál umístit,“ prozradil
výtvarník.
Obyvatelé Trutnova jeho sochy
dobře znají. Před společenským centrem Uffo už několik let stojí smečka
bronzových šelem, u městské galerie vyhlíží Gabrielův ocelový lev. „Městská
galerie každoročně pořádá exteriérovou
výstavu Sochy ve městě. Letos jsme
kvůli koronaviru neměli příležitost se
do toho pustit, vystavení Ocelového
jezdce je takovou sochařskou afterparty
po běžné sezoně,“ uvedla ředitelka galerie Lucie Pangrácová.
Artu Kus Festival se na Bojišti poprvé uskutečnil vloni. Po zrušení většiny festivalů se letos neplánovaně zařadil mezi největší letní akce u nás, jako
jediný navíc měl zahraničního headlinera. Stal se nepřímým pokračovatelem
slavnějšího Open Air Music Festivalu,
později přejmenovaného na Trutnoff,
který se zde konal do roku 2016.
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Trutnov, Náchod a Rychnov

Po dálnici D11
o půlrok dříve
Důležitou dálnici
na Smiřice a Jaroměř
zprovozní už příští rok,
urychlení bude stát sto
milionů korun.
LADISLAV POŠMURA
JAROMĚŘ | Ředitelství silnici a dálnic
se dohodlo se zhotovitelem dostavby
dálnice D11 z Hradce Králové přes Smiřice do Jaroměře, že rychlodráhu zprovozní už 17. prosince 2021. Původní termín byl přitom až v červnu 2022. Stát
za zkrácení termínu o více než půl roku
zhotoviteli zaplatí částku 101,9 milionu
korun.

povolení. Stát úsek zprovozní dříve.
Pro jaroměřskou radnici je to však těžko představitelné, protože by část kamionů sjíždějících z dálnice kvůli nedostavěnému obchvatu mířila přes město.
Celá dálnice D11 z Hradce Králové
až na hraniční přechod do Polska v Královci na Trutnovsku by měla být podle
ministerstva dopravy hotová nejpozději
do konce roku 2028.
Ředitel Mátl letos v lednu navíc prohlásil, že by to mohlo být ještě o dva
roky dříve.
„Myslím si, že se nám stavbu dálnice
podaří urychlit. Snažili jsme se nastavit
reálné termíny, nechceme slibovat nesplnitelné. Rok 2028 je nejzazším a definitivním termínem, pozdější datum je
pro mě nepřijatelné,“ sdělil MF DNES.
ŘSD může v roce 2022 zažádat o stavební povolení a zkraje roku 2023 začít stavět. „Pokud se bude dařit, tak bychom
celou dálnici mohli zprovoznit v roce
2026,“ pronesl Mátl. Mezi Trutnovem a
Královcem se však úředníci při výkupech pozemků budou muset vypořádat
se 161 listy vlastnictví.
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Závěr prázdnin na Orlici

Ideální podmínky měli v minulých dnech vodáci na řece Orlici díky dostatku
vody a rychlému průtoku vody. Sjízdnost v některých místech komplikují jen
popadané stromy, lodě se kvůli nim někde musejí přenášet. FOTO | MARTIN VESELÝ
INZERCE

91 kilometrů

Dálnice od roku 2017 končí v Hradci Králové.
FOTO | MARTIN VESELÝ
Na svém twitterovém účtu to v pátek
uvedl šéf Ředitelství silnici a dálnic ČR
(ŘSD) Radek Mátl.
„ŘSD uzavřelo dodatek smlouvy se
zhotovitelem stavby D11 1106 Hradec
Králové - Smiřice na zkrácení zprovoznění patnáctikilometrového úseku dálnice D11 do 17. 12. 2021 z původního termínu v 06/2022. Zároveň by nejpozději
v tomto termínu měl být zprovozněn i
navazující sedmikilometrový úsek za Jaroměř,“ napsal Mátl.
Na dotaz uživatelů Twitteru dále uvedl, že za urychlení dostane firma přes
sto milionů. Rozhodnutí hájí.
„Na základě uzavřeného dodatku, který je plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a bude uveřejněn v registru smluv, náleží zhotoviteli
v případě splnění zkráceného termínu
náhrada za zvýšené náklady ve výši
101,9 milionu korun, to jest 3,9 procenta z ceny stavby. Přínosy jsou však několikanásobně vyšší,“ uvedl.
Portál iDNES.cz už v červnu informoval, že nový úsek dálnice do Jaroměře
nebude muset čekat ani na dokončení severního obchvatu města, které ještě
nemá vykoupené pozemky ani stavební

Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové
stát začal budovat v roce 1978 a od roku
2017 dálnice končí v Hradci Králové.
Ve výstavbě jsou nyní dva úseky z Hradce Králové do Jaroměře o celkové délce
22,4 kilometru. Z plánovaných 154 kilometrů dálnice se jezdí zhruba po 91 kilometrech.
V lednu se v Lubawce uskutečnila
schůzka za účasti představitelů českých
i polských úřadů a samospráv. Jednání
iniciovala právě Lubawka, kde v roce
2023 pravděpodobně bude končit jižní
úsek rychlostní silnice S3, na kterou dálnice D11 naváže.
V červnu Krajský soud v Hradci Králové potvrdil vyvlastnění pozemku pro
stavbu dálnice u Jaroměře. Zásahu státu
do své parcely o rozloze 1 161 metrů
čtverečních se snažil zabránit místopředseda Vrchního soudu v Praze František
Kučera.
Z pozice žalobce se domáhal například toho, aby soud rozhodnutí krajského úřadu o vyvlastnění zrušil a vyvlastňovací správní řízení bylo zastaveno.
Upozornil také na údajnou podjatost
úředníků, kteří ve věci rozhodovali. Vyvlastňovat podle něj nemá úřad, ale
soud, a vlastník má současně s vyvlastněním dostat tržní cenu pozemku. Chce
také docílit změny zákona o vyvlastnění. Kučera vede spor se státem i v jiné
rovině, a to o cenu pozemku. Tvrdí, že
mu dal za pozemek nejnižší možnou z
nabízených částek, a to zhruba 30 tisíc.

Jaroměř • Dvůr Králové • Letohrad
Trutnov • Opočno • Úpice • Náchod
Rychnov nad Kněžnou
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tel. 602 489 489 • www.havelka.cz
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Královéhradecký kraj

Obhájí Senát známá jména?
Na Hradecku se utkají lékaři
O křeslo v Senátu se
ve třech obvodech
v Královéhradeckém
kraji uchází přes dvacet
kandidátů. Volit budou
na začátku října lidé na
Hradecku, Rychnovsku
a Trutnovsku.
STANISLAV ĎOUBAL
HRADEC KRÁLOVÉ | Zatímco na
Rychnovsku chce v Senátu zastupovat
občany osm politiků a na Hradecku je
jich dokonce jedenáct, na Trutnovsku
jde do boje o křeslo v horní komoře parlamentu čtyři lidé.
Svůj post bude na Hradecku obhajovat lékař Jaroslav Malý, na Trutnovsku
oblíbený starosta Vrchlabí Jan Sobotka
a na Rychnovsku někdejší státní zástupce Miroslav Antl.

Vyzvou úspěšného starostu
Na horách a v Podkrkonoší bude o senátorské křeslo opět usilovat starosta
Vrchlabí Jan Sobotka za STAN. Zvolen
byl v doplňovacích volbách před dvěma
a půl lety, kdy porazil královédvorského podnikatele, majitele společnosti
Juta Jiřího Hlavatého. Na začátku roku
2018 bylo jednoznačné vítězství Sobotky, který je v čele vrchlabské radnice od
roku 1998, překvapením. Výrazně k
tomu přispěly právě hlasy obyvatel horského města. Ve stejném roce potvrdil
bezkonkurenčnost i v komunálních volbách, kdy jeho sdružení Zvon získalo
60 procent hlasů.
V letošních volbách mu chtějí konkurovat starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím v barvách ANO, podnikatel Michal Savka za SPD a advokátka, majitelka Luční boudy Klára Sovová za ODS.

Pestrý souboj na Hradecku
Současný senátor za Hradecko Jaroslav
Malý bude mít letos deset soupeřů. Hradecký lékař a vysokoškolský pedagog v
roce 2014, kdy porazil bývalého hradeckého primátora Oldřicha Vlasáka kandidoval za ČSSD jako bezpartijní, letos je
nezávislým kandidátem.
Voliči najdou v seznamu kandidátů
na Hradecku známá jména ze současné
politiky i navrátilce na scénu. Hnutí
ANO bude reprezentovat lékař, poslanec a někdejší ředitel hradecké zdravot-

Senátní volby se letos uskuteční 2. a 3. října. Případné druhé kolo o týden později. Na Hradecku, Trutnovsku a Rychnovsku bude o místo v horní komoře parlamentu usilovat 23 kandidátů.
ILUSTRAČNÍ FOTO | DAN MATERNA
nické záchranné služby Jiří Mašek. Poslaneckou zkušenost má i dlouholetý
hradecký člen ODS a právník Pavel Staněk. Dalším lékařem na kandidátce je
Vladimír Dryml, který byl senátorem za
ČSSD v letech 2008 až 2014. Mezitím
však bývalý ředitel vrchlabské nemocnice mateřskou stranu po neshodách opustil, stejně jako později Stranu práv občanů - zemanovce, a nyní hájí barvy hnutí
Zdraví Sport Prosperita.
Dalším lékařem usilujícím o Senát
bude kandidát KDU-ČSL Jan Čáp. Za
KSČM bude kandidovat dlouholetý hradecký zastupitel Lubomír Štěpán, Trikolóru bude zastupovat strojař Petr
Brábník z Chlumce nad Cidlinou, Piráty vysokoškolský pedagog a hradecký
zastupitel Pavel Vacek a SPD advokátka Markéta Pakandlová. Společným
kandidátem HDK, TOP 09, Změny pro
Hradec, hnutí Senátor 21, Volby pro
město Hradec Králové, Liberálně demokratické strany a Zelených bude právník Jan Holásek. Jako nezávislý kandidát bude usilovat o přízeň voličů Igor Indrák, jehož oborem je stavebnictví.
Na Rychnovsku bude křeslo senátora
obhajovat Miroslav Antl, který jde nyní
do voleb za hnutí Za občany, jež založil
a je jeho předsedou. V letech 2008 a
2014 současný předseda ústavně-právní-

ho výboru kandidoval jako nestraník za
ČSSD, se sociálními demokraty se však
rozešel.

Bývalý žalobce i hasič
Pětašedesátiletý Antl je od roku 2012 i
zastupitelem Královéhradeckého kraje.
Sociální demokraté vyšlou do senátorského klání na Rychnovsku dlouholetého ředitele Hasičského záchranného
sboru Královéhradeckého kraje Františka Mencla. Za ČSSD bude kandidovat
jako nestraník.
Za ODS bude o senátorské křeslo usilovat jako nestraník místostarostka
Rychnova nad Kněžnou a bývalá členka ODS Jana Drejslová. ODS opustila
proto, že na rychnovské radnici spolupracuje s komunistickým radním a
ODS koaliční spolupráci s komunisty
zapovídá. Jana Drejslová je také krajskou zastupitelkou.
Ředitel ZŠ a MŠ Trivium Plus v Dobřanech v Orlických horách a zastupitel
Královéhradeckého kraje Jan Grulich
jde do boje o Senát na Rychnovsku za
koalici nazvanou Jan Grulich - senátor z
hor, společně TOP 09, KDU-ČSL,
STAN, LES a piráti. Mezi jeho prioritami v politice je podle jeho slov navrácení důstojnosti učitelskému povolání.

Za KSČM bude kandidovat bývalý
učitel fyziky a přírodních věd a místostarosta Bystrého u Dobrušky Josef Lukášek, který dříve pracoval i jako tajemník městského úřadu v Dobrušce a byl i
krajským zastupitelem.
Jako nezávislý kandiduje rychnovský
podnikatel Drahoslav Chudoba. Ten je i
předsedou a koordinátorem pracovní
skupiny Voda pro Podorlicko, která se
zabývá problematikou zásobování vodou a vodárenskou infrastrukturou v obcích na Rychnovsku v souvislosti se suchem. To je také jedno z témat, kterému
se chce nestraník Chudoba v případě
zvolení do Senátu zabývat.
Za hnutí Trikolóra půjde do senátních voleb podnikatel v autodopravě a
absolvent politologie Jiří Matoušek, který je členem hnutí a má podporu Soukromníků a Svobodných. Ve straně Václava Klause mladšího je od září roku
2019.
Za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude na Rychnovsku kandidovat bývalá poslankyně za ČSSD a zkušená zastupitelka z Týniště nad Orlicí Vladimíra Lesenská. Hnutí ANO kandidáta
na Rychnovsku mít nebude.
Senátní volby se letos uskuteční 2. a
3. října. Případné druhé kolo o týden
později.

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY

ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1%
ROČNÍ ÚROK

Zastavovaný areál zámku Račice v rámci dluhopisového programu e-Finance CZ, první tranše s ročním úrokem 4,1 %.

e-Finance CZ, a.s., člen realitní investiční skupiny
e-Finance, a.s. uvádí na trh dluhopisy zajištěné zástavním právem na celém exluzivním areálu zámku Račice
čítající pozemky o výměře přes 50 000 m2, nemovitostech
a samotném zámku Račice.
Celková výše upsaných dluhopisů nepřesáhne hodnotu
zastavovaných nemovitostí dle znaleckého posudku, uveřejněného na adrese www.e-finance.eu/zajistene-dluhopisy.
Upsání a koupě dluhopisů
Nejprve uzavřete smlouvu o upsání a koupi dluhopisů, poté uhradíte
emisní kurz upsaných dluhopisů, a to bud‘ převodem na účet, který
je ve smlouvě uveden, nebo v hotovosti (hotovost pouze do ekvivalentu 270 000 Kč), a následně Vám budou předány dluhopisy.
Dluhopisy mohou být také zaslány poštou jako pojištěná cenná
zásilka. Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít přímo v sídle
společnosti e-Finance v Brně na ulici Bratislavská 234/52, korespondenční formou nebo po vyplnění objednávkového formuláře na adrese
www.e-finance.eu/zajistene-dluhopisy.

Investice od 50 000 Kč
Pětileté dluhopisy
Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Schválení ČNB
Základní prospekt dluhopisů schválila Česká národní banka jako
příslušný orgán podle nařízení (EU) 2017/1129.
Česká národní banka schvaluje tento prospekt pouze z hlediska toho,
že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti,
které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo
chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem
tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení
vhodnosti investování do těchto cenných papírů.

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

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.
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Říkají, že vypadám jako holčička,
Michaela Tomešová si v novém seriálu zahraje
rebelku, v životě ale stíhá být dvojnásobnou
matkou i influencerkou se 60 tisíci fanoušky.
IVETA BENÁKOVÁ
ČR | Herečka a zpěvačka Michaela Tomešová je ve svých 29 letech dvojnásobnou maminkou. Syny Kristiána
(3,5 roku) a Jonáše (2 roky) má s manželem Romanem, který je také hercem
a zpěvákem. Od zítřka bude Michaela
jako seriálová Barča ošetřovat lidi v televizním seriálu Sestřičky Modrý kód,
kromě toho ale hraje v několika divadlech a zvládá být mámou na plný úvazek. „V práci čerpám energii na mateřství a naopak děti mi dávají sílu
zvládat práci,“ říká v rozhovoru
pro 5plus2.
Setkáváme se ráno v ateliérech
nového seriálu Sestřičky Modrý kód, kde hrajete. A vy už
dnes máte za sebou natáčení
scény z noční diskotéky. To
muselo být celkem složité.
V seriálu máme skvělou partu
a strašně jsme si sedli. Víte, já
už jsem potom, co jsem se stala
matkou, ani nedoufala, že by se
do mého srdce plného všeobjímající
lásky k mým synům ještě vešlo místo
pro nová kamarádství. A tady na
Sestřičkách se to povedlo, takže
když je dobrá parta, můžete mít
mejdan třeba v sedm ráno.

FOTO | iPRIMA

Vy už jste kdysi v seriálu hrála,
nyní jste se do natáčecího koloběhu vrátila. Zvažovala jste to
dlouho?
Vždycky když přijde nějaká nabídka, konzultuji ji s rodinou.
S manželem máme oba svobodné
povolání a můžeme si vše uzpůsobit,
takže děti mají u sebe vždy jednoho

z nás. Hlídání od babiček či asi tří blízkých kamarádek využíváme minimálně. Navíc točím sice skoro každý den,
ale často jen několik scén a pak můžu
jet domů.
Jaká vlastně je postava, kterou v seriálu hrajete?
Barča je velmi otevřená holka a nezkazí
žádnou srandu. Na urgent v Rubavě nastupuje společně se svou kamarádkou
Katkou (Natálií Halouzkovou, pozn.
red.), jsou čerstvě vystudované a mají
červený diplom, takže zodpovědné
jsou, ale moje Barča je rebel a občas i
Katku svádí k nějakým nepravostem.
Hrozně mě baví hrát takovou postavu.

5plus2
■ ROZHOVOR
Znáte nějakou zdravotní sestřičku,
nebo od koho jste čerpala zkušenosti?
Moje kamarádka je záchranářka a
mimo to ještě muzikálová herečka. Ale
tady máme odborný lékařský dozor. Naučila jsem se spoustu užitečných věcí,
které bych mohla využít i v životě.
Jaké jsou vaše vlastní zkušenosti
z nemocnice?
Kromě mononukleózy jsem nikdy neměla žádné vážnější problémy, ani na
operaci jsem nebyla. Moje jediné a nejkrásnější zážitky z nemocnic jsou oba
moje porody.
Vím ale, že jste si dost vytrpěla
s ekzémy.
To ano, mám atopický ekzém a ten
mám stále, nejde vyléčit. Zhoršení problémů před pár lety bylo i proto, že
jsem měla dva porody krátce po sobě,
dlouho jsem pak kojila, tělo se logicky
vydalo ze všech živin. Ke zvládnutí
jsem si ale našla vlastní cestu, nechtěla
jsem brát kortikoidy, ty jsem navíc ani
při kojení nemohla, ony ale ani neřeší

příčinu, ale důsledek a po jejich vysazení jsem to měla ještě horší. Pro mě se stala východiskem čínská medicína a přechod na netoxickou kosmetiku. Nepovažuji se za žádnou bio matku, ale ideální
pro mě je kombinovat západní i východní medicínu, protože každá má své pro a
proti.
Sice vás teď diváci budou vídat v seriálu, ale vy jste hlavně muzikálová
herečka v pražském divadle Kalich.
Jak se chystáte na další sezonu?
Doufám, že v září se nám to všechno
zase vrátí do původních kolejí a budeme moct hrát. Všechny hry se vrací, dokonce tím, že budeme nahrazovat neodehraná představení, tak budeme mít někdy i tři představení denně. Bude to velký maraton. Od listopadu se vrací i obnovená premiéra muzikálu Horečka sobotní noci, kde jsem už před lety hrála.
Je to velmi fyzicky náročné představení, takže se budu muset dostat do kondice. Ale strašně se na to všechno těším,
když jsem v červenci stála poprvé od
března na jevišti a viděla plné hlediště,
po představení jsem se rozplakala štěstím, jak moc mi to hraní chybělo.
Mimo to zkoušíte v Divadle na Vinohradech i roli Eržiky v Baladě pro
banditu.
Nabídka přišla v krásný čas, těsně po karanténě, kdy můj manžel ještě neměl
žádné projekty, takže mohl být doma s
dětmi a já jsem mohla jezdit zkoušet,
teď máme pauzu a premiéra je v říjnu.
Já sice hraji ještě jednu činoherní roli v
Národním divadle, ale tam hlavně zpívám. Balada je čistě činoherní role se
zpěvy a opravdu si tam pořádně zahraji.
Role Eržiky mě přiměla objevit v sobě
úplně nové polohy a rezervy.
Vašim synům je 3,5 a 2 roky, vám
29, ale vůbec na svůj věk nevypadáte, neleze vám to na nervy?
Jsem za to ráda, lepší, než kdyby to bylo
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ale na třicítku se opravdu těším
naopak. Dokud mi lidé říkají, že vypadám jako holčička, tak je to v pořádku.
Na třicítku se těším, jsem ráda, že jsem
do té doby stihla mít dvě děti. Mám
vlastně vše, co jsem si vždycky přála,
tak to hned ťukám, aby se něco nepokazilo. Pořád si v sobě chci ale udržet mladost a nadšení.

Už jste to nakousla, váš manžel Roman Tomeš je také muzikálový herec a nyní hraje v seriálu Slunečná…
Ten se točí hned tady vedle v ateliérech, občas spolu jdeme tady do cateringu na oběd. Nechodíme spolu na romantické večeře, ale na oběd během natáčení.
Kdo má u vás doma na starost plánování, vytížení jste oba hodně a hlídání jste říkala, že využíváte jen jednou za čas?
Máme doma velký plán, do kterého si
musíme vše poctivě zapisovat do svých
kolonek, jakmile na něco zapomeneme,
je to průšvih. Já pak, někdy i dlouho do
noci, vymýšlím, jak to vše prokombinovat, ale jde to.
Myslíte si tedy, že jde mít vlastní kariéru i být máma?
Musím dělat obrovské kompromisy a
nelze brát všechny nabídky. Často musím odmítat i nabídky na charitativní
akce, což mě mrzí. Věnovat se zvládám
hlavně své každoroční akci Koncert pro
polovinu nebe, který celý organizuji.

Herečka a zpěvačka se narodila
17. května 1991.
■ Pod dívčím příjmením Doubravová
hrála už od dětství v menších
rolích. Pozornost na sebe upoutala
druhým místem v reality show
Robin Hood – Cesta ke slávě v roce
2010. Zde usilovala o muzikálovou
roli Lady Mariany v nově
chystaném muzikálu Divadla
Kalich. To se poté stalo její
domovskou scénou, mimo to hraje
také v Národním divadle, od
podzimu také v Divadle na
Vinohradech.
■ Jejím manželem je herec a zpěvák
Roman Tomeš, se kterým má syny
Kristiána a Jonáše.
■

Michaela s manželem Romanem Tomešem a syny Kristiánem a Jonášem.
Dnes už jim jsou 3,5 a 2 roky.
Výtěžek pak jde na pomoc lidem na vozíčku, protože mám bráchu, jenž je na
vozíčku, mám k tomuto tématu blízko.
A ta role maminky?
Moji kluci jsou hodně živí a jsou často k
neudržení. Když jedeme někam s kamarádkami, je nás tam třeba šest holek a
dvanáct dětí, ty moje jsou nejživější. Je
to pro mě občas velká škola, jak to vše
ukočírovat, protože nechci dělat chyby,
ačkoliv jich každá maminka udělá tak
150 denně. Vždy toho pak lituji, když
svým dětem ukřivdím, tak se jim dokážu omluvit a svou chybu uznat, což si
myslím, že by měl umět každý rodič.

Nazvala byste se tedy, jak se moderně říká, influencerkou?
Influence znamená ovlivňovat. Možná
mám tedy vliv právě třeba na maminky,
kterým může pomoct, že v tom nejsou
samy.

dám, že moje děti zlobí, že máme doma
bordel, takové lidské věci. Mezi sledujícími mám hlavně maminky, které rády

Kladou vám někdy lidé otázku, jak
to vše zvládáte?
Máme to opravdu rozplánované, navíc
já jsem schopná do dvou, do tří být
vzhůru a pracovat, třeba se učit texty.
Občas si jdu po obědě lehnout i se syny,
takže mi v noci stačí tři hodiny spánku.
Ne pořád, ale pár dní po sobě to zvládnu. Víte, já v práci čerpám energii na
mateřství a naopak děti mi dávají sílu
zvládat práci.

Koupím paroží,

Objednejte si
týdeník 5plus2

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

www.5plus2.cz/schrankovne

tel.:

776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

18. 9. - 3. 10. 2020
29. ročník

Jde z vás pozitivní náboj, jak to děláte?
Samozřejmě všichni máme problémy a
starosti, ale na světě je spousta lidí, kteří si pořád stěžují a to já se snažím bořit.
Třeba se i ráda barevně oblékám, už
tím, co si vezmu na sebe, ovlivňuji náladu. Mám přístup k životu, že proč nerozdávat radost, když se ti nic vážného neděje a tvoji blízcí jsou zdraví?!

vidí, že to i jinde vypadá jako u nich, i
mi to píšou. Ale samozřejmě si tam dám
ráda i nějakou svou pěknou fotku v plavkách. I já tam dávám hezké věci, ale zásadně nepoužívám filtry.

Michaela Tomešová

Kromě herectví jste poměrně činná
také na Instagramu. Sdílíte tam fotky z osobního života a máte tam skoro 60 tisíc sledujících. Proč jste si
ten profil založila?
Snažím se co nejvíc ukazovat pravdu,
dokonce jsme s mým manželem založili
hashtag #UkazPravdu. Lidé se tam často snaží být lepší a dokonalejší, než
jsou. Ráda ale ukážu i to, že něco nezvlá-

Český Krumlov
s českými umělci

INZERCE

KODL – TRADICE OD ROKU 1885

PAVEL ČERNOCH

PAVEL ŠPORCL

IVO KAHÁNEK, ČESKÁ FILHARMONIE & SEMJON BYČKOV
JIŘÍ BÁRTA

PřIjímámE ObRAzy
DO PODzImní AUKCE.

ŠTĚPÁN RAK

KATTA a další

ČESKÝ VEČER: MAREK ZTRACENÝ, ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ,
ONDŘEJ RUML & BIG BAND GUSTAVA BROMA
BALADA PRO BANDITU

FILMOVÝ VEČER

SLAVNÉ BAROKNÍ ÁRIE

#SvětovéČesko

festivalkrumlov.cz

VáclaV Radimský: RozkVetlé máky V NoRmaNdii
olej na plátně, kolem roku 1900, 60,5 x 91 cm
vyvolávací cena: 1 200 000 Kč
dosažená cena: 3 500 000 Kč

Národní 7, Praha 1
tel. +420 602 117 440

www.galeriekodl.cz

Hlavní partneři

Oficiální partneři

Hlavní mediální partneři

Festival se koná za láskavé podpory

10 28. srpna 2020

Česká republika

Od farmáře nejrychlejší cestou
na talíř. To je trend biovýroby
Cesta českých potravin
od lokálních zemědělců
k zákazníkům se zkracuje.
Farem dodržujících
zásady ekologické
výroby jsou tisíce, jejich
produkty pak při přesunu
ke spotřebiteli urazí
často jen pár kilometrů.

Rajčata

Patří mezi nejvíce pěstovanou zeleninu na světě.
V českých zemích se začala konzumovat až od
19. století, zpočátku byla považována za jedovatá.
■ Pro většinu pěstitelů i zákazníků je rajče zelenina, Evropský
parlament ovšem v roce 2011 stanovil, že rajče je ovoce.
■

FOTO | SHUTTERSTOCK

Jablka

Na české spotřebě čerstvého ovoce se
podílejí zhruba 30 procenty, ovšem
ze zahraničí se dováží víc než její polovina.
■ České pěstitele drtí levná konkurence
z cizích zemí, zejména z Polska.
■

5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Trvá to týdny, stojí nemalé peníze
a výsledek nemusí splňovat vaše očekávání. Cesta i zcela běžných potravin na
tuzemský trh může být dlouhá a komplikovaná, kdy při dopravě z dalekých
zemí urazí i tisíce kilometrů. Hezký
vzhled bývá během přepravy či skladování udržován využíváním speciálních odrůd a pomocí konzervantů i chladu.
To vše ale na úkor chuti či čerstvosti produktu. Stále více českých spotřebitelů
přitom může vsadit na české lokální zemědělce. V jejich případě se totiž dlouhá
cesta i skladování často odbourá a na
stůl či do kuchyně se většinou dostanou
čerstvé produkty bez zbytečného „čarování“ spojeného s udržením čerstvosti.
Na nejvyšší kvalitu mezi lokálními farmáři lze spoléhat u ekozemědělců. Ti nepoužívají chemii, inspirují se postupy
svých předků a v Česku vytvořili síť asi
4500 hospodářství. Ta nejsou nijak velká,
každé zásobuje své okolí, jejich počet stále roste a zároveň se u nich učí nakupovat
čím dál tím víc zákazníků. A to buď přímo na farmě, nebo díky pojízdným prodejnám a farmářským trhům. Další možností jsou rozvozy, kdy si objednáte „bedýnku“ produktů na internetu a farmář ji
v určitý den přiveze až k vám do domu.
Farmáři ale dodávají i do supermarketů.
U lokálních zemědělců se tak výrazně
zkracuje dodavatelský řetězec, odpadají
dlouhé transporty či složitá logistika kvůli zpracování, uskladnění či přebalování,
kvůli kterým se mnoho produktů dostane
na pult i s několikaměsíčním zpožděním.

EKO nemusí být drahé
Síť lokálních bio producentů funguje
všude po Česku, například v Moravskoslezském kraji existuje přes 400 ekofarem. Jedním z nejznámějších zdejších
bio sedláků je Jan Hořák, který nabízí

Jahody

Dovážené bývají především trvanlivé odrůdy
bez výrazné chuti. Přesto tvoří, zejména ty
ze Španělska, 80 procent tuzemské spotřeby.
■ Velkoplodé jahody začal v českých zemích pěstovat
až kolem roku 1900 syn židovského krejčího Rudolf
Strimpl, do té doby lidé sbírali jen jahody lesní.
■

Cibule

Loňská sucha zapříčinila nedostatek cibule v celé Evropě,
do Česka se proto dovážela až z Nového Zélandu.
■ Nejvíce cibule v českých obchodech pochází
ze Španělska, Holandska a Polska.
■

v biokvalitě zejména hovězí maso.
Ve svých dvou pojízdných prodejnách
objíždí Olomouc, Šternberk, Opavu, Ostravu a další města. Trvalo mu prý pět let,
než se lidé naučili jeho produkty pravidelně kupovat. „Když jsme v roce 2011
začínali, prodali jsme týdně maso z jedné krávy, dnes jsou to dvě až čtyři zvířata za týden. Lidem je totiž třeba přijet
s prodejnou až pod nos, tedy na trhy,“
vysvětluje s tím, že víc masa už vyprodukovat nedokáže, je na svém maximu.
Zákazníci se již také naučili nakupovat přímo na jeho farmě v Janovicích
u Rýmařova, kde má otevřeno každý
čtvrtek. Filozofie Jana Hořáka je jednoduchá – sází na nižší ceny. „Někteří ekofarmáři si myslí, že své produkty musí
prodávat draho. Není to pravda a já se
snažím, abychom měli ceny nižší než některé supermarkety. Teprve pak budou
naše výrobky lidé kupovat,“ říká. Sám
prý maso kupuje také pouze u menších
producentů a nikoliv v supermarketech.
„Hovězí beru logicky ze své farmy.
Když sháním vepřové, jedu na jatka do
Mladějovic, dobrá je i Světlá Hora, ne-

jsou sice bio, ale jsou dobří a osvědčení.
Kuřata sháním jen z farem,“ uzavírá.

Méně kilometrů, více chuti
Zájem zákazníků se zvyšuje také u bio
zeleniny a ovoce, jak dobře ví například
Jitka Píchová, která zásobuje svými produkty okolí Hradce Králové. „Z vlastní

Jak v obchodě poznat
kvalitní bioprodukty
Až budete shánět
potraviny v bio
kvalitě, hledejte
na obalu značku
„bio zebry“ či „bio
listu“. Pouze tato loga dokládají, že se
jedná skutečně
o certifikovanou
surovinu
z ekologického
zemědělství.
Více na www.mesicbiopotravin.cz.

zkušenosti jsem přesvědčená, že bio rajčata vypěstovaná v Česku jsou mnohem
chutnější než ta dovážená nebo ta pěstovaná konvenčně. Důvodem může být odrůda. Měkčí odrůdy bývají chutnější, ty
ovšem nejsou vhodné na dlouhé transporty. Konvenčně pěstovaná rajčata jsou
zase více nahnojená, rostou rychleji,
mají větší výnos, ale to vše na úkor chuti,“ vysvětluje. Podobně to vidí také u jahod. „Právě jahody a rajská jablka jsou
druhy, u nichž je nejvíc patrný rozdíl
mezi produkcí českou a zahraniční. Z daleka dovážené jahody musí být odrůdy trvanlivé, které přežijí cestu i vystavení
v obchodu. A právě trvanlivost je často
na úkor chuti,“ uvádí farmářka.
Svá rajská jablka, ale i další druhy zeleniny rozváží rovnou zákazníkům. Týdně jich obslouží několik desítek, v zimě
méně. „Nejdál jezdím do Prahy, takže
má rajčata ujedou maximálně 130 kilometrů, letos prodávám za 80 korun
za kilo.“ Do supermarketu by ale dodávat nemohla. „Jsem malý farmář, velké objednávky bych nezvládla,“ vysvětluje s tím, že objemné dodávky českých
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Nakupujte
hezky česky
OD ČTVRTKA DO STŘEDY

KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY
chlazené | cena za 1 kg

27. 8. – 2. 9. 2020

99,90

JOGURT FLORIAN
různé druhy
150 g | 100 g 4,60 Kč

Ekologičtí zemědělci Jitka Píchová (na snímku) a Jan Hořák patří mezi zkušené české matadory na poli biovýrobků. To, co mají na farmě, by prý v supermarketu nesehnali. „Když jsem v řetězci nedávno zjišťovala ceny rajských jablek, zarazilo mě, jak vystavená rajčata vypadala. Všechna stejná,
jakoby umělá,“ říká Jitka Píchová. „Ruce bych si urazil, kdybych měl koupit
hovězí z řetězce,“ dodává Hořák, který je stejně jako Jitka Píchová člen
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.
FOTO | ARCHIV J. PÍCHOVÉ A J. HOŘÁKA
rajčat do řetězců by mohly zvládnout velké skleníky, které se ale často nepyšní
značkou bio. Takové skleníky fungují
v Haňovicích nedaleko Olomouce a do
supermarketů opravdu dodávají. „Máme
zkušenosti, že se například ve Španělsku rajská jablka trhají zelená a dozrávají cestou. Aby ale vydržela, tak je hodně
podchladí, takže ztrácí cukernatost a tím
i chuť,“ vysvětluje vedoucí skleníků Veronika Sedlářová. „My sklízíme rajčata,
až když jsou červená. Putují rovnou na
kontrolu a ještě ten samý den se balí. Do
druhé dne jsou na pultech,“ vysvětluje.
„Označení bio používat nemůžeme, protože pěstujeme v hydroponii, ale na podzim získáme certifikát, že pěstujeme
bez chemie a pesticidů,“ dodává.

Září je měsícem biopotravin
Stále se zvyšující zájem o biopotraviny
se výrazně projevil v roce 2017, kdy je-

jich spotřeba prudce vzrostla. Meziročně o celou jednu třetinu, což bylo nejvíc
za posledních deset let. V průzkumech
to uvedlo Ministerstvo zemědělství
s tím, že podíl biopotravin na celkové
spotřebě potravin činil 1,17 procenta.
„K rozvoji výroby biopotravin a ekologického zemědělství přispívá naše ministerstvo formou dotací na ekologicky
obhospodařované plochy. Podporujeme
například i výzkumné projekty či osvětu, kdy každoročně pořádáme kampaň
Září – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství,“ říká ministr zemědělství Miroslav Toman.
Zmiňovaná akce Září – Měsíc biopotravin se uskuteční už po šestnácté. Veřejnosti se tak otevřou české biofarmy
i zázemí biovýrobců. Konat se budou
také ochutnávky, ale i přednášky, výstavy a další doprovodný program pro celé
rodiny. Více informací najdete na
www.mesicbiopotravin.cz.

6,90
12,90�

MERCI
250 g

100 g 31,96 Kč

79,90

46%

99,90�

CAPRIO*
pomeranč,
jablko
2 l | 1 l 9,95 Kč

MASOX 12 KOSTEK
144 g | 100 g 27,01 Kč

19,90

17,80

54%

CENA BEZ PENNY KARTY

38,90

KÁVA TCHIBO GOLD
SELECTION, CREMA
instantní
200/180 g
100 g 39,95/44,39 Kč

79,90
179,-�

DĚTSKÉ VLHČENÉ
UBROUSKY LINTEO BABY
72 ks | 1 ks 0,23 Kč

55%

16,90
24,90�

32%

PAPRIKA BÍLÁ
volná
1 kg
PIVO
BRANÍK
NA DOMA
2l

Češi jedí méně hovězího, zato víc zeleniny a sýrů
Ačkoliv to při pohledu na dobře živené „pupíky“ mnohých lidí nemusí tak působit, realita je
taková, že Češi za posledních 30 let spotřebují o něco méně potravin než dříve. Zatímco
v roce 1989 spotřeboval jeden Čech za rok 807,1 kg potravin, v roce 2018 to bylo 789,7 kg,
tedy o 17,4 kg méně. Ovšem u čerstvé zeleniny je to naopak, Češi jí ročně nakoupí
v průměru o 19 kilogramů více než před 30 roky (dříve 68 kg na hlavu za rok, nyní 87).
Zvýšila se i konzumace sýrů, zejména tvrdých, a to z 6,4 na 13,8 kg. Klesla naopak spotřeba
masa, a to z 98 kg na 82 kg za rok, největší pokles je u hovězího. V roce 1989 snědl jeden
člověk za rok v průměru 30 kg hovězího, v roce 2018 pak jen 8,7 kg. Nahoru šlo zejména
drůbeží maso, těsně před revolucí to bylo 13 kg za rok, dnes je to kolem 28 kilogramů.
Ze 76 na 58 kg klesla i spotřeba ovoce z mírného pásma, naopak vzrostla konzumace
pomerančů, ze 7 kg v roce 1992 na 12,4 v roce 2018. Výrazně klesla i spotřeba mléka
a brambor, u první komodity z 91,4 litru na 60 litrů, u druhé pak z 83 kg na 67.

20%

1 l 14,95 Kč

21,90
34,90�

37%

29,90
39,90�

25%

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

12 28. srpna 2020

Česká republika

2

1

(1) Slasti Otce vlasti
(1969). Historická
veselohra.
(2) Taková normální
rodinka (1971).
Televizní seriál.
(3) Léto s kovbojem
(1976). Romantická
komedie.
FOTO | MAFRA, ČSFD.cz

Slavné české filmové páry

Kovboj miloval
Doubravku
jen na plátně
Jako by k sobě patřili.
Nejpopulárnější filmovou
dvojicí 70. let byli
Daniela Kolářová
a Jaromír Hanzlík.
Filmové partnerství
ovšem v životní lásku
či manželství nikdy
nepřerostlo.
JOSEF HORA
ČR | Během divadelních zkoušek padla
i facka, naštěstí tvůrčí a přátelská, srážka
mladých hereckých talentů Daniely Kolářové a Jaromíra Hanzlíka byla bouřlivá.
On: Rodák z Českého Těšína, třetího
nejvýchodnějšího města republiky, který se díky mamince, asistentce režie
v České televizi, už od tří let objevoval
před kamerou a později coby obrovský
talent nastoupil místo DAMU rovnou
do Divadla na Vinohradech.
Ona: Děvče ze západočeského Chebu
a Karlových Varů, kde maminka pracovala jako účetní v divadle, na jehož prknech se už jako dítě procházela a poslouchala zurčení a šplouchání nedaleko divadla protékající řeky Teplé, a kde si v
devíti letech poprvé zahrála.

Oba z rozvedených rodin, ona milovnice zimních sportů v Krušných horách,
on po gymnáziu už zkušený herec, který měl za sebou legendární film Romance pro křídlovku. Nejoblíbenější filmová dvojice 70. let Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová se setkali až v Praze.

Přátelská facka
coby tvůrčí koření
Když se v úterý 14. června 1966 postavil Jaromír Hanzlík poprvé coby herecký záskok na prkna vinohradského divadla, bylo mu teprve osmnáct let. Později
si ho všiml režisér Jaroslav Dudek a hledal k němu hereckou partnerku.
„Tři roky poté, co jsem na Vinohradech poprvé hrál, objevila se Daniela
Kolářová. Z pražského libeňského divadla ji přivedl režisér Dudek, který byl takový můj guru,“ vzpomínal Jaromír
Hanzlík v pořadu portálu iDNES.cz Za
scénou. Začalo se zkoušet a všichni byli
zvědaví, jak na sebe oba velké talenty
zareagují, vždyť jim oběma bylo lehce
přes dvacet let. „Když byl člověk v zápalu zkoušení, Dana mě i bila, dokonce
fackovala. Já si to ale nechal líbit. Spolupracovalo se nám hezky, dobře jsme na
sebe slyšeli, a aniž jsme to tušili, tak se
časem naše dvojice vytvořila,“ říká
dnes dvaasedmdesátiletý Hanzlík. Na
divadelních prknech byly jejich hry od-

3
měněny úspěchem a přišel první společný film – Slasti Otce vlasti, kde se v malé
roli objevil i Hanzlíkův otec František.
Následoval seriál Taková normální
rodinka, v němž hráli mladé manžele,
právě tehdy si je oblíbily široké masy diváků. Když se v roce 1973 točil slavný
muzikál Noc na Karlštejně, byla dvojice už poměrně slavná a dokonce se spekulovalo, zda se jejich filmová láska nepřenese do soukromého života.
Mimochodem, filmování Noci na
Karlštejně si tvůrci filmu a zejména herci velice užívali, režisér Zdeněk Podskalský si prý do svého deníčku jednou
postěžoval: „Dnes jsme nenatočili vůbec nic, pršelo. Hála a Štědrý se pěkně
zlinkovali, měli zpívat a nezpívali.“

„

leli vlastní dialogy, které zazněly i ve filmu. Hanzlík měl roli kovboje-traktoristy, Kolářová psycholožky Doubravky.
Následovaly další snímky, kde oba
herci tvořili filmový pár, například Lucie, postrach ulice. Ten vznikal v roce
1983 v Západním Německu, konkrétně
v Kolíně nad Rýnem, a točilo se na dvě
kamery – jedna byla pravá, druhá jen
„naoko“, měla strašit kolemjdoucí a čumily, kteří neustále lezli do záběru.

Románek se nekonal
Herci se coby profesionálové celý život
do žádného velkého společného milostného románku nepustili. Jaromír Hanzlík měl několik osudových vztahů, na-

Nechtěli jsme na divadle dělat to, co
chtěla strana. My jsme se bránili, tak
nás společně přestali obsazovat. Ale ve filmu a
v televizi jsme hráli dál.
Hanzlík a Kolářová se mezitím u divadla pracovně rozešli, ovšem ne vlastní
vinou. „Nechtěli jsme dělat to, co chtěla
strana. My jsme se bránili, tak nás společně přestali obsazovat. Ale ve filmu a
televizi jsme hráli dál,“ říká Hanzlík.
Další legendární film vznikl v roce
1976, šlo o romantickou komedii Léto s
kovbojem. Herci si při natáčení vymýš-

příklad s Janou Brejchovou, kterou při
natáčení Noci na Karlštejně přebral
Vlastimilu Brodskému, dnes žije s Lenkou Kozlovou.
Daniela Kolářová se v roce 1974 vdala za herce a režiséra Jiřího Ornesta. Po
čtrnácti letech se rozvedli, údajně kvůli
režisérovým nevěrám, aby se po čase
zase dali dohromady, a to i úředně.

SRPNOVÁ INSPIRACE
Z LÉKÁREN PRO KAŽDÉHO

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Aktivně a šetrně
odstraňuje UŠNÍ MAZ!!

Odrazte se od DNA a žijte naplno

a
Snižuje riziko zánětu ucha

Čištění uší je důležitou součástí každoÚčinně a bezpečně
denní hygieny. Na jejich čištění se většinou
s aktivním kyslíkem
využívají vatové tyčinky. Ty však často
zatlačují ušní maz hlouběji do zvukovodu, což může způsobit
nepříjemný zánět. Představujeme vám proto účinnou a bezpečnou
revoluci v čištění uší!
Pro pravidelnou ušní hygienu doporučujeme vyzkoušet AurisClean z prémiové řady Da Vinci Academia, který účinně odstraňuje nadměrný ušní maz.
Tím preventivně zamezuje tvorbě ušní mazové zátky, čímž snižují riziko
zánětu ucha. AurisClean funguje na revolučním principu aktivního kyslíku.
Díky němu dochází k odloučení ušního mazu od kůže zevního zvukovodu.
Unikátní složení a pohodlná forma
aplikace tohoto zdravotnického prostředku garantuje
bezpečné užívání jak u dospělých, tak i dětí. K dostání
ve formě spreje či kapek.

Nezdravý životní styl je běžným projevem dnešní doby. Bohužel právě
on stále častěji ústí ve zdravotní komplikace. Jednou z nich může být
nepřirozené vylučování kyseliny močové.
Poté se vytvoří jehličkovité krystalky, které
se postupně usazují v kloubech.
Řešení představuje posílený doplněk stravy
z lékárny Enzycol® DNA*. Jeho unikátní složení napomáhá k omezení kyseliny močové1,2
a podporuje její lepší vylučování z těla2. Přípravek obsahuje komplex přírodních látek Multi
CleanUPTM, kde původní trojkombinace extraktu z 1kyselé višně, 2celeru a vitaminu C je nyní
obohacena o extrakt z pistácie a kurkumin. Díky
přidanému *zinku je DNA pod kontrolou.

mravenčení?
pálení?
trnutí?

Stop
KARPÁLNÍM TUNELŮM!

Syndrom karpálního tunelu je jednou z nejčastějších nemocí
z povolání. Často tato komplikace končí až chirurgickým
zákrokem. Důvod vzniku je prostý – neustále opakování
stereotypních pohybů vedoucí k mravenčení, pálení, trnutí
a bolesti v konečcích prstů a zápěstí ruky. Představujeme proto
účinné a naprosto jedinečné řešení.

KARPAL AKUT omezuje bolestivost a zlepšuje citlivost prstů. Obsahuje zklidňující rostlinné extrakty rozrazilu, přesličky, světlíku a chmele. Díky tomuto složení
účinně bojuje s příznaky karpálních tunelů (mravenčení, pálení, trnutí, oslabená
citlivost). Zdravotnický prostředek KARPAL AKUT přináší rychlou úlevu. Při pravidelné aplikaci dochází k úlevě postižené oblasti a také k prevenci vzniku tohoto
problému.

SKONCUJTE S OTOKY, vsaďte na konopí!
Máte nohy nateklé jak balóny? Lámete si hlavu, jak
na nohy bez otoků, křečových žil a pocitů těžkosti?
Vsaďte na osvědčeného konopného spojence
a ulevte svým nohám!
Venosil konopné mazání s chladivým efektem poskytuje
okamžitou úlevu a osvěžení pro nohy bez otoků, křečových žil, metliček nebo pocitů těžkosti. Venosil obsahuje

účinnou kombinaci konopného oleje a jedle sibiřské doplněnou o rutin, kostival, arniku, fenykl, řepík, mátu a měsíček. Pravidelná jemná masáž nohou Venosilem přispívá
ke zmírnění obtíží a celkově lepšímu stavu dolních končetin. Konopná úleva pro vaše nohy je dostupná v lékárnách
a zdravých výživách.
Skoncujte s nohama jak balóny, skoncujte s otoky!

TÝM CNN PRIMA NEWS
MODERÁTORKA MARTINA KUZDASOVÁ

Moje práce má smysl, nabíjí mě

M

artina Kuzdasová je s televizí propojená už víc než 20 let. Někdejší dlouholetá reportérka patří
mezi zpravodajské matadory a své bohaté
zkušenosti teď úročí při vedení týmu reportérů na CNN Prima NEWS. „Mám
tým nadšených redaktorů, takže je radost
s nimi pracovat. Náš záběr je poměrně ši-

roký. Pokrýváme zejména zdravotnictví
a sociální oblast a také vědu a školství,“
usmívá se Martina Kuzdasová.
Její úspěšná novinářská kariéra se přitom vůbec nemusela uskutečnit, Martina
je totiž vystudovaná učitelka. „Přes půl
roku jsem učila, ale nenašla jsem se v tom.
Původní nadšení rychle vyprchávalo a v tu

chvíli se naskytla příležitost odejít na místo reportérky do českobudějovické regionální televize. Šla jsem do toho – nadšení pro novinařinu už nevyprchalo, a to ani
po více než dvaceti letech,“ vysvětluje.
Být televizní reportérkou ovšem není
jen tak. Nestačí jen umět dobře vystupovat před kamerou, ale je třeba také rozu-
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Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 37 %

Moderátorka Martina Kuzdasová.
FOTO | CNN PRIMA NEWS

Výkon 1000 W

mět svému oboru. Pro Martinu Kuzdasovou to je zdravotnictví a sociální oblast.
„Je úžasné být například při operaci, kde
lékaři zkoušejí novou metodu léčby, pozorovat jejich nasazení a moci to zprostředkovat divákům u obrazovek. Nebo třeba
upozorňovat na důležitost prevence. Je super, když mi pak lékař, se kterým jsem natáčela, volá, že po odvysílání reportáže přišlo násobně víc lidí na vyšetření. Říkám
si, má to smysl, protože to mohlo třeba někomu zachránit život,“ líčí. I proto zůstala
věrná televizi, která má podle ní oproti tisku jedinečné možnosti. „Je úplně něco jiného, když napíšete větu: Žena mohla po
měsíci opět obejmout své dítě, než když to
objetí v televizi skutečně vidíte. Vnímáte
ty emoce, slyšíte, jak dítě říká: Stýskalo se
mi. Prostě jsou věci, které umí televize
a na novinový papír je nepřenesete.“

Nový výrobek

„Vypnout“ mě naučily děti

SELVO 41000

79 900 Kč

49 990 Kč
Dojezd 50 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDA
ARMA
Hydraulické kotouč
čové
brzdy

10x delší životnostt
baterie za příplatek
k
Police nad Metují

Marian Rudolf AUTO-RAMAX,
Ostašská 414,
tel.: 608 111 830, 773 111 830

Jilemnice

Železářství Vondráček, Kavánova 178,
tel.: 603 169 333, 481 545 565

Jičín

AB PROFI s.r.o., M. Koněva 199,
tel.: 602 303 359, 493 525 565

Týniště nad Orlicí - Voklik

AGRICO, s.r.o., Voklik 976,
tel.: 731 443 979, 494 371 301

Klášterec nad Orlicí

ŽIVA z.o., a.s.,
Klášterec n. Orl. 120,
tel.: 723 533 780, 606 640 063
Další nejbližší prodejny:

Turnov, Liberec,
Ústí n. Orl. a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Místo práce v terénu teď Martina tráví daleko víc času ve studiu při moderování pořadu INTERVIEW, kam si několikrát týdně zve zajímavé osobnosti spojené právě
se zdravotnictvím či sociálními otázkami.
„Mám tenhle adrenalin moc ráda. Když
jdu po skončení rozhovoru ze studia, jsem
nabitá tak, že bych mohla tu energii prodávat. Živé vysílání má obrovské kouzlo,“
usmívá se Martina Kuzdasová.
Pracovní tempo pro ni někdy bývá úmorné, zvlášť v období pandemie koronaviru,
kdy lidi zdravotnictví zajímá víc než kdy
dřív. Naštěstí se doma dokáže odreagovat.
„Takzvaně vypnout doma jsem se naučila,
i když to nějaký čas trvalo. Spíš to přišlo
s dětmi,“ uzavírá Martina Kuzdasová.
Pořad INTERVIEW s živými rozhovory a zajímavými hosty můžete
sledovat každý všední den od 17:30
na CNN Prima NEWS.

Česká republika
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Roušky se vrací.
Kde jsou nutné?
FOTO | SHUTTERSTOCK

V hromadné dopravě, ale i na úřadech či v nemocnicích
a sociálních zařízeních. Od úterý 1. září si lidé v Česku
opět musí nasazovat roušky i v místech, kde už odvykli.
ČR | Ať už bude venku teplota atakovat
letní horka, nebo začnou podzimní plískanice, tváře obyvatel Česka se po několika
měsících opět zahalí rouškou v hromadné
dopravě, na úřadech či ve zdravotnických
zařízeních. Povinnost zakrývat si ústa
a nos platí od úterý 1. září. Přichází po
zmatcích, kdy byl ministrem zdravotnictví minulý týden představený plán míst
a situacích, kdy jsou roušky opět povinné,

ovšem ten vzal za své během jednoho dne
a došlo k jeho zjednodušení a zmírnění.
V době úterní uzávěrky tohoto vydání týdeníku 5plus2 platila následující nařízení.

S rouškou na úřad i k volbám
Plošně bude od 1. září nošení roušek povinné v hromadné dopravě, na úřadech
a ve zdravotnických či sociálních zaříze-

ních. Nutná bude ochrana úst a nosu také
u říjnových krajských a senátních voleb.

deset sektorů pro 500 lidí u vnitřních
akcí a 1000 u venkovních.

Do školy bez povinnosti

Výjimka nejen u dětí

Roušky budou ve školách od září povinné jen tehdy, pokud se zhorší situace.
Opatření se bude vázat na druhý, oranžový stupeň rizika na takzvaném semaforu, který hodnotí okresy podle míry rizika nákazy nemocí covid-19.

Stále platí, že se povinné nošení ochrany dýchacích cest nevztahuje na děti do
dvou let věku, osoby s poruchou intelektu a v dalších indikovaných případech,
které stanovuje mimořádné opatření.
Výjimku mají i řidiči veřejné dopravy
za předpokladu, že nepřicházejí do styku s cestujícími při odbavení. Bez roušky mohou být třeba i sportovci při tréninku a zápasu, snoubenci při obřadu či
lidé v plaveckém bazénu. (re, iDNES.cz)

V hospodách beze změn
Podle nového nařízení zároveň lidé nebudou muset roušku nasadit v restauracích a hospodách, jak bylo minulý týden avizováno. Totéž platí například
pro kadeřnické salony. Povinnost naopak platí na vnitřních akcích od stovky
lidí. Týká se to divadel, kin, ale třeba
také kostelů. Více lidí by se mělo dostat
na sportovní zápasy či koncerty, organizátoři mohou vytvořit místo pěti nyní až

Karanténa jen 10 dní
Od úterý 1. září se krátí povinná izolace
pro lidi s pozitivním testem na covid-19
a také karanténa pro ty, kteří se s nimi
dostali do kontaktu. Z dosavadních
14 dnů se doba mění na 10 dní.
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Hello půjčka

150 000 Kč

s měsíční splátkou 2 500 Kč,
roční úrokovou sazbou 5,36 %
a bez poplatků,
to vám garantujeme!
A ne, že ne...
800 900 030
www.hellobank.cz
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Akce platí od 31. 7. do 30. 9. 2020.

Pro osobní půjčky ve výši 150 000 Kč, sjednané od 31. 7. do 30. 9. 2020, garantujeme měsíční splátku 2 500 Kč na 70 měsíců. Roční pevná úroková sazba je 5,36 %, RPSN 5,49 %,
celková částka splatná spotřebitelem je 175 000 Kč. Tato nabídka se nevztahuje na konsolidované půjčky. Neposkytujeme „radu“ ve smyslu § 85 zákona o spotřebitelském úvěru ani
úvěry v cizí měně. Spotřebitel je povinen sdělit bance úplné a pravdivé informace nutné pro posouzení úvěruschopnosti, jinak půjčku banka neposkytne. Touto reklamou nevzniká
právní nárok na poskytnutí půjčky. Poskytovatelem půjčky je BNP Paribas Personal Finance, která v ČR používá obchodní značku Hello bank!
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V lázních Kostelec u Zlína objevili kouzlo
malých barevných bobulek
Léčivé síly plodů jalovce a rakytníku dodají novou sílu bolavým
a namoženým svalům a odstraní
únavu.

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

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

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

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

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

HUDEBNÍ IMPULSY

Mosty jsou hitem už 40 let
JOSEF VLČEK

P

ísnička Mosty, kterou zpívali Karel Zich a Lenka Filipová, oslavuje
v těchto dnech čtyřicítku. Vznikla
3. září 1980 ve studiu Supraphonu a následující rok ji skoro den co den slýchali posluchači tehdejšího Československého
rozhlasu. Dodnes patří k nejoblíbenějším
hitům, které přežily ze začátku 80. let.
Pro Lenku Filipovou to byl skoro debut.
Pár nahrávek za sebou už měla, ale její první velký hit Zamilovaná se měl nahrát až
za další dva měsíce. Zato Karel Zich byl
v té době už ostřílený zpěvák s tuctem velkých popových hitů a navíc s předchozí
čtyřletou praxí ve Spirituál Kvintetu z přelomu 60. a 70. let. Právě zkušenost z práce
ve vokálním souboru se uplatnila v Mostech. Vstřícnost jeho hlasu vůči zpěvu Lenky Filipové dodává písni na vřelosti.

ných angloamerických písní. V 60. letech
to byl běžný celosvětový trend. Stejně
jako se objevily české cover verze, existovaly i cover verze francouzské nebo německé. V 70. letech se od toho trendu pod
tlakem velkých vydavatelských společ-

ností v Evropě ustoupilo, ale za železnou
oponou v Československu se světové hity
dál počešťovaly. Mělo to jednoduchý důvod – ve státním rozhlasu se od 70. let
mohlo hrát jen velmi omezené množství
angloamerické produkce a čeští autoři ne-

byli schopni tento výpadek nahradit potřebným kvantem původních skladeb. Čeština v přetextovaných hitech tento problém vyřešila. Nutno přitom říct, že české
texty často svou úrovní vysoko překonávaly ty původní.
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Sázka na „západní“ hity
Původní verze písně Mosty se jmenovala
Lost In Love a byla velkým celosvětovým
hitem roku 1980. Natočilo ji australské
duo Air Supply, a to dokonce dvakrát. První verze vznikla v roce 1979 a hrála se jen
v Austrálii, druhá, formálně vybroušenější
a zvukově kvalitnější, byla nahrána až o několik měsíců později. Její autor Graham
Russell později tvrdil, že ji napsal za pouFOTO | MAFRA

Hraje vám v uších
melodie motoru?
hých patnáct minut. Lost In love odstartovala vrcholnou fázi kariéry Air Supply, která trvala zhruba do roku 1985. Dvojice
ovšem příležitostně vystupuje dodnes.
Pár slov si zaslouží také autor českého
textu Michal Bukovič (1943-2008). Patřil
k dvorním textařům Karla Zicha. Asi nejslavnější z Bukovičových „zichovek“ je
Paráda (1982), na níž si ve stylu písní-odpovědí, které byly populární v USA v dobách začátků rock'n'rollu, sám odpověděl
o rok později skladbou Není všechno paráda. Bukovič byl specialistou na texty moderní country a rock'n'rollu. Slova, která
napsal pro jedinou česky zpívanou desku
klasika českého rock'n'rollu Mikiho Volka, patří k tomu nejlepšímu, co se v tomto
oboru objevilo.
Často se vyskytuje otázka, proč se mezi
60. a 80. lety u nás objevilo tolik přelože-

Pak je ten pravý čas zaparkovat na carjobs.cz,
kde vás čeká široká nabídka pracovních
příležitostí v autorizované prodejní a servisní síti
automobilových značek Volkswagen,
Audi a SEAT.
U nás se nudit nebudete. Máme široký sortiment, inovační drive, skvělé klienty
a samozřejmě auta – pracovat totiž můžete s nejnovějšími technologiemi a modely.
Tak na co čekat? Nasedněte k nám a pracujte tam, kde vás to bude opravdu bavit.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Dopřejte doping vlasům i nehtům
Hlavně v létě vlasy
a nehty trpí. Nedělá jim
dobře chlorovaná voda
v bazénech, přímé
působení slunce ani
slaná mořská voda.
ČR | Běžným potížím s nehty můžete zabránit správnou péčí, kterou buď zvládnete sami, nebo se svěříte do rukou manikérky či pedikérky. Mezi základní pravidlo
patří zastřihávat nehty na nohách rovně,
na rukou do mírného obloučku, aby nedocházelo k zarůstání.
Pokud se nehty třepí, doporučují odborníci používat regenerační krémy dostupné
v lékárně. Dále je potřeba chránit ruce při
práci rukavicemi a omezit kontakt s chemikáliemi. Lámavost může být i důsledkem nemoci, nedostatku vitaminů, minerálů či stopových prvků.
Zdravé nehty jsou hladké, bez rýh a vyvýšenin. Mají lehce růžové lůžko a jemně

FOTO | SHUTTERSTOCK

se lesknou. Pokud nehet změní barvu,
může to také ukazovat na vícero původců.
Namodralé ukazují na nedostatek kyslíku
v organismu. Dermatologové mají zkušenost se žlutavými nebo nahnědlými nehty,
což může souviset s kouřením. Žlutá
barva ale často ukazuje na plíseň.

Oleje i vitamíny
Nehtům ani vlasům také příliš nesvědčí diety. Organismus je při dietách příliš vystre-

sovaný a vyčerpaný, což vede k oslabení
vlasových kořínků i celkové kvality vlasů,
které jsou matné a bez života.
Zároveň dochází ke žloutnutí nehtů a jejich lámavosti. Zvyšte v období diet a při
extrémních podmínkách zatěžujících organismus příjem esenciálních mastných kyselin. Především omega-3 mastné kyseliny, které vyživují vlasy zevnitř a stimulují
jejich zdravý růst. Zároveň používejte pěsticí oleje, pokladem pro poškozené vlasy
i nehty je například arganový olej. Poško-

zeným vlasům a nehtům pomáhá také vitamin B6, který snižuje vypadávání vlasů
a zároveň má mnoho dalších pozitivních
účinků na lidský organismus. Z doporučených minerálů je to pak hořčík, zinek, vápník nebo vitamin H.
Vlasům také příliš nesvědčí přímé slunce. Vystavení vysokým teplotám způsobuje jejich lámavost a třepení konečků, více
se vysušují a narušuje se jejich obranyschopnost. Navíc hrozí i spálení vlasové
pokožky, kterou nelze tak snadno natřít
ochranným opalovacím krémem s vysokým UV faktorem. V horkých dnech proto
raději schovejte hlavu pod kloboukem, kšiltovkou anebo oviňte vlasy šátkem, při opalování se můžete skrýt pod ručníkem. A polednímu slunci se raději úplně vyhněte.
Také si rozmyslete, zda se přes léto barvit.
Protože slunce vlasy zesvětluje a zároveň je
použitá chemie oslabuje. Pokud se přece jen
rozhodnete změnit odstín, volte spíše světlejší, tmavý se vám rychle vyšisuje. Vyzkoušet můžete také přelivy, které nezasahují do
vnitřní struktury vlasů, a tudíž nezhoršují jeKamila Hudečková
jich kvalitu.

INZERCE

Proti kožním a nehtovým plísním bez vedlejších účinků
Dermatofytózy způsobují rozšířené a velmi
nepříjemné plísňové onemocnění kůže, nehtů, vlasů i srsti. Dermatofytozy se řadí mezi
opomíjená onemocnění, ovšem s možnými
následky pro inﬁkované osoby, jelikož oslabují
imunitní systém, a tím mohou nepřímo podpořit jinou závažnější nemoc.
Doposud k léčbě plísňových kožních a nehtových onemocnění jsou předepisována chemická antimykotika, na která si patogeny vyvíjejí
rezistenci. Dlouhodobé užívání chemických
protiplísňových přípravků je diskutabilní a většinou nemožné u jedinců s poškozením jater,
diabetiků i starších osob nebo osob s oslabenou imunitou.
Čeští vědci zaznamenali mezinárodní úspěch
ve výzkumu mikroorganizmu Pythium oligandrum (chytré houby) a jeho potlačování růstu
dermatofytů, které způsobují kožní a nehtové
plísně. V renomovaném časopisu Mycopathologia (Springer Verlag), publikovali převratnou
původní práci, v níž sledovali vzájemné působení Pythium oligandrum na dermatofyty, které jsou v rozvinutých zemích nejčastější u lidí
a zvířat. K objasnění principu vzájemného působení, bylo sledování i molekulárního pozadí
mykoparazitizmu pomocí expresních proﬁlů
genů zodpovědných za napadení na straně Pythium oligandrum (příprava na útok) a stresové
reakce na straně dermatofyta Microsporum canis (příprava na obranu). Výsledky potvrdily, že
mikroorganizmy o sobě vědí a probíhá mezi

nimi komunikace, než dojde ke vzájemnému
kontaktu.
Ukázalo se, že dermatofyty jsou účinně potlačeny nebo usmrceny Pythium oligandrum v
umělém prostředí kultivačního média mezi 48
a 72 h po prvním kontaktu.
Praktické testování bylo zaměřeno:
1) na zápach nohou, kde u 79% sledovaných
osob zápach zcela vymizel,
2) na potivost nohou, kde u 67% sledovaných
osob potivost ustala,
3) na meziprstní plísně nohou, kde u 83%
sledovaných osob byla plíseň odstraněna
4) na plísně nehtů, kde u 15% sledovaných
osob byla plíseň odstraněna, a u dalších
došlo ke zlepšení.
Publikované řešení spočívá v aplikaci mikroorganizmu Pythium oligandrum, pro který jsou
dermatofyty potravou. Jedinečnost mikroorganizmu Pythium oligandrum (chytrá houba) je
v tom, že není schopen napadnout jiné buňky
ať rostlin, zvířat nebo lidí, což svědčí o jeho

bezpečnosti. Po likvidaci plísní z místa aplikace odrůstá s kůží nebo nehtem a napomáhá
k znovuobnovení přirozené mikroﬂóry.
Mikroorganizmus Pythium oligandrum produkuje také množství enzymů. Tyto enzymy se
v praxi osvědčily u onemocněních, které nezpůsobují plísně, jako jsou například záněty
dásní, lupénka, atopický ekzém nebo rozbourávání bioﬁlmů pro úpravu fyziologické mikrobiální ﬂóry poškozené pokožky při nehojících
se ranách.
U lidí se přípravky používají pro kůži a nehty se sklonem k plísním, pro intimní hygienu,
pro kůži náchylnou k zapaření a pro místa
náchylná k výskytu kvasinek, pro kůži náchylnou k lupénce a atopickému ekzému, pro péči
o podrážděnou, opruzenou a suchou pokožku. Velkou úlevu zažívají lidé, kteří mají sklony
k zánětům dásní.
Pro veterinární použití jsou v prodeji přípravky
s chytrou houbou, které jsou vhodné pro péči
o kůži a kožní deriváty při výskytu kvasinek
a plísní, k úpravě fyziologické mikrobiální ﬂóry
srsti a kůže, pro srst a kůži náchylnou k zapaření, ekzému nebo při výskytu hniloby kopyt
u koní.
Více informací na www.chytrahouba.cz
K dostání v lékárnách
a u veterinárních lékařů.
Infolinka: 728 814 202
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Vytápění - komerční příloha

Co použít na vytápění?

Zkuste dřevěné pelety

Topná sezóna se
blíží a představuje
pro rodinný
rozpočet ﬁnanční
zátěž. Ceny
za energie stoupají,
takže se stále více
lidí uchyluje k řešení
v podobě kotlů
na pevná paliva.

Zde je možné využít několik druhů topiva. Zatímco
cena uhlí roste a jeho dostupnost klesá, stále oblíbenější je zejména dřevo,
jehož cena je nízká a je
dostupné v různých formách. Vhodným řešením
jsou hlavně dřevěné pelety. V čem spočívají jejich
výhody a pro jaké použití
jsou vhodné?
Nízká cena za vytápění
Výraznou předností dřevěných pelet je jejich cena. Pelety vynikají velmi dobrou
výhřevností a při spálení
vzniká jen malé množství
popela. Cena pelet se může
drobně lišit podle sezóny,
ale v zásadě jde o levnou
a komfortní variantu pro
vytápění. Je to z toho důvodu, že se pro výrobu používá dřevěný odpad vzni-

kající při běžné výrobě. Ten
se lisuje a výsledkem jsou
pelety. A dřeva máme všude
dostatek.
Ideální do automatických
kotlů
Výhody dřevěných pelet
ocenili i výrobci kotlů,
kteří vymysleli chytrá automatická řešení. Ta využívají automatické dávkování, zapalování i čištění.
Jednou za čas stačí doplnit zásobník a kotel si už
sám poradí. S peletami se
i snadno manipuluje, pro-

tože nešpiní a jsou téměř
bezprašné. Díky tomu se
hodí i pro využití v domácích kamnech a krbech.
Při volbě peletového kotle
také ušetříte, protože tyto
automaty vynikají vysokou
účinností přes 90 %.
V porovnání například
s uhlím jsou dřevo a pelety
více ekologickou variantou. Pelety neobsahují nic
jiného než samotné dřevo,
takže i výsledný popel je nezávadný. Nemusíte ho tedy
nutně vyhazovat, ale dá se
použít jako zahradní hno-

jivo. Až si budete vybírat
nový kotel, či palivo, zkuste myslet i na tyto důvody.
Dřevěné pelety představují
univerzální a pohodlně využitelné palivo pro topení
během celé sezóny.
Vybírejte pelety
s certifikací
Až budete vybírat svého
dodavatele pelet, řiďte se
především tím, zda najdete na obalu kulaté razítko
ENplus. Jedině certifikované pelety jsou vždy stejné
vysoké jakosti, tedy s vyso-

kou výhřevností, s nízkým
obsahem popela, bez prachu a pouze z čistého dřeva.
Naopak se vyhněte necertifikovaným peletám dováženým z Východu, protože
ty mají mnohem nižší výhřevnost, spálíte jich tedy
nakonec za topnou sezonu
mnohem víc a neušetříte.
Necertifikované pelety neprošly žádnou kontrolou,
mohou vám poškodit peletový hořák a dlouhodobé
spalování nekvalitních pelet rozhodně snižuje životnost kotle.

MOJE ZAHRADA
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Ulehčete půdě vsakovat vodu
Nejen množství vody,
ale i to, jak ji dokáže
půda zadržet, rozhodne
o tom, jestli se také
v suchých časech bude
dařit vašim rostlinám.

Množství a pohyb vody
v půdě je o to důležitější,
čím více pěstované rostliny závisejí na pravidelném zásobení vláhou.
Vysloveně stepní porosty,
které jsou odolné vůči suchu, jsou totiž zastoupeny mezi našimi zahrádkářskými kulturami zřídka.

5plus2
■ RÁDCE
ČR | Rostliny potřebují vodu nejen pro
růst a všechny procesy uvnitř svého těla,
ale značné množství spotřebuje také transport živin. Jen pro představu, k produkci 1
kg rostlinné hmoty (sušiny) je potřeba až
600 litrů vody. V této souvislosti platí, že
vyrovnané hnojení šetří vodu, protože rostliny potřebují potom méně vody k příjmu
a transportu lehce dostupných živin.
Abychom zabezpečili plynulý dostatek vody, je značně jednodušší, když
má půda dostatečnou schopnost ji poutat. K tomu musí mít dostatek jílovitých
částic a humusu, které na rozdíl od písku přijmou a zadrží hodně vody. Se zvyšováním obsahu jílu se ovšem zhoršuje
uvolňování vláhy pro kořeny rostlin.
Může dojít i k tomu, že 1 litr jílovité
půdy sice obsahuje ještě 250 g vody,
ovšem sací síla kořenů ji nedokáže získat a rostliny začínají vadnout. V rašelinných půdách může tento stav nastat
ještě při vyšším obsahu vody, proto by
neměly vyschnout pod padesátiprocentní obsah vody. Také směsi rašeliny a jí-

FOTO | SHUTTERSTOCK

lových minerálů, které se používají při
pěstování hrnkových květin, mají vyšší
„bod vadnutí“ než minerální půda,
a musí být proto udržovány v poněkud
vlhčím stavu. Pro představu: písčitá
půda má vodní kapacitu 200 g/litr půdy,
z toho je využitelných ale jen 120, u hlinité je poměr 350/200, jílovité 450/150
a rašelinné 900/400.

ných půdách rychle vsákne a popřípadě
je opět využitelný vzestupem z mělkého
půdního horizontu. Skutečný prospěch
přináší pouze voda, která se hromadí v
půdě v blízkosti kořenů. Jak to zajistit?
Ulehčete vsakování vody (rozrušení půdního škraloupu, zasakovací pásy na svažitém pozemku), omezte vypařování na
minimum (zapojený porost, mulčování

půdy, nakrytí černou netkanou textilií,
zakrývání půdy průsvitnou textilií – především u výsevů, šetrný způsob závlahy
– například kapková závlaha, doba závlahy – večer, časně ráno, posilněte
schopnost ornice a spodiny k jejímu poutání (omezení utužení půdy, dodávání organických látek do půdy – hnůj, kompost…).
(re, časopis Zahrádkář)

Vláhu hlavně ke kořenům

Nároky rostlin na vodu

Pokud rostliny spotřebují využitelnou
vodu, začnou vadnout a zastavují jak příjem živin, tak i fotosyntézu. Proto bychom tomu měli včas zabránit.
Rostliny často využijí přímo jen malé
množství deště a zálivkové vody. U silně slehlých půd nebo na svažitých pozemcích voda mnohdy povrchově odteče nebo se neproduktivně vypaří z ornice. Přebytek vody se naopak v propust-

Ovoce: Potřeba vody u jednotlivých druhů rostlin je velmi rozdílná. Z našich ovocných
dřevin jsou nejnáročnější maliník, rybíz, broskvoň, jabloň, hrušeň a slivoň.
Méně náročné jsou třešeň, višeň a ořešák vlašský. Nenáročné jsou meruňka, réva vinná
a mandloň.
Zelenina - silně náročné druhy: celer, kadeřávek, kapusta, křen, květák, mrkev, okurka,
reveň, tykev, zelí. Středně náročné: cibule, černý kořen, hrách, kedluben, mangold, petržel,
rajče, salát. Málo náročné: fazol, chřest, řepa salátová, špenát, tuřín. Většina druhů zeleniny
se však během hlavního období růstu neobejde bez dodatečné zálivky. Měli bychom zde
respektovat princip: Zalévat méně často, ale důkladněji, než častěji a s malými dávkami.
Při každé zálivce bychom měli dát na 2 m2 asi jednu konev.

INZERCE

nový SERIÁL Lidových Novin od 18. 9.

Rádce pro
seniory

O důchodu od A do Z

Předplatné na 4 týdny za zvýhodněnou cenu 390 Kč.
Předplatné objednávejte do 16. 9. 2020 na 225 555 533
nebo na www.lidovenoviny.cz/duchod.

Zdraví
peníze
dědictví
Psychologie
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Česká republika

Speciál: Šéfové
Opravdu umějí vařit? Sledujte nové Prostřeno!
ČR | Prostřeno! je zpátky. K plotně se v
prvním týdnu premiérových dílů postaví nejlepší šéfkuchaři Česka. Jenže k
ruce nebudou mít svůj personál. Takže
se ukáže, kdo umí šéfovat a jen vydávat
pokyny, a kdo makat.
V pondělí se k plotně své restaurace
Divinis postaví Zdeněk Pohlreich. Pro
své soupeře připraví menu v italském
stylu. Podávat bude marinovanou telecí
kýtu s omáčkou z tuňáka a krutony, sardinky s citronovým confitem, mořského vlka a koláč ze sorrentských citronů.
V úterý do své restaurace Na Pekárně
všechny soupeře pozve Václav Frič. Milovník české kuchyně sází právě na ni a
pro své soupeře připraví uzeného pstruha s míchanými vajíčky na topince, kulajdu se zastřeným vejcem, kance s šípkovou omáčkou a karlovarským knedlíkem a povidlové taštičky s oříškovým
cukrem a máslem. A jako zábavu posadí pány šéfkuchaře na motorky.
Ve středu nás do tajů své kuchyně zasvětí Jaroslav Sapík. Připravoval menu
pro prezidenty, krále i papeže. Je nosite-

lem řádu francouzských rytířů a řídí se
mottem, že žádná kuchyně není dobrá
nebo špatná, jsou jen dobří nebo špatní
kuchaři. Nachystá bílá husí játra s
jablečným pyré, kapří krém, dančí s ostružinovou omáčkou, krupicové noky,
královskou zeleninu a lívanečky s borůvkami a šlehačkou.
Ve čtvrtek nás do své trattorie pozve
Gianfranco Coizza. Rodák ze Sardinie
založil rodinu v Česku. Podávat bude
Melanzana arrosto con pomodorini e
crudo di gamberi, Linguine con bottarga di muggine e ricotta mustia, Coda di
rospo alla catalana a Tiramisu con mirto
e ricotta. Kdo tohle menu rozluští?
Poslední večeři nachystá Khanh Ta –
Vietnamec, který se narodil v Krkonoších. Soupeře pozve do restaurace Taro,
kterou provozuje s bratrem. Khanhovo
menu pánům pořádně zamotá hlavu. Podávat se bude Nem, Banh, Ba chi a Nep
cam. Jenomže páteční šéfkuchař nebude stíhat. Projeví se to na bodování? Sledujte Prostřeno! od 31. srpna v 17:40 na
FTV Prima.
(kot)

Zleva Khan Ta, Jaroslav Sapík, Zdeněk Pohlreich, Václav Frič a Gianfranco
Coizza. Špičkoví šéfkuchaři, kdo z nich vyhraje?
FOTO | FTV PRIMA
Dančí hřbet s ostružinovou omáčkou,
krupicové noky, královská zelenina
podle šéfkuchaře Jaroslava Sapíka
Ingredience: 800 g očištěného dančího
hřbetu, 1 kg ostružin, 3 dl portského
vína, 200 g demi glace (silný zredukovaný vývar z masa, kostí a zeleniny), sůl,
tlučený pepř. Ostružinová omáčka: ostružiny, portské víno, demi glas, cukr,
sůl. Krupicové noky: 2 dl mléka, 200 g
dětské krupičky, 2 žloutky, 2 vejce, 5 cl
rozpuštěného másla, sůl. Královská zelenina: 250 g mrkve, 100 g celeru,
100 g pravé petržele. Postup: Dančí
hřbet osolíme a opepříme, zprudka opečeme ze všech stran a dáme do trouby
na 75 °C na 120 minut táhnout. Ostruži-

nová omáčka: Ostružiny rozvaříme s
portským vínem, zredukujeme omáčku
vařením, poté propasírujeme, přidáme
demi glas, sůl či cukr přidejte dle chuti.
Krupicové noky: Mléko přivedeme do
varu, osolíme, vsypeme krupici = odpalované těsto. Necháme chvilku odpočinout, vmícháme do těsta vejce a žloutky, máslo a propracujeme v hladké těsto. Lžící vykrajujeme noky, které dáváme do vroucí vody vařit na 7 minut.
Královská zelenina: Zeleninu nakrájíme na menší hranolky, dáme na pečicí
papír, osolíme, ocukrujeme a pečeme v
troubě při teplotě 150 °C 20 minut. Před
podáváním ještě orestujeme na pánvi s
trochou másla.
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Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?

Nejnovější

Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2
Jana Vaita, Kladno - Modrava

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

Zámečník, vyučení ve strojírenském oboru
nebo praxe v zámečnických pracích, kurz
svařování ZK 135, orientaci ve výkresové
dokumentaci, vazačský a jeřábnický
průkaz, práce na směny, zodpovědnost,
samostatnost, ochotu se učit. E-mail:
personalni@pspmachinery.cz
PS P Mac hinery

Všeobecná sestra na JIP a standardní
oddělení Klinika spondylochirurgie 1. LF UK
a FN v Motole hledá sestry na velmi
prestižní oddělení. Ubytování pro
mimopražské, množství zaměstnaneckých
benefitů, více na www.fnmotol.cz Kontakt:
dagmar.seborova@fnmotol.cz, tel.:
224432585, mobil 724380040

Více na www.jobdnes.cz/detail/KMD1B1

Více na www.jobdnes.cz/detail/LKLLHP

s.r.o.

Kvalita, kontrola jakosti

Fakultní
nemoc nic e v
Motole

Služby, osobní služby, au-pair

Inženýr zákaznických reklamací v kvalitě

Zákaznická podpora hledá svého apoštola.

Manažer kvality s AJ

50 000 - 60 000 Kč / měsíc

Vedoucí servisu - strojní zařízení

40 000 - 45 000 Kč / měsíc

Inženýr/ka kvality - dodavatelé

35 000 - 55 000 Kč / měsíc

Team leader - call centrum zlín

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Technik kvality

24 000 - 26 000 Kč / měsíc

Manažer zákaznického servisu s aj/nj

55 000 - 70 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 29. srpna 2020
Nova

Prima

Prima cool

6.55 Příběhy Toma a Jerryho II (5) 7.15
Pasáček vepřů 8.30 Sázka na nevěstu 10.15
Dáma a Král (11) 11.30 Dáma a Král (12) 12.50
Volejte Novu 13.25 Loskuták na výletě 13.50
MasterChef Česko 15.15 Život je večírek 17.20
Kniha džunglí 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.10 Psí život (12) 6.40 Ninjago X (3) 7.10
M.A.S.H (30) 7.40 M.A.S.H (31) 8.15
Autosalon.tv 9.25 Vražedná Mallorca (9)
10.25 Polda III (2) 11.40 V. I. P. vraždy (15)
13.00 Vraždy v Brokenwoodu V (4) 15.10 Vše
pro lásku. Romantický film (USA, 2017). Hrají:
S. Rue, S. Bacic, T. Rothery, J. Largy 16.55
Dívka v modrém. Filmová komedie (ČR, 1939).
Hrají: O. Nový, L. Baarová, N. Gollová,
B. Veverka, R. Šlemrová, F. Paul 18.55 HLAVNÍ
ZPRÁVY 19.55 SHOWTIME

5.10 Umění je cool 6.05 Americký chopper VIII
(14, 18) 8.00 Top Gear III 9.25 Pevnost Boyard (9)
11.40 Re-play 12.10 COOL e-sport 12.40 Futurama
VII (11) 13.10 Simpsonovi VII (18-21) 15.10 Futurama
VII (12) 15.40 X-Men 3: Poslední vzdor 17.55
Simpsonovi VII (22, 23) 18.55 Simpsonovi VII (24)
19.30 Simpsonovi VII (25) 20.00 Hele, vole, kde
mám káru? 21.45 Herkules: Zrození legendy 23.35
El Chapo II (11) 0.45 Re-play

20.10 Silvestrovská Všechnopárty
Speciální vydání oblíbené talk
show Karla Šípa. Dále účinkují:
K. Gott, J. Uhlíř, V. Špinarová
21.35 Policajt, nebo rošťák
Krimikomedie (Fr., 1979). Hrají
J.-P. Belmondo, M. Laforetová,
M. Galabru, J.-F. Balmer
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Detektiv Endeavour Morse VI
Domov v oblacích. Seriál (VB,
2018). Hrají S. Evans, R. Allam
0.55 Manéž Bolka Polívky
2.05 Banánové rybičky
2.30 Světáci
3.25 Bydlení je hra
3.45 Zahrada je hra
4.10 Rajské zahrady
4.25 Pod pokličkou
4.50 Kuchařská pohotovost
5.15 Etiketa
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.15 Noviny 5.50 Krimi 6.15 Noviny

6.55 Policisté v akci 7.50 Policisté v akci 8.50 Na
chalupě 9.50 Nové bydlení 10.55 Velitel (4) 12.30
Chlapci a chlapi (11) 14.00 Zkrocení zlého muže
16.15 30 případů majora Zemana (26) 18.00 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 O zvířatech a lidech (1) 21.25 Dnes v jednom domě (9)
23.10 Soudní síň – cz 0.05 Soudní síň – cz

NEDĚLE 5.10 Noviny 5.50 Krimi 6.10 Noviny

6.50 Krimi 7.20 Noviny 8.05 Policisté v akci 9.05
Policisté v akci 10.05 Soudní síň – cz 11.00 Soudní
síň – cz 11.55 Dnes v jednom domě (9) 13.35 O zvířatech a lidech (1) 14.40 Zánik samoty Berhof
16.55 Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30
Všechno, co mám rád 0.05 Záchranáři v akci

PONDĚLÍ 6.35 Noviny 7.20 Soudní síň – nové

případy 8.30 Soudní síň 10.30 Policisté v akci
11.30 Kutyil, s. r. o. (1, 2) 13.25 První oddělení (1)
13.55 Soudní síň 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Zánik samoty Berhof 22.25
Ochránci 23.20 Policisté v akci 0.10 Nová zahrada

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ

MOPSÍK K ZULÍBANÍ

Čtení babiččiny závěti přinese Saře šokující
překvapení. Jako dědictví jí připadne
mops Patrick.

ÚTERÝ | 20:15

20.20 Thor: Ragnarok
Akční komedie (USA, 2017)
22.50 Na hraně zítřka
Akční sci-fi (Kan./USA, 2014)
1.00 Život je večírek
Komedie (USA, 2018)
2.55 Sázka na nevěstu
Romance (USA, 2017)
4.15 Volejte Novu

ÚTERÝ 8.35 Soudní síň 10.35 Policisté v akci

11.40 Kutyil, s. r. o. (3, 4) 13.35 První oddělení (2)
14.05 Ochránci 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Stříbrná pila (1, 2) 22.30 Ochránci
23.35 Soudní síň – cz 0.20 Policisté v akci

STŘEDA 8.30 Soudní síň 10.30 Policisté v akci

11.35 Kutyil, s. r. o. (5, 6) 13.30 První oddělení (3)
13.55 Ochránci 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Velitel (5) 21.50 Ochránci 22.50 Policisté
v akci 23.45 Nová zahrada 0.30 Kutyil, s. r. o. (5, 6)

ČTVRTEK 8.35 Soudní síň 10.40 Policisté
v akci 11.40 Kutyil, s. r. o. (7, 8) 13.35 První oddělení
(4) 14.00 Ochránci 15.00 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana
(27) 22.05 Ochránci 23.05 Soudní síň – cz
PÁTEK 8.35 Soudní síň 10.35 Policisté v akci
11.35 Kutyil, s. r. o. (9, 10) 13.30 První oddělení (5)
14.00 Ochránci 15.00 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 O zvířatech a lidech (2) 21.25 Upír
z Feratu 23.30 Policisté v akci 0.25 Nová zahrada

INZERCE

ČT1
8.05 Příběhy slavných... Zdeněk Řehoř 9.00
Této noci v tomto vlaku 10.05 Bez ženské
a bez tabáku (4) 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby – letní speciál 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 O princi, který měl
smůlu 14.10 Velká policejní pohádka 14.45
Kryštof a Kristina 15.45 Filatelistická historie
17.10 Manželská tonutí (3/4) 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

20.05 Počasí
20.15 Sestřičky Modrý kód (1)
Vítej na palubě. Seriál (ČR, 2020).
Hrají A. Gondíková, S. Laurinová,
D. Kolářová, N. Halouzková
21.45 Kulový blesk
Komedie (ČR, 1978). Hrají R. Hrušínský, J. Abrhám, D. Kolářová,
Z. Svěrák. Režie Z. Podskalský
23.15 Rudá volavka
Thriller (USA, 2018). Hrají
J. Lawrenceová, J. Edgerton,
J. Irons, Ch. Ramplingová.
Režie F. Lawrence
2.15 Unesená
Krimithriller (USA, 2012). Hrají
N. Cage, J. Lucas, D. Huston,
M. Akermanová. Režie S. West
4.10 Lovci prokletých pokladů (9)
Po stopě projektu Athéna.
Dobrodružný seriál (Fr., 2017).
Hrají M. Barr, S. Pernasová
5.10 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 6.30 Úžasňákov 7.00 Teleshopping

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

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping

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

PONDĚLÍ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprá-

vy 10.45 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Top
Relax 14.55 Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl
16.55 Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Nespoutaný anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55
Námořní hlídka 22.55 Pohodové zprávy

Nova Cinema
6.10 Navždy 8.30 Odložené případy III (23) 9.30
Odložené případy IV (2) 10.25 Mstitelé, akční film
(USA) 12.35 Pták na drátě, komedie (USA, 1990)
14.50 Toy Story: Příběh hraček, anim. film (USA,
1995) 16.20 Malí lidé, komedie (VB, 2011) 18.10
Koralína a svět za tajemnými dveřmi, animovaný
film (USA, 2009) 20.00 Velký Gatsby, romantické
drama (Austr./USA, 2013) 22.40 Gran Torino, krimi
(USA/N, 2008) 0.55 Boeing 747 v ohrožení, thriller

Prima Max
6.30 Super Wings (41) 6.50 Psí život (11) 7.20
Super Wings (42) 7.40 Baby Boom, komedie
(USA, 1987) 9.55 Vražda v Orient expresu, detektivní film (USA, 2017) 12.20 Robin Hood, akční
dobrodružný film (USA/VB/Kan./N, 1991) 14.40
Tenkrát na západě, western (USA/It., 1968) 18.10
Utopenec na útěku, parodie (USA, 1998) 20.00
Titanic, romantické drama (USA, 1997) 0.15 Žraločí
jezero, horor (USA, 2015)

ÚTERÝ 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55

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

STŘEDA 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55

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

ČTVRTEK 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax

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

PÁTEK 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55

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

ČÍSLO 324

neděle 30. srpna 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.45
15.35
16.25
17.45
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.30
21.59
22.00
23.40
1.10
2.20

Zajímavosti z regionů 6.30 O Emínce
a Havlíčkovi 7.15 Filatelistická historie
8.35 Všechno, co mám ráda 9.05
Úsměvy Jaroslava Dudka 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.00 Hotel Herbich (10/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Malvína
Sestřičky růží
Princezna za dukát
Velké sedlo (8)
Hřbitov pro cizince
Manželská tonutí (4/4)
Smečka cti. Komedie (ČR, 1996)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Případ pro rybáře
Krimifilm (ČR, 2013)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
V hlavní roli
Krimifilm (ČR, 2008)
Detektiv Endeavour Morse VI
Manéž Bolka Polívky
Hobby naší doby – letní speciál

Nova
5.55
6.50
7.10
7.55
9.10
11.10
12.45
15.30
17.40
19.30
20.20
22.05
22.40
1.25
2.45
3.45
4.45

Tlapková patrola II (8, 9)
Looney Tunes:
Úžasná show II (23)
Příběhy Toma a Jerryho II (6, 7)
Sněhurka
Pohádka (N, 2009)
Čtyřlístek ve službách krále
Animovaný film (ČR, 2014)
Neohlížej se, jde za námi kůň
Komedie (ČR, 1979)
Apollo 13
Drama (USA, 1995)
Vratné lahve
Komedie (ČR, 2007)
Discopříběh 2
Komedie (ČR, 1991)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dvě nevěsty a jedna svatba
Komedie (ČR, 2018)
Střepiny
Divoši
Krimidrama (USA, 2012)
Discopříběh 2
Komedie (ČR, 1991)
Dáma a Král (13)
Sněhurka
Novashopping

Prima
6.15
6.45
7.15
7.50
8.55
9.30
9.55
11.00
11.55
12.50
13.10
13.50
15.10
16.50
18.55
19.55
20.05
20.15
22.00
0.25
2.25
4.35

Psí život (13)
Ninjago X (4)
M.A.S.H (32)
Svět ve válce (1)
Prima SVĚT
Prima mazlíček
Vražedná Mallorca (10)
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Kulový blesk
Komedie (ČR, 1978)
Vinnetou: Poslední výstřel
Western (N/Jug./It., 1965)
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Slunce, seno, erotika
Komedie (ČR, 1991)
Doblba!
Komedie (ČR, 2005)
Sinister 2
Horor (VB/USA, 2015)
Vraždy
v Brokenwoodu V (4)
Svět ve válce (1)

Nova Cinema
5.05 Záskok 7.15 Malí lidé 9.05 Sázka na nevěstu
11.20 Toy Story: Příběh hraček 12.50 Velký Gatsby
15.25 Velký Joe, dobrodružný film (USA, 1998)
17.40 Thor: Ragnarok, akční dobrodružná komedie
(USA, 2017) 20.00 Čínský zvěrokruh, akční film
(HG/Čína, 2012) 22.05 To, horor (USA, 2017) 0.40
Na hraně zítřka, akční sci-fi film (Kan./USA, 2014)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.30 Americký chopper VIII (16,
19) 8.30 Top Gear III 9.55 Pevnost Boyard (1) 11.40
Cool Highjump Tour 12.05 Prima Partička 13.15
Futurama VII (12) 13.45 Simpsonovi VII (22-25) 15.45
Futurama VII (13) 16.05 Hele, vole, kde mám káru?
17.55 Simpsonovi VIII (1-4) 20.00 Mission:
Impossible 2 22.35 Holky za mřížemi (7) 23.50
American Horror Story: Cult (7) 0.50 El Chapo II (12)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 7.00 Super Wings (42)
7.15 Psí život (12) 7.45 Super Wings (43) 8.00
Námořní vyšetřovací služba VIII (20, 21) 9.50 Dívka
v modrém 11.45 Utopenec na útěku 13.35 Titanic,
romantické drama (USA, 1997) 17.45 Jen blázni
spěchají, romantická komedie (USA, 1997) 20.00
Rychlejší než smrt, western (USA, 1995) 22.15 Rudá
volavka, thriller (USA, 2018)

pondělí 31. srpna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.50 168 hodin 10.25 O princi, který
měl smůlu. Pohádka (ČR, 1989) 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Kdopak by se vlka bál
14.00 Kytice
14.20 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.20 To je vražda, napsala II
16.10 To je vražda, napsala II
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Ztracená brána (3/3)
21.25 Reportéři ČT
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Nikdo neměl diabetes
Krimifilm (ČR, 2001)
23.35 Kriminalista
0.35 AZ-kvíz
1.10 Rajské zahrady II
1.25 Z metropole, Týden v regionech

Nova
5.55
8.30
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.15
0.15
1.10
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3880)
Policie Modrava II (6)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (774)
Odložené případy IV
Odložené případy IV
Dr. House VIII (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3881)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (109)
Specialisté (94)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (13)
Dr. House VIII (19)
Odložené případy IV
Odložené případy IV
Novashopping

Prima
6.10
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.35
22.50
23.50
0.45
1.45
2.40
3.40

Psí život (14)
Nový den
M.A.S.H (32)
M.A.S.H (33)
Rosamunde Pilcherová:
Jarní vánice
Romantický film (N, 1996)
Walker, Texas Ranger IX (23)
Jake a Tlusťoch (17)
Policie Hamburk IV (22)
Námořní vyšetřovací služba VI
(18)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Sestřičky Modrý kód (2)
Poklad z půdy
Hudson a Rex (9)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VI
(18)
Walker, Texas Ranger IX
(23)
Jake a Tlusťoch (17)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.05 Mstitelé 6.45 Pasáček vepřů 8.00 Život je
večírek 10.05 Teleshopping 10.35 Velký Gatsby
13.10 Teleshopping 13.45 Čínský zvěrokruh 15.45
Thor: Ragnarok 18.05 Kniha džunglí, animovaný
rodinný film (VB/USA, 2016) 20.00 Těžká váha,
drama (USA, 2005) 22.50 Nezvratný osud 2, horor
(USA, 2003) 0.30 To, horor (USA, 2017)

Prima cool
10.25 Hvězdná brána VII (7, 8) 12.25 Futurama VIII
(1, 2) 13.20 Simpsonovi VII (2-5) 15.10 Hvězdná
brána VII (9, 10) 17.15 Futurama VIII (1, 2) 18.15
Simpsonovi VIII (5-8) 20.15 Cesta kolem světa
s Ondřejem Sokolem a Lukášem Pavláskem (1)
20.40 Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy
(6) 21.15 Teorie velkého třesku XI (6) 21.45 Partička
22.35 7 pádů Honzy Dědka 23.30 Flash (1)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Špinavá práce V (15)
7.50 Super Wings (43) 8.10 Psí život (13) 8.40
Super Wings (44) 8.50 Námořní vyšetřovací služba
VIII (21, 22) 10.45 Nezastavitelný 12.50 Jen blázni
spěchají 15.10 Mission: Impossible 2 17.45 Posedlá,
thriller (USA, 2009) 20.00 Lepší už to nebude,
romantická komedie (USA, 1997) 22.50 Zlo nikdy
nespí, horor (USA, 2016) 0.50 Rychlejší než smrt

úterý 1. září 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 To je vražda, napsala II 10.40
Velké sedlo (8) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Televizní legendy
13.35 Úsměvy Soni Červené
14.15 Všechnopárty
15.00 Panství Downton III (1/10)
16.05 To je vražda, napsala II
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Nejlepší Bakaláři
22.00 Proč bychom se netopili (8/10)
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Profesionálové
23.50 Kytice
0.10 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky
1.05 Rajské zahrady II

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
2.25
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3881)
Specialisté (109)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (775)
Odložené případy IV (6, 7)
Dr. House VIII (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3882)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (14)
Dr. House VIII (20)
Odložené případy IV (6, 7)
Co na to Češi
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (774)

Prima
6.10
7.00
9.10
9.50
10.20
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.35
22.50
23.55
0.55
1.50
2.50
3.55
5.30

Psí život (15)
Nový den
M.A.S.H (33)
M.A.S.H (34)
Rosamunde Pilcherová:
Léto u moře
Romantický film (N, 1995)
Walker, Texas Ranger IX (24)
Jake a Tlusťoch (18)
Policie Hamburk IV (23)
Námořní vyšetřovací služba VI
(19)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Slunečná (38)
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VI
(19)
Walker, Texas Ranger IX (24)
Jake a Tlusťoch (18)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.55 Odložené případy IV (5) 7.50 Čtyřlístek ve
službách krále 9.40 Teleshopping 10.10 Čínský zvěrokruh 12.15 Teleshopping 12.45 Kniha džunglí
14.40 Těžká váha, drama (USA, 2005) 17.25 Apollo
13, drama (USA, 1995) 20.00 Pan, fantasy film
(USA, 2015) 22.05 RocknRolla, akční film (VB,
2008) 0.20 Nezvratný osud 2, horor (USA, 2003)

Prima cool
8.05 Top Gear III 9.35 Flash (1) 10.25 Hvězdná
brána VII (9, 10) 12.30 Futurama VIII (1, 2) 13.20
Simpsonovi VII (6-9) 15.10 Hvězdná brána VII
(11, 12) 17.15 Futurama VIII (3, 4) 18.15 Simpsonovi
VIII (9-12) 20.15 Simpsonovi XXXI (9) 20.45 Teorie
velkého třesku XI (7) 21.10 Teorie velkého třesku XI
(8) 21.30 Partička 22.25 Na schovávanou (1) 23.30
Flash (2) 0.35 Simpsonovi VIII (9)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.05 Špinavá práce V (16)
8.05 Super Wings (44) 8.20 Psí život (14) 8.50
Super Wings (45) 9.05 Námořní vyšetřovací služba
VIII (22, 23) 10.55 Agent z Hongkongu 12.50
Slunce, seno, erotika 14.45 Lepší už to nebude
17.40 Příběh z Brooklynu 20.00 Statečné srdce,
historické drama (USA, 1995) 23.45 Po přečtení
spalte, krimikomedie (USA/VB/Fr., 2008)

středa 2. září 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.50 Panství Downton III (1/10) 10.55
Věra – nevěra. Komedie (ČR, 1972)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Televizní legendy
13.40 Všechno, co mám ráda
14.10 Klavír
14.20 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.25 To je vražda, napsala II
16.10 To je vražda, napsala II
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (10/39)
21.25 Naše děti
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Proč bychom se netopili (9/10)
23.40 Věra – nevěra
0.20 AZ-kvíz
0.45 Na forbíně TM

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
21.40
22.50
23.45
0.40
1.35
2.15
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3882)
Ordinace v růžové zahradě 2 (970)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (776)
Odložené případy IV (8, 9)
Dr. House VIII (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3883)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XIII
Malé lásky II
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (15)
Dr. House VIII (21)
Odložené případy IV (8)
Odložené případy IV (9)
Víkend
Co na to Češi

Prima
6.10
7.00
9.10
9.50
10.20
12.20
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.35
22.45
23.55
0.55
1.50
2.55
3.55
5.30

Psí život (16)
Nový den
M.A.S.H (34)
M.A.S.H (35)
Rosamunde Pilcherová:
Bouřlivé setkání
Romantický film (N, 1993)
Walker, Texas Ranger (1)
Jake a Tlusťoch (19)
Policie Hamburk IV (24)
Námořní vyšetřovací služba VI
(20)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Sestřičky Modrý kód (3)
Show Jana Krause
Polda III (3)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VI
(20)
Walker, Texas Ranger (1)
Jake a Tlusťoch (19)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.25 Sněhurka 6.40 Odložené případy IV (6, 7)
8.30 Velký Joe, 11.15 Těžká váha 14.00
Teleshopping 14.30 Pan 16.30 Neohlížej se, jde za
námi kůň 18.05 Vratné lahve 20.00 Obsluhoval
jsem anglického krále 22.30 Prci, prci, prcičky:
Kniha lásky, komedie (USA, 2009) 0.25 Divoši,
krimidrama (USA, 2012)

Prima cool
5.30 Umění je cool 7.20 Americký chopper (3)
8.40 Flash (1, 2) 10.25 Hvězdná brána VII (11, 12)
12.30 Futurama VIII (3, 4) 13.20 Simpsonovi VII
(10-13) 15.10 Hvězdná brána VII (13, 14) 17.15
Futurama VIII (5, 6) 18.15 Simpsonovi VIII (13-16)
20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku XI
(9) 21.50 Partička 22.35 Holky za mřížemi (8)
23.55 Flash (3) 0.50 Simpsonovi VIII (13)

Prima Max
6.05 Špinavá práce V (17) 7.15 Super Wings (45)
7.35 Psí život (15) 8.00 Super Wings (46) 8.10
Námořní vyšetřovací služba VIII (23, 24) 10.10
Herkules: Zrození legendy 12.10 Dívka v modrém
13.55 Příběh z Brooklynu 16.15 Tohle je válka! 18.15
Ples s princeznou 20.00 E. T. mimozemšťan,
rodinný fantasy film (USA, 1982) 22.20 Ostrý
nádech, thriller (USA, 2010) 0.15 Po přečtení spalte

čtvrtek 3. září 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 To je vražda, napsala II 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Televizní legendy
13.40 Kdo chce kam...
Komedie (ČR, 1981)
14.25 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.25 To je vražda, napsala II
16.10 Panství Downton III (2/10)
17.00 Všechno, co mám ráda
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Nejlepší Bakaláři
22.05 Proč bychom se netopili (10/10)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Pátek, čas motýlů
Detektivka (ČR, 1989)
0.10 AZ-kvíz
0.40 Toulavá kamera
1.15
Banánové rybičky

Nova
5.55
8.30
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
23.05
23.40
0.35
2.15
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3883)
Výměna manželek XIII
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (777)
Odložené případy IV (10, 11)
Dr. House VIII (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3884)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(971)
Ordinace v růžové zahradě 2
(972)
Život ve hvězdách
Dr. House VIII (22)
Odložené případy IV (10, 11)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

Prima
6.10
7.00
9.10
9.50
10.20
12.20
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.45
23.05
0.10
1.10
2.05
3.10
4.10
5.45

Psí život (17)
Nový den
M.A.S.H (35)
M.A.S.H (36)
Rosamunde Pilcherová:
Konec jednoho léta
Romantický film (N, 1994)
Walker, Texas Ranger (2)
Jake a Tlusťoch (20)
Policie Hamburk IV (25)
Námořní vyšetřovací služba VI
(21)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Slunečná (39)
Vinaři II (7)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VI
(21)
Walker, Texas Ranger (2)
Jake a Tlusťoch (20)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.20 Neohlížej se, jde za námi kůň 6.50 Odložené
případy IV (8, 9) 8.40 Pan 11.15 Herbie a stará
dáma 13.35 Vratné lahve 15.40 Obsluhoval jsem
anglického krále 18.05 Johnny Worricker: Strana
osm 20.00 Tvrdé palice, romantická komedie
(USA/N, 2008) 22.20 Dobré ráno, Vietname 0.45
Prci, prci, prcičky: Kniha lásky

Prima cool
8.30 Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem
a Lukášem Pavláskem (1) 8.55 Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy (6) 9.40 Simpsonovi XXXI
(9) 10.00 Jak se točí pohádka (1) 10.30 Hvězdná
brána VII (13, 14) 12.30 Futurama VIII (5, 6) 13.20
Simpsonovi VII (14-17) 15.10 Hvězdná brána VII
(15, 16) 17.15 Futurama VIII (7, 8) 18.15 Simpsonovi
VIII (17-20) 20.15 Hartova válka 22.50 Riddick

Prima Max
7.35 Špinavá práce II (3) 8.35 Super Wings (46)
8.50 Psí život (16) 9.20 Super Wings (47) 9.35
Námořní vyšetřovací služba VIII (24) 10.30
Námořní vyšetřovací služba IX (1) 11.35 Ples
s princeznou 13.20 Vražda v Orient expresu 15.45
E. T. mimozemšťan 18.10 Vyhoď máti z vlaku 20.00
Drahé tety a já, komedie (ČR, 1974) 21.45 Čtyři
pírka – zkouška cti 0.20 Ostrý nádech

pátek 4. září 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 Panství Downton III (2/10)
10.35 Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Reportéři ČT
14.45 Bláznova smrt
Detektivka (ČR, 1973)
16.05 Příběhy slavných...
Martin Štěpánek
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Četnické humoresky (11/39)
21.25 Všechnopárty
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Profesionálové
23.10 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz
0.40 Objektiv
1.10 Banánové rybičky
1.35 Pod pokličkou

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
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
21.30
22.45
0.30
1.25
2.10
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3884)
Ordinace v růžové zahradě 2 (971)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (778)
Odložené případy IV (12)
Odložené případy IV (13)
Dr. House VIII (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3885)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava II (7)
Dáma a Král (14)
Teror
Thriller (USA, 2011)
Dr. House VIII (23)
Odložené případy IV (12)
Odložené případy IV (13)
Co na to Češi

6.10
7.00
9.10
9.50
10.20
12.20
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.30
23.15
0.05
1.05
2.05
3.05
4.10
5.20

Prima

Nova Cinema

Psí život (18)
Nový den
M.A.S.H (36)
M.A.S.H (37)
Rosamunde Pilcherová: Hra světel
Romantický film (N, 1995)
Walker, Texas Ranger (3)
Jake a Tlusťoch (21)
Policie Hamburk V (1)
Námořní vyšetřovací služba VI
(22)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Polda III (4)
Drahé tety a já
Komedie (ČR, 1974)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VI
(22)
Walker, Texas Ranger (3)
Jake a Tlusťoch (21)
Prostřeno!
Šéf na grilu
Pohoda u krbu

6.55 Odložené případy IV (10, 11) 8.50 Lego: Liga
spravedlivých vs. Legie zkázy 10.50 Obsluhoval
jsem anglického krále 13.45 Orlové práva 16.00
Tvrdé palice 18.20 Bravo girls: Hurá do toho! 20.00
Toy Story 2: Příběh hraček, animovaný film (USA,
1999) 21.45 Tammy, komedie (USA, 2014) 23.35
Volte mě!, komedie (USA, 2012)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.55 Americký chopper (5)
8.20 Autosalon.tv 9.30 Re-play 10.00 COOL
e-sport 10.25 Hvězdná brána VII (15, 16) 12.30
Futurama VIII (7, 8) 13.20 Simpsonovi VII (18-21)
15.10 Hvězdná brána VII (17) 16.10 Hvězdná brána
VII (18) 17.15 Futurama VIII (9) 17.45 Futurama VIII
(10) 18.15 Simpsonovi VIII (21-24) 20.15 Rambo
22.15 Vetřelci

Prima Max
5.20 Nad zimní krajinou 6.05 Špinavá práce II (5)
7.05 Super Wings (47) 7.20 Psí život (17) 7.50
Super Wings (48) 8.05 Námořní vyšetřovací služba
IX (1, 2) 10.05 Tohle je válka! 12.00 Robin Hood
14.15 Vyhoď máti z vlaku 16.10 Láska na víně 17.55
Čarovná země, rodinný fantasy film (USA, 2004)
20.00 Pro hrst dolarů, western (It./Šp./N, 1964)
22.10 Kořist 23.55 Čtyři pírka – zkouška cti
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„Opravy nemocnic i silnic se
vlečou. Dokážeme to změnit“
Hnutí ANO povede do
krajských voleb na
Královéhradecku úspěšný
podnikatel Jaromír
Dědeček. Věří, že teď už
ostatní politici ANO
neobejdou a hnutí tak
pomůže kraji k rozvoji.

Jaromír Dědeček
Narodil se 18. prosince 1958
v Liberci, žije v obci Markvartice
na Jičínsku.
■ Po gymnáziu v Turnově
vystudoval Vysokou školu
ekonomickou v Praze.
■ Začínal jako obráběč kovů
a ekonom v JZD Sedmihorky.
V roce 1990 založil s kolegy
strojírenskou firmu SECO, kde
pracoval jako generální ředitel.
■ Nyní se věnuje výchově dvou
dcer, ekonomickému
poradenství a přípravě na
podzimní volby, do nichž jde
jako lídr hnutí ANO na
Královéhradecku.
■

Čeká nás po celkem parném létě
také pořádně horký podzim?
Pokud narážíte na volby u nás v kraji,
tak určitě. (usmívá se) I po podrazu, ke
kterému došlo po minulých volbách,
kdy jsme byli jako vítězové zákulisními
dohodami vytlačeni z krajské koalice,
jsme se celé čtyři roky chovali jako opozice velmi slušně. Snažili jsme se prostě
najít co nejlepší řešení pro obyvatele
kraje a v mnoha rozhodnutích jsme hlasovali společně s krajskou koalicí. To je
myslím rozdíl oproti politice celostátní,
kde se rozhoduje striktně podle stranického klíče.
Až taková idyla to ale v Královéhradeckém kraji také nebyla, že?
S mnoha věcmi jsme rozhodně spokojení nebyli. Jde zejména o zdravotnictví,
kde vázne mnoho projektů. Celou dobu
mě štvalo dění kolem dostavby náchodské nemocnice, které provázela korupce a neustálé oddalování realizace. Štve
mě i situace kolem stavby operačních
sálů ve Dvoře Králové nebo zásadní modernizace nemocnice u nás v Jičíně.
Z mého pohledu je strašně pomalá i modernizace krajských silnic. Jsou k dispozici stále větší peníze jak od státu, tak
od Evropské unie, ale opravy se hrozně
vlečou. Jako vášnivý cyklista, který každý rok najede po kraji tisíce kilometrů,
vím, o čem mluvím. To všechno bych
chtěl změnit. A na kandidátce máme dostatek odborníků, se kterými to dokážu.
Přestože jste se jako opozice chovali, jak říkáte, velmi slušně, krajská
koalice odmítla váš návrh na zřízení
Krajské ekonomické rady, která by
monitorovala vývoj v podnicích na
území kraje a upozorňovala na hrozící problémy. Čím si to vysvětlujete?
Víte, já jsem člověk z továrny, z terénu.
Všechna svoje manažerská rozhodnutí
jsem dělal na základě informací z provozu. Nikdy bych si nedovolil řídit podnik
jenom z kanceláře. A politici současné
koalice rozhodují jenom ze svých kance-

nou důležité věci. A přitom nekrást.
U každé investované koruny musí být
jasné, komu, kam a na co jde. Vždyť
u nás v kraji chybí například tisíc míst
v domovech pro seniory. O rozbitých
silnicích, váznoucích investicích do
zdravotnictví nebo penězích na boj se
suchem se mluví pořád, ale dělá se jen
velmi málo. Teď je šance to změnit.

Jaromír Dědeček byl dlouhá léta generálním ředitelem strojírenské společnosti SECO, kterou spolu s kolegy založil v roce 1990.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
láří, na základě zprostředkovaných informací. Kvůli tomu se ale mohou rozhodovat špatně, nebo pozdě. Protože
hodně majitelů nebo ředitelů velkých firem v kraji osobně znám, nabídl jsem
jako vstřícný krok zřízení Krajské ekonomické rady, která by získávala informace přímo v terénu. Koalice to odmítla a dál rozhoduje slepě z kanceláří.
Nakonec jste se rozhodl objet podniky v kraji sám. Jaké jsou tedy informace přímo z terénu?
Zdá se, že velký problém budou mít strojírenské firmy. Zvláště ty, které se orientují na export nebo na výrobu pro automobilky. Tady je možné očekávat na
podzim propouštění. Špatná je situace
i ve společnostech, které vyrábějí sklo

či šperky. U restaurací, penzionů a hotelů strašně záleží na lokalitě. V těch
atraktivních, turistických, mají šanci
přes léto jarní výpadek příjmů nahradit.
Jsou ostatně i společnosti, kterých jako
by se krize netýkala. To je třeba případ
jednoho z největších zaměstnavatelů
v kraji – firmy Juta ze Dvora Králové.
Tam podle ředitele Hlavatého nestíhají
kvůli nedostatku lidí vyrábět.
Zdá se, že podzim bude tedy horký
hlavně v ekonomice. Máte jako ekonom a úspěšný manažer nějaký recept, jak situaci zlepšit?
Tady bych si pomohl známým Masarykovským „nebát se a nekrást“. Nebát se
investovat, klidně i za cenu krátkodobého zadlužení. Dáme lidem práci a vznik-

Během léta došlo i ke schválení definitivní kandidátky hnutí ANO pro
volby v Královéhradeckém kraji. Můžete představit, kdo vám „kryje
záda“ na dalších místech?
S konečnou podobou kandidátky jsem
nadmíru spokojený. Hned na druhém
místě je známá hradecká veterinářka
Ivana Hantschová. Ivana je odbornicí
na životní prostředí, což je vedle ekonomiky další důležitá oblast, které se chceme věnovat. Na třetím místě je starosta
Hronova Petr Koleta a jako čtyřka kandiduje další starosta, Zdeněk Praus
z Častolovic. Starostové jsou v každodenním kontaktu s lidmi a jejich potížemi, proto jsou tyto poznatky strašně cenné. A na pátém místě je Honza Kříž, který pracuje v automobilovém průmyslu.
Což je vzhledem k problémům, o kterých jsme již mluvili, také velmi důležité. Kandidátku jsme vzhledem k problémům, které nás čekají, do poslední chvíle velmi pečlivě aktualizovali. Z toho je
vidět, že odborníků na nejrůznější témata máme v hnutí dostatek. Věřím, že dostaneme možnost zlepšit život lidem
v kraji. Velmi se na tu práci těším.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

ZPÁTKY DO ŠKOLY
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Za psími hrdiny i bájným Golemem
Dějiny světa v 50 psech
Mackenzi Leeová

Většina milovníků psů zná
Fida, symbol
psí věrnosti až
za hrob, nebo
první psí kosmonautku Lajku, ale co
Martha, starý
anglický vlčák
Paula McCartneyho, či velšský corgi, psík, který by nejspíš soutěž krásy nevyhrál, ale stal se majestátním symbolem britské koruny? Pes
domácí stál ale věrně po boku člověka již
mnohem dříve – například srdnatý Peritas
doprovázel svého pána Alexandra Velikého na vojenských taženích. Vydejte se
s bestsellerovou autorkou Mackenzi Leeovou na zábavnou cestu světovou historií –
padesát psích hrdinů vás přesvědčí, že nebyli jenom společníky svých majitelů.
192 stran, Nakladatelství JOTA
INZERCE

Blanokřídlí České
a Slovenské republiky II

Golem

Když dětem nejde čtení 1

J. Macek, L. Roller, K. Beneš,
K. Horký, J. Holuša
Druhý díl řady atlasů blanokřídlých, v rozšířené
podobě zahrnující spolu s faunou
České republiky
i druhy vyskytující se na Slovensku, je pokračováním před několika lety vydaného a veřejností dobře přijatého prvního dílu, který se do současnosti
dočkal již dvou dotisků. Na rozdíl od prvního dílu cílem druhého nebude jen poskytnout ucelený přehled o fauně obou
územních celků, ale zároveň poskytnout i
možnost jejich určování. Tím se tato publikace liší od předchozího dílu: není jen
pouhým atlasem, ale zároveň se stává i určovací příručkou umožňující identifikaci.
670 stran, Nakladatelství Academia

Gustav Meyrink

Pro
čtenáře
21. století pořídil
zcela nový český
překlad Hanuš
Karlach. Meyrinkův slavný román
připomíná bolestnou zpověď člověka, který je přesvědčen, že mu
bylo v životě strašlivě, nespravedlivě ublíženo. Hlavní postavu – Athanasia Pernatha, rytce drahokamů žijícího v židovském ghettu – pronásleduje jedna noční
můra za druhou. Jako by ho řídily temné
bytosti, ovíjela neproniknutelná chapadla
úřední moci a pronásledovali zasvěcenci
tajných spiknutí. Před očima běží expresionistické melodrama, hororová evokace magické Prahy a jejího ghetta, jež navštěvují duchové; snová próza se proplétá po dláždění temných, úzkých uliček.
392 stran, Nakladatelství LEDA

Stanislava Emmerlingová
Tyto pracovní
listy jsou zábavnou čítankou určenou dětem,
které při běžné
výuce
čtení
v první třídě nezvládly plynulé
čtení otevřených
slabik a slov
z nich složených a které čtou bez porozumění. Pracovní listy jsou vhodné i
pro individuální práci s dyslektickými
dětmi integrovanými v běžných třídách základní školy, případně k výuce
čtení ve specializovaných dyslektických třídách, zvláštních školách
a také k nácviku čtení v pedagogicko-psychologických poradnách nebo
v domácím prostředí pod vedením rodičů, s vyučujícím dítěte nebo se speciálním pedagogem.
80 stran, Nakladatelství Portál

ŽIVOT V KRADCI KRÁLOVÉ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Muzeum připomíná začátky naší armády
HRADEC KRÁLOVÉ | Význam zahraničních legií v 1. světové válce a po ní,
rozloučení s Rakousko-Uherskem i
vznik československé armády přibližuje nová výstava v Muzeu východních
Čech v Hradci Králové s názvem

1920–2020: Století československé
ústavnosti a demokratické armády.
„Když se řekne prvorepubliková armáda, lidé si obvykle představí pouze
pohraniční opevnění, ti zasvěcenější maximálně zářijovou mobilizaci 1938. Při-
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POliklinikA iii, E. Beneše 1549, Hradec králové 12
tel.: 495 260 360, e-mail: irena.mizerova@zdravpo.cz
OtEVíRAcí DOBA: Po - Pá 8.00 - 16.30 hod.

tom to byla 20. léta, kdy naše armáda patřila ke světové špičce. O tom dnes málokdo ví. Mobilizace byla například i v
roce 1921,“ uvedl ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich.
Výstava, která potrvá do 1. listopadu,
je plná originálních exponátů a informačních tabulí, nechybí unikátní filmové záběry ani dobové hudební podkreslení. Z velké části se na ní podíleli nadšenci a příznivci vojenské historie.
„Jsou zde předměty ze soukromých sbí-

rek, pomohlo i Muzeum československých legií a také Parlamentní knihovna
České republiky. Výstava se skládá z perel sbírek fandů vojenské historie a členů různých klubů vojenské historie,“
přiblížil vznik výstavy její kurátor Jan
Hrubecký.
Výjimečnost výstavy dokresluje i to,
že podobně ucelená expozice u nás dosud nebyla k vidění.
„Zachycuje období, které není příliš
populární a je rovněž specifické průnikem vlivů souvisejících s Rakousko
Uherskem, zahraničními legiemi a tvořící se Československou armádou. Tehdy
ještě nebyla tak mohutná a moderní
jako vojsko, které si dosud spojujeme s
rokem 1938 a jeho dramatickým průběhem,“ vysvětlil Hrubecký.
Roku 1920 se do vlasti vrátili legionáři a zároveň vrcholil dvouletý proces,
kdy se z Československa stala plně
funkční parlamentní demokracie. 29.
února 1920 byla vydána ústava, která
platila až do roku 1948. „Letos to je 100
let. Myslím si, že je to výročí velmi významné,“ doplnil Hrubecký.
(sd)

VYHLÍDKOVÉ
PLAVBY
s podporou
města hradce kralové

Tel.: 777009143

www.paroplavbahk.cz

Hodinové plavby na parnících
či motorových lodích
Půjčovna čtyřmístných pramic
Smetanovo nábřeží, Hradec Králové
(naproti městským lázním)

AUTOtech spol. s.r.o., Polní 190, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 585 071, www.autotechhk.cz

KVĚTEN – ČERVEN A ZÁŘÍ – ŘÍJEN
po – pá 14.00 – 18.00 hod.
so – ne 10.00 – 19.00 hod.
ČERVENEC – SRPEN
po – ne 10.00 – 19.00 hod.

LÉTO JEŠTĚ NEKONČÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Vévoda dorazí
na zámek
Na začátku září se na
náchodském zámku opět
uskuteční Kuronské
slavnosti. Návštěvníci
se mohou těšit na
bohatý program.
NÁCHOD | Město Náchod a Státní
zámek Náchod vás zvou na náchodské
Kuronské slavnosti 2020, které se uskuteční v sobotu 5. září 2020. Součástí
akce bude rozmanitý řemeslný trh regionálních produktů, denní i noční prohlídky zámku oživené dobovými postavami, výtvarné dílny v Galerii výtvarného
umění v Náchodě, výstava dravých ptáků i šermířská vystoupení.

Vystoupí Lenka Dusilová
Děti se mohou těšit na bohatý doprovodný program – skákací hrad, pouťové
houpačky a mnoho dalšího. Tradičně nebude chybět příjezd vévody Kuronského se svou družinou (ve 13 hodin). ProINZERCE

gram bude zakončen vystoupením zpěvačky Lenky Dusilové s kapelou (od
19.30 hodin, vstupné 100 korun, snížené vstupné 50 korun). A proč má tradiční akce název Kuronské slavnosti?
V roce 1792 odkoupil náchodský
zámek i s panstvím Petr Biron, vévoda
Kuronský a Zaháňský, který se zasloužil o kulturní rozkvět. Na jeho počest
jsou dnes pořádány Náchodské Kuronské slavnosti.
(sd)

Pop-funková kapela Praha.

tel.: 739 629 482 e-mail: mks@lazne-belohrad.cz
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Duchovní vůdce Indie Mahátma Gándhí: Svoboda je bezcenná, neznamená-li také ...

Tajenka: .. svobodu se mýlit.

INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

SRPEN / ZÁŘÍ 2020

1. NÁKUP produktů V AKCI

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

SEMTEX
Krvavý pomeranč
0,5 l

SEMTEX
Originál 0,5 l

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

BIREL
Citronáda 0,5 l
BIRELL
Cola 0,5 l

BIRELL
Červený
pomeranč
0,5 l

BIRELL
Ledový čaj 0,5 l
SEMTEX
Forte 0,5 l
BIRELL
BIR
Bez
Bezovka
0,5
0 l

BIRELL
BI
Limetka &
Lime
Malin 0,5 l
Malina

VELKO
POPOVICKÝ
OPO
KOZEL
světlý 0,5 l
svě
PILSNER
URQUELL
ležák 0,5 l

BIRELL
světlý 0,5
,5 l

KLÁŠT
KLÁŠTORNÁ
K ALCIA
sycená
1,5 l

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LE VNĚ JI

Více na: www.coopmobil.cz

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max.
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 8. 2020 do 30. 9. 2020 ve vybraných prodejnách
sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

OO
IC

JTE

AKCE
ČASOVĚ
OMEZENA!

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní kartu
COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP mezera
DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 01082020 12345)

BIRELL
Pomelo & Grep
p 0,5 l

PU

Pořiďte si COOP Mobil
Mobil, vyberte
až 5 čísel kamarádů, rodiny, známých
a volejte mezi nimi zcela ZDARMA!

KLÁŠTORNÁ
ORNÁ
KALCIA
A
jemně sycená
ycená 1,5 l

S

SEMTEX
High 0,5 l

POŘI Ď
TE

KOFOLA originál 2 l

BIRELL
polotmavý
vý 0,5 l

BIRELL
polotmavý
Citrón 0,5 l

Královéhradecký kraj
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Hospitál Kuks byl první památkou
v ČR využívající prohlídky s rozšířenou realitou

Návštěvníci historického hospitálu Kuks v Královéhradeckém
kraji mohou už přes rok využívat aplikaci, která je prostřednictvím obrazovky jejich chytrého mobilního zařízení přenese
v čase o pár století zpět. Tři sta
let starý barokní areál byl první
památkou v ČR, která prohlídky
s rozšířenou realitou začala
loni v květnu využívat.
“Když před třemi staletími hrabě Špork zamýšlel
v Kuksu vybudovat oázu
umění, určitě netušil, že
sem o mnoho a mnoho let později budou
mířit tisíce lidí ze
všech koutů světa.
Barokní perla stojící
v Královéhradeckém
kraji si mimořádnou
pozornost
zaslouží, stejně tak její návštěvníci. Stroj času
zatím lidstvo nevynalezlo, přesto jsme dali
všem jedinečnou možnost
přenést se v čase do doby
největší slávy hospitálu,” říká
hejtman
Královéhradeckého
kraje Jiří Štěpán.

Aplikace prostřednictvím mobilního zařízení
zobrazuje prostředí barokního areálu v době

18. století. Uživateli se tak naskýtá jedinečný
pohled do minulosti. Kromě toho aplikace
nabídne i odborný výklad. Aplikace Visit.
More, kterou Královéhradecký kraj nechal
vyvinout, slouží podle královéhradeckého
hejtmana i při výuce na základních a středních školách. Nedílná součást dnešní mladé
generace tak nachází své uplatnění nejen ve
volném čase, ale i při vyučování.
Stačí chytré zařízení
Královéhradecký kraj byl prvním v České republice, který projekt prohlídek
památek s využitím rozšířené
reality “vypustil” do života.
Autorem aplikace je společnost More.is.More,
která se specializuje
na
postprodukci
ve filmu a reklamě. Na přípravě
firma spolupracovala s obecně
prospěšnou společností Revitalizace Kuks. Vícejazyčná aplikace
Visit.More je určena pro všechny
majitele chytrých
telefonů a dalších
zařízení podporujících operační systémy
Android a iOS.
“Barokní hospitál v Kuksu je jedním z nejnavštěvovanějších turistických
cílů v Královéhradeckém kraji. Mobilní aplikace nejenže lidem umožní přiblížit si dobu, kdy

památka vznikla, ale především jim zpříjemní jeho návštěvu. Nahradí průvodce i tištěné
brožury a popíše lidem, co vlastně vidí. To vše
v češtině, polštině, angličtině a němčině,” vysvětluje radní pro cestovní ruch Pavel Hečko.
More.is.more touto aplikací ústy svého výkonného ředitele Jiřího Forejta pomáhá přenést turismus v Česku do 21. století. A jak to
funguje? “Přijdete na Kuks, stáhnete si naši
aplikaci na AppStoru nebo GooglePlay a pak
už jen procházíte památku a přes fotoaparát
vašeho mobilního telefonu či tabletu vidíte digitální rekonstrukci celého objektu Kuks v roce
1724,” říká Forejt s tím, že aplikace je připravena i na zařízení, která současný trh ještě
nenabízí. Udržitelnost projektu je díky tomu
zajištěna na léta dopředu.
DaTa pRo ucHováNí pamáTKy
Naskenovaná data navíc poslouží pro uchování památky pro budoucnost v případě přírodních či jiných katastrof. Podobně se data
využívají například i při renovaci shořelé katedrály Notre-Dame v Paříži.
Barokní areál v Kuksu nechal na přelomu
20. a 30. let 18. století vystavět František
Antonín Špork za účelem péče o přestárlé
a práce neschopné muže z okolí. Oblíbeným výletním místem se stal ve 20. století.
V současnosti do areálu zavítá na 100 tisíc
turistů ročně.
Kromě areálu historického hospitalu Kuks si
mohou návštěvníci v Královéhradeckém kraji užívat prohlídku s rozšířenou realitou také
v Archeoparku Všestary či při návštěvě Braunova Betlému. www.kr-kralovehradecky.cz
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Trutnov, Náchod a Rychnov

Dvořák: Liga třeba ještě přijde
Fotbalový útočník Pavel
Dvořák se po letech
vrátil do Hradce Králové
i druhé ligy. Zkušenější
a poučenější.

né je k něčemu dobré. Vzhledem k
tomu, že jsme s Jihlavou sestoupili, se
mi naskytla možnost jít do Olomouce.
Kdybychom se zachránili, třeba bych
zůstal, a kdovíjak by to tam bylo.
Dobrá zkušenost?
Musím říct, že v Olomouci se to úplně
nepovedlo.

RADOMÍR MACHEK
HRADEC KRÁLOVÉ | Ještě nějakou prvoligovou sezonou by nepohrdl, ale
věci tak, jak se vyvinuly, přijímá a nestěžuje si. Pro útočníka Pavla Dvořáka z
nich vyplývá nejen návrat do Hradce
Králové, kde kromě uplynulých pěti sezon působil celou kariéru, ale i sestup
do 2. ligy.
„Asi to bylo jediné váhání v rozhodování, jestli jít zpátky do Hradce, nebo
třeba ještě zkusit alespoň rok jinde,“
říká jednatřicetiletý útočník, který si
kromě Jihlavy, Olomouce a Slovácka,
kde v posledních pěti letech působil, nejvyšší fotbalovou soutěž zahrál i předtím
právě za Hradec.
Jak těžké rozhodnutí to pro vás
tedy bylo?
Těžké jen z toho pohledu, že jsem ještě
možná chtěl být v první lize. Avšak
když nedopadlo Slovácko, tak než čekat
a někam jít až na poslední chvíli, to
jsem nechtěl. Navíc všechno bylo pro,
samé plusy. Nikde ale není napsané, že
si první ligu ještě někdy nezahraju.
INZERCE

Pavel Dvořák (zcela vlevo) přijímá od Adama Vlkanovy a Filipa Novotného
gratulace ke vstřelení gólu v přípravném zápase s Teplicemi. FOTO | FCHK.CZ
Jak se změnil Pavel Dvořák za pět
let, co byl mimo Hradec?
V ničem, podle mě jsem v podstatně
stejný, jen jsem starší o pět let. Jako
všichni.
A co jste po pěti letech strávených
mimo Hradec v něm našel?
Spoluhráče už jen asi dva, ale to je jasné, pět let je ve fotbale dlouhá doba. Jinak je všechno skoro stejné, hlavně stadion. Na druhé straně mi působení
mimo Hradec přineslo jednu zkušenost.
Jakou? Povídejte.
Když jsem tady byl předtím, měl jsem
pocit, že se všude mají lépe, ale vůbec
to tak není. Tady jsou super podmínky,
stejné a někdy i lepší než v první lize.

Samozřejmě kromě stadionu. Ale i tak
zázemí a servis jsou v pohodě.
Mimo Hradec jste byl pět sezon,
jaké byly?
Ne vždy takové, jak si člověk představoval. Třeba hned první rok v Jihlavě,
kam jsem z Hradce přestoupil, odvolali
trenéra Klusáčka, za kterým jsem tam
šel. Pak to bylo složité, skoro jsem nehrál, jen jsem střídal. Nakonec se to zlomilo a nastartovalo k lepšímu, a tak teď
zpětně nelituji a jsem rád, že jsem to
zkusil.
Nakonec vás to vyneslo výš. Poté,
co Jihlava z první ligy sestoupila,
vás angažovala Olomouc.
Trochu se tady ukázalo, že všechno špat-

Zahrál jste si tam evropské poháry,
což asi nebyla špatná zkušenost.
To je pravda, byli jsme v Kazachstánu a
pak v Seville, tam to opravdu nebylo
špatné.
Před minulou sezonou vás Olomouc
poslala na hostování do Slovácka,
byl ve hře i Hradec?
O tom nic nevím, až teď volal sportovní
ředitel Szabou, že je šance se vrátit.
Co čekat od sezony, která následuje
po té hodně netradiční loňské?
Jen doufám, že se vše vyřeší, že se bude
hrát každý týden, že týmy nebudou v karanténě a že nepřijde dlouhá pauza.
Příprava byla krátká, jen čtyři zápasy, které týmu i vám vyšly. Asi to je
vítané povzbuzení.
Nemá cenu se plácat po zádech, že v Náchodě či s Chlumcem nám to šlo, je to
jen příprava, i když v prvním zápase
jsme porazili Teplice. Až soutěž naši
kvalitu ukáže, ovšem na druhé straně je
to dobrý odraz.

Start ligy nepřišel
kvůli testům
HRADEC KRÁLOVÉ | Hned na startu
se hradečtí fotbalisté na vlastní kůži přesvědčili, že letošní sezona může být hodně ošidná. Jen pár hodin před zápasem
se k nim dostala zpráva, že se u jednoho
z fotbalistů Vlašimi, s níž se měl Hradec v letošní druholigové premiéře v neděli utkat, byla zjištěna přítomnost nového koronaviru. Ligová fotbalová asociace musela zápas v Hradci odložit.
Pro hradecké trenéry to byla hned v
úvodu sezony komplikace, předzápasová příprava přišla vniveč. „Museli změnit tréninkový mikrocyklus a tým trénoval. Bohužel na podobné případy se asi
musíme připravit, i když se dopředu nedají odhadnout,“ uvedl tiskový mluvčí
klubu Michal Petrák. Kvůli nemoci covid 19 se v druhé lize nehrál v úvodním
kole ani zápas mezi Chrudimí a Jihlavou. V nejvyšší soutěži se naopak uskuteční všech devět zápasů i přesto, že se
koronavirus před začátkem ligové sezony vyskytl v sedmi z 18 týmů, kontrolní
testy byly všude negativní.
Zápas s Vlašimí se nakonec odehrál
ve středu po uzávěrce tohoto vydání týdeníku 5plus2.
(hek)

