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Petr Kolečko
Filmem
Zbožňovaný
jsem svým
rodičům
splnil očekávání
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Bílé zlato v Litovli vyrábějí už 150 let
NA FORMU POUŽILI VOSK

Chemici zjistili, z čeho
barbaři vyráběli formy

...str. 31

BOROVSKÉHO „POLICAJT“

Zapomenutý osud komisaře
Františka Dedery
...str. 6 a 7

Muzeum Litovel připravilo výstavu ke 150. letům historie cukrovaru ve městě. Navštívit ji lze až do 30. prosince a zájemci
na ní uvidí i jeden výjimečný exponát – obraz položení základního kamene cukrovaru od Františka Flasara, místního
malíře, který vznikl u příležitosti 100. výročí závodu. Program expozice pamatuje i na děti, které se procvičí při skládání
dřevěné řepy, čeká je i pohádka O veliké řepě.
FOTO | LITOVELSKÁ CUKROVARNA, MAFRA

10 000 kroků městem
Postávání na zastávkách MHD, popojíždění autem při
dopravních zácpách nebo prodírání se kolonami aut
na kole je možné obejít. Stačí prostě jen chodit.
PETRA ČERNOBILOVÁ
OLOMOUCKÝ KRAJ | Objevit kouzlo
a přínosy obyčejné chůze. To je cílem
výzvy 10 000 kroků, která má nejen posílit zdraví, ale také upozornit na podmínky pro chůzi především ve městech.
V Olomouckém kraji se do výzvy zapo-

jila města Olomouc, Prostějov, Tovačov, Mohelnice nebo například Zábřeh.
Cílem výzvy je vrátit chůzi zpět do
„všedních dnů“, motivovat sebe i ostatní k pravidelnému pohybu, zlepšit si
vlastní kondici, zdravotní stav a pomoci
městům vytvářet příjemná místa pro život. To jsou hlavní cíle výzvy 10 tisíc

kroků, do které se v říjnu zapojilo několik měst v Olomouckém kraji.
Že může chůze změnit život, dokládá
i příběh Radka z Prostějova, který se do
výzvy přihlásil. Kvůli své váze, která se
vyšplhala až na 176 kilo, byl pro něho
jakýkoliv pohyb utrpením. V polovině
března začal chodit a váha šla dolů.
Do říjnové výzvy se přihlásil i Jiří ze
Zábřehu. „Snažím se chodit každý den,
motivujeme se i s ostatními. Už teď
mám na kontě více kroků než v jarní výzvě,“ řekl Jiří s tím, že v chození bude
pokračovat. POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3

MARTIN STRANKA

Když fotky vznikají jako film.
Čech za ně získává ceny ...str. 8

MÝTY O MLÉKU

Vyvolává průjmy a je rizikem
jej přidávat do kávy? ...str. 12
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KRÁTCE
Na Dušičky je doprava
na hřbitov a zpět zdarma
ŠTERNBERK | Město Šternberk zajistilo autobusovou dopravu na hřbitov
a zpět v sobotu 30. října a v neděli
31. října – jízdné hradí město Šternberk.
Návštěvníci hřbitova mohou využít parkování před hlavní branou a také parkoviště u severní brány, ke kterému je přístup ze silnice ve směru na Uničov. Kapacita parkoviště je 26 míst.
(dmk)

Strážníci se zaměří
na Památku zesnulých
OLOMOUC | Olomoučtí strážníci posílí
hlídky na Dušičky nejen u centrálního
hřbitova v Neředíně, ale i u ostatních
městských hřbitovů. V jejich okolí budou hlídat necelé dva týdny. Návštěvníkům hřbitovů městská policie doporučuje, aby kvůli možným dopravním komplikacím a omezeným parkovacím místům využili hromadnou dopravu. Ti, kteří pojedou autem, by měli respektovat
pokyny strážníků a dopravní značení.
Pamatovat také musí lidé na to, aby se
nestali cílem zlodějů.
(dmk)

Na radnici se vrací
připomínka T. G. Masaryka

OLOMOUC | Při příležitosti oslav vzniku Československa byla na olomoucké
radnici odhalena obnovená pamětní deska připomínající první návštěvu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Olomouci. „První oficiální návštěva prezidenta Masaryka se odehrála v září 1921.
Pro Olomouc i celý region to bylo mimořádně významné,“ řekl primátor Miroslav Žbánek. Autorem busty byl olo(dmk)
moucký sochař Julius Pelikán.
INZERCE

Nabízíme až 3000 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

„Někteří muži tvrdí, že
vývod není jejich věc“
Je to už téměř dvacet
let, co Milena Drdáková
převzala na I. chirurgické
klinice Fakultní
nemocnice v Olomouci
agendu stomické sestry.
DALIBOR MAŇAS
OLOMOUC | Péče o pacienty s vývodem doznává stále výraznějších změn.
Rychlým tempem se modernizují pomůcky pro stomiky, život se stomií je
častěji tématem veřejných diskusí a věnují se mu média.
„Je moc dobře, že se o tom mluví a že
se šíří osvěta. Špatné ale je, že rok od
roku roste počet pacientů,“ upozornila
stomická sestra Milena Drdáková
z I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, jejíž dlouholetou péči
o stomiky ocenila na začátku října v anketě Moje stomická sestra pacientská organizace České ILCO.
Milena drdáková původně pracovala
na jednotce intenzivní péče a později
v ambulanci. „Jak otěhotněla tehdejší
stomická sestra, pověřili mě její prací.
Spadla jsem do toho rovnýma nohama.
Tato specializace tehdy nebyla úplně
nejlákavější. Když jsem začínala v roce
2002, neměli stomici k dispozici tolik
pomůcek,“ zavzpomínala Drdáková.
Základní pomůckou byly gumové
pásy, kterým se říkalo Jánošíkovy. „To
byly pásy s kroužkem a manžetou, do
které se navlékal obyčejný igelitový sáček. Kůže v okolí stomie se natřela vrstvou zinkové pasty, přiložila gáza, která
měla chránit, a připevnil se stomický
pás. Gáza velmi rychle nasákla stolicí
a velmi zapáchala. Kvalita života těchto
lidí byla špatná,“ popsala.
Pokrok však lidem s vývodem život
zpříjemnil. „Mám pocit, že firmy mezi
sebou soupeří a konkurují si, přicházejí
stále s něčím novým. Zvyšuje se kvalita
stomických sáčků, mění se materiál textilií, výpustě na suchý zip u vypouštěcích sáčků, lepicí materiál absorbuje
více vlhkosti. Je velký výběr i v příslušenství,“ řekla Drdáková.
Sestra stála u zrodu olomoucké pobočky pacientské organizace ILCO.
Zpočátku klub vedla a má na starosti

Když Milena Drdáková začala se
stomiky před lety pracovat, byla
úroveň jejich pomůcek nesrovnatelná s dneškem. FOTO | FN OLOMOUC
kroniku. „Nebylo jednoduché skloubit
práci pro klub se zaměstnáním. Naše organizace slaví letos deset let.“
Před dvaceti lety se sestra starala
zhruba o dvě desítky nových pacientů
ročně, v posledních letech je jich víc.
Drdáková je vděčná, že na práci se stomiky již není sama. „Nebylo výjimkou,
že jsem chodívala domů i v deset večer,
protože jsem nestíhala vedle péče vyplnit všechny papíry,“ přiblížila.

Podpora pacientů
Práce stomické sestry spočívá zejména
ve vzdělávání pacientů a jejich psychologické podpoře. „Pečujeme o ně již
před operací, když o to mají zájem. Většina je z diagnózy zaskočena a nejsou
schopni se s ní vyrovnat. To, že operace
skončí střevním vývodem, nechtějí přijmout. Před operací jim zaznačíme na
břicho kolečko, aby operatér viděl, kde
je nejvhodnější místo pro vyvedení stomie. Když jsou přeloženi na naše oddě-

lení, začneme za nimi chodit a začínáme je do problematiky zasvěcovat,“
uvedla Drdáková.
„Dříve jsem pracovala jen na ambulanci a nemocného mi šestý, sedmý den
po výkonu dovezli v psychicky špatném stavu. Když s nimi můžu komunikovat od počátku, daří se psychický šok
z vývodu zmírnit,“ dodala s tím, že
když pacient nemá o edukaci zájem,
musí se zapojit rodina.
Rozdíly mezi ženami a muži údajně
nepanují. „Je pravda, že část ženatých
mužů chce do péče zaangažovat manželku. Situaci vnímají tak, že to není jejich
věc, že starost o výměnu sáčků bude na
manželce. Ženy se víc stydí a ostýchají
se před manželem stomii ukázat. Mnoho žen jsem musela přesvědčovat, aby
o tom s manželem mluvily. Manželé se
s tím většinou vyrovnají, protože o manželku dostanou strach a vezmou to jako
zodpovědnost,“ shrnula její kolegyně
Kamila Mikolowitschová.
Obě stomické sestry se shodují, že je
ve Fakultní nemocnici Olomouc péče
o stomické pacienty na vysoké úrovni.
„O nemocné pečujeme pět dnů v týdnu,
zatímco v některých nemocnicích mají
poradnu jednou týdně. Pacienti na nás
mají číslo a mohou volat. Domluvily
jsme jim i zásilkovou službu. Když si zatelefonují, my pomůcky objednáme
a firma jim je doveze až domů,“ řekla
Mikolowitschová.
Stomickým sestrám v olmoucké fakultce velmi pomáhá skutečnost, že se
o tématu více mluví. „Objevuje se více
zpráv v médiích, informace jsou dostupnější. Sledujeme, že reakce na tuto diagnózu už nejsou tak odmítavé jako
v době, kdy jsem s touto prací začínala,“ potvrdila Drdáková.
Anketu „Moje stomická sestra“, v níž
obsadila páté a šesté místo, vnímá jako
jednu z forem osvěty. Vítězce ankety
– Blance Pupíkové z ostravské fakultní
nemocnice – úspěch přeje. „Blanička si
to určitě zaslouží. Je to takové srdíčko.
Má na starosti dětské pacienty a to je ještě mnohem složitější než péče o dospělé. Ono nakonec nejde o to, jestli jsem
byla pátá nebo desátá, ale o to, že se
o tomto tématu mluví,“ zdůraznila sestra, která oceňuje i ohlas, jaký měla nedávná putovní výstava pytlíkART, která i ve Fakultní nemocnici Olomouc
představovala malované stomické sáčky a především příběhy jejich autorů.
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Chůze nohám neškodí, boty ano
Chůze je přirozená
aktivita, kterou může
podnikat v podstatě
kdokoliv a v každém
věku, říká kardioložka
Eliška Sovová.

zveřejněna studie, která definuje jako
nízkou aktivitu pod 7 000 kroků/den
a vysokou nad 10 000 kroků. Prokazuje,
že u osob, které chodily 7 000 a více kroků za den, se snižuje úmrtnost ve srovnání se skupinou, která chodí pod 7 000
kroků denně. 7 000 kroků za den pro dospělé doporučuje také American College of Sports Medicine.

PETRA ČERNOBILOVÁ
OLOMOUC | Přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice
v Olomouci Eliška Sovová rozumí chůzi jako nikdo jiný. „Pohybová aktivita
a sport, včetně chůze, jsou jak prevencí
řady chorob, tak současně i prostředkem pro odstraňování psychické únavy,“ říká.
Jaké jsou hlavní přednosti chůze?
Jde o určitou formou tělesné i duševní
rekreace. Lidé věnující se pohybovým
aktivitám jsou aktivnější v pracovním
procesu i ve sféře sociální, dobře zvládají stres, zastávají vedoucí funkce. Je třeba si uvědomovat, že pravidelná pohybová aktivita není jen „nějaké“ sportování, ale že se jedná o nesmírně účinný
prostředek, jak předcházet i léčit řadu
špatných návyků, zdravotních poruch
a nemocí. Žádný jiný prostředek nemá

Primářka kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
Fakultní nemocnice Olomouc Eliška Sovová.
FOTO | STANISLAV HELOŇA
na zdraví a kvalitu života takový vliv
jako pohybová aktivita a výživa. Pravidelná pohybová aktivita zvyšuje produktivitu práce, pracovní kapacitu člověka,
snižuje pracovní neschopnost, náklady
na léčení atd.
Aby se člověk udržel fit, měl by ujít
zhruba 10 tisíc kroků za den...
Pojem „10 000 kroků denně pro zdraví“
vznikl asi před 30 lety v Japonsku a stal
se mediálně populární. Nicméně jak
ukázaly další studie, nedá se použít pro

všechny věkové a zdravotní kategorie.
Pro děti je to málo, pro starší nemocné
moc. S rozvojem krokoměrů byly
v roce 2004 stanoveny pro zdravé dospělé kategorie fyzické aktivity podle počtu kroků: pod 5 000 kroků/den sedavý
životní styl, 5 000 až 7 499 kroků/den
nízká fyzická aktivita, 7 500 až 9 999
kroků/den poněkud aktivní, nad 10 000
kroků/den aktivní, nad 12 500 kroků/den vysoce aktivní. Šest tisíc kroků
se začalo používat, protože znamenají
asi hodinu pohybu. Nicméně letos byla

A jak to je třeba se zátěží?
Intenzita zátěže je důležitá, doporučuje
se strávit aspoň 150 minut týdně pohybem o střední intenzitě nebo 75 minut
za týden pohybem o vysoké intenzitě.
tedy dospělý padesátiletý muž se sedavým životním stylem (5 000 kroků za
den) přidá 20 minut denně rychlé chůze
střední intenzity (100 kroků za minutu),
tedy dohromady 7 000 kroků a jeho pohyb odpovídá doporučením American
College of Sports Medicine (7 000 kroků/den) a téměř splní 150 minut/týden
pohybem o střední intenzitě.
Existují také nějaké mýty o chůzi,
o kterých jste sama slyšela?
Hlavě v souvislosti s pandemií covidu-19, že se nesmí chodit ven, i když dodržím všechna doporučená opatření.
Dále že nemůžu chodit, protože je špatné počasí, protože se jen prostě neumím
dobře obléct, a že chůze poškozuje
nohy, za což mohou nevhodné boty.

Ujít 10 000 kroků městem denně je zdravé
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jiří hodlá pokračovat, i když už žádné
výzvy nebudou. „Nakoplo mě to, budu
pokračovat, cítím se daleko líp,“ řekl.
Do výzvy 10 tisíc kroků se v kraji přihlásilo na 250 lidí, v zemi přes 10 tisíc.
„Výzva pracuje s magickou hranicí deseti tisíc, což zhruba odpovídá 7,5 kilometru. Stačí však mnohem méně kroků,
aby byl organismus odolnější. Důležitější než objem je pravidelnost, svižné tempo a prostředí. Zvlášť se zaměřujeme na
skupiny, které potřebují podpořit, tedy
starší a s vyšším indexem tělesné hmotnosti,“ vysvětlila Jitka Vrtalová ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu.

Nová inspirace
Na nejlepší, nejtěžší či nestarší účastníky čekají dárky. Odmění je i hejtmanství. Do výzvy se totiž zapojil také náměstek hejtmana Jan Šafařík.
„Jako celoživotní bojovník se životosprávou a nedostatkem pohybu začínám každý týden nový boj. A pro začátek je nejlepší chůze. Přirozený zdravý
pohyb, kdy vyčistíte hlavu, srovnáte
myšlenky nebo najdete novou inspiraci.
Každý krok se počítá. Každý nový začá-

tek má šanci na úspěch,“ řekl patron
akce za Olomoucký kraj Šafařík.
Pravidla výzvy jsou nastavena tak,
aby podpořila v pravidelném pohybu
starší a lidi s nadváhou. „O vítězství
tady vůbec nejde. Hlavně ohrožené skupiny chceme motivovat k pravidelnému
pohybu či podporovat místní komunity,“ popsal Jaroslav Martinek, jednatel
pořádající organizace Partnerství pro
městskou mobilitu.

Lék na všechno
Podle odborníků je pravidelná chůze lékem na mnohé zdravotní problémy. „Působí mimo jiné na oběhový systém, snižuje riziko kardiovaskulárního onemocnění, snižuje krevní tlak, zlepšuje funkci plic, je prevencí cukrovky, upravuje
hodnoty tuků, zpevňuje svaly, klouby,
zlepšuje koordinaci a zamezuje tvorbě
vrásek,“ řekla Eliška Sovová, přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství
a kardiovaskulární rehabilitace FNO.
Chůze podle Sovové dokáže odstranit psychickou únavu a jde o tělesnou
i duševní rekreaci. „Pravidelný pohyb
zvyšuje produktivitu práce, pracovní kapacitu člověka, snižuje pracovní neschopnost, náklady na léčení,“ dodala.

Říjnová výzva 10 000 kroků je v plném proudu. „Případní zájemci o účast,
kteří se nestihli připojit, se ale mohou těšit na další kolo na jaře příštího roku.
Aktuální informace najdou na našich
stránkách www.desettisickroku.cz a při-

pojit se mohou i do skupiny na sociálních sítích,“ uzavřela jedna z organizátorek Jitka Vrtalová.
Historicky první kolo výzvy se uskutečnilo letos v dubnu a oslovilo zhruba
čtyři tisíce lidí po celé České republice.

INZERCE

Palírna „Pod lipou“
Víc než jen slivovice…
Palírna v Petrovvicích Vám nabízí mnoh
hem větší rozsah
služeb než jen vý
výrobu
ý
kvalitního destilátu, ktterým se
budete mo
oci nejen „zahřát“, ale i „léčit“, protožee slivovice
z naší pallírny:“ kudy teče … tudy léčí …“

Zlatohorská s.r.o.
„Pěstitelské pálení“
Petrovice 219
793 84 Janov
telefon: 554 658 154
telefon: 734 460 677
e-mail: palirna@zlatohorska.cz
www.palirna-podlipou.cz

Přináším
me komplexní nabídku služeb, pomocí kterré vám
bude každoroční práce přinášet ještě větší radost a užitek.
S důvěrrou se na nás prosím obracejte při řešení nejrrůznějších prroblémů spojených s pálením a zpracováním ovoce.
Rádi váám vyjdeme
vyy
vstříc a budeme kdykoliv nápomo
ocni.
Pěstitelské pálení • Příjem ovoce • Drcení ovoce
Pron
nájem plastových sudů na kvas • Uskladněníí
kva
asu • Prodej demižónů a lahví • Prodej kvasin
nek
Dárkové balení • Čištění destilátu ultrazvukem
m

Petrovická slivovice
“kudy teče, tudy léčí”

4 29. října 2021

Česká republika

My Češi máme rádi nekorektní
vtipy, ale rasisté nejsme
Psát úspěšné scénáře jako k seriálu Most! už Petru
Kolečkovi nestačilo, a tak si je začal sám zfilmovávat
i coby režisér. Po předloňské komedii Přes prsty je to
nyní snímek Zbožňovaný s Jiřím Bartoškou v hlavní
roli. „Příběh je inspirovaný mým dědou Zdeňkem.
Měl také takový elegantní chytrý humor jako Jiří
Bartoška a i fyzicky jsou si trochu podobní,“ líčí
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Jestli je pro scénáře z pera Petra Kolečka něco typického, tak je to sportovní
prostředí nebo nekorektní humor. Někdy
obojí dohromady. V obou disciplínách
vyniká. Stačí vzpomenout seriály Okresní přebor, Vyšehrad, Trpaslík nebo
Most!. Aktuální komedie Zbožňovaný,
kterou si i sám zrežíroval, se však tomuto úspěšnému modelu trochu vyhýbá.
Hlavním hrdinou je totiž stárnoucí lékař.
Pro hlavní roli jste si vybral Jiřího
Bartošku. Jak se herec takového formátu oslovuje s nabídkou?
Odvahu jsem na to sbíral, ale nakonec
jsem mu zavolal a poslal jsem mu scénář. Jiří pak sám inicioval schůzku
i s Ivanou Chýlkovou, kde jsme se dohodli na nějakých změnách a po zapracování těch poznámek do scénáře všichni herci nakonec role přijali.
Prý roli zpočátku odmítal, ale
po přečtení scénáře kývl.
Já nevím o tom, že by Jiří něco odmítal.
Řekl, že si přečte scénář a pak se rozhod-

ne. Což je celkem standardní postup,
myslím.
Roli pediatra jste prý napsal podle
svého dědy. Jaký byl?
Dědou Zdeňkem je to inspirované. Například ale zelený gel ve sklenici a určitý narcisismus děda měl stejně jako postava ve filmu. Měl také takový elegantní chytrý humor jako Jiří Bartoška a i fyzicky jsou si trochu podobní.
Váš děda byl lékař v Broumově,
tedy ve městě, kde jste se narodil…
Ano, pracoval tam v nemocnici na pediatrii. Takže to byla taková porodní
malá domů.
Vaše rodiště Broumov leží nedaleko
Malých Svatoňovic, kde se narodil Karel Čapek. Ten píše, že právě v tomto
kraji žili vždy duchaři a písmáci.
Je i pro vás tento kraj mystický?
Myslím, že východní Čechy jsou opravdu krásné. Na člověka tak nějak dýchá
19. století, taková obrozenecká atmosféra. Města v tomto regionu mají také podle mě takového trochu aristokratického ducha. Já mám třeba kromě Police

nad Metují a Adršpachu, kde jsem trávil
nejvíc času, rád také Dobrušku, rodiště
F. L. Věka, tedy správně Heka.

Hrál jsem na relativně slušné úrovni do
staršího dorostu basket za Sokol Kbely.
Nyní hraji fotbal za Sloveč ve III. B třídě.

Máte vy odtamtud nějakou duchařskou zkušenost?
Pro mě byla nejmystičtější kotelna
u nás doma ve sklepě. Děda tam měl
uhlí a tam jsem se opravdu bál chodit.
Bylo to strašidelné místo.

V jednom rozhovoru jste řekl, že vás
baví téma „Romové“. Čím konkrétně?
Myslím, že družností, pařičstvím, zdravou divokostí. Ale také se nechci dopustit nějakého stereotypu. Ještě bych
k tomu asi řekl, že Romové občas nerespektují některá naše kulturní pravidla,
ale to já také ne.

Vaše tvorba je často spojená
se sportovním prostředím. Věnujete
se sportu aktivně?

Myslíte, že i díky vašemu slavnému
seriálu Most! nastal čas, kdy by
česká společnost mohla
svůj stereotypní pohled
na romskou komunitu
začít měnit?
Já si především myslím, že Češi nejsou nějací velcí rasisti. My
řekneme rádi nějaký nekorektní vtip
o Romech, ale myslím, že když opravdu o něco jde, rasisti nejsme. Je to dost
nafouknutá bublina, dle mého. Myslím, že jsme velmi liberální a tolerantní národ. Akorát nemáme
potřebu to pořád říkat
a všechno korektně úzkostlivě obcházet.

Petr Kolečko

Narodil se 28. března 1984 v Broumově.
Vystudoval scenáristiku a dramaturgii na DAMU.
■ Je autorem desítek divadelních her, byl například
dramaturgem Městského divadla v Kladně či uměleckým
šéfem A studia Rubín v Praze.
■ Jeho televizní debut v roce 2010 jako spoluscenáristy
seriálu Okresní přebor se mimořádně povedl. Seriál
z vesnického fotbalového prostředí se stal kultovním.
Podobně úspěšné byly i další počiny, na kterých se
autorsky podílel – zvláště Čtvrtá hvězda, Trpaslík
či Vyšehrad, pro něž je typický nekorektní humor.
■ Dosud největší ohlas měl seriál Most! z roku 2019, který
podle jeho scénáře režíroval Jan Prušinovský.
■ Napsal scénář k celovečernímu filmu Padesátka debutujícího
režiséra Vojtěcha Kotka a spolu s dalšími autory scénář
k filmu Masaryk; tento scénář byl oceněn Českým lvem.
■ Podle vlastního scénáře zrežíroval filmovou komedii
Přes prsty a nyní je v kinech komedie Zbožňovaný.
■ Jeho partnerkou je modelka Aneta Vignerová, spolu mají
syna. Kolečko má z předchozího vztahu ještě další dvě děti.
■
■

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
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Takže nemáte pocit, že by byli Češi
xenofobní, jak se občas tvrdí?
Jak jsem řekl, nemyslím si, že ta xenofobie je taková. Většinou právě lidé, kteří
žijí v blízkosti s Romy, nemůžou na nějakou xenofobii ani pomyslet, protože
by to prostě nešlo, to soužití. To mi říkala třeba moje bývalá žena z Mostu, že
s Romy vyrůstala zcela normálně a o nějakém rasismu nemohla být ani řeč.

Petr Kolečko o...
...režisérovi Zdeňku Troškovi:
Kdyby Zdeněk Troška točil v Americe,
měl by podle mě Oscara. Slyšel jsem, že
v Hollywoodu nápadem udělat film
z mnoha vtipů seřazených za sebou jako
v Kameňáku byli nadšení. Přišlo jim to
geniální. Kameňáky by tam byly úspěšné
jako u nás, jen by na to přišlo
několikanásobně víc diváků, protože mají
mnohem větší trh. A kdyby někde na
středozápadě Ameriky natočil Slunce,
seno…, trilogii z amerického venkova,
vydělal by šílený prachy.
...o svém parťákovi, režisérovi
a scenáristovi Janu Prušinovském:
Honza si dělá svoji verzi mého scénáře a tu
ještě na place rozmetá a udělá další úpravu.
Něco si přidají i herci. Při natáčení tak často
padají úplně jiné odstíny dialogů než ty,
které jsem napsal. Scénář je vlastně jen
návod. Asi kdybych řval, že na jeho dodržení
trvám, tak by to šlo... Ale není důvod.
...herecké legendě Oldřichu Kaiserovi:
Oldřich se se mnou na zkouškách divadelní
hry Žena za pultem 2 nebavil. Jen
výjimečně sem tam něco prohodil. Přišel
jsem na nějakou zkoušku a zeptal se ho:
„Oldřichu, jak se máte?“ A on: „Co je vám
do toho?“ To byla naše první konverzace.
Zdroj: časopis Téma

Jak byste laikovi popsal vznik scénáře? Píšete jednotlivé obrazy, kdy
prostě máte v hlavě, jak to má pak
na kameře nebo divadelních prknech vypadat?
Ano, nějak si to představuju. On to pak
třeba režisér udělá jinak, ale já si to představuju.
Myslíte si, že se s věkem ještě zlepšíte ve své práci?
Povaha téhle práce je, že člověk se pořád učí, až do smrti. Takže já věřím
tomu, že ano.
Jednou jste řekl: „Naši ode mě očekávají něco superhlubokého a já, protože jsem byl vždycky jedničkář, jim to
budu muset holt ještě splnit…“
Už jste splnil, nebo to ještě přijde?
Nevím, zda je to superhluboké, ale zrovna pro naše jsem toho Zbožňovaným asi
dost splnil.

Komedie Zbožňovaný
s Jiřím Bartoškou, Ivanou Chýlkovou či Zuzanou Kronerovou je druhým filmem, který si
Petr Kolečko zrežíroval
podle vlastního scénáře. FOTO | SCHMIEDBERGER
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‚Zdvořilý“ cenzor si v noci došel
Básníka Karla Havlíčka Borovského, který se narodil
31. října 1821, deportoval do vyhnanství komisař
František Dedera. České spolky měly s tímto
cenzorem kříž. Proto mu vlastenci oběsili psa.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Na Německý Brod padla toho
16. prosince 1851 mrazivá noc. V rohu
náměstí spal ve ztichlém domě Karel
Havlíček Borovský. Nedávno oslavil třicetiny a rozhodl se pro životní změnu –
zanechat literárních provokací „Rakušáků“ a věnovat se rodině a zemědělství.
Jenže bylo pozdě. Ke stavení se blížil
policejní komisař František Dedera s několika strážníky, aby nepohodlného českého buditele odvezli do vyhnanství
v Brixenu.
„Dvě hodiny po půlnoci, když na třetí
šlo, tu mi dával žandarm u postele šťastné dobrýtro,“ veršuje zatčení Havlíček

ve své vyhnanecké básni Tyrolské elegie a pokračuje: „Dedera mne taky nutil, abych jel jen hned, že by chtěli Brodští, až se zbudí, třeba s námi jet,“ vysvětluje, proč policie přijela za hluboké
noci, měla totiž obavu z lidí a sousedů,
kteří na vlastence nedali dopustit.
Kdo však byl onen František Dedera,
rodák z Jindřichova Hradce? S Havlíčkem ho spojovala kromě věku jedna zajímavost – oba doučovali mladého Bedřicha Smetanu. Budoucímu skladateli
jako první dával na gymnáziu v Jindřichově Hradci kondice Dedera, Smetana
totiž nosil domů samé nedostatečné.
Škola mu nešla možná kvůli
zranění, které si přivodil, když
s kamarády naplnil u rybníka
střelným prachem lahev, ta explodovala a střepina mu rozříz-

Podle dobového zobrazení si pro Karla Havlíčka Borovského přišel komisař
František Dedera za hluboké noci. Na malém snímku Havlíčkův portrét.
INZERCE

la tvář. Aby se vyhnul trestu, omyl si
ránu v rybníce a šel domů. Rána ale
zhnisala zánětem, který napadl i obě čelisti a spánkovou kost, částečně zdeformovaný obličej maskoval Smetana v dospělosti plnovousem. Dederovo doučování ale nestačilo a Smetana ze školy
odešel. Nejdříve do Jihlavy, kde se mu
také nedařilo, poté do Německého Brodu, kde se seznámil s Karlem Havlíčkem. I ten mu dával kondice.
Cesty tří mladíků se nakonec rozešly,
Smetana později horko těžko odmaturoval až v Plzni a vrhl se na hudbu, Havlíček se vydal na studium filozofie a začal psát, Dedera odešel na práva a nakonec k policii.

V kočáře cválal sám: „Bez
kočího, bez opratí, po tmě“
Ale zpátky k noční deportaci. Dedera se
ke spisovateli choval slušně. „Havlíčka
si vážil a byl zároveň profesionál,“ komentuje jejich vztah
Michal Kamp, ředitel
Muzea Vysočiny, které se věnuje Borovského odkazu.
To ale Dederovi nebránilo básníka upozornit, že v případě neuposlechnutí použije násilí.
Havlíček měl na sbalení
a rozloučení s manželkou
Julií a dcerou Zdeňkou
dvě hodiny, pak se vydali
na cestu dlouhou přes 600 kilometrů.
Do Brixenu se jelo šest dnů, Havlíček o
transportu veršoval: „Nesmím ale zapomenout Budějovice, tam Dedera koupil
mělnického čtyry lahvice.“
Stejně básnicky vystihl příjezd do rakouských Alp. „Hory, skály ohromnější
ještě než jest hlouposť mezi národy, vedle cesty propasť, bezedná jak držka armády.“ Právě v horách se splašili koně.
Zatímco eskorta včetně Dedery vyskákala za jízdy, jediný Havlíček měl odva-

František Dedera vystudoval práva a nakonec se stal titulárním policejním radou v Praze.
FOTO NA
DVOUSTRANĚ | ARCHIV MAFRA, WIKIPEDIE

hu povoz zachránit. „Bez kočího, bez
opratí, po tmě, u silnice propast místo
škarpy: Tak jsem cválal sám a sám v kočáře jako vítr s Alpy.“
Když Franz Dedera úkol splnil a vysadil spisovatele v Brixenu, vrátil se do
Čech. Oženil se a stal se lázeňským komisařem v Teplicích a Karlových Varech, pak odešel do Krakova.

Důležitý policajt, ale
občas z něj měli srandu
Jeho kariéra stoupala a za čas, už po
Havlíčkově smrti na tuberkulózu v pouhých 34 letech, byl jmenován titulárním
policejním radou v Praze.
Jaký vlastně Franz Dedera byl? Důležitý policajt, ze kterého měli pražští
vlastenci občas srandu. Třeba když rozháněl dav v Široké ulici, jak událost popsaly Humoristické listy v roce 1868.
„Pan Dedera: ‚Ve jménu zákona vyzývám Vás, abyste se rozešli!‘ – Lid nic. –
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pro Havlíčka
Pan Dedera (ze všech sil): ‚Vyzývám
Vás poprvé!‘ – Nikdo ani hni. – Pan Dedera: ‚Vyzývám Vás po druhé!‘ – Lid
pořád jako hluchý. – Pan Dedera: ‚Ve
jménu zákona: po třetí!‘ – Hlas z lidu:
‚Cák je tu ňáká licitace?“

Vlastenci chytili Franzova
chrta, oběsili a utopili ho
Čeští vlastenci měli s cenzorem kříž.
Dedera nechal všechny české spolky sledovat, konfiskoval jim vlastenecký tisk,
hlídal jejich aktivity.
„Censuroval české divadelní kusy, až
z nich pro jeho přílišnou otcovskou péči
nezbylo někdy pranic,“ píše Neruda ve
svém fejetonu, který vyšel v Národních
listech 18. srpna 1878, den po Dederově

smrti. Úmrtí komisaře glosoval Neruda
takto: „Už se dávno na odchod připravoval. Vysoká jeho postava zhubeněla a
sotva se vlekla, oko bylo vyhaslé, červené kdysi tváře jako žluté varhánky. Jednu měl nebožtík při úřadování svém
vlastnost ale dobrou. Byl zdvořilý a
dalo se s ním mluvit,“ psal Neruda.
Vztah českých vlastenců k Franzi Dederovi vystihuje i událost s komisařovým oblíbeným psem – chrtem Fideliem. „To českému lidu neodpustí ‚náš
pan Dedera‘ nejspíš ani na onom světě.
Že o krvavém pankráckém táboře justifikoval mu lid zamilovaného jeho psíka.
Chytl ho, oběsil a pak utopil,“ píše Neruda i s tehdejší Dederovou odpovědí: „A
něco takového jsou Češi s to vyvést
mně – vlastencovi.“

Z dcery národa zrádkyní

J

ediná dcera Karla Havlíčka Borovského a jeho ženy Julie se
jmenovala Zdeňka Havlíčková.
Narodila se 23. prosince 1848.
Když byl básník vykázán z Prahy,
žila rodina v Kutné Hoře, kde dítě
přestálo choleru. Poté se přestěhovali
do Německého Brodu, odkud byl
otec brzy deportován do Brixenu,
kde Zdeňka při návštěvě prodělala
černý kašel.
Havlíček byl přísný, jednou v dopise napsal: „Neškodí nikdy dětem raději více přísnosti, jen když přitom vidějí lásku, že je člověk netejrá... Tak
kupř. u nás vždy jen ode mne dostane
Zdenka bití, když je toho potřeba.
Ale moje pravidlo je: Málokdy, nikdy ve zlosti, ale zato vždy až do
krve, aby déle držela paměť.“
Zdeňka rodiče milovala, když jí
bylo sedm let, zemřela maminka na
tuberkulózu, ještě stačila nakazit
manžela. Ten zemřel o rok později.
Zdeňka vyrůstala u matčiny sestry
Adély, rodina tehdy chudla a stěhovala se stále do menších a tmavších
bytů. Přesto sirotkovi platila učitele i

klavír. Zdeňčin charakter
sílil, vyrůstala v nezávislou mladou
ženu, i jí ale
byla diagnostikována tuberkulóza.
Rostl i kult
Karla Havlíčka jako mučedníka, součástí kultu se
stávala také Zdeňka, brzy byla nazývána „dcerou národa“. Vlastenci tehdy uspořádali sbírku na Zdeňčino
věno, vybrala se obrovská suma.
Krasavice chodila na plesy, kde se
zamilovala do polského barona v rakouské armádě Quidona Battaglia.
Jenže to přineslo až hysterickou reakci veřejnosti. „Dcera národa“ byla zavržena, v roce 1870 se přestěhovala
do Brodu k babičce a tetě, kde o dva
roky později zemřela. I v jejím případě platil jeden z otcových citátů.
„Tak to chodí na tom světě, každou
chvíli jinák, dneska ctí tě za svatýho,
zejtra budeš sviňák.“
(jos)

OD STŘEDY 27. 10.
DO STŘEDY 3. 11. 2021
LOVECKÝ SALÁM,
HERKULES
ŘEZNÍKŮV TALÍŘ
krájený
100 g
Qjed

79,90

VEPŘOVÁ KRKOVICE
bez kosti,
balená ve vakuu
cena za 1 kg
KOMPOT
BROSKVE
půlené,
v light sirupu
820/470 g

19,90

100 g 4,66 Kč

CENA BEZ PENNY KARTY

21,90
31,90

RELAX 100%
různé druhy
1l

20%

31%

10 kg

19,90
39,90

CIBULE
KUCHYŇSKÁ ŽLUTÁ
volná | 1 kg

50%

Trefné hlášky Karla Havlíčka platí dodnes
Moudra a citáty Karla Havlíčka Borovského jsou oblíbené dodnes. Mezi nejznámější
patří: „Nechoď, Vašku, s pány na led, neboť mnohý příklad známe, že pán sklouzne
a sedlák si za něj nohu zláme.“ Borovský totiž miloval výchovu svých čtenářů, je
považován za zakladatele české novinařiny či za „prvního moderního Čecha“, tedy
takového, který chce žít ve svobodné zemi, kde mu je dobře a kde jeho duch
vzkvétá, za zemi ale zároveň musí nést zodpovědnost.
Borovský věřil v chytrost „českých hlav“, o kterých napsal: „Česká hlava stěnu
prorazí: To je moje naděje a víra.“ Lidem chtěl třeba ukázat, jak se moderní politici
mají stavět ke školství: „Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých
a strana nepoctivých, rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují.“
Měl i velký smysl pro humor a spravedlnost, což ukazuje například jeho: „Co sám
nerad, nečiň jinému, žáku pravil kantor kdesi, třepaje ho za pačesy.“ Mluvil i o
věcech ryze praktických: „Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit,“
nebo známé „V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel“.

24,90

8,90
24,90

ilustrační foto

99,90
169,90

64%

41%

GRANULE
PRO PSY
COUNTRY LINE
10 kg | 1 kg 9,99 Kč

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Když fotka vzniká jako film. Čech
udivuje svět jedinečnými snímky

Boyhood - Memories

Martin Stranka patří mezi nejuznávanější současné
české fotografy. Jen před několika dny získal další
prestižní mezinárodní cenu Honorable Metion, a to
za nejnovější sérii Boyhood. Jeho snímky vznikají
ve velkorysé, až filmové produkci, na které se podílejí
desítky lidí. Po úspěších v USA se ukáže opět v Česku.
ČR | Když fotograf Martin Stranka v pražském Mánesu otevřel vloni v březnu svou
dosud největší výstavu, po 11 dnech ji kvůli koronavirovému lockdownu musel zase
s těžkým srdcem zavřít. Jen za první týden
ji přitom navštívilo přes 13 tisíc lidí. Paradoxně tím ale nastartoval vznik nové série
snímků nazvané Boyhood – Chlapectví.
A také s ní se tento mezinárodně mnohokrát oceněný fotograf nyní vrací do Mánesu, kde bude po celý listopad opět k dispozici návštěvníkům i osobně.
Strankova tvorba je známá velkorysou,
takřka filmovou produkcí. „Nejnovější série fotek Boyhood vznikala v podstatě jako
malý film. Sešlo se třeba i dvacet lidí a výsledkem byla jedna fotka. Snažím se totiž
vyvarovat velké postprodukci u počítače,
takže je vše potřeba vytvořit na místě,“ vysvětluje 37letý umělec s tím, že od nápadu
po nafocení mnohdy uplyne i měsíc. „Hledání vhodných lokací je nesmírně časově
náročné. K tomu je potřeba připočítat dlouhodobé castingy modelů a modelek. Mám
ale kolem sebe úžasné lidi, kteří mi pomá-

hají,“ popisuje muž, před jehož objektiv se
postavila i řada známých tváří jako Ondřej
Sokol, Robert Vano nebo Helena Třeštíková, a to v rámci projektu Portraits.
Zmiňovaná nejnovější série Boyhood
vychází ze Strankových vlastních zážitků
a zkušeností. „Je to pro mě jedna z nejvíce
intimních a osobních zpovědí, které jsem
kdy přetavil na fotografický papír. Já to
vlastně ani jinak moc neumím,“ přiznává.
„Ačkoliv na fotografiích mi figurují jako
modelové jiní lidé, v podstatě jde o autobiografické scény. O to zajímavější pro mě je,
když mi návštěvníci výstavy říkají, jak se
v daných fotkách sami našli. Ukazuje mi
to, že jsme si všichni emočně podobní.“

Limitem je jen má fantazie
Už předchozí Strankovy fotografické série
prokázaly nejen jeho velkou fantazii, ale
také schopnost přetavit zdánlivě nerealizovatelné motivy do jednoho snímku. „Fotka
s názvem I Bloom For You, na níž je
v lomu auto, ze kterého vytékají květiny,

Boyhood - Remember Me

I Bloom For You
byla produkčně velice náročná záležitost.
Pronajali jsme si lom, použili jsme plný náklaďák kytek, které by vystačily na dvě tři
svatby. Na place vám běhá deset lidí, a právě to jsou momenty, kdy vám dojde, že nic
není nereálné. Lidská představivost je ten
jediný limit,“ líčil už dříve pro 5plus2 fotograf, který se jako jeden z mála v Česku
živí výhradně vlastní tvorbou a nikoliv například focením pro agentury.
Stejně jako dosud, i v budoucnu chce rodák z Mostu sázet především na reálné „kulisy“ než na velké následné koláže a retuše
na počítači. „Chtěl bych stavět scény, které
mám stále v hlavě. K tomu jsou ovšem potřeba obrovské finanční prostředky, jež se
mi ale naštěstí daří získávat. To, co mi dříve přišlo jako nepředstavitelné kvůli náročnosti scény, tak dneska už vím, že možné
je. Možné je totiž vše, chce to jen jít
za svým snem a nenechat se ničím a nikým
odradit,“ uzavírá Martin Stranka.
Výstavu v Mánesu můžete navštívit
denně od 1. do 30. listopadu, a to vždy
mezi 11. a 20. hodinou.
(mb)

Martin Stranka
• Narodil se
13. dubna 1984.
• Vystudoval
vysokou školu
ekonomického
směru.
• K fotografii se
dostal cestou
terapie po ztrátě
blízkého člověka
roku 2007, kdy s cílem znovunabytí
životní rovnováhy sáhl po fotoaparátu
a začal se věnovat fotografii.
• Za svou kariéru posbíral přes sto
mezinárodních ocenění v oblasti
fotografie. Mezi ty nejcennější patří titul
z mezinárodní soutěže Sony World
Photography Awards, který obdržel
v roce 2018 a obhájil v roce 2019.
• Jeho práce jsou vystavovány po celém
světě. Například v Los Angeles, Miami,
Orlandu, Londýně, Paříži či Šanghaji.
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Podzimní putování
V Česku vzniklo v posledních dvou letech hned několik nových chráněných přírodních
památek a rezervací. Vyrazit na výlet můžete například do Nebes či za krásami
šumavského kaňonu Blanice.

Text: Josef Hora, Foto: archiv MAFRA, Wikipedia

DIVOKÝ KAŇON BLANICE
Husté šumavské lesy a divočina Boubína,
kde je do země zakleslé skalnaté údolí sotva
tři metry široké říčky Blanice. Právě zde byla
letos vyhlášena nová přírodní rezervace s názvem Kaňon Blanice. Velkou část divoké přírody, kde velké povodně roku 2003 změnily
řečiště i okolí, je dnes možné projít po naučné
stezce Na soutoku, která začíná u Řepešínského mlýna a kopíruje tok. Jižní část rezervace zase protíná modrá turistická značka, která
návštěvníky dovede na zříceninu hradu Hus.
Malý hrádek na ostrohu nad řekou se dal velmi dobře bránit, ale ani to roku 1441 nestačilo
a posádka zdejšího loupežníka padla během
útoku okolních šlechticů. Hradu bylo tehdy
100 let a od té doby ho nikdo neobnovil.

NOVÝ NÁRODNÍ PARK
NA OBZORU?
Dalším národním parkem, tedy místem s vůbec nejvyšší ochranou v Česku, by se mohlo
stát Křivoklátsko. Tato snaha se vždy na čas
zastaví, aby se zase obnovila, naposledy
letos. Pro jsou ochránci přírody i středočeské
hejtmanství, proti zejména místní lidé, kteří
se bojí zákazů vstupu do lesů či sbírání hub.
„Máme schváleny teze k přípravě vyhlášení
národního parku, nyní o nich informujeme starosty dotčených obcí,“ říká mluvčí Ministerstva
životního prostředí Dominika Pospíšilová. Druhý nejvyšší stupeň ochrany, tedy Chráněná
krajinná oblast (CHKO), by se mohl vyhlásit
v Krušných horách. „V současnosti získáváme
informace a odborné podklady, na základě kterých by mělo dojít k vytvoření návrhu vymezení
CHKO v oblasti Krušných hor a přípravě záměru na vyhlášení,“ informuje mluvčí.
INZERCE

NEBESA CHRÁNÍ HADA
Nová národní přírodní rezervace, tedy nejvýznačnější kategorie ochrany maloplošných území
v Česku, byla vyhlášena loni v Karlovarském kraji.
Jmenuje se Nebesa a najdete ji kousek u Stráže nad
Ohří, nad obcí Boč. Srdcem rezervace je zřícenina
hradu Himlštejn, tedy v překladu Nebeská skála,
který dostal své jméno jako protipól sousední vsi
Peklo. Hrad, kulturní památka vyhlášená roku 1964,
ale i velká část nové rezervace, jsou přístupné po zelené turistické trase. Mimo trasy je zakázáno chodit,
důvodem je ochrana lesních bučin, suťových a lužních lesů a ohrožené a vzácné užovky stromové.

MÍSTO VOJÁKŮ ZUBŘI A PRATUŘI
Developeři pravděpodobně skřípou zuby. Lukrativní
pozemky nedaleko dálnice na Mladou Boleslav jsou
od června 2020 ještě více chráněny, stát zde vyhlásil
novou Národní přírodní památku Mladá. Území
v okolí Milovic a Benátek nad Jizerou století sloužilo
jako vojenské cvičiště. Vojáci místo ale paradoxně po celé 20. století chránili před zemědělskou
činností, pásy a koly těžké techniky navíc rozrývali
půdu, a tak pomáhali rozvoji vzácné fauny, stejně
jako to v minulosti dělala stáda divokých kopytníků.
Původní evropská zvířata se sem nakonec vrátila,
v roce 2015 divocí koně, následně zubři a nakonec
pratur, dnes je jich více než sto.

HLEDÁME
ARDY
STEVA

| plat 30 000 Kč
| firemní benefity
| slevy na cestování
| skvělý tým

www.

regiojet.cz

Jak na
spokojený
podzim?
Přirozená obrana
buněk
Máte obavy z civilizačních nemocí nebo
ze selhání imunitního systému? Víme,
jak se účinně chránit!
Vyzkoušejte přírodní amygdalin neboli vitamin B17, získávaný jako extrakt hořkých
meruňkových jader. Jeho optimální množství v poměru 10:1 naleznete v doplňku
stravy B17 therapy FORTE. Standardizované postupy výroby zajišťují nejen vysokou účinnost, ale také bezpečnost při užívání. Další výhodou je šetrnost k našemu
organizmu. Přípravek navíc obsahuje silný
antioxidant selen, který chrání buňky před
oxidativním stresem, podporuje přirozenou funkci imunitního systému a činnosti
štítné žlázy. Žádejte v lékárně!

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

STOP
revmatickým kloubům

Vyzkoušeli jste již nespočet přípravků na bolest
kloubů a nic pořádně nezabírá? Na první náznaky
revmatu i běžnou bolest kloubů je tady novinka
z lékáren REVMABLOK AKUT.
REVMABLOK AKUT omezuje bolest, brnění a trnutí
kloubů, zklidňuje zánět a zlepšuje hybnost kloubů. Obsahuje léčivou rašelinu a masážní mikroperličky
spolu se zklidňujícími rostlinnými extrakty v čele s šišákem bajkalským, rozrazilem, světlíkem, rozmarýnem
a bazalkou. Díky této kombinaci účinně potlačuje zánět, bolest a ztuhlost kloubů a přináší rychlou úlevu.
Přípravek je speciálně vyvinutý i pro malé klouby ruky
a nohy a vyznačuje se příjemnou a nelepivou konzistencí. Při pravidelném používání zdravotnického prostředku REVMABLOK AKUT dochází k úlevě postižere
ných kloubů a také k prevenci
vzniku tohoto problému.

Pro život v pohodě
Už žádné trápení, starosti ani vnitřní neklid! Nastal čas přemoci psychickou nepohodu i občasné poruchy nálady, naladit se do pozitivna a opět se naplno radovat ze života! Poznejte recept, jak povznést
svou náladu do plusu s jedinečným přípravkem z lékárny.
Objevte přímou a bezpečnou cestu k plnohodnotnému životu. Vyzkoušejte tradicí ověřený, originální
přípravek L-Tryptofan Therapill. Tento unikátníí
doplněk stravy obsahuje čistý a kvalitní L-tryptofan,
Žádejte
jenž je přirozeným zdrojem hormonu štěstí (serotooriginál.
ninu). Složení je doplněno o vitamin B6, který přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. L-Tryptofan
Therapill vám proto pomůže navrátit duševní klid
a ztracenou pohodu. Při jeho užívání se zároveň nebudete muset obávat nežádoucích účinků, jako je
omezení bdělosti či návykovost

Konopí a kofein zastaví vypadávání vašich vlasů
Chomáče vlasů na kartáči po každém česání mohou značit
problém s jejich zvýšeným vypadáváním. Příčiny špatné
kvality vlasů bývají různé. Od stresu, přes genetické předpoklady až po nezdravý životní styl.
Řešení nabízí Capillus šampon s kofeinem, který byl vyvinutý
speciálně pro šetrné mytí vlasů a účinné ošetřování pokožky
hlavy při problémech s nadměrným padáním vlasů. Šampon
obsahuje vysoký podíl kofeinu stimulující vlasové kořínky
a konopný olej vyživující vlasovou pokožku. Dále také kopřivu
pro dokonalý lesk vlasů. Při dlouhodobém používání dochází
k omezení nadměrného vypadávání vlasů, zlepšuje se jejich
vzhled i celková kondice. Capillus šampony z řady Cannaderm
jsou k dostání v lékárnách a zdravých výživách.
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Způsobuje průjmy a v kávě je
rizikem aneb 5 mýtů o mléce
Pokud není problémem alergie na laktózu, je kravské
mléko součástí jídelníčku takřka každého člověka.
Přesto o něm panuje řada pověr, které odborníci
mnohdy marně vyvracejí už dlouhé roky.
5plus2
■ RÁDCE
Mýtus 1: Mléko a výrobky
z něj posilují zuby a kosti
Konzumace mléka je dlouhodobě doporučována jako prevence osteoporózy.
„Nicméně ačkoliv mléko a mléčné produkty jsou skutečně bohatým zdrojem
vápníku a dále pak vitaminu B12, vitaminu D a bílkovin, na výstavbě pevných kostí a zubů se ve skutečnosti podílejí i desítky dalších faktorů,“ vysvětluje Jiří Kopáček, předseda Českomoravského svazu
mlékárenského. Množství vypitého mléka za den tak o kvalitě zubů a kostí ani zdaleka nerozhoduje. Klíčové je to, v jaké
kondici jsou naše střeva. „Pokud chcete
pevné kosti, zuby a obecně zdraví, musíte
mít v pořádku střevní prostředí, přičemž
zdravé střevní prostředí lze vybudovat celkově kvalitní stravou,“ dodává Kopáček.

Mýtus 2: Produkty z mléka
způsobují průjmy a zácpy
Pravdou je úplný opak. Nerovnováhu organismu, která se projevuje problémy

s trávením a vylučováním, mohou pozitivně ovlivnit právě zakysané mléčné výrobky. „Ve fermentovaných produktech
z mléka jakými jsou například jogurty či
podmáslí, jsou kromě velmi cenných nutričních látek přítomny také prospěšné mikroorganismy, které označujeme jako probiotické bakterie. Blahodárný vliv těchto
mikrooganismů na trávení prokázalo velké množství vědeckých studií.
V případě zácpy působí příznivě na střevní mikrobiotu,
která je většinou narušena
našimi špatnými stravovacími návyky. Paradoxně
velmi výhodně působí
probiotické
mikroby
i v opačné situaci, kdy trpíme průjmem,“ vysvětlil pro iDNES.cz lékař Jan
Krejsek. Průjem má celou
řadu příčin. Nejběžnější z nich
jsou ovšem pozitivně ovlivněny
probiotickými mikroorganismy, které jsou ve velkém počtu přítomny
ve zkvašených mléčných výrobcích. Jejich význam je doložen ve vědeckých studiích a byl vizionářsky odhalen zakladatelem imunologie – Iljou Mečnikovem – před více než 100 lety.

INZERCE

Rádi o vás
pečujeme
V ČEZ děláme našim zákazníkům život
jednodušší. Vždy se snažíme pomáhat,
jako bychom to dělali pro své blízké.

www.cez.cz

Mýtus 3: Z krav se do
mléka dostávají škodliviny

Mýtus 4: Pití kávy
s mlékem je nezdravé

Nevhodné látky z krmení dojnice se
do mléka dostat nemůžou. Bezpečnost potravin nejen z mikrobiálního původu, ale
i s ohledem na další škodliviny, je dlouhodobou prioritou zemědělské politiky
v celé Evropské unii. Je proto také mimo
jiné zakázáno přidávat do mléka „éčka“
nebo jej dokonce ředit vodou.

Narazili jste někdy na informaci o tom, že
když si dáte mléko do kávy, můžete tím
ohrozit své zdraví, protože přidáním kravského mléka do kávového nápoje dojde ke
vzniku škodlivé vazby? Zachovejte klid.
Jde o klasický „hoax“ neboli poplašnou
zprávu, která není založena ani z části na
pravdě. Káva s kravským mlékem se stává
nebezpečím jedině pro toho, kdo trpí na intoleranci laktózy či je přecitlivělý na kofein.

Mýtus 5: Mléko způsobuje
nedostatek železa v těle
Velmi častým mýtem je tvrzení, že pití
mléka způsobuje nedostatek železa a anémii. I to je pouze polopravda, protože mléko patří mezi mnohé složky naší stravy,
ve kterých je množství železa skutečně relativně
nízké. „Kromě kojeneckého a batolecího věku,
kdy jsou mléčné formule
určené pro daný věk obohaceny o železo a kdy není doporučováno pití běžného
mléka, musíme svůj jídelníček obohatit o potraviny, jež
jsou na železo bohaté. Za případnou anémii tedy není na
vině mléko, ale nenormální
skladba jídelníčku, ve které neFOTO | SHUTTERSTOCK
jsou zdroje železa,“ upřesňuje
(re, iDNES.cz)
Jan Krejsek.

INZERCE

CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z rozhovorů pořadu INTERVIEW

Kapitán Demo: Pop je nejtěžší žánr

S

voji pracovní vytíženost a rodinu
se snažím držet v rovnováze. Základem je dobrá manželka. V pořadu Interview na CNN Prima NEWS to
prohlásil hudebník, producent, DJ a moderátor Jiří Burian, který je veřejnosti
známý především jako Kapitán Demo.
Česko po volbách do Poslanecké sněmovny stále žije politikou. Buriana obecně ale politika nezajímá, je to podle něj
jedna velká katastrofa a nevnímá ji jako
férovou. Raději se věnuje muzice, a nejen na pódiích. Právě jsou v kinech dva
filmy, ke kterým napsal hudbu. Jde
o snímky Jedině Tereza a Večírek.
„Mám filmy hrozně rád a moc rád je ozdobím svou hudbou. Je to pro mě velká
škola. Spíš jsem dělal hudbu pro seriály,
reklamu a divadlo. Věnuji se popu, produkci pro jiné zpěváky a zpěvačky, Kapitánu Demovi a kapele Southpaw,“ upřesnil Burian. „Hudbou můžete změnit žánr
filmu. Je to mocná čarodějka,“ dodal.
„Nejtěžší žánr je pro mě pop – udělat
ho kvalitní tak, aby zasáhl co nejvíce
lidí,“ sdělil. „Dělám hudbu v různých

žánrech. V menu restaurace také nemáte jen jedno jídlo. Jeden žánr celý život
by mě nebavil,“ míní Burian.
Kapitán Demo vznikl jako myšlenka
o vytvoření alter ega a zrcadla společnosti. „Může si dovolit dělat spoustu
věcí a žít životem, kterým nemám šanci
a ani nechci žít,“ vysvětlil Burian. „Nedávno jsem odevzdal nové album Mistr
světa všeho,“ řekl hudebník.
Burian také prozradil, že součástí
alba bude píseň s Daliborem Jandou.
„Potkali jsme se na akci Leoše Mareše.
Dalibora jsem vždycky poslouchal jako
malý a jeho věci pro mě znějí skvěle
i teď. Vymysleli jsme spolu takovou
legrácku,“ prozradil Burian.

Syn Duška a Holubové
Hudebník také zkouší hereckou kariéru.
Ještě letos do kin zamíří film Přání Ježíškovi, kde si zahraje. „Splnil se mi
sen hrát syna Jaroslava Duška a Evy Holubové. Je to filmová komedie, ale řekl
bych, že právě Jarda Dušek tomu dal ješ-

FOTO | CNN PRIMA NEWS

tě úplně jiný rozměr,“ má jasno Burian.
„Byla to velká zkušenost. Snažil jsem
se nic nehrát a docela mě to baví. Před
tím jsem měl pár menších rolí,“ doplnil.
Hudebník je velmi pracovně vytížen.
Navíc je i otcem tří dětí. „Základ je asi
mít dobrou manželku. Snažím se kličkovat, aby všechno bylo v rovnováze. Teď
odjíždíme na asi měsíc a půl k moři, kde
také budeme žít jako normální rodina,“
uvedl Burian s tím, že dvě z jeho dětí

s ním už začaly spolupracovat. „Manželka je vystudovaná herečka, ale v současnosti je to spíš režisérka a manažerka,
protože se stará o naše vydavatelství
a tak dále,“ sdělil hudebník, který tvořil
s Mikolášem Růžičkou také indie folkové duo Republic of Two.
(ms)
Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života
můžete sledovat na CNN Prima
NEWS každý všední den v 17.30.

INZERCE

Město Valašské Meziříčí
vyhlašuje veřejnou zakázku:

Nemocnice Valašské
Meziříčí – pacht
závodu (koncese)
Stručný popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem koncese je provozování zdravotnického zařízení a poskytování zdravotních služeb v tomto zařízení.
Poskytování zdravotních (mixu zdravotních a sociálních)
služeb bude probíhat v areálu nemocnice ve Valašském
Meziříčí, ul. U Nemocnice, které jsou ve vlastnictví Města
Valašské Meziříčí, který bude dodavateli zadavatelem
propachtován. Součástí předmětu je také vybudování
nového pavilonu následné péče s uvažovanou kapacitou 60–120 lůžek do vlastnictví zadavatele.

Vstupte do
exkluzivního světa
článků a zábavy
Prémiové
články

Knihy
zdarma

Filmy
zdarma

Skvělé
soutěže

Vstupte již

1 Kč

za měsíc

Více na valasskemezirici.ezak.cz

Žádost o účast podávejte do
pátku 5. listopadu 2021 do 10:00
prostřednictvím nástroje E-ZAK
valasskemezirici.ezak.cz

www.idnes.cz/premium

od

Digitální
předplatné

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

komerční příloha pátek 29. října 2021

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ OCHRÁNÍ AUTO PŘED KRÁDEŽÍ,

VICHŘICÍ I VANDALY. ALE ŘIDIČI HO PODCEŇUJÍ

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, takzvané povinné ručení, musí mít každý řidič. Kryje škodu způsobenou třetí straně.
Jenže co škody, které si na autě řidič způsobí sám, případně mu
auto někdo odcizí, poškodí vandal nebo poničí vichřice či silný
vítr? Tyto škody povinné ručení už nepokrývá. Na ty je potřeba
mít sjednané havarijní pojištění.
čísel, například při nedávných
vichřicích či silném větru, který se
prohnal Českou republikou, bylo
zničeno mnoho aut napadanými
stromy a dalšími předměty.

Průměrná škoda u havarijního
pojištění dosáhla v loňském roce
částky 28 000 korun, což oproti
předchozímu roku činí pětiprocentní nárůst. Takovou částku
řidič platit ze své kapsy určitě
nechce, a to mluvíme o průměru,
protože škody se mohou vyšplhat
samozřejmě do mnohem vyšších

Havarijní pojištění se vyplatí pro
všechny auta, nejen ta nová
Často mezi lidmi převládá představa, že se havarijní pojištění vyplatí
pouze u nových aut. Z analýzy České asociace pojišťoven vyplývá, že
průměrná škoda havarijního pojištění u 10 let starých vozidel je
dokonce vyšší než u nejnovějších
vozidel.
Právnička a gestorka neživotního
pojištění v České asociaci pojišťo-

Úrazová asistence UNIQA
pro motoristy po nehodě
UNIQA nabízí motoristům
doplňkový produkt
k pojištění aut – úrazovou
asistencí pro ty, kteří
se zranili v souvislosti
s nehodou anebo užíváním
vozidla. Ta doplňuje
paletu všestranných
krytí k povinnému ručení
i havarijnímu pojištění.
Připojištění speciální asistence lze
uzavřít buď pro řidiče auta, anebo pro
celou posádku. Je určena pro kategorie
osobních, užitkových a terénních vozidel. Zajišťuje komplexní servis pro osoby s handicapem po autonehodě, které
nejsou schopné během léčby úrazu vykonávat běžné činnosti. Lze ho nárokovat 24 hodin denně telefonicky na čísle
272 10 10 20 až do limitu 10.000 korun
pro každou pojištěnou osobu.
Cena úrazového připojištění včetně
nové úrazové asistence pro motoristy
je 300 korun v případě pojištění řidiče
vozu a 130 korun za každé sedadlo
v autě (pojištění celé posádky). Poúrazová asistence není omezena věkem
pojištěného.
Co kryje úrazová asistence pro motoristy UNIQA?
• Telefonické zdravotní informace

•
•

•
•
•
•

a konzultace (alergie, životospráva,
dermatologie, léky, prevence, konkrétní zdravotní problém apod.).
Doprava z a do zdravotnického zařízení (do a z bydliště pojištěné osoby;
sanitka nebo taxi).
Dovoz léků, nákup potravin a hygienických potřeb. Dovoz jednoho teplého nebo zmrazeného jídla denně
do bydliště pojištěného.
Běžný úklid domácnosti (luxování,
vytření, umytí nádobí, praní, žehlení
apod.)
Asistence – pomoc při osobní hygieně, s přípravou jídla apod.
Opatrování dětí a seniorů ve společné
domácnosti (dohled a pomoc s běžnými denními úkony).
Zajištění pobytu a doprava psa nebo
kočky do nejbližšího útulku nebo zvířecího hotelu na nezbytnou dobu.

„Tato plnění jsme identifikovali
i ve spolupráci se zdravotníky a rodinami, které podobnou situaci zažily,
jako ta nejpotřebnější a nejužitečnější.
Služba zapadá do našeho konceptu
nabídky komplexnějších řešení pro
nejrůznější události, nikoli jen ﬁnanční pomoci z pojištění
při škodách,” konstatovala Eva Svobodová, tisková mluvčí
UNIQA.

ven, Lucie Žulavská, vysvětluje:
„Tento výsledek odráží skutečnost, že
většinu škod představují ty náklady na
opravu vozidla, kde je oprava po technické i ekonomické stránce možná a nejedná se tak o totální škody, při kterých
je vyplacená aktuální hodnota vozidla
při nemožnosti či značné ekonomické
nevýhodnosti jeho opravy po nehodě,“ a
dodává: „Rozhodně se havarijní pojištění vyplatí mít také pro případ vandalismu na autě, odcizení, škod z živelních
událostí nebo například pro případ poškození čelního skla.“
„Mnoho lidí bohužel stále mylně doufá v
to, že z povinného ručení pokryjí případně i škody na vlastním vozidle. Pokud se
ale na silnici střetnete se zvěří, budete
obětí vandalismu nebo vám kamínek
od projíždějícího vozu rozbije čelní sklo,
budete si muset tyto škody zaplatit ze
svého, pokud nemáte tato rizika krytá
např. v rámci připojištění k povinnému
ručení, a zejména však v případě, že zaviníte dopravní nehodu, pak havarijní
pojištění uhradí náklady na opravu na

vašem vlastním vozidle na rozdíl od povinného ručení, které nahradí vzniklou
škodu pouze poškozeným osobám,“ dodala Lucie Žulavská.
Při každém sjednávání havarijní
pojistky je důležité zvážit rozsah
pojištění a poskytnutých služeb.
Každý klient si při sjednávání pojištění musí pečlivě přečíst pojistné podmínky, aby bylo jasné, které
škody mu pojistka pokryje, a nečekala ho nemilá překvapení.
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ROZBITÉ ČELNÍ SKLO NEMUSÍ
BÝT PRO ŘIDIČE ČERNÝ PETR

Průměrná výše škody na čelních sklech dosahuje (po zohlednění spoluúčastí, je-li aplikována) kolem osmi tisíc korun. I malý
kamínek, odražený od kol protijedoucího vozu na dálnici, který
poškodí čelní sklo, může způsobit kolotoč nepříjemností, pokud
vlastník nebo provozovatel vozidla nemá sjednané adekvátní pojištění anebo nedokáže prokázat vznik škody tak, aby bylo možné
úspěšně nárokovat tuto škodu z institutu pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla škůdce (z tzv. povinného ručení).

Havarijní pojištění vybírejte
spolu s povinným ručením
Havarijní pojištění si v největší
míře sjednávají majitelé nových
vozidel, ale zájem o něj je tradičně vysoký i u motoristů, kteří si
pořizují novější ojetá vozidla.
„Riziko, že Vám jej někdo poškodí na
parkovišti, ujede a zdánlivě drobná poškození mohou být opravována za desítky tisíc, je vlastně kvůli zvyšujícím se
náhradám za opravy stále vyšší,“ upozorňuje Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel z České podnikatelské
pojišťovny (ČPP). To platí samozřejmě
také o vlastních škodách, nemluvě
o odcizení vozidla. Proto se v ČPP rozhodli speciální nabídkou podpořit právě tuto pojistnou ochranu. Lidé, kteří si
sjednají dohromady na jedné smlouvě
povinné ručení SUPERPOV a havarijní
pojištění v rozsahu havárie, živel, odcizení a vandalismus, získají na havarijní
pojistku slevu ve výši 20 procent.
Motoristům ČPP nabízí celkem tři varianty povinného ručení. „Základní SPOROPOV nabízíme s limity ve výši 50 milionů korun pro majetkové a zdravotní
újmy. Střední varianta SPECIÁLPOV má
limity ve výši 100 milionů korun a u stále
více vyhledávanější varianty SUPERPOV
jsou limity 200 milionů korun,“ upřesňuje Velíšek.

Při dopravní nehodě můžete způsobit
jinému člověku vážné zranění s doživotními následky. Zákonem stanovený limit povinného ručení je ve výši
35 milionů korun na újmy na zdraví
a na majetku. Praxe však ukazuje, že
případy, kdy tato částka nemusí stačit, nejsou dnes již výjimkou. Je třeba
si uvědomit, že rozdíl mezi skutečnou
výší škody a tím, co pojišťovna za viníka zaplatí, pak jde k tíži viníka nehody,
který jej musí uhradit z vlastní kapsy.
Pojišťovny chrání své klienty tím, že
nabízí povinného ručení zalimitované také ve variantách několinásobně
vyšších.
Produkty s vyššími limity navíc obsahují zpravidla i další benefity, od
nabídky širších asistenčních služeb až
po slevu na doplňková připojištění.
„A není třeba se obávat, rozdíl v pojistném bývá při sjednání vyššího limitu
v řádu stokorun ročně,“ ujišťuje Miloš
Velíšek z ČPP.

Řidiči se často ptají v poradnách
nebo na infolinkách pojišťoven,
kdy mají nárok na odškodnění
při poškození čelního skla, a velmi často se mylně domnívají, že
v tomto případě zcela vždy zafunguje nárok z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Na tento
předpoklad pak doplácí jejich
vlastní peněženka. Lucie Žulavská,
právnička a gestorka neživotního

pojištění z České asociace pojišťoven, k tomu říká: „Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ze své podstaty
pokrývá škody, které provozem vozidla
vznikly třetí straně. Tedy i případně
událost, kdy při provozu vozidla od něj
odlétne kus předmětu a poničí tak jiné
vozidlo. Nicméně tzv. důkazní břemeno,
tedy prokázání skutečnosti, že – v tomto případě čelní sklo – poničil předmět
odražený z daného vozidla, je plně na

Myslete na POMOCNOU ruku
v PRAVOU chvíli.
Pojištìní vozidel

Úrazová asistence
Úrazová asistence UNIQA pomáhá po nehodách
Servis po autonehodì pro osoby, které utrpìly úraz
a jsou doèasnì handicapované.
24 hodin dennì
limit 10 000 korun na osobu

UNIQA úrazová asistence kryje tato plnìní:
doprava k lékaøi
dovoz lékù a jídel, nákupy, úklid
pomoc pøi hygienì, s pøípravou jídla apod.
opatrování dìtí a seniorù,
zajištìní péèe o psa nebo koèku.

www.uniqa.cz
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poškozeném. A pokud poškozený není
schopen toto nezpochybnitelně prokázat, např. záznamem z palubní kamery,
z povinného ručení škodu uhradit nelze.
Na tuto úhradu pak může ale využít
havarijní pojištění či připojištění skel u
vlastního vozidla.“
Co je pro pojišťovnu rozhodující
při řešení škody u čelního skla
Pokud škodu na čelním skle způsobí řidiči třetí strana v důsledku provozu vozidla – tedy jiný
motorista –, tak se sice na tyto
škody vztahuje povinné ručení,
ale velmi těžce se prokazuje pří-
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činná souvislost provozu tohoto
vozidla škůdce a poškozeného
čelního skla. Pokud pojišťovna
v některých případech odmítá plnění z povinného ručení viníka,
je tomu tak právě proto, že se poškozenému nepodařilo řádně prokázat onu příčinnou souvislost.
Vzhledem k tomu, že u povinného
ručení je přímý nárok poškozeného vůči pojišťovně viníka, je nutné, aby poškozený prokázal, kdo
a jakým způsobem mu škodu způsobil. Pokud se to nepodaří, pojišťovna viníka nemůže tuto škodu
uhradit.

Časté podvody na škodách
čelních skel
Velmi mnoho pojistných podvodů
se podle statistik bohužel odehraje právě v oblasti poškození čelních skel. Pojišťovny jsou proto
v procesu likvidace těchto typů

škod velmi obezřetné. K výplatě
pojistného plnění z titulu povinného ručení musí mít pojišťovna
absolutně průkazné důkazy. Pokud tomu tak není, z povinného
ručení poškození čelního skla
hradit nelze.

Auto si sami nafotíte, ušetříte
čas i pohonné hmoty
„Vybíráte pojištění?
Zjistěte si, jestli nabízí
nějaké výhody, třeba
kvalitní asistenci,
nebo on-line sjednání,
které Vám ušetří čas,”
doporučuje ředitel Úseku
pojištění motorových
vozidel v Kooperativě
Aleš Zethner.
Na bezpapírovém procesu sjednání
a správy smluv Kooperativa pracuje již
několik let. Takže on-line si klienti mohou sjednat povinné ručení i havarijní

pojištění, což i s ohledem na epidemiologickou situaci využívá stále více
klientů. A protože součástí havarijního
pojištění nebo některých připojištění k povinnému ručení je i povinnost
vstupní prohlídky, roste i počet vozidel, která je potřeba fyzicky zkontrolovat.
„Abychom celý proces klientům ulehčili, připravili jsme novinku, která jim
umožní nafotit vozidlo svým mobilním telefonem v klidu domova, prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní, zatímco dříve byla
nezbytná odborná prohlídka technikem společnosti Global Expert a tedy
i „fyzický“ kontakt,“ vysvětluje Aleš
Zethner. Následovat bude i funkcionalita využitelná při likvidaci pojistné
události.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

„Černý“ česnek neštípe a pomáhá
Je ještě zdravější než
klasický česnek, přitom
postrádá pro někoho
až příliš štiplavou chuť.
Černý česnek vzniká
fermentací, po níž vyniká
svou šťavnatostí.
ČR | Již naši předci věděli, že česnek
působí jako přírodní antibiotikum. Má
silné antibakteriální, protiplísňové a
antivirové účinky a je považován za velmi účinný imunitní stimulant.
Česnek se dá nejrůznějším způsobem
upravovat. Jednou z úprav je takzvaný
černý česnek. „Jedná o klasický česnek,
který všichni známe, je jen zpracovaný
speciální metodou fermentace, kdy se
česnekové palice při určité teplotě a vlhkosti fermentují přibližně jeden měsíc.
Kvašením se vytváří prospěšné trávicí
enzymy, vitaminy skupiny B, včetně ne-

dostatkového B12, a probiotické kmeny. Fermentované potraviny navíc revitalizují a obnovují funkce těla zatíženého léky či chemikáliemi,“ vysvětluje
Stanislav Petříček, zakladatel bistRAWveg a popularizátor zdravého životního stylu.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Dlouhé a pomalé pečení
A proč česnek fermentací změní barvu
a zčerná? Je to díky takzvané Maillardově reakci, při níž vzniká celá řada látek,
které dodávají výrobkům charakteristické zbarvení, chuť a vůni. Maillardova reakce je typická například pro pekařské
výrobky. Stejně jako vzniká při pečení
chleba jeho křupavá kůrka a nezaměnitelné vůně, vznikají při výrobě černého
česneku aromatické sloučeniny dodávající mu jeho jedinečnou chuť. Je to čistě
biologický proces, zjednodušeně řečeno jde o velice dlouhé a pomalé pečení.
I když se jedná stále o jeden a tentýž
česnek, fermentací se eliminuje výrazná, ostrá, štiplavá chuť. Černý čes-

nek má šťavnatou mazlavou konzistenci
a naopak spíše nasládlou chuť. Na rozdíl od bílého česneku nedráždí žaludek
a mohou jej tak užívat i lidé, kteří jsou jinak na běžný česnek velmi citliví.

Blahodárné účinky
A jsou tady i další, zdravotní benefity.
Černý česnek je právem nazýván superpotravinou, protože obsahuje látky, které
mají pozitivní účinky na lidské zdraví.

V průběhu procesu zrání dochází k přeměně některých nestabilních sloučenin
na více stabilní a více pro tělo vstřebatelné sloučeniny. Česnek dále obsahuje velmi významné a ve vodě rozpustné sirnaté sloučeniny, které fungují jako antioxidanty. Jsou v něm i v tucích rozpustné sirnaté sloučeniny, flavonoidy, fenol allixin
a další látky, například důležité minerály
jako hořčík, vápník, fosfor a selen. Nejdůležitějšími složkami v černém česneku jsou ale výše zmiňované ve vodě rozpustné sulfáty (sirníky).
Co se týče účinků na jednotlivé orgány či zdravotní problémy, černý česnek
je významný především pro srdce a celý
krevní oběh, neboť pomáhá ke snížení
„zlého“ sLDL cholesterolu. Dále pozitivně ovlivňuje trávení, podporuje ochranu jater, má antibiotické vlastnosti, snižuje riziko vzniku vysokého krevního
tlaku a minimalizuje riziko vzniku mrtvice či trombózy díky silným antioxidačním účinkům. Také podporuje obranyschopnost a snižuje symptomy astmatu a alergie.
KAMILA HUDEČKOVÁ

INZERCE

Pomáhá udržovat normální
hladinu cholesterolu a tuku v krvi.

PŘÍRODA MÁ SÍLU

UDRŽET VÁŠ CHOLESTEROL POD KONTROLOU

Posiluje imunitní systém a působí
jako antioxidant.
Díky fermentaci nedráždí
zažívací ústrojí a je bez zápachu.
ZDRAVÍ MÁ KOŘENY V PŘÍRODĚ

Doplněk stravy

Vyrábí česká rodinná firma
Bez chemie a konzervantů
Žádejte ve své lékárně

SLEVA 25 %
na Vaše zdraví

Zaregistrujte se na www.terezia.eu,
zadejte slevový kód ASP55
a nakupujte s 25% slevou.
Sleva platí pouze pro registrované
a na jeden nákup.
Slevový kód platí do 31. 12. 2021.

www.terezia.eu
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LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ

NOVÝ EFI SPA HOTEL**** SUPERIOR S WELLNESS, RESTAURACÍ A ŘEMESLNÝM PIVOVAREM
•
•
•
•

Pobyty se snídaní a večeří
Parkování v areálu
Dobíjecí stanice na elektromobily
Pivovar a restaurace v objektu

•
•
•
•

Finská sauna o ploše 36 m
Vířivka pro 6 osob
Hyperbarická komora OXYLIFE
Odpočívárna v třípodlažní věžičce

www.eﬁspahotel.cz +420 515 557 500

HUDEBNÍ IMPULSY

Čechomor a jeho (R)radosti
JOSEF VLČEK

vě lidových písní nebo ve skladbách,
jež lidové písně napodobovaly. Muzikanti zachovali jejich svérázné melodie, posílili rockovou rytmiku a občas
citlivě přizpůsobili jazyk moderní češtině. Obvykle proti takovým úpravám
protestují různí puristé, ale v případě Čechomoru se námitky neozvaly. Adaptace Čechomoru jsou totiž většinou vnímány jako jejich původní skladby a ne
jako kopie folklóru.

D

alším hostem série Živááááků
Rádia Impuls bude už 4. listopadu svérázná skupina Čechomor.
Podle zahraničních znalců nejoriginálnější česká kapela si letos připomněla
deskou Radosti života 33 let své existence. Jejich temperamentní hudba, inspirovaná především folklórem moravsko-polsko-slovenského pomezí, je často srovnávána s tvorbou stejným směrem směřujících kapel z podtatranského
Polska, z Baskicka, Bretaně nebo Irska.
Čechomor má své kořeny ve Svitavách. Právě odtud pocházeli houslista
Jiří Břeněk a kytarista František Černý,
kteří soubor v roce 1988 založili a až do
Břeňkovy smrti v roce 1996 společně
vedli. Tehdy se ale skupina jmenovala 1. českomoravská hudební společnost
a věnovala se z velké části pouličnímu
hraní, kterému se dnes říká busking. Pod
tímto názvem skupina objela mnohokrát
Evropu a vydala dvě alba, obvykle považovaná za jedny ze základních desek ev-

Posilněni ženským hlasem
FOTO | IMPULS

ropského folklórního rocku. Dva roky
před tím, než Břeněk zemřel na zákeřnou nemoc, se ke kapele připojil další
svitavský muzikant, houslista Karel Holas. Spolu s Černým se stal motorem dalšího vývoje kapely, která v roce 2000 po
velkém úspěchu třetí desky téhož jména
změnila svůj název na Čechomor.
V té době skupina plně rozvinula svůj
svérázný styl, spočívající hlavně v úpra-

Na principu původních, folklórem jen
inspirovaných skladeb vznikla i jejich
nejslavnější deska Proměny. Soubor ji
natočil pod vedením věhlasného anglického producenta a zpěváka Jaze Colemana. Titulní písnička s hostující Lenkou Dusilovou a s nádherným aranžmá
doprovodného Collegia českých filharmoniků přežila v rádiích celých dvacet
let a hraje se dodnes.
Čechomor od té doby hrál s řadou významných umělců, kteří se zabývají

fúzí folklóru a rocku z Irska, Japonska,
Anglie a dalších zemí. Léta se snažil posílit kapelu o ženský hlas. S kapelou například často vystupovala jako host
Ewa Farna. Stálou spolupracovnici
však našli až v roce 2017, kdy se k nim
připojila Martina Pártlová, známá
ze soutěže X-Factor. Pártlová se ale
v létě stala maminkou, takže Čechomor
prozatím vystupuje bez ní.
Skupina má v repertoáru stovky písní, takže program jejího Živááááku
bude překvapením. Ale určitě posluchači nepřijdou o kultovní písničky z alba
Proměny, jako je Větříček nebo Hruška. Chybět nebude ani vtipný Včelín
nebo zvučná Gorale. Dojde i na křest jejich nového Zpěvníku. Zároveň bude živák v Doupěti i tichou připomínkou jednoho z dlouholetých členů souboru, harmonikáře a trumpetisty Radka Pobořila,
který zemřel před dvěma měsíci
ve věku 75 let.
Tak nalaďte Impuls 4. listopadu od
20 hodin a nebo sledujte stream na YouTube kanálu Impulsu.

INZERCE

11 037 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Katka 36
3+KK

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.
V programu Nulová hotovost

www.ekonomicke-stavby.cz

+420 377 825 782

Obrovská
úspora času

Vlastimil Sojka | Kodap

Napojením 1200 klientů
na náš systém.

HELIOS iNuvio
Váš úspěch bereme osobně | www.helios.eu

Bára Dašková | HELIOS

INZERCE

ZDARMA PRODUKT
Nedej se podzimní auře! Postarej se o svoje zdraví a zdraví svých blízkých už teď!

Prvnich 100 lidí kteří zavlají do 17.11.2021
obdrží 100% NÁHRADU VÝROBCE!

Zavolejte!

538 755 699

Zavolejte: po-pa 8:00 - 20:00 sob: 8:00 - 16:00. Běžně místní spojení bez příplatku

22 29. října 2021

Česká republika

Bulhar v Brně

Prostřeno! na jihu Moravy s pálenkou na jazyce
ČR | Prostřeno! zamíří do Jihomoravského kraje. Jako první v televizní soutěži
uvaří řidič Martin (23). Soupeřům připraví gazpacho, porchettu s bramborou pečenou v soli a křenovým dresinkem a obrácený dezert. Některé chody ale vypadají
na papíře lákavěji než ve skutečnosti.
V úterý se předvede pracující studentka Anna (25). Hosty pozve do bytu, který obývá se spolubydlícími-muži. Nemůže si to vynachválit a je jí celkem jedno, kdo si o tom co myslí. Mladá analytička sází na hovězí líčka na červeném
víně s bramborovým pyré a rebarborovou buchtu.
Středeční soutěžní menu nachystá
„ajťák“ Petko (33). Do České republiky
se za prací stěhoval narychlo a teď je z
něj Bulhar v Brně. Uvaří baničky, plněné papriky s rýží a mletým masem. Ale
také nalije pořádnou pálenku a pak se
mu u stolu trochu poplete jazyk.
Čtvrtek patří řezníku Petrovi (33).
Celý týden kritizuje dochucení jídel soupeřů. Nyní se musí ukázat sám. Věří svému vytříbenému jazýčku a připraví krá-

líka na divoko, šťouchané brambory a
palačinky. Podle komentáře hostů se
mu to zas tak moc nepovede.
Páteční vaření si bere na starosti majitel autoservisu Petr (35). Všichni mu
ale říkají Mišan. Plánuje hráškovou polévku, kuřecí závitky, šťouchané brambory a mascarpone s jahodami. Bude to
jedna velká nestíhačka.
Kdo vyhraje 60 tisíc korun? Sledujte
Prostřeno! na Primě každý všední den
od 17.50 hodin.
(kot)
Králík na divoko, šťouchané brambory
Ingredience: 1 celý
králík, 350 g anglické slaniny, 100 g
uzené slaniny, 500 g
cibule, 1 palice česneku, olej, 4 bobkové listy, 1 balíček koření na divočinu, 4 mrkve a petržele,
česneková nať, černé pivo, rozmarýn a
jarní cibule na ozdobu, nové mleté koření, pepř černý mletý, sůl. Šťouchané
brambory: 1 kg brambor, 3 cibule, 1/4
másla, 4 špetky soli, sádlo, petržel. Po-

Prostřeno! v Jihomoravském kraji. Petko druhý zprava.
stup: Králíka rozporcujeme a odblaníme. Protkneme proužky slaniny, mírně
osolíme a okořeníme divokým kořením. Na pekáč dáme olej, nasekanou cibuli, mrkev, petržel a zbytek ingrediencí. Vložíme králičí maso, zalijeme asi
hrnkem vody, přikryjeme pokličkou a
vložíme do rozehřáté trouby na 170 °C,
pečeme asi 70 minut. Poté odejmeme
pokličku a pečeme dozlatova. Šťouchané brambory: Brambory uvaříme doměkka, přidáme k nim osmaženou cibuli, osolíme a lehce promícháme. Ozdobíme nasekanou petrželí.
Kuřecí závitky, šťouchané brambory
Ingredience: vykostěná kuřecí stehna,
hořčice, mozzarella, máslo, parmská
nebo sedlácká šunka, sušená rajčata,

baby špenát nebo
listy mangoldu,
1 mrkev, 1 petržel, 1 celer, sůl,
pepř. Příloha: 1 kg brambor, kmín, petržel, máslo, sůl, pepř. Postup: Vykostíme kuřecí stehna, naklepeme, osolíme a
opepříme, potřeme hořčicí, vložíme šunku, na ní kousky mozzarelly, sušených
rajčat a lístky baby špenátu. Zabalíme a
zajistíme párátky, vložíme do pekáče s
máslem, trošku podlijeme vodou, okolo
vložíme trošku zeleniny, mrkev, petržel, celer a pečeme ve vyhřáté troubě na
200 °C 1,5 hodiny. Podáváme se šťouchanými bramborami. Brambory uvaříme doměkka v osolené vodě, slijeme a
rozšťoucháme, přidáme máslo. A na
závěr ozdobíme čerstvou petrželi.

INZERCE

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Reality

Osobní bankéř/ka - Florenc

Hlavní inženýr projektu

30 000 - 50 000 Kč / měsíc

Stavbyvedoucí - Kolín

30 000 - 50 000 Kč / měsíc

37 000 - 45 000 Kč / měsíc

Účetní na zkrácený úvazek

Projektant vodohospodářských staveb

40 000 - 80 000 Kč / měsíc

Likvidátor pojistných událostí - vozidla

Projektant pozemních staveb - junior/senior

35 000 - 69 000 Kč / měsíc

AP A
t t ith Fi i h
Více na www.jobdnes.cz

Pří
ář/k
Více na www.jobdnes.cz

35 000 60 000 Kč /

Administrativní pracovník likvidátor junior/ka

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

t!

Gastronomie, pohostinství, cest. ruch, ubytování

ě í

Potravinářství a chemie
Pracovník vodního hospodářství

Obsluha kavárny, Zlín, velmi zajímavé

23 000 Kč / měsíc

Pomocná síla

19 200 - 23 000 Kč

Technolog v chemickém průmyslu s AJ (30.000… 30 000 - 33 000 Kč / měsíc

Pomocná síla v kuchyni

19 200 - 23 000 Kč

Výrobní technolog 30.000-33.000 KČ

30 000 - 33 000 Kč / měsíc

Kuchař/ka – studená kuchyně - Spa&Kur Hotel Harvey****

Technolog s AJ - chemický průmysl (28 – 35…

28 000 - 35 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Prodáváte byt či dům?
Najděte si prověřeného makléře
ve vašem okrese.
Najdete ho na www.realitakroku.cz
Hlavní partneři:

FOTO | FTV PRIMA

Pod záštitou:

TV program týdeníku 5plus2

sobota 30. října 2021
Nova

Prima

Prima cool

6.50 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. (24-26) 8.15
Honzíček a Grétička. Pohádka (N, 2012) 9.30
SuperStar 12.15 Koření 13.15 Volejte Novu
13.50 Rady ptáka Loskutáka 15.05 Souboj na
talíři 16.10 Svatba na první pohled II 17.40
Šmoulové: Zapomenutá vesnice. 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Gormiti (16) 6.25 Psí život (6) 6.50
M.A.S.H (221, 222) 7.50 Fotr na tripu II 8.30
Autosalon.tv 9.40 Česko Slovensko má talent
11.25 Máme rádi Česko 13.20 Hvězdy nad
hlavou (9) 14.40 Stra3) 16.50 Přítelkyně pana
ministra 18.52 Počasí 18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy 19.55 Showtime

KOMEDIE

SERIÁL

6.10 Umění je cool 6.45 Top Gear speciál (1) 7.50
Pevnost Boyard (4) 10.10 Re-play 10.45 COOL
e-sport 11.10 Tutorial 11.45 Kurz sebeovládání
(22, 23) 12.45 Simpsonovi XXI (1-4) 14.40
Tajemství dračí pečeti 17.15 Kurz sebeovládání
(24, 25) 18.15 Simpsonovi XXII (6, 7) 19.15
Simpsonovi XXII (8) 19.45 Simpsonovi XXII (9)
20.15 xXx: Návrat Xandera Cage 22.20 Pád Bílého
domu 0.45 Simpsonovi XXII (6)

20.10 StarDance XI ... když hvězdy tančí
Přímým přenosem velkolepé
taneční show provázejí Tereza
Kostková a Marek Eben.
Zbývajících devět soutěžních
párů předvede waltz, tango
a tanec chacha.
22.05 Miroslav Donutil ve Spirále
23.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.35 Komisař Montalbano
Honba za pokladem.
Krimiseriál (It., 2011). Hrají
L. Zingaretti, C. Bocci, P. Mazzotta,
I. Sollmanová. Režie A. Sironi
1.25 Banánové rybičky
1.55 Manéž Bolka Polívky
2.05 Na forbíně TM
2.55 Rajské zahrady
3.15 Bydlení je hra
3.35 Chalupa je hra
4.00 Zahrada je hra
4.25 Pod pokličkou

Joj Family
SOBOTA 8.05 Policisté v akci 9.05 Nová

zahrada 10.00 Na chalupě 11.00 Nové bydlení
12.10 DELUKSE (10) 13.15 První oddělení 13.45
Muž, který nesmí zemřít (2) 14.55 Dům snů 17.00
Nová zahrada 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.20 Dynastie
Nováků (1/13) 23.20 Případ pro zvláštní skupinu
(5/6) 0.35 Případ pro zvláštní skupinu (6/6)

NEDĚLE 7.55 Dr. Dokonalý (7, 8/16) 9.50

Záchranáři v akci 11.40 Nemocnice (4, 5) 13.45
Plechová kavalérie (7/7) 14.50 Past na kachnu,
krimifilm (ČR, 1978) 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dům snů
22.25 Velké sedlo (6), seriál (ČR, 1987) 23.25
Plechová kavalérie (7/7), seriál (ČR/SR, 1979) 0.30
Krimi 0.55 Rodinné záležitosti, seriál (SR, 2013)

PONDĚLÍ 9.50 Soudní síň 10.50 Policisté

v akci 11.50 Klan – V dobrém i ve zlém (40) 12.55
Dr. Dokonalý (8) 13.50 Soudní síň 14.50 Soudní síň
15.55 Soudní síň – nové případy 16.55 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Dr. Dokonalý (9) 21.20 Past na
kachnu 23.05 První oddělení 0.05 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

ČT1
8.45 Duhová kulička 10.05 Z pamětí
Sherlocka Holmese 11.00 Všechnopárty 11.50
StarDance XI ... kolem dokola 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Chladné srdce 14.15 Sedm sestřiček
14.55 Pohádka z šafránové louky 15.30 Cesta
do hlubin študákovy duše 17.05 Hercule Poirot
17.55 Bydlet jako... Šípková Růženka 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

Nova Cinema
6.30 Pětka s hvězdičkou 8.00 Odložené případy
VI (3) 9.00 Teleshopping 9.30 Sabrina, mladá
čarodějnice 11.15 Milada 13.50 Šest medvědů
s Cibulkou, komedie (ČR, 1972) 15.35 Babovřesky,
komedie (ČR, 2013) 18.15 Happy Feet 2, animovaná komedie (Austr./USA, 2011) 20.00 Ready
Player One: Hra začíná, sci-fi film (USA, 2018)
22.40 D-Tox, thriller (USA/N, 2002) 0.35
Přepadení 13. okrsku, akční film (USA/Fr., 2005

Prima Max
20.20 Babovřesky 2
Komedie (ČR, 2014)
22.40 Poslední skaut
Akční film (USA, 1991)
0.40 Červený drak
Thriller (USA/N, 2002)
2.50 Odložené případy
Dopis. Krimiseriál (USA, 2003)
3.35 Honzíček a Grétička

ÚTERÝ 12.05 Klan – V dobrém i ve zlém (41)
13.05 První oddělení 14.00 Soudní síň 16.10 Soudní
síň – cz 17.05 Záchranáři v akci 17.55 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dynastie Nováků (1)
21.20 Nemocnice 22.20 První oddělení 23.20 Nové
bydlení 0.10 Klan – V dobrém i ve zlém (41)
STŘEDA 11.50 Klan – V dobrém i ve zlém (42)

12.50 První oddělení 13.45 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Velké sedlo (6) 21.25 Muž, který nesmí zemřít
(3) 22.30 První oddělení 23.25 Nové bydlení 0.25
Klan – V dobrém i ve zlém (42)

ČTVRTEK 12.05 Klan – V dobrém i ve zlém (43)
13.05 První oddělení 14.00 Soudní síň 16.05 Soudní
síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.55 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dr. Dokonalý (10)
21.20 Nemocnice 22.20 První oddělení 23.20 Nové
bydlení 0.10 Klan – V dobrém i ve zlém (43)
PÁTEK 11.55 Klan – V dobrém i ve zlém (44)

12.55 První oddělení 13.55 Soudní síň 15.55 Soudní
síň – nové případy 16.55 Policisté v akci 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Čas pracuje
pro vraha 22.05 Moje první dovolená 23.25 Nové
bydlení 0.15 Klan – V dobrém i ve zlém (44)

20.15 Polda V (1)
Smrt a dostihy. Seriál (ČR, 2021)
21.30 Polda III (2)
Ve jménu otce. Krimiseriál
(ČR, 2018)
22.50 Strach
Krimifilm (ČR, 1963)
1.10 Ochránce
Akční film (USA, 2012)

6.00 Nad zimní krajinou 6.30 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (15, 16) 8.25 Nebe a dudy 10.25
Pobřežní hlídka, krimikomedie (USA/VB, 2017)
12.55 Vlak do neznáma, romantický film (USA,
2011) 15.20 Smrtonosná past 2, akční film (USA,
1990) 17.55 Po čem muži touží, komedie (ČR,
2018) 20.00 Dnes neumírej, akční film (VB/USA,
2002) 22.50 Jedna mezi oči, thriller (USA, 2012)
0.45 Pád Bílého domu, thriller (USA, 2013)

Relax

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Yago, syn

džungle 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.25 VAŘÍME!
15.55 Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn
džungle 18.55 Yago, syn džungle 19.55 O zvířatech
a lidech 20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka
23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00
Teleshopping 7.25 Yago, syn džungle 9.20
Krampovoloviny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40
O zvířatech a lidech 15.55 Mariana, královna noci
17.55 Yago, syn džungle 19.55 Skrytá vášeň 20.55
Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PONDĚLÍ 9.20 Krampovoloviny 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55
Yago, syn džungle 19.55 Skrytá vášeň 20.55
Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

shopping 11.10 Luxu sstore 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn džungle 19.55
Skrytá vášeň 20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn
džungle 19.55 O zvířatech a lidech 20.55 Skrytá
vášeň 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové zprávy
23.20 Luxus store
ČTVRTEK 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 O zvířatech a lidech 15.55 Mariana, královna
noci 17.55 Yago, syn džungle 19.55 Skrytá vášeň
20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn džungle 19.55
Skrytá vášeň 20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 379

neděle 31. října 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.20
16.30
17.55
18.25
18.55
19.00
19.52
20.04
20.05
20.15
21.25
21.59
22.00
23.35
0.20
1.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Cesta do
hlubin študákovy duše 7.55 O ptáku
se smaragdovým peřím 8.20 Pečení
na neděli 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Život na zámku
11.50 StarDance XI ... kolem dokola

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Vodnická čertovina
Dick Whittington
Cizí holka
Naděje má hluboké dno
Herbář
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance XI ... kolem dokola
Ochránce (9/10)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Poklad byzantského kupce
Případy detektiva Murdocha XII
Bolkoviny
Žiješ jenom 2x

Nova
6.35
7.50
8.15
10.10
11.55
13.10
14.55
17.15

19.30
20.20
23.00
0.10
0.40
2.25
3.05
3.45
4.45

Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II
(1-3)
Krok za krokem IV (14)
Šance pro Emmu
Rodinné drama (USA, 2016)
A zase jedna Popelka
Romantický film (Kan./USA,
2008)
Love Island (35)
Pátek není svátek
Komedie (ČR, 1979)
Babovřesky 2
Komedie (ČR, 2014)
Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec
vodníků v Čechách
Filmová komedie
(ČR, 1974)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Love Island (37)
Střepiny
Pátek není svátek
Komedie (ČR, 1979)
Krok za krokem IV (14)
Na lovu
Policie Modrava II (4)
Novashopping

6.12
6.15
6.30
6.55
7.55
9.20
9.55
10.30
11.00
11.50
12.45
13.10
13.50
14.05
15.25
16.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
0.20
2.45

Prima

Nova Cinema

Primáček
Gormiti (17)
Psí život (7)
M.A.S.H (223, 224)
Druhá světová válka: Cena říše (9)
Prima Svět
Šéfem za pár minut II
Prima Mazlíček
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Polda V (1)
Polda III (2)
Po čem muži touží
Komedie (ČR, 2018)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Ženy v běhu
Komedie (ČR, 2019)
Nebezpečný mstitel
Akční film (USA, 2009)
Tahle země není pro starý
Thriller (USA, 2007)
Vraždy podle Agathy Christie (16)

5.50 Šmankote, babičko, čaruj! 7.05 Happy Feet 2
8.55 Za humny je drak 10.50 Teleshopping 11.20
Babovřesky 14.00 Ready Player One: Hra začíná
16.35 Beethoven: Velký trhák 18.30 Mimoni, animovaný film (USA, 2015) 20.00 Únos vlaku 1 2 3,
akční film (USA/VB, 2009) 22.10 Annabelle se
vrací 3, horor (USA, 2019) 0.15 Poslední skaut

Prima cool
5.20 Umění je cool 6.40 Pevnost Boyard (4) 8.55
Pevnost Boyard (5) 11.05 Autosalon.tv 12.20 Kurz
sebeovládání (24, 25) 13.15 Simpsonovi XXI (5-8)
15.05 xXx: Návrat Xandera Cage 17.15 Kurz sebeovládání (26, 27) 18.15 Simpsonovi XXII (10) 18.45
Simpsonovi XXII (11) 19.15 Simpsonovi XXII (12)
19.45 Simpsonovi XXII (13) 20.15 Smrtonosná past
3 22.50 Rudé horko

Prima Max
6.15 Gormiti (15) 6.30 Námořní vyšetřovací služba
L. A. V (16, 17) 8.20 Přítelkyně pana ministra 10.20
Fanfán Tulipán 12.20 Vlak do neznáma 14.50
Milovník po přechodu, komedie (USA, 2017) 17.15
Dnes neumírej, akční film (VB/USA, 2002) 20.00
Twilight sága: Rozbřesk (2/2), fantasy film (USA,
2012) 22.20 xXx: Návrat Xandera Cage, akční film
(USA, 2017) 0.25 Nebezpečný mstitel

pondělí 1. listopadu 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Z pamětí Sherlocka
Holmese 9.50 168 hodin 10.25 Osada
(9/13) 11.25 AZ-kvíz 11.55 StarDance
XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Poklad byzantského kupce
15.35 Na krok od nebe III
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.04 Losování SAZKAmobil šance
20.05 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Rapl II (9/13)
21.20 Reportéři ČT
22.00 Krotitelé dluhů
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.30 Dvojrole
0.05 AZ-kvíz
0.35 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
10.50
11.50
12.00
12.40
13.55
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
0.15
1.10
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4139)
Ulice (4140)
Specialisté (50)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(31)
Love Island (37)
Kriminálka Miami II (18)
Kriminálka Miami II (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4141)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (145)
Specialisté (51)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (23)
Kriminálka Miami II (18)
Kriminálka Miami II (19)
Odložené případy VI (4)
Novashopping

6.25
7.00
8.20
9.20
10.30
11.35
12.35
13.35
14.35
15.45
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.30
1.35
2.45

Prima

Nova Cinema

Gormiti (18)
Nový den
M.A.S.H (225, 226)
Přešlapy II (9)
Hledá se táta a máma
Walker, Texas Ranger V (5)
Jake a Tlusťoch III (20)
Policie Hamburk VIII (25)
Komisař Rex VIII (9)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Hvězdy nad hlavou (10)
Tlouštíci
Hledá se táta a máma
Šéfem za pár minut II (1)
Komisař Rex VIII (9)
Jake a Tlusťoch III (20)
Policie Hamburk VIII (25)

5.25 Scooby-Doo a Batman: Spolu a odvážně 6.45
Sabrina, mladá čarodějnice 8.25 Mimoni 10.25
Ready Player One: Hra začíná 13.30 Kněz je poděs
15.15 Vzpomínky na Afriku 18.15 Šmoulové:
Zapomenutá vesnice 20.00 Captain Marvel, akční
sci-fi film (USA, 2019) 22.25 Bílá smrt, akční krimithriller (Fr./Kan./USA, 2009) 0.15 Červený drak

Prima cool
8.20 Top Gear speciál (4, 2) 10.30 Hvězdná brána
V (19, 20) 12.35 Kurz sebeovládání (26, 27) 13.25
Simpsonovi XXI (9-12) 15.10 Hvězdná brána V
(21, 22) 17.15 Kurz sebeovládání (28, 29) 18.15
Simpsonovi XXII (14-17) 20.15 Prima Partička 21.15
Partička 22.10 Teorie velkého třesku XII (10) 22.35
Teorie velkého třesku XII (11) 23.10 Re-play 23.40
Simpsonovi XXII (14) 0.10 Simpsonovi XXII (15)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.05 Gormiti (16) 7.20
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (17, 18) 9.10
Tajemství dračí pečeti 11.40 Ranč nových začátků
13.35 Milovník po přechodu 15.50 Nezvěstná dcera
17.45 Twilight sága: Rozbřesk (2/2) 20.00
Francouzský polibek, romantická komedie
(USA/VB, 1995) 22.15 Modré diamanty, krimithriller
(USA, 2018) 0.30 Smrtonosná past 3

úterý 2. listopadu 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe III
10.05 Všechno, co mám ráda 10.35
Dobrodružství kriminalistiky (20/26)
11.25 AZ-kvíz 11.55 StarDance XI
... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Naděje má hluboké dno
15.50 Na krok od nebe III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Nejlepší trapasy
21.30 Cirkus Bukowsky (1/12)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Příběhy slavných... Jindřich Plachta
23.20 Případy detektiva Murdocha XII
0.05 Kriminalista III

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
10.55
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.05
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.40
1.25
2.05
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4141)
Specialisté (145)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (15)
Gympl s (r)učením omezeným
(32)
Odložené případy VI (5)
Kriminálka Miami II (21, 22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4142)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko V
Souboj na talíři
Víkend
Kriminálka Miami II (21, 22)
Odložené případy VI (5)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (23)
Na lovu

Prima
6.25
7.00
8.10
8.45
9.15
10.30
11.35
12.35
13.35
14.35
15.45
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.05
3.05
4.05
5.40

Gormiti (19)
Nový den
M.A.S.H (228)
M.A.S.H (229)
Hvězdy nad hlavou (10)
Tlouštíci
Walker, Texas Ranger V (6)
Jake a Tlusťoch III (21)
Policie Hamburk VIII (26)
Komisař Rex VIII (10)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (137)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (10)
Jake a Tlusťoch III (21)
Policie Hamburk VIII (26)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.10 Happy Feet 2 7.55 Odložené případy VI (4)
9.20 Vzpomínky na Afriku 12.55 Šmoulové:
Zapomenutá vesnice 14.40 Pátek není svátek
16.20 Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků
v Čechách 18.20 A zase jedna Popelka 20.00
Agent bez minulosti, akční film (USA/N, 2002)
22.20 Těžká váha 1.00 Bílá smrt

Prima cool
8.15 Top Gear speciál (5) 9.20 Top Gear XXVI (1)
10.25 Hvězdná brána V (21, 22) 12.30 Kurz sebeovládání (28, 29) 13.20 Simpsonovi XXI (13-16)
15.10 Hvězdná brána VI (1, 2) 17.15 Kurz sebeovládání (30, 31) 18.15 Simpsonovi XXII (18-21) 20.15
Fotr na tripu 20.55 Vandráci (4) 21.30 Show Jana
Krause 22.35 Star Trek: Discovery (5) 23.37 Cesty
k úspěchu 23.50 Tutorial 0.20 Simpsonovi XXII (18)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.05 Gormiti (17) 7.20
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (18, 19) 9.05
Milovník po přechodu 11.25 Kosmetička a zvíře
13.45 Nezvěstná dcera 15.40 Agent Cody Banks
17.45 Francouzský polibek, romantická komedie
(USA/VB, 1995) 20.00 Nouzový let, katastrofický
film (Rus., 2016) 22.30 Ostrý nádech, thriller (USA,
2010) 0.15 Modré diamanty

středa 3. listopadu 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe III
10.00 Párek 10.10 Nejlepší trapasy
11.25 AZ-kvíz 11.50 StarDance XI ...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Michaely Duffkové
14.30 StarDance XI ... když hvězdy tančí
16.20 Na krok od nebe III
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Dobrodružství kriminalistiky (21/26)
21.05 Cirkus Bukowsky (2/12)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Bilance: Budoucnost jídla a jídlo
budoucnosti
22.30 Hercule Poirot
23.25 Komici na jedničku
0.15 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.25
8.40
9.40
10.55
11.50
12.00
12.25
12.45
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.45
23.40
1.30
2.10
3.00
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4142)
MasterChef Česko V
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (16)
Love Island (38, 39)
Kriminálka Miami II (23, 24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4143)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko V
Love Island (40)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (24)
Kriminálka Miami II (23, 24)
Odložené případy VI (6)
Střepiny
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným
(32)

6.25
7.00
8.20
8.50
10.20
11.30
12.30
13.30
14.35
15.45
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.55
1.55
2.55
3.55
5.35

Prima

Nova Cinema

Gormiti (20)
Nový den
M.A.S.H (231)
Slunečná (137)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger V (7)
Jake a Tlusťoch III (22)
Policie Hamburk VIII (27)
Komisař Rex VIII (11)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (11)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (11)
Jake a Tlusťoch III (22)
Policie Hamburk VIII (27)
Pohoda u krbu

6.50 Kněz je poděs 8.25 Odložené případy VI (5)
9.20 Beethoven: Velký trhák 11.45 Jak utopit dr.
Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách 14.15
A zase jedna Popelka 16.00 Šance pro Emmu 17.45
Captain Marvel 20.00 Zakázané uvolnění 21.35
Pozdravy ze spermabanky 23.30 Únos vlaku 1 2 3,
akční film (USA/VB, 2009)

Prima cool
9.25 Top Gear XXVI (2) 10.30 Hvězdná brána VI
(1, 2) 12.35 Kurz sebeovládání (30, 31) 13.25
Simpsonovi XXI (17-20) 15.10 Hvězdná brána VI
(3, 4) 17.15 Kurz sebeovládání (32, 33) 18.15
Simpsonovi XXII (22) 18.45 Simpsonovi XXIII (1-3)
20.15 Autosalon.tv 21.20 Osobní řidič Míra Hejda
(10) 21.55 Moto cestou necestou 22.25 Next (8)
23.40 Cool e-sport 0.05 Simpsonovi XXII (22)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.45 Gormiti (18) 6.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (19, 20) 8.50
Vlak do neznáma 11.20 Přítelkyně pana ministra
13.20 Agent Cody Banks 15.20 Mopsík k zulíbání
17.25 Nouzový let, katastrofický film (Rus., 2016)
20.00 Tohle je náš svět, tragikomedie (USA, 2016)
22.40 Nezahrávej si s ohněm, krimidrama (USA,
2012) 0.35 Ostrý nádech, thriller (USA, 2010)

čtvrtek 4. listopadu 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe III
9.55 Vkladní knížka 10.10 Střecha
nad hlavou 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Pečení na neděli
14.30 Profesionálové
15.25 Na krok od nebe III
16.15 Cestománie
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Škoda lásky
21.40 Máte slovo s M. Jílkovou
22.35 Gejzír
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Na stopě
23.35 Komisař Montalbano
1.20 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.25
8.40
9.35
10.55
11.50
12.00
12.40
13.55
15.00
16.57
17.00
17.35
18.25
19.30
20.20
21.25
22.50
23.25
0.20
1.10
1.55
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4143)
MasterChef Česko V
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(33)
Love Island (40)
Kriminálka Miami III (1, 2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4144)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Pan Profesor (9)
Svatba na první pohled II
Život ve hvězdách
Kriminálka Miami III (1)
Kriminálka Miami III (2)
Odložené případy VI (7)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (24)
Na lovu

Prima
6.25
7.00
8.10
9.15
10.30
11.35
12.35
13.35
14.35
15.45
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
22.45
23.55
1.05
2.05
3.05
4.05
5.40

Gormiti (21)
Nový den
M.A.S.H (230, 231)
1. MISE (11)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger V (8)
Jake a Tlusťoch III (23)
Policie Hamburk VIII (28)
Komisař Rex VIII (12)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (138)
Inkognito
Cesty k úspěchu
Přešlapy II (10)
Ano, šéfe!
Policie v akci IV (28)
Komisař Rex VIII (12)
Jake a Tlusťoch III (23)
Policie Hamburk VIII (28)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.35 Šance pro Emmu 8.20 Odložené případy VI
(6) 9.10 Cesta peklem 10.55 Teleshopping 11.30
Captain Marvel 13.50 Teleshopping 14.20
Kouzelníci 16.10 Jak se dostat na Princeton 18.10
Pan Church 20.00 Když se setmí 21.55 Swordfish:
Operace Hacker, akční film (USA, 2001) 23.45
Pozdravy ze spermabanky, komedie (USA, 2013)

Prima cool
7.10 Teorie velkého třesku XII (10, 11) 8.20 Top Gear
speciál (7) 9.30 Top Gear XXVI (3) 10.30 Hvězdná
brána VI (3, 4) 12.35 Kurz sebeovládání (32, 33)
13.25 Simpsonovi XXI (21-3) 14.50 Simpsonovi XXII
(1) 15.10 Hvězdná brána VI (5, 6) 17.15 Kurz sebeovládání (34, 35) 18.15 Simpsonovi XXIII (4-7) 20.15
Partička XXL – Best of 21.45 Nečum na mě show
22.15 Invaze do USA 0.35 Simpsonovi XXIII (4)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.05 Gormiti (19) 7.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (20, 21) 9.15
Temné záměry 11.00 Twilight sága: Rozbřesk (2/2)
13.20 Mopsík k zulíbání 15.20 Vraždy podle Solveig
17.20 Tohle je náš svět 20.00 Vrah skrývá tvář,
krimifilm (ČR, 1966) 22.05 Tři billboardy kousek za
Ebbingem, komediální krimidrama (USA, 2017)
0.30 Nezahrávej si s ohněm

pátek 5. listopadu 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe III
9.55 Kolo 10.15 Cizí holka. Rodinné
drama (ČR, 1984) 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Jindřich Plachta
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Osada (10/13)
21.15 13. komnata Radany Labajové
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.40 Profesionálové
23.35 Kriminalista III
0.35 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.50
12.00
12.25
12.45
14.00
15.00
16.57
17.00
17.35
18.30
19.30
20.20
21.30
22.40
0.35
1.30
2.20
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4144)
Pan Profesor (9)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (17)
Gympl s (r)učením omezeným
(34)
Odložené případy VI (8)
Kriminálka Miami III (3, 4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4145)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava II (5)
Kriminálka Anděl III (4)
Bourneův mýtus
Akční film (N/USA, 2004)
Kriminálka Miami III (3)
Kriminálka Miami III (4)
Život ve hvězdách
Na lovu

6.25
7.00
8.15
8.50
10.15
11.25
12.25
13.25
14.25
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.40
0.55
1.55
2.55
3.55

Prima

Nova Cinema

Gormiti (22)
Nový den
M.A.S.H (232)
Slunečná (138)
Inkognito
Walker, Texas Ranger V (9)
Jake a Tlusťoch III (24)
Policie Hamburk VIII (29)
Komisař Rex VIII (13)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Česko Slovensko má talent
Máme rádi Česko
Ano, šéfe!
Policie v akci IV (29)
Komisař Rex VIII (13)
Jake a Tlusťoch III (24)
Policie Hamburk VIII (29)

5.00 Cesta peklem 6.30 Pan Church 8.25
Odložené případy VI (7) 9.15 Lovingovi 12.05 Jak
se dostat na Princeton 14.40 Fletch 16.30 Když se
setmí 18.20 Bravo girls: Hurá do toho!, komedie
(USA, 2007) 20.00 Tučňáci z Madagaskaru,
animovaný film (USA, 2014) 21.50 Divoši, krimidrama (USA, 2012) 0.30 Zakázané uvolnění

Prima cool
5.35 Umění je cool 6.30 Autosalon.tv 7.35 Re-play
8.10 Cool e-sport 8.40 Tutorial 9.25 Top Gear XXVI
(4) 10.30 Hvězdná brána VI (5, 6) 12.35 Kurz sebeovládání (34, 35) 13.25 Simpsonovi XXII (2-5) 15.10
Hvězdná brána VI (7, 8) 17.15 Kurz sebeovládání
(36, 37) 18.15 Simpsonovi XXIII (8-11) 20.15 Kin:
Smrtící zbraň 22.30 Ohnivé peklo 0.15 Simpsonovi
XXIII (8) 0.45 Simpsonovi XXIII (9)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.05 Gormiti (20) 7.20
Gormiti (21) 7.40 Námořní vyšetřovací služba L. A.
V (21, 22) 9.20 Nezvěstná dcera 11.15 Francouzský
polibek 13.30 Vraždy podle Solveig 15.30 Můj letní
princ 17.20 Skleněný zámek, životopisný film (USA,
2017) 20.00 Ženy v běhu, komedie (ČR, 2019)
22.00 Nezvěstní v boji, akční film (USA, 1984) 0.05
Tři billboardy kousek za Ebbingem

INZERCE

BOLEST KLOUBŮ JE PRYČ ...
TEĎ MŮŽU SPÁT CELOU NOC!

Pokud trpíte: bolestmi kloubů, nespavostí, závratěmi nebo problémy
s rovnováhou – vyzkoušejte biomagnetický náramek! Dejte si šanci
zlepšit stav svých kloubů, stejně jako paní Žoﬁe z Chomutova.
Před odchodem
do důchodu paní
Žofie V. z Chomutova (68 l.) pracovala jako učitelka v mateřské
škole a nyní spolu s manželem
pěstuje rostliny na zahradě. Začala nosit biomagnetický náramek
Magne Pulso před třemi měsíci,
její zkušenosti byly natolik fantastické, že jsme poprosili paní Žofii,
jestli by nám o tom něco neřekla;
ochotně souhlasila s vyprávěním
svého příběhu.

B

iomagnetický náramek je
úžasná věc! Mé obrovské
nadšení ani nelze popsat.
Cítím radost, úlevu a znovu mám
chuť žit. Celý život jsem byla zdravá; pracovala jsem s dětmi, totiž
jsem byla pořád v pohybu, pak jsem
pečovala o zahradu. Před třemi lety
jsem bohužel utrpěla zranění kolena. Ukázalo se, že mám degeneraci
levého kolenního kloubu, který tím
pádem už není tak funkční jako dřív.
Bolest kolena byla tak silná, že jsem
ani nemohla normálně chodit, a
přitom jsem byla pořád unavená a
trpěla jsem závratěmi. Nejhorší to
bylo na cestách. Sotva jsem stoupala po schodech do autobusu a snadno jsem ztrácela rovnováhu. Hrůza!
Brala jsem hodně léků, kvůli kterým
jsem se cítila čím dál hůř. Specialista
mi doporučil magnetoterapii. A pak
jsem nečekaně objevila...

,,Biomagnetický náramek
Magne Pulso byl vyvinut týmem německého
odborníka z Düsseldorfu.
Náramek obsahuje 20
magnetů o síle 75 Gs každý, které vytvářejí permanentní magnetické pole o
síle až 1500 Gs. Toto pole
proniká do lidského těla,
díky čemuž může zmírňovat bolest a zklidňovat záněty. Způsobuje 27,5krát
rychlejší cirkulaci krve,
což ovlivňuje samoregulaci těla a zmírnění zánětu.”

20 biomagnetů s celkovou sílou 1500 Gs

Intenzita

Jedna velikost
pro všechny

1500
GS

Pro muže a ženy
Robustní, odolný
a elegantní

Před třemi měsíci
se můj život
konečně změnil!
Kamarádka z Německa mi poslala
profesionální biomagnetický náramek: nejnovější objev z Düsseldorfu. Řekla mi, že tohle teď frčí v
luxusních německých sanatoriích,
němečtí důchodci ji nosí a poskakují jako za mládí. Zpočátku jsem
byla skeptická, ale pak jsem si řekla, že neuškodí to zkusit. Tohle není
obyčejný náramek; funguje na základě fyzikálních zákonů.
Začala jsem jej nosit hned následující den, a když jsem se další
den probudila, bolest kolena se
zdála být mírnější. Bylo to neuvěřitelné! Konečně jsem se mohla ohnout a zavázat si tkaničku u
bot. Hned potom mi moje potíže se závratěmi a rovnováhou
začaly připadat mnohem
méně nepříjemné. Po týdnu
se příznaky revmatických
onemocnění začaly zmírňovat, a nyní dokonce vycházím
ven a nebojím se, že spadnu ze
schodů a zlomím si kosti. Můj
specialista na klouby byl překvapený. Říká, že stav tkáně v
mých kloubech se zlepšil! Vím,
že je magnetoterapie součástí
fyzioterapeutických procedur.
Tělo nemocného se umísťuje
do speciálního zařízení ve tvaru krátkého válce na 30 minut
a kúru se pak opakuje v sériích
po 10 opakování. Na tyto procedury se však musí docházet,
zatímco tento náramek může
ovlivňovat Vaše tělo příznivým magnetickým polem po
celou dobu! Nepřetržitě!

Přínosná síla magnetického pole může:

Konečně lépe
spím...
Od té doby, co jsem náramek vyzkoušela, nechtěla jsem o něj v
žádném případě přijít. Jsem nesmírně šťastná. Navíc se mi konečně daří dobře spát. Doposud
jsem se budila kolem druhé ráno
v průměru čtyřikrát týdně. Problémy se spánkem mi znepříjemňovaly život, protože každý den
výstavám v 6 hodin ráno, abych
vyvenčila psa, a v létě zalévám zahradu. Nevím, jak jsem, to zvládala
dříve! Cítila jsem se rozbitá a byla
jsem vždy unavená. Od té doby, co
nosím biomagnetický náramek,
mohu spát téměř celou noc. Závratě a problémy s rovnováhou
mi začaly připadat mnohem méně
nepříjemné. Zase můžu cestovat a
pravidelně navštěvuji vnoučata;
už se nebojím, že se mi v autobusu
udělá špatně! Cítím se zdatnější a
šťastnější a začínám novou kapitolu svého života! Říkám všem:
jediný způsob, jak se přesvědčit, je
vlastní zkušenost, a proto jsem náramek půjčila k vyzkoušení svým
přátelům. Někteří byli skeptičtí,

4 urychlit regeneraci
kloubů,
4 zmírnit revmatické
bolesti,
4 zlepšit smysl pro
rovnováhu regenerací
labyrintu,
4 pomoct zmírnit
závratě spojené
s kinetózou.
I když netrpíte všemi
těmito onemocněními,
může vás před nimi
v budoucnu zachránit
právě biomagnetický náramek Magne Pulso.
ale nikdo mi jej pak nechtěl vrátit.
Byla jsem šťastná, že jsem dokázala tolika lidem pomoct. I vy si teď
můžete pomoci! Biomagnetický
náramek Vám vydrží roky a může
podporovat účinnost tradiční kúry.
Působí téměř non stop, je odolný
a bezpečný, a navíc nemusí časem
ztratit svůj výkon. Tento náramek
lze objednat pouze telefonicky.

VELKÁ PROMO AKCE! TV

Z televizn
í reklam
y

Prvních 120 osob, které zavolají před 1. listopadem 2021,
2021
získá slevu 73%! To znamená, že obdržíte biomagnetický
náramek Magne Pulso za speciální, akční cenu
(doprava ZDARMA).

Zavolejte:

296 849 589

Po - Pá 8 - 20 hod., So - Ne 9 - 18 hod.
(obyčejný místní hovor bez dodatečných poplatků)

Česká republika
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Tváře Moravy fotil na plech
Folkloristy, vinice
i zámky „zvěčnil“
dvojnásobný držitel
Czech Press Photo
prastarou technikou.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
ČR | Dlouhých sedm minut vydržela bez
hnutí stát vinařka, aby vznikl dokonalý
snímek. Fotograf Honza Sakař totiž fotí
jedinečnou 170 let starou technikou, která vyžaduje dlouhou expozici a co nejlepší světelné podmínky. Obraz se zachycuje na plechové desky, které jsou
díky solím stříbra citlivé vůči světlu.
Výsledkem jsou pak černobílé fotografie, na nichž až do 28. listopadu
v břeclavské Havlíčkově vile ukazuje vinaře, folkloristy, umělce i další osobnosti jižní Moravy, její půvabnou krajinu
i památky.
Právě technika je to, na co se Honzy
Sakaře většinou ptají lidé jako první. „Je
to sice zajímavý a krásný postup, ale pořád je to jen fotografická technika. Tak
je to důležité brát. Ne všechno, co se tou
technikou udělá, je umění. Důležité je,
aby byly dobré výsledné fotky. A o to já
se snažím,“ říká o 170 let starém způsobu pořizování fotografií, který byl ve
své době revoluční novinkou.
Jde o kompletně rukodělnou práci.
Každá deska se musí před focením ručně připravit a musí se také hned vyvolat,
proto s sebou fotograf všude vozí temnou komoru. „Mám takovou mobilní fotokomoru v dodávce. Což je ale omezující, když se potřebujete dostat na nějaká
místa nepřístupná autem,“ vysvětluje fotograf. Ne všechny snímky, které plánoval, se tak povedlo získat. „Ale i tak
jsme měli přístup na spoustu krásných
míst, kam se člověk běžně nedostane.
Jezdili jsme třeba po zámeckém parku
v Lednici. Tam se nesmí ani na kole a já
jsem tam drandil s dodávkou,“ směje se
Sakař.

Nehýbat se! Vteřiny i minuty
Salety Lednicko-valtického areálu na
výstavě, kterou fotograf uspořádal na
popud nadačního fondu Moravská krása, střídají snímky krajiny i osobností.
Před fotoaparátem stanul třeba malíř
Antonín Vojtek, historik Miroslav Geršic, vinař Jaromír Gala s manželkou Alžbětou a mnozí další. S čím autor při focení zápasil nejvíce, bylo počasí.
„Technika je málo citlivá vůči světlu,
takže je výrazně lepší, když je slunečno.
Když se zatáhne, prodlužuje to expoziční čas. Může to být i čtyři nebo osm vteřin,“ popisuje fotograf. Pokud objekt po
tu dobu nepostojí nehybně, snímek je
rozmazaný.
Rekordní je v tomto směru fotografie

Před 130 let starou kameru Honzy Sakaře se postavila třeba i malérečka Marie Švirgová.

Na návštěvě v koloniích. Tak nazvala fotografova matka snímek manželů
Krejčiříkových v zámeckém skleníku v Lednici.
2x FOTO | IVANA SOLAŘÍKOVÁ
vinařky Dominiky Černohorské, která
vznikla mezi nerezovými tanky ve sklepě. Tedy tam, kde není světlo žádné.
„Původní záměr byl takový, že vyfotím samostatně sklep a samostatně Dominiku, a protože žijeme v 21. století,
oba plechy pak v počítači zkombinuji
do výsledné fotky,“ popisuje Sakař.
I když totiž sklep nasvítil co nejvíce,
stejně expozice trvala 14 minut. „Ale
Dominika řekla: Zkusme to, já to dám.
Zkrátil jsem alespoň expoziční čas na
sedm minut, ona se opřela o tank s vínem a těch sedm minut se opravdu nehnula. A to se mi ještě podařilo kopnout
do foťáku, který mi kamarád nainstaloval pod nohy na časosběr a já si toho nevšiml. Kutálel se po té betonové dlažbě,
dělal strašný rámus a ona se ani nepohnula. Klobouk dolů. To je veliký rekord a posunulo to hranice toho, co

jsem si myslel, že lze,“ dodává obdivně
autor.
I na kombinovanou metodu dvou fotografií v jedné ale nakonec došlo. A to
u snímku kastelánky zámku v Lednici
Ivany Holáskové, která pózovala na točitých zámeckých schodech. „Chtěl jsem
fotit ráno, kdy bude na schody svítit sluníčko, abychom technice pomohli. Asi
sedmkrát se to posouvalo, až vyšel konečný termín na neděli. Pršelo, bylo šedivo, zkrátka úplný opak toho, co jsem si
představoval. Nebyla šance to naexponovat. A tak jsme fotku skládali ze dvou.
Když už nezbude jiná možnost, tak se
toho neštítím. V tom, že používám starý
proces, není žádný zvláštní sentiment
nebo purismus. Já tu techniku používám,
protože mi dává výsledky, které mě baví.
Díky tomu přijímám i tu komplikovanost, kterou s sebou nese,“ podotýká.

FOTO | MORAVSKÁ KRÁSA

Unikátní technikou se fotil i historik Miroslav Geršic.
Jak říká, ke každé z fotografií, které
na Břeclavsku vznikaly, má v sobě kus
příběhu.
„Lidé, které jsem fotil, byli hrozně
milí. Ale třeba mám hodně rád fotku
manželů Krejčiříkových v zámeckém
skleníku v Lednici. Když tu fotku viděla moje máma, tak ji nazvala Na návštěvě v koloniích,“ směje se nad portrétem zahradních architektů Přemysla
a Kamily Krejčiříkových, které postavil
mezi exotické rostliny skleníku. Fotka
tak působí trochu jako z filmu pro pamětníky.
„Někdy to tak zapůsobí. Ale není to
záměr. Mě baví, když se to sejde,“ podotýká fotograf, jenž snímky pořizuje na
130 let starou kameru. Na výsledek
jeho téměř půlroční práce na jihu Moravy se lidé v Havlíčkově vile mohou podívat až do 28. listopadu.
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Česká republika

Při zdolání La Manche mu
pomáhala píseň Ivana Mládka
Nikdy to nebyl jeho sen,
přesto Michal Štengl
zdolal metu, která je
symbolem pro všechny
dálkové plavce. Rodák
ze Stráže nad Nisou
pokořil kanál La Manche
mezi Francií a Velkou
Británií.
LADA VÁLKOVÁ
ČR | Michal Štengl z Českolipska je spíše otužilec než dálkový plavec, přesto
v září pokořil průliv La Manche. Vypráví, co dvanáctihodinové plavání obnáší,
také že výprava na La Manche není levná záležitost.
Stal jste se devětadvacátým Čechem, který průliv přeplaval. Vzpomenete na své plavecké začátky?
Jako dítě jsem chodil na plavání do bazénu. Nikdy jsem nezávodil, ale voda
mě provází v podstatě pořád. Asi dvacet
let jezdím na Máchovo jezero, rozhodně se ale nedá říct, že bych byl vrcholový sportovec.
K myšlence na La Manche jsem se dostal přes zimní plavání. Před lety jsem
vstoupil do prvního plaveckého klubu
otužilců. Když kvůli koronaviru zavřeli
bazény, chodili jsme v zimě plavat ven.
A kamarád, který na La Manche trénoval, se mě zeptal, jestli to nechci zkusit.
Zrovna se uvolnily termíny, na které se
jinak čeká dva nebo tři roky.
Takže to byla výzva...
V důsledku pandemie spousta plavců
svou účast odřekla. Definitivně jsem se
rozhodl až koncem loňského srpna. Kamarád Jakub Valníček mi to popisoval
jako úžasný zážitek, který bych si měl
vyzkoušet. Je to obrovský motivátor,
ale chvíli jsem se rozmýšlel. Nakonec
jsem se nechal tou ideou strhnout.
A bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí
mého života. Následovala mašinerie –
objednání doprovázející lodi, také se
musíte stát členem Channel Swimming
Association. Dalším krokem je splnění
kvalifikace, což je šestihodinová plavba
ve vodě o 16 stupních.
To není zrovna lákavá teplota...
Teplota v průlivu mezi Anglií a Francií
se pohybuje od 16 do 18,5 stupně.
V září, kdy jsem plaval, je voda nejteplejší, což je docela paradox. Mých
18 stupňů byl tedy naprostý luxus. Při

Dvaapadesát kilometrů překonal Michal Štengl za dvanáct hodin a třicet sedm minut.
přípravách v Praze jsme plavali ze Slap
do Braníku, tam měla voda mezi 8 a 13
stupni, takže zimy jsem se určitě nebál.
Nemusel jsem se mazat ani lanolinem,
který chrání proti chladu.

„

Přeplavba kanálu není jen o tvrdém
tréninku, ale také o penězích...
Vyšlo mě to zhruba na dvě stě tisíc korun. Lodivod, doprava, ubytování, člen-

Neměl jsem
ani jednu
fyzickou krizi. Dokonce
jsem musel na pokyn
lodivoda párkrát
zrychlovat, ale byl jsem
v pohodě.
ství v asociaci. Nedostal jsem žádnou
dotaci, na poslední chvíli jsem sehnal
sponzory. Také kamarádi z oddílu mi
poslali peníze, to bylo skvělé.
První termín jste zrušil, protože jste
neměl dost natrénováno. Druhý nevyšel kvůli počasí. Zadařilo se až
25. září?
Lodivod mi našel třetí termín, což je
svým způsobem zázrak. Ani to ale nebylo jednoduché. Domluvili jsme se, že zavolá 48 hodin před plavbou a my do Anglie dojedeme autem. Měl jsem hrozné
nervy, třikrát se to měnilo. Ve středu od-

poledne mi definitivně potvrdil, že
máme přijet, že to podle počasí vypadá
na sobotu. Ve čtvrtek jsme vyjeli, nabrali v Kladně parťáky a v půl osmé byli
v Doveru. Neměl jsem moc času na rekonvalescenci. Když jsme dorazili na
loď, lodivod nám řekl, že jsou velké
vlny. Ale že to ještě nevzdáme. Startuje
se z pláže asi 25 minut od Doveru, tak
jsme se tam vydali.
Počasí vám ale nepřálo ani tentokrát?
Mořem zmítaly obrovské vlny, cesta na
lodi byla strašná. Start jsme měli naplánovaný na druhou hodinu ráno. Přijeli
jsme tam a bylo jasné, že podmínky nejsou dobré. Dvě lodě, co vypluly před
námi, se vrátily. Chtěl jsem plavat, ale
neznal jsem to. Byl jsem vyklepaný a nevěděl, co dělat. Tak jsem se obrátil na
svého lodivoda Roryho, který měl obrovské zkušenosti a doprovázel tenkrát
i mého kamaráda Vaníčka.
Co by udělal na vašem místě?
Poradil mi, abych do toho šel. Říkal –
poplaveš do světla, to bude mnohem příjemnější. A je šance, že se počasí zlepší.
Nakonec jsme se dohodli, že poplavu
půl hodiny a vyzkouším si to. Když
jsem vlezl do vody, věděl jsem, že to
dám, když mě moře pustí. I kdybych plaval dvacet hodin, věděl jsem, že to urvu.
Byl jsem odhodlaný jako nikdy v životě.
Bylo to dobré rozhodnutí?

FOTO | ARCHIV M. ŠTENGLA

Dvě hodiny jsem se pral s vlnami. Chodily ve tmě zprava zleva, neustále jsem
polykal vodu. Dostala se mi do brýlí,
což je docela malér. Přetížil jsem si kvůli vlnám rameno, to se projevilo pak po
sedmi hodinách, kdy mi museli do krmení dát lék proti bolesti. Normálně se nadechuji doleva, tady jsem se musel nadechovat vpravo kvůli lodi, abych na ni neustále viděl. Ve vodě bylo ale nakonec
nejlíp. Můj doprovod na lodi trpěl mořskou nemocí, strašně to s nimi houpalo.
Byla jim zima, měli čepice a teplé kabáty. A ohřáli se až u Francie. Voda se trochu uklidnila za svítání, asi tak na dvě
hodiny. Já jsem naštěstí neměl ani jednu fyzickou krizi, že by mi došly síly.
Dokonce jsem musel kvůli proudům na
pokyn lodivoda párkrát zrychlovat, ale
byl jsem v pohodě.
Dvaapadesát kilometrů jste překonal za dvanáct hodin a třicet sedm
minut. To je spíš rychlejší čas. Zároveň je to hrozně dlouhá doba na jednotvárnou činnost. Co vám běželo
hlavou?
V duchu jsem si zpíval „Moje sladká
Lulu z Honolulu“ od Ivana Mládka. Slyšel jsem ji v autě cestou do Doveru,
znám ji, protože jsme ji pouštěli dětem.
Skoro veškerý čas ve vodě jsem si ji
broukal. Udržuje rytmus a tempo, což je
pro mě základ. Když už mě nebavila,
tak jsem si počítal. Raz dva, nádech.
A znovu. Párkrát se mi stalo, že jsem
úplně vypnul a na nic nemyslel. Ale do
transu jsem se nedostal.

Děláme svět
barevnější

PRECHEZA a.s.
Významný výrobce a dodavatel kvalitních
anorganických pigmentů v České republice

Hledáme do našeho týmu odborníky
v oboru elektro pro tyto pracovní pozice
Projektant/ka
elektro a MAR

Programátor/ka
systémů MAR

Technolog
MAR

Pro samostatné navrhování
a projektování průmyslových
elektroinstalací a automatizace
v programech AutoCad.

Hlavní náplní práce je analýza
a programování systémů řízení
technologických procesů v chemické výrobě a programování
SCADA systémů pro monitorování a řízení technologií výroby.
Výhodou je znalost programování řídicích systémů Rockwell
Automation.

Technolog zodpovídá za optimální
provoz přístrojů a zařízení procesní
instrumentace, navrhuje a provádí
jejich speciální odbornou údržbu,
diagnostiku, prevenci poruch a další
činnosti v oblasti měření a regulace.

Požadujeme vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání v oboru elektro a znalost vyhlášky 50/78 Sb.
Uvedené pracovní pozice jsou vhodné pro absolventy i pro uchazeče s praxí.

Našim zaměstnancům nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

Stabilní a dlouhodobé zaměstnání v prosperující české společnosti
Teplé obědy v závodní restauraci od 23 Kč
Měsíční a roční podíl na hospodářském výsledku společnosti
Roční příspěvek 4000 Kč na kulturu, sport a zdraví podle vlastního výběru
5 týdnů dovolené
Program výhodného volání a pojištění pro zaměstnance a rodinné příslušníky
Příspěvek k penzijnímu připojištění a další beneﬁty

Více informací: www.precheza.cz/cz/kariera nebo na personalistika@precheza.cz

PRECHEZA a.s.
nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24 | 750 02 Přerov
Tel: +420 581 252 725
E-mail: personalistika@precheza.cz | www.precheza.cz
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Italský básník Petrarca: Jsou city, které se nedají vyslovit…

Tajenka: … jinak než mlčením.

Čtěte nové
vydání Téma:
Kolik stojí nemoc

J

e to naše typická vlastnost? Podle některých odborníků si Češi
myslí, že za zdravotní péči zodpovídá stát a vše je zadarmo. Vlastní
zodpovědnost za své zdraví je tak
u řady lidí minimální.
„Většina z nás o své zdraví nijak
nedbá a čeká na první nemoc. A až
pak začínají lidé pravidelně chodit
k lékaři, vyžadují plnou péči a návrat
zdraví v situaci, kdy už to ve většině
případů zcela není možné,“ říká prof.
MUDr. Martina Koziar Vašáková, náměstkyně ministra zdravotnictví pro
zdravotní péči a přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice.
„Covid nás vrátil na zem. Lidé si
mysleli, že zdravotní péče je všemocná, že se mohou chovat, jak chtějí, že
všechno lze vyřešit, a zvykli si, že se
řeší hlavně chronické civilizační nemoci. Najednou však přišla ‚běžná‘
infekční nemoc. Viróza, která nám
ukázala, že hrozby tady jsou stále.“
Jak drahá je léčba infarktu, mrtvice,
rakoviny nebo transplantace srdce?
Kolik stojí léčba covidu? Čtěte v novém vydání týdeníku Téma.
(lč)

Posedlost vzhledem? Děláme
tisíciletí psí kusy, míní Rázlová
ČR | Regina Rázlová (74) svého času patřila k nejkrásnějším československým
herečkám. Díky netypické kráse a ráznému projevu ji často v 70. a 80. letech obsazovali do rolí sebevědomých žen.
Je pro vás důležité, abyste vypadala na jevišti dobře?
Záleží na postavě, roli. Když je to žena,
které na tom záleží, tak byste to měl respektovat. To je smysl herectví. A když
je to žena, které na tom nezáleží, tak to
musíte také respektovat.
Když vzpomeneme na Marlene Dietrichovou, ta měla vyloženě obsesi z
toho, jak vypadá na pódiu.
Proč myslíte, že to byla obsese?
Protože kamuflovala svůj věk, zaplétala si vlasy tak pevně, aby jí vypínaly pleť. Sama její dcera to psala v memoárech.
Herečky a herci, muži a ženy dělají tisíciletí psí kusy pro to, aby vypadali
dobře před někým, na kom jim záleží.
Musím Marlene Dietrichovou bránit.
Nejen proto, že ji mám velmi ráda, ale

taky proto, že je to úplně milostný
vztah, co spolu máme. Já ji tak ráda hraju, že na ni nenechám takhle ošklivě sáhnout! Ne, ne, ne.
Četla jste knihu Moje matka Marlene
Dietrichová, kterou napsala dcera
Maria Riva?
Samozřejmě. Ano. Ale ne vždycky to ty
dcery vidí dobře. Některé matky také nevidí dobře své děti. To už tak v životě je
normální. Takže nemůžu jen proto, že
matka nebo dcera napíšou… Co je psáno, není vždycky dáno.
Připouštíte si svůj věk? Musíte se
nejdříve zamyslet, než řeknete, kolik vám je?
Jako, že už si nepamatuju, kolik mi je?
(smích)
Ne, že se třeba cítíte na padesát.
Sakra. To bych si nejdřív musela vzpomenout, jaké to bylo. Pak bych se tak
možná mohla cítit.
Kde berete energii na výkony na jevišti, obsáhlé texty, vyučování?

Ale vždyť je to práce. A k práci, která
člověka baví, se vždycky nějak dobelhá! (smích)
Když se na vás budeme chtít jít podívat, tak kam?
Do pražského Divadla Ungelt, kde hrajeme nejen na Starém Městě v Ungeltu,
ale i na zájezdech. Jezdíme alespoň jednou za měsíc, od Třebíče po Zubří, a to
je moc hezké setkávání. Hraji i v Divadle na Vinohradech, tam mám moc pěkné role a jsem za to osudu velmi vděčná. No osudu... Spíš vedení toho divadla. (smích) Můžeme pozvat na Pěnkavu s Loutnou, tato hra bude mít premiéru v listopadu a pak se teprve vyvěsí dramaturgický plán, tak uvidíme, co zajímavého mě čeká.
(zar, rena)

Olomoucký kraj
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Barbaři použili na formy vosk
Olomoučtí vědci zjistili,
že ve 2. století lidé
používali při výrobě
forem pro odlévání
ozokerit, tedy zemní
vosk, který dováželi.
DALIBOR MAŇAS
OLOMOUC | Nálezů forem pro odlévání kovu, kterým odborníci říkají kadluby, na Moravě přibývá. „Jejich počet se
zvyšuje díky spolupráci s poučenou veřejností,“ uvedl archeolog Pavel Fojtík
z Ústavu archeologické památkové
péče Brno (ÚAPP).
Odborníci se rozhodli prozkoumat
složení slitiny, ze které byly formy ve
2. století našeho letopočtu vyrobeny.
Analyzovány byly kadluby získané při
nedávném průzkumu barbarských sídlišť v několika moravských lokalitách.
Formy v laboratoři prozkoumali odborníci z katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty pod vedením chemika Lukáše Kučery.
INZERCE

Chemici Univerzity Palackého
v Olomouci analyzovali formy
pro
odlévání
kovu, při jejichž
výrobě řemeslníci využívali
zemní vosk. Ten
byl nejspíše na
území Moravy
dovážen ze severní nebo východní části Evropy.
FOTO | UP OLOMOUC

Doktorandka Klára Jagošová objevila ve formách i chemickou látku ceresin, která je typická pro zemní vosk.
„Vlastnosti této suroviny jsou příhodné
pro výrobu voskových modelů, které
sloužily jako mezičlánek při výrobě
předmětů ze slitin mědi, tedy zřejmě
i forem pro odlévání kovových předmětů,“ popsal Lukáš Kučera.
„Jednalo se o vůbec první využití této

techniky pro analýzu archeologických
nálezů. Zjištění Kláry Jagošové je zajímavé, protože ozokerit se na našem území téměř nevyskytuje,“ řekl Kučera.

Koňský postroj a opasek
Naznačil, že surovina byla na Moravu
dovážena z území Polska a Ukrajiny.
„Pokud se potvrdí přítomnost ozokeritu

na dalších kadlubech, tak to bude znamenat posun ve studiu mezibarbarských obchodních vazeb,“ upozornil archeolog Jan Jílek z oddělení klasické archeologie Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity.
Nalezené formy sloužily k výrobě
spony opasku, pojmenované jako nákončí, a kroužku, který byl součástí koňského postroje. „Všechny tři exempláře
můžeme datovat do doby římské, kdy
na našem území žily germánské kmeny,“ řekl Ivan Čižmář z ÚAPP, podle něhož většina nalezených forem pochází
ze 2. století našeho letopočtu a některé
zřejmě z prvního desetiletí 3. století. „Jejich datování částečně spadá do turbulentního období markomanských válek,“ podotkl archeolog.
Výsledky práce olomouckých chemiků byly pro archeology přínosné. „Díky
studiu prvkového složení kovu už víme,
že slitiny dvou kadlubů obsahovaly výrazné zastoupení olova, které barbaři
získávali především přetavováním římských kovových výrobků. Olovo a zinek patřily pro své vlastnosti k oblíbeným přísadám římských slitin především ve 2. až 4. století,“ doplnil Jílek.
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Olomouc, Šumperk a Jeseník

Jeden gól? V hlavě to
mám, přiznává Kucsera
Olomoucký střelec zatím tápe, body ale sbírá jinak.
V letošní sezoně nasčítal Lukáš Kucsera pět asistencí
a naposledy se podílel na comebacku proti Spartě.

Olomoucko dál
tápe, navíc přišlo
o Wigginse.
Přijdou posily?

Uvědomovali jsme si to. Dokonce to
padlo i na střídačce, když jsme prohrávali. Bavili jsme se, že oni tyhle zápasy
umí takhle ztratit. Člověk holt musí pořád věřit a tou jejich šňůrou to bylo
umocněno.
Vy sám jste se v zápase ocitl v několika dobrých příležitostech.
Ano, sám jsem měl pár vyložených šancí. Bohužel, když už jsem se do nich dostal, střely mi nelítaly tak, jak by lítat
měly.

VÁCLAV HAVLÍČEK
OLOMOUC | Střelecky to zatím není
ono. Hokejový útočník Lukáš Kucsera
vsítil za Olomouc v aktuálním ročníku
extraligy zatím pouze jednu branku. Povedlo se mu to při vítězství Hanáků nad
Zlínem v poměru 4:2. Proti Hradci byl
na domácím ledě blízko k dalšímu zářezu, jeho radost ale zkazil videorozhodčí.
Třicetiletý křídelník elitní formace je
však platný jinak. Od září nastřádal už
pět asistencí, poslední přidal v nedělním zápase Mory proti Spartě. Jeho nabídku z levého kruhu využil Jiří Ondrušek, pět minut do konce snížil na 1:3
a zahájil tak fenomenální obrat na 4:3,
jejž kohouti dokončili v nájezdech. Už
v pátek (18.00) se znovu představí
doma, na Hanou přijíždí České Budějovice, které na vlastním ledě kohouty přehrály 5:2. Úterní zápas Olomouce s Plzní skončil po uzávěrce 5plus2.

ních soubojích silnější. Z toho pramenily
tři góly, které jsme dostali. Od naší první
branky šlo ale vidět, že máme nápor. Nevzdali jsme to. Vyrovnali jsme na 3:3
a poté výborně utkání otočili.
Jak se vám to podařilo?
Neměli jsme co ztratit, tak jsme šli do risku, naplno. Povedlo se nám vytvořit si
tlak, dali jsme gól na 1:3 a potom skvělé
power play! Kluci to výborně sehráli.
Obě situace. David Krejčí vše výborně
vymyslel. Přihrávka i gól byly parádní.
Pražanům se takhle v posledních minutách povedlo ztratit již několikátý zápas v letošní sezoně.

Máte jeden gól po čtrnácti zápasech. Necítíte, že to je málo? Navíc
vedle Davida Krejčího.
Abych řekl pravdu, začínám to mít v hlavě. Už je celkem dost kol odehraných
a já mám jeden gól. Ale frustrován se necítím. Důležité je, že tým šlape jak má,
a myslím, že kdybychom prohrávali,
bylo by to horší.
Ostatně i David Krejčí říká, že upřednostňuje mančaft před body.
Přesně tak, tým je vždycky první. Osobní statistiky jsou parádní, když je člověk má. Ale i hráč, co má spoustu bodů,
se lehce ztratí v týmu, co prohrává.
S Krejčím a Káňou ve formaci už
máte za sebou čtrnáct zápasů. Navykli jste si již na nějaké automatismy?
Hodně spolu komunikujeme o nejrůznějších situacích. Občas hrajeme naslepo a myslím, že to je vidět. Je to v pohodě.

Srovnat tříbrankové manko ve třech
minutách a pak vyhrát po nájezdech. Zažil jste už někdy takové
utkání?
Abych pravdu řekl, tak asi ne.
Velká euforie, nebo dojem trošku
kazí předvedená hra, která nebyla
ideální?
Důležité jsou ty dva body, které bereme.
Máte pravdu, že výkon nebyl úplně ideální, ale o to je euforie větší, že jsme to
dokázali dotáhnout do vítězného konce.
Čím to, že se vám tolik nedařilo?
Bylo to dost těžké utkání. Sparta je výborné mužstvo, myslím si, že jsou favoritem
extraligy. Bylo obtížné se proti jejich defenzivě prosadit. Navíc jsme ani nezačali
tak, jak jsme chtěli. Sparťané byli v osob-

Lukáš Kucsera v letošním ročníku extraligy sbírá body především gólovými
asistencemi.
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OLOMOUC | Stále zraněná je letní
posila Filip Halada, teď se navíc basketbalisté Olomoucka museli rozloučit s klíčovým pivotem Demajeoem
Wigginsem.
Druhý nejlepší střelec Kooperativa NBL a čtvrtý nejlépe doskakující
hráč soutěže kývnul na jinou nabídku. „Už před podpisem smlouvy
jeho agent trval na tom, že musí obsahovat možnost vykoupení hráče
v průběhu sezony. Tento bod smlouvy druhá strana aktivovala a Wiggins už u nás hrát nebude,“ vysvětlil
odchod letní posily sportovní manažer Olomoucka Michal Pekárek.
„I to je zřejmě důvod, proč Wigginsovy výkony v posledních zápasech nebyly optimální. V každém případě je
to už pro nás uzavřená kapitola,“ dodal manažer.
Už bez amerického čahouna sehráli Hanáci svůj poslední duel, minulou středu v Čajkaréně přivítali
Brno. V moravském derby ale na soupeře nevyzráli a prohráli 56:61.
„Z pohledu obrany to bylo z naší
strany nejlepší vystoupení v sezoně.
Tým ukázal, že může vyhrát i přes
odchod Wigginse. Chybělo málo. Bohužel jsme nedokázali udržet koncentraci po celý zápas. Na tom ještě zapracujeme,“ hodnotil mač kouč Olomoucka Robert Skibniewski. „Nebyly to žádné střelecké hody, v takových zápasech pak rozhoduje počet
chyb, které se uděláte. My jsme udělali o dvě chyby více,“ přidal se kapitán Hanáků Lukáš Feštr.
Po sedmi prohrách v řadě se tak
krčí na předposledním jedenáctém
místě. „Důležité je, že hráči stále bojují, nic nebalí. Proto máme šanci, že
se vše otočí,“ míní Skibniewski.
Klub teď hledá náhradu pod koš.
„Každý je nahraditelný. Pokud vše
dobře dopadne, brzy představíme novou posilu. Navíc chceme kádr ještě
rozšířit,“ prozradil Pekárek. Hanáci
se po desetidenní pauze v extralize
znovu představí v sobotu od 18.00
v Hradci Králové.
(hvl, spo)

