Petr Kolečko

Září – Měsíc
biopotravin.
Čtěte uvnitř.
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Celý život
se snažím
porozumět
ženské duši.
Zatím marně
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Poláky se stali proti
své vůli. Změnou hranic
NÁVŠTĚVA NA EKOFARMĚ

Farma Hořák otevře své
brány veřejnosti
…str. 27

„DEVADESÁTKY“ JSOU ZPĚT

Kdysi teenagerská skupina
Holki sází na vlnu retra …str. 6

Prochaskovi v době druhé světové války.

„Někde vedla hranice středem statku,“ popisuje
dělení území Hlučínska Uršula Prochaska Burek. Její
rodinu změna hranic navždy postihla.
JANA GARTNEROVÁ
HLUČÍNSKO | Uršula Prochaska Burek pochází z rodiny Moravců. Lidí, které ze dne na den rozdělila rovná čára na
mapě, když si po první světové válce
nástupnické mocnosti porcovaly poražené státy. Jedna část rodiny náhle žila
v Československu, druhá nejdříve v Německu a po 2. světové válce zase v Polsku, kde dodnes ještě někteří mluví archaickým dialektem češtiny.
Území ve Slezsku od Hlučína a Kravař směrem na sever patřilo před první
světovou válkou německému císařství.
Přes tehdejší okres Ratiboř se však

v roce 1920 udělala nová hranice. Podle
Versailleské smlouvy připadla jižní část
Československé republice, čímž vzniklo Hlučínsko. Nad čárou se ocitl celý severní zbytek okresu s obcemi jako Velké Petrovice, Bořutín, Boleslav, Chřenovice, Křižanovice a na jihu – tedy v Československu – zůstal Hlučín, Chuchelná, Rohov, Kobeřice a další obce.
„I když třeba dvě sestry bydlely v domech vedle sebe, poté žila každá v jiném státě. Někde vedla nová hranice dokonce středem statku. I my máme dodnes hektar půdy na české straně,“ vypráví Prochaska Burek, která žije v polské Boleslavi kousek od Hlučína.

FOTO | ARCHIV PROCHASKY BUREK

Velmi negativní vliv to mělo i na hospodářství. Například továrna na len stála v Chuchelné, zatímco technické plodiny se pro ni pěstovaly na Ratibořsku,
kde byla i řada vedlejších provozů.
Po rozdělení území se majitelům nevyplatilo dovážet suroviny z německého Slezska do Československa kvůli clu
a znamenalo to postupný konec podniku a ztrátu práce pro mnoho lidí.
„Na začátku rozdělení Ratibořska
v roce 1920 si ještě moravská menšina
na severu sice vymohla vyučování v češtině, ale jak se Německo postupně rozpínalo a potíralo všechny jinakosti, i tam
se školy změnily na německé. Obyvatelé Ratibořska na severu si obecně moravectví, tedy nářečí, kroje a tradice, udrželi déle a silněji než na české straně,“
přibližuje historik Muzea Hlučínska Jiří
Neminář.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

105 LET ROTY NAZDAR

Sláva i zkáza první české
jednotky ve Francii
…str. 8

PŘÍBĚH ÚSPĚŠNÉ FARMÁŘKY

Od pole s bodláky k triumfu
v Biopotravině roku …str. 10 a 11
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Bruntálsko a Opavsko

KRÁTCE
Nové CT vyšetří až
stovku lidí týdně
BRUNTÁL | Podhorská nemocnice
v Bruntále, která nedávno získala nový
CT přístroj, už na něm vyšetřila přes tisíc lidí. Průměrně zvládne až 100 vyšetření týdně. Přístroj je rychlejší, přesnější a šetrnější, pacienti dostávají menší
dávky záření. S moderním pomocníkem nyní lékaři dělají například virtuální kolonoskopii, což je vyšetření trávicího traktu, na které se specializují 12 let.
Nově zjišťují například i kalciové skóre
vypovídající o stavu tepen.
(les)

Regionem projede spanilá
jízda veteránů
OPAVA, BRUNTÁL | Již dvacátý ročník podhorské jízdy veteránů Trofeo Niké projede ve dnech 6. až 8.
září částí Jeseníků a jejich podhůřím. Koloně nablýskaných perel
bude kralovat Karel Loprais se svou závodní tatrou. Start veteránské jízdy v duchu první republiky je 6. září v Ostravě, odkud vozy pojedou přes Hlučín
a Kravaře do Opavy, kde mezi 15. a 16.
hodinou projedou Dolní i Horní náměstí a zastaví se ve Slezské nemocnici.
Dále zamíří přes Slavkov, Jakartovice, Bohdanovice, Leskovec nad Moravicí, Bruntál, Valšov, Břidličnou na Malou Morávku. V sobotu budou veterány k vidění od 9.30 do 10.30 na zámku
v Bruntálu a od 12 do 16 hodin na pouti
v Razové. Poslední den se bude možné
historickými automobily pokochat
mezi 8.45 a 9.15 v Kopřivné, od 9.30
do 10.00 v Ludvíkově před Wellness hotelem Peras a nakonec v době od 10.30
do 14.30 v areálu Horských lázní Karlova Studánka.
(jen)

Svatby „v terénu“
budou v Opavě dražší
Sňatky na místech, jako
jsou parky, areál
Panského mlýna či
kostel sv. Václava, jsou
stále populárnější.
Opava proto zvyšuje
poplatek.
ŽANETA MOTLOVÁ
OPAVA | V parcích nebo zahradách,
v areálu mlýna i odsvěceném kostele.
Svatební obřady se odehrávají stále častěji mimo tradiční prostory, v Opavě
loni počet takových sňatků přesáhl
množství těch, jež se uskutečnily v sále
Městského domu kultury Petra Bezruče.
Vyšší náročnost a rostoucí náklady
nutí slezskou metropoli zdražit poplatky za obřady. Ty město zvýší pro oba
typy obřadů. „Od 1. ledna se poplatek
za svatby, které pořádáme v našich prostorách v sále Městského domu kultury
Petra Bezruče, navýší z 800 na 1 500 korun. U svateb v terénu z 2 tisíc na 3,5 tisíce korun,“ informovala mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.
Doplnila, že od klasických obřadů se
rok od roku ustupuje. Trendem jsou
svatby na méně obvyklých místech
a matrikářky, ceremoniáři a oddávající
stále častěji jezdí do terénu.
Mezi nejoblíbenější lokality svatebča-

Opava reaguje na stále častější a oblíbenější svatby mimo obřadní síň zvýšením poplatků.
ILUSTRAČNÍ FOTO | NGUYEN PHUONG THAO
nů v Opavě patří odsvěcený kostel sv.
Václava či areál Panského mlýna.
„Na obou místech jde o desítky svateb ročně. Žádaný je i zámeček Kocharowsky v Loděnici, oddáváme i na Ptačím vrchu ve Dvořákových sadech, v zámeckém parku v Neplachovicích, v zámecké zahradě ve Velkých Hošticích
nebo na Svaté Anně v Opavě-Zlatníkách,“ vyjmenovala mluvčí.
V loňském roce už svateb v terénu
bylo víc než těch v sále. „V sále Městského domu kultury Petra Bezruče se
konalo 103 obřadů, v terénu jich bylo
144. To není záležitost jednoho člově-

ka, vyjíždí skupina až čtyř lidí,“ popsala
Dobrovolná.
Nový tříapůltisícový poplatek za svatbu v terénu bude stejný ve všechny dny
v týdnu, v městském sále si snoubenci
za den mimo sobotu připlatí další tisícovku.
Boom svatebních obřadů v terénu platí celokrajsky, čím netradičnější, tím
lepší. „Oddával jsem na nejrůznějších
místech. V parcích, školách, v lese i chatové osadě,“ bilancoval například loni
v listopadu uplynulých sedmnáct let,
kdy oddával snoubence, tehdejší starosta Poruby Petr Mihálik.

INZERCE

Oční optika

Specializované centrum Baby club Kenny

pro nastávající rodiče a rodiče s dětmi od narození

AKCE 1+1 ZDARMA

na brýlové čočky s antireflexem pro DĚTI do 15 let (včetně)

Výprodej slunečních brýlí 30-50%
Akční cena na obruby METZLER -20%
-30% na brýlové čočky
(prémiové antireflexní vrstvy Hoya)

Slevy se nesčítají. *** Informace v optikách Eurooptik s.r.o.

Bruntál Karla Čapka 80/1 (vedle restaurace Praděd), tel.: 733 714 758
Opava Hrnčířská 3, tel.: 730 518 959, MĚŘENÍ ZRAKU

www.eurooptik.eu

Smysluplný program na podporu vývoje dítěte,
kvalitní informace, odborné vedení, citlivý přístup,
rodinná atmosféra... Baby club Kenny
• Cvičení a plavání s dětmi
• Poradna o výchově a vývoji
• Miniškolička pro děti od 1 roku

To nejlepší pro naše děti od prvních dnů života.
Kontakt:

Třinec trinec@kenny.cz
Frýdek-Místek - Panské Nové Dvory
Nový Jičín novyjicin@kenny.cz

www.evakiedronova.cz

fm@kenny.cz

Eva Kiedroňová

www.kennyshop.cz
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Poláky se stali proti své vůli
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Dodává, že Německo se s odstoupením
území nesmířilo a po „Mnichově“ v roce
1938 Ratibořsko a Hlučínsko opět spojilo v jeden okres pod svou správou.
Všichni Hlučíňané, kteří se zde narodili před rokem 1910, včetně jejich dětí,
získali automaticky německou státní příslušnost. Po druhé světové válce se region opět vrátil Československu a na severu v okrese Ratiboř německého souseda
vystřídal polský.
„Nikdo nebyl rád. Lidé marně volali
po připojení k Československu. Všichni
však museli podepsat polskou národnost. Ani polsky neuměli. Mluvili jen
německy a moravským nářečím. Děda
vyprávěl, jak byl z toho nešťastný. Jenže tehdy byla pro něj nejdůležitější
půda, vlastnil osm hektarů. Byl s nimi
svázaný a znamenaly pro něj jistotu.
Tak podepsal,“ líčí Prochaska Burek.

Zachovaly se i české zvyky
Z vyprávění si vybavuje, že když se
v roce 1920 obce ocitly za čárou na severu, původní kultura se pozvolna vytrácela. Jen doma mezi sebou obyvatelé mluvili moravštinou. Ta se používala a dodnes někde používá při modlitbách.
„Zachovaly se i nějaké typické české
zvyky na Velikonoce, vánoční období
nebo jídla. Zajímavé také je, že Boleslav, Chřenovice, Velké Petrovice, Bořutín a některé další obce spadaly až do
roku 1972 stále pod správu olomouckého arcibiskupství,“ poznamená Prochaska Burek.
Polská menšina na Těšínsku si dokázala prosadit polské školy i nápisy a doINZERCE

Mapa s vyznačením rozdělení po I. světové válce. Sever připadl Německu
(po II. světové válce Polsku), jih Československu.
FOTO | MUZEUM HLUČÍNSKA
dnes udržuje svoje tradice, ale v Polsku
už není po stopách Moravců skoro ani
památky.
Moravštinou mluví na Ratibořsku jen
někteří starší lidé, existuje pár folklorních souborů, a to je asi tak všechno.
Centrem moravectví byly Chřenovice,
kde dokonce stojí kostel sv. Václava.
Prochaska Burek vydala před časem
publikaci, kde se věnuje historii Boleslavi, a připojila i moravsko-polský slovník. Posypka, uhlí, sedlo, zelí, pacholek, příkopa, zahrada, stromy, to jsou
slova, která v Polsku ještě někteří pamětníci znají.
Podle Nemináře lidé zde na začátku
20. století nebyli postiženi nacionalismem, neztotožňovali se s nějakým náro-

Uršula Prochaska Burek vydala knihu o česko-polském příhraničí.
FOTO | JIŘÍ NEMINÁŘ

dem. „Pro ně byl důležitý Bůh, území,
panovník. Moravci žili 180 let v oblasti
patřící pod Německo. Takže navzdory
jazykovým rozdílům se považovali za
loajální poddané německého císaře,“
připomíná historik.
A upřesňuje, že zatímco například generaci narozenou v první polovině 19.
století lze považovat za opravdové Moravce, kteří žili starým způsobem života, jejich potomci narození kolem roku
1890 už sloužili v německé armádě, poznali modernější svět a cítili se být hrdými Němci.
Porodili děti a ty pro změnu nastoupily za první republiky do českých škol,
které se za 2. světové války zase změnily na německé a po ní na jihu zpět na
české a na severu na polské.
„Celá historie dnešního Hlučínska je
složitá a změny sem přicházely se zpožděním. Když postupně vlastenci prosadili češtinu na celém území Čech a Moravy, a Nietzscheho slovy zemřel Bůh,
protože katolická církev ztrácela na síle
i významu, rozpadl se feudální řád, nastal rozvoj mobility, lidé se začali stěhovat a do toho stoupala úroveň vzdělání,
tady se stále žilo postaru,“ podotýká Neminář.
„Idea národa sem nepronikla, tady se
mluvilo archaickým dialektem češtiny.
Byl velmi zastaralý, ustrnul v 16., 17.
století a obsahoval spoustu i německých a polských prvků. Škoda, že se nekodifikoval stejně jako nářečí na Těšínsku,“ říká Neminář.
„Podstatné nicméně je, že kdyby se
Hlučínsko nepodařilo v roce 1920 připojit k Československu, bylo by dnes automatickou součástí Polska,“ uzavřel Neminář.
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Česká republika

Chlapi bývají beránci, ženské
prostředí je mnohem drsnější
Tak schválně, kolik současných českých scenáristů
si vybavíte? Petr Kolečko bude nejspíš jedním z mála
z nich. Je o něm často slyšet, však stojí za seriály, které
patřily k televizním událostem roku. Ať už šlo o Okresní
přebor nebo o kontroverze vyvolávající Most!. Nyní jde
do kin jeho režisérský filmový debut Přes prsty. „Hodně
mi pomohli Jirka Langmajer a Petra Hřebíčková,“ přiznává
a už píše nový seriál. Z prostředí soutěže krásy Miss.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Jako scenáristu ho mnozí často plácali po ramenou. Ovšem coby novopečený režisér může Petr Kolečko se svou prvotinou dostat přes prsty. Ostatně tak se
i jeho režisérský debut jmenuje – Přes
prsty. „Není to jen úplná řachačka, kde
by šlo jen o fóry. Romantická linka je
ve filmu hodně cítit,“ říká Petr Kolečko.
Však také představitelku jedné z dvou
hlavních ženských rolí Petru Hřebíčkovou obsadil mimo jiné i proto, že má
s romantickými komediemi bohaté zkušenosti, a proto počítal s tím, že mu v některých „finesách“ poradí.
Dostávalo se vám od Petry Hřebíčkové nebo i dalších herců na place
podpory, jak jste si sliboval?
Velmi. Vůbec jsem totiž nevěděl, jak se
to dělá. Jako scenárista jsem nikdy moc
na natáčení nechodil, takže zvláště první den byl hodně úsměvný.
Jak to myslíte, úsměvný?
Pořád se mě někdo ptal, jestli nemám
hlad a furt mi někdo nosil různé tyčinky. Říkal jsem: Co pořád blázníte? Normálně běžte pracovat! Třetí den už jsem
vůbec nemohl a byl jsem tak vyčerpaný, že jsem je o ty tyčinky a pití pro změnu prosil. Ale zpět k Petře Hřebíčkové,

na kterou jste se původně ptala. Vybral
jsem ji skutečně z velké části proto, že
má zkušenost s tímhle žánrem. Oproti
mým předešlým projektům není film
Přes prsty úplná řachačka, kde by šlo jenom o fóry. To, že je ve výsledku romantická linka ve filmu opravdu cítit, je
dost její práce. V tomhle pojetí mi pomohla nejen Petra, ale i Jirka Langmajer, který to vnímal stejně. Musím přiznat, že jsem hercům velmi důvěřoval.
Kdybych měl na place takové, kteří budou jenom čekat na to, co řeknu, tak by
to asi nešlo, protože režisérskou zkušenost jsem jednoduše neměl. Samozřejmě se objevily věci, které jsem si musel
prosadit dost razantně, ale ve výsledku
panovalo při natáčení vcelku demokratické zřízení.

ra. Říkám si, zda není důvodem
toho rozhodnutí třeba nespokojenost s dosavadní prací režisérů, kteří se v minulosti chopili vašich příběhů? Neměl jste jako scenárista problém sžít se s výsledky?
Ne, takhle to neberu a určitě to nebyl
ten důvod. Ale upřímně, vždycky je to
problém, sžít se s výsledkem. Mám problém se s ním sžít i teď, když jsem film
režíroval já. (smích) Pravda je, že
ne vždycky jsem byl úplně spokojený.
Nemělo by se stávat, že výsledná věc je
na konci horší než scénář. Musí být
aspoň stejná, ale ideálně lepší. Když je

stejná, říkám si, k čemu tam pak režisér
je? Ideálně by měl scénář povýšit.
Když vidím, že režisér o příběhu přemýšlí jinak než já, ale je to dobré, tak
jsem vlastně rád a jsem nadšený, že se
někdo dostane v uvažování o látce dál
a funguje to. Stalo se mi to s Honzou
Prušinovským nebo například s Vojtou
Kotkem – hrozně mě bavilo, jak udělal
Padesátku. To je můj srdcový projekt,
ze kterého jsem byl nadšený, když
jsem film viděl poprvé. V případě Přes
prsty jsme ale tak nějak vyhodnotili, že
bych to mohl zkusit udělat já. Vyplynulo to ze situace.

Počkejte, copak to vůbec jde, aby
na place fungovalo něco jako demokracie?
Určitě to jde. Já jsem hodnej a myslím,
že jsme se při práci cítili docela příjemně. I když říká se, že když je při natáčení atmosféra moc dobrá, film pak nestojí za nic. Na druhou stranu my jsme byli
pod hrozným tlakem, abychom vůbec
stihli všechno dotočit, do toho se přidávaly technické problémy a tak
dále. Takže zase tak pohodová
atmosféra to také nebyla.
Jak už bylo uvedeno,
teď jste se poprvé
ocitl v úloze režisé-

Petr Kolečko

Narodil se 28. března 1984 v Broumově.
Vystudoval scenáristiku a dramaturgii na DAMU.
■ Jako scenárista se proslavil hned svým televizním debutem
Okresní přebor, na jehož několika epizodách se podílel.
Následovala práce na seriálech jako Čtvrtá hvězda,
Trpaslík, Vinaři či internetové série ze sportovního
prostředí Vyšehrad a Lajna.
■ Letos se stal fenoménem jeho seriál Most!, který režíroval
jeho tvůrčí „parťák“ Jan Prušinovský.
■ Napsal scénář k celovečernímu filmu Padesátka
debutujícího režiséra Vojtěcha Kotka a spolu s dalšími
autory scénář k filmu Masaryk, který získal řadu Českých lvů.
■ Je autorem několika divadelních her.
■
■

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

„
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Neustálé
mediální
výstupy o seriálu Most!
byly už únavné.
Navíc dokola o tom
samém, i když to
je asi přirozené.
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valo o nich mluvit. Je to běžné, že
se autorovi může úspěšné vlastní
dílo zprotivit?
To nevím, ale je pravda, že v případě
Mostu byly už únavné ty neustálé mediální výstupy, které byly vlastně dokola pořád o tom samém. Asi je to přirozené. Je to také o tom, že člověk už má
v hlavě další projekt, na kterém pracuje
a jde dál. Když se pak v téhle fázi novináři stále ptají na Most!, je pro mě už
složité se na ně při rozhovoru napojit.

Po boku české královny
krásy Anety Vignerové

Když už tedy zmiňujete nové projekty, co je pravdy na tom, že pracujete
na seriálu z prostředí soutěže krásy?
Ano, chci to napsat. V plánu nám šestidílný až osmidílný opravdu velmi drsný
dramatický seriál, který se bude jmenovat Miss.

FOTO | HERMINAPRESS

Máte pocit, že tohle ryze ženské prostředí je drsnější než mužské?
Tak to rozhodně drsnější je! Ale vy
ženy to tak nemyslíte... Třeba... Někdy.
To my chlapi jsme beránci.

FOTO | ČESKÁ TELEVIZE/M. BUCHTOVÁ

Budete v režírování pokračovat?
To se uvidí. Museli by to všichni chtít
a muselo by to dávat smysl. Musel bych
být přesvědčený, že je to to nejlepší
možné řešení pro ten daný projekt, museli by to chtít producenti a především
by musel náš aktuální film dopadnout
dobře, aby o něčem takovém vůbec někdo uvažoval. Rozhodně se teď nebudu
k režírování za každou cenu cpát. Pořád
platí, že moje primární profese je psaní.
Zastavme se na moment u předešlých projektů. Úspěch zejména seriálů Okresní přebor, Lajna a naposledy Most! vyvolal takový zájem,
že vás údajně už tak trochu otravo-

Ty vaše představy o ženském světě
jsou vůbec zajímavé. Do snímku
Přes prsty jste třeba propašoval
myšlenku, že opravdové přátelství
mezi ženami neexistuje.
Celý život se snažím porozumět ženské
duši a tyhle moje snahy tak nějak pokračují. Člověk má vždycky pocit, že udělal krok dopředu a pak zjistí, že ho to
hodí dva kroky zpátky. Opravdu si ale
myslím, že ženské přátelství neexistuje.
Tady si troufám tvrdit, že je potřeba,
aby se ženy podívaly do svého svědomí, až budou obhajovat, že mezi nimi
přátelství existuje.

Talentovaný scenárista a nově také režisér
Petr Kolečko tvoří v současnosti pár
s modelkou Anetou Vignerovou. Ta se
v roce 2009 stala Miss České republiky.
Kolečko přiznává, že právě díky vztahu
s atraktivní brunetkou, která byla
mimochodem v minulosti přítelkyní
muzikanta a herce Davida Krause, se
z pohledu scenáristy začal zajímat
o prostředí modelek a soutěže krásy.
Pár se seznámil při natáčení snímku
Masaryk, v němž měla modelka malou roli.
Za scénář ke zmiňovanému filmu byl
Kolečko oceněný Českým lvem.

I práce je fajn,
když splní vaše
očekávání
Buďte své rodině nablízku a přidejte se
k nám v místě vašeho domova

·
·
·
·

Poštovní doručovatel/ka
Pracovník/ce přepážky
Třídič/ka zásilek
Řidič/ka

Můžete mi říct, jak jste k tomuhle
přesvědčení dospěl?
Já bych třeba nejlepšímu kamarádovi
holku ne…(zarazí se) nepřep*cal.

až

19 0
Kč/hod

.

800 223 000
TvojeBudoucnost.cz
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Drahé dluhy vyřešíte s Rentou z nemovitosti
Paní Vlasta je 71 letá aktivní seniorka. Celý život učila na vysoké škole v Praze
a po odchodu do důchodu na zkrácený úvazek přednášela na univerzitě.
Když i tento přivýdělek skončil, pracovala paní Vlasta tu
a tam jako průvodkyně po Praze. Šlo ale o nepravidelné
sezónní brigády. Navíc čelila konkurenci mladších kolegyň a chození po památkách ji začalo zmáhat.
Pracovala celý život, ale průměrný důchod jí k důstojnému životu nestačil. Pořídila si proto kreditní kartu. I když
se snažila mít výdaje pod kontrolou, placení kartou bylo
tak pohodlné a bezbolestné, že peníze z účtu zmizely
jako mávnutím kouzelného proutku. Paní Vlasta opět
zápasila měsíc co měsíc s nedostatkem peněz. Navíc
musela splácet stále rostoucí úroky z kreditní karty.
Bála se, že spadne do dluhové pasti. Naštěstí narazila
v novinách na Rentu z nemovitosti. Vlasta neváhala
a Rentu z nemovitosti si pořídila. Jednorázově získala
150 000 Kč a dalších 10 let bude dostávat každý měsíc téměř 10 000 Kč. Výhodou je, že jí patří krásný byt
v Praze v hodnotě několika milionů. Chudá tedy není.
Rentu splácet nemusí, tato povinnost přejde na dě-

dice. Nemusí ani prodávat byt, bude bydlet pořád
ve svém.
Paní Vlasta opět pookřála. Zbavila se dluhu a zase mohla cestovat, zajít s přítelkyněmi do cukrárny a do divadla,
pořídit si pěkné oblečení, chodit ke kadeřníkovi a na jógu.
„Doporučuji Rentu každému seniorovi, který je aktivní,
má se zdravě rád a nemyslí jen na děti a na vnoučata, ale
i na sebe,“ uzavřela svoji životní zkušenost paní Vlasta.

Výhody Renty z nemovitosti:
• Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).
• Za života nemusíte nic splácet.
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
• Můžete žít důstojněji a život si více užívat

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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„Boom“ hudby
z devadesátek
Na vlně retra se právě pohupuje i skupina Holki.
Před dvaceti lety po nich šíleli teenageři v Česku,
teď jsou z nich mámy od dětí. Mají nové verze hitů.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Na přelomu milénia byly Radana,
Katka, Nikola a Klára senzací. Hity Už
mi nevolej nebo Jsi senzační zněly snad
ze všech rádií a jejich plakáty zdobily
pokoje puberťáků. Letos skupina Holki
slaví dvacet let. „Divoké devadesátky“
jsou sice pryč, kapela přesto sází na návrat retra. Dávno neokupuje první příčky hitparád jako ve starých dobrých časech, ale jejich publikum na ně pořád
nedá dopustit. Přesvědčit se o tom bude
možné už 14. září v prostorách Průmyslového paláce na pražském Kamiq You
Festu, kde předvedou svou show.
Dnes jsou to tři mámy celkem šesti
dětí. Svůj čas dělí mezi rodinu, práci a v
neposlední řadě vystupování, která pohltí většinu víkendů. To před dvaceti lety,
kdy se díky konkurzu dala skupina Holki dohromady, vypadaly jejich dny podstatně jinak. Jedinou povinností bylo
studium na konzervatoři a o víkendech
pak nefalšovaný život popových hvězdiček. „Takhle, když se nám chtělo, tak
jsme do školy šly, a když ne, tak ne.
Teď už to můžeme přiznat. Bylo ale třeba se vždycky domluvit. S Katkou jsme
INZERCE

KOUPÍM PAROŽÍ,

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

Tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

totiž chodily do stejné třídy a bylo by
divné, kdyby se jedna omluvila s tím, že
děláme rozhovor a druhá kvůli zubaři,“
směje se černovláska Nikola Matoušková, dnes dvojnásobná máma a učitelka
v hudební škole na částečný úvazek.

Éra slávy trvala pět roků
Když hvězdné období skupiny v roce
1999 začalo, děvčatům bylo sedmnáct
let. Pět roků trvající éra slávy jim zamotala hlavu, a to nejen pokud šlo o pozornost médií, ale i opačného pohlaví.
„Byla jsem zrzavá pihatá holka z malého města. Rozhodně mi tehdejší popularita zvedla sebevědomí a musím přiznat, že mi bylo líto toho nevyužít.
Abych to shrnula, užila jsem si to období opravdu hezky,“ usmívá se Radana
Labajová, maminka desetiletého syna,
která v současnosti pracuje v televizi.
Skupina se po pěti letech rozpadla.
Konec s kariérou ale nepřišel ze dne na
den. Všechny postupně vydaly sólové
desky, které až na jednu výjimku nezaznamenaly valný úspěch. „Až po našich
sólovkách jsme si, mírně řečeno, daly
na pusu, protože jsme zjistily, že zpívání nám chybí,“ líčí dnes trojnásobná maminka Katka Brzobohatá s tím, že když
definitivně vyschl příjem ze zpívání,
musely si někdejší ikony teenagerů najít běžné povolání.
Když se v roce 2008 daly dohromady
v téměř původním složení – bez Kláry
Kolomazníkové, byl to pro ně návrat do
prostředí, které znaly. „Nemusely jsme

FOTO | ARCHIV MAFRA

Skupina Holki (nahoře) nyní vystupuje
ve tříčlenném složení bez Kláry Kolomazníkové (na malém snímku vlevo).
překonávat trému ani nejistotu. Za těch
pět let ve skupině jsme se natolik otřískaly, že jsme věděly, co nás čeká,“ vzpomíná Katka. Totéž ale neplatilo pro jejich rodiny. „Pro mého muže to bylo
něco úplně nového. Dali jsme se totiž
dohromady v době, kdy už Holki neexistovaly. Ze začátku řešil, že mě budou
okukovat chlapi. Žárlil, protože nevěděl, do čeho jde. Dneska už ho to nechává úplně chladným,“ říká Nikola.
Poslední dva roky jsou pro Holki dale-

ko intenzivnější než dříve. Může za to
současný boom „devadesátkové“ muziky, který v posledních letech vrací někdejší hudební miláčky teenagerů do
kurzu. „Snažíme se tenhle trend přiživit, a tak jsme udělaly novou verzi našeho hitu Jsi senzační a nedávno jsme ve
studiu nahrály novou skladbu, která by
měla vyjít na podzim,“ říká hrdě Radana. Pro fanoušky také Holki připravují
výběrovou desku, která bude reflektovat uplynulých dvacet let.

www.optys.cz

Obalíme
každou
učebnici

AUTOŠKOLA
LAA
NOVÝ SERIÁL OD 13. ZÁŘÍ

PRO
ZAČÁTEČNÍKY
I ZKUŠENÉ
ŘIDIČE

a navíc

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

PŘEDPLATNÉ
NA 5 TÝDNŮ
ZA 430 KČ
BODOVÝ
SYSTÉM

DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ

Nejčastější
prohřešky
motoristů

Novinky
na českých
a evropských
silnicích

JAK SE
SPRÁVNĚ
CHOVAT
V SILNIČNÍM
PROVOZU

AUTO
ŠKOLA
Jak vybrat
tu správnou
Senioři za
volantem

Objednávejte na 225 555 533 nebo na
www.lidovenoviny.cz/autoskola.
Nabídka platí do 11. 9. 2019.

PŘEDPLATNÉ

Papírnictví a výtvarné potřeby
746 01 Opava, Masarykova 36
Tel.: 553 615 703
E-mail: prodejna.masarykova@optys.cz
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Se sokolským pozdravem do zákopů
Před 105 lety, v roce 1914,
vytvořili čeští a slovenští
dobrovolníci naši první
jednotku ve Francii. Rota
Nazdar pak našla slávu
i zánik v bitvě u Arrasu.

První Štefánikův pilot

ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Praporečník Karel Bezdíček sedí v zákopu a krátkým zbytkem tužky píše dopis.
Svůj poslední v životě. „Představoval jsem
si vždy, jak šťastně budu žít a nyní ten veliký otazník... Nazdar našemu vítězství a naší
samostatnosti,“ končí jej jakoby v předtuše
blízké smrti. Píše se 6. květen 1915. O tři
dny později v bitvě u Arrasu umírá. Během
krvavého střetu dosáhla jeho československá Rota Nazdar vítězství, ale za cenu takových ztrát, že v podstatě přestala existovat.
Rota Nazdar vznikla před 105 lety,
31. srpna 1914, jako první československá jednotka působící na území Francie.
Tvořilo ji na 350 českých dobrovolníků

Společný snímek první čety Roty Nazdar z roku 1914. Na snímku v kolečku
praporečník Karel Bezdíček.
FOTO | 2x ARCHIV M. BRABEC, WWW.KARELVASATKO.CZ
a několik Slováků, především členů francouzské pobočky Sokola. Však také ze sokolského pozdravu Nazdar! vznikl název
roty, která vstoupila do dějin českého vojenství. Příslušníci roty prodělali v září
a říjnu 1914 výcvik v Bayonne a stali se
součástí 1. pluku Cizinecké legie. Jinak
než vstupem do Cizinecké legie se totiž
Čechoslováci nemohli ve Francii v národní jednotce zapojit do boje proti rakouskému císařství a jeho spojenci Německu.
Právě proti němu byla rota poprvé nasaze-

na v listopadu 1914 v oblasti Champagne.
Proslavila se však až v květnu 1915, kdy
v již zmiňované bitvě u Arrasu Čechoslováci vedli v první linii úspěšný útok na německé pozice. Rota však utrpěla drtivé
ztráty, 42 mužů padlo, téměř dvě stovky
byly zraněny. Přeživší vojáci byli po následném rozpuštění Roty Nazdar zařazeni
k jiným jednotkám a dál po boku Francouzů bojovali za nezávislost Československa. K ní ale ještě vedly čtyři roky krvavých bojů první světové války.
(mb)

INZERCE

BALÍČEK ZUBNÍ PÉČE 2500 Kč PRO KAŽDÉHO
ČLENA RODINY?
PRO NAŠE POJIŠTĚNCE SAMOZŘEJMOST
PŘIPOJTE SE K NIM I VY WWW.CHCIDOOZP.CZ

Příslušníkem 3. čety Roty Nazdar byl
i Bedřich Starý, rodák ze Sobíňova na
Českomoravské vrchovině. Prošel osudovými
boji u Arrasu a po rozpuštění Roty Nazdar
působil u jiných jednotek. V červnu 1915 byl
raněn, při rekonvalescenci v Lyonu vyslyšel
výzvy Milana Rastislava Štefánika a jako
dobrovolník se přihlásil k letectvu. Pod krycím
jménem Fréderic Le Goff se posléze stal
prvním českým letcem ve službách Francie.
Se svým bombardovacím Bréguetem 14
absolvoval desítky náletů i přímých střetů
s nepřátelskými stíhači. A to i v roce 1919
na Slovensku v bojích s Maďary. Za první
republiky pak trénoval novou generaci
válečných pilotů.
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Nejlepší bio pochoutka roku je
Na zemědělskou tradici svého otce i dědy Barbora
Filípek Spitzová navázala teprve před čtyřmi lety, ale
už nyní se jí podařilo vyhrát soutěž o biopotravinu
roku. Uspěla se sušeným masem. „První tři roky jsem
farmu táhla sama, i na traktoru jsem jezdila jen já,“
vzpomíná na začátky farmy U mlsné kozy.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Ještě před čtyřmi roky to bylo jen nevzhledné a bodláky zarostlé nevyužité
pole u Želešic na Brněnsku. Dnes je součástí prosperující biofarmy, která se může
pochlubit prestižní cenou. Ve zdejším hospodářství Barbory Filípek Spitzové totiž
vyrábějí sušené maso, které bylo nyní vyhlášeno celkovým vítězem soutěže Česká
biopotravina roku 2019.
Na malé hospodářství svého dědy i tatínka si vystudovaná zemědělská ekonomka Barbora Filípek Spitzová pamatovala
ještě z dětství. Na tyto zkušenosti ale navázala až s narozením syna teprve v roce
2015. Tehdy začala na pár hektarech jižně
od Brna hospodařit a letos už vyhrála soutěž o nejlepší tuzemskou bio dobrotu.
„Že zvítězilo naše sušené maso, jsem se
dozvěděla v neděli. Počasí zrovna nebylo
hezké, odjížděli jsme právě z chaty s takovou rozmrzelou náladou. Tohle nám ji
značně zlepšilo,“ usmívá se hospodářka
z farmy U mlsné kozy.
Jejímu otci patřily v obci Želešice polnosti, které ovšem dlouho ležely ladem.
„Jednou jsem proto tátovi řekla, ať mi pole
půjčí. Nijak vesele se netvářil, asi si říkal:
No jo, mladá ženská, co ta s tím bude dělat?!“ vzpomíná na chvíle, kdy pole s dvoumetrovými bodláky začala zkulturňovat.
„Jezdila jsem sama s traktorem, první tři
roky jsem celou farmu táhla jen já. Pak
jsem si musela vzít pomocníky,“ vypráví.

Dnes vyrábí mléčné produkty, sýry, kefíry či jogurty, ale i zmiňované vítězné sušené maso – v tomto případě konkrétně
vepřové s tymiánem a zázvorem. To vše
bez chemie, stabilizátorů, emulgátorů či
konzervantů. „Bez konzervantů sice výrobky vydrží kratší dobu, ty zakysané tak dva
až tři týdny, sýry kolem jednoho týdne, ale
jsou zdravější,“ říká s tím, že potraviny si
u ní lidé kupují hlavně přes internet a ona
jim je pak doveze, nejčastěji do Brna.

Bio musí do supermarketů
Barbora Filípek Spitzová vozila své výrobky i do brněnských obchodů, tam ale prodeje postupně klesaly. Podle prezidenta
Svazu obchodu a cestovního ruchu, ekonoma Tomáše Prouzy, se musí české bio výrobky dostat hlavně do nabídky supermarketů. „Problémem tuzemských bio výrobců jsou malé objemy. Ty skončí především prodejem takzvaně ze dvora, na farmě, popřípadě ve speciálních prodejnách,“
vysvětluje ekonom, který zasedal v porotě
v soutěži o letošní nejlepší biopotravinu.
Cestu ke zlepšení situace vidí ve sjednocení ekologických zemědělců ve společném odbytovém družstvu, které by zajistilo pravidelnou dodávku biopotravin právě
do českých obchodních řetězců.
Vedle Tomáše Prouzy seděl v porotě zástupce jednoho z takových řetězců – Petr
Chmelař, ředitel nákupu potravin Globusu, kde jsou prý biopotraviny zastoupeny
v jednotkách procent. „Jejich nabídka
ovšem stoupá, kdežto nabídka konvenčních potravin stagnuje,“ říká Chmelař
s tím, že mnoho bio výrobků v českých su-

Sušené vepřové maso s tymiánem
a zázvorem přineslo Barboře Filípek Spitzové (uprostřed) z farmy U mlsné kozy
na Brněnsku vítězství v 18. ročníku soutěže Česká biopotravina roku 2019.
permarketech nepochází z Česka, jak by
se slušelo, ale z Německa.
S německým trhem má zkušenosti i letošní vítězka soutěže, farmářka Spitzová.
„Sestra žije v Německu s manželem a třemi dětmi. Prodej biopotravin tam je na
vyšší úrovni, tamní lidé prostě chtějí vše
čerstvé a co nejvíc bio. Fungují tam velké
bio supermarkety, kam se sváží hlavně
biopotraviny lokálních zemědělců, které
Němci rádi podporují. Zahraniční dodavatele čerstvých biopotravin na své trhy vůbec nepustí,“ zdůrazňuje. „Většinu místa
v lednici má rodina mojí sestry zaplněnou biopotravinami, které se v Německu
díky oblíbenosti dostaly cenově na téměř stejnou úroveň jako potraviny konvenční. Podle mých zkušeností není ani
v Česku třeba, aby jídlo s kvalitou bio bylo

INZERCE

Operátor výroby s 6 týdny dovolené,
Valeo Rakovník Nástupní mzda 22 000
Kč hrubého, bonusy a příplatky až 8 000 Kč
měsíčně, 6 týdnů dovolené, příspěvek na
penzijní připojištění 5 % z hrubé mzdy,
firemní kantýna, svozová doprava. Napište
na: katerina.husakova@valeo.com tel.: 313
527 236 www.valeo.cz

Strojírenství

Valeo

Obsluha CNC centra - frézka

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Technický/á administrátor/ka DAT

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Obráběč kovů (více míst soustruh, frézka,…

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Obsluha/programování CNC frézovacího centra

Více na www.jobdnes.cz/detail/09Y6CM

V d
í
j ktů NJ
t jí
Více na www.jobdnes.cz

t í

IT - prodej a služby

Administrativa

Produktový manažer IT – Embedded Boards

Týmová asistent/ka Praha-východ

Project Manager (pro vývoj SW) - 6899

Asistentka produktového manažera, fix 35.000Kč 35 000 - 35 000 Kč / měsíc

Zlepši SI své znalosti a dovednosti sapu!

Studuješ a chceš získat praxi v personalistice?!

Sales Manager MES systémů (7031)

Stáž na poloviční úvazek v Praze

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

27 000 - 30 000 Kč / měsíc

13 000 - 15 000 Kč / měsíc

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

Více na www.mesicbiopotravin.cz.
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Ochutnávka bio dobrot. Kromě vítězného sušeného masa ze Želešic uspěly
v soutěži Česká biopotravina roku 2019 i další výrobky: buvolí labneh, tedy
měkký čerstvý sýr vyráběný z jogurtu z Mirovic, hovězí steak z Mitrovského
dvora, švestková povidla z Komni a makový olej výrobce Vojtěcha Černého.
Posledním vítězem bylo bio víno od Petra Marcinčáka.
FOTO | PRO-BIO
nějak výrazně dražší, “ uzavírá s tím, že
eko zemědělství je i lékem na problémy
v české krajině. Menší lány přispívají
k lepšímu boji s erozí půdy, na louky
a pole bez chemie se vrací zvířata.
Soutěž o nejlepší biopotravinu je pořádána už 18 let. Vyhlášení se koná
v rámci kampaně Září – Měsíc biopotravin. Kompletní přehled akcí naleznete
INZERCE

na www.mesicbiopotravin.cz. „Letošní
rok byl rekordní co do počtu přihlášených výrobků. Důvodem je rozšíření
trhu. Výrobci už mají vybudované
a zdokonalené řemeslné postupy, zároveň stále experimentují, důkazem je třeba český buvolí sýr,“ podotýká Kateřina Urbánková, manažerka Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO.

Pavel Maurer: V restauracích Češi bio neumí
ocenit, naopak stoupá zájem o bio vína
Předsedou 17členné poroty, která rozhodovala v soutěži Česká biopotravina roku 2019, byl
znalec gastronomie Pavel Maurer. Ten klání výrobků ekologického zemědělství před 18 lety
dokonce spoluzakládal.
Co se na bio výrobcích za tu dobu změnilo?
Změnila se kvalita, přibylo obrovské množství výrobků. Vyvinulo se také vnímání a znalosti
biopotravin. Ještě před deseti lety nám lidé psali, že bio jsou hlavně müsli či zdravé tyčinky.
Každý rok vydáváte nezávislého průvodce nejlepších českých restaurací. Používají nejlepší
kuchaři biopotraviny?
Šetří se všude a biopotraviny jsou mnohdy dražší. Hosté často bio v restauraci neumí ocenit. Občas
sice někdo bio použije, ale podniky, které vařily jen z bio, zkrachovaly. Kde ale vaří z bio, tak se tím
chlubí a udávají místo původu surovin. Rozšiřuje se pití bio vína.
Jaké je bio víno?
Když má vinař na vinohradu nějakou „breberku“, hledá
jinou, která by tu původní požrala. Nebo například
stříká odvarem z bylin, heřmánku a fenyklu. Klasický
vinař postříká breberky chemií a má hotovo. Bio víno
chuťově nepoznáte, vodítkem může být, že je v něm
co nejméně síry, která stabilizuje například kvašení při
výrobě. Čím víc je ve vínu síry,
tím víc vás bolí hlava. Vtipné
na bio vínu je, že při
ekologické výrobě je každý
ročník chuťově malinko jiný,
což je pro spoustu lidí zábavné.
Zohledňujete v hodnocení
soutěžních výrobků i jejich cenu?
Cenu jsme od počátku vůbec
nehodnotili, možná s tím
začneme příští rok. Je to složitá
FOTO | MAFRA
kategorie z hlediska marží dalších
prodejců, musíme ji dobře připravit.
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Fish pie. Jiný koláč z Británie
Třebaže se Češi polepšili, stále jedí asi čtyřikrát méně
ryb, než doporučují odborníci. Nastal čas zkusit rybí
koláč. Fish pie je pochoutka, co voní mořem.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Tomuhle jídlu je česká představa o
pěkném kulatém koláči hodně vzdálená. Ve skutečnosti jde o zapečenou
směs ryb s bramborovou kaší. Takový
koláč-nekoláč. „Tento recept je velmi
oblíbený ve Velké Británii a jeho variant je mnoho, každá rodina má ten svůj
zaručený. Dnes vám přináším základní
verzi. Voní mořem a pochutná si na ní
celá rodina,“ vysvětluje foodblogerka
Svatava Vašková (na malém snímku).
Suroviny: 35 g másla a ještě na vymazání, 25 g hladké mouky, 3 jarní cibulky,
450 ml mléka, 1 lžička dijonské hořčice, 3 strouhnutí muškátového oříšku,

450 g směsi ryb (losos i třeba treska) a
krevet, 1 lžička čerstvého kopru, 2 hrsti
zeleného hrášku, sůl, pepř, 500 g
brambor typu B nebo C, máslo a
mléko na bramborovou kaši.
Postup: Nejprve dejte vařit
oloupané brambory do osolené
vody, ze kterých později připravíme bramborovou kaši. Troubu
dejte předehřát na 200 stupňů.
Ryby nakrájejte na větší kousky, osolte je a opepřete. Krevety
oloupejte a zbavte je střívka. Ve
větší tlustostěnné pánvi orestujte na
másle nasekané jarní cibulky, po chvilce je zasypte hladkou moukou a zarestujte jíšku. Tu postupně zalévejte mlékem, vznikne cibulková bešamelová
omáčka. Tu ochuťte lžičkou dijonské

Kousky lososa v bešamelové omáčce s hráškem a bramborovou kaší v zapékací misce.
FOTO | COOLINARKA.cz, MAFRA
hořčice, solí a muškátovým oříškem. Do vroucí bešamelové
omáčky přidejte na větší kostky nakrájené ryby (lososa a například tresku nebo
jinou bělomasou mořskou rybu), hrášek
a nakonec nasekaný čerstvý kopr. Uvařené brambory slijte, přidejte do nich

máslo a mléko a rozmačkejte je na kaši.
Vhodnou zapékací mísu vymažte máslem, přendejte do ní omáčku s rybami a
hráškem a navrch naklaďte bramborovou kaši. Fish pie dejte péct na 200 stupňů asi na 30 minut. Nezbývá než popřát
dobrou chuť!
(dav, COOLINARKA.cz)

Vařte levně a chytře. Rybí „páj“ podle šéfkuchaře Jamieho Olivera
Suroviny pořídíte v každém supermarketu: 2 mražené filety z lososa (po 150 g), 2 mražené filety z bělomasé ryby (po 100 g), 1 kg brambor,
1 citron, 40 g másla, 400 g mraženého hrášku, 2 mrkve, 2 cibule, olivový olej, 500 ml polotučného mléka, 65 g hladké mouky, 100 g
mraženého špenátu, 125 g mražených vařených loupaných krevet, 1 vrchovatá lžička anglické hořčice, 40 g čedaru. Postup: Troubu
předehřejte na 180 °C. Oloupané brambory nakrájejte na velké kousky, dejte je do hrnce s vroucí osolenou vodou a povařte 15 minut
doměkka. Sceďte a rozmačkejte se špetkou soli a pepře, kůrou z citronu a s máslem. Mražený hrášek přelijte v cedníku horkou vodou, nechte
okapat a rozmixujte. Zatřete do bramborového pyré, aby vzniklo mramorování, a dejte stranou. Oloupejte a nakrájejte mrkev a cibuli a
15 minut je smažte s trochou olivového oleje na velké pánvi nebo ve formě, která se dá dát do trouby. Občas promíchejte. Mezitím zahřejte
v kastrolu mléko na středním plameni k bodu varu. Jakmile se začne mírně vařit, vložte do něj na 10 minut všechny rybí filety, aby se provařily,
pak je děrovanou naběračkou přesuňte na talíř a kastrol sejměte z plamene. Do mrkve s cibulí vmíchejte mouku a postupně po naběračkách
přilévejte mléko a promíchávejte. Vmíchejte špenát, nechte zavadnout, osolte a opepřete. Rozdrobte k tomu filety ryb na jakési vločky
(pokud je na nich kůže, opatrně ji odstraňte), přidejte krevety, hořčici a šťávu z půlky citronu, nastrouhaný čedar a opatrně vše promíchejte.
Pokryjte bramborovou kaší s hráškem, uhlaďte a vidličkou vytvořte hezké vlnky. Pečte 40 minut, až povrch krásně zezlátne.
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Nechte se unést
kouzlem vzpomínek

Životní příběhy slavných
 Exkluzivní rozhovory
 Perličky z Hollywoodu
 Zmizelá místa
 Jedinečné fotograﬁe


PRÁVĚ
V PRODEJI

K dobrým známkám pomůže
dětem denní světlo i čerstvý vzduch

Matematika, český jazyk, vlastivěda
i další předměty. S příchodem
nového školního roku děti čeká
opět učení a psaní domácích úkolů.
K dobrému soustředění ale potřebují
dostatek čerstvého vzduchu
a přirozeného denního světla.
Podle výzkumu institutu
Fraunhofer IBP jsou přitom
dětské pokoje místnosti
s nejvíc znečištěným vzduchem v domě. „Existuje
jen jedno skutečně účinné
a dlouhodobé řešení, jak se
postavit důsledkům špatného vnitřního klimatu –
vyvětrat zatuchlý vzduch
čerstvým vzduchem. Přesto
téměř šest z deseti domácností dostatečně nevětrá,“
sdělila hlavní architektka
společnosti VELUX Klára
Bukolská.
Učení a práce na domácích
úkolech navíc půjde dětem snadněji, pokud bude
v místnosti dostatek přirozeného denního světla.

To dokládá i Panevropská
studie SINPHONIE z roku
2014, která zkoumala 114
škol ve 23 zemích a zjistila,
že zvýšené množství denního světla ve třídách zlepšilo
výsledky testů žáků v matematice a logice až o patnáct
procent.
Stejnou zkušenost má ze své
praxe i učitelka ze Střední
zdravotnické školy v Trutnově Lenka Šklubalová.
„Na našich studentech je
jasně vidět, že pokud jsou
ve třídě zatažené žaluzie
a zavřená okna, jsou unavenější a na výuku se tolik
nesoustředí. Ve chvíli, kdy
otevřeme okna a pustíme
dovnitř denní světlo, se je-

jich aktivita několikanásobně zvýší,“ uvedla profesorka.
Na dostatek světla v každé
místnosti je potřeba myslet
i při plánování nového bydlení. Ne vždy je ale snadné
předpovědět, kolik světla
do prostoru skutečně pronikne. Díky mobilní aplikaci MyDaylight od společnosti VELUX si mohou lidé

prostřednictvím virtuální
reality prohlédnout, jak
bude jejich domov vypadat v denním světle ještě
předtím, než vůbec začnou
místnost rekonstruovat. Stačí zadat základní parametry
místnosti a za deset minut
dostane uživatel na míru vytvořenou simulaci. Výsledek
lze prohlížet buď v režimu
formátu 360° nebo ve virtu-

ální realitě pomocí VR brýlí.
Aplikace nabízí jedinečnou
příležitost experimentovat
s různými variantami rekonstrukce, a protože je určena pro mobilní telefony,
je služba k dispozici kdekoli
a kdykoli.
Aplikaci MyDaylight je
možné stáhnout na adrese
www.velux.cz/mydaylight.

Řešení pro generaci žijící uvnitř budov

DOSTATEK DENNÍHO SVĚTLA
A ČERSTVÉHO VZDUCHU
PROSPÍVÁ VAŠEMU ZDRAVÍ
My jsme na základě tohoto faktu vytvořili ideální řešení
pro zdravý domov. Objevte i to své na velux.cz/reseni

Střešní okna
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Rituály, oběti a magické síly
Unikátní historický
festival letos hledá
inspiraci mezi nebem
a zemí. Má dojít i na
oběti bohům.
ČR | Krumbenowe. Pod tajemným jménem se skrývá největší pravěký a středověký festival v Česku, který proběhne
v Českém Krumlově 7. a 8. září.
„Krumbenowe je nejstarší dochované jméno dnešního Českého Krumlova
ze 13. století. Město bylo menší, nevzniklo ale na zelené louce, naši předkové tu měli tábor už ve starší době kamenné,“ říká spoluzakladatelka festivalu Veronika Puhačová z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.
V zahradě pivovaru Český Krumlov
vyroste starověká kupecká osada, kde
se předvedou bojovníci, tanečníci, řemeslníci i dávní kněží, sjedou se milovníci
„lovců mamutů“, Keltů, starých Slovanů, Germánů, ale třeba i Franků. Všichni pak předvedou, jak se dříve žilo, jak
se lidé oblékali, milovali, zdobili, vyrá-

FOTO | JANA LOHNICKÁ

běli zbraně, co jedli nebo jak obětovali
bohům. „Řemesla a další dovednosti
předvedou kvalifikovaní lektoři, odborníci z řad archeologů a erudovaných řemeslníků. Těch se letos přihlásilo rekordních 180,“ popisuje odbornou stránku festivalu archeoložka.
Dovednosti si bude každý moci zkusit, ty nejstarší známe až 14 tisíc let,
nejmladší pak jsou ze středověku.
Všichni lektoři budou navíc v autentických kostýmech, ať s pomalovanými ob-

ličeji jako lovci a sběrači, v keltských
halenách či ve zbrojích. „Letošní téma
je ‚Mezi nebem a zemí‘. Zaměříme se
na rituály, pohřby, mytologii či magii.
Vrcholem festivalu bude sobotní keltský rituál, oběti a tanec k uctění přírody
a bohů. Obětovat budou moci i návštěvníci,“ zve organizátorka.
Z etického důvodu, i když to zakladatelé promýšleli, se nebudou obětovat
zvířata. „Keltové obětovali dokonce i
lidi, ve své době mohli někteří oběť pod-

stupovat dobrovolně, třeba G. I. Caesar
zmiňuje ohnivé oběti, například upálením. Hluboce věřili v posmrtný život,“
dodává Puhačová.
Loňské téma akce bylo „Hostina minulosti“, tedy vše, co se týkalo pravěké
a středověké kuchyně. Třeba jak se pekl
chleba nebo maso.
„Zrna rozdrtili na kamenné zrnotěrce, to si dnes doma může každý udělat
třeba v mixéru, vznikne hrubá celozrnná mouka, ta se smíchá s vodou, mohou
se přidat bylinky a sůl, vypracují se placky a ty jsou nejlepší upečené na žhavých kamenech.“
Z doby železné máme skutečně archeologicky doložený celý pokrm z bobů.
„Zajímavá je například úprava masa,
které se obalilo v kopřivách, jež mu
daly skvělou chuť, hodilo se do jámy s
rozžhavenými kameny, zasypalo hlínou
a malým otvorem občas podlilo vodou.
Popel maso lehce nasolí a je to vynikající, sama jsem takto maso připravovala a
ochutnala,“ dodává vědkyně. „Festival
jsme vymyslely s kolegyní, měl to být
jen malý workshop, loni přišlo ale 5 tisíc lidí a přijely soubory ze Slovenska,
Polska či Rakouska,“ uzavírá.
(jos)
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9 979 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Lucie 6B 4+1

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Upsání a převod bez poplatků

Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

Základní prospekt nabídkového programu dluhopisů je schválen Českou
národní bankou podle ustanovení § 36c odst. 1 ZPKT a je uveřejněn na
www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Prostředky získané z dluhopisů jsou využity především pro nákup
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky, jejich zhodnocování
a následný prodej.

Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

Dluhopisy jsou volně převoditelné rubopisem, převod a upsání není nijak
zpoplatněno.

Schválení ČNB

Osobní i elektronická objednávka

Možnost předčasného splacení

Držitel dluhopisu je oprávněn požádat o mimořádný odkup s dvouměsíční,
případně tříměsíční výpovědní dobou.

Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít v sídle společnosti e-Finance, a.s.
v Brně na ulici Bratislavská 234/52, nebo si její zaslání můžete objednat pomocí
objednávkového formuláře na www.e-finance.eu/dluhopisy.

Dluhopisy je možné objednat na www.e-ﬁnance.eu nebo  515 555 555

TIPY
www.eﬁhotel.cz
+420 515 555 500
rezervace@eﬁhotel.cz

HOTEL V CENTRU BRNA S PARKOVÁNÍM
Cena od 1 100 Kč/noc/2 osoby (Při objednání na www.eﬁhotel.cz použijte slevový kód: metro4)
•
•
•
•
•
•

88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2
Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
Kongresový sál až pro 100 osob
Restaurace
Wellness, ﬁtness a venkovní bazén
Hotelové taxi do centra Brna zdarma

Hotel v centru Brna

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ

16 6. září 2019

Fotbal

Balkánská anabáze
TUHÝ BOJ
O EURO!

Žádné výmluvy. Pokud chce česká reprezentace
v kvalifikaci o EURO 2020 hrát důstojnou roli, musí
zvládnout nadcházející duely v Kosovu a v Černé
Hoře. Zvlášť Kosovo je ale nevyzpytatelný soupeř,
který obral na domácí půdě favorizované Bulhary.

REPRE
VSAĎ SI NA
Kč
A ZÍSKEJ 700

Zářijový program
národního týmu
Kosovo - Česko
Sobota 7. září (15:00), Priština
Černá Hora - Česko
Úterý 10. září (20:45), Podgorica
Aktuální tabulka skupiny A
1. Anglie
2 zápasy, 6 bodů
2. Česko
3 zápasy, 6 bodů
3. Kosovo
3 zápasy, 5 bodů
4. Bulharsko
4 zápasy, 2 body
5. Černá Hora
4 zápasy, 2 body

Česká nominace

Reprezentace bude opět spoléhat na gólový „čich“ Patrika Schicka (s číslem 19), který na jaře dvěma trefami skolil Bulharsko.
FOTO | MAFRA

STÁHNI SI APLIKACI
A ZŮSTAŇ VE HŘE

ČR | Kosovo jako fotbalový trpaslík?
V mnoha ohledech jistě ano, ale i trpaslík umí favoritovi pořádně nakopat. V
červnu se o tom přesvědčili fotbalisté
Bulharska, kteří s výběrem některými
zeměmi stále neuznaného státu nečekaně podlehli doma 2:3. Kosovo si tak
připsalo své první vítězství v kvalifikaci o mistrovství Evropy. V sobotu
doma přivítá Čechy.
I český výběr bude v tomto duelu pochopitelně favoritem. Zvlášť když
Češi po úvodním kvalifikačním debaklu 0:5 v Anglii dokázali zvednout hlavy a následná dvě střetnutí vyhráli –
2:1 nad Bulharskem a 3:0 nad Černou
Horou. Kouč národního týmu Jaroslav
Šilhavý přesto volí opatrná slova. „Čekají nás nároční soupeři. Zvlášť Kosovo, které je nám v tabulce nejblíž, po-

1
Kosovo

Ministerstvo ﬁnancí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

1
erná hora

3,2

Původně trenérem
Jaroslavem
Šilhavým
(na snímku)
nominovaného
obránce Tomáše
Kalase vyřadilo
z výběru zranění.
Dlouhodobě zraněný
je kapitán Bořek Dočkal a po jedenácti
měsících, které promarodil, v nominaci
stále schází také Antonín Barák.

2

eská republika

7. 9. od 15:00

18+

x

važuji za velmi nebezpečné. Ale věřím, že utkání zvládneme,“ uvedl po
nominaci českého týmu.
Po sobotním střetnutí v Prištině se
čeští reprezentanté domů nevracejí
a rovnou letí do Černé Hory, kde se
v úterý 10. září utkají s domácím výběrem. Oba zápasy určí, jestli Česko
může být v kvalifikaci úspěšné. „Jsou
hodně důležité. Myslím si, že ještě
o postupu nerozhodnou, ale hodně napoví,“ zdůraznil Šilhavý.
Nováčkem v týmu je plzeňský záložník Lukáš Kalvach, kterého kouč Šilhavý dodatečně nominoval v pondělí.
„Byl jsem sice mezi náhradníky, ale nečekal jsem, že se do mužstva dostanu.
Je to pro mě překvapení, hodně to pro
mě znamená. Reprezentace je nejvíc,“
liboval si Kalvach.
(mb)

Brankáři: Jiří Pavlenka (Werder Brémy),
Tomáš Koubek (Augsburg), Tomáš Vaclík
(Sevilla). Obránci: Jan Bořil (Slavia),
Ondřej Čelůstka (Antalyaspor),
Jakub Brabec (Plzeň), Filip Novák
(Trabzonspor), Pavel Kadeřábek
(Hoffenheim), Marek Suchý (Augsburg),
Vladimír Coufal (Slavia), Stefan Simič
(Hajduk Split). Záložníci: Jakub Jankto
(Sampdoria Janov), Tomáš Souček
(Slavia), Lukáš Masopust (Slavia), Jan
Kopic (Plzeň), Alex Král (Slavia), Vladimír
Darida (Hertha Berlín), Josef Hušbauer
(Slavia), Lukáš Kalvach (Plzeň), Ladislav
Krejčí (Boloňa). Útočníci: Patrik Schick
(AS Řím), Michael Krmenčík (Plzeň),
Martin Doležal (Jablonec).

3,3 2,35

x

2

eská republika

10. 9. od 20:45

3,65 3,2

2

Kompletní kurzová nabídka na ifortuna.cz
Kurzy platné k 2. 9. 2019

TV program týdeníku 5plus2

sobota 7. září 2019
Nova

Prima

Prima cool

7.05 Looney Tunes: Úžasná show II (21) 7.30
Show Toma a Jerryho (17) 7.50 Pohádka o zemi
hojnosti 9.05 Změna k lepšímu 11.00 Koření 11.55
Volejte Novu 12.35 Rady ptáka Loskutáka 13.30
Tipy ptáka Loskutáka 13.45 Výměna manželek XI
15.10 Maska 17.05 Dovolená za trest 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Max Steel (2) 6.50 My Little Pony VIII
(18) 7.20 M.A.S.H (222) 7.50 M.A.S.H (223)
8.20 M.A.S.H (224) 8.50 Autosalon 10.00
Bikesalon 10.35 Česko Slovensko má talent
12.20 Vraždy v Midsomeru XIV 14.20 Falešná
kočička. Komedie (ČR, 1937). Hrají
V. Ferbasová, O. Nový, K. Jičínský a další 16.50
Což takhle dát si špenát. Komedie (ČR, 1977).
Hrají V. Menšík, J. Sovák, I. Janžurová,
S. Zázvorková a další 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.00 Poslední loď IV (3) 6.55 13. okrsek (8) 7.55 Top
Gear 2011 9.00 Pevnost Boyard (6) 11.15 Re-play
11.45 Futurama II (9) 12.15 Simpsonovi XXIII (11)
12.45 Simpsonovi XXIII (12) 13.15 Simpsonovi XXIII
(13) 13.40 Simpsonovi XXIII (14) 14.10 Futurama II
(10) 14.30 COOLfeed 14.40 Transformers 3 17.45
COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXIII (15-18) 19.50
COOLfeed 20.00 Periskop nahoru a dolů! 22.10
Prci, prci, prcičky 0.10 Živí mrtví VII (8)

20.00 Zázraky přírody
21.10 Královna
Životopisné drama (VB/Fr./It.,
2006). Hrají H. Mirrenová,
M. Sheen, J. Cromwell,
H. McCroryová, A. Jennings.
Režie S. Frears
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Inspektor Banks
Ďáblův přítel. Krimiseriál
(VB, 2011). Hrají S. Tompkinson,
A. Loweová, J. Deam,
L. Burroughsová, T. Shaw.
Režie B. Anderson
0.25 Manéž Bolka Polívky
1.35 Banánové rybičky
2.00 Sama doma
3.30 Malá farma
3.55 Bydlení je hra
4.20 Chalupa je hra
4.40 Kuchařská pohotovost
5.10 V kondici

Joj Family
SOBOTA 7.00 Na chalupě 8.00 Nové bydlení

9.05 Rodáci (7/13) 11.20 Rodáci (8/13)
13.30 Zkoušky z dospělosti (3) 14.35 Zkoušky
z dospělosti (4) 15.55 30 případů majora Zemana
(8) 17.10 Delukse 18.15 Postavíme, opravíme,
zvelebíme 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
30 případů majora Zemana (9) 21.50 Za sklem
(7/8) 23.05 Za sklem (8/8) 0.35 Rodáci (9/13)

NEDĚLE 5.45 Noviny 6.25 Policisté v akci 7.05

Policisté v akci 8.05 Policisté v akci 9.05 Rodáci
(10/13) 11.20 Rodáci 13.20 30 případů majora
Zemana (9) 14.50 Zatykač na královnu, krimifilm
(ČR, 1973) 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.50 V oblacích, romantický film (Rak./N, 2006)
0.55 Rodáci (12/13), dramatický seriál (ČR, 1988)

PONDĚLÍ 9.30 Soudní síň – cz 10.25 Policisté

v akci 11.30 Odsouzené (15) 12.45 Vlci (39) 13.40
Vlci (40) 14.40 Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.50
Policisté v akci, seriál (SR, 2016) 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Zatykač
na královnu 22.15 Jak jsem přežil 23.15 Policisté
v akci, seriál (SR, 2016) 0.15 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
7.15 Krkonošské hromování 7.55 Úsměvy Lídy
Baarové 8.35 Gejzír 9.05 Otec Brown VI 9.50
Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Jakub a Modřínka 13.50 O princezně,
která nesměla na slunce 14.20 Prima sezona
(1/5) 15.20 Vyšší princip 17.05 Hercule Poirot
18.00 Bydlet jako... žokejka 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

ČARODĚJOVY HODINY

Jack Black a držitelka dvou Oscarů Cate Blanchet
excelují v této dobrodružné magické podívané.

ÚTERÝ | 20:15

20.15 Tvoje tvář má známý hlas VI
23.30 Tammy
Komedie (USA, 2014)
1.20 Maska
Komedie (USA, 1994)
3.15 Co na to Češi
3.50 Ordinace v růžové zahradě 2
(532)
4.55 Novashopping

ÚTERÝ 9.50 Soudní síň 10.55 Policisté v akci
11.55 Odsouzené (16) 13.00 Nevinní (1/32) 13.55
Nevinní (2/32) 14.50 Soudní síň 15.50 Soudní síň
17.00 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Smrt si říká Engelchen
23.00 Policisté v akci 0.05 Aféry
STŘEDA 9.45 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Odsouzené (17) 12.50 Nevinní (3/32) 13.50
Nevinní (4/32) 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň
17.00 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora
Zemana (10) 21.35 Delukse 22.35 Policisté v akci

ČTVRTEK 9.45 Soudní síň 10.50 Policisté

v akci 11.50 Odsouzené (18) 12.55 Nevinní (5/32)
13.55 Nevinní (6/32) 14.55 Soudní síň 15.55
Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Extrémní případy
21.25 Extrémní případy 22.25 Policisté v akci

PÁTEK 9.45 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

11.45 Odsouzené (19) 12.55 Nevinní (7, 8/32) 14.55
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Zkoušky z dospělosti (5) 21.25 Zkoušky z dospělosti
(6/6) 22.45 Věčný praktikant 0.45 Policisté v akci

20.15 Temný Kraj II (2)
Spoutaní 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2019). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková-Badinková, J. Teplý,
K. Zima, M. Trnavský
21.30 Polda (2)
Kurz přežití. Detektivní seriál
(ČR, 2016). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka,
L. Vlasáková. Režie J. Fuit
22.45 Mexičan
Krimifilm (USA, 2001). Hrají
B. Pitt, J. Robertsová, G. Hackman
a další. Režie G. Verbinski
1.20 Elitní zabijáci
Thriller (USA/Austr., 2011). Hrají
J. Statham, C. Owen, R. De Niro,
D. Purcell, A. Young a další.
Režie G. McKendry
3.45 Vraždy v Midsomeru XIII
Šílená Molly. Krimiseriál
(VB, 2010). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další

Relax
SOBOTA 6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Top Relax 11.00 Zvěřinec
11.55 Luxus store 15.55 Pralinky 16.35 Nespoutaný
anděl 17.30 Nespoutaný anděl 18.25 Nespoutaný
anděl 19.25 Nespoutaný anděl 20.20 Nespoutaný
anděl 21.15 Megakoncert rádia Čas 22.40 Filmové
novinky 22.55 Indian – Pořad o hrách 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 6.40 Stefanie 8.15 Stefanie 9.15

Stefanie 10.15 Pralinky 11.00 Filmové novinky 11.20
Indian – Pořad o hrách 11.55 Luxus store 15.55
Dámská jízda Heidi 16.50 Esmeralda 17.45
Esmeralda 18.40 Esmeralda 19.40 Esmeralda,
seriál (Mex., 1997) 20.40 Esmeralda, seriál
(Mex., 1997) 21.30 Vladimír Hron: Poslední zhasne
23.15 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 8.05 Doktor z hor 9.05 Stefanie
10.50 Stefanie 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.15 Nebezpečné pády, akční film (USA, 1994) 7.10
Odložené případy (16, 17) 9.05 Don Quijote,
dobrodružný film (USA, 2000) 12.30 Mars útočí!,
parodie (USA, 1996) 14.30 Bolt: Pes pro každý
případ, animovaný film (USA, 2008) 16.20 Sami
v poušti, dobrodružný film (USA, 1993) 18.20
Zbožňuju prachy!, komedie (USA, 2006) 20.00
Seznamte se, Joe Black, romantické drama (USA,
1998) 23.25 Nezvratný osud 2, horor (USA, 2003)

Prima Max
6.35 My Little Pony VIII (17) 7.05 Max Steel (1) 7.30
Velké zprávy 8.45 Vítejte doma IV (3) 9.35 Vítejte
doma IV (4) 10.40 Old Surehand, western (N/Jug.,
1965) 12.40 Jedlíci aneb Sto kilo lásky, komedie
(ČR, 2013) 14.55 Jak ukrást Venuši, komedie (USA,
1966) 17.40 Kletba Růžového pantera, komedie
(VB/USA, 1983) 20.00 Robin Hood: Král zbojníků,
dobrodružný film (USA, 1991) 23.00 Neutečeš,
horor (USA, 2014)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda
21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda
21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda
21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 8. září 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
14.55
16.00
17.20
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.50
22.24
22.25
23.50
1.20

Zajímavosti z regionů 6.30 Vyšší
princip. Drama (ČR, 1960) 8.10
Úsměvy Carmen Mayerové 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Hříchy pro pátera Knoxe (6/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Kouzelnice
Poslední slovo
Třetí táta
Tři Alberti a slečna Matylda
Komedie (ČR, 1994)
Byl jednou jeden dům (2/5)
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Důvěrný nepřítel
Mysteriózní thriller (ČR/SR, 2018)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Čas pracuje pro vraha
Krimifilm (ČR, 1979)
Inspektor Banks
Rozsudek III

NOVA
5.55
6.45
7.35
7.55
9.10
10.35
12.20
13.55
16.40
18.50
19.30
20.20
21.30
22.30
23.05
1.20
2.35

Tlapková patrola III (5, 6)
Looney Tunes: Úžasná show II
(22, 23)
Show Toma a Jerryho (18)
Žabí král aneb Železný Jindřich
Pohádka (N, 2008)
Popelka
Anim. pohádka (USA, 1950)
Beethoven 2
Rodinná komedie (USA, 1993)
Křtiny
Komedie (ČR, 1981)
Babovřesky
Komedie (ČR, 2013)
Jak básníci přicházejí o iluze
Komedie (ČR, 1985)
Hospoda (39)
Randevú. Seriál (ČR, 1995)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava III (2)
Příběhy českých zločinů
Střepiny
300: Bitva u Thermopyl
Historické drama (USA, 2006)
Křtiny
Komedie (ČR, 1981)
Námořní vyšetřovací služba XV (2)

6.15
6.40
7.10
7.40
8.05
9.20
9.50
11.00
11.50
12.45
13.30
14.00
14.50
16.45
18.55
19.40
19.55
20.15
22.45
0.30
1.45

Prima

Nova Cinema

Max Steel (3)
My Little Pony VIII (19)
M.A.S.H (224)
M.A.S.H (225)
Svět ve válce (26)
Prima ZOOM Svět
Vůně zločinu II (4)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Máma nad věcí
Jak se staví sen
Svatba na obzoru
Romantický film (USA, 2015)
Machři
Komedie (USA, 2010)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Strašidla
Pohádková komedie (ČR, 2016).
Hrají T. Kostková, J. Dvořák a další
Dejte mi pokoj!
Komedie (Fr., 2014). Hrají
Ch. Clavier, C. Bouquetová a další
1890 (10)
Zázrak. Historický seriál (SR, 2017)
Bikesalon

5.00 Žbluňk 7.00 Sami v poušti 9.00 Bolt: Pes pro
každý případ, animovaný film (USA, 2008) 11.20
Seznamte se, Joe Black, romantické drama (USA,
1998) 14.55 Sue Thomas: Agentka FBI III (1-3) 17.45
Dovolená za trest, komedie (USA, 2014) 20.00
Tlumočnice, thriller (VB/USA/Fr./N, 2005) 22.30
Blade, horor (USA, 1998) 0.50 Glimmer Man

Prima cool
8.05 13. okrsek (9) 9.05 Top Gear 2011 10.10
Pevnost Boyard (7) 12.35 COOL Motorsport 12.55
Futurama II (10) 13.25 Simpsonovi XXIII (15-18)
15.20 Futurama II (11) 15.40 COOLfeed 15.50
Periskop nahoru a dolů! 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XXIII (19-22) 19.50 Úplně debilní
zprávy 20.00 Mission: Impossible 2 22.45 Pod
černou vlajkou III (1) 0.00 Pod černou vlajkou III (2)

Prima Max
6.10 My Little Pony VIII (18) 6.35 Max Steel (2) 7.05
Velké zprávy 8.15 Vítejte doma IV (4, 5) 10.10
Falešná kočička 12.25 Kletba Růžového pantera,
komedie (VB/USA, 1983) 14.50 Robin Hood: Král
zbojníků, dobrodružný film (USA, 1991) 17.55
Chlupáč Oddy a tučňáci, rodinný film (Austr., 2015)
20.00 Otcové a dcery, drama (USA/It., 2015) 22.25
Mexičan, krimifilm (USA, 2001)

pondělí 9. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VI 9.45 168
hodin 10.15 Kino 10.35 Dobrodružství
kriminalistiky 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.30 Čas pracuje pro vraha
Krimifilm (ČR, 1979)
15.55 To je vražda, napsala VI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Sever (2/6)
21.00 Rozsudek III
21.25 Reportéři ČT
22.05 Legendy kriminalistiky 2 (2/10)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Na stopě
23.05 Kriminalista
0.05 AZ-kvíz
0.35 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.20
23.15
0.05
1.40
2.20
2.40
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3725)
Policie Modrava III (2)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (533)
Odložené případy (18, 19)
Námořní vyšetřovací služba XV (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3726)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (86)
Specialisté (32)
Smrtonosná zbraň III (1)
Beze stopy IV (12)
Odložené případy (18, 19)
Námořní vyšetřovací služba XV (3)
Krok za krokem III (9)
Střepiny
Co na to Češi

Prima
6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.50
2.50
3.50

Max Steel (4)
My Little Pony VIII (20)
M.A.S.H (225)
M.A.S.H (226)
M.A.S.H (227)
Policie v akci
Danielle Steelová: Palomino
Romantický film (USA, 1991)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (11)
Poslední polda (2)
Komisař Rex IV (18)
Komisař Rex V (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (189)
Jasné slovo. Seriál (ČR, 2019)
Poklad z půdy
Jak se staví sen – extra
Hawaii 5-0 IX (6)
Komisař Rex IV (18)
Komisař Rex V (1)
Poslední polda (2)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.20 Sami v poušti 8.15 Rocketeer 10.15
Teleshopping 10.45 Seznamte se, Joe Black 14.10
Teleshopping 14.40 Zbožňuju prachy! 16.20
Změna k lepšímu 18.10 Maska, komedie (USA,
1994) 20.00 Gulag, drama (USA, 1985) 22.30
Zlověstné ticho, horor (USA, 2007) 0.10 300: Bitva
u Thermopyl, historické drama (USA, 2006)

Prima cool
14.40 Cool Kids (8) 15.05 Re-play 15.40 Futurama II
(12) 16.00 COOLfeed 16.05 Americký chopper IV (17)
17.05 Top Gear 2011 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XXIV (1-4) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Česko Slovensko má talent – Aftershow 20.50
Vandráci 21.25 Teorie velkého třesku VI (7, 8) 22.20
Kurz sebeovládání (41) 22.50 Partička 23.30
COOLfeed 23.40 Americký chopper IV (17)

Prima Max
6.50 My Little Pony VIII (19) 7.20 Max Steel (3) 7.50
Velké zprávy 9.15 Vítejte doma IV (5, 6) 11.10
Poslední vůle 13.05 Chlupáč Oddy a tučňáci 15.00
Mission: Impossible 2, akční thriller (USA/N, 2000)
17.45 Mystic Pizza, komedie (USA, 1988) 20.00 Jen
blázni spěchají, romantická komedie (USA, 1997)
22.20 Mstitel bezpráví 3, akční komedie (USA,
2015) 0.10 Otcové a dcery, drama (USA/It., 2015)

úterý 10. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 Akce Býčí oko 10.35 Vyprávěj
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.25 Všechnopárty
15.10 Doktor Martin IV
15.55 To je vražda, napsala VI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Dobrodružství kriminalistiky
21.45 Gejzír
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Columbo
23.50 Taggart
1.00 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.25
2.00
2.40
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3726)
Specialisté (86)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (534)
Odložené případy (20, 21)
Námořní vyšetřovací služba XV (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3727)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (911)
Víkend
Smrtonosná zbraň III (2)
Beze stopy IV (13)
Odložené případy (20, 21)
Námořní vyšetřovací služba XV (4)
Krok za krokem III (10)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (534)

Prima
6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
0.00
0.55
2.00
3.00
4.00

Max Steel (5)
My Little Pony VIII (21)
M.A.S.H (227)
M.A.S.H (228)
M.A.S.H (229)
Policie v akci
Danielle Steelová:
Střípky vzpomínek
Romantický film (USA, 1996)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (12)
Poslední polda (3)
Komisař Rex V (2)
Komisař Rex V (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (85)
MARTA
Vůně zločinu II (5)
Hawaii 5-0 IX (7)
Komisař Rex V (2)
Komisař Rex V (3)
Poslední polda (3)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.20 Mr. Wrong 6.50 Don Quijote 9.30 Odložené
případy (18, 19) 11.50 Změna k lepšímu 14.15
Popelka 15.40 Gulag, drama (USA, 1985) 18.05 Jak
básníci přicházejí o iluze, komedie (ČR, 1985) 20.00
Automata, sci-fi film (USA/Kan./Šp./Bulh., 2014)
22.10 Šílenci na prknech, komedie (USA, 2001)
23.50 Tammy, komedie (USA, 2014)

Prima cool
12.45 Simpsonovi XXIV (1-4) 14.35 Teorie velkého
třesku VI (7, 8) 15.35 Futurama II (13) 15.55
COOLfeed 16.00 Americký chopper IV (18) 17.00
Top Gear 2011 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi
XXIV (5-8) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Top
Gear speciál: James May a lidové autíčko (3) 21.25
Teorie velkého třesku VI (9, 10) 22.20 Kurz sebeovládání (42) 22.50 Partička 23.30 COOLfeed

Prima Max
6.10 My Little Pony VIII (20) 6.35 Max Steel (4)
7.05 Velké zprávy 8.15 Vítejte doma IV (6, 7) 10.10
Transformers 3 13.25 Mystic Pizza 15.40 Jen blázni
spěchají, romantická komedie (USA, 1997) 18.05
Lekce života, komediální drama (USA, 2015) 20.00
Tři mušketýři, dobrodružný film (USA/N/VB/Fr.,
2011) 22.20 Smyčka se stahuje, akční film (USA,
2016) 0.30 Mstitel bezpráví 3

středa 11. září 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.50 Vajíčka 10.10 Všechno, co
mám ráda 10.35 Dobrodružství
kriminalistiky 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Knedlíky
14.15 Columbo
15.50 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Svět pod hlavou (2/10)
21.00 Neviditelní (2/13)
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Columbo
23.30 Případy detektiva Murdocha X
0.15 AZ-kvíz
0.40 Máte slovo s M. Jílkovou
1.40 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.30
23.25
0.15
1.55
2.35
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3727)
Ordinace v růžové zahradě 2 (911)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (535)
Odložené případy (22, 23)
Námořní vyšetřovací služba XV (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3728)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek XI
Malé lásky II
Smrtonosná zbraň III (3)
Beze stopy IV (14)
Odložené případy (22, 23)
Námořní vyšetřovací služba XV (5)
Krok za krokem III (11)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (535)

Prima
6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
0.55
2.00
3.00
4.00

Max Steel (6)
My Little Pony VIII (22)
M.A.S.H (229)
M.A.S.H (230)
M.A.S.H (231)
Policie v akci
Danielle Steelová: Hollywoodská
tajemství
Romantický film (USA, 1992)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (13)
Poslední polda (4)
Komisař Rex V (4)
Komisař Rex V (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (190)
Show Jana Krause
Temný Kraj II (2)
Hawaii 5-0 IX (8)
Komisař Rex V (4)
Komisař Rex V (5)
Poslední polda (4)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.15 Odložené případy (20, 21) 7.55 Sue Thomas:
Agentka FBI III (1-3) 11.15 Dovolená za trest 14.00
Beethoven 2 15.40 Automata 17.45 Secretariat,
životopisné drama (USA, 2010) 20.00 Mámy na
pařbě, komedie (USA, 2014) 21.50 Šéfové na
zabití, komedie (USA, 2011) 23.40 Tlumočnice,
thriller (VB/USA/Fr./N, 2005)

Prima cool
12.15 Futurama II (13) 12.45 Simpsonovi XXIV (5-8)
14.40 Teorie velkého třesku VI (9, 10) 15.35
Futurama II (14) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký
chopper IV (19) 17.00 Top Gear 2011 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXIV (9-12) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Teorie velkého třesku VI
(11-14) 22.10 Kurz sebeovládání (43) 22.40 Partička
23.15 COOLfeed 23.25 Americký chopper IV (19)

Prima Max
7.05 My Little Pony VIII (21) 7.35 Max Steel (5) 8.05
Velké zprávy 9.35 Vítejte doma IV (7, 8) 11.25
Jedlíci aneb Sto kilo lásky 13.45 Lekce života 15.45
Tři mušketýři 18.10 Tvoje, moje a naše, komedie
(USA, 2005) 20.00 Pán přílivu, romantické drama
(USA, 1991) 22.50 Mroží muž, hororová komedie
(USA, 2014) 0.55 Smyčka se stahuje, akční film
(USA, 2016)

čtvrtek 12. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Doktor Martin IV 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Rozvod
14.25 Otec Brown VI
15.10 Doktor Martin IV
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Dobrodružství kriminalistiky
21.50 Máte slovo s M. Jílkovou
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Taggart
23.55 Kriminalista
0.55 AZ-kvíz
1.20 Toulavá kamera
1.50 Rajské zahrady

5.55
8.50
9.05
10.05
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.15
0.45
2.30
3.15
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3728)
Malé lásky II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (536)
Odložené případy II (1, 2)
Námořní vyšetřovací služba XV (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3729)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (912)
Život ve hvězdách
Sedm
Krimifilm (USA, 1995)
Odložené případy II (1, 2)
Krok za krokem III (12)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (536)
Novashopping

Prima
6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
0.55
2.00
3.00
4.00

Max Steel (7)
My Little Pony VIII (23)
M.A.S.H (231)
M.A.S.H (232)
M.A.S.H (233)
Policie v akci
Danielle Steelová: Hvězda
Romantický film (USA, 1993).
Hrají J. Garthová, C. Bierko
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (14)
Poslední polda (5)
Komisař Rex V (6)
Komisař Rex V (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (86)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Hawaii 5-0 IX (9)
Komisař Rex V (6)
Komisař Rex V (7)
Poslední polda (5)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.10 Sue Thomas: Agentka FBI III (2, 3) 7.00
Odložené případy (22, 23) 8.50 Beethoven 2 10.55
Secretariat 13.40 Život naruby 15.40 Mámy na
pařbě 17.30 Babovřesky, komedie (ČR, 2013)
20.00 Zakázané ovoce, krimikomedie (USA, 1998)
22.10 Bojové nasazení, akční film (USA, 1986) 0.40
Taková zvláštní rodinka, komedie (USA, 2001)

Prima cool
12.15 Futurama II (14) 12.45 Simpsonovi XXIV (9-12)
14.40 Teorie velkého třesku VI (13, 14) 15.35
Futurama II (15) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký
chopper IV (20) 17.00 Top Gear 2011 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXIV (13-16) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie
velkého třesku VI (15, 16) 22.20 Kurz sebeovládání
(44) 22.50 Není úniku 0.50 Americký chopper IV

Prima Max
6.50 My Little Pony VIII (22) 7.15 Max Steel (6) 7.45
Velké zprávy 9.10 Vítejte doma IV (8, 9) 11.00
Kletba Růžového pantera 13.25 Tvoje, moje a naše
15.20 Pán přílivu, romantické drama (USA, 1991)
18.10 Temná přísaha, thriller (USA, 2016) 20.00
Zítra to roztočíme, drahoušku...!, komedie (ČR,
1976) 22.10 Fakjů, pane učiteli, komedie (N, 2013)
0.40 Mroží muž, hororová komedie (USA, 2014)

pátek 13. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Úsměvy Petra Čepka 10.30
Byl jednou jeden dům (2/5) 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Četníci z Luhačovic (2/12)
21.25 13. komnata Bena Cristovao
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot
23.40 Případy detektiva Murdocha X
0.25 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.30
0.40
2.15
3.15
3.50
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3729)
Ordinace v růžové zahradě 2 (912)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (537)
Odložené případy II (3, 4)
Námořní vyšetřovací služba XV (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3730)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Babovřesky 2
Komedie (ČR, 2014)
Rallye smrti
Akční film (N/USA/VB, 2008)
Odložené případy II (3, 4)
Námořní vyšetřovací služba XV (6)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (537)
Novashopping

Prima
6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
0.35
1.30
2.35
3.35
4.35

Max Steel (8)
My Little Pony VIII (24)
M.A.S.H (233)
M.A.S.H (234)
M.A.S.H (235)
Policie v akci
Danielle Steelová: Moji synové
Romantický film (USA, 1995)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (15)
Poslední polda (6)
Komisař Rex V (8)
Komisař Rex V (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
12 hrdinů
Akční film (USA, 2018). Hrají
Ch. Hemsworth, M. Shannon
Hawaii 5-0 IX (10)
Komisař Rex V (8)
Komisař Rex V (9)
Poslední polda (6)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.30 Pohádka o zemi hojnosti 6.40 Odložené
případy II (1, 2) 8.25 Mámy na pařbě 10.50 Oscar
13.25 Babovřesky 16.00 Zakázané ovoce 18.20
Nominace na Oscara, komedie (USA, 2006) 20.00
Strašpytlík, animovaný film (USA, 2005) 21.25
Tron: Legacy, sci-fi film (USA, 2010) 23.45 Sedm,
krimifilm (USA, 1995)

Prima cool
9.35 Americký chopper IV (20) 10.40 Autosalon
11.50 Futurama II (15) 12.20 Simpsonovi XXIV (13-16)
14.15 Teorie velkého třesku VI (15, 16) 15.10 Futurama
II (16) 15.35 COOLfeed 15.45 Americký chopper IV
(21) 16.45 Top Gear 2011 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XXIV (17-20) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Fakjů, pane učiteli 2 22.45 Projekt
minulost 0.55 Americký chopper IV (21)

Prima Max
8.10 My Little Pony VIII (23) 8.35 Max Steel (7) 9.05
Velké zprávy 10.35 Vítejte doma IV (9, 10) 12.25
Perfektní záskok 14.40 Temná přísaha 16.25 Záhada
v květinářství, krimiseriál (Kan., 2016) 18.20 Agatha
Christie: N, či M? (1/2), krimifilm (VB, 2015) 20.00
Velký blondýn s černou botou, komedie (Fr., 1972)
22.05 Není úniku, akční film (USA, 1993) 0.00 Fakjů,
pane učiteli, komedie (N, 2013)
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Tesař s krávou

Soutěž Prostřeno! na Primě z Jihomoravského kraje
ČR | Prostřeno! po prázdninách míří na
jih Moravy. V boji o výhru 60 tisíc korun jsou v převaze ženy – čtyři ku jedinému muži. Tesař Tomáš (22 let) se k
plotně postaví hned v pondělí. Vsadí na
domácí kuchyni, připraví paštiku, česnečku, dušenou krávu a tvarohový koláč. Hlavní chod bude dámám vrtat v
hlavě – jakou krávu a jak ji připraví?
V úterý uvaří ve vypůjčeném bytě poštovní doručovatelka Lucie (40). Každý
den v práci nachodí 12 kilometrů a téměř
nejí maso. Přesto nachystá jako hlavní
chod panenku. Ostatní chody budou odlehčené – variace cuketových závitků, cibulačka a jogurtovo-ovocný koláč.
Ve středu se předvede samoživitelka
Sabina (39). Celý svět se točí kolem jejího syna. Menu bude docela tajemné –
kromě guacamole s bagetkou a bramborovo-pórkového krému se podává měkké maso s bramborem a sladké pokušení. Nikdo neví, co to vlastně je.
Čtvrteční soutěžní večeři nachystá vyučená kadeřnice a nezaměstnaná servírka Kristýna (27). Inspiruje se italskou
kuchyní – caprese, jarní minestrone, paINZERCE

nenka Wellington a panna cotta. Jak si
na menu pochutnají hosté? Nebude pro
ně až moc exotické?
Poslední večer připraví maminka na
mateřské Hanka (26). Půjde o lehké
menu – variaci sýrových rolád, krém z
červené čočky, kuřecí závitky a dortík s
mascarpone. Sledujte každý všední den
na Primě od 17.50 hodin, kdo vyhraje.
A zkuste některý ze soutěžních receptů.
Vepřová panenka, špenátový přeliv,
pappardelle
Italské těstoviny pappardelle (sušené
široké nudle
stočené do
klubíček) se
špenátem jsou příjemnou změnou. Ingredience: 1,5 kg vepřové panenky, bylinky (bazalka, tymián), 3 stroužky česneku, olej, těstoviny (pappardelle), čerstvé listy špenátu, 1 cibule, česnek podle
chuti, smetana (40 %), 1 až 3 mozzarelly, sůl, pepř. Postup: Vepřovou panenku naložíme do všech bylinek aspoň na

Tesař Tomáš soupeří se čtyřmi ženami. Uspěje za plotnou?
šest hodin. Poté panenku nakrájíme na
osmi až deseticentimetrové porce a
zprudka ze všech stran osmažíme do zlatova asi tři minuty z každé strany. Poté
vložíme do pekáčku, přelijeme výpekem z pánve a pečeme asi šest minut na
200 °C. Vypneme troubu a maso uvnitř
necháme dojít. Uvaříme těstoviny, poté
je scedíme a necháme okapat. Mezitím
na másle osmažíme jednu cibuli se dvěma stroužky česneku, zalijeme smetanou, osolíme, opepříme, přidáme čerstvé listy špenátu a na kostky nakrájené
mozzarelly. Do směsi přidáme těstoviny a je hotovo.
Měkké maso s bramborem
Ingredience: 5 vepřových řízků nebo
plátků z krkovice, 200 g hladké mouky,

FOTO | FTV PRIMA

4 vejce, 2 sklenice naložené
zeleniny halali, 1 l masového vývaru,
olej, 1 kg
brambor, sůl,
2 lžičky másla. Postup: Vepřové řízky
mírně naklepeme, nesolíme, obalíme v
hladké mouce a vajíčku a na pánvi
osmažíme. Na plech vyklopíme a rozprostřeme halali a maso na směs poklademe. Takto udělané maso zalijeme vývarem, aby bylo celé potopené, zakryjeme alobalem a dáme do trouby zapnuté
na 190 °C. Asi po půl hodině alobal sundáme, maso obrátíme a necháme ještě
péct, až se bude téměř rozpadat. Vhodnou přílohou jsou vařené brambory.

Víte jak urychlit hojení
po operacích a úrazech?
R

ychlost hojení ovlivňuje především náš
celkový zdravotní stav. Mezi nejčastější
příčiny poruchy hojení pooperační či poúrazové rány patří zhoršené prokrvení tkání.
Mohou za to cévní choroby (ateroskleróza,
chronická žilní nedostatečnost), ale také nedostatečná funkce lymfatického systému.
Rány se všeobecně hůře hojí s přibývajícím
věkem, zvlášť intenzivně trápí tento problém nemocné cukrovkou a obézní osoby.
Neblahou úlohu hraje také špatná životospráva a stres.

Pozor na možné komplikace!
Pooperační a poúrazové rány obvykle doprovázejí otoky, krevní výrony a podlitiny,
které mohou zpomalovat hojení a jsou také
jednou z příčin bolesti. Závažnou komplikací rány bývají různé infekce, které se do ní
mohou dostat – pak je zpravidla nezbytné
nasadit antibiotika. Každá rána se hojí jizvou. Jestliže je ale jizva příliš velká, může
to poznamenat nejen konečný vzhled místa, kde proběhla operace, ale v některých

případech i přinášet nepříjemné zdravotní
komplikace.
Pooperační a poúrazová péče
by měla být komplexní
Rychlost, kterou se nám rány hojí, je tedy
různá, přesto však lze tento přirozený proces vhodnými prostředky podpořit. Bezprostředně po operaci je důležité odborné ošetření rány. Měli bychom také dbát na dobrou
životosprávu, být v psychické pohodě a zejména v prvních týdnech se vyhýbat zvýšené
fyzické námaze. V poslední době se v rámci
této komplexní péče stále více osvědčuje
podpůrná léčba enzymovými léky.
Enzymy v našem těle ovlivňují hojení ran
Nezastupitelné místo v procesu hojení ran
patří proteolytickým enzymům (enzymům
štěpícím bílkoviny), které má každý z nás
ve svém těle. Usměrňují průběh zánětu tak,
aby to bylo pro tělo co nejúčelnější a nejrychlejší. Operace a těžké úrazy včetně
zlomenin jsou událostmi, na jejichž rychlé

zvládnutí nemusí enzymy v našem těle stačit. Proto je vhodné podpořit je obdobnými
enzymy zvenčí. Nejznámějším enzymovým
lékem je Wobenzym, který si lidé ve světě
kupují už přes padesát let, u nás více než
dvacet pět let.
Účinná pomoc po operacích a úrazech
Podpůrná léčba Wobenzymem urychluje
vstřebávání otoků, krevních výronů a podlitin, čímž zmírňuje i bolest. Zkracuje dobu
hojení, posiluje oslabenou imunitu a omezuje výskyt pooperačních komplikací např.
s hnisáním rány nebo nadměrným jizvením.
Pokud jsou při léčbě použita antibiotika,
zlepšuje Wobenzym zároveň tuto léčbu.
Nejlepšího účinku dosáhneme, začneme-li
užívat Wobenzym co nejdříve po operaci či
úrazu, samozřejmě po předchozí konzultaci
s ošetřujícím lékařem.
Wobenzym je tradiční lék
z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Po operaci a úrazech

chce být každý v pořádku co nejdříve

Lék Wobenzym®

urychluje hojení, výrazně zkracuje
p
dobu léčbyy ppo úrazech a operacích

800 tbl.

300 tbl.

200 tbl.

Stáhněte si mobilní aplikaci
Wobenzym 4U
na App Store, na Google play nebo na
http://wobenzym.cz/wobenzym-4u.

Informujte se u svého lékaře.
Více na www.wobenzym.cz

INZERCE

Stáhněte si mobilní aplikaci a budete mít vždy informace o užívání a dávkování léku Wobenzym s sebou.
Wobenzym je nejúčinnější začít užívat co nejdříve po vzniku potíží.

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice.

HUDEBNÍ IMPULSY

To nej od „Zagorky“

Hana Zagorová neslaví
narozeniny ráda. Zvlášť ty
nekulaté, jaké má právě
dnes, 6. září. Její písně
oslovují fanoušky už po
desetiletí. Které nejvíce?

Jinak to nejde

JOSEF VLČEK

ČR | Jen málokterý zpěvák se může pochlubit tím, že má na svém kontě tolik
hitů jako Hana Zagorová (73). Ve statistikách Rádia Impuls se našlo rovných
25 písniček Hany Zagorové, které si oblíbilo víc než 75 procent posluchačů
ze všech dotázaných, a to je úctyhodné.
Tady je 5 těch nejoblíbenějších:

„Je těžké brát věci tak, jak jsou, jenomže jinak to nejde,“ říká text nejpopulárnější
písně Hany Zagorové, kterou na nahrávce
z roku 1984 podporovali Petr Kotvald
a Standa Hložek. Původně německý hit
skupiny Masquerade, za nímž stál známý
hitmaker Drafi Deutscher, se líbí víc než
80 procentům posluchačů nad 30 let.

INZERCE
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ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL

s vyklápěcím návěsem ANV-380
a motorem HONDA GCV 160
za akční cenu 39 990 Kč s DPH
/ zvládne všechny polní práce,
přepravu nákladu i sečení trávy
/ vystavení technického průkazu
pro provoz na veřejných
komunikacích
/

AKCE
64 740 Kč

39 990 Kč

Setkání
Hana Zagorová dokázala vždycky těžit ze
spolupráce s jinými zpěváky. Z 25 jejích
nejoblíbenějších písní je 12 založeno právě na takovém principu. Duet s italským
zpěvákem Drupim z roku 1979 je ale zajímavý také tím, že nejde o česko-italskou
verzi některého jiného Drupiho hitu, ale
o původní domácí skladbu. Tentokrát
ovšem není kouzlo písně ukryto v textu,
ale právě ve spojení Hančina jasného hlasu s Drupiho vášnivým chrapotem.

Můj čas
Ústřední melodie ze seriálu Sanitka vznikla v roce 1984 také s Kotvaldem a Hložkem za zády. V dnešní době její popularitě nahrává především to, že doprovod muzikantů ze Studia Orm zní jako esence zvuku, který máme spojený s 80. léty. Mimochodem před několika lety natočila Můj
čas excentrická rocková kapela Cocotte
Minute. A nebyla to žádná parodie. Slova
Zdeňka Borovce jsou totiž nadžánrová.

Maluj zase obrázky
Kdyby hlasovaly jen ženy, tohle by byla
možná nejúspěšnější česká písnička všech
dob. Mnoho lidí se domnívá, že slova písně si Zagorová, mimochodem příležitostná textařka, napsala sama. Autorem srdceryvných výčitek odcizené partnerky je ale
Hančin dvorní textař Pavel Žák.

Nešlap, nelámej

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Hranice I - Město, GardenTechnikŠOBORA,Tř. 1.máje 2074,T 605 332 063 / Olomouc,AGROCENTRUMDFG,Týnecká 826/55, T 585 154 632 / Ostrava,
BG TECHNIK cs, a.s., Místecká-Rudná , T 596 781 718 / Přerov, KONVIČKA, Malá Dlážka 14, T 731 900 330 / Šumperk-Vikýřovice, NAZET s.r.o., U
kaple 339, T 583 212 419 / Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 / Uherský Brod-Těšov, MIKRA ZAHRADNÍ A LESNÍ
TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

Tuhle písničku natočila Zagorová v roce
1985, ale z hlediska životních příběhů jedné ženy obsahově předchází právě Obrázkům, napsaným skoro deset let předtím.
V Maluj zase obrázky je obsažena frustrace z partnerského vztahu, který se na Nešlap, nelámej, teprve rodí: „Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky,
když klíčí, neznámé, nešlap, nelámej.“
Jako všechny její nejúspěšnější písně je
i tato její o otevřené křehké náruči, o lidské
vstřícnosti a upřímné lásce.
Hana Zagorová vystoupí 19. října
v O2 areně na Českém mejdanu s Impulsem. Určitě tam zazní i některá z pětky jejích nejpopulárnějších písní. A možná
i něco nového. Popová šansoniérka totiž
stále vydává alba nových písniček.

ŘIDIČI MOHOU V OSTRAVĚ JEZDIT PO NOVÉ SILNICI.
PRODLOUŽENÁ MOSTNÍ JE HOTOVÁ
Zcela novou komunikaci má městský obvod Ostrava-Hrabová. Moravskoslezský kraj tu dokončil
stavbu tzv. prodloužené Mostní
ulice, která spojuje Hrabovou
s Vratimovem a napojí je na dálnici. Projekt ﬁnancovalo kromě kraje také Statutární město Ostrava,
přispěly evropské fondy a stát.
Celkové náklady na projekt dosáhly zhruba 132 milionů korun včetně
DPH. Nejvyšší část pokryly evropské
peníze – 103,76 milionu korun. Moravskoslezský kraj přispěl 15,84 milionu korun, Statutární město Ostrava
6,3 milionu korun a stát se prostřednictvím Ministerstva pro místní
rozvoj podílel částkou 6,1 milionu
korun. Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG, a. s.
„Jsem rád, že se podařilo dát cestu do provozu v předstihu. Prodlouženou Mostní totiž potřebujeme
jako sůl. Nová silnice nejenže spojí
Hrabovou s Vratimovem a napojí je
na dálnici z Ostravy do Frýdku-Místku, ale hlavně odvede z obytné zóny
tranzitní dopravu. Velmi se tak uleví
obyvatelům Hrabové, kterým projíždějící kamiony znepříjemňovaly život,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Jako prv
r ní vy
v zkoušeli novou silnici členové Klubu českých velocipedistů v Hrabové.

r oval hejtman Ivo Vondrák.
Provoz na prodloužené Mostní odstart
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Součástí projektu vybudování
prodloužené Mostní byly i další
stavby. „Zároveň s novou 1,3kilometrovou komunikací se postavily
3 mosty, nové chodníky, cyklostezka, veřejné osvětlení. Lidé, kteří
bydlí v blízkosti silnice, nemusí mít
obavu z nadměrného hluku, protože ji lemuje i nová protihluková
stěna. Počítali jsme i s terénními
úpravami a výsadbou zeleně,“ řekl
náměstek
moravskoslezského
hejtmana pro finance a investice
Jaroslav Kania s tím, že také silniční provoz v této části krajského
města bude díky nové komunikaci
bezpečnější a plynulejší.
„Podle dokumentace a původních předpokladů měla být stavba
prodloužené Mostní dokončena
začátkem září. Těší mě, že jsme na
ni řidiče mohli pustit už odpoledne
22. srpna,“ dodal náměstek hejtmana Jaroslav Kania.
„Každé dopravní odlehčení ve
městě je velmi vítané nejen pro řidiče, ale také pro obyvatele. Ostrava
přispěla ze svého rozpočtu na komunikace pro pěší a cyklisty, veřejné
osvětlení, izolační zeleň a vegetační
úpravy,“ řekl náměstek ostravského
primátora Radim Babinec.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN DOSTALI
PRVŇÁČCI EKOLOGICKÝ DÁREK

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
v Ostravě pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 28. září 2019
10 – 14 hodin
Zacinkáme klíči a rozjedeme to

s Banda Del Caffe a Terezou Maškovou

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Ochutnáme dobroty našich gastronomických škol
V trampské osadě si zazpíváme
Staneme se loutkoherci a zahrajeme si s pimprlaty
Otestujeme historická vozidla, hasičskou i policejní techniku
Vyrobíme si loutky a ozdoby z květin, dřeva
Vyzkoušíme si umění mladých kadeřníků, kosmetiček a vizážistů
Připomeneme si proměny účesů na přelomu tisíciletí
Koukneme na módní trendy osmdesátých let až po současnost
Prověříme si své znalosti o sametové revoluci
Seznámíme se s našimi v
vysokými školami
Prohlédneme si kancelář hejtmana kraje i další reprezentační místnosti úřadu
Uděláme si super retro fotku
A na konec si ještě odneseme památeční pohlednici

Změna programu vyhrazena.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava

facebook.com/nasemoravskoslezsko

Oslavte s námi svobodu, mládí… Dnešek!

www.msk.cz

Prv
r ňáčci v kraji se budou učit třídit
odpady dík
íky speciální sadě. Tuto
praktickou pomůcku našli prv
r ní školní den v lavici přes 2 tisíce dětí z více
než 80 škol na Bruntálsku a Karv
r insku. Balíček „Tř
T ídíme se zv
z íř
í átky
k “ připravil Moravskoslezský
k kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM.
„V našem balíčku děti mají zábavné
úkoly na téma třídění odpadů. Dozví se, co se děje s plastem, papírem
nebo sklem po té, co je vhodíme do
barevných kontejnerů. Sada obsahuje
i skládačku nebo praktické předměty,
které se dětem budou hodit v rámci
v učování, například rozvrh hodin, papívy
rové hodiny, záložku nebo barevné pastelky vy
v robené z recyklované lepenky.
Věříme, že dárek udělá radost malým
žáčkům, pomůže jejich rodičům ušetřit
nějakou tu korunu a všechny společně
bude nenásilnou formou informovat
o důležitosti odpadové problematiky,“
uvedla náměstky
k ně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová, která prv
r ní sady přinesla dětem do krajské
mateřinky Krajánek.
Balíček pro žáky 1. tříd je součástí
projektu „Intenziﬁkace odděleného
sběru a vy
v užívání vy
v tříděných složek
komunálního odpadu, včetně obalové
složky“, na kterém spolupracuje Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. „Zaměřili

Dětem z krajské školky předela dárky
náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

jsme se primárně na ty oblasti kraje,
kde je z hlediska třídění odpadů velký
potenciál ke zlepšení. A v duchu přísloví
Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když
najdeš začínáme u té nejmladší generace, která může důležité informace
o správném nakládání s odpady předat
v m rodičům a prarodičům,“ sdědál svý
lila ředitelka oddělení regionálníh
í o
provozu společnosti EKO-KOM Martina Filipová.
V Moravskoslezském kraji je aktuálně přes 30 tisíc barevných nádob na
třídění odpadu. Díky zmiňovanému
projektu kraje a EKO-KOMu jich přibude
dalších skoro 300. V rámci projektu se
také mohou obyv
y atelé vy
v braných obcí
regionu těšit na další populární sady
tašek na domácí separaci. V minulém
roce získalo 16 obcí celkem 17 tisíc
sad barevných tašek, v tomto roce získají 10 tisíc sad další obce.

24 6. září 2019

Čtěte nové Téma.
Zdravotní rizika
českých hub

H

oubařská sezona konečně začala. Jak je to s účinky hub na
naše zdraví? „Houby obsahují celou řadu zajímavých látek, ale
doporučit někomu, aby se na ně spoléhal, to nelze,“ tvrdí mykolog
RNDr. Jan Borovička. V lese lze narazit i na houby, které v sobě skrývají nebezpečí. „Hřib modračka je považován za dobrou, jedlou houbu.
My jsme ale zjistili, že akumuluje arzen, a to až ve stovkách miligramů
na kilogram sušiny, což je hodně. U
arzenu hodně záleží na jeho chemické formě. V tomto případě je přítomný jako kyselina dimethylarsinová,
která je karcinogenní. A teď je otázka, jak posoudit, jestli nám ta houba
může při běžné konzumaci několika
plodnic do roka ublížit nebo ne. Lidé
by to však měli vědět a my jsme doporučili modračku uvádět jako nejedlý druh,“ dodává. Které muchomůrky si lidé pletou s bedlami? A které
holubinky jsou jedovaté a jak je poznat? Čtěte v týdeníku Téma.

Česká republika

Bittnerová: Těhotenství není
nejkrásnější období v životě
ČR | Miluše Bittnerová (41 let) se brzy
stane poprvé maminkou. Pohlaví miminka si zatím s přítelem Rendou (45)
nechávají pro sebe a na veřejnosti se
spolu o novém členu rodiny baví spíše
neutrálně. Herečka si těhotenství příliš
neužívá a zároveň doufá, že nebude muset kojit na veřejnosti.
„Nikdy jsem po dítěti nijak netoužila.
Nebyla jsem člověk, který by nahlížel
do kočárků. Přiznávám, že si ani nepamatuji, jak se jmenují děti mých kamarádů. Těhotenství opravdu není nejkrásnější období v životě ženy,“ řekla Miluše Bittnerová v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách. V jednačtyřiceti letech
se herečka s přítelem Rendou rozhodli,
že je ten správný čas založit rodinu. „Poslední dny těhotenství jsou velmi obtížné,“ říká Bittnerová, která pár dní před
porodem musí navíc po úrazu chodit o
holi. „Před třemi měsíci se mi nějakým
způsobem podařilo zničit si meniskus.
Postupně se to zhoršovalo, až jsem skončila na vozíku. Jakmile odrodím, půjdu
po šestinedělí na operaci s nohou a berli

Miluše Bittnerová o sobě na sociálních sítích napsala, že je v 9. měsíci oteklá jak konévka.
FOTO | FACEBOOK, PROFIMEDIA.CZ
odhodím v dál,“ říká optimisticky herečka. Zvýšenou péči bude Bittnerová potřebovat i u samotného porodu. „Mám indikovaného císaře. Mám ráda doktory a
chci je mít u porodu, aby mi pomohli. Je
to moje první dítě a vůbec nevím, co se
bude dít,“ říká. Herečka přiznává, že co
se týká alternativních metod, vadí jí,

když jí někdo vnucuje, co je podle něho
pro dítě to jediné zdravé. „Mám vlastní
rozum. Pokud chce někdo používat bio
plenky, které si bude sám prát, ano,
může. Já taková nejsem. A doufám, že nebudu muset kojit na veřejnosti. Když mi
občas někdo strká ňadro až před nos, není
mi z toho úplně dobře,“ dodává. (sub)
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Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.
Okin | Českobratrská 3321/46, 70200 Ostrava | Telefon: 597 822 740 | www.sanaplasma.cz
u restaurace Brno | Kosmonautů 511/23b, 734 01 Karviná | Telefon: 558 272 610 | www.sanaplasma.cz

Proč darovat plazmu?
2. důvod
Plazmu nelze laboratorně vyrobit.

Plazmu a její život zachraňující bílkoviny lze získat pouze
od dárců, kteří velkoryse věnují čas pro její darování.

Darování krevní plazmy je úžasný dar.

Přijď te darovat plazmu. Pomůžete druhým.

Česká republika
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Markéta „dala“ kanál La Manche
Česká plavkyně pokořila moře mezi Anglií a Francií, i když má jen jednu nohu. Je vůbec první na světě
ROBERT SÁRA
LIBEREC | Markétě Pechové jako dvanáctileté kvůli rakovině amputovali pravou nohu. Dál musela na chemoterapii,
ozařování, ale nádor se vrátil.
Žena, která žije v Liberci, boj o život
vyhrála. Před několika dny zažila další
vítězství. Přeplavala kanál La Manche z
Anglie do Francie.
Dala zapomenout na dobu, kdy přišla
o část plíce, podstoupila transplantaci
kostní dřeně, znovu trpěla při ozařování. Do dvaceti let neuměla pořádně plavat, protože ji psychicky ničilo odhalovat se u rybníků či u bazénu bez nohy.
Měla pocit, že všichni sledují jen ji.
Teď je jí čtyřicet, za protézu se už pár
let nikterak nestydí, je vyrovnaná a včera jako 26. Čech v historii zdolala slavný kanál La Manche. Navíc v solidním
čase 12 hodin a 31 minut. Podle dostupných informací je vůbec první ženou na
světě, která to s obdobným handicapem
dokázala. Když se po půldenní šichtě ve
studené vodě se silnými proudy dotkla
francouzských břehů, krátce a výstižně

řekla: „Dala jsem to.“ Následně se z břehu přesunula na loď, klekla si na kolena,
sepjala ruce a děkovala Bohu. Ač není z
věřící rodiny, po všem, co si prožila, našla v pětadvaceti letech k víře cestu.
„Jako dítě jsem se nikdy neptala, proč
právě já. Až jako dospělá jsem si kladla
otázku, proč zrovna já jsem přežila. Protože znám lidi se stejnou diagnózou a
umřeli. Takže v tom musí být něco víc
než lék. Kdyby byl účinný, musí být
účinný pro všechny,“ vysvětlovala.
Za to, že se Pechová „pustila“ do La
Manche, svým způsobem může její prostořekost. Když v oněch dvaceti konečně překonala ostych, začala s plaváním
a postupně navyšovala dávky, okolí se
jí často ptalo, proč vlastně ve vodě tak
dře. Ona s ironií odpovídala, že proto,
aby mohla ve čtyřiceti přeplavat La
Manche. Nemyslela to vážně, ale když
se před třemi lety přestěhovala z Českých Budějovic za přítelem do Liberce
a přišla do nového plaveckého oddílu,
přesvědčili ji, že to nemusí být jen žert.
Tvrdě se připravovala, poslední měsíce
plavala denně dvě hodiny.

Markéta Pechová u libereckého bazénu, kde trénovala na kanál La Manche.
Překonala ho za 12,5 hodiny.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
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Linaset, a.s.

Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou
výrobce vstřikovacích forem, technických plastových dílů pro automobilový a elektrotechnický průmysl a domácích spotřebičů,

hledá muže nebo ženu na pozice:

Provozní elektrikář

Náplň práce, okruh činností:

Manipulační dělník

Náplň práce, okruh činností:

y provádění instalace elektrotechnických zařízení
dle výkresové dokumentace
y odstranění závad na elektrotechnických zařízeních
y provádění prohlídek a oprav na základě
vypracovaných plánů
y činnosti spojené s běžnou údržbou budov

y manipulace s odpady, jejich třízení a ukládání,
údržba a úklid okolí areálu (sekání zeleně, úklid
sněhu, úklid komunikací)
y činnosti spojené s běžnou údržbou budov

Požadujeme:

Požadujeme:

Seřizovač

Náplň práce, okruh činností:

y upnutí lisovacích nástrojů
dle technologických parametrů
y seřizování vstřikovacích strojů a periférií

Požadujeme:

y minimální stupeň vzdělání – vyučení v oboru elektro
y výkon činností dle vyhlášky 50/78 Sb., min. § 6
y slaboproud výhodou
y schopnost a možnost pracovat ve dvousměnném
pracovním režimu
y ŘP sk. B

y minimální stupeň vzdělání – vyučení
y dobrá kondice a fyzická zdatnost
y pečlivost, spolehlivost, smysl pro pořádek, zručnost
y schopnost práce ve výškách
y ŘP sk. B

Nabízíme:

y vzdělání ÚSO s technickým zaměřením
y schopnost a možnost pracovat
v nepřetržitém pracovním režimu
y základní orientace v technické
a výkresové dokumentaci
y praxe na obdobné pozici výhodou
y pečlivost, spolehlivost, důslednost,
samostatnost, příjemné vystupování
y uživatelská znalost PC
y ŘP sk. B

Nabízíme:

Nabízíme:

y zajímavé platové ohodnocení
y práci ve dvousměnném pracovním režimu,
volné víkendy

y zajímavé platové ohodnocení
y práce jen na ranní směnu (volné víkendy)

y zajímavé platové ohodnocení
y důkladné odborné zaučení

y místo výkonu práce: BRUNTÁL

y místo výkonu práce: BRUNTÁL

y místo výkonu práce: BRUNTÁL

y zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní
a rozvíjející se společnost
y důkladné odborné zaučení a další odborný růst
y NáBorový PříSPěvek ve výši 10 000 kč

y pravidelná mzda, měsíční prémie, motivační odměny
a další odměny dle mimořádných výkonů
y zaměstnanecké výhody: po odpracování 12 měsíců
zvýšenídovolenéo1týden,závodnístravováníspříspěvkem

Pro všechny pozice dále nabízíme:

zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné
volání u mobilního operátora i pro rodinné příslušníky
a další výhody dle konkrétní pracovní pozice
y možnost výplaty příspěvku na dopravu

kontaktní osoba pro poskytnutí bližších informací: Zdeněk Hellebrand, 556 317 444, 720 729 278, hellebrand@linaset.cz
Zájemci mohou zaslat svůj životopis na adresu personalistika@linaset.cz nebo se přihlásit na www.linaset.cz/kariera
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Gondola z Čech je v Benátkách
Umělečtí řezbáři, sochaři
a designéři na unikátním
plavidle pracovali tři
měsíce. Příští rok bude
k vidění i v Praze.

litoměřický biskup Jan Baxant. Vytvoření dřevěné dekorace na plavidle, které loni získal spolek přímo z Benátek,
trvalo několik měsíců a podílely se na
ní desítky českých výtvarníků a řemeslníků – řezbáři, truhláři, malíři, sochaři
či umělečtí designéři. „Začalo se
20. května a skončili jsme den před odjezdem ráno. Poslední drobné úpravy
provedou řezbáři přímo v Benátkách,“
upozornil Pokorný s tím, že jde o unikátní řezbářské lodní dílo, jaké v posledních 60 letech v Evropě nevzniklo.

MIROSLAVA STRNADOVÁ
ČR | Z Nehasic na Lounsku vyrazila do
italských Benátek unikátní čtrnáctimetrová loď. Jde o osmiveslici typu bissona
nesoucí jméno Praga. Tam se zúčastnila
proslulé slavnosti Regata Storica.
„Nejtěžší na celé přepravě je naložení na kamion pomocí jeřábu. Samotná
cesta by měla proběhnout bez větších
obtíží. Jediné, co jsme museli uzpůsobit, je výška. Museli jsme se vejít do
2,8 metru, tedy do výšky kamionu. Počítám s tím, že do cíle dorazíme za dva
dny,“ popsal minulý týden cestu Vojtěch Pokorný, předseda Svatojánského
spolku z Prahy, který je organizátorem
celé akce. Plavidlu, které se od běžných
gondol liší bohatou výzdobou a v historii sloužilo pro válečné účely, požehnal

Barokní ruční řezba

Gondola zdobená pražskými motivy byla v Benátkách součástí flotily na slavnosti Regata Storica. V
popředí autor sochařské výzdoby
Jiří Němec, který žije a tvoří v Nehasicích.
FOTO | IVETA LHOTSKÁ

Dekorativní výzdoba lodě je provedena
poctivou původní barokní technologií
ruční řezby. Autorem sochařské výzdoby je Jiří Němec, který žije a tvoří v Nehasicích. „Na takto rozsáhlé zakázce
jsem ještě nepracoval. Vytvořil jsem výzdobu ve střední a zadní části. Nejtěžší
bylo celé to zvládnout, byla to obrovská
výzva,“ zmínil sochař.
Na přídi lodi je umístěna dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého, který je jedním z českých zemských patronů a současně patronem Benátek, dále erb Pra-
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To je ono!
ELTODO!

TECHNOLOGIE ZÍTŘKA

HLEDÁME DO TÝMU

Šance pro absolventy
i zkušené borce!

•

Skladník - manipulant

•

Svářeč metodou TIG

Skupina ELTODO (ELTODO, a.s., Vegacom a.s.,
Energovod CZ, a.s.) nabízí pozice v oblasti
elektro a telekomunikačních pracích:
— montéři
— technici
— specialisté
— stavbyvedoucí.

•

Strojírenský dělník

Skvělá práce, lidi
a beneﬁty vás fakt
posadí na zadek!
Bližší informace
najdete na
www.prace.eltodo.cz
Volejte na 720 936 983
nebo pište na nabor@eltodo.cz

KONTAKT:
Mgr. Nikol Muchová
tel.: + 420 605 990 928
prace@witzenmann.cz
www.witzenmann.cz
Witzenmann Opava, spol. s r.o.
Nákladní 2855/7
746 01 Opava

hy a dvě lunety s vyobrazením Malé
Strany, Karlova mostu a Starého Města.
Celý přední kastel je lemovaný po bocích dvěma masivními volutami, které
umocňují výraz celé přídě. Zadní kastel
lodi představuje Prahu a Českou republiku. Na zádi je umístěn erb českého lva
jako symbol českých králů. Po bocích
na krajích paluby lodě jsou umístěny v
závoji rozety pražských ledňáčků, které
symbolizují vzkříšení a českou světici
Ludmilu. V celé délce poté lemují loď
dřevěné draperie s ornamentními prvky
imitujícími textilní řasení.
Bissona Praga se začlenila do flotily
benátských barokních veslic, ta z Česka
je už jedenáctou. Všechny se představily na velkolepé historické slavnosti Regata Storica. Historie této regaty sahá
do poloviny 13. století. Akce se každoročně účastní tisíce diváků včetně italského prezidenta a premiéra.
Unikátní plavidlo vzniklo díky financování pražského převozníka Zdeňka
Bergmana. České publikum ho bude
moci vidět v příštím roce na Svatojánské slavnosti Navalis, kterou organizuje
Svatojánský spolek. Uskuteční se v půli
května v Praze na Vltavě.

BIO FARMY

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

„Pro maso si lidé jezdí k nám“
Už od půlky 90. let se
farma Hořák z Janovic
u Rýmařova zaměřuje na
ekologické zemědělství.
Její doménou je chov
masného skotu.

Den otevřených
faremních vrat
Jak to chodí na farmě Hořák v Janovicích
u Rýmařova, se může široká veřejnost
přijít podívat v sobotu 7. září v čase
od 10 do 17 hodin. Připraveny jsou
komentované prohlídky farmy, vyprávění
o ekologickém zemědělství a také
občerstvení v biokvalitě nejen z produktů
farmy Hořák. V rámci programu vystoupí
i mistr světa v ovládání biče Láďa Šín,
pro děti je připraven skákací hrad.

MARTIN PJENTAK
JANOVICE | Už od začátku devadesátých let funguje v Janovicích u Rýmařova farma Jana Hořáka, která se věnuje
ekologickému chovu masného dobytka.
Navazuje na mnohaletou tradici, jež zde
existovala za dob existence někdejšího
Státního statku Rýmařov.
Majitel Jan Hořák se v zemědělství
pohybuje už od raného mládí. „Mí rodiče byli soukromí zemědělci, dokud jim
hospodářství nezestátnili. Já sám jsem
pracoval od roku 1974 jako zootechnik,
později jako vedoucí hospodářské výroby,“ vzpomínal Jan Hořák.
Po revoluci se rozhodl se osamostatnit a od roku 1993 hospodaří sám. „Začátky byly velmi těžké, na nic nebyly peníze, navíc situace se postupně zhoršovala. Mlékárny přestaly platit za mléko,
stejně tak se neplatilo za maso. Jediná
komodita, která se tehdy vyplácela, byl
chov masných telat. Na ten jsme se proto zaměřili,“ vyprávěl Hořák.
Téměř od začátku, konkrétně od roku
1995, se farma zaměřuje na ekologické
zemědělství. „Tady u nás se dobytek na
polích pase odjakživa,“ podotkl.

Jak v obchodě poznat
kvalitní bioprodukty
Farma chová různé druhy masných plemen, například i charolaiský skot,
a také plemenné býky.
FOTO | FARMA HOŘÁK
Dnes se farma opět věnuje chovu masného dobytka a produkci masa. Na farmě se chovají krávy bez tržní produkce
mléka, zástavový skot, žírný skot a funguje zde vlastní odchovna plemenných
býků masných plemen aberdeen angus,
masný simentál, hereford a charolais.
„Máme smluvní jatka, ale bourárnu
máme vlastní a také vlastní prostory pro
zrání masa,“ uvedl Hořák s tím, že farmě pomáhá současný růst zájmu o kvalitní maso z ekologických chovů. „Prakticky jsme na horní hranici toho, co stačíme vyprodukovat, rozšíření chovu už
ale neplánujeme,“ dodal.
Veškerou produkci si farma prodává
sama. „Máme dvě pojízdné prodejny,
které jezdí pravidelně do Olomouce, Os-

travy, Opavy, Šternberka a dalších
měst. Kromě toho máme i prodej ze dvora, zákazníci si jezdí pro maso přímo
k nám,“ přiblížil majitel farmy.
Toho trápí zejména současná situace
zemědělců v České republice. „Je nás
stále méně, tudíž nejsme žádná volební
síla, proto nás nikdo nebere vážně.
Za to nám do naší práce chce mluvit skoro každý, kdo má doma květináč nebo
psa. Ti, co mají květináč, kecají do rostlinné výroby, co mají psa zase do živočišné,“ vysvětluje.
S farmou i jejím fungováním se nyní
může seznámit i široká veřejnost, a to
v rámci Dne otevřených faremních vrat,
který se koná 7. září v době od 10 do
17 hodin.

Až budete shánět potraviny v biokvalitě,
hledejte na obalu značku „biozebry“ či
„biolistu“. Pouze tato loga dokládají, že
se jedná skutečně o certifikovanou
surovinu z ekologického zemědělství.
Více na www.mesicbiopotravin.cz.
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Září – Měsíc
biopotravin
a ekologického
zemědělství!

Nakupujte BIO S CHUTÍ
Skutečnou BIO kvalitu vám zaručí pouze tyto dvě značky.
Zvířata nejsou využívána, ale je o ně s láskou pečováno.
Pole jsou plná života a nepoužívají se na nich umělá
hnojiva ani chemické postřiky. Produkce biopotravin
přírodu neničí. Zlepšuje ji a uchovává pro příští generace.
A za to si všichni BIO farmáři zaslouží naše díky.

www.myjsmebio.cz

STAVBA
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Stavby, jež se zapíší do historie
Moravskoslezský kraj má
dvě „žhavá“ želízka ve
čtvrtém ročníku České
ceny za architekturu.
Jsou jimi přístavba
domu v Kojetíně
a náves Velké Polomi.
DALIBOR MAŇAS

Č

eská komora architektů vyhlásila další ročník České ceny za architekturu (ČCA). Autoři do ní
přihlásili 186 staveb a mezinárodní porota z nich vybrala 34 děl. Z těch v listopadu vzejdou finalisté a držitel historicky čtvrté ceny za architekturu.
Moravskoslezský kraj v soutěži reprezentují projekty nazvané „Přístavba rodinného domu na Kojetíně od Kamil
Mrva Architects“ a dále „Náves Velká
Polom od Atelier 38 s r.o.“.
Většina staveb byla dokončena loni.
„Zastoupeny jsou projekty pro bydlení,
pro rekreaci nebo hromadné. Letos
vzrostl počet přihlášených veřejných
prostranství,“ uvedla Tereza Zemanová, tisková mluvčí komory architektů.
Moderní architektura severní Moravy se v soutěži již dokázala prosadit.
„Úspěšnými reprezentanty z minulých
ročníků byla Dolní oblast Vítkovice
(2016) či Výstupní stanici lanové dráhy
na Pustevnách (2018).
Nový vítěz ceny bude znám 14. listopadu, kdy bude na slavnostním galavečeru ve Foru Karlín v Praze vyhlášen vítěz a všichni finalisté. „Na akci budou
také zveřejněny výsledky ocenění za výjimečný počin a ceny partnerů České
ceny za architekturu,“ popsala mluvčí
Zemanová.

Za „zrození“ návsi ve Velké Polomi
je mnoholetá snaha vedení obce, které
se snažilo oživit veřejný život u kostela
sv. Václava. „Obec postupně vykupovala objekty a pozemky a doplnila kostru
symbolických objektů kostela, obecního úřadu, víceúčelového sálu, kavárny
a nákupního střediska o poštu a obecní
knihovnu. Teprve poté dochází k výkupu špalíčku budov a vzniká prostor pro
náves,“ vyjmenovala Zemanová.
Plochu náměstí sjednotila žlutá žulová dlažba. „Úrovně rozděluje schodiště
ze žulových bloků. Horní část využívá
historickou studnu. Schodiště slouží
i jako hlediště pro produkci na návsi.“
Náves je ještě oddělena kamennou
zídkou „ve shodném provedení“ jako
zeď kostelní. „Vnější ovál náměstí je vydlážděný ze šedé žulové kostky a nabízí
bezbariérový vstup do knihovny. Mobiliář tvoří dubové židle a lavice. Na návsi rostou červené javory. Vodní prvek
využívá původní studnu – voda stéká po
schodech vytesanými prohlubněmi na
spodní část návsi, kde meandruje a vytváří hladinu,“ popsala mluvčí.

Kojetín: dům a ateliér
Na kraji Kojetína u Nového Jičína vyprojektoval architekt Kamil Mrva rodinný dům a ateliér Uax. Jeho první část
byla vybudována již před deseti lety
a získal řadu cen. „Novým zadáním
bylo rozšířit současný objekt o dvě ložnice, koupelnu a šatnu. Autoři přikročili
k zachování původní rekonstrukce a rozhodli se přistavět do svahu nenápadnou
stavbu se zelenou střechou, která se otevírá do atria, kde žije rodina,“ vysvětlila
Zemanová.
Nová stavba zároveň opticky odděluje vstupní prostor na pozemek pomocí
přístřešku pro automobily a také chrání
historickou kamennou stěnu.

Autorem domu a ateliéru v Kojetíně je architekt Kamil Mrva a interiéry navrhoval grafik a designér Radek Leskovjan.
„Historie domu se píše od roku 1862.
Zjistili jsme to z pískovcové desky umístěné na stodole,“ vysvětlil majitel Radek Leskovjan. „Jednalo se o jeden
z prvních domů v obci a jeho majitelem
byl sochař František Hrachovec. Jeho
stavení však v 90. letech vyhořelo a ze
stodoly pak zmizel i krov. Zbylo z ní

jen šest nádherných torz sloupů. Přišlo
mi zajímavé s nimi pracovat a udělat
něco nového než je zbořit.“
Nejprve na pozemku vznikl ateliér
Uax, později přibyla přístavba, které dohromady propojil prosklený krček. Právě nová část je nyní nominována na Českou cenu za architekturu za rok 2019.

Na návsi ve Velké Polomi pracovali architekti Petr Doležal a Tomáš Bindr,
kteří spolupracovali s Tomášem Skalíkem. 2X FOTO | ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
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Dobrá adresa již více než 500 let!

www.aug-fred.cz
ul. Dubová 782, 747 27 Kobeřice | tel./fax.: 553 657 247 | mob: 606 914 561, 606 953 190
NAŠE FIRMA SE ZABÝVÁ VÝROBOU A ZPRACOVÁNÍM PŘÍRODNÍHO A UMĚLÉHO KAMENE
DISPONUJEME ŠIROKOU ŠKÁLOU ŽUL A MRAMORU Z CELÉHO SVĚTA

Krnovský zámek - místo pro váš byznys

ČÍM SE ZABÝVÁME …

• zdarma bezdrátové připojení k internetu
• vhodné pro jednotlivce i společnosti
• parkování v objektu

pomníkové díly a doplňky:
f výroba náhrobních kamenů a rámů
z přírodního kamene
f řezání, leštění žuly a mramoru
f sekání, zlacení, stříbření, barvení písma
f DOPRAVA A MONTÁŽ VŠECH NAŠICH VÝROBKŮ

výroba bytových a interiérových doplňků:
f pracovní desky na kuchyňské linky
f výroba doplňků do koupelen k umývadlům
f schody – (nástupnice, podstupnice)
f parapety k oknům – (venkovní, vnitřní)
f obložení krbů, barové a zahradní stoly
f žulové a mramorové dlažby
f atypická zakázková výroba dle přání zákazníka

Pronájem nebytových prostor v centru města

Možnost krátkodobého pronájmu zařízené
konferenční místnosti pro pořádání
porad a mítinků.
V areálu nově vznikajícího podnikatelského
centra jsou k dispozici také bankovní,
telekomunikační a reklamní služby, bistro,
kavárna, cocktail bar a další.

ZLT a.s., Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov,
Tel.: 724 087 248, E-mail: mikala@zlt.cz

www.zamekkrnov.cz

ODPADY

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Sběrny vstoupí do moderního
věku. Lze na ně získat i dotace
Zbytky po rekonstrukci
domu, kovy, hliník, ale
i další barevné kovy
nemusíte vyhazovat, ale
prodat do sběrny
druhotných suroviny.
DALIBOR MAŇAS

N

ovým trendem ve společnosti je
recyklace a třídění. S tím mohou lidem pomoci města, obce
i firmy a zvýšit tak „energetickou
soběstačnost“ a snížit množství odpadů
na skládkách.
Lepší třídění, recyklaci a zpracování
odpadů podpoří letos Operační program
Životní prostředí částkou 600 milionů
korun. Dobře vytříděný odpad totiž
může posloužit jako náhrada některých
surovin.
„V roce 2035 musíme minimálně
65 % odpadu recyklovat a energeticky
využito by mělo být asi 25 %. Finanční
pomoc je jedním z opatření, jehož cílem
je minimalizovat plnění skládek. Recyklaci podporujeme i tlakem na to, aby se
vyráběly a používaly snadno recyklovatelné výrobky,“ vysvětlil v srpnu ministr životního prostředí Richard Brabec.
„Dotace směřují na výstavbu či modernizaci sběrných dvorů, zlepšení třídění a svozu odpadu i pořízení třídicích linek. Dotace mohou zaplatit i výstavbu
či modernizaci bioplynových stanic či
na výrobu tuhých paliv z odpadů, odvodňování či vysoušení čistírenských

kalů nebo zlepšení zacházení s nebezpečným odpadem,“ upřesnil Brabec
s tím, že z dotace mohou žadatelé uhradit až 85 % výdajů projektu.
Na sběrné dvory a sběrná místa půjde
dotace ve výši 150 milionů korun. „Prostředky se budou rozdělovat podle kvality projektů,“ popsal ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Zbylých 100 milionů je připraveno na nakládání se zdravotnickým odpadem.

Příjem žádostí
Peníze poskytuje ministerstvo životního prostředí starostům, zpracovatelům
i producentům odpadu dlouhodobě.
„V poslední výzvě jsme podpořili 174
projektů,“ uvedl Valdman.
Příspěvky z Operačního programu Životní prostředí jsou určeny nejen městům a obcím, ale v případě energetického zpracování odpadu soukromým firmám a zpracovatelům zdravotnického
odpadu.
Zájemci se mohou o dotace ucházet
od 2. září. Příjem žádostí je u výzvy číslo 126 určen pro sběrné dvory, třídění,
recyklaci a využití odpadu do 3. února
2020.

365 dní v roce
Dennodenně vykupují šrot a barevné
kovy ve sběrně druhotných surovin firmy Vavkov na Výstavní ulici v Ostravě. „Otevřeno máme 365 dní v roce,
včetně svátků od 6.00 do 21.00. Zabýváme se výkupem, zpracováním a prodejem šrotu a barevných kovů. Naše pro-
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TS Bruntál, s.r.o.

Ve sběrně surovin ve Výstavní ulici v Ostravě mají otevřeno každý
den. FOTO | WWW.SBERNA-VYSTAVNI.CZ

NASTÁVÁ
PODZIM

příroda se začíná
chystat na zimní
odpočinek a odkrývá
nám poklady, na
které jsme pozapomněli

Zeyerova 12, Bruntál, 792 01
tel:. 552 306 750, e-mail: info@tsbruntal.cz

www.ts.bruntal.cz

TS Bruntál zajišťují a provádí

• Svoz a likvidaci odpadů obcím i podnikatelům • Údržbu a opravy místních
komunikací – stavby chodníků, opravy výtluků • Strojní čištění komunikací
• Zimní údržbu • Kontejnerovou dopravu • Provozují sportoviště - Wellness centrum,
saunu, městské koupaliště, sportovní halu, fotbalový a zimní stadion
– bližší informace www: sportbruntal.cz • Provoz městských lesů

vozovna je vybavena digitální autováhou s nosností do 35 tun a disponuje velkým čitelným displejem, který je viditelný přímo z vozu, a zákazník má vážení
materiálu pod kontrolou,“ stojí na webových stránkách sběrny.
Na vážení menšího množství odpadu
mají k dispozici digitální váhu s nosností do 1 500 kilogramů, která je také vybavena viditelně umístěným displejem.
„Samozřejmostí je u nás to, že jakýkoliv dovezený materiál je po zvážení vyložen našimi zaměstnanci a v případě
těžkého nákladu je automaticky složen
destou,“ hlásí stránky provozovny.
Ve sběrně ve Výstavní vykupují železo, litinu, kupol, plech, měď, mosaz,
bronz, hliník, nerez, zinek, olovo a chladiče. „Pro každého zákazníka je u nás
připravena při vyplacení malá pozornost,“ informují na webu.

nastává vhodný
čas udělat pořádek
s nepotřebným šrotem
a přilepšit si finančně
na nadcházející období

jsme vám k dispozici a připraveni
nabídnout naše služby logistika,
kontejnerová doprava,
manipulace s materiály,
přesné vážení výhodné ceny,
včasné platby.

vyberte si naši
sběrnu, která je
vám nejblíže...

vávrovická 267/91, opava - vávrovice l tel.: 553 793 283 l www.ritschny.cz
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Franz Kafka: Kdo hledá, nenajde, ale kdo...

Tajenka: ...nehledá, bude nalezen.
INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

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

NABÍDKA

SRPEN / ZÁŘÍ 2019

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

TUC
slanina
100 g

TUC
U mini
slanina
sl
100 g

PILSNER
PILSN
URQUE
URQUELL
ležák, 0,5 l

BIRELL
světlý
0,5 l

TUC
sýr
sýr
10 g
100

BIRELL
LL
polotmavý
avý
0,5 l

1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

VELKO
VEL
POPOV
POPOVICKÝ
KOZEL 11
KOZE
0,5 l

RAJEC
pampeliška
1,5 l

VELKO
POPOVICKÝ
Ý
KOZEL
Florián, 0,5 l
TUC original, 100 g

KOFOLA originál, 2 l

TUC mini original, 100 g

BIRELL
LL
pomelo
elo
a grep
ep
0,5 l

BIR
BIRELL
polotmavý
polot
citron
cit
0,5 l
0,

SEMTEX
Originál, 0,5 l
SEMTEX
Krvavý
pomeranč
0,5 l

RAJEC
mateřídouška
1,5 l

SEMTEX
Forte, 0,5 l

P MOBIL A NA

KU

ZDARMA

LE VNĚ JI

PŘENOS
ČÍSLA

JTE

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1.8.2019 do 30.9.2019
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

OO
IC

PU

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (Např.: COOP 01082019 12345)

S

BIRELL
malina a limetka
0,5 l

POŘI Ď
TE

TUC mini sýr, 100 g

Moravskoslezský kraj
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„Musela jsem rychleji dospět“
Videoklip z Řecka,
zpívání v O2 areně po
boku Leoše Mareše.
I těmito směry se ubírá
kariéra Orlovanky Elišky
Ruskové, která zářila
v soutěži SuperStar.
PETR WOJNAR
ORLOVÁ | Na místo rozhovoru v orlovské Lutyni doráží druhá nejlepší zpěvačka loňské soutěže SuperStar Eliška Rusková z bytu v nedalekém paneláku.
V rozhovoru vypráví o tom, jak jí televizní soutěž změnila život.
Chybí vám velké pódium, televizní
kamery a vůbec veškerý humbuk,
který soutěž provázel?
Stýská se mi po té radosti v momentě,
kdy jsem postoupila dál. Ta přicházela
ze všech stran a byla šílená a krásná.
Chybí mi i ti lidé, s Terezou Maškovou
(vítězka SuperStar – pozn. autora) jsem

se viděla po roce na jedné akci, s Karmen Pál-Baláž si občas napíšeme, jinak
už nejsem s nikým v kontaktu.

natočila klip, který má milion a půl
zhlédnutí na YouTube a chtěla bych vydat EP s pěti singly.

Šla byste do toho znovu? Neměla
pro vás soutěž třeba i negativní dopady?
Určitě šla, to dobré převažovalo. Negativní byl a je zájem bulvárních novinářů. Stačilo, když mě viděli s nejlepším
kamarádem, a už psali, že spolu chodíme. Asi před měsícem jsem dala jednu
fotku se současným přítelem na sociální
sítě a už o tom vydali tři články.

Klip k písni El Latino jste natočila na
řeckém ostrově Korfu…
Byly to tři dny se super partou lidí. Ale
nebyla bych to já, aby se mi něco nepřihodilo. Režisér klipu si půjčil motorku a projeli jsme si část ostrova. Při vysedávání
jsem si o výfuk spálila nohu. Jít s tím pak
do moře nebylo nic příjemného.

Zmiňujete sociální sítě. Je dnes pro
začínající zpěváky nezbytné se na
nich prezentovat?
Hlavně Instagram je v současnosti snad
nejdůležitější platforma, překonává i
Facebook. Pro lidi, kteří se chtějí prosadit v showbusinessu, je prakticky nutnost jej mít a dávat na něj občas i věci
ze soukromí, protože lidi to zajímá. Modelky, které jdou na casting, vypisují ve
formuláři, kolik mají na Instagramu sledujících, to mě překvapilo.
Od finále pěvecké soutěže uběhl

Orlovanka Eliška Rusková rok po
soutěži SuperStar. FOTO | A. SATINSKÝ
zhruba rok a čtvrt. Na co jste od té
doby nejvíce pyšná?
Povedlo se mi v 16 letech zpívat před
dvaceti tisíci lidmi v O2 areně na třech
koncertech Leoše Mareše. Nikdy by mě
nenapadlo, že budu v tom věku vystupovat před tolika lidmi, i když si uvědomuji, že nepřišli na mě. Kromě toho jsem

Zmínila jste věk, komplikuje vám
vaše mládí pěveckou kariéru?
Rodiče musí souhlasit s některými věcmi, ale máme perfektní vztahy, takže to
není problém. Občas máme s manažerkou z jednání s organizátory festivalů
pocit, že mě někteří nechtějí právě kvůli
věku. Takže asi z tohoto pohledu ano.
A naopak? Nekazí vám pěvecká kariéra mládí?
Samozřejmě, že je mi občas líto, když
mi napíše kamarádka z Orlové, jestli
něco nepodnikneme, a já jsem zrovna
pracovně v Praze. Ale tak to je, musela
jsem dospět rychleji, ale nevadí mi to.
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PŘESTAŇTE DOJÍŽDĚT
A RADŠI TO S DĚTMI
PĚKNĚ ROZJEĎTE.

PRONAJMĚTE SI
BYT V KARVINÉ
A VŠECHNO
DŮLEŽITÉ MÁTE
NA DOSAH RUKY.

840 114 115
residomo.cz
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Bruntálsko a Opavsko

Opavští věří, že je bod nakopne
Fotbalisté Slezského FC
Opava v minulém
ligovém kole obrali
o body Slavii Praha,
obhájce titulu a účastníka
Ligy mistrů. Remizovali
1:1. Bodovali po pěti
prohrách za sebou. Nadto
se Opavští potýkají
s problémy v klubu.

takže pro nás v momentálním rozpoložení, kdy jsme prohráli pět zápasů za sebou, je ten bod velmi cenný,“ uvedl Svozil.

Fanoušci protestují

JIŘÍ SEIDL
OPAVA | Důležitý bod urvali opavští
fotbalisté v minulém kole ligy s pražskou Slavii. Nyní vzhledem k reprezentační pauze mají dva týdny na to, aby se
připravili na další duel – v pátek 13. září
od 18.00 v Olomouci.
„Od bodu se Slavií se můžeme odrazit. Potřebovali jsme už nějakou vzpruhu. Věřím, že už zase budeme hrát svoji
hru a budeme vyhrávat. Potřebujeme
body a musíme je brát všude,“ prohlásil
opavský brankář Vojtěch Šrom, který
pochytal jedenáct střel a byl opavskou
oporou.
Opavští už od 13. minuty hráli bez vyloučeného stopera Jaroslava Svozila
a jen se bránili. Pro mužstvo to byla třetí
červená karta za minulé čtyři zápasy.

Opavští fotbalisté Jan Žídek a René Dedič (zleva nahoře) v hlavičkovém souboji se slávisty v minulém prvoligovém utkání.
FOTO | JIŘÍ SEIDL
„Pořád to pokračuje, zase to byl šok pro
všechny,“ řekl opavský trenér Ivan Kopecký. „Nebylo pak jednoduché běhat
bez balonu, když jsme se hlavně bránili.“
Opavští se vrátili k obrovské bojovnosti, která jim předchozí dva zápasy
chyběla. „Bojovnost by měla být normál-

ní. Přece nebudeme hráče chválit za nasazení,“ namítl trenér Kopecký. „Spíš
než ta prohra v Plzni (0:4), kdy jsme hráli v sestavě, která nastoupila poprvé, mě
mrzí ztráta se Zlínem (0:3).“
Jaroslav Svozil děkoval spoluhráčům,
jak utkání po jeho vyloučení zvládli.
„Slavia je fotbalově úplně někde jinde,
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Zveme Vás na představení nového modelu
ŠKODA KAMIQ při příležitosti festivalu řízků
v Karlově pod Pradědem dne 14. a 15. září.
Zažijte den plný dobrého jídla
s možností testovacích jízd nového modelu
ŠKODA KAMIQ a dalších vozů.

NOVÁ
ŠKODA
KAMIQ
Budete si rozumět

Byť Slezský FC nečekaně obral o body
velkého favorita, nálada v klubu není
ideální. Vedení je ve sporu s fanoušky,
jimž se nelíbí práce nových šéfů v čele
s ředitelem Petrem Machovským a předsedou představenstva Petrem Glončákem. Mimo jiné je obviňují, že chtějí
z klubu vystrnadit generálního manažera Aloise Grussmanna.
Mnozí opavští příznivci tak ve 35. minutě první půle duelu se Slavií opustili stadion. Po přestávce se do ochozů vrátili.
„Trochu jsme to vnímali, když fanoušci, na které spoléháme, odejdou, ale není
to náš boj. My to nebudeme odsuzovat,
ani s tím souhlasit. To je věc fandů.
Hlavně jsem rád, že nám druhý poločas
už zase fandili a dovedli nás k bodu,“
uvedl opavský kapitán Jan Žídek.
„Nechci to komentovat, ale pro hráče,
pro klub to není jednoduché,“ uvedl trenér Ivan Kopecký. „Atmosféra není dobrá, ta nynější situace ovlivňuje chod
týmu.“
Jaroslav Svozil potvrdil, že fotbalisté
spory kolem dění v klubu vnímají. „Musíme se ale soustředit na své výkony.
To, co se děje mimo kabinu, je věcí jiných lidí v klubu,“ podotkl.

Pro Opavské bude
turnaj přípravou
OPAVA | Poslední kvalifikační turnaj
před celostátním finále v soutěži Coachball, kdy je nadhazovačem trenér,
hostí v sobotu na Hliníku SK HIT Opava. Softbalový turnaj bude v Opavě po
deseti letech, byť jde o žákovskou kategorii U 11.
Opavští už postup do celostátního finále mají jistý, takže pro ně to od devíti
hodin bude v souboji s celky Locos
Břeclav, SK Sever Brno Blue, SK Sever
Brno White a Snails Kunovice výborná
příprava.
(spo)

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

BEST OSTRAVA s.r.o.

ADIV, spol. s r.o.
Těšínská 91, 746 01 Opava
Ruská 82, 703 00 Ostrava
Tel.: 553 623 123
adiv@adiv.cz
www.adiv.cz

CENTRUM IMPREGNACE
DŘEVA A ZDIVA

Prodej přípravků BOCHEMIT,
KARBOLINEUM proti plísním, houbám
a dřevokaznému hmyzu

již od

379 900 Kč
Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 112–116 g/km

www.bestostrava.cz

PROVÁDÍME OŠETŘENÍ STŘECH A KROVŮ
ROZVOZ PO ČR ZDARMA
Tel.: 596 133 692, 596 134 439
mobil: 603 269 729, Ostrava-Přívoz,
Nádražní 138d (za restaurací Mlýn)

