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Byty, kam se podíváš

Výstavba na Znojemsku zažívá rozmach, všechny malé byty totiž lidé skoupili

ZNOJEMSKÉ VINOBRANÍ

Třináct scén, tři dny a výročí
sametové revoluce
… str. 3

„DEVADESÁTKY“ JSOU ZPĚT

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

Takhle si budou lidé bydlet v Oblekovicích. Do patnácti bytů se mohou stěhovat od jara.
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ZNOJEMSKO | Ti, co touží bydlet ve
vlastním, mají na Znojemsku z čeho vybírat. U Znojma, ale i v širším okolí se
aktuálně staví stovky domů a bytů. Poslední dva roky zažívá stavebnictví velký rozmach i podle majitele realitní kanceláře Nemovitosti Znojmo Gabriela
Miklíka. „Je to dáno zejména tím, že
lidé investovali do malých bytů, hlavně
1+kk a 1+1, a dále hypotéky byly velmi
dostupné pro koupi vysněného bydlení,
což se týká hlavně mladých lidí a rodin,
co kupovali novostavby rodinných
domů či bytů,“ míní.
V Oblekovicích na jih od řeky přibudou rodinných domů a bytů desítky. Ty
obklopí dětské hřiště, stromová alej i odpočinkové zóny. Kolik tu vyroste „řadovek“ a kolik samostatných domů, zatím
jasné není. „Plánujeme 83 objektů, včetně bytového domu, nicméně je zde i varianta prodeje některých pozemků pou-

ze jako zasíťovaných parcel,“ vysvětluje projektový manažer Lukáš Homola.
V místě už začal prodej patnácti bytů
v bytovém domě, který se stavěl jako první a dokončený má být na jaře. Ceny
bytů se pohybují kolem tří milionů korun, řadový dům stojí něco přes pět milionů a u samostatně stojících rodinných
domů typu bungalov je cena na vyžádání
– vyrostou až v poslední etapě. Celkem
chce mít investor hotovo do dvou let.
A staví se i v dalších městských částech, konkrétně v Příměticích v ulici

563

domů a bytů vyroste
ve znojemském
regionu.

Na Záhumenkách, kde se už ke konci
roku mohou lidé stěhovat do tří typů rodinných domů, podle velikosti se dají
pořídit od necelých 3,8 milionu do
4,5 milionu korun. Celkem bylo v nabídce deset domů. „První polovina z první

FOTO | LUKÁŠ HOMOLA

etapy je už vyprodána,“ upozorňuje jednatel PREMIA Reality Lubomír Vašík.
A v Příměticích se buduje i za ulicí
Větrná, konkrétně 45 bytů v řadových
domech, podle webových stránek projektu je 17 volných a dostavět se mají letos. V okolí potěší i dvě dětská hřiště.
Mnohem větší výběr bude na jižním
svahu nad lokalitou Modré sklepy v Novém Šaldorfu. „Celkem tady ve dvou
etapách postavíme 75 rodinných domů.
Cena včetně pozemku startuje na necelých 4,3 milionu korun,“ informoval
Jan Vydra ze stavební firmy Atlanta.
Bydlení se ale buduje i dál od Znojma. Rodinné řadové domy 5+kk se zahrádkou rostou v Hostěradicích. K nastěhování mají být na jaře. „V prodeji je
první etapa devíti domů, volné jsou aktuálně čtyři,“ vypočetl Vašík. Stojí
3,1 milionu korun.
Podle dostupných informací se staví
i v Hnízdu.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

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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Lang: „Hleděli jsme, jak přežít“
Pamětník hrůz války Otto Lang koncentrační tábor
přežil, ale musel pracovat ve Francii. Zažil hlad,
zimu i bombardování vlaku.
„Kolik nás přežilo, nevím,“ říká.
MARKÉTA DUŠKOVÁ
SLUP | Čtrnáctého srpna oslavil Otto
Lang ze Slupi sedmadevadesát let. Jeho
jméno je lidem z regionu neprávem neznámé. Je od roku 1946 členem Českého svazu bojovníků za svobodu a zejména jeden z posledních žijících pamětníků hrůz války, koncentračních táborů
a degradace osobnosti člověka. Jeho příběh by vydal na knihu.
Skoro celá rodina z maminčiny strany mu zemřela v koncentračních táborech. On sám byl do Mauthausenu poslán v roce 1944 jako dvaadvacetiletý.
Měl štěstí v neštěstí, protože byl vyselektován a poslán do Vídně, kde se utvářely pracovní skupiny a on byl zařazen
do jedné z nich. Konkrétně do 124. pracovní čety, a to spolu s dvěma mladíky
ze Znojma a Stošíkovic. Vlakem se přesouvali do Francie, místem určení bylo
město Dijon. A tehdy poznali hrůzy války naplno, když jejich vlak bombardovali ve stanici Metz spojenci. „Tu hrůzu
nelze jen tak popsat, tam byly první ztráty na životech. Tento otřesný zážitek
jsme si všichni pamatovali,“ vypráví
dnes Otto Lang.
Přežili a dojeli. Ve Francii dostali za
úkol budovat podzemní leteckou továr-

nu. Ubytovaní byli ve velké hale na
slámě a spali pod jednou dekou. Jídlo? „Bylo moc špatné a bylo ho
málo,“ líčí pamětník. Třeba hovězí
polévku nastavoval kuchař z hlavy
krávy čtrnáct dnů, a tak to bylo se
vším. Nezbylo než si zaopatřovat jídlo, jak jen to šlo,
hlavní bylo nenechat
se chytit. Sbírali
ovoce a zeleninu
nebo si při práci
ve skladu proviantu vyhodili
chleba oknem.
Pracovali těžce
a nepřetržitě ve
dvanáctihodinových
směnách pod
dohledem dozorců SS, byla
jim zima a měli
hlad. A tak práci
sabotovali
a úmys l n ě
zdržo-

vali. Zejména v nočních směnách zapnuli sbíječku, ale nikdo s ní nepracoval. Jeden hlídal a ostatní spali. Nad ránem ji
druhou sbíječkou vydobyli ze skály, ale
pracovní výkon nebyl téměř žádný. Ale
i když to v Dijonu
bylo špatné, mělo
být ještě hůř.
Při osvobozování Francie
spojenci začali
Němci ustupovat. A tak pracovní čety

musely postupovat před frontou a budovat pro německou armádu obranné linie. „Tady jsme sabotovali ještě víc,
každý z nás se víc díval na to, jak nepřijít o život a přežít. Postupně jsme se dostali až k řece Rýn. Při těchto přesunech
byla smrt na denním pořádku a s jídlem
to bylo ještě horší. Kolik nás z té stovky
přežilo, nevím,“ vzpomíná Lang.
Po překročení Rýna byl všude zmatek a dozorci prchli. „A v tomto nastalém zmatku se nám několika podařilo
dostat do Rakouska a do Vídně. Potom
nákladním vlakem do Retzu a následně
do Znojma a odtud pěšky s vypětím posledních sil hladový a žíznivý domů.“
Jenže ani po skončení války to nebylo dobré. Rodina přišla o dům a majetek, protože podle úřadů se na ni vztahoval konfiskační zákon Benešových dekretů. V roce 1949 se Otto
Lang oženil a nejdříve s manželkou hospodařili na svém, potom
pracoval v JZD a po jeho krachu se živil jako traktorista.
Manželé vychovali dvě dcery
a těší se ze čtyř vnuků
a osmi pravnoučat.
Lang je držitelem Medaile za vlast a svobodu
a také zlaté medaile Jihomoravského kraje za mimořádné hrdinství během odboje proti nacismu a fašismu za druhé světové války. Podle rodiny
jeho dcery se doposud těší dobrému zdraví odpovídajícímu jeho
věku a má stále zájem o dění doma
i ve světě.
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Na třiceti pozemcích vzniknou dřevostavby, do prvních by se měli lidé stěhovat už letos. Cena i s pozemkem je
uváděná od 2,6 milionu korun.
Ceny novostaveb se přitom „šponuINZERCE

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

jí“, větší stavební firmy dokázaly z 30 tisíc korun za metr čtvereční vystoupat za
poslední dva roky na 50 tisíc. Mohou si
to však dovolit. „Jsou to špičky v oboru
a nepotřebují dostavěné nemovitosti obratem ‚otočit‘, rádi si na klienty, co jim
za jejich práci zaplatí, počkají,“ poukazuje Miklík.
Nevypadá to přitom, že by měl stavební boom na Znojemsku skončit.
Před časem znojemská radnice prodala
lokalitu Malá Louka, která je určená
pro bytovky, viladomy a terasové domy
s celkovým počtem 266 bytů. Jsou tady
také navržené plochy pro setkávání obyvatel, jejich odpočinek, sport a rekreaci.
Připravené a zasíťované pozemky pro
celkem čtyřicet pět rodinných domů nabízí nově Moravský Krumlov. „Jejich

prodej probíhá formou elektronické aukce. Vyhlášení již třetího kola aukce je
plánované v průběhu září,“ potvrdil starosta města Tomáš Třetina.
Náklady na kompletní zasíťování lokality Novosady pro výstavbu rodinných domů činily přes šedesát milionů
korun. „Dbali jsme také na šetrné hospodaření s dešťovou vodou, aby z pozemků rychle neodtekla, ale dala se smysluplně využít,“ dodal Třetina. Proto jsou
v lokalitě vybudovány tři velké zasakovací objekty a jedna retenční nádrž, která bude sloužit zejména Službám města
a hasičům.
A znojemští zastupitelé v pondělí
schválili prodej pozemku u křižovatky
ulic Pražská a Přímětická, kde je neoficiální parkoviště. Soukromý investor

tady vybuduje domy s obchody, kancelářemi a s bydlením včetně výsadby zeleně.
Podle Miklíka se dá prodat aktuálně
úplně vše, pokud se o prodej stará schopný člověk. Nyní se už ale hypotéky značně zpřísnily a mladším zájemcům tak často nezbývá než jít do pronájmu, jež díky
vyšší poptávce také rostou. Ekonomové
přitom predikují krizi, která by měla přijít v období let 2020 až 2021. „Osobně
bych při pomyšlení na výhodnou koupi
nespěchal a počkal, zda s trhem nemovitostí opět něco ‚nezamává‘ a ceny řádově o dvacet až čtyřicet procent neklesnou, jak tomu bylo v roce 2007. Co se
týče koupí nemovitostí pro vlastní bydlení, zde není příliš na co čekat, pozemky
pro stavby závratně mizí,“ uzavřel.
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Třináct scén, tři dny.
K tomu výročí revoluce
Organizátoři vinobraní
odkrývají poslední
informace. Tahounem
jsou Olympic, stálicí
mince od krále a poprvé
se hledají dárci kostní
dřeně.
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ZNOJMO | Třinácté září. Datum, kdy
se do Znojma sjedou desetitisíce lidí,
na pódiích se vystřídají kapely a burčák
poteče proudem. Znojemské historické
vinobraní nenechá po tři dny vydechnout.
Hlavním symbolem vinobraní je
víno, a proto je připraveno hned několik možností degustace. Kromě 23 originálních mázhausů místních vinařů se
návštěvníci mohou těšit také na pochůzkovou degustaci vín VOC u Rotundy
sv. Kateřiny, poznávací soutěž Víno
všemi smysly na znojemském hradě
a Vinný trh, kde si víno užijí za doprovodu cimbálových muzik. Mimo to je
tato scéna jediným místem, kde si lze
koupit skleničku s logem vinobraní.
Hudební scény, které tvoří náměstí
Masarykovo, Horní a prostranství
Na Káře, nabídnou zvučná jména jako
Olympic, Mirai, Miro Žbirka, Portless,
Mandrage, Katarzia, Mistříňanka
a mnoho dalších. Relaxační zónu chůzí
zmožení návštěvníci najdou v ulici Přemyslovců. Program hudebních i historických scén lidé najdou i v aplikaci,
která se letos dočkala další aktualizace.
„Přehlednější vzhled má část o doprovodném programu a dopravě. Návštěv-

Památky budou na pět
dnů zblízka a zdarma
ZNOJMO | V rámci Dnů evropského
dědictví se ve Znojmě otevřou zdarma
od 7. do 11. září památky. Lidé tak mohou zavítat do věží (Radniční, Vlkovy,
Prašné a Nové), expozice pivovarnictví,
podzemí, hradu, Domu umění a minoritského kláštera. Jižní hradební příkop
pod Kapucínskou zahradou nabídne
8. září od 10 do 12 hodin střelbu z luku,
ukázku sokolnictví i zbroje. Muzeum
pro děti chystá program související s aktuálními expozicemi a výstavami, pro
dospělé pořádá speciální prohlídky hradu na motivy knihy Vlastimila Vondrušky Za duchem hradních katakomb, a to
10. září v 15 a v 16 hodin.
(md)

Kolo pro život je pro
profíky i malé děti
Krále tradičně ztvární herec Miroslav Hrabě.
níci, kteří mají aplikaci ve svých telefonech z minulých let, by si měli zkontrolovat, zda mají aktuální verzi,“ podotýká Karel Semotam z marketingu pořádající Znojemské Besedy.
Historické centrum Znojma se ponoří do opravdové středověké doby, když
do něj v pátek i sobotu vkročí pětisethlavý průvod v čele s králem Janem Lucemburským. I letos jeho družina mezi
přihlížející rozhodí pamětní mince. „Jejich motiv se nese v duchu výročí sametové revoluce. Přeji tedy štěstí těm, kteří jednu z deseti tisíc stříbrných a sto
zlatých mincí chtějí chytit. Pořád platí,
že tu zlatou si mohou vyměnit za volnou vstupenku na příští vinobraní,“ připomíná starosta Jan Grois. Omezený
počet stříbrných mincí je možné koupit
během soboty i v infocentru v Obrokové ulici. „Do prodeje jde ale jen pět set
kusů, chceme zachovat exkluzivitu a radost z toho, když ji lidé chytnou v průvodu,“ vysvětluje.
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ČSAD Tišnov, spol. s r. o.

Červený Mlýn 1538, 666 01 Tišnov

Společnost ČSAD Tišnov, spol. s r.o. patřící mezi přední dopravce v Jihomoravském kraji hledá do
svého týmu vhodné zaměstnance na následující pracovní pozice:

Pro dopravu:
• Řidič autobusové příměstské
linkové dopravy
• Řidič autobusové zájezdové
dopravy
• Řidič mezinárodní kamionové
dopravy

KRÁTCE

Pro autorizovaný servis MAN,
IVECO, SOR
• Automechanik
• Autoelektrikář
Pro pomocné a úklidové práce
• Pracovník úklidu a údržby

( pozice vhodná i pro aktivního seniora )

Co nabízíme:
zázemí stabilní společnosti • dobré platové podmínky • příspěvek na stravování • příspěvek na penzijní připojištění • příspěvek na dovolenou • věrnostní odměny
Požadujeme:
pracovní disciplínu • odpovídající vzdělání v oboru • odpovídající řidičské oprávnění • trestní bezúhonnost • dobrý zdravotní stav • pracovní ﬂexibilitu a odpovědnost • vstřícnost a pozitivní myšlení
Bližší informace k jednotlivým pozicím naleznete na webových stránkách společnosti: www.csad-tisnov.cz/kariera, osobně nebo na tel. 549 121 129, personální oddělení - p. Štěpánková Hana. Můžete
posílat také strukturované životopisy na email: stepankova@csad-tisnov.cz

FOTO | ARCHIV ZN.BESEDY

K infocentru by se měli vydat také
všichni ti, kteří mají touhu pomáhat. „Zapojili jsme se do projektu Vinaři jdou na
dřeň. Ve spolupráci s vinaři tedy pomůžeme hledat nové dárce kostní dřeně, kterých je nedostatek. Pod infocentrem
vznikne odběrové místo, kde bude připraveno několik zdravotníků z Fakultní
nemocnice Olomouc. Potencionálním
dárcům se v rámci registrace odeberou
stěry z úst nebo vzorek krve. Znojemské
vinobraní je největší akcí, která se do
projektu Vinaři na dřeň zapojuje. Jsme
moc rádi, že takto můžeme pomáhat,“
říká šéf Besedy František Koudela.
Novinkou jsou i reklamní předměty –
trika, tašky, kelímky a jojo.
Brány města se zavřou v pátek 13. 9.
od 12.00 a v sobotu 14. 9. od 8.00 vždy
do 22.30 a lidé se sem dostanou jen
s identifikační páskou na ruce. Nedělní
program je zdarma. Stopku mají i auta,
už ve čtvrtek se dá do centra pouze vjet a
zase odjet, delší stání nebude možné.

ZNOJMO | Nejoblíbenější a nejnavštěvovanější závod seriálu Kolo pro život
zve do Znojma v sobotu. „Je určen pro
začátečníky i profesionály, počínaje dětským odrážedlem a konče horským kolem, letos poprvé i elektrokolem,“ říká
ředitel závodu Miroslav Kučera.
V 11.30 vyjedou závodníci z Masarykova náměstí na nejdelší trasu, na kratší ve
12.30 od Louckého kláštera, stejně jako
ve 12.00 na pohodovou Family jízdu.
V areálu kláštera je připravený také bohatý program, včetně atrakcí i soutěží
pro děti.
(md)

Nezvaným vstup zakázán,
vinohrad se uzavírá
HAVRANÍKY | Obyčej zarážení hory
znamená, že do vinohradu až do vinobraní nesmí nikdo kromě vinaře. Znojemský Spolek přátel Hroznové kozy vztyčí
hotařské tyče chránící dozrávající hrozny v sobotu ve vinohradech vinařství Pokorný v Havraníkách a u ochutnávkového stánku Znovínu. Účastníci vycházejí
ve 14 hodin od kostela sv. Linharta za
(md)
doprovodu cimbálu.
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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.

Do DHL Pohořelice hledáme:

Operátora skladu

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

10 000,-

Co budete dělat:
✱
✱
✱
✱

Budete provádět různé skladové operace
Vyřizovat objednávky dle dokladů
Převážet hotové zásilky na určené místo
Budete pracovat v třísměnném pracovním
provozu

Co od Vás potřebujeme:

✱ Základní vzdělání – výuční list výhodou
✱ Spolehlivost, zodpovědnost za odvedenou

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
svozový autobus z Brna, Ivančic a Znojma
ZDARMA
✱ plně hrazené stravenky v hodnotě 70 Kč/den
✱ náborový příspěvek 10 000 Kč
✱ 25 dnů dovolené
✱ a mnoho dalšího
✱

práci a chuť jít do toho

Nabízíme:

✱ Hlavní pracovní poměr ve stabilní zahraniční

společnosti
✱ Zaučení na VZV, včetně získání oprávnění
✱ Práci na 3 směny

To je ono!
ELTODO!

TECHNOLOGIE ZÍTŘKA

Šance pro absolventy
i zkušené borce!
Skupina ELTODO (ELTODO, a.s., Vegacom a.s.,
Energovod CZ, a.s.) nabízí pozice v oblasti
elektro a telekomunikačních pracích:
— montéři
— technici
— specialisté
— stavbyvedoucí.

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

Zaujala Vás naše nabídka?
Kontaktujte nás:

Aneta Lípová – aneta.lipova@dhl.com
+420 702 239 223

www.doplndhl.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)
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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
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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
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•
•
•
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•
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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
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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

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

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

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:
Boskovice, TLAMKA-ZAHRADNÍ TECHNIKA, Chrudichromská 1b, T 516 456 297, 777 064 455 / Brtnice, Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254,
T 777 743 410, 567 216 388 / České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 / Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ,
Pražská 2495, T 569 425 052 / Humpolec, PIPEK, Nerudova 176, T 565 532 406, 777 583 996 / Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 /
Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 / Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 / Znojmo,
Ivan Krejčí, Pražská 88, T 515 221 833

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.

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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Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.

Internet v mobilu zdarma?
JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

Internet zdarma platí 30 dnů od aktivace SIM nebo dobití. Více o výhodách předplacené karty na www.mobil.cz
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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.
INZERCE

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)

Franz Kafka: Kdo hledá, nenajde, ale kdo...

Tajenka: ...nehledá, bude nalezen.
INZERCE
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Jihomoravský kraj

Kvůli suchu nerostou krápníky
Nedostatek vody nemění jen krajinu, ale i podobu
jeskyní v Moravském krasu. Sucho brzdí růst
krápníků a v jeskyních kvůli němu hynou žížaly.
ZUZANA BRANDOVÁ
MORAVSKÝ KRAS | Posuny plísní na
nová místa na stěnách v Býčí skále vypozorovali brněnští vědci z Mendelovy
univerzity během tříletého výzkumu
v jeskyních Moravského krasu. Změny
jsou na první laický pohled nepatrné,
ale při pravidelném vědeckém pozorování jsou podle vědců vlastně obrovské. Býčí skála je přitom jen jedním
z příkladů toho, jak se v Moravském krasu projevuje změna klimatu.
Jeskynní prostředí je velice specifické a konzervativní. Klimatická změna
v jeskyních způsobuje řadu nových
jevů. Podle odborníků jsou to na jedné
straně dlouhá období sucha, na druhé
straně průtrže mračen, které způsobují
rychlé zaplavení jeskynních systémů až
po krápníky, na nichž se ukládají sedimenty organické hmoty. „S úbytkem
skapových vod souvisí zpomalení růstu
krápníků, které v některých jeskyních
Moravského krasu pozorujeme,“ uvedl
Ivo Pavlík z Fakulty regionálního rozvoINZERCE

je a mezinárodních studií Mendelovy
univerzity.
Výzkum brněnských vědců mimo
jiné boří představy návštěvníků Moravského krasu, že voda vytékající z jeskyně je čistá, průzračná a bezpečná.
„Opak je pravdou. Je to klasická povrchová voda, která je navíc často kontaminována odpadními vodami z obcí.
Jeskynním prostředím, které není schopno tuto znečištěnou vodu vyčistit, pouze původně povrchová voda protéká,“
zdůraznil Pavlík.
Zdrojem znečištění je zemědělská činnost, obce nenapojené na čistírny odpadních vod a domy ve vesnicích, které nejsou napojeny na fungující kanalizační
systém. Odpady z domů se tak dostávají
do krasového podzemí.
Změny v jeskyních vedou k tomu, že
v některých místech mizí bezobratlí živočichové, kterými jsou třeba nitěnky.
„Prostředí je pro ně tak husté a nepříznivé, že v něm nepřežijí. Rovněž žížaly
opouštějí vysychající organické sedimenty nebo v nich hynou. Tyto význam-

Klimatická změna a nedostatek vody mění podmínky v jeskyních Moravského krasu.
FOTO | ARCHIV MAFRA
né změny jsou způsobené nedostatkem
vody,“ řekl Pavlík.
Sucho však stejně jako na jiných místech republiky zanechává škody i v okolí jeskyní. „Jehličnany usychají a jsou
následně napadány kůrovcem. Dochází
k odlesnění a následné erozi, která je nejen vodní, ale i větrná. V suchých letních dnech jsou vidět velké mraky prachu. Krajina je v krasovém území na povrchu snadno zranitelná, protože vápenec velmi snadno propouští vodu. Proto

toto území potřebuje mít stálý malý přísun dešťové vody, která dlouhodobě
chybí,“ vysvětluje odborník.
Proto vědci doporučují zlepšit hospodaření s vodou a zvýšit její zadržování
v krajině. Nebezpečné je na krasovém
území vrtání hlubokých studní, které
mohou výrazně ohrozit hladinu spodní
vody. Pavlík se také zasazuje o účinnější zadržování povodňových vln na povrchu, aby se neocitaly v jednom okamžiku v podzemí.
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Stašková dala v Juventusu
hattrick a těší se na Barcelonu
Výborně začala svoje
angažmá v italském
Juventusu Turín
fotbalistka
Andrea Stašková.
Hráčka ze Znojma se ve
svém novém působišti
uvedla hned hattrickem.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
ZNOJMO | Na svůj dres si fotbalistka Andrea Stašková v slavném Juventusu Turín
vybrala číslo 17. Pro štěstí. A jak to vypadá, sedmnáctka zafungovala hned v přípravě.
Odchovankyně znojemského fotbalu,
která do Juventusu přestoupila v létě ze
Sparty Praha, stihla v přípravě nastřílet
čtyři góly včetně hattricku do sítě druholigového Novese.
„Musím říct, že jsem ráda, že jsem se
mohla takhle prosadit a že už to tam
padlo,“ řekla tento týden na reprezentačním srazu v Uherském Hradišti.
Všechny tam zajímalo, jak se 19leté
střelkyni daří. Stašková do Turína mířila
jako nejlepší kanonýrka české ligy, ale
taky s vědomím, že ji tam čeká daleko větší konkurence.
„Vždyť je tam plno holek z italského
nároďáku!“ uvědomovala si.
Odpověď dala ranami pod břevno nebo
k tyči po přihrávkách ze stran, což je její
oblíbené zakončení.
„Dát tři góly je skvělé,“ usmívala se
Stašková.
Novým spoluhráčkám přivezla do šatny Juventusu jako zápisné klasickou čes-

Andrea Stašková v novém dresu Juventusu.
kou pochoutku, plněné trubičky. „Šamrole jim chutnaly, tak třeba to nebylo to poslední, co jsem jim z Česka dovezla.
Nebo jim něco uvařím, ještě nevím,“ povídala znojemská rodačka.
Rozjezd sezony ji čeká ostrý: příští středu hraje Juventus první zápas Ligy mistryň proti Barceloně. Klub dává fanouškům vstupenky zdarma, aby děvčatům zajistil co největší podporu. Hned v sobotu
pak začíná i Serie A, nejvyšší italská sou-

FOTO | INTERNET

těž, kde bude prvním soupeřem turínské
sestavy Empoli.
„Beru jako svůj velký úspěch, že jsem
se do Juventusu dostala. Tím bych chtěla
poděkovat i trenérům ze Znojma, že mi
pomáhali, dostala jsem se v patnácti do
Sparty, kde jsem se ukázala, a proto jsem
se dočkala takového angažmá,“ řekla
Stašková ke svému důležitému fotbalovému kroku. V Juventusu podepsala smlouvu na dva roky, a následně přiznala, že

právě „Stará dáma“ byla jejím oblíbeným
klubem už dříve.
„Za Juventus hrávám i na playstationu,“ přikývla s úsměvem. S přestupem jí
pomáhal i otec, v jehož doprovodu byla
taky navštívit tréninkové centrum v Turíně. „Přestup se řešil posledního půl roku.
Líbilo se mi, že Juventus jednal férově,
ukázal nám stadion a zázemí, poslal nám
nabídku. Jiná jednání se protahovala. Kluby projevovaly zájem, ale ne konkrétně,“
podotkla útočnice. Nabídky jí chodily
z Nizozemska, Německa i Anglie.
Nyní tedy obléká stejný dres jako její
nejoblíbenější fotbalista Cristiano Ronaldo. Mezi ženami Stašková respektuje
Američanku Alex Morganovou, mistryni
světa.
Když ve Znojmě začínala, ještě ve městě nebyl ženský oddíl. Svoje první góly
tak Stašková střílela mezi chlapci, běžně
odehrála i několik zápasů za víkend.
První nabídku na přestup měla do Zbrojovky Brno, přišla však příliš brzo. Následně se ozvala Sparta, a to už mladou
hráčku oslovilo.
Na svoje kořeny ale nezapomíná.
„Za holkama ve Znojmě jsem se stavovala, fotila jsem se s nimi, mám pro ně připravené i nějaké věci jako dárky. Kdyby
měly zájem. Holky už teď svůj tým mají
a strašně to tam žerou! Je skvělé se na ně
dívat, moc se mi to líbí. Ráda bych pro ně
udělala akci, pokud bude čas, přijela na
nějaký dětský den, pobavila se s nimi
o fotbale,“ plánuje.
Ze všeho nejdřív ale Staškovou čeká
adaptace v Juventusu a s tím spojené dříve netušené vyhlídky.
„Holky Juventusu hrají na tréninkovém hřišti s kapacitou tři tisíce diváků,
ale už si zahrály i na hlavním stadionu.
Na jaře tam přišlo 35 tisíc lidí,“ prozradila česká posila italské legendy.
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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.

OLYMPIE
TŘI VÍKENDY PLNÉ
OSLAV A SOUTĚŽÍ
14. – 29. ZÁŘÍ 2019

Olympie slaví a vy slavte s námi!
Slza, Richard Nedvěd, The Strigz a k tomu spousta další zábavy
pro celou rodinu vás čeká již tento první narozeninový víkend!

HRAJTE O AUTO MINI ONE D A SPOUSTU DALŠÍCH SKVĚLÝCH CEN!
Za každý nákup v době oslav alespoň za 500 Kč můžete vyplnit registrační kartu
a zapojit se do slosování! Hlavní losování proběhne 29. 9. v 17:45 v Olympia Brno.
Kompletní pravidla najdete na olympia-centrum.cz

ZA KAŽDÝ NÁKUP DÁREK!
Mimo hlavní slosování získáváte za každý nákup nad 500 Kč stírací los
na jednu z drobných cen. Každý los vyhrává!
Platí pouze ve dnech: 14., 15., 21., 22., 27., 29. 9. 2019.

Sobota
14:00 – 14:30
14:35
14:00
16:00
17:00
17:30

–
–
–
–
–

15:00
15:15
16:45
17:20
18:00

14. 9. 2019

Neděle

15. 9. 2019

ZAHÁJENÍ AKCE S VÝZNAMNÝMI
HOSTY, KRÁJENÍ OBŘÍHO DORTU
TOMASIANO + KELLY - ILUZIONISTÉ
SOUTĚŽE O VĚCNÉ CENY
SLZA
KELLY - ILUZIONISTKA
HLAVNÍ LOSOVÁNÍ

14:00
14:15
14:45
15:15
16:00
17:00
17:30

ZAHÁJENÍ AKCE
RICHARD NEDVĚD
SOUTĚŽE O VĚCNÉ CENY
THE STRINGZ
RICHARD NEDVĚD
THE STRINGZ
HLAVNÍ LOSOVÁNÍ

–
–
–
–
–
–
–

14:15
14:45
15:00
15:35
16:30
17:20
18:00

Fotograﬁe výherního automobilu je ilustrační.

20 let

