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Pravěká venuše vyrazí
na mimořádnou cestu
Jen výjimečně se
Věstonická venuše
objeví na veřejnosti.
Naposledy se tak stalo
před pěti lety. Nyní
slavné dílo míří do
Olomouce.
MICHAL POLÁČEK
OLOMOUC | Přesun Věstonické venuše z Brna kamkoliv jinam pokaždé připomíná policejní manévry. Brzy je zažije také Olomouc, kde bude slavné dílo
výjimečně po několik dní znovu vystaveno.
Originál keramické sošky nahé ženy
vyrobené z pálené hlíny v období mladého paleolitu je většinu času uzamčen
v depozitáři Moravského zemského muzea v Brně. O možnosti ukázat ho znovu veřejnosti usilovalo olomoucké Vlastivědné muzeum se svým brněnským
protějškem několik let.
Jedinečnou sošku, jejíž vznik odbor-

1925

je rok, kdy
našli Venuši
v popelišti.

níci datují do 29 000 až 25 000 let před
naším letopočtem, přiveze do Olomouce koncem listopadu ozbrojená eskorta.
K vidění bude spolu s dalšími pravěkými památkami do 8. prosince.
Originál venuše (na snímku vpravo)
bývá vystavený málokdy: jedenáct
a půl centimetru vysoká soška je vzhledem ke své hodnotě, stáří i stavu většinu času ukrytá v trezoru na utajovaném
místě. Ve stálé expozici Moravského
zemského muzea v Brně je navíc ve vitríně k vidění pouze její věrná kopie.
Naposledy si Věstonickou venuši
mohli lidé v České republice prohlédnout v roce 2014 při velké výstavě k vý-

ročí 200 let muzejnictví. V roce 2013
pak byla velkým lákadlem v Londýně
na výstavě Ice Age art – arrival of the
modern mind (Umění doby ledové: Zrození moderní mysli – pozn. red.) v Britském muzeu.

Muzea žádají o sošku stále,
většinou mají smůlu
Vystavování sošky nalezené 13. července 1925 v Dolních Věstonicích na jižní
Moravě je velmi výjimečné.
„Pět let nebyla Věstonická
venuše k vidění a po naší výstavě by se opět dlouho nikde objevit neměla. Brněnští odborníci, kteří na ni
v Moravském zemském muzeu dohlížejí, nechtějí,
aby se vystavovala
po kratších intervalech, než je osm
let,“ doplnil Břetislav Holásek, ředitel olomouckého
Vlastivědného
muzea.
To s brněnským muzeem
o půjčení venuše jednalo zhruba
tři roky.
Vystavená
bude od 27.
listopadu.
Původně ji
Holásek chtěl
v Olomouci ukázat již loni, jenže
nakonec to tak nevyšlo.
„Patří ovšem
mezi celosvětově
nejvýznamnější památky. Lidé z Moravského zemského
muzea mi říkali, že prakticky obden dostanou především ze zahraničí žádost

o její zapůjčení. Ale to zkrátka není
možné,“ podotkl ředitel Holásek.

Klenot je rozlomený
na dva kusy
Věstonickou venuši našel před více než
devadesáti lety Emanuel Dania, vedoucí výzkumu známého moravského badatele a archeologa Karla Absolona. Ukrýval ji popel hlavního ohniště někdejší
pravěké osady.
Rozlomená byla na dva kusy, ty ležely deset centimetrů od sebe. Figura byla
vytvořena ze spraše, tedy sedimentů,
které pocházely z oblasti sídliště, kde
její autor žil. Uvnitř má množství příměsí, různých hrudek a ostrohranných
vzorků, o nichž si odborníci myslí, že
jsou to kosti nebo mamutovina. Soška je již desítky let uložená ve
speciální krabičce, ve které
bude vystavená také v Handkeho sále v přízemí olomouckého
muzea. Ovšem to se stane
za celé řady bezpečnostních
opatření.
„Musíme ji samozřejmě pojistit na danou částku a také zajistit
ozbrojenou policejní eskortu na
její převoz a hlídání. Při samotné výstavě musí být ve speciální vitríně, u níž bude kromě kamer a čidel i stálý dohled. Ne všechny podrobnosti
můžeme zveřejnit. Návštěvníky sem navíc budeme pouštět
jen po skupinkách,“ vylíčil Holásek s tím, že nemá informace
o tom, že by kdy Věstonická venuše
byla v Olomouci či v jejím okolí vystavená.
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Na výstavě bude i lidská
čelist, která unikla požáru
Sama venuše nebude jedinou památkou
na pravěké lovce, kterou si lidé v Olomouci na přelomu listopadu a prosince
prohlédnou.
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KRÁTCE
Olomouc hledá jméno
pro svůj vánoční strom
OLOMOUC | Soutěž Pojmenuj vánoční
strom začala v hanácké metropoli. Výtvarně zpracované návrhy se jmény vánočního stromu mohou zájemci posílat
do pondělí 18. listopadu na adresu:
Magistrát města Olomouce, oddělení
kultury, Horní náměstí 583, 779 11, Olomouc. Letošní symbol olomouckých
Vánoc vyrostl na sídlišti v ulici V Křovinách. „Strom městu nabídl jeho majitel,
který uvedl, že je velký, kmen je ve
spodní části vychýlený a mohl by ohrožovat okolí,“ prozradila mluvčí magistrátu Radka Štědrá s tím, že jde o jedenáct metrů vysoký smrk, který lidem na
sídlišti navíc ještě stíní a jeho kořeny
také prorůstají do základů domu. Jeho
slavnostní rozsvícení se koná 22. listopadu v 17.45 hodin.
(dmk)

Autobusové nádraží bude
mít zelené střechy
ŠUMPERK | Autobusové zastávky a výpravní budovu budoucího přestupního
terminálu v Šumperku budou mít zelené střechy. Schválili to jednomyslně
místní zastupitelé. Toto rozhodnutí
ovšem znamená, že se náklady na stavbu nádraží zvýší o zhruba 4 miliony korun. S tímto návrhem ekologických řešení dopravního terminálu přišel zhruba
před šesti týdny radní Michael Kohajda,
jehož k tomu přiměly podněty obyvatel
Šumperka.
(dmk)

Zlaté Hory zakoupily
defibrilátory
ZLATÉ HORY | Automatický externí defibrilátor, který zakoupila zlatohorská
radnice, bude umístěn na objektu zdravotního střediska. Využít jej mohou
i laici. Hlasová nápověda jim totiž poradí, jak s přístrojem pracovat. Zlaté Hory
přispěly i na defibrilátor, který budou
používat zlatohorští hasiči při výjezdech.
(rš)

Nová expozice ukáže
i Welzlovy vynálezy
Příští rok se slavný zábřežský rodák, polárník
a dobrodruh Jan Eskymo Welzl konečně dočká
reprezentativní expozice. Vznikne na půdě
historické budovy zábřežského muzea.
ROSTISLAV HÁNYŠ
ZÁBŘEH | Skromná miniexpozice Jana
Eskymo Welzla, která vznikla na podestě prvního patra při rekonstrukci muzea v Zábřehu v roce 1998, je podle vedení města nedostatečná.
„To se nedá ani nazvat expozicí.
Jsem rád, že Zábřeh konečně bude mít
důstojnou připomínku svého největšího
rodáka,“ uvedl welzlolog Martin Strouhal. Sám přispívá k projektu Welzlova
muzea radami a doporučeními, fotografiemi a předměty z cest po Welzlových
stopách. Jako kameraman a dokumentarista připravuje i audioprůvodce. „K návštěvníkům promluví typickou zábřežštinou, kterou mluvil Welzl, a představí tematické okruhy z jeho života,“
řekl Strouhal.
Vlastníkem budovy je město. Tamní
půdní prostor je nevyužívaný a slouží
jako sklad. „Adaptací podkroví se zvýší
prostory muzea a nová expozice představí Eskymo Welzla jako cestovatele, zlatokopa, eskymáckého náčelníka či vynálezce. Od interaktivní expozice s tématy
ochrany přírody polárních krajin
a Welzlova literárního odkazu si slibujeme zvýšení povědomí o slavném rodákovi i zatraktivnění města pro turisty,“
sdělil starosta Zábřehu František John.
Stavební úpravy za dva a půl milionu
korun zaplatí město a skončí v prosinci.
Na ně naváže vytvoření expozice, kterou zajišťuje Vlastivědné muzeum

v Šumperku, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj. Ten poskytl muzeu pět milionů korun.
Autory studie nové muzejní expozice
jsou Martin Rusina, Martin Frei a Milada Vorzová z pražského studia Rusina
Frei, s.r.o. „Historický objekt muzea
v Zábřehu se stal významným východiskem pro podobu expozice. V mázhausu
domu měla kdysi hokynářství Welzlova
matka, a malý Jan tedy v domě pobýval,“ upozornil architekt Martin Rusina.
Nakonec padla volba na využití doposud prázdného podkroví. Vznikne tak
zcela nový výstavní prostor, který bude
celý věnován právě Janu Welzlovi.
„Umístění výstavy na půdě také
umožní návštěvníkovi vstoupit do světa
tohoto polárníka a cestovatele, který se
dost odlišuje od měšťanských salónů

19. století. Přiznaný krov, hrubé zdi
a použití jednoduchých materiálů záměrně připomínají technologicky primitivní prostředí dálného severu.
Expozice ukáže osobnost Jana Welzla z různých perspektiv. Bude představen nejen jako cestovatel, polárník, ale
taky jako vynálezce.
„Připomeneme také jeho literární odkaz nebo odraz Welzlovy osobnosti
v kultuře,“ popsal Rusina.
Samostatná část je věnovaná také
amatérským badatelům, bez jejichž
dlouholeté práce by expozice vůbec nemohla vzniknout.
Největším úskalím je, že se nedochovaly téměř žádné autentické předměty
z Welzlova života. Výstava tak pracuje
především s množstvím dobových dokumentů, jako jsou historické snímky, texty či výrobky, které spolu vytváří mozaiku příběhu legendárního světoběžníka.
„Dobové prostředí dokreslí prostorové instalace jako maketa dvoukoláku,
se kterým Welzl prošel Sibiř, model perpetua mobile, které starý polárník sestavoval v dalekém Dawsonu, i ukázka severského srubu,“ řekl Rusina.

Vizualizace expozice slavného rodáka Zábřehu.

ZDROJ | RUSINA FREI ARCHITEKTI
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Richard Tříska, tel.: 606 694 127, e-mail: triska@insta.cz
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Venuše zase vyrazí na cestu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Vlastivědné muzeum v Olomouci k Věstonické venuši ještě přidá i výstavu
vlastních hodnotných exponátů.
„Samozřejmě že tím hlavním důvodem, proč lidé přijdou, bude Věstonická venuše. My ale současně připomeneme i další z hlediska pravěkých nálezů
světově významnou lokalitu, kterou je
nedaleké Předmostí u Přerova,“ přibližuje archeolog olomouckého Vlastivědného muzea Lukáš Hlubek, jenž má doprovodnou expozici na starost.

„

Venuše patří
mezi
nejvýznamnější památky.
Umístí na ni například i mamutí kosti, pazourkové či kostěné nástroje a pak
také vzácný prastarý zlomek lidské čelisti. „To je jeden z mála autentických
předmětů, které se dochovaly. Většina
kostí nalezených v Předmostí totiž na
konci druhé světové války shořela při
požáru na zámku v Mikulově,“ uvedl
Hlubek.

Originál Věstonické venuše bývá vystavován jen jednou za osm let. Olomouc má štěstí.
podobná té, v níž je originál,“ porovnal
archeolog.
Holásek přitom chce návštěvníkům
muzea ukázat i tuto kopii. A to kvůli
tomu, aby si lidé mohli sošku prohléd-

Kopie slavné sošky
Sám přitom v olomouckých depozitářích našel i předmět, který má přímou
souvislost s Věstonickou venuší.
Jde o její patrně desítky let starou věrnou kopii. Kdy přesně byla vyrobena,
však zůstává záhadou.
„Nikde o tom nemáme žádný záznam. Je ale uložená v krabičce, která je

nout ze všech stran. „Určitě tu kopii
také vystavíme. Originální Věstonickou
venuši všichni zájemci uvidí pouze zepředu v krabičce, někde bych ji chtěl vystavit celou,“ plánuje Holásek.

Zlatá horečka
Rychlá a výhodná hotovost
za Vaše zlato

Na sošce je také
otisk prstu
Věstonická venuše byla nalezena
13. července 1925 v popelu ohniště
v horní části pravěkého naleziště
mezi Dolními Věstonicemi
a Pavlovem na jižní Moravě. Nález
se přisuzuje týmu archeologa
Karla Absolona.
Věstonická venuše je
11,5 centimetru vysoká, v bocích
má 4,4 centimetru a její tloušťka
je 2,8 centimetru. Stará je
necelých 30 tisíc let.
V roce 2016 ji vědci prozkoumali
pod tomografem a zjistili, že je
vyrobená z jednoho kusu hlíny,
uvnitř je velké množství kousků
kostí, uhlíků z ohniště či
mamutoviny, ale i dutin. Na temeni
hlavy má soška čtyři vpichy,
patrně pozůstatky po pírkách, jež
ji v pravěku zdobily. Zajímavý je
i otisk prstu na zádech, zřejmě od
dítěte, které se jí dotklo, než byla
vypálena.

2X FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
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Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

V provozovně Sherri Vám nabídnou za
Vaše zlato atraktivní ceny, o kterých
se můžete přijít nezávazně přesvědčit.
Postará se o Vás profesionálně vyškolený
personál s individuálním přístupem ke
každému zákazníkovi. Samozřejmostí
je bezplatné poradenství. Máte-li tedy
doma nepoužívané či dokonce poškozené,
zlaté, ale i stříbrné šperky nebo různé
předměty jako například stříbrné příbory,

zlaté zubní korunky, brože atd., kterých
se chcete zbavit a výhodně je zpeněžit,
neváhejte a přijďte se informovat.
„Nyní se cena ryzího zlata pohybuje
kolem 1 032 Kč za gram. U nás mají
zákazníci garanci nejlepší výkupní
ceny,“ říká manažerka provozovny Sherri
v Olomouci, v pasáži spojující Horní nám.
s tř. Svobody a dále dodává: „V současné
době je cena kolem 32 100 Kč za unci,
což je cca 1 032 Kč za 1 gram.“ Prodej
zlata je při současných cenách poměrně
snadný způsob znovuzhodnocení peněz,
tak neváhejte ani Vy. „Spokojenost
našich klientů je nám dokazována jejich
zvyšujícím se počtem, a to na základě
dalšího doporučení, „uzavírá manažerka
Sherri. Tak neváhejte, přijďte také do
zlatnictví Sherri a přesvědčte se, že je
tomu skutečně tak.

SHERRI
Horní nám. 409/26, 779 00 Olomouc | v pasáži spojující Horní nám.
s tř. Svobody | +420 585 412 407 | olomouc@sherri.cz | www.sherri.cz
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StarDance byla šance, jak
vystrčit hlavu ze svojí bubliny
Taneční soutěž StarDance už je pro Ondřeje Ládka
alias Xindla X minulostí. „Tanečky okolo písní jsem na
chvíli vyměnil za tanečky opravdové,“ těší zpěváka,
který si jen nerad zvyká na označení „čtyřicátník“.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | V posledních týdnech svádí boje
na tanečním parketu pod dohledem televizních kamer, nedávno vydal své bilanční best of album a připravuje se na
vyprodaný koncert v pražském Foru
Karlín. Ondřej Ládek si toho jako
Xindl X v poslední době naložil na bedra poměrně dost. „Občas opravdu nevím, kde mi hlava stojí,“ přiznává muzikant, který nedávno oslavil čtyřicítku. S
věkem, který mu hlásí občanský průkaz, se ještě zdaleka nesžil. „Pořád si
říkám, kdy už přijde ta dospělost, kdy
už dostanu rozum,“ říká.
Podzim byl pro vás ve znamení StarDance. V minulém kole jste sice vypadl, ale spousta lidí vám držela palce. Dá se říct, že jste se na parketě
našel, nebo jste spíš bojoval?
Vzhledem k tomu, že jsem neměl
takřka žádné předchozí zkušenosti s tancem, byl to spíš boj. Ale boj velmi zábavný. Ostatně do StarDance jsem nešel s tím, že jdu vyhrát, ale s tím, že se
chci naučit něco nového, poznat nové
lidi, prostě si to užít. A je skvělé, že se
při tomto ročníku sešla výborná parta
lidí, u kterých mám dojem, že k tomu
přistupují stejně.
Chodil jste jako student do tanečních?
Do tanečních jsem právě nikdy nechodil. Tehdy mi to připadalo jako zbytečnost, dnes mi je to trochu líto. Takže
StarDance pro mě vlastně byly takové
opožděné taneční, návrat do mládí.
V jednom z rozhovorů jste zmínil, že
při rozhodování, zda jít do StarDan-

ce, sehrál svou roli i fakt, že jste letos oslavil čtyřicátiny. Chtěl jste ukázat, že nepatříte do starého železa,
jak zpíváte v jedné ze svých písní?
To určitě ne. Spíš jsem nechtěl upadnout do stereotypu. Ono každý rok muzikanta vypadá v podstatě stejně - další
deska, další turné, další ježdění po festivalech. Stejné tanečky okolo jiných písní. A po těch dvanácti letech, co takhle
funguju, jsem cítil, že potřebuju vypadnout ze své komfortní zóny, vystrčit na
chvilku hlavu ze své bubliny, aby mne
ty tanečky kolem písní nepřestaly bavit.
A v ten moment akorát přišla nabídka
ze StarDance. Takže jsem ani chvilku
neváhal a tanečky okolo písní vyměnil
za tanečky opravdové.
Zaměstnává vás také příprava narozeninového koncertu ve Foru Karlín. Nenaložil jste si toho na jeden jediný podzim trochu moc?
Je toho opravdu hodně. Občas opravdu
nevím, kde mi hlava stojí. Ale zase mi
přijde lepší nestíhat kvůli tomu, že dělám věci, které mi připadají smysluplné
a které mne baví, než se nudit. Takže
aby toho nebylo málo, chystám ke koncertu ještě zpěvník všech svých dosud
vydaných písní a v minulých dnech
jsem vydal album svých největších
hitů Anděl v blbým věku.

konce. Je na ní všech jednadvacet singlů, co jsem kdy vydal, v chronologickém pořadí. K tomu jsem přihodil tři
úplné novinky, ke každé chystám videoklip. První vlaštovku, klip Volnoběh, už
jsme pustili do světa, a máme velkou radost z reakcí, jaké na klip zatím máme.
Když se ohlédnete za těmi čtyřiceti
lety nazpátek, co vás napadne jako
první?
Nemám úplně potřebu ohlížet se za svým
životem. Jasně, vydávám best of CD, což
je takové ohlédnutí, ale jen za těmi posledními dvanácti lety, kdy jsem nejen
Ondrou, ale i Xindlem. Když se ohlédnu
za těmihle dvanácti lety, jako první mě
napadne, že je neuvěřitelné, že už to je
dvanáct let. Hrozně to uteklo.
Je něco, co byste ve
své kariéře nejraději změnil, pokud by to šlo?
Chtěl bych udělat
kouzlo a nějak zařídit, abychom na
koncerty nemuseli jezdit, ale aby
koncerty jezdily
za námi. Strávit
většinu každého víkendu zavřený v dodávce není opravdu
ta nejlepší stránka
muzikantské
branže.

Cítíte se na čtyřicet?
Určitě ne. Spíš tak na šestnáct. Pořád si
říkám, kdy už přijde ta dospělost, kdy
už dostanu rozum. A ono furt nic.
Doma máte malé školáky. Jak vám
jde asistování při psaní domácích
úkolů? Máte dost trpělivosti?
Zatím to ještě jde, když děcka probírají
ve škole věci, co ještě umím. I když mě
občas vytáčí, že se se mnou radši hodinu hádají, že úkol nebudou dělat, než
aby ho za pět minut udělala. Moc jim to
nemůžu zazlívat, protože jsem v tom
sám nebyl moc jiný.
Chtěl byste se vrátit do doby, kdy
jste chodil do školy?
Určitě ne. Já na školu nevzpomínám moc rád. I když je to tím,
že za mých mladých let bylo
školství jinde, než je teď.
Větší důraz na biflování se
nesmyslů, vynucování si
poslušnosti, potlačení samostatného myšlení... V
tomhle od té doby udělalo školství velký pokrok.
I když myslím, že ve světě udělalo větší pokrok
než v Česku. I proto jsem
rád, že můžou děti studovat na anglické škole. Věřím, že jim to do budoucna
hodně dá.

Best of alba bývají bilanční záležitostí. Je to album také dárek
ke čtyřicetinám? Podle čeho
jste na něj vybíral skladby?
Já si tohle album chtěl nadělit už
loni k deseti letům od vydání
první desky, ale místo toho se
nám bonusový materiál rozrostl pod rukama a vzniklo z toho
další regulérní album. Myšlenku na bestofku jsme ale neopustili a letos ji konečně dotáhli do

XINDL X - ONDŘEJ LÁDEK

Narodil se 16. srpna 1979 v Praze.
Vystudoval dramaturgii a scenaristiku na pražské DAMU a scenáristicky je
podepsaný pod úspěšným seriálem Comeback.
■ Jako muzikant vystupuje od roku 2003, nicméně až v roce 2008 mu pod
přezdívkou Xindl X vyšlo debutové album Návod na čtení manuálu s
úspešným singlem Anděl. Od té doby jeho písně pravidelně okupují přední
místa hitparád.
■ Je ženatý a má dvě děti.
■
■

FOTO | HERMINAPRESS

Česká republika
Loni se o vás psalo v souvislosti se
stěhováním do Španělska. V jaké
fázi je tenhle váš rodinný záměr
nyní?
Trávíme ve Španělsku tak tři až čtyři
měsíce ročně. Ale nenazýval bych to, že
tam žijeme. Spíš mi to připadá, jako bychom tam jezdili na chatu. Doufám, že
jednou ten poměr otočíme, ale zatím to
není na pořadu dne. Jak kvůli škole dětí,
tak kvůli moři hudebních aktivit, které
mám momentálně v Česku.
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Vysvobození ze StarDance
T

Jak jste na tom se španělštinou?
Před rokem byste si prý ještě film
ve španělštině nepustil. Už jste pokročil?
Rozumím docela dobře, pokud na mě
někdo mluví dostatečně pomalu. Ale je
pravda, že od loňska jsem moc velký pokrok neudělal. Paradoxně nejvíc ze španělštiny vždycky zapomenu během
toho, co jsme ve Španělsku. Žijeme totiž v místě, kde jsou takřka samí cizinci.
Takže španělsky si tam se sousedy moc
nepokecáme. Spíš zvažuju, že si budu
muset do budoucna přibrat lekce francouzštiny a italštiny.
Čím jste sám sebe naposledy překvapil?
Asi tím, že jsem dokázal odtančit Tango, aniž bych se v těch tanečních botách
přerazil.

Xindl X a jeho taneční partnerka Markéta Dostálová.

FOTO | ČT

řetí vyřazovací kolo StarDance zasvěcené pohádkovým melodiím pro Ondřeje
Ládka pohádkově neskončilo. Po Noře
Fridrichové a Tonye Graves se stal dalším vyloučeným v letošním desátém ročníku StarDance. „Děkuju všem za tuto krásnou jízdu, krásné
dobrodružství. Také partě, že byla tak super. Samozřejmě hlavně děkuju Markétě za to, že mi
pomohla potvrdit slova mé písničky, že nepatřím do starého železa, že jsem dřevo,“ loučil se
minulý týden se soutěží.
Xindla X v posledních dnech provázely potíže se zády, což promluvilo jak do tréninků, tak
do soutěžních večerů. Ostatně také proto přiznal, že na jednu stranu vyřazení vítá. „Mám
smíšené pocity, protože jsem rád, že nemusíme
příští týden trénovat. V mém zdravotním stavu
je to problém. Ale jsem smutný kvůli Markétě,
protože jsme trénovali tři měsíce a dali jsme do
toho hodně,“ prohlásil.
Kvůli bolestem zad skončil už v průběhu příprav na druhý vyřazovací večer na kapačkách.
I přesto nakonec odtančil náročné paso doble,
kterým ovšem porotu nijak výrazně neoslnil.
Potíže ani poté neodezněly. „Moje dvě vyhřezlé plotýnky se přihlásily po deseti letech k životu, dost těžko se teď můžu hýbat. Čekají mě
dlouhé rehabilitace, není to tak, že by člověk
šel k doktorovi a měl to za týden dobrý.“ (vrm)

INZERCE

Akční ceny platí v prodejnách Jednoty
Uherský Ostroh 6.11.-19.11.2019

Nabídka zboží platí
do vyprodání zásob.
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Budu se smát v den, kdy vztyčím
Časopis Time 30. října 1964, jen pár dní po vzniku
nezávislé Zambie, otiskl zprávu o jejím vesmírném
programu. Afronauti měli přistát na Marsu i Měsíci.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
AFRIKA | Zambie. Češi možná znají
Viktoriiny vodopády, ti v geografii zdatnější snad i hlavní město
Lusaku. Málokdo ale ví,
že Zambie v 60. letech
vyhlásila vlastní vesmírný program a varovala
USA i SSSR, že právě
Zambijci budou jako první kráčet po povrchu Měsíce. Za vším stál Edward Mukuka Nkoloso,
učitel základní školy v
Lusace, který chtěl svou
milovanou zemi proslavit. Když vstoupil do politiky a poprvé
cestoval letadlem, byl to tak intenzivní
zážitek, že uvěřil v dobytí vesmíru. Založil Zambijskou akademii věd, vesmírného výzkumu a filozofie, která měla
hlavní cíl – dostat Zambijce na Měsíc.
Nkoloso v roce 1964 shromáždil dvanáct adeptů ve výcvikovém vesmírném
středisku. Tím byla opuštěná farma
sedm kilometrů od hlavního města.
Hrdý učitel nosil při výcviku bojovou
helmu, khaki uniformu, plášť a ověsil se
mnoha medailemi a vyznamenáními z
dob odboje proti Britům za nezávislost
Zambie. Ráno začínalo kompletní roz-

cvičkou, následovaly speciální disciplíny pro nácvik pobytu ve vesmíru. Adepti si vlezli do prázdného ropného barelu, který byl puštěn z kopce. Dodnes se
neví, zda předseda zambijské akademie
věd předpokládal, že točivý efekt a nárazy na kameny mohou simulovat start rakety, tedy přetížení a otřesy, nebo stav
beztíže. Hrdý byl i na své
„houpačky“. Na lano přivázal pneumatiky, kadeta
rozhoupal a když dosáhl
nejvyššího bodu, provaz
přeřízl. „Simuluji tak volný pád,“ dmul se před zahraničními novináři, kteří
se do africké země sjížděli
z celého světa, aby zjistili,
co se vlastně chystá.
Nkoloso totiž oslovil
Spojené národy, kde na
vesmírný projekt požadoval 700 milionů dolarů. Oslovil také USA, Rusko, Izrael, Indii a Čínu, od kterých požadoval
další miliony. „Někteří lidé si myslí, že
Edward Mukuka Nkoloso (na
malém snímku) trénoval dvanáct
zambijských kosmonautů včetně
mladé šestnáctileté dívky. Učil je i
chodit po rukou, protože podle
něho to je „jediný způsob, jak lidé
mohou chodit na Měsíci“. Tehdejší
noviny přetiskly varování Rusku a
Spojeným státům, že Zambie
dobude Měsíc dříve. REPRO | MAFRA
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ČESKÁ FILHARMONIE
a
ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ

KONCERT KE DNI STUDENTSTVA
Robert Kružík dirigent, Česká studentská filharmonie
David Mareček moderátor, s projevy vystoupí Joachim Gauck a Petr Pithart
16. listopadu 2019, 19.30, Rudolfinum, Dvořákova síň
w w w.cesk a filh a r monie.cz
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vlajku Zambie na povrchu Měsíce
jsem blázen,“ usmíval se na výcvikové
farmě do kamery reportéra americké
tiskové agentury Associated
Press. „Ale budu se smát
v den, kdy vztyčíme zambijskou vlajku na Měsíci,“
pokračoval sebevědomě. Studenty připravoval i na setkání
s obyvateli Marsu, kromě dobývání vesmíru se totiž rozhodl
šířit křesťanství. Své vesmírné
misionáře označil za „afronauty“
a instruoval je, aby Marťanům
křesťanství nenutili násilím.
Do vesmíru měla afronauty vynést raketa D-KALU 1, pojmenovaná po prvním zambijském prezidentovi. Nápadů, jak ji dostat do vesmíru,
bylo mnoho, například obří katapult,
což ale brzy Nkoloso zavrhl.

16

letá afronautka Matha
Mwamba otěhotněla
a s výcvikem skončila.

„Nebudeme nikomu ukazovat naše raketové plány, zambijský program je v
určitých řešeních daleko před Američany i Rusy, nemůžeme riskovat, že se
zambijských nápadů někdo zmocní,“
vzkazoval do světa tehdy 45letý muž a
od vlády požadoval možnost bez soudního povolení každého špiona zadržet.
Během několika měsíců se v zambijském vesmírném týmu zrodili dva šampioni. Měsíc měl dobýt 21letý Godfrey
Mwango, šestnáctiletá kráska Matha
Mwamba zase byla vybrána k cestě na
Mars. Doprovázet je měla i zvířata. V
jedné z raket, stejně jako Lajka u Rusů,
dostal
INZERCE

Současná španělská fotografka Cristina De Middel
před několika lety nafotila sérii fiktivních snímků afronautů. Rozhodně ne proto, aby si dělala legraci z ambicí zambijského vizionáře Nkolosa, právě naopak.
„Ta největší vlastnost, jakou my lidé máme, je, že můžeme snít o tom, že se staneme velkými,“ složila De
Middel poklonu Nkolosovi.

FOTO | CRISTINA
DE MIDDEL

místo Nkolosův pes Kyklop, k Marsu
měly s afronautkou letět kočky. „Kočky
jí budou na dlouhé cestě dělat společnost, hlavně jsou ale technologickým
příslušenstvím. To znamená, že je afronautka na Marsu pustí z rakety na povrch. Pokud přežijí, uvidí, že Mars je
způsobilý k lidskému bydlení,“ promlouval roku 1964 Nkoloso k reportérům. Když se pak kamera obrátila na samotnou afronautku Mwambu, bosou a
pohupující se na pneumatice, ta stydlivě
zaklonila hlavu a s okouzlujícím zachichotáním prohlásila: „Je to trochu znepokojivé.“ Zambijský vesmírný program fungoval v letech 1960 až 1969.
Už v roce 1965 ale bylo jasné, že se
úspěch vzdaluje.

9/10

„Moji kosmonauti si kvůli kamerám
mysleli, že jsou něco jako filmové
hvězdy a chtěli po mně peníze,“ řekl tehdy Nkoloso v srpnu novinářům. „Dva z
mých nejlepších mužů vyrazili před měsícem na oslavu a od té doby je nikdo neviděl, další dva se přidali k místní kmenové taneční skupině,“ postěžoval si.

Příliš lásky mezi kadety
ve hvězdném městečku
Neslavně dopadla i šestnáctiletá hvězda
Matha Mwamba, která během výcviku otěhotněla a musela se vrátit k rodičům. „Velkým problémem je mnoho lásky, kterou
si kadeti projevují, místo

klientů u nás ušetřil
o

*

| 800 449 999
*92 % ze vzorku 13 308 klientů u nás získalo nižší úrokovou sazbu při reﬁnancování svého úvěru.

toho, aby se soustředili na vesmírný let
a studium Měsíce,“ krčil rameny zambijský vizionář a stěžoval si i na nedostatek financí či sabotáže ze zahraničí. Po
rozpadu vesmírného programu se Nkoloso, který mezitím dostal přezdívku africký Julius Verne, neúspěšně ucházel o
post starosty Luandy, prosazoval vědecký pokrok, ale zároveň větší práva a
podporu tradičním africkým šamanům.
Vystudoval práva na zambijské univerzitě, působil ve svazu vojenských veteránů a získal vysokou hodnost armádního plukovníka. Zemřel
4. března 1989 a byl
pohřben s prezidentskými vyznamenáními.
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Hledám balanc v těle i v životě

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA

Fitness trenér Radek Laci má z dětství dost šrámů
na duši. Teď pomáhá nacházet klíč k tréninku
i vyhýbačům posiloven s odporem ke cvičení.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ačkoli pojem fitness trenér vyvolává ve většině z nás především představu
spousty potu a dřiny, Radek Laci se u
svých klientů nezaměřuje jenom na svaly a šlachy, ale jde podstatně „dál“. Pro
mnoho z jeho svěřenců je čas strávený
ve „fitku“ po jeho boku zároveň plnohodnotnou terapií. Jak sám říká, na prvním místě je nastavení mysli, a právě od
něj se odvíjí nastavení těla.
Dokáže přimět zapracovat na své tě-

lesné schránce i lidi, kteří mají ke cvičení přirozený odpor. Klíč je jednoduchý,
musí si trénink užít a vnímat ho jako relax, nevšímat si času ani okolí kolem
sebe. „Přesně to je fáze, které se říká přítomný okamžik nebo také flow. Takoví
ti super ezo lidé tomu říkají, že jsou v jakési energii. Víceméně je to ale totéž,
jako když si dítě hraje s hračkou a vůbec neslyší, když na něj mluvíte a říkáte
mu, že už je potřeba jít domů. Má zkrátka vypnuté ostatní senzory a smysly a
všechnu svou energii soustředí do hry,“
vysvětluje osmadvacetiletý trenér Laci.
Podle něj v průběhu let a vlivem okolí tuto přirozenou hravost člověk ztrácí.

Proto rád volí kreativní cviky, díky kterým si jeho klienti mnohdy ani neuvědomí, že vlastně cvičí, ačkoli jsou přitom
na plnohodnotném tréninku.
Takovému cíli ale předchází několik
kroků. Aby mohl vůbec sestavit smysluplný tréninkový plán, svého klienta si
nejprve zpravidla takzvaně načte. „Snažím se vnímat daného člověka podle
řeči těla, jeho mimiky, haptiky, podle intonace hlasu. Zaměřuji se na prvky, které jsou jak fyziologické, tak i sociologické a psychologické. Z toho všeho a také
z odpovědí na mé dotazy si vytvářím takový koktejl, na základě kterého si stanovím hypotézu. Teprve pak mohu pracovat dál a vytvořit tréninkový plán,“
vysvětluje Laci.
Taková praxe není u fitness trenérů
rozhodně běžná, ale jak sám přiznává,
ve výsledku mu důkladnější nastudování klienta až o osmdesát procent usnad-

ní další práci. Největší úkol je pro něj
zjistit, v jakých rovinách s člověkem
pracovat. Zda čistě na fyziologické
úrovni nebo také na mentální.
Sám Radek Laci rád trénuje stojky.
Je to pro něj královský cvik. „Když jdu
do pozice stojky, hledám rovnováhu ve
svém těle a při tom si představuju, jak
hledám balanc i ve svém životě. Tahle
představa mi pomáhá,“ líčí. Otevřeně
přiznává, že hledání životní rovnováhy
je proces, který u něj stále pokračuje.

Kluk z děcáku
Má za sebou komplikované dětství, které strávil nejprve v kojeneckém ústavu
a poté v dětském domově. Ačkoli se po
několika letech dostal do rodinného prostředí pěstounské péče, z této etapy mu
přibyly jenom další šrámy na duši. Na
vlastní žádost se tak po čase raději

INZERCE

Poznejte svět zblízka.
Jako korál patřím mezi mořské
žahavce. V jedné mojí „větvi“
nás bydlí miliony.

Úžasné oceány
každý pátek
20.00 – 22.00

Česká republika
vrátil zpět do dětského domova. Svou
matku nikdy osobně nepoznal a dnes necítí potřebu na tom něco měnit.
„Nejdůležitější pro mě bylo přijetí
sama sebe. Bylo těžké přijmout, že jsem
na světě sám, že mi nikdo jiný nepomůže
a že na sobě musím makat dvakrát tolik
než lidé od rodin, protože nemám žádné
zázemí. Všechny tyhle reálné věci musíte buď přijmout, nebo je změnit,“ říká
Laci. A to se mu podařilo. Úspěšně vystudoval vysokou školu a ve svém oboru je
vyhledávanou osobností i mezi klienty z
kategorie známých osobností.
Schopnost pracovat s emocemi nejen
svých klientů, ale i s těmi svými si přitom
musel pracně získávat. Když vzpomíná
na dětství, vidí sám sebe zpětně jako
prázdné deprimované dítě, které mělo
všechno a zároveň nic. „Nechyběly nám
hračky, nábytek, oblečení… Z tohoto pohledu jsme žili v luxusu. Nikdo v nás ale
neprobouzel ambice, uvažování o sobě samém, sebevědomí a už vůbec ne sebelásku,“ přiznává muž, kterého dnes vyhledávají lidé nejen kvůli trenérským schopnostem, ale také kvůli jeho empatii.
Nemá navíc problém se svými svěřenci
svůj příběh sdílet. I díky tomu si umí získat důvěru.

Pracuje s emocemi i fantazií
„Například jedna má klientka – mladé
děvče, přišla s tím, že by chtěla zhubnout, protože měla pár kilo nadváhy a
pobolívaly ji kyčle. Po rozhovoru s ní
mi bylo jasné, že ještě není v tom správném rozpoložení, aby na sobě účinně
mohla začít pracovat cvičením. Zjistili
jsme, že ten důvod, proč se ve svém těle
necítí dobře, je v rodině. Dával jsem jí
různé domácí úkoly a nakonec jsme zjistili, že si musí nejprve vyřešit vztah s
jedním z rodičů. Jakmile začala tuhle záležitost vědomě řešit a starat se o sebe
víc, zhubla za pár měsíců asi panáct
kilo. A to ke mně chodila jenom jednou
týdně. Řešili jsme vlastně to, že její tělo
na sebe nabalovalo emoce. To, že je v
sobě neustále držela, způsobovalo celkovou tenzi a nezdravost,“ popisuje.
Představivost, kterou sám zapojuje
při trénování svých oblíbených stojek,
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přijme Českomoravská reklamní agentura Kompakt spol. s r.o.
z celé ČR pro prodej inzertních ploch ve svých tiskových produktech.
Práce v místě bydliště, nadstandardní provize 25-27,5% z obratu
(obvyklý výdělek 40-80 tis. Kč/měsíc), služební auto a další benefity.
Životopisy zasílejte na e-mail: manager@kompakt-cr.cz nebo volejte na tel.: 325 613 594.

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com
Nejsem žádný ezoterický guru,
říká Radek Laci. FOTO | TOMÁŠ KRIST
je často základní stavební kámen také
pro práci s jeho svěřenci. „Mozek jako
takový není vždy schopný rozeznávat
mezi realitou a fikcí. Důkazem je, když
se například zadíváte na film a prožíváte děj natolik, že se třeba i zapotíte. Jen
díky své fantazii v tu chvíli spalujete
víc energie,“ vysvětluje zkušený trenér.
A tak s fantazií pracuje i on.
Právě to je důvod, proč dokáže k pohybu přimět i notorické vyhýbače posiloven. „Mám kamaráda, který nesnáší cvičení. V životě nevzal činku do ruky a ani
se tak nestane. Proto v jeho případě hodně pracuji s vizualizacemi. Zrovna tohle
je člověk, který naprosto miluje přírodu
a jakákoli zvířata. Těmi je úplně unešený. Proto volím motivy, které jsou pro
něj snadno představitelné a uvěřitelné,“
říká Laci. „V praxi to vypadá třeba tak,
že mu napnu gumu mezi ruce a mezi
nohy, lehne si na záda a řeknu mu, ať si
představí, že je brouk a musí se dostat
zpět na čtyři, aniž by se dotýkal rukama
a nohama. V tu chvíli nejen že cvičí, ale
cvičí navíc poměrně náročně,“ dodává.
Pomáhá tak nasměrovat pozornost
tam, kde to má smysl. Pokaždé ale stejný smysl musí vidět i klient. „Nechci si
hrát na jakéhosi ezoterického guru, který vás bude nutit předstírat, že jste zvíře
a bude z vás tahat zapomenutá traumata. Někdy je problém čistě fyziologický
a pak je postup zřejmý. Vždycky ale
musí být jasné propojení s cílem. Když
v tom, co děláte, nevidíte smysl, je jakýkoli návod zbytečný,“ míní Laci.

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

Nový seriál od 22. 11.

nebojte se důchodu!

rady nejen pro seniory
Peníze I Zdraví
v I Vztahy I Dědictv
tví
Předplatné na 4 týdny za 400 Kč
Objednávejte na 225 555 533 nebo na www.lidovenoviny.cz/senior
Nabídka platí do 20. 11. 2019.
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Vzpoura vězňů s Vašutem
Vzbouření vězni ovládli
po sametové revoluci
věznici v Leopoldově
a způsobili škody za
30 milionů korun.
Událost, při níž zasáhla
armáda, připomíná nový
film Amnestie.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Povstání vězňů v Leopoldově, které před téměř třiceti lety odstartovala
rozsáhlá amnestie Václava Havla, je největší vězeňskou vzpourou v dějinách
Československa. Teď inspirovala příběh nového snímku Amnestie, který už
14. listopadu vstoupí do českých kin.
I tahle dramatická situace patřila k období sametové revoluce, jejíž 30. výročí
si letos Češi připomínají. Herečce Anně
Geislerové, která v Amnestii ztvárnila
jednu z hlavních rolí, tehdy bylo teprve
13 let. Jako mladá rebelka už tehdy
měla, jak sama říká, „protirežimní ambice“. Studentské demonstrace 17. listopadu se však nezúčastnila. „Odmítla jsem
jít, protože demonstrace byla povolená.
V té době mě zajímalo hlavně to, co
bylo nepovolené,“ vzpomíná.
Díky natáčení filmu mohla i ona proniknout do okolností vzpoury, která se
odehrála stovky kilometrů od Prahy.
„Těch 30 let, které uplynuly, už umožňuje reflektovat a vidět bez emocí, co se
tehdy stalo,“ říká Geislerová.

Co se tehdy přesně stalo?
„I když jsme v té době žili, zůstává otázkou, nakolik přesný obraz o těch událostech máme. Myslím, že zcela jasno o
tomto období našich dějin rozhodně
není, ale je důležité se o tom bavit a snažit se to nějak pochopit, protože to má

Marek Vašut si zahrál disidenta.
Ve snímku se objeví i situace dramatického zásahu proti vězňům
v Leopoldově.
FOTO | BONTONFILM

jednoznačně přímé důsledky pro dnešní
dobu,“ říká producent filmu Jiří Konečný.
Vzpoura odstartovala 15. března
1990, když přes dvě stovky vězňů vyhlásily hladovku. Následně vyhnali dozorce z prostor cel a věznici obsadili. Vůdce vzpoury se prohlásil novým ředitelem věznice a z trestanců, kteří se odmítali povstání účastnit, se stali rukojmí.
Šlo o reakci na rozsáhlou amnestii
Václava Havla, která se ale netýkala
všech vězňů, a už vůbec ne nejtěžších
zločinců, kterých byl žalář v Leopoldově plný. Situace vygradovala zásahem
armády a policie v doprovodu šesti obrněných transportérů 28. března 1990.
Vzduchem létaly zápalné láhve, vězni

lia Germani. Na plátně se objeví také
Marek Vašut, který se chopil role vězněného katolického disidenta, jenž se v novém zřízení dostane do významné politické funkce. Jak na porevoluční dobu plnou náhlých změn vzpomíná sám herec?
„Samozřejmě, že listopad 1989 byla báječná záležitost, ve kterou většina z nás
ani nedoufala. Věřil jsem, že se dožiju
změny poměrů, ale tipoval jsem to na takový rok 2000. Zaskočilo nás to asi
všechny. Jediní, kteří byli připravení a v
pozadí všech událostí, byli ti nejchytřejší
kágébáci a estébáci, elity Sovětského svazu i ČSSR. Ti měli přístup k informacím,
moc dobře věděli, že ekonomika celého
RVHP je neudržitelná,“ říká Vašut.
Tvůrci zdůrazňují, že nový snímek
z rychlých a překotných porevolučních
událostí pouze vychází. „Neměli jsme
ambici podrobně rekonstruovat tehdejší
události, natáčet dokument. Chceme diváka vrátit v čase zpět do přelomové
doby, abychom si společně připomněli
důležité datum našich dějin,“ říká další
z producentů Maroš Hečko.

se vyzbrojili kovovými tyčemi s bodly,
mačetami nebo žiletkami. Bitva o věznici trvala necelé tři hodiny. Později u soudu dostaly desítky obžalovaných vězňů
tresty od 18 měsíců až do 14 let.
Vztahový akční thriller režiséra Jonáše Karáska se natáčel mimo jiné také v
autentickém prostředí věznic v Leopoldově nebo v Mladé Boleslavi. Jako odborní poradci pomáhali při natáčení tři
odborníci z Ministerstva vnitra a speciální jednotky URNA z Prahy. Objevuje se
v něm také scéna ze skutečného bytu
Václava Havla, v němž nyní žije bratr
bývalého prezidenta Ivan Havel.
Vedle Anny Geislerové si v thrilleru
zahrála plejáda slovenských herců, například Ján Jackuliak, Juraj Bača nebo Nata-
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Operátor výroby s 6 týdny dovolené,
Valeo Žebrák Nástupní mzda 21 150
Kč hrubého, bonusy a příplatky až 5 500 Kč
měsíčně, 6 týdnů dovolené, příspěvek na
penzijní připojištění 5 % z hrubé mzdy,
firemní kantýna, svozová doprava. Napište
na: martina.pochova@valeo.com tel.: 319
800 113 www.valeo.cz

Věda a výzkum
Procesní specialista - analytik
Expert na zákaznické cesty - Efektivní servisní model
Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a…

Valeo

Analytický chemik/chemička

49 000 Kč / měsíc

20 000 - 30 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz/detail/WK1NL7

P j tM
h
Více na www.jobdnes.cz

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Administrativa

Privátní bankéř/ka Erste Private Banking…

60 000 - 80 000 Kč / měsíc

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

Bankéř junior

20 000 - 30 000 Kč / měsíc

Stáž na poloviční úvazek v Praze

Firemní bankéř/ka - Písek

33 000 - 45 000 Kč / měsíc

Recepční, sekretářka, administrativní podpora firmy - part time

Pokladní/k - Šternberk

22 000 - 24 000 Kč / měsíc

Asistentka střediska IT

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

77 000 Kč /

ě í

13 000 - 15 000 Kč / měsíc
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VERONIKA GAJEROVÁ:
DÍKY FLEXISEQU MĚ
UŽ KOLENA NEBOLÍ
Herečka Veronika Gajerová je v jednom kole. Divadlo, dabing, natáčení, ale
také dvě děti a několikapatrový domek ji spolehlivě zaměstnávají. Pokud
někoho takového potrápí kolena, je to malér. Sympatická herečka a dabérka našla svůj recept, jak proti tomuto neduhu bojovat. A to úspěšně.
Veroniku Gajerovou můžeme vidět ve
velkých rolích v Městských divadlech
pražských v takových kusech, jako například Kdo se bojí Virginie Woolfové,
Holky z kalendáře, Otec, nebo Smetana
the Greatest Hits. „Po spoustě času na
jevišti, ať tančím nebo jen hraji v představení, pochopitelně začínám cítit
bolesti v kloubech. Jedná se zejména
o klouby kolen či kotníků.“ Herečka je
také oddaná maminka dvou dětí, což
pro ni znamená ještě aktivnější život
a také zátěž pro tělo a na klouby.
Naštěstí Veronika našla spojence, který jí dokáže v náročném životě ulevit:
„Vyzkoušela jsem gel Flexiseq poté, co
jsem měla v důsledku bolestí kloubů
úplně ztuhlá kolena, a musím říct, že
po důkladném mazání dvakrát denně

mě ta ztuhlost přešla a kolena přestala bolet,“ pochvaluje si Veronika Gajerová. Dobře ví, že pro co nejlepší výsledek je důležité dodržování zdravého
životního stylu: „Omezit maso, sůl, přidat ovoce, zeleninu, pitný režim a samozřejmě rozumný pohyb. Já ho mám
na jevišti dost, ale také ráda plavu,
jezdím na kole a chodím na procházky
se svým psem,“ dodává. „U Flexisequ
si cením velmi rychlého působení na
místech, která bolí, a to bez vedlejších
účinků. Po použití gelu jsem do tří dnů
cítila zlepšení funkce mých kolenou.
Opět jsem chodila a tančila jako dříve.
Klidně bych tento výrobek doporučila
přátelům nebo členům své rodiny,“
uzavírá Veronika Gajerová.

Oceňovaný bezpečný gel pro osoby
trpící bolestí kloubů
Když předepisování tradičních léků proti
bolesti nemusí být tou nejlepší možností
pro vaše zdraví, zkuste použít nefarmakologický gel Flexiseq s přirozeným lubrikačním účinkem.
Flexiseq působí přesně tam, kde je
zapotřebí, a lubrikuje opotřebované
klouby. Přináší účinnou úlevu od každodenní bolesti a ztuhlosti. A protože se

nejedná o lék, gel Flexiseq nevyvolává
srdeční a žaludeční potíže a je možné
ho bezpečně používat dlouhodobě. Gel
je možné aplikovat spolu s léky,
dokonce, i pokud užíváte protizánětlivé přípravky. Díky svým
efektivním a jedinečným účinkům
získal Flexiseq ocenění NEJLEPŠÍ
NOVÝ PRODUKT v Irsku a CENU
ZA INOVACE v Německu.

Irish Pharmacy News
OTC

PRODUCT AWARDS
AW

& Best Supported
Pharmacy GSL
Products

�
�
�
�
�

NEJLEPŠÍ
NOVÝ
PRODUKT

2015

OCENĚNÍ
ZA INOVACI

PATENTOVANÁ
TECHNOLOGIE

Přirozeně snižuje tření u postižených kloubů
Gel je bezpečný, nezpůsobuje riziko srdečních a žaludečních poruch
Může se používat s léky
Účinnost byla prokázána v klinických studiích
Vhodný ve všech stádiích osteoartrózy

Více informací na: www.flexiseq.cz

VERONIKA GAJEROVÁ

NOVINKA V LÉČBĚ BOLESTI KLOUBŮ
Flexiseq představuje jedinečnou alternativu,
která je stejně účinná jako tableta na předpis.
Na rozdíl od tradičnější léčby, která jen blokuje signály bolesti, Flexiseq působí jinak. Přímo
lubrikuje postižený kloub a přináší tak úlevu od
bolesti bez potřeby léků. Patentovaná technologie Seq obsahuje nanostruktury – vezikuly
„Sequessome™“ – skládající se z částic, které
jsou lidskému tělu přirozené. Vezikuly pronikají
přes kůži a spojí se přímo s povrchem kloubní
chrupavky. Snižují tak tření mezi kloubními povrchy, mírní bolest a zlepšují kvalitu kloubního
mazu.
Je vhodný pro všechny klouby, ať už trpíte malou, nebo rozsáhlou bolestí kloubů.
Po 2–4 dnech používání gelu se výrazně snižuje bolest a zatuhlost kloubů. I když bolesti
ustoupí, neměli byste přestat gel používat.

Stále vás sužuje bolest kloubů?
Tento gel se nesnaží bolest jen
zamaskovat, ale proniká přímo
k jejímu zdroji.
Zeptejte se na Flexiseq ve vaší lékárně
nebo nakupte online na www.benu.cz.

JIŽ NYNÍ
V LÉKÁRNÁCH
V BENU

Před použitím si přečtěte příbalový leták a v případě zdravotních potíží se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
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Inkubátor vznikl
díky kuřatům
První moderní prototyp
inkubátoru si Francouz
Alexandre Lion nechal
patentovat v roce 1889,
tedy před 130 lety.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
FRANCIE | Dětská úmrtnost do pěti let
byla, a v některých částech světa dodnes je, po většinu lidské historie obrovská, nejčastější příčina úmrtí vždy byl
předčasný porod. Ještě před 200 lety
umíralo ve Francii v kojeneckém věku
každé páté dítě, nedonošené to měly
mnohem horší, umíralo kolem 700 novorozenců z tisíce.
Lidé sice věděli, že miminko je třeba
udržet v teple, ale technicky na to dlouhá staletí nestačili. Ještě ve středověku
se nebožátka balila do ovčí kůže či ukládala do nádoby s peřím. Vše změnil příchod inkubátorů. Vůbec první podobný
přístroj se objevil už v roce 1835 v Rusku. Několik sirotčinců mělo k dispozici
plechovou vanu se dvěma stěnami,
mezi které se pustila horká voda.
V západní Evropě přišel zvrat během
krátké procházky jistého lékaře v pařížké zoo. Toho letního dne roku 1878 si
porodník Stéphane Tarnier vzal volno.

Vyrazil do pařížské zoologické zahrady, kde si chtěl něco ověřit. Kolega z porodnice, který tam byl minulý týden, si
všiml určitého vynálezu, líhně kuřat.
Čerstvě narození tvorečkové se potáceli
v zahřáté bedně a Tarnier si uvědomil,
že podobný zahřívaný box by mohl pomáhat i nedonošeným dětem.

„

Jako pro
vylíhnutá
kuřata. Porodnice měly
dřevěné bedny, na dně
byly lahve horké vody.
Brzy měly pařížské nemocnice několik takových zařízení – dřevěné bedny,
do jejichž dna se vkládaly lahve s horkou vodou. Na několika stovkách dětí
byla provedena blesková studie a vyvolala pozdvižení.
Úmrtnost nedonošených dětí umístěných v provizorních inkubátorech se snížila skoro o polovinu. Dříve jich zemřelo asi 700 z tisíce, v inkubátoru 400. Problém byla intenzivní kontrola teploty
boxu a nutnost neustálého dohledu širokého personálu. To vyřešil 10 let nato
svým vynálezem právě Alexandre Lion.

Zázrak zvaný automatizace
Lékař z francouzského města Nice společně se svým otcem vynalezli před-

Dr. Alexandre Lion stojí
zcela vlevo nahoře u
svých inkubátorů při
předvádění zařízení a
aparátů pro péči o předčasně narozené děti na
expozici v Lyonu v roce
1894. Dnešní inkubátory jsou samozřejmě
technicky dokonalejší,
ale myšlenka péče o
děti je stejná.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF,
NEONATOLOGY.org

chůdce dnešních moderních inkubátorů. Lion navázal na Tarniera a pomocí
techniky dal inkubátoru tehdejší nejvyšší možnou technologickou úroveň.
Lionův vynález byla kvalitní, dobře
vypadající skříň, jejíž největší výhodou
se stala automatizace. Teplotu uvnitř
udržoval topný sytém, takže se nemusely kontrolovat a vyměňovat lahve s horkou vodou. Dítě zároveň dostávalo pomocí automatické ventilace přísun čerstvého vzduchu. Výhoda Lionova inkubátoru spočívala v tom, že na péči bylo
třeba mnohem méně vyškoleného personálu, který měl nedonošence pouze kr-

mit a mýt. Brzy se objevily první výsledky, v nových inkubátorech zemřelo z tisíce už „jen“ 220 nedonošených dětí.

Nejhůře je na tom Afrika
Dětská úmrtnost, tedy nedožití 5. narozenin, je dnes nejvyšší v subsaharské
Africe, kde takto zemře 83 dětí z tisíce.
V Česku jsou to „pouhé“ tři děti z tisícovky, čímž se v přežití kojenců řadí
mezi země s nejnižší dětskou úmrtností
na světě, na prvním místě jsou se dvěma
dětmi z tisíce Finsko, Island a Lucembursko.
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Nenechte se ruinovat starými půjčkami!
Každá koruna je dobrá a pro ty z vás, kteří splácíte
starší půjčky s vyšším úrokem, nebo máte více půjček
s různými podmínkami, to platí dvojnásob. Řešením
může být spojení všech vašich půjček do jedné, nebo
nahrazení staré půjčky novou. Můžete tak výrazně ušetřit
na splátkách i několik tisíc korun měsíčně nebo si dokonce
budete moci půjčit ještě nějaké peníze navíc.
Dnes už jsme si zvykli, že jsou
úrokové sazby u půjček velmi
nízké a pohybují se okolo pěti
procent. V některých případech lze sehnat i půjčku, kde
je úrok pod čtyřmi procenty. To
platí třeba pro půjčku od Komerční banky, kde můžete při
částkách nad 400 tisíc Kč získat 3,8% p. a. Ale zpět k podstatě. Pokud tedy máte nějaký

starší úvěr, stojí za to zamyslet
se nad jeho reﬁnancováním.
Ještě výhodnější je to v případě, že takových půjček máte
víc a vůbec nevadí, že u různých bank nebo poskytovatelů půjček. Všechny sloučíte
do jedné (tzv. konsolidace
půjček) a jako bonus vedle
lepšího úroku získáte i lepší
přehled o svých závazcích.

„Jeden úvěr totiž znamená
jednoho poskytovatele, tedy
jedinou banku, s níž budete jednat, jen jednu měsíční splátku a především jen
jedny podmínky, namísto
několikerých původních
od různých úvěrových společností a bank,“ uvedl Petr
Vonka, produktový manažer
Komerční banky.
Co všechno
lze konsolidovat?
Odpověď na tuto otázku je
poměrně jednoduchá – prakticky jakákoli půjčka od banky
i nebankovní instituce. Stejně
tak je možné do konsolidace
zahrnout kontokorentní úvěr,
tedy povolený debet na va-

šem běžném účtu, který se
vám nedaří dlouho splatit.
Totéž platí i o kreditních kartách. Ty jsou výhodné pouze
v případě, že všechny peníze
dokážete splatit v tzv. bezúročném období, které trvá
i několik týdnů. Poté jsou úro-

kové sazby podstatně vyšší
než na spotřebitelském úvěru.
„V Komerční bance našim
klientům s převodem půjček
pomůžeme a kontaktujeme
ostatní banky za ně. Vše je
bez poplatků a zbytečných
nervů,“ uzavřel Petr Vonka.

U Bezstarostné půjčky poskytnuté v období od 1. 10. 2019 do
31.12 2019 nebude účtován poplatek za službu Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr online ve výši 490 Kč.
Vzorový příklad: Výše úvěru 450 000 Kč, splatnost
8 let, pevná úroková sazba 3,80 % p. a, RPSN 3,87 %, celková splatná
částka 522 676,89 Kč. 1. splátka úroků 902,5 Kč, 2.-95. anuitní splátka
5493 Kč, 96. anuitní splátka 5432,39Kč. Měsíční poplatky za: spravování
úvěru 0 Kč, vedení běžného účtu MůjÚčet 0 Kč, el. výpisy 0 Kč. V případě
poskytnutí úvěru na základě online žádosti v období od 1. 10. 2019 do
31. 12. 2019 není účtován jednorázový poplatek za sjednání. Příklad
je spočítán k datu čerpání 1. 10. 2019 a termínu splácení úvěru vždy
k 20. dni v měsíci.

Hackeři cílí i na platební karty

Vánoce se blíží a s nimi
nastává čas nákupů,
které z 90 procent platíme bankovní (většinou
debetní) kartou. Díky
zvýšené frekvenci jejího
používání roste také riziko jejího zneužití. V tento
čas je proto dobré zopakovat si nejdůležitější
zásady při používání bankovních karet. Komentář
připravil Zbyněk Malý,
poradce pro kybernetickou bezpečnost ve společnosti ANECT.

Nešťastná ztráta
V případě ztráty/krádeže karty je nejdůležitější nepanikařit
a pokusit se ztracenou kar-

karty (většinou si vás ověří
pomocí jména, příjmení,
data narození či trvalého
bydliště). Posléze informujte
o případné krádeži policii a až
poté můžete začít propadat
panice, že vánoční nákupy
pro vás letos budou složitější.

tu ihned zablokovat. Pokud
využíváte mobilní bankovní
aplikaci, máte téměř vyhráno,
neboť pomocí této aplikace
lze kartu poměrně jednoduše
zablokovat, a v případě nálezu karty následně i odblokovat. Pokud ji nepoužíváte, je
nutné volat na hot-line banky a požádat o zablokování

Nenápadný screening
Čas od času se na bankomatech objevují tzv. screemovací zařízení. Jedná se
o velmi nenápadná zařízení,
která jsou umístěna u štěrbiny, do níž při výběru/vkladu
dáváte kartu. Dané zařízení
dokáže přečíst informace
z magnetického pásku karty a buď je uložit do paměti,
popřípadě odeslat útočníkovi. Pokud zařízení obsahuje
speciální folii, kterou se přelepí klávesnice bankomatu

(popřípadě kameru, která
klávesnici sleduje), má pak
útočník veškeré informace
o vaší kartě. Velký problém
vidím hlavně v tom, že daná
zařízení jsou již tak dokonalá, že jsou běžným pohledem
neodhalitelná. Jak ale řešit
tuto hrozbu? Ideální je vybírat
z bankomatu, který umožňuje
bezkontaktní přihlášení, kdy
si pípnete kartou, vyťukáte
PIN a můžete s bankomatem dále pracovat. Pokud jej
k dispozici nemáte, musíte
pravidelně sledovat pohyb
na svém účtu, a když se objeví nějaká neznámá platba,
musíte ihned kontaktovat
banku (z 99 procent dostanete peníze zpět). V případě, že
jsou platby z exotických zemí,
banka tuto blokaci většinou
provede za vás.

Maily, které škodí
Stává se, že dostanete mail
z pochybné emailové adresy,
tvářící se, jako vzkaz z vaší
banky s požadavkem aktualizace přihlašovacích údajů
do internetového bankovnictví. Je potřeba vždy myslet
na to, že žádná banka s klienty nikdy nekomunikuje
způsobem, kterým by po nich
chtěla posílat emailem nebo
SMS zprávou přihlašovací
údaje k jejich bankovnictví.
Proto je nutné vždy tyto emaily ihned smazat, aniž byste
klikali na nabízený odkaz
v podvodném emailu. Vyhnete se tomu, aby váš počítač
byl napaden virem a možnosti získání vašich přihlašovacích údaji cizí osobou.
Marek Hýř
redaktor, editor

HUDEBNÍ IMPULSY

Listopad Richarda Krajča
JOSEF VLČEK

U

ž letmý pohled na pravidelný přehled nejhranějších českých písní v
rádiích prozrazuje, že jedním z největších hudebních fenoménů je skupina
Kryštof. Mezi prvními padesáti původními
českými skladbami je zastoupen hned čtyřmi písničkami. A to má lídr Kryštofa Richard Krajčo v hitparádě ještě pátý zářez v
podobě megahitu Srdce nehasnou, který napsal pro Karla Gotta a jeho dceru Charlotte
Ellu! To se od dob, kdy tato oficiální hitparáda existuje, ještě nikomu nepodařilo.
Deset procent české Top 50 patří Krajčovi. V čem je podstata úspěchu jeho písní?
Ponechme stranou, že jako autor je už dlouho ve formě a na co v posledních letech sáhne, to se mu daří. Trochu štěstí musí i ten
nejúspěšnější muzikant mít, bez něj to nejde. Ale Krajčo má mnohem víc. Má literární nadání a schopnost srozumitelného a přitom poetického vyjádření. Od malička nadšený čtenář české poezie si vypěstoval snadno rozpoznatelný vlastní poetický styl, založený na originálních obrazech a přirovnáních, rozebíhající se do nečekaných šířek.

Právě v těchto dnech si připomínáme patnáct let od chvíle, kdy Krajčo s Kryštofem
poprvé pronikli až na čelo žebříčku s písní
Obchodník s deštěm, která je dokonalým
příkladem takového vodopádu básnických
obrazů: „Jako vášeň, která hasne v kouři,
namačkaná bez ostychu, v zástup živočichů, jak jas dálkových světel, jak nad talířem večer mi mizíš…“ Poetická fantazie,
přítomná v těchto verších, dává jednotlivým obrazům v našich představách až videoklipový charakter.

tof na konec listopadu premiéru
nového songu. Zatím je jasné jen
to, že půjde opět o duet, který by
mohl předznamenat nové album.
Krajčo, jinak také výborný herec a
nositel ceny Thálie z roku 2013,
se dal slyšet, že jeho vysněnou
divadelní rolí je Cyrano z Bergeracu. Projdeme-li si jeho
nejznámější písničky, zjistíme, že řada z nich
už teď odpovídá

FOTO | MAFRA

Nohavica, Gott, teď další duet
Podzimní čas patří mezi Krajčova nejpříznivější období. Obchodník s deštěm není jeho
jediným listopadovým úspěchem. V roce
2012 se v tuto dobu dostala na vrchol žebříčků jiná Krajčova skladba, společný duet s Jaromírem Nohavicou Křídla z mýdla. Ta
zase demonstruje zpěvákův smysl pro romantické vyjádření těch nejkřehčích témat
a pocitů. Ostatně, který jiný současný český
autor by dokázal tak dokonale zachytit loučení otce s dcerou jako Krajčo v textu písně
Srdce nehasnou. A právě teď ohlásil Kryš-

cyranovské poloze na povrchu rebelského bouřliváka a zároveň uvnitř křehkého
a něžného milence. Třeba se mu jeho sen splní. A jestli ano, dost
možná to bude
také někdy v listopadu.

INZERCE

Marian Jelínek & Jiří Kuchař
v nakladatelství Eminent

Poznej sám sebe

Výpravná publikace s podtitulem Tajemství těla, duše a mysli
využívá nejen sportovních poznatků a zkušeností, ale také fenoménů
doložených v etnologii, parapsychologii nebo hermetismu, které provázejí lidstvo mnohem déle než vrcholový sport, jak jej známe dnes.
216 stran | 165×235 mm | 349 Kč

Úspěch a jeho spirituální dimenze

Kniha přibližuje úspěch z radostné a pozitivní stránky, nikoli tedy
z té, jež „úspěšně“ vtahuje do záhuby. Jak říká podtitul a jeho
spirituální dimenze, věnuje se především duševně-duchovním
předpokladům a podmínkám potřebným k jeho dosažení.
176 stran | 165×235 mm | 349 Kč

Tajemství životní motivace

K tomu, aby se člověk stal konkurenceschopným, potřebuje energii — a často ji hledá v motivaci.
Může být motivace určitou energetickou dotací zvenčí, kterou je do člověka pomocí chytrých až
lstivých impulsů možné naprogramovat? Anebo je ideální, když se samotná činnost stává životní
potřebou? Tato kniha přibližuje šest základních aspektů životní motivace a ukazuje její tajemství.
160 stran | 145×205 mm | 279 Kč

Knihy nakladatelství Eminent jsou k dostání, případně si je můžete objednat ve všech knihkupectvích
České republiky a Slovenska,
a na internetu ve výhodné akci

www.eminent.cz 4 knihy za cenu 2

NOVINKA
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Slavné „Véčko“
stvoří rekord
Každý se může připojit
k pokusu o „listopadový“
zápis do české knihy
rekordů na počest
Václava Havla.
ČR | Symbol sametové revoluce, logo
Občanského fóra i obecný znak toho, že
se vám něco podařilo. Prsteník a ukazovák každého člověka umí geniálně
jednoduchým gestem ukázat triumf.
Viktorka, Véčko nebo Havlův
pozdrav – říkat tomu můžete různě. Ale poprvé od revoluce lze
tímto gestem pomoct něčemu
velkému.
Agentura Dobrý den vyzývá u příležitosti oslav 30 let
svobody všechny Čechy k vytvoření společného Rekordu
pro listopad 1989. Jeho součástí se stane každý, kdo do

30. listopadu 2019 nahraje na web
www.nejvicvecek.cz svou fotku, na které bude gesto ruky se vztyčeným ukazovákem a prostředníkem tvořícími písmeno „V“. „Přispět lze také prostřednictvím Instagramu, kde fotku s ‚véčkem'
je
třeba
označit
hashtagem
#nejvicvecek. Z jednotlivých fotografií
vznikne rekordní galerie Nejvíc véček,“
říká za organizátory David Rafaj.
Jakou fotku s „véčkem“ kdo pošle, je
na každém – může jít o selfie, skupinovou fotku nebo třeba fotku výtvarného díla s daným motivem. Akce začala 1. listopadu
a na webu www.nejvicvecek.cz je už teď spousta snímků
z mnoha koutů Česka.
Součástí oslav bude také rekordní pokus „Největší véčko
z lidí“, který se uskuteční v pátek 15. listopadu na ploše
pelhřimovského Masarykova náměstí.
(kuk)

INZERCE

Aplikace OLMA si rozumí
se všemi našimi chytrými
produkty.

Naskenujte libovolný čárový kód
z produktu OLMA a dozvíte se více.
Více informací na www.olma.cz

Mnoho podob. „Véčko“ proslavil Václav Havel, který gesto používal při Sametové revoluci i ve funkci prezidenta. Dole jsou jedny z prvních snímků zapojených do rekordu.
FOTO | MAFRA A AGENTURA DOBRÝ DEN
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Knihy: Z dějin, horor i mazlíčci
Krok do propasti

Sedmilhářky

Strašidelná vagina

Prima mazlíček

Michal Stehlík

Liane Moriarty

Carlton Mellick III

Klára Kotábová, Kaira Hrachovcová
Příběhy s
dobrým
koncem
Sepsala
Klára Kotábová, ilustrací se
ujala herečka Kateřina Kaira
Hrachovcová. Průvodce psí duší
plný příběhů, které chytnou za srdce.
Co vše musí pejsci prožít, aby našli svůj
vysněný domov s měkkou pohovkou,
stále plnou miskou, mořem lásky? Stačí
podívat se do psích očí a zjistíte, že někdy může být taková výprava za štěstím
pořádně složitá. Naštěstí jsou psi optimisté a vědí, že pokud se situace nevyvíjí dobře, tak to stále ještě není konec.
Čtěte příběhy pejsků, kteří se museli o
své místo na slunci porvat.
128 stran, agentura Solootions,
TV Prima a Euromedia

37 osobních
příběhů roku
1937
Kniha mapuje rok 1937 v
československých dějinách. Jde o
37 osobních
příběhů roku
1937, od prezidenta T. G.
Masaryka
přes spisovatele Karla Čapka, fotbalistu
Josefa Bicana, herečku Lídu Baarovou
či rodinu právě narozené Madeleine
Albrightové. Nechybí ani Konrad Henlein, Vojtech Tuka či Max Brod. Vedle
toho je celý rok rámován měsíc po měsíci dvanácti světovými událostmi, například španělskou válkou, moskevskými
procesy, tragédií vzducholodi Hindenburg, úspěchem sovětských letců na severním pólu či nankigským masakrem
japonsko-čínské války.
186 stran, Nakladatelství Academia

„Po čertech dobrá kniha. Zábavná i děsivá.“
(Hodnocení autora
bestsellerů Stephena
Kinga)
Jane je do sebe uzavřená šedá myška,
sama vychovává pětiletého syna. A ten se teď začal ptát po
svém tátovi. Madeline je velká parádnice a přitom neřízená střela. Ztrpčuje
jí život její exmanžel: po letech si zničehonic vzpomněl, že by se mohl podílet na výchově jejich dcery. Celeste je
zasněná, poněkud vynervovaná místní
kráska. Co ji ale může trápit, když má
tak hodného, hříšně bohatého manžela
a přepychový dům? Snad jen ta jejich
dvojčata jsou občas na zabití. Každá z
nich je jiná, a přesto jsou nejlepší kamarádky. Příběh tří matek, v němž se
všechno zvrtne: jedné z nich někdo
unese chlapečka. HBO točila podle
předlohy minisérii s Nicole Kidmanovou a Reese Witherspoonovou.
440 stran, Nakladatelství Ikar

„Mellick ilustruje lidský
úděl lépe než
mnoho autorů
tzv. realismu.“
(Z recenze
The Magazine of Bizarro
Fiction)
Svou excentrickou přítelkyni Stacy
Steve bláznivě miluje. Teď však jejich
sexuální život nestojí za nic, neboť Steva trápí zneklidňující kvílivé zvuky, které se linou ze Stacyiných intimních partií. Stacy si je vědoma, že jí straší ve vagině, ale nedělá z toho žádnou vědu.
Když se z ní jednoho večera vysouká
kostlivec, Stacy pochopí, že v sobě ukrývá záhadné nebezpečí. Přesvědčí svého
přítele, aby se do ní vplížil a zjistil, co
ono zvláštní místo skrývá… Jde o jedno
z vrcholných děl žánru bizarro fiction,
kombinace groteskna, hororu a erotiky.
192 stran, Nakladatel Carcosa

INZERCE

MAĎARSKO–SLOVINSKO
TERMÁLY

VÁNOCE, SILVESTR 2019 – pobyty autobusem i vlastní dopravou.
Prodej na rok 2020 zahájen!
(Répce Gold / Répce – Bükfürdő, Park Inn – Sárvár, Park Inn – Zalakaros a další).
Rezervace, bližší info:
CK Hungariatour – Brno, Tel.: 603 485 226, Ostrava, Tel.: 596 115 139, www.hungariatour.cz

Česká republika

V žádné estrádě nebo
silvestrovském pořadu
nesměla chybět jeho
scénka. Za pár dní
uplyne sto let, co se
narodil oblíbený lidový
komik Jaroslav Štercl.
ČR | „Já jsem na Vás fanda, neb s Vámi
je vždycky sranda!!“ napsal v roce 1970
Jan Werich na svou rozesmátou fotografii, kterou věnoval Jaroslavu Šterclovi,
originálnímu estrádnímu hercovi.
Jarda Štercl, jak si nechával říkat, se
narodil 18. 11. 1919 a už v sedmnácti letech vystupoval před publikem. Třeba na
kabaretní scéně Nuselského pivovaru.
Na jeho živelný styl vzpomínal cimrmanolog Miloň Čepelka: „Nervní pohyb postavy, jako by byla na gumičku nebo na
klíček, úsměv od ucha k uchu a neustálé
pochechtávání či pomroukávání...“
Šterclova věčně dobrá nálada dokázala rozparádit naplněné sály tak, že se
otřásaly smíchem. A často nešlo jen o
plytké legrácky. Když v roce 1968 vystupoval v operetě Na tý louce zelený,
neodpustil si v roli hajného Štětivce
štiplavé narážky na srpnové obsazení
Československa „spřátelenými“ armádami. Štětivcova žena posílá hajného zaINZERCE
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Škraloupy Jardy Štercla

Kabaretiér a estrádní komik
Jarda Štercl pocházel z Blovic na
Plzeňsku. Jeho temperament
a šibalství bývaly pověstné.
V televizi kdysi pravidelně
povzbuzoval hláškou „buď fit!“.
FOTO | NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV,
ROZHLAS.cz, MAFRA

točit s pytláky. A Štercl jí tehdy v roli
odpovídal: „Copak můžu do lesa s dvojkou, když jsou tam jednotky?!“
Král českých seriálů, scenárista Jaroslav Dietl začal psát přímo pro Jardu
Štercla hlavní roli v televizní sérii Můj
přítel štvanec. S podtitulem „muzikál

pro všední den“ měl satiricky mířit na
střední kádry. Po natočení dvou dílů
však přišel zákaz, prý přímo od prezidenta Novotného. Možná i kvůli takovým „škraloupům“ Jaroslav Štercl nikdy neztvárnil velkou postavu na plátně
nebo v „celovečeráku“ televize. Zbyly

na něho drobné komické roličky listonoše, řidiče aerovky, kulisáka, pumpaře,
vrátného na nádraží či malíře. Při své
skromnosti je hrál celým srdcem a s vervou. Stačí připomenout právě postavu
poštmistra v populární parodii na westerny Limonádový Joe.
V Divokém západu se Štercl našel.
Zbožnoval americké grotesky a kovbojky. „Byl to celoživotní pravý trempík,“
prohlašoval komikův přítel Standa Procházka, kdysi proslulý zpěvák dechovkových písniček. Sám Štercl skládal i
zpíval trampské songy, prochodil Divokou Šárku, oboru Hvězda, Brdské lesy a
nejvíce si oblíbil legendární osadu Ztracenka nedaleko Štěchovic.
Štercl si svůj životní sen splnil i díky
pozvání Alfréda Radoka na Expo 1967
v Montréalu. S Laternou magikou se
účastnil světové výstavy a rok nato zájezdu do Mexika. Zamířil na Aljašku, viděl vytoužený Yukon i Klondike. Cestoval jen s tornou na zádech a lahví whisky. Temperamentní mluva a šibalské
oči, ale i encyklopedické znalosti, kterými překvapil na sklonku 60. let v televizní soutěži Souboj s pamětí, dodnes těší
Šterclovy obdivovatele.
(kor, if)
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Česká republika

Zle na střelnici

Velmi podivné Prostřeno! v Jihomoravském kraji
ČR | Na jihu Moravy se v soutěžním pořadu Prostřeno! v pondělí postaví k plotně sebevědomý řidič dodávky David
(52 let). V jeho malém bytě bude vedro
a pěkné dusno. David se netají tím, že
by rád vyhrál, jenže připálí nákyp.
V úterý vaří servírka Klára (27). Pomalu se odhalí charaktery jednotlivých
soupeřů. Klára jako dezert připraví zeleného ježka. Toho hosté ještě neviděli. A
zachutná jim obrácený řízek?
Středeční večer má na starosti barmanka Petra (38). Hosty pozve do útulného bytu. Večer ale zahájí na střelnici,
kde se těhotné Sabině udělá zle. Jak to
ovlivní atmosféru? A zvládne Petra své
soupeře po tom všem pohostit? Vaření
miluje a troufne si i na složitější recepty.
Ve čtvrtek budou všichni zvědaví na
Horseta. Zpěvák a barman totiž své pravé jméno ani věk neprozradí. Horset pozve soupeře do staré továrny, kde bydlí.
V kuchyni nemá pitnou vodu, zato místo obýváku je zkušebna i s pódiem. Přes
zimu žije na Kanárech, kde přespává v
jeskyni. V kuchyni hodně improvizuje.

Jako poslední se k plotně postaví nastávající maminka Sabina (21). V Prostřeno! před časem soutěžil její partner.
Jedl dřevo a soupeřkám dal ochutnat
smůlu. Sabině se v kuchyni ne všechno
povede. Kdo si s kým vjede do vlasů?
Vyhraje 60 tisíc nejlepší kuchař, nebo
největší taktik? Sledujte Prostřeno! na
Primě každý všední den od 17.50 hodin.
Krémové žampiony s mletým masem
Ingredience: 5 krémových žampionů, 200 g
mletého
masa mix,
1 menší cibule, 1 lžíce hořčice, trochu
mletého pepře, čerstvý tymián, 1 lžička
strouhanky, 5 plátků anglické slaniny,
2 lžíce sádla, sůl, pepř. Postup: Lžičkou vydlabeme vnitřek hub, každý klobouček vyložíme plátkem slaniny.
Ochucené mleté maso spojíme s troškou najemno pokrájené cibulky, přidáme hořčici, strouhanku a tymián. Kaž-

Horset (zcela vlevo) žije přes zimu v jeskyni u moře.
dý žampion naplníme po okraj a dáme
do pekáčku, kam přidáme dvě lžíce sádla a trošku vody a pečeme dvacet minut
na 180 °C v troubě.
Obrácený řízek s bramborovo-křenovým a batátovým pyré
Ingredience – řízky:
kuřecí prsa,
cornflakes,
solamyl, citronová kůra,
vejce, olej na smažení. Přílohy: brambory, batáty, mléko, máslo, křen, drcený
kmín, jarní cibulka, sůl, pepř. Postup:
Kuřecí řízky lehce naklepat, opepřit, osolit, pokapat citronem a posypat citronovou kůrou. Nechat uležet chvilku v ledni-

FOTO | FTV PRIMA

ci a připravit si těstíčko z vajec, mouky a
mléka + sůl, pepř, zbytek kůry a šťávy z
půlky citronu. Nadrtit cornflakes. Každou porci masa nejdříve obalit v solamylu, namočit do těsta a obalit v drcených
lupíncích. Osmažit minutu z každé strany na oleji a vyskládat na plech. Nechat
dopéct v troubě. Lze podsypat (ať se
maso nepřichytává) i posypat nahrubo
nasekanou cibulí a slaninou. Péct půl hodiny zakryté a pak deset minut odkryté.
Bramborovo-křenové pyré: Uvařit si
oloupané brambory (až se téměř rozpadají). Scedit, přidat máslo a nastrouhaný
křen, Rozmixovat a přidat horké mléko
– podle hustoty. Batátové pyré: Batáty
oloupat, nakrájet, přidat tři špetky drceného kmínu a uvařit hodně doměkka.
(kot)
Slít a vyšlehat s troškou másla.

INZERCE

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?
Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

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

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

Slavnostní vyhlášení
soutěže Realiťák roku

Více informací a vstupenky získáte na webu
www.realitni-ples.cz

1. Realitní ples, 18.1.2020, Národní dům na Vinohradech

Hlavní partneři soutěže Realiťák roku:

Finance
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Ředitel společnosti
Zonky Pavel Novák.

Každý náš
investor
vydělává
jako malá
banka
Pavel Novák je šéf finanční společnosti Zonky, která
umožňuje čerpat půjčky i investovat do nich. Doufá,
že jednou bude finanční gramotnost Čechů mnohem
vyšší než dnes. I proto ji vysvětluje dětem na školách.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Pojem finanční rezerva je stále pro
mnoho Čechů takřka cizí. Při svých návštěvách škol a debatách s teenagery to
pociťuje také ředitel Zonky Pavel Novák. „Dost mě to straší, když si uvědomím, že za pár let si tyto děti budou
moci vzít svůj první úvěr,“ říká muž,
který také dlouhodobě varuje před nebezpečím vánočních půjček, jejichž žně
už jsou za rohem.
Opět je za dveřmi období, kdy se tisíce Čechů zadluží kvůli blížícím se
svátkům, ačkoli ekonomové i další
odborníci před takovým chováním
každoročně hlasitě varují. Je v posledních letech znát nějaký progres
v tom, že by Češi byli v tomto ohledu zodpovědnější?
Z posledních dat, která máme k dispozici, víme, že patnáct procent lidí si půjčuje na to, aby koupili dárky svým známým nebo rodině na Vánoce, a z toho
dvě třetiny tak činí opakovaně. To je
něco, co by mělo varovat všechny. Znamená to, že každý sedmý člověk si na
Vánoce půjčí, a z těch sedmi lidí to pět z
nich dělá pravidelně. Z toho vychází, že
lidé jsou nepoučitelní. Ještě varovnější

signál je, že patnáct procent těchto lidí
má potom problémy se splácením takové půjčky. Bavíme se tady o poměrně
velkých číslech, která v praxi znamenají mnoho naprosto zbytečných problémů.
Jaké bývají pro vánoční a podobné
menší půjčky nejčastější důvody?
Ve třetině případů si lidé půjčují proto,
že nemají finanční rezervu. Ve dvaceti
procentech případů je to proto, že mají
dočasný výpadek finančních prostředků. Myslím si, že pokud člověk nemá finanční rezervu, nebo má výpadek příjmů, tak ta poslední věc, na co by si měl
půjčovat, jsou dárky na Vánoce. Navíc
pokud se podíváme zpět na čísla, tak
v téměř polovině případů se jedná
o půjčku do pěti tisíc korun. Tento typ
půjček je vždycky zatížen vysokými
úroky a to je zase špatně, protože daný
dárek je pak vlastně třeba dvakrát dražší. Většinou se navíc jedná o půjčky od
šesti do dvanácti měsíců, což znamená,
že jakmile se dostanete ze splácení, přijdou další Vánoce a vy se můžete rovnou zadlužit znova.
Zmínil jste, že častým důvodem pro
takové půjčky je absence finanční
rezervy. Pro spoustu lidí to může
být velmi neurčitý pojem. Co je
vlastně ideální finanční rezerva?

FOTO | ARCHIV ZONKY

Dá se pro to použít jednoduché pravidlo. V jakýkoli moment by každý člověk měl mít našetřenou finanční rezervu alespoň ve výši dvou svých platů.
Když si půjčuje, měl by být schopný si
spočítat, že ze své výplaty bude schopen uhradit splátky, svoje životní potřeby, jako je třeba nájem nebo jídlo, a ještě by mu mělo zbýt. Myslím, že se dá použít další jednoduché pravidlo, které
každý zvládne – vezmete si svou výplatu, odečtete si své výdaje na živobytí
a částku, která vám vyjde, rozdělíte dvěma. Jednu polovinu použijete na splátky a tu druhou si šetřete.

„

Zastavme se u samotné služby Zonky, prostřednictvím níž si lidé mohou půjčit, ale také do půjček investovat. Jsou Češi víc ochotní půjčovat druhým, než tomu bylo ještě pár
let nazpátek?
Myslím, že jsou ochotnější. Problém
Zonky byl, a to přiznávám, že náš investorský produkt byl spíše pro menší investory, kterých máme každý měsíc o tisíce víc. Pro ty stále funguje, ale pro větší investory máme nyní nově produkt
Rentiér, díky kterému nemusí investovat do jednotlivých půjček zvlášť a je téměř bezobslužný.

Každý sedmý člověk si půjčí na Vánoce.
Dárky se jim pak prodraží i dvojnásobně.

Jak jsou na tom Češi s pamatováním
na finanční rezervu? Jsme ještě pořád zvyklí šetřit si stranou?
Žádná konkrétní čísla k dispozici nemám, ale na druhou stranu mám takovou svou osobní iniciativu, že chodím
do škol a bavím se s deváťáky o tom,
jak vnímají finance. Musím říct, že ty
děti, kterým je patnáct let, nemají vůbec ponětí o tom, jak by se mělo s penězi hospodařit, co je to finanční rezerva,
jak fungují investice nebo co jsou to
dluhy. Vlastně mě to dost straší, když
vím, že už za tři roky – až jim bude osmnáct, si budou moci vzít svůj první
úvěr. Proto si myslím, že v rámci vzdělávacího systému je hodně důležité,
aby finanční gramotnost byla jeden
z klíčových předmětů už na základních
školách. Abych na vaši otázku jednou
mohl odpovědět, že všichni vědí, co je
to finanční rezerva.

Můžete trochu víc přiblížit, na jakém principu nový produkt funguje?
Doteď bylo možné investovat na Zonky tak, že jste si vybírala úvěry a vkládala do nich jednotlivě od dvou set korun výš – třeba až do dvaceti tisíc korun. Produkt Rentiér je novinka
v tom, že nabízí možnost nevybírat si
půjčky jednotlivě, ale nechat to na
nás. Od padesáti tisíc korun výš můžete investovat tak, že my za vás vybereme od stovky až několika tisíc půjček,
do kterých vaše peníze zainvestujeme. Navíc vždy, když vám od vašich
klientů přijde splátka, my ji znovu zainvestujeme tak, aby vám vaše peníze
pořád efektivně vydělávaly. Představte si to jako takový automatický model pro investování. Je to, jako by každý náš investor vlastnil takovou malou banku.

SENIOŘI A ZDRAVÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Polévky na podzimní neduhy
Nachlazení má sice u seniorů podobný průběh jako
u mladších lidí, ovšem otevírá větší rizika. Imunita
se s věkem snižuje stejně jako pocit žízně a právě
dehydratace je tak častým problémem seniorů
potýkajících se s rýmou a kašlem. Proto je vhodné
do jídelníčku doplnit polévky, které dodají tělu
tekutiny a navíc obsahují suroviny, jež povzbudí
obranyschopnost organizmu.
Polévka z pečené dýně
a jablka se zázvorem
Potřebujeme: 1 střední máslovou nebo
menší hokkaido dýni, olivový olej, sůl,
pepř, 1 menší jablko, 1 červenou cibuli,
2 stroužky česneku, 200 až 300 ml
vývaru (lze nahradit vodou),
plechovku kokosového mléka, 1 lžičku
nastrouhaného čerstvého zázvoru,
špetku mletého, lze přidat i mleté chilli.
Postup: Dýni zbavenou vláken
a semínek nakrájíme na silnější plátky
a rozložíme na plech, pokapeme olejem, osolíme a opepříme a pečeme
v předehřáté troubě 20 minut na 200 °C. Poté dýni obrátíme a pečeme
dalších 20 minut. Jablko i cibuli nakrájíme na osminky. Z plechu
stáhneme dýni, rozložíme na něj cibuli, česnek ve slupce a jablka,
pokapeme je olejem a dáme je péct také na 20 minut. Z dýně sloupneme
slupku, dužinu pokrájíme do hrnce, přilijeme část horkého vývaru
nebo vody a rozmixujeme. Přidáme pečenou cibuli a jablko, dužinu
vymáčknutou ze stroužků česneku, přidáme kokosové mléko, zázvor
a rozmixujeme, podle potřeby naředíme vývarem nebo vodou. Polévku
přivedeme k varu, promícháme, dochutíme solí, kardamomem a chilli,
krátce povaříme a podáváme.
Zdroj: Ilona Smetanová, ONA DNES

Polévka z rajčat, červené čočky a cizrny
Potřebujeme: 2 střední mrkve, 2 stonky řapíkatého celeru,
1 cibuli, 2 stroužky česneku, 4 střední vyzrálá rajčata, 1 lžíci
másla nebo oleje, 2 bobkové listy, půl lžičky sušeného tymiánu,
1 lžíci rajčatového protlaku, sůl, litr až litr a půl zeleninového
vývaru, 200 g červené čočky, 1 malou plechovku cizrny.
Postup: Mrkev nakrájíme na kousky, stonky celeru na silnější
plátky, cibuli na kostičky, česnek na plátky. Rajčata příčně
přepůlíme, přes sítko scedíme šťávu vymáčknutou z rajčat,
dužinu pokrájíme na kostičky. V hrnci rozehřejeme máslo, orestujeme na něm postupně mrkev, cibuli,
česnek a celer, přidáme koření, rajčatový protlak, sůl a zalijeme vývarem nebo vodou a přivedeme
k varu. Do hrnce přidáme přebranou propláchnutou čočku a cizrnu, pokrájená rajčata, šťávu z nich
a společně na mírném plameni provaříme 30 minut.
Zdroj: Ilona Smetanová, ONA DNES

Silná masová polévka s vejcem
Potřebujeme: 1,5 l vody, sůl, 500 g předního hovězího masa,
500 g zadního hovězího masa, 200 g kořenové zeleniny (mrkev,
celer, petržel), 2 cibule, 1 pórek, 2 hřebíčky, 2 rajčata, 2 bobkové listy,
1 snítku čerstvého tymiánu, 1 menší svazek petrželky,
50 g kuřecích jater, špetku šafránu, 5 kuliček celého pepře,
mletý pepř na dochucení, 4 žloutky, trochu nasekané petrželky.
Postup: Mrkev, celer a petržel na pánvi chvíli nasucho opečeme.
Do studené osolené vody vložíme maso, pórek, cibuli s napíchanými
hřebíčky, rajčata, bobkový list, tymián, šafrán a opečenou kořenovou
zeleninu. Uvedeme k varu, ztlumíme plamen a vaříme mírným varem
asi 3 hodiny. Během vaření sbíráme tmavou pěnu a přiléváme
studenou vodu tak, aby polévky neubývalo. Kuřecí játra pokrájíme,
krátce spaříme vařící vodou a vložíme do vývaru. Vaříme dále ještě
asi 30 minut. Vývar přecedíme přes jemný cedník, dosolíme
a dopepříme podle chuti a z povrchu sebereme tuk.
Do polévkových šálků nalijeme vroucí vývar a do
každého vložíme pečlivě oddělený žloutek
společně s petrželovou natí.
Zdroj: Dana Obermajerová
(iDNES.cz)
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Jak pomohla Renta z nemovitosti manželům Fridrichovým
Většina seniorů v České republice je
relativně bohatá, vlastní totiž nemovitost a peníze v ní mají „zmrazené”.
Na českém trhu dnes již existuje řešení, jak se k části peněz z nemovitosti
dostat formou Renty z nemovitosti.
Ta pomohla i manželům Fridrichovým.
Manželé Fridrichovi žijí v pěkném třípokojovém bytě v Praze na Proseku.
Do bytu se nastěhovali jako jedni
z prvních a v domě se znají s většinou
sousedů. Paní Janě je 66 let a její manžel je o 6 let starší.
Manželé měli při odchodu do důchodu našetřeno přes 200 tisíc korun.
Ale vzhledem k výši jejich důchodů,
dohromady 19 tisíc korun měsíčně,
se jim úspory rychle snižovaly. To přitom nemají žádné velké výdaje. Nejvíce utrácejí za provoz domácnosti
a za náklady spojené s autem. Jejich
jediným nešvarem je kouření, za cigarety utratí téměř 2 000 Kč měsíčně.

Když se v novinách dočetli o Rentě
z nemovitosti, tak se o tuto možnost
začali zajímat. Zvažovali také možnost prodeje bytu a přestěhování
se do menšího. Ačkoli by prodejem
mohli získat větší sumu peněz najednou, přišli by o své známé prostředí
a navíc - stěhovat se na stará kolena
opravdu nechtěli. Proto se nakonec
rozhodli pro Rentu z nemovitosti.
„Jsme nadšeni, že jsme se o Rentě
z nemovitosti dozvěděli. Perfektně
vyřešila náš problém,” říká pan Fridrich.
Fridrichovi zvolili variantu měsíčních
plateb. Po dobu 10 let budou dostávat téměř 9 000 korun měsíčně.
Záměr pořídit si Rentu z nemovitosti
probrali se svou dcerou.
„Chtěli jsme, aby o našem rozhodnutí
věděla. Utrácíme sice naše peníze, ale
přeci jen tím ukrajujeme z jejího dědictví. Dcera naše rozhodnutí respek-

tuje.“ Vysvětluje pan Fridrich a dodává, že chvíli trvalo, než se rozhodl.
„Ze začátku jsem měl trochu obavy,
zda peníze opravdu na účet přijdou.
Všechno ale proběhlo hladce a nyní
jsem už úplně klidný. Peníze chodí
na účet pravidelně a my si můžeme
dovolit mnohem víc než dřív, dokonce můžeme občas přilepšit i dceři
a vnoučatům. Navíc je byt nadále
náš a tak s ním můžeme nakládat
po svém. ” Uzavírá pan Fridrich.

Výhody Renty z nemoVitosti:

ChCete Vědět VíC?

z Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

z Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy na
www.rentaznemovitosti.cz.

z Za života nemusíte nic splácet.
z Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
z Můžete žít důstojněji
a život si více užívat

z Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
z můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
z Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

Nejen v čekárnách
u lékařů, ale také třeba
v domovech seniorů.
Všude tam se mohou
lehce šířit nebezpečné
pneumokoky. Riziko
nákazy roste s věkem.
5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Pneumokoky umí v lidském těle nadělat pořádnou škodu. O to víc, je-li organizmus oslabený nějakou dlouhodobou nemocí. Šíří se proto snadno nejen mezi pokašlávajícími pacienty v čekárnách lékařů, ale
také například v domovech pro seniorech.
„Všichni lidé žijící v ústavních zařízeních pro seniory, ale také ti, kteří jsou hospitalizováni v nemocnicích či v léčebnách
dlouhodobě nemocných, lze považovat za
ohrožené,“ dlouhodobě upozorňuje Rastislav Maďar, přední český specialista v
oboru epidemiologie, prevence a kontroly
infekčních nemocí a cestovní a tropické

Čekárny i LDN. Ráj
pro zákeřnou nákazu
medicíny. Tento fakt, který si třeba leckdo
ani neuvědomuje, je přitom logický.
V těchto zařízeních obvykle žijí chronicky nemocní lidé s dlouhodobými zdravotními problémy. A právě i řadu měsíců či
dokonce let oslabený imunitní systém funguje jako pozvánka pro pneumokokové infekce, které pak mívají těžší průběh, ale
také vyšší pravděpodobnost závažných následků. V některých případech mohou být
i smrtelné. V takovém prostředí se pak zákeřná infekce roznáší velice snadno.
Opomíjet možnost očkování proti pneumokokovým infekcím, které mají navíc osoby starší 65 let v České republice zdarma,
ve víře, že nejrůznější zařízení pro seniory
jsou sama o sobě bezpečným územím, proto není namístě. Navíc podle dostupných
studií roste riziko pneumokokového onemocnění společně s věkem. Ve věku 50 až
65 let je riziko oproti mladší cílové skupině
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dvakrát vyšší, ve věku 65 až 80 let 2,5krát
vyšší a ve věku nad 80 let 4,9krát vyšší. Stárnutí samo o sobě je tak dalším faktorem, který imunitní systém negativně ovlivňuje. Odborníci proto opět spouští informační kampaň. „Zůstat zdravý je základním předpokladem pro to, moci si užívat života. Navazuje-

me proto na dva předchozí ročníky akce
‚Pneumokok není pro starý‘, jejímž cílem
je upozornit na to, že pneumokoková onemocnění jsou pro seniory velmi nebezpečná, a na to, že existuje účinná prevence v podobě očkování,“ vysvětluje Jan Lorman, ředitel organizace ŽIVOT 90.

INZERCE

Nedopusťte,
aby zápal plic pokazil vaše plány
Chraňte se proti pneumokokovému
zápalu plic očkováním!
Ve zvýšeném riziku onemocnění jsou
především pacienti s:
— chronickým onemocněním srdce,
— chronickým plicním onemocněním (astma,
chronická obstrukční plicní nemoc),
— diabetem,
— nádorovým onemocněním,

Požádejte svého lékaře o vakcínu proti
pneumokokovým infekcím.

1 dávka vakcíny Prevenar 13 přispívá
k dlouhodobé ochraně, nutnost
přeočkování nebyla stanovena!

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož
výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13
neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před
typy neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.
Pfizer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 283 004 111, www.pfizer.cz
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— a dále kuřáci a lidé starší 65 let.

CESTY DO IZRAELE
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Tel Aviv, živá brána do Izraele
Stále více Čechů vyráží
do Izraele. Láká je
atraktivní noční život,
příroda, pláže i příjemné
klima. Cestovatelé
doporučují navštívit
druhé největší město
židovského státu Tel
Aviv s historickou Jaffou.
ČR | Izrael je prodloužená ruka Západu
na Blízkém východě. Technologie jako
v Německu, zdravotnictví jako ve Švýcarsku, pohostinnost lepší než v Rakousku. A země zaslíbená pro dobroduhy a
dovolenkáře. Blízkovýchodní stát nabízí vše, co od pořádné dovolené čekáte.
Od skvělého moře, přes léčebná místa,
moderní živá města, či unikátní architektonické památky, nad kterými se tají
dech.
INZERCE

Krásný historický přístav Jaffa s moderním Tel Avivem v pozadí.
Většina Čechů, kteří se vydají do Izraele, začíná své blízkovýchodní dobrodružství v Tel Avivu. Ten je moderním
velkoměstem, které pulzuje životem,
zvláště tím nočním. Město je považováno za ekonomické a kulturní centrum Izraele a jako v každém velkoměstě v
něm najdete nepřeberné množství restaurací, kaváren, barů a nočních klubů.
Turisté sem jezdí i za mořem, především pak na vyhlášenou pláž Tayelet.
Jako středomořské kosmopolitní město je Tel Aviv magnetem mezinárodního cestovního ruchu a bývá označován
jako „izraelská Barcelona“. Ve městě je
44 hotelů s až šesti tisíci pokoji, jsou
zde mimo jiné zastoupeny hotelové řetězce Crowne Plaza, Sheraton, Dan,
Isrotel nebo Hilton. Kvůli svému nočnímu životu je někdy Tel Aviv, podobně
jako New York, označován jako „město, které nikdy nespí.“ Noční život je
díky množství barů a nočních klubů čilý
zejména v oblasti plážových promenád.
Je zde mimořádná koncentrace sushi restaurací a zdejší italské restaurace byly
italským ministerstvem zemědělství
označeny za ty nejlepší mimo Itálii.
Pokud byste se chtěli v Tel Avivu usadit na delší dobu, stačí projít 2 ulice a vybavíte stylově celý svůj byt. Množství
obchůdků s originálním zbožím je nepřeberné.

Mráz tady nečekejte
Každého cestovatele musí zajímat počasí, které umí s dovolenou pořádně zamávat. Tel Aviv má typické středozemní
klima s horkými léty, příjemnými jary a
podzimy a chladnými deštivými zima-
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mi. Vlhkost vzduchu je díky blízkosti
moře celoročně vysoká. Zimní teploty
se obvykle pohybují mezi 10 a 15 °C a
zřídkakdy klesnou pod 5 °C. Od roku
1950 zde nebylo zaznamenáno vydatné
sněžení. V létě je průměrná teplota
26 °C a denní teploty často překračují
32 °C.

Starověká Jaffa
Součástí Tel Avivu je i původní starobylé přístavní město Jaffa, jehož starověká
architektura je kontrastem jinak moderního velkoměsta. Do Jaffry je možné dojít po pláži. Podle bible byla Jaffa založena hned po potopě Noemovým synem Jafetem. Patří k nejstarším přístavům na světě – lodě sem připlouvaly již
před čtyřmi tisíci lety – a dodnes si uchovává svoji působivou atmosféru. Z Jaffy pocházel také biblický Jonáš, který
měl jít kázat do Ninive, ale jelikož se
mu moc nechtělo, Bůh poslal velrybu,
která ho snědla. V jejích útrobách pak
zůstal tři dny, kdy měl čas zamyslet se
nad svojí leností.
Kdo cestuje do Izraele měl by pamatovat na tamější svátky a slavnosti, které
jsou ovlivněny náboženstvími. Nejvýznamnějším svátkem je šabat, trvá vždy
od pátečního do sobotního soumraku.
Je to den plný modliteb a den bez práce.
Jako turisté jej zaznamenáte hlavně
díky tomu, že v tento den nefunguje veřejná doprava a téměž žádné oficiální
veřejné služby.
Zažít tam můžete i Chanuku – svátek
světel, Simchat Tora – radost z Tóry
nebo Pesach – svátek nekvašeného chleba. Jejich data se každým rokem mění.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 9. listopadu 2019

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

8.30 StarDance X... kolem dokola 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
Nepovedený kouzelník 14.05 Černovláska
14.30 Území bílých králů (2/7) 15.25 Stříbrný
vítr 17.05 Hercule Poirot 18.00 Bydlet jako...
na vlně 18.25 Kluci v akci 18.55 Události za
okamžik a počasí 19.00 Události 19.45
Branky, body, vteřiny

7.15 Looney Tunes: Úžasná show (4, 5) 8.05
Příběhy Toma a Jerryho II (9) 8.25 Krok za
krokem V (3) 8.45 Tvoje tvář má známý hlas
VI 11.30 Koření 12.30 Volejte Novu 13.10 Rady
ptáka Loskutáka 14.10 Mise Nový domov III
15.35 Moderní Popelka 17.10 Plán hry 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.10 Wolverine (6) 6.35 Pirátova rodinka (14)
7.00 Příhody Bolka a Lolka 7.15 M.A.S.H (79)
7.50 M.A.S.H (80) 8.20 Autosalon 9.40 Prima
Partička 10.40 Česko Slovensko má talent
12.20 Umění zločinu (3) 13.25 Umění zločinu
(4) 14.40 V podstatě jsme normální. Komedie
(ČR, 1981) 16.40 Jak utopit dr. Mráčka aneb
Konec vodníků v Čechách. Filmová komedie
(ČR, 1974). Hrají J. Hanzlík, L. Šafránková,
M. Kopecký, V. Menšík a další 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.30 X-Men: Nová generace (1) 7.30 Námořní
vyšetřovací služba L. A. X (14) 8.25 Top Gear XXV
9.35 Pevnost Boyard (10) 11.55 Re-play 12.30
COOL Esport 12.55 Futurama VI (13) 13.25
Simpsonovi V (7-10) 15.25 Futurama VI (14) 15.45
COOLfeed 15.55 Ace Ventura 2: Volání divočiny
17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi V (11-14) 19.50
COOLfeed 20.00 Smrtonosná past 2 22.40 Legie
0.40 Živí mrtví VIII (10)

20.00 StarDance X... když hvězdy tančí
Zbývajících sedm soutěžních
párů předvede jive, waltz
a quickstep
21.45 Atlet roku
Přímý přenos slavnostního
předávání cen nejlepším
atletům roku 2019 uvádí
Aleš Háma
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Inspektor Banks III
Kus mého srdce. Krimiseriál
(VB, 2014)
0.30 Banánové rybičky
1.10 Pod pokličkou
1.40 Sama doma
3.10 Zahrada je hra
3.50 Bydlení je hra
4.10 Přes nový práh
4.35 Chalupa je hra
5.05 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 8.55 Policisté v akci 9.55 Na chalupě

10.55 Nové bydlení 12.05 Žena za pultem (8/12)
13.15 30 případů majora Zemana (26) 14.55
Doktor z vejminku (6) 15.55 Delukse 16.55
Extrémní případy 18.20 Postavíme, opravíme,
zvelebíme 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
30 případů majora Zemana (27) 22.00 Dr. Ludsky
(5/10) 23.20 Delukse 0.20 Extrémní případy

NEDĚLE 7.25 Policisté v akci 8.30 Policisté
v akci 9.30 Policisté v akci 10.35 Policisté v akci
11.35 Třetí patro (1/6) 13.10 30 případů majora
Zemana (27), krimiseriál (ČR, 1978) 14.50 Dostih,
sportovní drama (ČR, 1981) 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.45 Ten pravý pro život,
romantický film (Rak./N, 2012) 0.50 Na chalupě
PONDĚLÍ 9.25 Soudní síň – cz 10.20 Policisté

v akci 11.20 Odsouzené II (29) 12.25 IQ TAXI CZ
13.00 Divocí koně (31) 14.15 Soudní síň 15.20
Soudní síň 16.20 Policisté v akci 17.20 IQ TAXI CZ
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Dostih 22.10 IQ TAXI CZ 22.50 Jak jsem
přežil 23.50 Policisté v akci 0.50 Nové bydlení
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20.15 Tvoje tvář má známý hlas VI
23.00 Dostaň ho tam
Komedie (USA, 2010)
1.05 Plán hry
Komedie (USA, 2007)
2.45 Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans (22)
3.45 Ordinace v růžové zahradě 2
(576)

20.15 Temný Kraj II (11)
Vzkříšení 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2019). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková-Badinková, J. Teplý,
K. Zima. Režie J. Bártů
21.30 Polda II (2)
Půlnoční striptýz. Detektivní
seriál (ČR, 2017). Hrají
D. Matásek, I. Orozovič,
O. Pavelka, J. Vyorálek
22.45 Rivalové navždy –
bitva o tenisky (2/2)
Drama (N, 2015). Hrají H. Koffler,
Ch. Friedel, H. Herzsprungová,
A. Levshinová a další
0.45 13
Thriller (USA, 2010). Hrají
S. Riley, J. Statham, M. Rourke.
Režie G. Babluani
2.45 Umění zločinu (3)
Galantní vražda 1/2. Krimiseriál
(Fr., 2017)
3.50 Umění zločinu (4)

ÚTERÝ 11.25 Odsouzené II (30) 12.30 IQ TAXI

CZ 13.05 Divocí koně (32) 14.25 Soudní síň 15.25
Soudní síň 16.25 Policisté v akci 17.20 IQ TAXI CZ
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Třetí patro (1) 21.45 Policisté v akci 22.50 IQ TAXI
CZ 23.25 Ve jménu zákona (36) 0.30 Nové bydlení

STŘEDA 11.20 Odsouzené II (31) 12.30 IQ TAXI
CZ 13.05 Divocí koně (33) 14.25 Soudní síň 15.25
Soudní síň 16.25 Policisté v akci 17.25 IQ TAXI CZ
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 30 případů majora Zemana (28) 22.05
Delukse 23.05 IQ TAXI CZ 23.50 Policisté v akci
ČTVRTEK 11.25 Odsouzené II (32) 12.30 IQ
TAXI CZ 13.05 Divocí koně (34) 14.20 Soudní síň
15.25 Soudní síň 16.25 Policisté v akci 17.20 IQ TAXI
CZ 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Extrémní případy 21.25 Doktor z vejminku (7)
22.30 IQ TAXI CZ 23.05 Policisté v akci

PÁTEK 11.25 Odsouzené II (33) 12.30 IQ TAXI

CZ 13.05 Divocí koně (35) 14.20 Soudní síň 15.20
Soudní síň 16.25 Policisté v akci 17.20 IQ TAXI CZ
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Žena za pultem (9) 21.25 Léto na Syltu
23.25 IQ TAXI CZ 0.00 Policisté v akci

Relax
SOBOTA 7.30 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Doktor z hor 11.30 Top
Relax 11.35 Teleshopping 11.55 Luxus store 15.15
Teleshopping 15.55 Top Relax 16.10 Paní domu
16.40 Zvěřinec 17.10 Esmeralda 18.05 Esmeralda
19.00 Esmeralda 20.00 Esmeralda 21.00
Esmeralda 21.50 Megakoncert rádia Čas 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 7.30

Nespoutaný anděl 8.30
Nespoutaný anděl 9.30 Nespoutaný anděl 10.30
Nespoutaný anděl 11.30 Top Relax 11.35
Teleshopping 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping
16.00 Na červeném koberci 16.30 Pralinky 17.10
Esmeralda 18.05 Esmeralda 19.00 Esmeralda
20.00 Esmeralda 21.00 Esmeralda 21.50 Vladimír
Hron: Poslední zhasne 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 11.10 Teleshopping 11.25 Pohodové

zprávy 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping 15.35
Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Na červeném koberci 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
4.15 Nakládačka 2: Zpátky na led 6.15 Odložené
případy V (13, 14) 8.05 Zamilovaná do vraha 9.55
Teleshopping 10.25 Pán prstenů: Společenstvo
prstenu 13.55 Happy Feet, animovaný film
(USA/Austr., 2006) 15.50 Beethoven: Velký trhák,
komedie (USA, 2008) 17.55 Dva bratři, dobrodružný
film (Fr./VB, 2004) 20.00 Karlík a továrna na
čokoládu, dobrodružný film (USA/VB, 2005) 22.15
Výměna, drama (USA, 2008)

Prima Max
6.05 Pirátova rodinka (13) 6.35 Wolverine (5) 7.05
Zpravodajství FTV Prima 8.00 Vítejte doma VI (5)
9.00 Bezva ženská na krku 11.05 Jak ukrást Venuši
13.50 Hříšná cesta do ráje, komedie (USA, 2013)
15.35 Žoldnéř, western (It./Šp., 1968) 17.55 Proč
kočka není pes?, romantická komedie (USA, 1996)
20.00 Táta na plný úvazek, romantická komedie
(USA, 2004) 22.15 Vraždící opice, horor (USA,
2013) 0.05 Legie, akční horor (USA, 2010)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus store

15.15 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Paní domu 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 Zvěřinec 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.15 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl
16.55 Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové
zprávy 19.15 Indian – Pořad o hrách 19.35 Filmové
novinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda
21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy

ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.15 Teleshopping 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 Paní domu 23.45 Luxus store

PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus store

15.15 Teleshopping 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

ČÍSLO 288

neděle 10. listopadu 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.15
15.20
16.55
17.55
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.05
21.25
22.00
22.24
22.25
0.10

Zajímavosti z regionů 6.25 Stříbrný
vítr 8.05 Úsměvy Zdeňka Řehoře
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.25 Objektiv
10.55 Hříchy pro diváky detektivek
(5/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Chytrá princezna
Duch času
Nejlepší kšeft mýho života
Vlak dětství a naděje (5/6)
Herbář VII
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance X... kolem dokola
Toman (1/2)
Historické drama (ČR/SR, 2018)
168 hodin
To se ví
Výsledky losování Šťastných 10
Vím, že jsi vrah...
Krimifilm (ČR, 1971)
Inspektor Banks III

Nova
5.50
6.45
7.35
7.55
9.40
11.45
13.50
15.40
17.25
18.50
19.30
20.20
21.35
22.50
23.20
1.40
3.10
3.45
4.25

Tlapková patrola (15, 16)
Looney Tunes: Úžasná show
(6, 7)
Příběhy Toma a Jerryho II (10)
O Rampelníkovi
Muzikál ze střední 2
Dračí srdce
Parta hic
Kameňák 4
Komedie (ČR, 2013)
Slavnosti sněženek
Komedie (ČR, 1983)
Hospoda (48)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Dáma a Král II (11)
Jak básníci přicházejí o život.
Detektivní seriál (ČR, 2018)
Dáma a Král (3)
Ve víně je vražda. Detektivní
seriál (ČR, 2017)
Střepiny
Krycí jméno U. N. C. L. E.
Akční komedie (USA/VB, 2015)
Parta hic
Krok za krokem V (4)
Co na to Češi
Volejte Novu

6.10
6.40
6.55
7.10
7.35
8.45
9.20
9.50
11.00
11.50
12.45
13.30
13.45
14.10
14.55
16.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.10
0.30
1.50

Prima

Nova Cinema

Wolverine (7)
Super Wings (1)
Bolek a Lolek mezi horníky
M.A.S.H (81)
Hitlerovi bodyguardi (9)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Vůně zločinu III (5)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
To je vražda, napekla: Záhada
švestkového pudinku
Cena za štěstí
Drama (ČR, 2019)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Dokonalý polibek
Romantická komedie
(Kan., 2018)
Valkýra
Historické drama (USA/N, 2008)
Já, Kajínek
Hitlerovi bodyguardi (9)

6.55 Turner a Hooch 8.50 Dva bratři 11.20 Happy
Feet 13.15 Karlík a továrna na čokoládu 15.30
Sherlock Holmes: Jak prosté (15-17) 18.15 Moderní
Popelka, komedie (Kan./USA, 2004) 20.00 Matrix,
sci-fi thriller (USA, 1999) 22.45 Ninja 2: Pomsta,
akční film (Thaj./USA, 2013) 0.30 Dostaň ho tam,
komedie (USA, 2010)

Prima cool
7.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (15) 7.55 Top
Gear XXV 9.05 Pevnost Boyard (11) 11.25 COOL
Motorsport 11.50 Bikesalon 12.20 Futurama VI (14)
12.50 Simpsonovi V (11-14) 14.50 Futurama VI (15)
15.10 COOLfeed 15.20 Smrtonosná past 2 17.45
COOLfeed 17.55 Simpsonovi V (15-18) 19.50 COOLfeed 20.00 Percy Jackson: Zloděj blesku 22.35 Pod
černou vlajkou IV (9) 23.45 Pod černou vlajkou IV (10)

Prima Max
7.05 Pirátova rodinka (14) 7.35 Wolverine (6) 8.05
Zpravodajství FTV Prima 9.45 Vítejte doma VI
(5, 6) 11.40 V podstatě jsme normální 13.30 Proč
kočka není pes? 15.40 Táta na plný úvazek 17.50
Maminčin seznam 20.00 Nepřítel před branami,
válečný film (VB/Fr./N/USA/Irs., 2001) 22.50
Rivalové navždy – bitva o tenisky (2/2), drama
(N, 2015) 0.50 Valkýra

pondělí 11. listopadu 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VI 9.45
168 hodin 10.15 Lalůček 10.35
Dobrodružství kriminalistiky 11.25
AZ-kvíz 11.50 StarDance X... kolem
dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vrátný
14.15 Vím, že jsi vrah...
15.55 To je vražda, napsala VIII
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 StarDance X... kolem dokola
20.05 Princip slasti (5/10)
21.05 Rozsudek III
21.35 Reportéři ČT
22.10 Legendy kriminalistiky 2 (10/10)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Na stopě
23.10 Kriminalista

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
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
0.10
1.40
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3770)
Dáma a Král II (11)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (577)
Odložené případy V (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3771)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (95)
Specialisté (41)
Whiskey Cavalier (8)
Beze stopy V (15)
Odložené případy V (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (23)
Krok za krokem V (5)

Prima
6.20
6.50
7.25
8.15
8.55
9.30
10.30
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.55
1.50
2.50
3.50

Wolverine (8)
Super Wings (2)
M.A.S.H (81)
M.A.S.H (82)
M.A.S.H (83)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Pobřeží snů
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (25)
Poslední polda IV (7)
Walker, Texas Ranger II (1)
Námořní vyšetřovací služba (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (206)
Poklad z půdy
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (5)
Walker, Texas Ranger II (1)
Námořní vyšetřovací služba (5)
Poslední polda IV (7)

Nova Cinema
5.15 Nakládačka 2: Zpátky na led 7.10 Dva bratři
9.05 Beethoven: Velký trhák 11.40 Karlík a továrna
na čokoládu 14.20 Natalee Hollowayová 16.05
Muzikál ze střední 2 18.10 Dračí srdce, fantasy film
(USA, 1996) 20.00 Válečný kůň, válečné drama
(USA/Indie, 2011) 22.45 Nezvratný osud 5, horor
(Kan./USA, 2011) 0.30 Krycí jméno U. N. C. L. E.

Prima cool
11.55 Simpsonovi V (15-18) 13.55 Cool Kids (17)
14.20 Re-play 14.55 Futurama VI (16) 15.15
COOLfeed 15.25 Americký chopper VI (10) 16.55
Top Gear XXV 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi V
(19-22) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Česko
Slovensko má talent – Aftershow 20.50 Těžká dřina
21.25 Teorie velkého třesku X (1, 2) 22.20 Kurz
sebeovládání (77) 22.50 Partička 23.35 COOLfeed

Prima Max
6.15 Super Wings (1) 6.35 Wolverine (7) 7.05
Zpravodajství FTV Prima 8.15 Hříšná cesta do ráje
10.00 Jak ukrást Venuši 12.45 Maminčin seznam
14.55 Percy Jackson: Zloděj blesku 17.35 Fontána
pre Zuzanu 2, hudební film (SR, 1993) 20.00 Jak
ztratit kluka v 10 dnech, romantická komedie (USA,
2003) 22.25 Spící agent, akční komedie (USA,
2015) 0.30 Nepřítel před branami

úterý 12. listopadu 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Doktor Martin V 10.35
Vyprávěj 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.25 Zlodějská komedie
Komedie (ČR, 1978)
15.05 StarDance X... když hvězdy tančí
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 StarDance X... kolem dokola
20.05 Vyprávěj
21.00 Dobrodružství kriminalistiky
21.50 Gejzír
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Columbo
23.50 Taggart
0.40 AZ-kvíz

Nova
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
21.40
22.30
23.20
0.15
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3771)
Specialisté (95)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (578)
Odložené případy V (17, 18)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3772)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (929)
Víkend
Whiskey Cavalier (9)
Beze stopy V (16)
Odložené případy V (17, 18)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (1)
Krok za krokem V (6)

Prima
6.20
6.50
7.25
8.15
8.55
9.30
10.30
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.50
23.55
0.50
1.45
2.45
3.45

Wolverine (9)
Super Wings (3)
M.A.S.H (83)
M.A.S.H (84)
M.A.S.H (85)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Vítr nad řekou
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (26)
Poslední polda IV (8)
Walker, Texas Ranger II (2)
Námořní vyšetřovací služba (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (103)
Marta
Vůně zločinu III (6)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (6)
Walker, Texas Ranger II (2)
Námořní vyšetřovací služba (6)
Poslední polda IV (8)

Nova Cinema
5.30 Turner a Hooch 7.20 Odložené případy V
(15, 16) 9.05 Zamilovaná do vraha 10.55
Teleshopping 11.25 Muzikál ze střední 2 13.30
Teleshopping 14.00 Dračí srdce 15.55 Válečný kůň
18.40 Slavnosti sněženek, komedie (ČR, 1983)
20.00 Šéfka, komedie (USA, 2016) 21.55 Hra,
thriller (USA, 1997) 0.20 Nezvratný osud 5

Prima cool
11.40 Těžká dřina 12.15 Futurama VI (16) 12.40
Simpsonovi V (19-22) 14.40 Teorie velkého třesku
X (1, 2) 15.35 Futurama VII (1) 15.55 COOLfeed
16.00 Americký chopper VI (11) 17.00 Top Gear
XXV 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi VI (1-4)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Partička XXL
21.45 Teorie velkého třesku X (3, 4) 22.40 Kurz
sebeovládání (78) 23.05 Cesty k úspěchu

Prima Max
6.45 Super Wings (2) 7.05 Wolverine (8) 7.35
Zpravodajství FTV Prima 8.55 Vítejte doma VI (7, 8)
10.50 To je vražda, napekla: Záhada švestkového
pudinku 12.40 Fontána pre Zuzanu 2 15.10 Jak
ztratit kluka v 10 dnech 17.40 Neandertálci:
Experiment (2/2), thriller (N, 2016) 20.00 Sopka,
akční thriller (USA, 1997) 22.15 Kniha přežití, akční
film (USA, 2010) 0.45 Spící agent

středa 13. listopadu 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Nejlepší kšeft mýho
života. Drama (ČR, 1988) 10.35
Dobrodružství kriminalistiky 11.25
AZ-kvíz 11.50 StarDance X... kolem
dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Šlechetný cowboy Sandy
14.30 Columbo
16.00 To je vražda, napsala VIII
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
20.05 StarDance X... kolem dokola
20.10 Svět pod hlavou (10/10)
21.15 Neviditelní (10/13)
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Columbo
23.50 Případy detektiva Murdocha XII
0.30 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.45
9.40
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
21.40
22.45
23.40
0.35
2.10
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3772)
Ordinace v růžové zahradě 2 (929)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (579)
Odložené případy VI (1, 2)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3773)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Mise Nový domov III
O 10 let mladší II
Whiskey Cavalier (10)
Beze stopy V (17)
Odložené případy VI (1, 2)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (2)
Co na to Češi

Prima
6.20
6.50
7.25
8.15
8.55
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
0.05
1.00
2.00
3.00

Wolverine (10)
Super Wings (4)
M.A.S.H (85)
M.A.S.H (86)
M.A.S.H (87)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Děti štěstěny
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (27)
Poslední polda IV (9)
Walker, Texas Ranger II (3)
Námořní vyšetřovací služba (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (207)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Temný Kraj II (11)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (7)
Walker, Texas Ranger II (3)
Námořní vyšetřovací služba (7)

Nova Cinema
6.25 Odložené případy V (17, 18) 8.10 Sherlock
Holmes: Jak prosté (15-17) 11.20 Válečný kůň 14.35
Moderní Popelka 16.25 Šéfka, komedie (USA, 2016)
18.20 Kameňák 4, komedie (ČR, 2013) 20.00 Dvě
nevěsty a jedna svatba, komedie (ČR, 2018) 21.45
Tři muži v negližé, komediální drama (USA, 1995)
23.45 Matrix, sci-fi thriller (USA, 1999)

Prima cool
12.10 Futurama VII (1) 12.40 Simpsonovi VI (1-4)
14.40 Teorie velkého třesku X (3, 4) 15.35
Futurama VII (2) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký
chopper VI (12) 17.00 Top Gear XXV 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi VI (5-8) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Teorie velkého třesku X (5-8)
22.05 Kurz sebeovládání (79) 22.35 Single Lady II
(1) 23.10 Prima Partička 0.00 COOLfeed

Prima Max
7.15 Super Wings (3) 7.35 Wolverine (9) 8.05
Zpravodajství FTV Prima 9.25 Vítejte doma VI (8)
10.15 Vítejte doma VI (9) 11.20 Žoldnéř 13.40
Neandertálci: Experiment (2/2) 15.55 Sopka 18.15
Staronový začátek, romantický film (USA, 2017)
20.00 Dobrý ročník, romantická komedie (USA,
2006) 22.30 Návrat velkého blondýna, komedie
(Fr., 1974) 0.15 Kniha přežití, akční film (USA, 2010)

čtvrtek 14. listopadu 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Vrátný 10.05 Všechno, co
mám ráda 10.30 Vyprávěj 11.25
AZ-kvíz 11.50 StarDance X... kolem
dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Domov
14.20 Otec Brown VI
15.05 Doktor Martin V
15.55 To je vražda, napsala VIII
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 StarDance X... kolem dokola
20.05 Vyprávěj
21.00 Dobrodružství kriminalistiky
21.50 Máte slovo s M. Jílkovou
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Taggart
23.40 Kriminalista

Nova
5.55
8.50
9.05
10.00
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
21.40
22.15
0.35
1.25
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3773)
O 10 let mladší II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (580)
Odložené případy VI (3, 4)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3774)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (930)
Život ve hvězdách
Test
Thriller (USA, 2003)
Odložené případy VI (3)
Odložené případy VI (4)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (3)

Prima
6.20
6.50
7.25
8.15
8.55
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.55
1.50
2.50
3.50

Wolverine (11)
Super Wings (5)
M.A.S.H (87)
M.A.S.H (88)
M.A.S.H (89)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
To hlavní je láska
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (28)
Poslední polda IV (10)
Walker, Texas Ranger II (4)
Námořní vyšetřovací služba (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (104)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (8)
Walker, Texas Ranger II (4)
Námořní vyšetřovací služba (8)
Poslední polda IV (10)

Nova Cinema
5.55 Natalee Hollowayová 7.15 Odložené případy
VI (1, 2) 9.05 Jako vejce vejci 11.20 Teleshopping
11.55 Šéfka 13.50 Teleshopping 14.20 Kameňák 4
16.05 Dvě nevěsty a jedna svatba 17.50 John Q,
drama (USA, 2002) 20.00 Pán prstenů: Dvě věže,
dobrodružný rodinný fantasy film (N. Zél./USA,
2002) 23.30 Tunel smrti, horor (USA, 2005)

Prima cool
12.10 Futurama VII (2) 12.40 Simpsonovi VI (5-8)
14.40 Teorie velkého třesku X (7, 8) 15.35 Futurama
VII (3) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký chopper VI
(13) 17.00 Top Gear XXV 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi VI (9-12) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku X
(9, 10) 22.20 Kurz sebeovládání (80) 22.50
Univerzální voják 0.55 Americký chopper VI (13)

Prima Max
7.15 Super Wings (4) 7.35 Wolverine (10) 8.05
Zpravodajství FTV Prima 9.35 Vítejte doma VI
(9, 10) 11.25 Táta na plný úvazek 13.30 Staronový
začátek 15.25 Dobrý ročník 18.05 Zaslaná pošta
(2/2), fantasy komedie (VB, 2010) 20.00 Tajemství
hradu v Karpatech, komedie (ČR, 1981) 22.10
Falešní poldové, komedie (USA, 2014) 0.20 Návrat
velkého blondýna, komedie (Fr., 1974)

pátek 15. listopadu 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Zlodějská komedie.
Komedie (ČR, 1978) 10.25 Vlak
dětství a naděje (5/6) 11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Jaroslav Štercl
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
20.05 StarDance X... kolem dokola
20.10 Četníci z Luhačovic (11/12)
21.35 13. komnata Mahuleny Bočanové
22.05 Všechnopárty
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Hercule Poirot

Nova
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
22.20
0.30
2.05
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3774)
Ordinace v růžové zahradě 2 (930)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (581)
Odložené případy VI (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3775)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Něžné vlny
Komedie (ČR, 2013)
Dunkerk
Válečný film (USA/VB/Fr., 2017)
Odložené případy VI (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (4)
Život ve hvězdách

Prima
6.20
6.50
7.25
8.15
8.55
9.30
10.30
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
0.50
1.50
2.45
3.45

Wolverine (12)
Super Wings (6)
M.A.S.H (89)
M.A.S.H (90)
M.A.S.H (91)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Květiny v dešti
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (29)
Poslední polda IV (11)
Walker, Texas Ranger II (5)
Námořní vyšetřovací služba (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Hacksaw Ridge:
Zrození hrdiny
Válečný film (USA/Austr., 2016)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (9)
Walker, Texas Ranger II (5)
Námořní vyšetřovací služba (9)

Nova Cinema
6.05 Odložené případy VI (3, 4) 7.55 Člověk z ledu
10.20 Dvě nevěsty a jedna svatba 12.35 Když muž
miluje ženu 15.00 Pán prstenů: Dvě věže 18.20 Stůj,
nebo maminka vystřelí, komedie (USA, 1992)
20.00 Happy Feet 2, animovaná komedie
(Austr./USA, 2011) 21.50 Green Lantern, sci-fi film
(USA, 2011) 23.50 Test, thriller (USA, 2003)

Prima cool
9.55 Americký chopper VI (13) 10.55 Autosalon
12.10 Futurama VII (3) 12.40 Simpsonovi VI (9-12)
14.40 Teorie velkého třesku X (9, 10) 15.35
Futurama VII (4) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký
chopper VI (14) 17.00 Top Gear 2010 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi VI (13-16) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Celestinské proroctví 22.20
Vražedné blesky 0.10 Americký chopper VI (14)

Prima Max
6.15 Super Wings (5) 6.35 Wolverine (11) 7.05
Zpravodajství FTV Prima 8.10 Vítejte doma VI
(10, 11) 10.15 Maminčin seznam 12.25 Dokonalý
polibek 14.15 Zaslaná pošta (2/2) 16.15 To je
vražda, napekla: Smrtící recept 18.10 Donatella
Versace 20.00 Robin a Mariana, dobrodružný film
(USA, 1976) 22.15 Univerzální voják, sci-fi film (USA,
1992) 0.30 Falešní poldové, komedie (USA, 2014)
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Česká republika

ČTENÁŘSKÝ RING

PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA

Chcete se s námi a ostatními čtenáři podělit o svůj názor na téma či rozhovor,
který jste si přečetli v týdeníku 5plus2?
Napište na e-mail redakce@5plus2.cz.
Vybrané postřehy zveřejníme.

Má velký talent a byla by škoda ho
promrhat například v muzikálech. Snad
bude mít štěstí na kolegy jako její táta.
A bude pokračovat v jeho šlépějích.
Ladislav Nekouřil

PŮJDE CHARLOTTA VE
ŠLÉPĚJÍCH KARLA GOTTA?

Pokud má skutečně velký talent, tak
jej v muzikálech nepromrhá, ale naopak
ukáže. Její otec taky v Semaforu (vím,
nešlo o klasický muzikál) svůj talent
nejenže nepromrhal, ale naopak rozvinul.
Jiří Novotný

Čtenáře zaujal článek o dceři Karla Gotta, třináctileté Charlottě Elle, která s otcem nazpívala jeho poslední hit Srdce
nehasnou, jenž v rádiích i na internetu
v posledních týdnech překonal snad
všechny rekordy. Přinášíme reakce
z diskuze na serveru www.idnes.cz, který článek převzal.
Je velice krásná a žije v tom odmalička, takže i kdyby talent neměla žádný,
zkušeností má víc než leckterý dospělý
začínající herec/zpěvák, a není proto
divu, že se touto cestou bude ubírat.
Děti slavných nejsou většinou protekční, jak se o nich říká, ale zkrátka v tom
prostředí žijí, všechno vstřebávají, odkoukávají a přirozeně se to učí, čímž
mají pak navrch před dětmi, které mohou být i talentovanější.
Jana Hořejší
INZERCE

Charlottka Gottová je moc hezká a šikovná holčička, ale příjmení Gottová jí v
případné hudební a nejspíš i herecké kariéře v ČR bude pravděpodobně víc škodit než pomáhat. Většina lidí nebude
vůči ní objektivní, vždycky pro ně bude
bohatá dědička a protekční dcerunka
slavného otce, se kterým bude neustále
srovnávána. Dědictví a prominentní rodinný původ jí zkrátka frustrovaná a nepřející část obyvatel ČR nikdy neodpustí.
Anna Veselá
Ewa Farna měla v jejím věku už vydanou desku a okupovala hitparády.
Karel Horák

Nový zákaz vstupu do lesa
Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

S

kutečnost, že Senát nezdržoval
schválení novely lesního zákona a umožnil tak nestátním
vlastníkům lesů co nejdříve využít finanční podporu na zmírnění následků
kůrovcové kalamity, je pro vlastníky
lesů jistě dobrou zprávou.
Alespoň nějaké peníze na obnovu
vykácených porostů jsou velmi potřebné za situace, kdy vlastníci nemají vzhledem k fatálnímu propadu cen
dřeva potřebné finanční zdroje a opětovné zalesňování lze navíc považovat za příspěvek k lepšímu zadržování vody v krajině i za opatření, které
snižuje v krajině teplotu a zabraňuje
tak jejímu vysychání.

S novelou, do které se při projednávání v parlamentu dostala řada nesystémových změn, ale nejsou spokojeni zdaleka všichni. Například myslivci, jimž mají podle novely určovat
plány mysliveckého hospodaření
myslivecké úřady. Zdali ale mají úředníci větší potenciál zabránit škodám
způsobeným přemnoženou zvěří než
praktici, není zcela zřejmé. Minimálně teoreticky by měl totiž disponovat
lepší znalostí příslušných lokalit a stavů zvěře v nich ten, kdo se v té které
lokalitě pohybuje.
Dopad novely může pocítit i veřejnost, neboť zavádí možnost vyhlásit
zákaz vstupu do lesa kvůli bezpečnosti
lidí (například při kácení nebo riziku
samovolně padajících stromů), a to až
na dobu tří měsíců s možností zákaz
dále prodloužit. Otázkou je, jak často
bude toto opatření využíváno, potenciální návštěvníci lesa nebo třeba houbaři se ale musí připravit na to, že se ne
vždy na své oblíbená místa dostanou.

KAM PO MATURITĚ
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Jen titul vyšší mzdu nezaručí
Magistr umění, inženýr
architekt, bakalář, doktor
práv, diplomovaný
specialista. Které tituly
mají u personalistů váhu
a které ne? A pomůže
vůbec vyšší dosažené
vzdělání k lepšímu platu?
ČR | Při procházení nabídek pracovních míst tento trend nelze přehlédnout.
Inzerenti nabízejí stále více míst vhodných pro středoškoláka stejně jako pro
člověka s vysokoškolským diplomem.
Pozici elektrokonstruktéra juniora, referentky mzdových služeb, projektového
specialisty, technologa, vedoucího skladu a řadu dalších mohou zastat jak lidé s
diplomem, tak bez něj.
„Napjatá situace na pracovním trhu
maže rozdíly mezi středoškoláky a vysokoškoláky, kvalifikovaní a kvalitní kandidáti chybějí napříč obory. Často tak
firmy snižují požadavky, aby danou pozici zvládly obsadit,“ vysvětluje Šárka
Dort ze společnosti Acamar, která pomáhá velkým společnostem s plánováním a zdroji pro výzkum a vývoj.
Ještě překvapivější jsou ovšem úsudky personalistů v případě, že by se k pracovnímu pohovoru tito dva kandidáti
skutečně dostavili. Kdo by hádal, že vysokoškolák má automaticky místo v
kapse, mýlil by se. „Pokud je podmínkou pouze SŠ vzdělání, tak vysokoškolák automaticky přednost nemá,“ říká
Lenka Pospíšilová z lidských zdrojů
SAP Services.
Totéž potvrzuje za státní správu i Jiří
Klement z kanceláře hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje: „Například v 9. platové třídě je stanoveno vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vysokoškolák
se tedy může přihlásit na středoškolskou pozici a bude na něho pohlíženo
stejně jako na uchazeče se středoškolským vzděláním.“

Nejvíce se cení praxe
Zkušenosti, zahraniční angažmá, skutečné znalosti a dovednosti jsou přesně to,
na co personalisté slyší nejvíce. „V oboru informačních technologií má vždy
přednost kandidát s více znalostmi a zkušenostmi, škola nehraje roli. Mnohdy je
středoškolák s pracovní zkušeností ve
znalostech daleko napřed před absolventem vysoké školy. To se však může lišit
podle oboru,“ míní Šárka Dort.
Podobně uvažují i ve strojírenské společnosti Vítkovice Heavy Machinery.

Titul ze sebevěhlasnější školy nezaručí úspěch v kariéře. U zaměstnavatelů
rozhoduje, jak se člověk osvědčí v praxi.
FOTO | ARCHIV MAFRA
„Titul je dobrý předpoklad, ale ne jediná nebo hlavní podmínka. Pokud budou
mít oba uchazeči podobný rozsah praxe
a zkušeností, vysokoškolák má asi lepší
předpoklady místo získat, protože alespoň teoreticky by měl mít širší znalostní
základnu než středoškolák. Na druhou
stranu máme ve firmě řadu šikovných
středoškoláků, kteří nabrali zkušenosti
a znalosti delší praxe a jsou dnes velmi
zkušení a orientují se,“ říká personální
ředitel společnosti Ladislav Botur.
Aby ovšem nedošlo ke zkratce, že
akademická hodnost je pro personalisty
zcela bezcenná. Ve vyšších platových
třídách ve státní správě je vysokoškolské vzdělání podmínkou, stejně jako v
soukromé sféře, kde vyžadují specifické odbornosti. „Titul obecně pomáhá ve
státní správě – školství, zdravotnictví,
výzkumu, ve státních úřadech. Menší
vliv má v neziskovém sektoru, v byznysu nehraje velkou roli. Ani na vizitkách
tady moc tituly nenajdete,“ shrnuje lektorka Olga Medlíková.

Není diplom jako diplom
Ne každá akademická hodnost má u personalistů stejnou váhu. „Obecně doktorské a inženýrské tituly mají stálou značku, magisterské méně, bakalářské jsou
vnímány jako ‚lepší střední škola‘. V
minulých letech měly silný kredit tituly
ze zahraničních univerzit, dnes už tolik
neoslovují, snad i proto, že lidí s těmito
tituly přibývá,“ uvažuje Medlíková.
Do hry vstupuje i věhlas konkrétní
školy, kde adept akademickou hodnost
získal. „U pověsti školy hraje roli spíš
to, zda není takzvaně profláklá. Některé

vysoké školy mají dost špatnou reputaci, a pokud absolvent pochází z nich,
trvá nějakou dobu, než tu nálepku sundá,“ míní lektorka Medlíková.
Zavedených vysokých škol a univerzit si v životopisech uchazečů všímají
také ve vítkovických strojírnách, přesto
uchazeče nerozřazují jen podle značky.
„Velmi nadaný a motivovaný vysokoškolák může vystudovat méně renomovanou vysokou školu, a přesto bude znalostně dál než málo motivovaný student
prestižní univerzity,“ poznamenává Ladislav Botur. Všichni personalisté se
však shodují na jedné věci, akademicky
titul nezajistí zaměstnanci vyšší mzdu,
než má jeho kolega s maturitou. „Mzdu
člověk nedostává za vysokoškolský diplom nebo maturitu, ale v nejlepším případě za výkon, který v práci podává. Za
vyšší mzdu se očekává, že zaměstnanec
podává komplexnější výstup, je samostatný, práci odvádí ve vysoké kvalitě a
málo chybuje, a tak bychom mohli pokračovat,“ vysvětluje Botur.
BOHDANA JAROŠOVÁ

INZERCE

Studujte u nás!
Naše fakulta je moderní a otevřená instituce spolupracující
s významnými zahraničními partnery. Studentům se zájmem
o ryby a jejich chov, o vodu a její šetrné využívání a o ochranu
vodních ekosystémů nabízíme všechny úrovně VŠ vzdělávání
v prezenční (p) i kombinované (k) formě.
Bakalářské studium (Bc.)
Rybářství - tříleté (p/k)
Ochrana vod - tříleté (p/k)*
Navazující magisterské studium (Ing.)
Rybářství a ochrana vod - dvouleté (p/k)
Doktorské studium (Ph.D.)
Rybářství - čtyřleté (p/k)
*v případě úspěšné akreditace
Kromě kvalitního vzdělání studentům nabízíme:
- velkorysý stipendijní program,
- možnost placené práce v laboratoři i v terénu,
- možnost využití vlastního rybářského revíru fakulty.

Den otevřených dveří FROV JU 17. 1. 2020
www.studiumrybarstvi.cz

2020 | 2021

Svět exkluzivních článků
a zábavy čeká na Vás!

Exkluzivní
články

Digitální
předplatné

Prémiové
vstupenky
ky

Filmy
zdarma

Knihy
zdarma

Mobilní
výhody
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Olomoucký kraj
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Motoráky dostanou wi-fi
Olomoucký kraj
podepsal desetiletý
kontrakt s Českými
drahami. Regionální
vlaky čekají změny.

pravního systému Olomouckého kraje
(IDSOK),“ popsala mluvčí ČD Vanda
Rajnochová.

Pohodlí i na toaletách

DALIBOR MAŇAS
OLOMOUCKÝ KRAJ | Několik novinek přinese nadcházející spolupráce olomouckého hejtmanství s národním dopravcem. Na Hané a Jesenicku budou
jezdit vlaky jednotného vzhledu. České
dráhy (ČD) se zároveň zavázaly, že
zmodernizují vnitřní prostory těchto vozidel. Státní podnik do modernizace investuje půl miliardy korun.
„Nové smlouvy začnou platit 1. ledna
2020, přeměna vozového parku je v plném proudu. V depu v Olomouci jsme
představili první upravená vozidla. Modernizace zahrnuje investici ve výši
zhruba 16 milionů korun, proměnou postupně prochází zhruba třicítka vozidel,
včetně lokomotiv,“ uvedl náměstek generálního ředitele ČD Radek Dvořák.

V Olomouckém kraji vypraví České dráhy za rok přes 88 000 spojů, které na
regionálních tratích najedou přes dva miliony kilometrů ročně.
FOTO | ČD
„První vlaky dostaly podle nových
smluv jednotný kabát. Každý tak pozná, že cestuje s Olomouckým krajem,“
uvedl náměstek olomouckého hejtmana
Jan Zahradníček.
Vítanou novinkou pro cestující je
wi-fi připojení k internetu, zásuvky
230 V a USB pro napájení mobilů nebo
počítačů. Součástí změn je i audiovizuální informační systém, který ukáže ak-

Univerzita Palackého oslaví
výročí sametové revoluce
30 LET
OD LISTOPADU
OLOMOUC | V listopadu roku 1989
byli studenti a zaměstnanci Univerzity
Palackého v Olomouci (UP) hlavními
hybateli revolučních dní na střední Moravě. Proto se univerzita výrazně zapojí
do připomínky oslav třicátého výročí sametové revoluce. Připravuje program
přednášek, besed, výstav či slavnostních
aktů. „Dojde i na ocenění osobností, které se zasloužily o rozvoj demokracie
v česko-slovenském prostředí, chybět
nebude rekonstrukce ikonické zdi z kartonových krabic před právnickou fakultou. Pro program oslav, který UP připravuje spolu s městem, kulturními institucemi, hudební Sametovou nocí či sametovou Nocí divadel, jsme připravili
i atraktivní vizuál,“ poznamenala mluvčí UP Gabriela Sýkorová Dvorníková.
Hlavní akce se odehrají od 11. do
19. listopadu. „Zahájí je přednáška k poctě prvního poválečného rektora univerzity J. L. Fischera. V kapli Božího Těla
Uměleckého centra UP ji pronese Eliška Wagnerová. O několik hodin později
na ni naváže na pedagogické fakultě historik Pavel Kreisinger s přednáškou
o sedmi klíčových momentech sametové revoluce,“ popsala mluvčí.
Wagnerová o den později převezme
z rukou rektora v Arcibiskupském palá-

ci pamětní medaile olomoucké univerzity. „Jsme rádi, že naše pozvání přijalo
několik osobností, které se významně
podílely na formování demokratických
hodnot v české a slovenské společnosti.
Symbolické ocenění převezme ředitel
Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, politik Karel Schwarzenberg,
hudebník a aktivista Michael Kocáb, diplomatka a herečka Magdaléna Vášáryová, ombudsmanka Anna Šabatová
nebo emeritní rektor Josef Jařab,“ prozradil rektor Jaroslav Miller. Mezi pozvanými nechybí herečka Ivana Plíhalová, sestra bratří Mašínů Zdena Mašínová, signatář Charty 77 Tomáš Hradílek
nebo hudebník Jaroslav Hutka.
„S některými oceněnými se bude
moci večer setkat veřejnost v prostorách Kina Metropol, kde proběhne veřejná beseda na téma 30 let poté a také projekce osobitého dokumentárního portrétu Homo Academicus,“ doplnil prorektor UP Petr Bilík.
Kromě snímku o životě profesora Josefa Jařaba, prvního svobodně zvoleného rektora v Československu po sametové revoluci, se na plátně objeví i dobové
záznamy z listopadových událostí.
Škola chystá i happening města a univerzity v neděli 17. listopadu na Palachově náměstí či debatu o svobodě slova pro Českou televizi – 14. listopadu
v aule pedagogické fakulty.
(dmk)

tuální polohu vlaku a cestující informuje o příštích zastávkách – jeho součástí
budou i vnější směrové tabule.
Moderní informační systém usnadní
cestování nevidomým a neslyšícím i lidem, kteří jezdí jen příležitostně. „Cestující s jízdním kolem najdou ve vozech
háky na kola. Vozidla dostanou také
GPS lokalizaci pro kontakt mezi dispečinky Českých drah a Integrovaného do-

Motorové vozy řady 810 získají nové sedačky s vysokými opěrkami. „Modernizací prošly toalety. Vozy mají polospouštěcí okna, která díky účinnější tepelné izolaci zlepší pohodu uvnitř,“ doplnila mluvčí. Cestující se mohou novými vlaky svézt na trati mezi Olomoucí
a Drahanovicemi, kde jezdí modernizovaná jednotka 814 Regionova.
Nejvíce peněz České dráhy vynaloží
za nákup a modernizaci dvanácti vlaků
se sníženou podlahou Stadler Pankow
řady 646. „Tyto jednotky nabídnou
komfortní cestování. Jsou vybaveny sedačkami s textilním čalouněním, audiovizuálním informačním systémem, sníženou podlahou pro snadný nástup cestujících, včetně osob na vozíku, pro které je k dispozici také bezbariérové WC.
Cestování bude pohodlné i díky kvalitnímu odhlučnění,“ popsala mluvčí s tím,
že ČD zajistí regionální dopravu do konce roku 2022.

INZERCE

Romantika
nepočká
Pořady v Nordic TV na vás počkají doma
klidně až 7 dní. Akce platí do 31. 12.

50%

www.koukejkdychces.tv

Překvapivá volnost

30

www.5plus2.cz

Americká spisovatelka Margaret Mitchell: Život nemá žádnou povinnost dát nám to, ...

Tajenka: ...co od něj očekáváme.

Téma: Tajemství
božího bojovníka.
Hříchy i hrdinství

J

edna z nejvýznamnějších postav českých dějin, husitský
hejtman Jan Žižka, je dodnes
zahalena závojem nesčetných tajemství. Ta poodkrývá v aktuálním vydání časopisu Téma přední znalec českého středověku, historik Petr Čornej, který k 600. výročí vypuknutí
husitských bouří připravil novou obsáhlou biografii velkého vojevůdce
Jana Žižky z Trocnova.

600

let od vypuknutí
husitských bouří.
Jaký byl Žižka?

Jaký byl člověk, před nímž se třáslo půl Evropy a který dodnes vzbuzuje obrovské emoce? Byl Žižka hrdina, nebo kruťas? Lapka, nebo geniální válečník? Rozvážný státník, nebo
impulzivní prostý muž? A co měl
společného s Jaromírem Jágrem?
V časopise Téma si ale přečtete i
další zajímavé rozhovory, například
s nejmladším příslušníkem hereckého klanu Trojanů Josefem či s Ditou
Krausovou, ženou, která přežila
osvětimský koncentrák. Nové vydání časopisu Téma k dostání již tento
pátek.
(maz)

Miranda ze Sexu ve městě říká,
že otcem syna je kolega gay
USA | Cynthia Nixonová (53 let) ukázala fanouškům otce osmiletého syna
Maxe, kterého herečka vychovává se
svou manželkou Christine Marinoniovou (52). Je jím kolega Nixonové, kostýmní výtvarník Michael Growler (50),
se kterým spolupracovala mimo jiné při
natáčení seriálu Sex ve městě.
Cynthia Nixonová nahrála na sociální sítě fotografii svého syna Maxe, na
které se připravuje na Halloween. Na
snímku je s ním i jeho otec, Michael
Growler, který syna obléká do jím zvoleného kostýmu klauna Pennywise z hororu spisovatele Stephena Kinga s názvem To. Designér a herečka se seznámili před deseti lety v divadle a později
spolupracovali například při natáčení seriálu Sex ve městě.
Společnou fotografii se svou manželkou Christine Marinoniovou, Michaelem Growlerem a jeho manželem
Williamem Bowersem (60) ukázala herečka fanouškům na Instagramu již loni
v červnu u příležitosti Dne otců. „Nikdy
jsem si ani ve snu nedokázala představit, že budu jednou šťastně vdaná a
budu mít děti,“ řekla v jednom z rozhovorů pro deník The New York Times ak-

Zleva Michael Growler, jeho manžel Williams Bowers, syn Max, Christine Marinoniová a její manželka Cynthia Nixonová. Max se narodil umělým oplodněním ze spojení Growlera a Nixonové.
FOTO | INSTAGRAM
tivistka a malířka Christine Marinoniová, kterou si Nixonová vzala v roce
2012. Prozradila tehdy také, že syn Max
se narodil v roce 2011 po šestém pokusu páru o oplodnění.
Kromě syna Maxe má Cynthia Nixonová také syna Charlese (16) a transgender syna Samuela (22) s bývalým manželem Dannym Mozesem. Samuel se narodil jako Samantha. V dospívání zjis-

til, že se cítí být mužem, podstoupil hormonální léčbu a nechal se přeoperovat.
Cynthia Nixonová je uznávanou divadelní herečkou. Proslavila ji ovšem hlavně role právničky Mirandy Hobbsové v
seriálu Sex ve městě. Loni v březnu oznámila, že chce jít do politiky a ucházela se
o guvernérské křeslo státu New York.
Ve volbách ji nakonec porazil zkušený
(sub)
politik Andrew Cuomo (61).

Olomouc, Šumperk a Jeseník

8. listopadu 2019 31

Egoista. Solitér. Galerista

Lampardovi chytil penaltu a měl být hvězdou. Jindřich Skácel je galeristou. A oslavil čtyřicátiny.
JAN DOČKAL
OLOMOUC | Měl mít zářivou fotbalovou budoucnost, 204 centimetrů vysoký úkaz mezi českými brankáři, v osmnácti chytal v poháru UEFA za Sigmu
proti nabušenému Olympique Marseille, patřil k oporám reprezentační jednadvacítky vedené Karlem Brücknerem, v Anglii lapil penaltu Franku Lampardovi, vycházející světové hvězdě.
Jenže je komplikovaná povaha.
„Egoista,“ říká na prostějovském hřišti, kde před šestatřiceti lety jako chlapec
s míčem začínal a teď se sem chodí dívat na druhou ligu. V Olomouci se rozhádal. Že prý simuluje potíže se zády
a přitom běhá po diskotékách, na pokutách zaplatil dvě stě tisíc. Nabídku z německého Mönchengladbachu kategoricky odmítl, a přestože se několikrát pokoušel o restart, už to nešlo. To všechno
vzal čas. Stoupne si za branku, na rameni má dceru, druhou střeží jeho paní.
Kdepak zhrzená kopačka. V Prostějově
vlastní galerii, umění miluje. O víkendu
osobitý čahoun oslavil čtyřicátiny.
Jak se stane z fotbalového talentu
galerista?
Hodně lidí se mě na to ptá. Nikdo z rodičů nemá tohoto koníčka, nicméně od
dvaceti let jsem k tomu inklinoval. Koupil jsem si první sbírku, když jsem měl
třicet a neviděl jsem svoji perspektivu
profesionálního hráče, tak tohle byla
jedna z možností. Nechtěl jsem končit
jako hospodskej nebo taxikář. Zkusil
jsem tohle a dneska je to deset let, co se
tím živím. Mám čtyřicet, funguje to, musím to zaklepat. Je to fajn. Teď jsem
chystal výstavu ke 115 letům prostějovského fotbalu, protože jsem Prostějovák. Měli jsme to ve všech čtyřech sálech, to byla moje hlavní prázdninová
činnost. Jinak prodávám umění, tak se
snažím kolem toho motat.
Sám netvoříte?
Ne, vystavuji v Praze na nejprestižnějším veletrhu jaro – podzim. Je ze mě takový starožitník, galerista je možná silné slovo. Snažím se čím dál víc tomu rozumět, je to běh na dlouhou trať, je to na
celý život, poznat všechny malíře a sochaře, ale je to hezký koníček, který mě
momentálně živí, takže je to pěkné.
Rozpoznáte talent, jehož dílo může
mít jednou hodnotu?
Současné umění a umění prověřených
nežijících autorů je samozřejmě úplně
jiný trh. I když dneska je poptávka po
tom současném, kterým se také zabývám. V Národním olympijském centru
bude vystavený obraz, který jsem věnoval klubu SK Prostějov od prostějovského malíře Milana Kubeše, který je vyškolený akademik. Tam je možno vidět

Jindřich Skácel chytá míč před sparťanem Markem Kinclem.
současné umění, fotbalový motiv. Jinak
se zabývám nežijícími umělci.
Když se naskytne možnost získat
cenný obraz, jdete do rizika?
Já jsem malá ryba, nehraju si na aukční
síň typu Kodl, i když s nimi spolupracuji. V Olomouckém kraji i díky mé postavě už mě lidi znají, přijdou za mnou,
když řeší pozůstalost nebo mají zájem
koupit umění. Spolupracuji s docentem
Černoškem, kterému občas prodávám
umění. Tím mu děkuji za to, že mě
i živí, že má rád umění.
Obrazy bývalého kapitána Sigmy Tomáše Randy prodáváte?
Od něho mám portrét, který je hezký,
v tužce, to umí. Tehdy mi ho věnoval na
dvacetiny. Ale jinak ne. Vidíte, to je zajímavé, to může být jedna z možností
do budoucna.
Teď do minulosti. Fotbalovou kariéru jste v brance Sigmy začal jako sedmnáctiletý. Chytal jste i proti Olympique Marseille. Jaké to tehdy pro
mladého kluka bylo?
Je to pravěk. Mám čtyřicet. Je to dvaadvacet let. Vzpomínky nějaké mám, ale
už mě to pustilo. Na to se mě taky hodně lidí ptá – zkažení kariéry, taková
a maková povaha... Jasně, no. Jsem typem egoisty, solitéra. I umění dělám
sám a tak mně to nejvíc vyhovuje. Každej je jinej, někdo to zvládl, někdo ne.
Já jsem to asi úplně nezvládl.

Mluvilo se o vás jako o supertalentu.
Už jste se viděl v evropských klubech?
Klasika. Byla trošku jiná doba. Dneska
je to možná díky sociálním sítím jednodušší. Ale jsou to skvělé vzpomínky.
V jednadvacítce pod Brücknerem, to
byla vynikající éra.
Nejkrásnější vzpomínka?
Jsem odchovanec OP Prostějov, té velké oděvní továrny. Už neexistující klub,
nemá nic společného s SK nebo se Železárnami. A tohle hřiště je pro mě nejsilnější vzpomínkou. Jsem tady vychovaný od šesti let. Tohle místo, kde dnes
hraje SK, je pro mě silné.
A přebíjí i tu Marseille s Ravanellim,
Dugarrym, Pirésem, Köpkem či Gallasem v sestavě?
Určitě. Já jsem dělal už oslavu mých čtyřicátin, byli tady staří páni Sigmy, to
bylo pro mě taky silné. Víc než ty zápasy.
Kde nastal zlom? Neshody s nesmlouvavým sportovním ředitelem
Sigmy Kubíčkem? Když jste Olomouc opouštěl, prohlásil jste: Konečně jsem se dostal z nejhoršího
klubu na světě.
To už si úplně nepamatuji. Měl jsem nějaké zdravotní problémy a pak jsme se
nepohodli s panem Kubíčkem. Prostě
jsme si nesedli. Jak jednou vystoupíte
z rozjetého vlaku, těžko už do něho bu-

FOTO | MAFRA

dete naskakovat. Potom už to v jiných
klubech nešlo. V dalších deseti...
Namátkou ve Slavii, Drnovicích, Příbrami, dva starty v Brazílii...
A naposledy jsem byl ve Zlíně, v jednatřiceti. Usilovali jsme o postup do ligy,
což nevyšlo. A pak už jsem necítil motivaci. Kvůli třiceti tisícům, to není pro
mě. A tím nechci říct, že si teď vydělám
nějak víc, ale už jsem chtěl prostě dělat
něco jiného, co by mě uspokojovalo
víc.
Měříte 204 centimetrů, vyššího gólmana Sigma neměla.
To rozhodně.
Je to vždy výhoda? K tyčím a břevnu to máte blíž, k zemi dál...
Dnes je trend, aby gólmani uměli hlavně nohama. Moc o chytání to není, spíš
dobře vybíhat, hrát mimo vápno a rozehrávat. Dřív byla výška výhodnější.
Trend je šílený – vše je o rychlosti. Kdo
rychlost nemá, neuspěje.
Fotbal vás baví jako diváka?
Rozhodně, zajímá mě. Chodím v Prostějově na druhou ligu, to mě úplně nebere, srdce jsem si zatím tady nenašel. Ale
ještě hraju v poli třetí třídu za Čechy
pod Kosířem, tam žil Josef Mánes, je
tam zámek. Tam se bavím v útoku.
Hlavičky, góly...
... nejlepší, nejtrestanější.
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Kendra

Kendra
170 DZ2I

materiál 100% PP Frisé, výška vlasu 8 mm,
více vzorů, barevných kombinací a rozměrů

445,-

Kč/ks

cena za rozměr 67x120 cm

594 ,Kendra
711 DZ2H

Kendra
711 DZ2J

luxusní
celoplošný koberec

Omnia

super cena

Kč/m2

BRENO.cz

KUPON NA SLEVU

-15
při nákupu

%

Platí pouze do 30. 11. 2019!

Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.
Slevy se nesčítají. Neplatí zpětně, na služby,
na akční zboží, ani na objednávku.

5 plus 2 11/2019

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

–25
akce

%

kvalitní P
PVC

Presto Plus

219,- Be
ZT

tloušťka 3 mm, ná
nášlapná
ášlapná vrstva 0,25 mm,
velký výběr dezén
dezénů, šíře 2, 3, 4 m

saxony, šíře 4 m,
výběr z více barev, podklad filc

máme

Bke
sXp

269,-

největší výběr

koberců, PVC a vinylu

bytové PVC

nabízíme také v šířích

179,-

Kč/m2

5m

Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí

Poradenství
a individuální přístup

Řezání podlahové
krytiny na míru

Obšívání
koberců

V
Vaše zboží Vám
d
dovezeme po celé ČR

Koberec i PVC Vám
profesionálně položíme

Platí do 30. 11. 2019
nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby neručíme.
Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.
Ceny jsou uvedené včetně DPH.

