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NEJVĚTŠÍ
PRODEJCE

TV A VELKÝCH

SPOTŘEBIČŮ

OKAY.CZ

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Upsání a převod bez poplatků

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

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

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

Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

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

Schválení ČNB

Osobní i elektronická objednávka

Možnost předčasného splacení

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

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

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

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

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

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

Hotel v centru Brna

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ
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Jaromír Nosek
Kvůli Účastníkům
zájezdu mě
chlapi zvali
na rande

14. 2. 2020

…str. 6 a 7

Mašinu pokřtil maskot
PŘÍBĚH Z VYSOČINY

Jak se stal z elektrikáře
král doutníků
...str. 4 a 5

RICHARD KRAJČO

„Ostrava vás hladí po tváři
smirkovým papírem“ ...str. 8 a 9

Lokomotiva vyvedená v barvách jihlavské Dukly bude na kolejích nepřehlédnutelná.

V minulosti jezdil po Jihlavě v červeno-žlutých
barvách Dukly trolejbus, už pár dnů je ale jihlavský
hokejový klub vidět nově také na železniční trati.
EVA STREICHSBIEROVÁ
JIHLAVA | Tuto lokomotivu na železničních uzlech hned tak někdo nepřehlédne. Dominantní je žlutá a bordó,
tedy oficiální klubové barvy hokejové
Dukly Jihlava.
„S nápadem udělat lokomotivu v červeno-žlutých barvách jsme přišli ihned
při uzavření partnerství s Duklou Jihlava,“ nechal se slyšet Jan Hošek, vedoucí marketingu firmy CZ LOKO.
Spolupráce mezi oběma subjekty začala oficiálně loni jen pár dnů před vánočními svátky. „Firma se stala jedním
z největších partnerů klubu,“ prozradilo
vzápětí vedení hokejové Dukly. Násled-

ně pak byl po novém sponzorovi pojmenován i Horácký zimní stadion.
Představení duklácké lokomotivy má
mimo jiné za cíl zvýšit popularitu jihlavského hokejového klubu i mimo krajské
město Vysočiny. V poslední době totiž
návštěvnost na domácích zápasech prvoligové Dukly klesá.
Na vině jsou především letošní výsledky prvního jihlavského týmu, který
v horší skupině bojuje aspoň o předkolo
prvoligového play off. A při pohledu na
tabulku se zdá, že místo v něm už má
skoro zamluvené.
„Média už nás sice pasují na jistého
účastníka předkola, ale tak to není. Ještě
není nic jistého,“ nechal se slyšet na klu-

FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK

bovém webu útočník Tomáš Harkabus
po pondělní porážce Dukly ve Frýdku-Místku 1:6. I proto také vzápětí přispěchal s dodatkem. „Příště musíme
venku udělat lepší výsledek.“

Chystá se velká show
Nicméně ať už další zápasy dopadnou
jakkoliv, brzy by se jméno Dukly zase
mělo skloňovat především v pozitivním
pádu. Na 8. března totiž klub chystá velkou hokejovou show.
Jejím hlavním hrdinou bude bývalý
vynikající útočník a jedna z vysočinských hokejových legend Oldřich Válek, který oslaví 60. narozeniny.
Při té příležitosti se na jihlavském
ledě představí v exhibičním zápase řada
sportovních celebrit včetně olympijského vítěze v judu Lukáše Krpálka.
„Moc si vážím toho, že chce přijet. Je
to borec,“ má jasno Válek.

ZIMNÍ DEHYDRATACE

Pijete-li až při pocitu žízně,
ohrožujete si zdraví ...str. 10

MÝTY O MAMOGRAFII

Může být vyšetření prsu
nebezpečné?
...str. 12
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„Stavby jsou moje živobytí,
Když Milan Prchal
odcházel do Ameriky,
musel si půjčit peníze.
Nahoru se posouval
po krůčcích. Jeho byznys
je nyní rozkročený
na obou amerických
kontinentech i jednom
ostrově v Karibiku.
JIŘÍ BÁRTA
MACOUROV | Když začínal jako elektrikář v havlíčkobrodském Zetoru, jezdil do práce z rodného Macourova u Přibyslavi na mopedu. Když pak podnik začal propouštět, na nic nečekal a vyrazil
za prací do Ameriky.
Ve svých 28 letech začínal zase od
nuly. Během let se z něj stal self-made
man. Ve státě New York vybudoval stavební firmu, která nyní zaměstnává kolem stovky lidí. Ovšem zalíbilo se mu
také v Peru, kde spoluvlastní developerskou firmu, a hlavně v Dominikánské republice, kde nedávno otevřel novou továrnu na doutníky.
Jak celý americký sen Milana Prchala
začal? „Pracoval jsem jako elektrikář,
pak v podnikové čističce. Dohromady
jsem v Zetoru strávil dvanáct let. Když
se snižovaly stavy, byl jsem tam jeden
z nejmladších a nechtěl jsem, aby vyhazovali někoho před důchodem. A jelikož
jsem uvažoval o práci v cizině, tak jsem
šel sám,“ vzpomíná 52letý podnikatel.
Aby jej v roce 1996 do USA vůbec
pustili, musel si kromě vyřízení víza
také vzít doma půjčku, aby měl peníze
do začátku. „Odletěl jsem se svým ka-

V Americe žije Milan Prchal už téměř 24 let, domů do Macourova se vrací zhruba dvakrát ročně.
marádem Vladimírem Velehradským.
Měli jsme kontakt na známého na Floridě. První práci jsme získali v hotelu
Marriott ve Fairhope v Alabamě,“ líčí.

Tvrdá zkušenost z hotelu
Začínal jako pomocný číšník neboli
busboy v restauraci. „To je hodně těžká
práce. Zůstal jsem necelý rok a lítal po
place. Pak jsme se na ně vykašlali. Nechovali se k nám férově, hlavně moje šéfová. Zaměstnavatel nám po zátahu policajtů odmítl zaplatit. Všichni, kteří tam

INZERCE

Po-Čt 7.00-15.30
Pá 7.00-14.00

otevírací doba:
kdykoliv po telefonické domluvě

FOTO | JIŘÍ BÁRTA

byli načerno, se totiž začali bát a utekli.
Ale mělo to i nevýhody. „Domů na
My zůstali, manažer ovšem hledal záVysočinu jsem se poprvé dostal až po
minku, aby nám nemusel zaplatit,“ vyosmi letech. Pořád bylo co dělat,“ líčí
bavuje si první nepříjemnou zkušenost.
Čechoameričan z Macourova.
Velký životní zlom přišel v momenJeho další kroky už vedly do stavebnictu, kdy stavěli obrovský dům jednomu
tví. Mohl za to billboard u silnice.
vlivnému bankéři v Greenwichi v Con„Všimli jsme si poutače na nábor dělnínecticutu. „Ten bankéř se rozešel ve
ků na stavbu chemičky Mitsubishi na pozlém s majitelem stavební firmy a požálysilikony. Chtěli experty na systém ‚hadal mě, zda jeho dům
bel‘. Trošku drze jsme
řekli, že s tím máme
První práce? dostavím. Z firmy
jsem nakonec odešel:
zkušenosti. Měli jsme
Pomocný
majitel byl sice výborzadělávat obrovské
inženýr, ale špatný
díry v panelech na bučíšník v hotelu. Zůstal ný
manažer,“ vzpomíná
dově před další úpravou,“ vypráví.
jsem necelý rok a lítal na jedno ze svých nej„Ze třiceti si nás nadůležitějších rozhodkonec nechali čtyři. po place. Nechovali se
nutí.
Viděli totiž, kdo toho k nám férově, tak jsme
Postavil se na vlastkolik zvládl. Manažer
ní nohy. V začátku
té stavební firmy se se na ně vykašlali.
měl čtyři až šest zamě po nějakém čase
městnanců z Jižní
ptal, jestli bych u firAmeriky.
„Dělal
my zůstal dál a cestoval s nimi po celém
jsem na stavbách s nimi. Jedním z vůvýchodním pobřeží,“ říká Milan Prchal.
bec prvních byl Peruánec Juan Paredes,
Kromě toho, že si polepšil, poznal
můj současný obchodní partner.
také kus Ameriky – od Michiganu až po
Nejdřív jsme měli každý svoji malou firFloridu. Stavěli například novou budomu a menší kšefty. Spojili jsme se v krivu v areálu Georgia Tech v Atlantě,
zi, a tak vzniklo New York Stucco.
v Baltimoru předělávali hotel, v MemV krizi jsme obchodovali se stavebními
phisu zase stáčírnu Coca-Coly. A v Castroji, které jsem nakupoval v dražbách.
rolině kostel, který ještě vyztužovali
Díky pomoci investora jsem je pak propřed blížícím se hurikánem.
dával v Jižní Americe,“ popisuje.

„
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doutníky zatím jen koníček“
publiku, kam po dlouhém přemlouvání
od svého obchodního partnera začal létat na dovolenou.
„Byl jsem jednou ubytovaný nad fabrikou na doutníky. Ty se tam dělají na
každém rohu, v každé garáži. S Láďou
Velehradským, se kterým jsem v Americe začínal a který se po čase vrátil
domů, jsme začali spřádat plány, že to
zkusíme s tabákem. Já seženu díky kontaktům doutníky, on je bude prodávat
v Česku,“ vybavuje si začátky.

Postavil novou fabriku

„Balit doutníky jsem zkoušel, ale nedopadlo to moc dobře,“ říká Prchal.
Know-how Dominikánců se dědí z generace na generaci. FOTO | ARCHIV M. PRCHALA
Nyní mají kolem stovky zaměstnanců, patří ve svém oboru k největším ve
státech Connecticut a New York. Jejich
firma se specializuje na obálku budov –
fasády, okna, dveře, kompletní zavření
a zateplení budov. „Ještě jsme k tomu
nově přibrali recyklaci použitého poly-

styrenu, pořídili jsme si na to speciální
mašinu,“ říká Prchal.
Svoje obchodní aktivity směřuje i do
Jižní Ameriky, kde v peruánském hlavním městě Limě spoluvlastní developerskou firmu.
A navíc si oblíbil Dominikánskou re-

INZERCE

Nemocnice Jihlava,
příspěvková organizace
příjme do pracovního poměru:

 všeobecné sestry a praktické sestry
na oddělení geriatrie a následné péče
 zdravotní laboranty na HTO
a patologii
Požadavky:
odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání,
příjemné vystupování,
komunikativnost, samostatnost, flexibilita, občanská
a morální bezúhonnost.
Nabízíme podporu dalšího vzdělávání, profesní růst, práci
v moderní nemocnici, zaměstnanecké benefity, náborový
příspěvek a nadstandartní plat.

Kontakt Mgr. Cmuntová Jarmila – NOP,
cmuntovaj@nemji.cz

Nejdřív tedy začali obchodovat cizí
značky, pak se ale spojil s Dominikáncem Silvestrem Nunezem a začali dělat
svoji značku M&L Cigars.
„Přibrali jsme nedávno ještě třetího
společníka, experta na tabák Horacia,
se kterým ale spolupracujeme už dlouho. Nejdřív jsme koupili jednu budovu
bývalé pekárny a začali balit doutníky.
Přicházeli jsme s novými a novými
značkami, až jsme se rozhodli postavit
novou fabriku. Tu jsme otevřeli před třemi měsíci,“ zmiňuje Milan Prchal nedávné aktivity.

Jejich fabrika je aktuálně druhá největší v proslulé oblasti Tamboril, kterému se říká světové hlavní město doutníků. „Teď budeme mít kapacitu 500 tisíc
ručně balených doutníků za měsíc. Plus
budeme mít mašinu na balení malých
doutníčků, která zvládne osm tisíc kusů
za směnu,“ spřádá další plány.
Co Milana Prchala baví víc: požitkářský byznys v Karibiku, nebo stavby
v Americe? „Stavebnictví dělám kvůli
živobytí, doutníky jsou pořád zatím jen
koníček, než se to pořádně rozjede,“ porovnává.
Naopak na výrobu proslulého dominikánského rumu zálusk nemá. „To je zbytečně složité. Ale začínáme dělat kávu
a kakao. Na úplně jiných pozemcích, víc
v horách a divočině, kde jsou příhodné
podmínky,“ nastínil svoje další plány.
Postupně učí kouřit doutníky a pít třtinový rum i svoje sousedy v Macourově.
„V létě jsme udělali takový malý festival, kde hrálo několik kapel, plánujeme
další ročník,“ řekl s tím, že by z akce
rád udělal první sobotu v srpnu tradici.
Na rodnou ves má z mládí skvělé vzpomínky. „Byla tady sranda, ale jsem rád,
že jsem zvedl kotvy,“ uzavírá povídání.
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Česká republika

Nebaví mě, že v českých filmech
Komedie hořká, černá či romantická. Žánrový kolovrátek
českého filmu se rozhodl mysteriózním thrillerem Daria
nabourat Jaromír Nosek. Ve snímku nejen hraje hlavní
roli, ale promlouval také do scénáře. „Chtěli jsme,
aby měl výsledek takzvaně koule,“ vysvětluje, proč
třeba jednu z postav hraje Američan, který je ale
ve výsledku předabovaný. „Nedovedl například vyslovit
Jižní Město, takže místo toho říkal ‚mišn pesto‘,“ líčí
hvězda seriálu Vyprávěj i komedie Účastníci zájezdu.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Má za sebou bezpočet rolí, ovšem
určitému hereckému zaškatulkování se
Jaromír Nosek stejně nevyhnul. „Většinou hraju nácky nebo gaye,“ říká se záměrnou nadsázkou, byť je pravdou, že
kvůli roli homosexuála Ignáce v kultovní komedii Účastníci zájezdu jej dodnes
mnozí fanoušci považují za gaye. Nyní
jej ale můžou vidět v roli psychiatra
v temném snímku Daria.
Mysteriózní thriller není zrovna v Česku častý žánr. Proč tomu tak je?
Thrillery, natož mysteriózní, se u nás prakticky netočí, protože na ně nejsou peníze,
a vlastně ani herci nejsou na tenhle žánr
zvyklí. Od šedesátých let jsme se hnuli
a děláme takové ty „srandovní“ komedie,
kterých vychází asi tak patnáct ročně. Můj
bývalý kamarád Daniel Miňovský kdysi
napsal Dariu víceméně jako román. Po nějaké době, zdarech a nezdarech začal přemýšlet nad tím, že by mohlo být dobré to
natočit. Tehdy jsem s ním bydlel, takže
jsme spolu scénář hodně řešili a strávili
nad ním spousty času. Celý ten nápad se
mi hrozně líbil. Navíc ambice dělat u nás
thriller byla strašně veliká.
Jak jste se tedy s touhle ambicí vypořádávali?
Chtěli jsme, aby měl výsledek takzvaně
koule. Chtěli jsme tam mít někoho z Ameriky, někoho z Polska, ale chtěli jsme také
lidi, kteří umí dělat skvělé masky, protože
se ve filmu objevuje i něco, řekněme, trochu kouzelného. Zkrátka jsme chtěli udě-

lat všechno hrozně poctivě. Měli jsme výborného kameramana Aleše Harta a celý
tým byl báječný.
V titulní roli se ale překvapivě objevila téměř neznámá Klára Miklasová.
Proč jste nevsadili na jistotu?
Chtěli jsme se vyhnout klasickému českému přístupu, který velí obsadit někoho,
koho diváci znají z dvaceti filmů nebo třiceti seriálů. Občas mi totiž připadá, že deset lidí hraje pořád dokolečka a upřímně,
hrozně mě to nebaví. Pořádně už pak ani
nevím, který film je o čem. Pokaždé vidím
plakát s těmi skoro stejnými lidmi, kteří navíc i vypadají v každém filmu stejně, až si
říkám, jestli je to vůbec nová věc, nebo nějaké pokračování. I proto se nám líbila
myšlenka obsadit Kláru, která není vůbec
známá. Pořád si totiž myslím, že když divák ví o hercově soukromí houby, tím víc
si ho může spojit s postavou, kterou hraje.
Vašeho filmového parťáka si zahrál
Američan Paul Louis Harrell, který se
celou svou roli naučil v češtině. Nemusel jste někdy přemáhat smích? Přeci
jen čeština je pro cizince hodně krkolomná.
Abych to vysvětlil. Ve výsledku byl Paul
předabovaný, ale bylo důležité, aby před
kamerou mluvil česky kvůli tomu, aby
správně otevíral pusu a dabing potom zbytečně nebil do očí. Říká se tomu lipsing.
Nechal si udělat překlad, takže věděl, co
říká, ale neznal samozřejmě význam každého slova. A teď k tomu, na co jste se ptala. Nasmáli jsme se strašně! Když se Amík
snaží mluvit česky, tak to jinak ani nejde.
Nedovedl například vyslovit Jižní Město,
takže místo toho říkal „mišn pesto“. Když
se snažil popasovat se slovem kresbičky,
taky to stálo za to – „cross bitch key“.

Vaše postava je psychiatr. Jak jste se
cítil v roli člověka, který nahlíží do lidských duší?
Malinko mi to připomnělo dobu, kdy jsem
měl hrozně rád biologii na škole, a zejména tu lidskou. Vždycky mě lidské tělo zajímalo a později díky hraní mě začala ještě
víc zajímat stránka psychiky. S každou další rolí, zejména na divadle, se pouštíte do
nového rozboru duše postavy. Vždycky se
rád pídím a zajímá mě, co je ten člověk
zač. Tady jsem si zahrál kluka, který psychiatrii zatím studuje a díky své matce se
dostane na praxi do Bohnic. Jako herce
vás samozřejmě baví, když k něčemu takovému přičichnete. Zvlášť když, jako já, hrajete většinou nácky nebo gaye. (smích) To
samozřejmě trochu přeháním. Jiných rolí
bylo sice mnohem víc, ale lidé si mě pořád
pamatují z těch zápornějších. Když potom
hraju mladého psychiatra, rád se nadchnu

i pro ten samotný obor a chvíli si myslím,
že bych něco takového chtěl doopravdy dělat. Jakmile se objeví něco podobně zajímavého, vždycky je to u mě stejné, takže se
mi neustále rozšiřuje spektrum věcí, kterým bych se chtěl věnovat.
Takže v doznívajícím návalu nadšení
po večerech studujete odbornou literaturu?
Spíš je pak člověk takový „chytřejší“, protože je postižený tím, že si myslí, že
o dané věci něco ví. V praxi pak s lidmi
častěji mluvím v duchu: Ahoj, jak se vlastně cítíš? (smích) Tak je to ale s různými rolemi. Když jsem například ve Vyprávěj
jako Antonín Sova pracoval v antikvariátu, tak jsem si zase pro změnu pořád říkal,
že musím víc číst. To ale není všechno!
Známým jsem v přesvědčení, že knihy
jsou můj obor, pokládal otázky typu:
„A čteš ty vůbec?“
Řadu let jste se vedle hraní živil také
jako barman. Nebyla vám tahle zkušenost dobrou průpravou pro budoucí
role psychologů a psychiatrů?
Tuhle domněnku vám spíš vyvrátím.
Kdysi jsem si to myslel také, ale po víc
než deseti letech, co jsem tuhle práci dělal, jsem zjistil, že barman není ani psycholog, ani psychiatr, ale pouze vrba.
Nikoho totiž nezajímá, co si barman
o jeho problému myslí. Na druhou stranu v dnešní době hlasité muziky a rychlého střihu v celém životě toho člověka vlastně ani neslyšíte, natož aby on slyšel vaši
odpověď.

Jaromír Nosek

Narodil se 1. února 1978 v Jilemnici.
Vystudoval Gymnázium Ivana Olbrachta v Semilech a brněnské JAMU.
■ S divadlem začal už za středoškolských studií, před televizní kameru
se poprvé postavil v pohádce O bojácném Floriánovi v roce 1999.
■ Hrál v řadě divadel, například v Národním divadle v Brně,
v Moravském divadle v Olomouci, v Huse na provázku a dalších.
■ Účinkoval v mnoha filmech (Milenci a vrazi, Román pro ženy, Hrubeš
a Mareš jsou kamarádi do deště, Bathory, Špindl atd.), ale diváci
si jej pamatují především z legendární komedie Účastníci zájezdu
a ze seriálu Vyprávěj.
■
■
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pořád dokola hrají ti samí herci
To je jenom: „Kolu! Pivo!“ Aby barman
dneska někomu řekl: „Víš, měl bys tý holce zavolat…,“ to se opravdu neděje.

V době, kdy bylo Účastníků všude plno,
jsem si vůbec nepřipouštěl, že by film
mohl mít takový dosah. Zapovídal jsem se
třeba s někým na pařbě a za dvacet minut
se mě dotyčný zeptal, jestli bychom spolu
zítra nezašli na kafe. Nechápal jsem proč,
když jsme se vůbec neznali. Teprve můj
kamarád mě musel uvést do obrazu.

Čili jste si za barem moc nepopovídal.
Nejen já. Moje nejoblíbenější příhoda se
stala, když jednou přišly tři holky na bar,
objednaly si dvě nabíječky na iPhone, jednu na Samsung a zabořily zrak do displejů. Po chvíli jim to bylo trapné – sedět na
baru na sucho, tak si objednala každá Aperol, ale pořád jen zíraly do mobilů a neprohodily ani slovo. Nedalo mi to, tak jsem se
jich zeptal, jak to, že si vůbec nepovídají
a z legrace jsem dodal, že si snad píšou
mezi sebou. Jedna z nich se na mě podívala a dotčeně odpověděla: Jo, píšeme si spolu, protože tu máte děsnej hluk!
Zůstaňme tedy raději u herectví. Máte
za sebou natáčení nového seriálu
„Co ste hasiči“, který na jaře poběží
na TV Nova. Zaujalo vás hasičské
téma hned na první dobrou?
Jeden čas jsme v téhle republice byli všichni doktoři, pak zase všichni vařili, načež
jsme pro změnu začali být všichni kriminalisté. Když se objevil projekt „Co ste
hasiči“, řekl jsem si: Vida! Hasiči jsme ještě nebyli, to by mohlo být dobrý! (smích)
Půjde o osmidílnou sérii, takže má jasně
daný konec, což se mi líbí.
Nepřál jste si být hasičem jako dítě?
Kdepak, já jsem si přál být potápěčem,
později na škole potom veterinářem. Ale
zjistil jsem, že tohle má také něco do sebe.
Režisér Skorka nás vzal do takové malebné vesničky k dobrovolným hasičům, stříkali jsme hadicemi, plno věcí jsme si vyzkoušeli. To si pak opravdu užíváte jako
dítě. A jsme zase u toho, o čem jsme se bavili. Najednou máte motivaci se to všechno naučit. Ve výsledku ale pochytíte jenom jejich názvosloví, a když někde v hospodě zamachrujete a zrovna tam někde
sedí dobrovolný hasič, jenom se ptá, co to
plácáte. (smích) Natáčení bylo každopád-

V novém snímku Daria si Jaromír Nosek zahrál psychiatra. Mezi fanoušky je ale
už druhou dekádu známý
hlavně jako Ignác z Účastníků zájezdu.
FOTO | MAFRA
ně skvělé. Nejen, že vás baví to, co na
place děláte a začnete se o to zajímat, ale
po chvíli se na dobrovolné hasiče začnete
dívat trochu jinak.
Jak to myslíte?
To, co dělají, musí mít opravdu rádi, protože za to mají houby peníze. Vždycky jsem
si představoval, že sedí v hasičárně na
směny a jsou nachystaní, když se něco stane. Ve skutečnosti když někde vypukne
požár a pípne jim SMS, musí se tam rychle seběhnout, vzít si mundúry a pak vyrazit. Sranda je, že každý běží odjinud. Jeden z hospody, druhý třeba zrovna spal
s manželkou… A i když o požáry jde málokdy a většinou musí řešit zabouchnuté
klíče nebo kočky na stromech, musí
k tomu přistupovat s naprostou vážností.
Nikdy nevíte, co se může vyklubat z výjezdu, který se tváří jako prkotina.

Prý jste díky ní byl svého času oblíbený v gay komunitě.
Dodnes si někteří lidé myslí, že jsem homosexuál a že občas s někým chodím jen
proto, aby se nepřišlo na pravdu. To, že
jsem byl například ženatý, je zřejmě jedno.

To asi nebyl jediný případ, že?
Ještě si vzpomínám na jednoho takového
pána, který chodil na všechny moje premiéry. Vždycky pak někde poblíž postával,
odhadoval jsem ho tak na padesát let. Podařilo se mu někde ulovit moje číslo a napsal mi: Dobrý den, to jsem já ten v těch
brýlích. Jan, je mi 26 a rád bych se s vámi
blíže poznal. To jsem se tehdy trochu lekl.
Navíc mi byl v patách na všech možných
akcích. Jednou dokonce přistoupil na loď,
kde se konala premiéra a odkud nebylo
kam utéct. Choval se slušně, nic si netroufnul, ale bylo to takové divné.
Vás tedy mužští fanoušci pronásledovali víc než fanynky?
Nejspíš ano, ale neříkám to zrovna rád.
(smích)

Před chvílí jste v žertu řekl, že většinou hrajete nacisty nebo homosexuály. Pravdou ale je, že role gaye Ignáce
v Účastnících zájezdu je nesmrtelná.

Kodl – tradiCe od roKu 1885

Přijímáme obrazy
do jarní auKCe
Národní 7, Praha 1

www.galeriekodl.cz

Kamil lhotáK: Krajina s červenou budKou, olej na plátně, 1947, 18 x 23 cm
vyvolávací cena: 350 000 Kč, dosažená cena: 780 000 Kč
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Ostrava je jako holka, která
vás hladí smirkovým papírem
Před pěti lety si Richard Krajčo naordinoval odstup
od světa filmových a televizních kamer, věnoval se
hlavně dětem a také muzice. Letos se coby herec vrátil
v thrilleru Vysoká hra. „Přišel čas, abych si práci před
kamerou zase připomněl. A zdá se mi, že hrát jsem
úplně nezapomněl,“ říká frontman kapely Kryštof.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Byly časy, kdy šlo jen těžko rozpoznat, jestli je Richard Krajčo víc zpěvák,
nebo herec. Točil filmy, seriály, hrál v divadle. Po roce 2015 ale v tomto ohledu poněkud zmizel z očí a v hlavní roli se vrátil až
nedávno coby „neúplatný policajt“ ve
dvoudílném filmu Vysoká hra, který vládl
víkendové sledovanosti českých televizí.
„Byl to trochu složitější příběh, ale mne
hodně bavil. A byla to výzva,“ zdůrazňuje.
Byť máte za sebou mnoho rolí, hodně
lidí vás vnímá především jako zpěváka. Mají si teď zase zvykat spíš na Richarda Krajča herce?
Tahle škatulka asi není podstatná. Herectví
jsem vystudoval a třeba Ostraváci mě znají
spíš jako herce, tedy divadelního. Dlouho
jsem tam hrál. Hudbu mám ovšem raději.
Kapela Kryštof je takové naše dítě a je to jeden z důvodů, proč jsem herectví před lety

omezil. Tím hlavním důvodem však byly
děti, chtěl jsem se jim věnovat, a tak jsem
role odmítal. Děti už však povyrostly, proto nastal čas, abych si ve Vysoké hře práci
před kamerou zase připomněl. A zdá se
mi, že hrát jsem úplně nezapomněl.
Nedávno mi zpěvák Pavel Dobeš v rozhovoru řekl, že Ostrava v 60. letech,
kde vyrůstal, měla v celé republice
špatnou pověst. Bylo to prý „ocelové
srdce republiky“, kde se tvrdě pracovalo, tvrdě se pilo, kouřilo a sprostě mluvilo. Menší problémy se řešily pěstí, větší
nožem a nejen Ostrava, ale i každý z Ostravy měl trochu divokou pověst. Vaše
dětství jsou spíš 80. léta. Byla a je
„vaše“ Ostrava také tak divoká?
Je pravda, že historicky v sobě ostravský
region určitou divokost má. Statistiky
přesně neznám, ale mám pocit, že po Praze a středních Čechách mají právě ostravští policisté práce nejvíc. K policistům
nejen v Ostravě se snažím chovat respekt,
protože si myslím, že si ho zaslouží a že
ho mnohdy právě tolik nemají. A když se
vrátím k divokosti – víte, ona Ostrava je

prostě jiná. To jí nikdo nikdy nevezme.
Je to region razovity, jak říká náš bard Jarek Nohavica, a já rád dodávám, že je někdy jako holka, co vás hladí smirkovým
papírem. Ale má své kouzlo a já ji miluju.
Ve Vysoké hře hrál jednoho ze zkorumpovaných politiků Miroslav Donutil.
Potkali jste se před kamerou poprvé?
Bok po boku jsme hráli v Národním divadle, takže v řemesle se známe. Ovšem
před kamerou, a ještě v hlavních
rolích, to je naše premiéra.
Miroslav Donutil, ale i Ondřej Vetchý a Tomáš
Töpfer, kteří se ve Vysoké hře také objevili,
jsou velikáni českého divadla i filmu.
Čím vás práce
s nimi obohacuje?
Nazval bych je bardy českého herectví. Víte, já jsem
původně elektrikář, a když jsem
studoval
silnoproud, tak oni už hráli a pro národ to byly
velké
filmové
hvězdy. Mne tehdy
vůbec nenapadlo,
že bychom se někdy v práci střetli.
Oni v herectví mají
tu pomyslnou
FOTO | HERMINAPRESS
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Koncem května jsme plánovali další pokus
s naší Bugatkou o překonání 400 km/hod
na německé dálnici, tentokrát i za účasti
Radimka, který se na to velice těšil. A byl
jsem zvědav na další představení Lea
Messiho, který v této sezoně předváděl
výkony, jež pravděpodobně neměly
obdoby v celé historii fotbalu.

CELÝ PŘÍBĚH SI PŘEČTĚTE
V NEJNOVĚJŠÍM DÍLU SÉRIE
KNIH RADIMA PASSERA
3 A 1/2 ROKU
Kniha není vhodná pro čtenáře
trpícího závistí, záští či
samospravedlností. Naopak všichni
ostatní mohou knihu zakoupit
u všech dobrých knihkupců nebo
objednávat na www.radimpasser.cz.

Česká republika
laťku hodně vysoko a díky tomu mohu třeba poznat, kam sahá moje herecká úroveň.
Malá odbočka ke studiu silnoproudu.
Ještě se v profesi vyznáte?
Co se silnoproudu týká, dnes už nedokážu
nic a nedokázal jsem to ani, když jsem se
to učil. Jsem fantastický teoretik, cokoliv
v oboru dobře vysvětlím, poradím, ale
abych to zvládl i prakticky? To je prakticky vyloučené.
Rezonovala během natáčení Vysoké
hry hořká chuť korupce z 90., ale i pozdějších let, kterou Češi stále cítí?
Říkám o sobě, že jsem takový „hledač“
a nenechávám se strhnout jen proudem informačního mainstreamu, vítám každou
zprávu, o které můžu přemýšlet a dosazovat si ji do svého životního puzzle. Jiří Svoboda, který film režíroval, má za sebou obrovské zkušenosti – jak politické, tak životní (Jiří Svoboda zasedl v roce 1990 do Sněmovny národů Federálního shromáždění,
kam byl zvolen za KSČ. V letech
1990-1993 byl předsedou KSČM, v roce
1992 jej atentátník zranil nožem – pozn.
red.). Poslouchat ho, jak sáhodlouze a poutavě vypráví, jaké věci se tu děly a dějí, to
je neuvěřitelný a inspirativní zážitek.
Proslulý je jeho snímek Sametoví vrazi z roku 2005, který byl natočen na
motivy kauzy „orlických vražd“.
Ano, on když se do něčeho zakousne, tak
jde na dřeň. Ve Vysoké hře ale nejde
o konkrétní časové období nebo kauzu české politické scény. Je to příběh, který by
mohl být platný po mnoho let polistopadového vývoje.
A co vy, pohyboval jste se někdy
na hranici zákona nebo dokonce za ní?
Asi ne, pokud nejde o nějaký přestupek za
volantem. Každý rok ztratím jeden dva
body, to je asi všechno. A jsem rád, že
jsem se v životě nedostal do situace, která
by mě na zmíněnou hranu zákona dovedla.
Jaká zločinecká dráha by vás lákala,
kdybyste si měl zvolit?
Třeba počítačový hacker. Nedávno jsem
viděl film o partě banditů, kteří vyloupí
španělskou národní banku. Takže když už
nějaký zločin, tak na vysoké úrovni.
(smích)

Richard Krajčo

Narodil se 1. června 1977 v Ostravě.
Původně se vyučil elektrikářem.
Po maturitě studoval na Vysoké škole
báňské v Ostravě, studium ale
po několika semestrech ukončil a začal
se věnovat hudební kariéře. Později
studoval Janáčkovu konzervatoř.
■ V roce 1993 založil v Havířově kapelu
Kryštof, která je už mnoho let jednou
z nejpopulárnějších skupin v Česku.
■ Objevil se v řadě divadelních her
(získal Cenu Alfréda Radoka v kategorii
Talent roku), filmech a seriálech.
■ Je potřetí ženatý, jeho současnou
manželkou je režisérka Karin Babinská.
Má dvě děti.
■
■
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Pozdrav pánbůh, přikázal papež
ČR | Obyčejné kýchnutí bylo pro naše
předky zajímavým jevem. Když se objevily epidemie dýmějového moru, kterému se
v českých zemích říkalo také „šelma“, lidé
měli z „pšíknutí“ hrůzu. Kýchnutí bylo totiž jedním z projevů této strašlivé choroby.
„Nepomáhaly rady lékařů ani modlitby.
U člověka se v podpaždí objevily hlízy i velikosti brambory, následně černé skvrny
po těle. Lidé padali mrtvi během řeči, žena
INZERCE

opouštěla muže, otec dítě, jeden bratr druhého,“ dochovalo se v jednom středověkém svědectví. Právě během epidemií
v 6. století vzniklo spojení „Bůh ti žehnej“,
ze kterého se vyvinulo dodnes používané
„Pozdrav pánbůh“. Znamenalo „Kéž dá
bůh brzké uzdravení!“ Byla to kraťounká
modlitbička, která měla člověka v každodenním životě před morem ochránit. Autorem byl papež Řehoř I., který přikázal

(údajně v únoru roku 600, tedy právě před
1420 lety) věřícím, aby takto na kýchnutí reagovaly. Kolem kýchnutí, kdy z nosu vyletí
kapénky rychlostí až 170 km/h, panovaly i
další pověry. Egypťané z kýchání věštili,
Slované věřili, že kýchnutí během řeči zapříčiní, že mluvené se splní, a od toho pochází průpovídka „je to pravda“. Staří Římané v kýchnutí zase viděli známku celkové(jos)
ho zdraví a přáli „Žijte dlouho“.

SENIOŘI

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Když máte pocit žízně, je už pozdě
Ohrozit organismus
dehydratací je v zimě
stejně tak snadné jako
v létě. Stačí se pořádně
zapotit v boji s chřipkou.
Zvlášť senioři nemívají
pocit žízně, což může
fatálně poznamenat
fungování ledvin.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Nedostatek tekutin bývá v zimním
období často podceňovaný. Přitom
k němu může dojít stejně snadno jako
v horkých letních měsících, a to i se stejnými důsledky pro orgány v těle. „Je to dáno
mrazivým počasím i pobytem ve vytápěných prostorech, kdy mráz a suchý
vzduch vysušují sliznice,“ vysvětluje nutriční terapeutka Věra Boháčová.
„Přechody z tepla do zimy kladou zvýšené nároky na termoregulační systém, který
do značné míry ovlivňují tekutiny v těle,“
dodává Boháčová s tím, že organismus
proto musí být dobře hydratovaný, aby
zvládal výkyvy vnější teploty a nezměnila
se přitom jeho vnitřní tělesná teplota.
Pocitu žízně, kdy už tělo volá o pomoc,
se musí předcházet a nečekat na něj. „Děti
nebo senioři, dehydratací nejvíce ohrožené skupiny, se ho ani dočkat nemusí, protože žízeň často vůbec nepociťují,“ varuje.

25
1
250

procent Čechů pije
nárazově, až když
pociťuje příznaky
dehydratace.
litr tekutin dokáže
člověk vyloučit denně
pocením a dýcháním.
mililitrů tekutin
zvládne organismus
jednorázově a přitom
efektivně využít.
Větší náhlý příjem
nevyužije a vyloučí.
FOTO | SHUTTERSTOCK

Dehydrataci nemusí vždy vyvolávat
prosté zanedbání pitného režimu. Organismus totiž značně zvyšuje své nároky na
potřebu tekutin v průběhu nemoci. Starší
člověk, který v boji s chřipkou propadne
horečnatým stavům, je riziku vystaven násobně více. Ani tehdy totiž nelze spoléhat,
že ho před nebezpečnou ztrátou tekutin zachrání coby poplašný systém pocit žízně.
Z prosté chřipky tak mohou vzniknout
ještě závažnější zdravotní komplikace.
„Snížení objemu tělesné vody
vede ke změnám v prokrvení tělesných orgánů. Přednost v zásobení mají životně
důležité orgány, tedy mozek, srdce, plíce,
svaly a nadledviny, zatímco ostatní orgány jsou prokrvovány méně. Mezi ně patří
trávicí trakt a ledviny a právě tyto orgány

bývají při déletrvající dehydrataci poškozeny jako první,“ popisuje Pavel Těšínský, vedoucí lékař Jednotky intenzivní metabolické péče ve FN Královské Vinohrady.

Při horečce pijte minerálku
Stejně jako v létě, tak i v zimě vzrůstá s mírou pocení potřeba doplnění nejen vody,
ale také minerálních látek, které se z těla
dostávají spolu s potem. Jedním z opěrných pilířů pitného režimu by proto
při virózách a chřipkách měly být také mineralizované vody.
Přitom z nedávného průzkumu AquaLife Institutu vyplynulo, že při zvýšeném
pocení doplňuje minerální látky pouze po-

lovina populace. Ve chvíli, kdy se člověk
potýká s virózou, zkrátka intuitivně sáhne
častěji po hrnku s teplým čajem než
po sklenici minerálky. Dopady intenzivního pocení, které patří k boji s nemocí, si
poklesem cenných minerálních látek
v těle mnohdy nespojí.
Pitnému režimu může v tomto období
naopak nahrávat jídelníček. Více než kdy
jindy totiž při nemoci platí staré známé
„polévka je grunt“.
„Milovník polévek, přičemž stačí i jedna za den, který současně dodržuje odborná doporučení v podobě kousku ovoce
nebo zeleniny ke každému jídlu nebo jako
jeho součást, má poměrně velkou část potřeby tekutin splněnou stravou,“ uzavírá
Věra Boháčová.
(vrm)
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Zpětná hypotéka zachránila dceru po rozvodu
Petr a Lucie Martincovi poslední roky s tichou obavou sledovali skomírající manželství
své dcery Kamily. Nakonec se podle jejich očekávání rozvedla. S bývalým manželem
jí to neklapalo a během vypořádání rozvodu přišla o většinu hotovosti.
„Naší Kamile zůstal nedokončený dům, v němž by ráda zůstala
a vychovávala své děti. Jenomže byla na mateřské dovolené
a půjčku na dostavbu jí samozřejmě nikdo nedal. Což bylo nakonec dobře, protože by ji stejně
neměla z čeho splácet,“ vypráví
paní Lucie a na čele se jí objevuje
hluboká vráska.
Manželům Martincovým bylo
jasné, že pokud se dům nedostaví, jejich dcera s dětmi v něm
nemůže dále zůstat, a to je velmi
trápilo, protože věděli, jak moc je
ten dům pro jejich dceru důleži-

tý. Jenomže oba byli v důchodu
a sami neměli peněz nazbyt.
Potom se paní Lucie na jednom
setkání v klubu seniorů dozvěděla o Rentě z nemovitosti neboli
o zpětné hypotéce. „S manželem
jsme si domluvili schůzku ve společnosti FINEMO.CZ, která Rentu
z nemovitosti nabízí, a potom
jsme vše důkladně zvažovali.
O bydlení nepřijdeme a jedinou
nevýhodou je, že se o částku
úvěru později sníží hodnota dědictví. Naše dcera tak ale peníze
může využít dřív, když je právě
potřebuje,“ vysvětluje paní Lucie.

Když o tom společně s manželem
dceři řekli, nejdříve tomu nemohla uvěřit a potom bylo vidět, že se
jí velmi ulevilo. A nejen jí. „Je krásné vidět naši Kamilu i děti zase
spokojené,“ usmívá se pan Petr
a paní Lucie se k němu přidává.
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.
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Česká republika

Mýtus: Mamograf, strašák žen
Léčbu nádorů prsu
ovlivňuje rychlá
diagnostika. „Biopsie
pod ultrazvukovou
kontrolou je pokrokem,“
míní radiolog Jan Daneš.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | V České republice se drtivá většina nádorů prsu diagnostikuje již v prvním stadiu, a to velkou zásluhou screeningového programu. Podle muže, který stál u jeho zrodu, předního radiologa
a mamodiagnostika Jana Daneše, je pro
úspěch léčby naprosto zásadní faktor
času. U těchto případů je totiž takřka stoprocentní pravděpodobnost, že nádor
bude vyléčen. Přesto se moderní mamografie stále potýká s řadou mýtů.
Diagnostika v oblasti nádorů prsu za
poslední necelé dvě dekády urazila obrovský kus cesty. Ostatně jedno rychlé
odebrání vzorku, které dokáže vnést do
situace světlo, bylo ještě relativně nedávno záležitostí z říše snů.
„Biopsie pod ultrazvukovou kontrolou, kdy se odebere vzorek z útvaru jehlou, jsou poměrně nové. Používají se
zhruba 20 let a představují obrovský pokrok,“ říká profesor Jan Daneš, který
byl mimo jiné dlouhých 18 let přednostou Radiodiagnostické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

100

biopsií odhalí asi
padesátku
zhoubných nádorů.

Dřívější praxe velela všechny zjištěné změny v prsu operovat. „Pacientky
měly mnohočetné jizvy a chodily opakovaně například na odstranění nezhoubných nádorů. Dnes tyto zákroky často
odpadají,“ vysvětluje Daneš s tím, že pokud jsou nezhoubné nádory malé,
nehmatné a pacientku tedy nijak nestresují, nic se s nimi zpravidla nedělá. Mamografické nálezy, které ve výsledku
neznamenají nebezpečí, nejsou nijak výjimečné. Podle Daneše připadá na sto
provedených biopsií padesát zhoubných nádorů a stejné množství předstaINZERCE

vují nádory nezhoubné. Dávno také přestalo platit, že každý zhoubný nádor je
zapotřebí operativně vyjmout co nejdříve. Nyní o každé pacientce diskutuje vícečlenný tým včetně diagnostiků, onkologů, gynekologů a chirurgů a hledá pro
ni řešení na míru. „U rychle rostoucích
nádorů velmi často dostává před operativní léčbou přednost hormonální léčba
či chemoterapie, která nádor oslabí, či
někdy dokonce zničí,“ uvádí Daneš s
tím, že až poté přichází chvíle pro chirurgické řešení.

Bez stresujícího čekání
Péči českých odborných zařízení si už
před lety oblíbila zahraniční
klientela. Příznivější cena za
zdravotnickou péči už dlouho není hlavním lákadlem. Jsou to také krátké
čekací doby v některých
centrech. Tato výhoda je
ostatně rozhodující i pro
velké množství tuzemských pacientek, pro které je dlouhé čekání na
termín vyšetření často
stresující. Ve svém Mamodiagnostickém centru v Berouně, které má
rovněž pobočku v Praze 5 na Waltrovce,
se s takovými
pacientkami profesor Daneš setkává
velmi často.
V
neposlední
řadě cizinci oceňují
kvalitu zdejší péče a
také technologickou vyspělost. V ní Česko, pokud jde o screeningové metody, za světem nijak nezaostává. Dokonce se
pyšní lepším vybavením než
některé západní evropské
země. Jako
expert Evropské komise v projektu Euro-

pean Commission Initiative on Breast
Cancer má Daneš v tomto ohledu možnost srovnávat. „V Belgii a ve Francii
se někde ještě stále používají k diagnostice analogové přístroje. Někteří kolegové ze zahraničí byli značně překvapeni,
že v České republice máme všechny přístroje maximálně osm let staré a plně digitální, takže poskytují daleko přesnější
a kvalitnější snímky,“ vysvětluje.

Stále znějí hlasy nedůvěry
Přesto stále ještě čas od času zaznívají
hlasy nedůvěry vůči mamografu v souvislosti s ozařováním. Přitom screeningový program v Česku odstartoval
už v roce 2003 a již tehdy odborníci garantovali jeho
bezpečnost. „Dávka záření od začátku byla
velmi nízká, přesto v
průběhu let došlo ješ-

tě k jejímu snížení. V zásadě jde o násobek dávky z přírodního pozadí,“ uvádí
Daneš. Ionizující záření se totiž vyskytuje zcela běžně všude kolem nás. „Spousta lidí je překvapena, že zatímco chodí
po ulici, jsou neustále vystaveni malé radiaci. Tato dávka je jiná, pokud jste v západních Čechách, a jiná je například v
Praze,“ uvádí Daneš s tím, že právě západní Čechy jsou typické vyšší mírou
záření. Jednou příčin může být tamější
vyšší koncentrace radonu.
Názory vědců na problematiku záření
překvapivě nejsou zcela vždy jednotné.
Podle Daneše se dokonce v současné
době diskutuje, zda malé dávky nemohou být i přínosné. „Nedávno jsem zrovna četl jednu kontroverzní práci, která
připouští, že velmi malé dávky záření
mohou stimulovat imunitní systém a
tím výskyt některých nádorů dokonce
snižovat,“ nastiňuje jeden ze současných vědeckých výkladů.

Radiolog a mamodiagnostik Jan Daneš (vlevo) říká, že
digitální přístroje v Česku poskytují mnohem přesnější
snímky než analogové přístroje v Belgii či ve Francii.

FOTO | TOMÁŠ FRAIT
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Exkluzivní nabídka pro naše čtenáře!

^

8 dní

4 990
namísto 13 980 Kč

Kč

Vč. letu + snídaní
ve 4* a 5* hotelech!

Včetně
letu!

KAPPADOKIE
8 dní Poznejte
úchvatnou krajinu Kappadokie! • Včetně letu z Prahy!
Osobně vybrané 4 a 5 hvězdičkové hotely!

Cena zájezdu zahrnuje:

Včetně
letu!

✔ Zpáteční let z Prahy
do Antalye
✔ Transfer letiště – hotel – letiště
✔ 7x ubytování v dobrých 4* a 5*
hotelech
✔ 7x snídaně – formou bufetu v hotelu
✔ Česky mluvící NIKAL průvodce
✔ Výletní program
Klimatizovaný a komfortní autobus Vás
poveze od jednoho cíle k druhému.

skupinách i jednotlivě všude kolem. Nakonec si zvenku prohlédneme nejvyšší skalní útvar v Uchisaru. Přes den navštívíme tradiční gobelínku, kde se dozvíme vše od získávání
surovin, hedvábí, bavlny a vlny přes výrobu až po dokončení tkaného produktu. Přenocování v okolí Kappadokie.
4. den: Kappadokie – působivá tufová krajina
Snídaně. Oblast Kappadokie připomíná fantastickou měsíční scénu, kterou zdůrazňují tufové lomy, s vnitřními
jeskynními útvary a různými rezidencemi. Tvůrcem těchto
úžasných scenérií byla sopka, která během opakovaných
výbuchů katapultovala do okolí obrovské množství tufu.
Během první poloviny dne navštívíme tuto nádhernou
scenérii a v druhé polovině dne se můžete zúčastnit volitelného výletu. Přenocování v okolí Kappadokie.

5. den: Kappadokie – Antalya
Snídaně. Opustíme Kappadokii a pojedeme navštívit slav1. den: Let do Antalye
ný seldžucký karavanseráj Sultanhanı. Poté bude cesta
Váš průvodce s Vámi bude již od příjezdu a srdečně Vás pokračovat překrásnou krajinou pohoří Taurus zpět do Anpřivítá v hotelu při osvěžujícím nápoji. Přenocování v okolí talye, ve které strávíte poslední 3 noci.
Antalye.
6. den: Antalya – vodpády Karpuzkaldiran
2. den: Klášter Mevlana – Kappadokie
Snídaně. Návštěva jednoho z nejkrásnějších měst turecSnídaně. Jízda do města Konya, bývalého hlavního ké riviéry. Ve skrytu mohutných hor se dobře daří bohaté
města raně středověké Seldžucké říše. Navštívíte kláš- vegetaci. Kromě jiného uvidíte symbol města, „flétnový“
ter Mevlana – dnes je muzeem islámského umění minaret Yivli Minare. U Kalekapisi, brány do pevnosti, se
a pokladnicí tureckých uměleckých řemesel. Poté bude cesta nacházejí hodiny na staré věži městského opevnění. Při
pokračovat do Kappadokie. Přenocování v okolí Kappadokie. procházce městem se nabízejí možnosti nákupů, zejména
šperků a koženého zboží. Poté bude následovat návštěva
3. den: Göreme
Snídaně. V Göreme navštívíte jeskynní chrámy zdobené vodopádů Karpuzkaldiran. Přenocování v okolí Antalye.
freskami (součást kulturního dědictví UNESCO). Zde příro- 7. den: Volný čas nebo možnost fakultativního výletu
da popustila uzdu své fantazii, krajina je tvořena skalními Snídaně. Vychutnejte si pohodlí Vašeho
stěnami, tufovými pyramidami a kužely, které jsou proděra- hotelu nebo se zúčastněte fakultativního
věny jako mraveniště. Poté pojedeme do Simeonova údolí, výletu. Přenocování v okolí Antalye.
které je známé také jako„Údolí mnichů“ nebo pod názvem
„Komíny víl“. S úžasem budete pozorovat krajinu tohoto 8. den: Cesta domů
údolí, která je jedinečná originalitou a dokonalostí svých Snídaně. S nezapomenutelnými zážitky
tufových kuželů, vysokých přes 10 metrů a rozesetých ve nastoupíte do letadla do Prahy.
Vaše luxusní hotely jsou víc než jen ubytování!
např. 5* hotel Max Holiday

Klášter Mevlana

…Spolu
poznáme svet!

Termíny + cena 2020

Ceny za osobu v Kč ve dvoulůžkovém pokoji
Let z Prahy

Termíny
zájezdu
31.03. - 07.04.
07.04. - 14.04.
14.04. - 21.04.
21.04. - 28.04.
06.10. - 13.10.
13.10. - 20.10.
20.10. - 27.10.
27.10. - 03.11.
03.11. - 10.11.
10.11. - 17.11.
17.11. - 24.11.
24.11. - 01.12.

Běžná
cena
17 980 Kč
18 980 Kč
18 980 Kč
18 980 Kč
18 980 Kč
18 980 Kč
18 980 Kč
17 980 Kč
16 980 Kč
15 980 Kč
14 980 Kč
13 980 Kč

Speciální
cena
8 990 Kč
9 990 Kč
9 990 Kč
9 990 Kč
9 990 Kč
9 990 Kč
9 990 Kč
8 990 Kč
7 990 Kč
6 990 Kč
5 990 Kč
4 990 Kč

Možnost také letu z Vídně - zavolejte nám!

Vaše doplňkové služby na přání:
• Balíček výletů a požitků:
3 990 Kč
• 7 x večeře formou bufetu v hotelu
+ všechny vstupy v rámci okružní cesty dle programu
• Příplatek za jednolůžkový pokoj
od 3 390 Kč
• Komplexní pojištění vč. storna zájezdu
od 490 Kč
• Případné městské nebo hotelové poplatky hradí klient na hotelu
Fakultativní výlety během 4. a 7. dne si můžete zarezervovat na místě.

Počasí v Turecku
Doba Vaší cesty:
Teplota
přes den (°C)
Sluneční
svit (h/den)
Teplota
vody (°C)

Duben

Říjen

Listopad

23°

24°

19°

9

7

6

20°

21°

19°

Zavolejte - bezplatná linka: ✆ 800 220 901

nebo navštivte naše webové stránky: www.nikal-zajezdy.cz

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 20 5PL 021

^

Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo • IČO: 26276186
Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji

HUDEBNÍ IMPULSY

14
Oprava
Ve vydání 7. února jsme chybně uvedli,
že prvního českého plesu v roce 1840 se
zúčastnil i básník Karel Hynek Mácha.
Ten byl však v té době již po smrti. Za
chybnou informaci se omlouváme. (red)
INZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

Láska po česku
Zamilované písně znějí
nejen na Valentýna.
Které mají lidé nejradši?

Výkup vojenských věcí – military

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

JOSEF VLČEK

U

dělat inventuru nejoblíbenějších
českých a slovenských písní
o lásce nebyl lehký úkol. V posledních letech se slovo láska z nových
písniček vytrácí. Textařka Hana Sorrosová to vysvětluje generačním strachem
z velkých slov. Ale i tak se ve výzkumech nejúspěšnějšího českého rádia Impuls povedlo vystopovat pět českých milostných písniček z posledních dvaceti
let, které mají rády nejméně tři čtvrtiny
jeho posluchačů.

Mandrage: Šrouby a matice
(2011)

Od 3. 2. 2020
každý den
ve 21:55
na TV RELAX

V poslední době často skloňovaní Mandrage jsou mistry nadgeneračních milostných písní. Ve většině se navíc objeví nějaký humorný prvek, který srdceryvné velké city trochu shazuje. Možná
to někteří posluchači považují za infantilní, ale píseň s bujarými verši „Sahat ti
pod sukni, kousat tě na ruce, dělat ti snídani, říkat ti vopice,“ má rádo 79 % posluchačů všech věkových skupin. A co
je pozoruhodné, další píseň Mandrage
Motýli má stejně vysoké hodnocení!
Tím je ale s veselými milostnými písničkami konec. V našich končinách se
v písních většinou pro lásku trpí.

Petr Kolář: Ještě, že tě
lásko mám (2003)
Srdcervoucí milostná píseň trochu ze staré školy je posledním velkým hitem Karla Svobody. Podnětem k silné baladické

melodii, oslovující jeho tehdejší manželku, byla tragická smrt jejich čtyřleté dcery Klárky. Petr Kolář se skladby ujal
způsobem pro Svobodovy písně netypickým – místo uhlazeného stylu, který známe z nesčetných hitů, jimiž nejúspěšnější český skladatel obdařil Karla Gotta a
další hvězdy domácího středního proudu, dal skladbě vášnivě rockový nádech.

Tomáš Klus: Nina (2011)
Ve hře Racek od Antona Pavloviče Čechova, absolventském představení
DAMU z roku 2012, hrál začínající herec
Tomáš Klus postavu Trigorina. Píseň
Nina byla zamýšlena jako dopis jedné
z postav Racka, adresovaný právě Trigorinovi. To vysvětluje fakt, že píseň je psána v ženském rodě: „Jsi mé úzko, jsi krev
z řezných ran/ Ačkoli nechci, jsi ve mně
uschován…“ Píseň z alba, které se také
jmenovalo Racek, se stala okamžitým hitem a notně přispěla k tomu, že se Klus
dostal na nejvyšší příčky Českého slavíka. Košatou poetickou sílu Niny už zpěvák přes všechnu snahu nikdy nedohnal.

Marek Ztracený: Ztrácíš
(2008)
Jedna z prvních písní muzikanta
ze Železné Rudy patří také do kategorie srdceryvných milostných songů, i když
je v jejím textu obsažena skrytá víra, že „lidi
od nepaměti se znovu scházej“. Píseň
uspěla nejen kvůli
svému silnému textu, ale i díky Ztraceného pěveckému výkonu. Zpívá ji jako
o život, což svědčí
o tom, že za ní musí
být nějaký silný

PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA

Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

J

edním z důležitých opatření, jak zastavit pokles počtu motýlů, brouků
a obecně hmyzu a opylovačů
v naší krajině, je používat v zemědělství
co nejméně chemických látek. Hmyz je
vůči chemickým prostředkům mnohem
citlivější než člověk, takže k jeho likvidaci stačí i malé množství hubicího přípravku. Také proto se jich řada zakazuje, což je obecně logické a správné.

osobní prožitek. V roce 2018 přišel s další výraznou milostnou písní Vlastní svět,
která je sice na prvoplánový milostný
song „příliš intelektuální“, ale překvapivě by se do milostné TOP 10 také vešla.

Bobr a Motýl: Vyznání
(2000)
Něco bizarního na konec. Duo Bobr
a Motýl založili v roce 1999 dva bývalí
členové uherskohradišťské skupiny Argema. V roce 2002 vydali desku, pojmenovanou podle písně, která snad ani původně nebyla míněna jako rádiový singl. Po tom, co ji zařadilo do programu
jedno ostravské rádio, se jako koronavir
začala lavinově šířit do dalších stanic
v České republice. Byla to v pravém slova smyslu odrhovačka. Její popularita
kupodivu přetrvala dodnes, ale je třeba
podotknout, že i když má mnoho obdivovatelů, má také mnoho odpůrců, kteří
tvrdí, že patří jedině do programu televize Šlágr, a to ještě s přivřenýma očima
příslušného šéfa programu. Ale tak to
s milostnými písněmi často bývá – je až
neuvěřitelně
mnoho lidí, kteří písně o lásce
nemají rádi.

„Romantický rocker“ Petr
Kolář s přítelkyní Lenkou
Chlupáčovou. FOTO | MAFRA

Jak (vy)hubit hmyz

Méně logiky ovšem mají zákazy látek, k nimž neexistuje adekvátní, třeba
biologická náhrada. K takovému zákazu přistoupila v lednu letošního roku
Evropská unie, otázkou ale je, zdali to
populaci hmyzu skutečně pomůže.
K likvidaci škůdců na hospodářských
plodinách (zdaleka nejde jen o obiloviny a řepku, ale také o luskoviny, ovocné dřeviny, jetele a podobně) totiž
bude nutné použít ještě povolené, ale
méně účinné prostředky. A budou se
proto muset použít opakovaně. Hmyz
tak bude vystaven chemickému tlaku
několikrát, a uhynout tak může ještě
větší množství než dnes.
Druhou možností zemědělců je proti škůdcům nezasahovat, tím ovšem ris-

kují nižší úrodu, což může být důvodem k růstu cen potravin z příslušných
surovin. Rovnice „více brouků = dražší jídlo“ bude přitom v budoucnosti stále platnější. Nic proti tomu, ale někdo
by měl mít odvahu to říci. Nebo by
alespoň někdo mohl projevit více strategie a pro hmyz škodlivé látky zakazovat až tehdy, když budou mít zemědělci nějakou alternativu bránit se
škůdcům.
Nebo by musel vytvořit pestřejší
krajinu – ale to nejde zas tak rychle. Nehledě na to, že důsledkem zákazu
může být dokonce méně pestrá krajina – řadu plodin, které nebudou moci
zemědělci účinně chránit proti škůdcům, prostě přestanou pěstovat.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 15. února 2020
Nova

Prima

Prima cool

6.45 Looney Tunes: Nové příběhy (14, 15) 7.35
Show Toma a Jerryho II (24) 7.55 Bratříček
a sestřička 9.10 Na třetí pokus 10.55 Koření
11.50 Volejte Novu 12.30 Rady ptáka
Loskutáka 13.45 Výměna manželek XII 15.10
Na sv. Valentýna 17.35 Ochránce 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.35 Gormiti (4) 6.50 Super Wings II (46)
7.00 Meteor Monster Truck 7.20 M.A.S.H (241)
7.50 M.A.S.H (242) 8.20 M.A.S.H (243) 8.55
Autosalon 10.05 Prima Partička – Danův výběr
11.15 Superšéf 24 hodin do pekla a zpět12.40
Vražedné záhady slečny Fisherové II (4) 13.50
Vražedné záhady slečny Fisherové II (5) 15.10
Záhady Emmy Fieldingové: Ztracená osada.
Krimidrama (USA, 2017) 17.00 Mravnost nade
vše. Komedie (ČR, 1937) 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.00 X-Men: Nová generace II (16) 6.50 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VIII (18) 7.45 Top Gear IX
8.50 Pevnost Boyard (8) 11.30 Re-play 12.05
COOL Esport 12.35 Futurama III (14) 13.05
Simpsonovi XII (17-20) 15.05 Futurama III (15)
15.25 COOLfeed 15.35 Formule! 17.50 COOLfeed
17.55 Simpsonovi XII (21) 18.30 Simpsonovi XIII
(1-3) 19.50 COOLfeed 20.00 Starsky & Hutch
22.10 Bastardi 23.55 Pod černou vlajkou (2)

20.05 Peče celá země
Soutěž o nejlepšího amatérského pekaře a cukráře pokračuje!
Tentokrát budeme ochutnávat
nejtradičnější českou klasiku
21.10 Semafor „60“
Galavečer u příležitosti významného výročí založení legendárního divadla. Účinkují: F. Slováček
jr., A. J. Slováčková, V. Harapes,
J. Molavcová, J. Suchý
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Jeden hot a druhý čehý
Komedie (Fr., 1978). Hrají
A. Girardotová, L. de Funès
0.10 Bolkoviny
0.55 Banánové rybičky
1.35 Magie v ulicích
1.50 Sama doma
3.25 Bydlení je hra
3.50 Chalupa je hra
4.15 Zahrada je hra

Joj Family
SOBOTA 5.05 Noviny 5.40 Krimi 6.05 Noviny

6.40 Policisté v akci 7.45 Policisté v akci 8.45
Policisté v akci 9.50 Na chalupě 10.50 Nové bydlení 11.50 O zvířatech a lidech (6) 12.55 Dnes v jednom domě (7) 15.05 IQ Taxi CZ 16.15 IQ TAXI CZ
16.50 Rodinné záležitosti 18.05 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Velitel (4) 21.50
IQ Taxi CZ 22.30 IQ Taxi CZ 23.45 Dědictví (13, 14)

NEDĚLE 5.05 Noviny 5.45 Krimi 6.05 Noviny
6.45 Policisté v akci 7.45 Policisté v akci 8.45
Policisté v akci 9.45 IQ Taxi CZ 11.30 Soudní síň –
cz 12.30 Soudní síň – cz 13.25 Velitel (4) 15.05
Druhý tah pěšcem 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.20 Všechno, co mám rád 23.45
Záchranáři v akci 0.40 Záchranáři v akci
PONDĚLÍ 5.15 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Ranní

noviny 8.35 Soudní síň 9.40 Soudní síň 10.40
Policisté v akci 11.40 Záchranáři v akci 12.40 Pod
povrchem (47, 48) 14.50 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Druhý tah pěšcem 21.55 Policisté v akci
22.55 Na chalupě 23.50 Ve jménu zákona (79)

SÉRUM PRAVDY

FANTASY
V sedmém
nebi
VELKÉ PŘÍBĚHY
OBYČEJNÝCH LIDÍ
NEDĚLE 20:20

20.20 Král Artuš: Legenda o meči
Fantasy (USA/VB, 2017)
22.50 Červená karkulka
Fantasy horor (USA/Kan., 2011)
0.45 Masakr v Texasu
2.15 Mentalista IV (5)
3.15 Volejte Novu
3.45 Bratříček a sestřička
4.45 Novashopping

ÚTERÝ 8.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

11.45 Záchranáři v akci 12.40 Pod povrchem (49,
50) 14.50 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.00
Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Všechno, co mám rád 21.30 Soudní síň – cz 22.25
Policisté v akci 23.30 Na chalupě

STŘEDA 8.35 Soudní síň 9.50 Soudní síň 10.55

Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.45 Pod
povrchem (51, 52) 14.50 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 O zvířatech a lidech (7) 21.25 IQ Taxi CZ
22.35 Policisté v akci 23.35 Na chalupě

ČTVRTEK 8.35 Soudní síň 10.35 Policisté

v akci 11.35 Záchranáři v akci 12.25 Zoo (1) 13.40
Zoo (2) 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Rodinné záležitosti 21.30 Soudní síň – cz 22.20
Policisté v akci 23.20 Na chalupě

PÁTEK 8.35 Soudní síň 9.45 Soudní síň 10.45
Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.40 Zoo
(3) 13.50 Zoo (4) 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní
síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dnes v jednom domě
(8) 22.05 Má láska s Jakubem 0.10 Policisté v akci

INZERCE

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.30 Polopatě 7.25 Nemaluj si čerta
na zeď 8.15 Gejzír 8.45 Durrellovi (1/6) 9.30
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 Kdo probudí Pindruše? 14.10 Panenka
z vltavské tůně 15.05 Madla zpívá Evropě
16.50 Nevěsta 17.55 Kočka není pes 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.53 Branky, body, vteřiny

20.15 Polda III (5)
Samí zrádci. Krimiseriál (ČR,
2018). Hrají D. Matásek, I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Kolesárová. Režie J. Fuit
21.35 Smrt talentovaného ševce
Krimifilm (ČR, 1982). Hrají
J. Kodet, A. Hardt, K. Chromík,
J. Boušková, M. Zounar.
Režie J. Schmidt
23.25 10 minut pravdy
Thriller (USA/Kan., 2019).
Hrají B. Willis, M. Chiklis,
M. Williamsová, K. Schmid.
Režie B. A. Miller
1.30 Formule!
Akční drama (USA/Kan./Austr.,
2001). Hrají S. Stallone,
B. Reynolds, K. Pardue
3.55 Vražedné záhady
slečny Fisherové II (4)
Břímě. Krimiseriál (Austr., 2013).
Hrají E. Davisová, N. Page

Relax
SOBOTA 6.30 Na červeném koberci 7.00

Teleshopping 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor
z hor 9.20 Stefanie 10.20 Zvěřinec 10.50
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.35 Paní domu
15.15 Pralinky 15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda
17.55 Vražedné pobřeží 18.55 Stefanie 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping

7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor z hor 9.20
Stefanie 10.20 Na červeném koberci 10.50
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.35 Zvěřinec
15.15 Pralinky 15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda
17.55 Vražedné pobřeží 18.55 Stefanie 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Doktor
z hor 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 11.10
Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Zvěřinec
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.40 Past na ženicha 7.30 Mentalista IV (4, 5) 9.15
Fletch, krimikomedie 11.40 Star Wars: Epizoda III Pomsta Sithů (sci-fi USA 2005) 14.25 Toy Story 2:
Příběh hraček, anim. film (USA, 1999) 16.05 Petr
Pan, rodinný film (USA/VB, 2003) 18.05 Rychle
a zběsile, akční film (USA, 2001) 20.00 Alenka
v říši divů: Za zrcadlem, dobrodružný film (USA,
2016) 22.20 Purpurový vrch, horor (USA/Kan.,
2015) 0.45 Labyrint lží, akční film (USA, 2008)

Prima Max
6.15 Super Wings II (45) 6.35 Gormiti (3) 6.45
Zpravodajství FTV Prima 8.05 Vítejte doma! IX
(19) 9.10 Už je tady zas 11.25 Beznadějný trouba
13.20 Když Harry potkal Sally 15.20 Srdečné
pozdravy z Ruska, akční film (VB, 1963) 17.50 Ali
Baba a čtyřicet loupežníků (1/2), pohádka (Fr.,
2007) 20.00 Koupili jsme zoo, rodinný film (USA,
2011) 22.30 Tyranosaurus: Zhouba Aztéků, horor
(USA, 2008) 0.25 Bastardi, drama (ČR, 2010)

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxu sstore

STŘEDA 8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie 10.20
Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30 Top
Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Paní domu 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie
10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30
Top Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Zvěřinec 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 300

neděle 16. února 2020
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Madla
zpívá Evropě 8.10 Úsměvy Stanislava
Neumanna 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 F. L. Věk (7/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O králi, hvězdáři,
kejklíři a třech muzikantech
14.05 Prsten kohouta Alektrya
15.15 Bylo nás pět (6/6)
16.15 Kdo je kdo
17.25 Pošta pro tebe
18.25 Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.53 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Past
Historické drama (ČR, 2020)
21.45 168 hodin
22.15 Kabinet dr. Honzáka
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Bolero
0.40 Jeden hot a druhý čehý
2.15 13. komnata Debbi Kahl
2.45 Banánové rybičky

Nova
6.05
6.55
7.45
8.05
9.20
11.40
13.50
15.55
17.35
19.30
20.20
22.05
22.30
0.20
1.50
2.35
3.45
4.45

Tlapková patrola III (24, 25)
Looney Tunes:
Nové příběhy (16, 17)
Show Toma a Jerryho II (25)
Pasáček vepřů
Život s Helenou
Poslední píseň
Romantické drama (USA, 2010)
Šaman
Dobrodružný film (USA, 1992)
Mr. Bean:
Největší filmová katastrofa
Komedie (VB, 1997)
Cesta do středu Země
Dobrodružný film (USA, 2008)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Aljaška v plamenech
Akční film (USA, 1994)
Mr. Bean:
Největší filmová katastrofa
Komedie (VB, 1997)
Dr. House II (16)
Specialisté (55)
Pasáček vepřů
Novashopping

Prima
6.25
6.40
6.55
7.35
8.00
9.10
9.45
11.00
11.50
12.45
13.25
13.50
14.40
16.25
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
0.55
2.50
3.55

Gormiti (5)
Super Wings II (47)
M.A.S.H (243)
M.A.S.H (244)
Přírodní vesmír (9)
Prima ZOOM Svět
Ano, šéfe!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Libovky Pepy Libického
Jak se staví sen
Smrt talentovaného ševce
Krimifilm (ČR, 1982)
Dvojníci
Komedie (ČR, 2016)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Miluji tě modře
Romantický film (ČR, 2017)
Alibi pro vraha
Thriller (VB, 2003)
Tajná minulost
Thriller (USA, 2016)
Přírodní vesmír (9)
Vražedné záhady
slečny Fisherové II (5)

Nova Cinema
5.40 Past na ženicha 7.20 Petr Pan 9.25 Na třetí
pokus 11.40 Toy Story 2: Příběh hraček 13.25
Alenka v říši divů: Za zrcadlem 15.45 Bravo Girls:
Bojovat až do konce, komedie (USA) 17.40 Varieté,
muzikál (USA, 2010) 20.00 Vyvolený, thriller (USA,
2000) 22.00 Ségry, komedie (USA, 2015) 0.20 Tři
králové, dobrodružný film (USA/Austr., 1999)

Prima cool
6.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (19) 7.35
Top Gear IX 8.40 Pevnost Boyard (9) 11.20 Partička
XXL – Bohoušův výběr 12.45 Futurama III (15) 13.15
Simpsonovi XII (21) 13.45 Simpsonovi XIII (1-3)
15.20 Futurama IV (1) 15.40 COOLfeed 15.50
Starsky & Hutch 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi
XIII (4-7) 19.50 COOLfeed 20.00 X-Men: První třída
22.45 Narcos II (9) 23.55 Vikingové V (9)

Prima Max
7.50 Super Wings II (46) 8.10 Gormiti (4) 8.30
Zpravodajství FTV Prima 9.45 Vítejte doma! IX
(19, 20) 11.40 Mravnost nade vše 13.20 Ali Baba
a čtyřicet loupežníků (1/2) 15.25 Koupili jsme zoo
18.05 Ali Baba a čtyřicet loupežníků (2/2) 20.00
Ten pravý, ta pravá?, romantická komedie (USA,
2018) 21.45 10 minut pravdy, thriller (USA/Kan.,
2019) 23.45 Alibi pro vraha, thriller (VB, 2003)

pondělí 17. února 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi (1/6) 9.45
Alimenty. Povídka z cyklu Bakaláři
(1977) 10.05 168 hodin 10.35 Poldové
a nemluvně (6/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Hovory H z Paláce K
14.40 Modrý den
15.55 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu Ostrava (7/13)
21.15 Most! (7/8)
21.50 Reportéři ČT
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
23.00 Kriminalista
0.00 Profesionálové
0.50 AZ-kvíz
1.20 Z metropole, Týden v regionech

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.30
23.50
1.35
2.15
2.30
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3830)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (639)
Mentalista IV (6, 7)
Dr. House II (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3831)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (104)
Specialisté (56)
Atentát (14)
Mentalista IV (6, 7)
Dr. House II (17)
Malý Sheldon (2)
Střepiny
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (639)

6.30
6.45
7.20
8.15
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
0.25
1.25
2.20
3.25
5.25

Prima

Nova Cinema

Gormiti (6)
Super Wings II (48)
M.A.S.H (244)
M.A.S.H (245)
M.A.S.H (246)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Vůně vanilky
Polední zprávy
Policie Hamburk XI (12)
Jake a Tlusťoch III (14)
Walker, Texas Ranger IV (14)
Námořní vyšetřovací služba III (21)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (228)
Jak se staví sen – extra
Jak se staví sen – tipy a triky
Policie v akci
Walker, Texas Ranger IV (14)
Námořní vyšetřovací služba III (21)
Jake a Tlusťoch III (14)
Prostřeno!
Nad hladinou

6.40 Na třetí pokus 8.25 Na sv. Valentýna 11.20
Alenka v říši divů: Za zrcadlem 13.55 Varieté, muzikál (USA, 2010) 16.15 Šaman 18.15 Ochránce, komedie (Kan./USA, 2005) 20.00 Johnny Worricker:
Bitevní pole, thriller (VB, 2014) 22.00 Krásná
a zvrácená, thriller (USA, 2015) 23.40 Král Artuš:
Legenda o meči, fantasy (VB/USA/Austr., 2017)

Prima cool
10.45 Top Gear IX 11.50 Futurama IV (1) 12.20
Simpsonovi XIII (4-7) 14.20 Těžká dřina 14.50 Replay 15.25 Futurama IV (2) 15.45 COOLfeed 15.55
Hvězdná brána (1) 17.00 Top Gear IX 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIII (8-11) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Po hlavě 20.50 I am fighter
21.25 Teorie velkého třesku VI (2, 3) 22.20 Partička
23.05 COOLfeed 23.15 COOL e-sport

Prima Max
6.05 Super Wings II (47) 6.25 Gormiti (5) 6.35
Zpravodajství FTV Prima 7.30 Kuře s ouškama
10.00 Čas beznaděje, drama (USA, 2014) 12.30 Ali
Baba a čtyřicet loupežníků (2/2) 14.25 X-Men:
První třída 17.10 Rain Man, drama (USA) 20.00
Něco na té Mary je, romantická komedie (USA,
1998) 22.25 Seal Team 8: Za nepřátelskou linií,
akční film (USA, 2014) 0.25 Ten pravý, ta pravá?

úterý 18. února 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.50 Úsměvy Václava Lohniského
10.30 Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.25 Všechnopárty
15.10 Doktor Martin VII
15.55 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Doktor pro zvláštní případy
Komedie (ČR, 2010)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Columbo
0.15 Kabinet dr. Honzáka
0.55 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
0.00
1.45
2.25
3.05
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3831)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (640)
Mentalista IV (8, 9)
Dr. House II (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3832)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (953)
Víkend
Atentát (15)
Mentalista IV (8, 9)
Dr. House II (18)
Malý Sheldon (3)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (640)
Novashopping

6.30
6.45
7.20
8.15
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.55
1.55
2.55
3.55
5.25

Prima

Nova Cinema

Gormiti (7)
Super Wings II (49)
M.A.S.H (246)
M.A.S.H (247)
M.A.S.H (248)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Kandidáti na lásku
Polední zprávy
Policie Hamburk XI (13)
Jake a Tlusťoch III (15)
Walker, Texas Ranger IV (15)
Námořní vyšetřovací služba III (22)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (12)
Na Pavláska
Poklad z půdy
Policie v akci
Walker, Texas Ranger IV (15)
Námořní vyšetřovací služba III (22)
Jake a Tlusťoch III (15)
Prostřeno!
Nad hladinou

5.45 Petr Pan 7.45 Mentalista IV (6, 7) 9.30 Život
s Helenou 12.25 Poslední píseň 14.45 Ochránce,
komedie 16.40 Mr. Bean: Největší filmová katastrofa, komedie (VB, 1997) 18.20 Cesta do středu
Země, dobrodružný film (USA, 2008) 20.00
Nevědomí, akční film (USA, 2013) 22.40 Šílený
Max, sci-fi (Austr., 1979) 0.25 Červená karkulka

Prima cool
9.50 Hvězdná brána (1) 10.50 Po hlavě 11.25 I am
fighter 11.55 Futurama IV (2) 12.25 Simpsonovi XIII
(8-11) 14.25 Teorie velkého třesku VI (2, 3) 15.20
Futurama IV (3) 15.45 COOLfeed 15.55 Hvězdná
brána (2) 17.00 Top Gear IX 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XIII (12-15) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku VI (4-7) 22.10 Partička
22.55 COOLfeed 23.00 Americký chopper III (4)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.25 Super Wings II (48) 7.45
Gormiti (6) 8.05 Zpravodajství FTV Prima 9.40
Vítejte doma! IX (21) 10.25 Vítejte doma! IX (22)
11.25 Záhady Emmy Fieldingové: Ztracená osada
13.20 Rain Man 16.10 Kopyto 18.10 Smrtelná
pomsta, thriller (USA, 2013) 20.00 Dvanáctý muž,
válečný film (Fin., 2017) 22.45 Zásah z pekla, akční
thriller 0.45 Seal Team 8: Za nepřátelskou linií, akční

středa 19. února 2020
ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kravata
14.20 Columbo
15.50 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (7/22)
21.15 Masaryk
Drama (ČR/SR, 2016)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Sama v čase normálnosti
Drama (ČR, 2010)
0.45 AZ-kvíz
1.15
Na stopě
1.40 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.35
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
23.00
0.25
1.15
2.05
3.05
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3832)
Ordinace v růžové zahradě 2 (953)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (641)
Mentalista IV (10, 11)
Dr. House II (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3833)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
MasterChef Česko
Atentát (16)
Mentalista IV (10)
Mentalista IV (11)
Dr. House II (19)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (641)
Novashopping

Prima

Nova Cinema

Gormiti (8)
Super Wings II (50)
M.A.S.H (248)
M.A.S.H (249)
M.A.S.H (250)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová: Síla lásky
Polední zprávy
Policie Hamburk XI (14)
Jake a Tlusťoch III (16)
Walker, Texas Ranger IV (16)
Námořní vyšetřovací služba III (23)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (229)
Show Jana Krause
Polda III (5)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger IV (16)
Námořní
vyšetřovací služba III (23)
3.00 Jake a Tlusťoch III (16)
4.00 Prostřeno!
5.30 Nad hladinou

6.30 Mentalista IV (8, 9) 8.20 Bravo Girls: Bojovat
až do konce 10.50 Šaman 13.15 Cesta do středu
Země 15.00 Nevědomí, akční film (USA, 2013)
17.25 Jarmark marnosti, drama (USA/VB, 2004)
20.00 Mámy na pařbě, komedie (USA, 2014) 21.55
Prci, prci, prcičky: Na táboře, komedie (USA, 2005)
23.40 Šílený Max, sci-fi film (Austr., 1979)

6.30
6.45
7.20
8.15
8.45
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
1.00
2.00

Prima cool
11.15 Teorie velkého třesku VI (4, 5) 12.10 Futurama
IV (3) 12.40 Simpsonovi XIII (12-15) 14.35 Teorie
velkého třesku VI (6, 7) 15.35 Futurama IV (4) 15.55
COOLfeed 16.00 Hvězdná brána (3) 16.55 Top
Gear IX 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIII
(16-19) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Partička
XXL – Danův výběr 21.45 Teorie velkého třesku VI
(8, 9) 22.40 Partička 23.20 COOLfeed

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.25 Super Wings II (49) 6.45
Gormiti (7) 7.05 Zpravodajství FTV Prima 8.10
Vítejte doma! IX (22, 23) 10.10 Když Harry potkal
Sally 12.10 Miluji tě modře, 14.10 Mravnost nade vše
15.45 Zataženo, občas trakaře 2, animovaný film
(USA, 2013) 17.45 Tajnosti Paříže, dobrodružný film
(Fr./It., 1962) 20.00 Firma, drama (USA, 1993)
23.15 Vraždící opice, horor (USA, 2013)

čtvrtek 20. února 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.50 Kravata 10.05 Příběhy slavných... Marie Glázrová 11.00 Všechno,
co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Neteř
14.25 Durrellovi (1/6)
15.10 Doktor Martin VIII
16.00 To je vražda, napsala II
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.00 AZ-kvíz
0.30 Toulavá kamera
1.05 Zkus mít vkus

Nova
5.55
8.35
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
23.00
23.35
1.20
2.00
2.20
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3833)
Specialisté (104)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (642)
Mentalista IV (12, 13)
Dr. House II (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3834)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (954)
MasterChef Česko
Život ve hvězdách
Mentalista IV (12, 13)
Dr. House II (20)
Malý Sheldon (4, 5)
Život ve hvězdách
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (642)

6.30
6.50
7.20
8.15
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
0.05
1.00
2.00
3.00
4.00
5.30

Prima

Nova Cinema

Gormiti (9)
Super Wings II (51)
M.A.S.H (250)
M.A.S.H (251)
M.A.S.H (252)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Argentinské tango
Polední zprávy
Policie Hamburk XI (15)
Jake a Tlusťoch III (17)
Walker, Texas Ranger IV (17)
Námořní vyšetřovací služba III (24)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (13)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Walker, Texas Ranger IV (17)
Námořní vyšetřovací služba III (24)
Jake a Tlusťoch III (17)
Prostřeno!
Nad hladinou

6.05 Mentalista IV (10, 11) 7.55 Jarmark marnosti
11.05 Nevědomí 13.55 Vezmi si mě, romance (USA,
2010) 15.40 Mámy na pařbě, komedie (USA, 2014)
17.30 Koule, sci-fi thriller (USA, 1998) 20.00 Star
Wars: Epizoda IV - Nová nadějem sci-fi film (USA,
1977) 22.30 Horší než smrt, komedie (USA, 2010)
0.20 Prci, prci, prcičky: Na táboře, komedie

Prima cool
12.40 Simpsonovi XIII (16-19) 14.40 Teorie velkého
třesku VI (8, 9) 15.35 Futurama IV (5) 15.55
COOLfeed 16.00 Hvězdná brána (4) 17.00 Top
Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIII
(20-22) 19.45 Simpsonovi XIV (1) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku VI (10, 11) 22.25 Akční komando 0.15
Americký chopper III (6)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.25 Super Wings II (50) 6.45
Gormiti (8) 7.05 Zpravodajství FTV Prima 8.40
Vítejte doma! IX (23) 9.30 Vítejte doma! IX (24)
10.25 Ten pravý, ta pravá? 12.15 Tajnosti Paříže
14.25 Firma, drama (USA, 1993) 17.45 Země naděje, drama (USA, 2012) 20.00 Čtyři vraždy stačí, drahoušku, filmová komedie (ČR, 1970) 22.20 Špinavý
trik, krimidrama (USA, 2013)

pátek 21. února 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.50 Doktor Martin VIII 10.35 Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných...
Václav Lohniský
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
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Poldové a nemluvně (7/13)
21.05 13. komnata Pavla Fischera
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Objektiv
1.20 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
23.35
1.25
2.05
3.00
3.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3834)
Ordinace v růžové zahradě 2 (954)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Malý Sheldon (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (643)
Mentalista IV (14, 15)
Dr. House II (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3835)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kameňák (10)
Rychle a zběsile 2
Akční film (USA/N, 2003)
Tenkrát v Mexiku
Akční film (USA, 2003)
Mentalista IV (14)
Malý Sheldon (5, 6)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (643)

6.30
6.50
7.20
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.45
17.40
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
23.30
0.30
1.30
2.30
3.30
5.30

Prima

Nova Cinema

Gormiti (10)
Super Wings II (52)
M.A.S.H (252, 253)
M.A.S.H (254)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Láska, zloděj a diamanty
Polední zprávy
Policie Hamburk XI (16)
Jake a Tlusťoch III (18)
Walker, Texas Ranger IV (18)
Námořní vyšetřovací služba IV (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Superšéf 24 hodin do pekla
a zpět
96 hodin: Odplata
Akční thriller (Fr./USA, 2012)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger IV (18)
Námořní vyšetřovací služba IV (1)
Jake a Tlusťoch III (18)
Prostřeno!
Nad hladinou

7.00 Mentalista IV (12, 13) 8.50 Nahlas a naplno
11.40 Mámy na pařbě 13.55 Vezmi si mě, romance
(USA, 2010) 15.45 Star Wars: Epizoda IV – Nová
naděje 18.15 Fletch žije 20.00 Toy Story 3: Příběh
hraček, animovaný film (USA, 2010) 22.00 Je prostě báječná, komedie (USA, 2014) 23.45 Horší než
smrt, komedie (USA, 2010)

Prima cool
10.55 Autosalon (7) 12.10 Futurama IV (5) 12.40
Simpsonovi XIII (20-22) 14.10 Simpsonovi XIV (1)
14.40 Teorie velkého třesku VI (10, 11) 15.35
Futurama IV (6) 15.55 COOLfeed 16.00 Hvězdná
brána (5) 17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi XIV (2) 18.45 Simpsonovi XIV
(3-5) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Super 8
22.45 Nástroj zkázy 0.25 Americký chopper III (7)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.20 Super Wings II (51) 6.35
Gormiti (9) 6.50 Zpravodajství FTV Prima 8.05
Vítejte doma! IX (24, 25) 10.10 Kopyto 12.10
Zataženo, občas trakaře 2 14.00 Země naděje 16.15
Záhady Emmy Fieldingové: Staré křivdy 18.10
Greta, romantický film (USA, 2009) 20.00
Goldfinger, dobrodružný film (VB, 1964) 22.20
Akční komando, akční film 0.20 Špinavý trik

18 14. února 2020

Česká republika

Retro u babičky
Soutěžní pořad Prostřeno! zamíří tentokrát do Prahy
ČR | Pořad Prostřeno! ve Středočeském
kraji a v Praze přivede hned v pondělí k
plotně důchodkyni Matildu (67 let). Je
babičkou třinácti vnoučat. Vsadí na těstovinový salát, slepičí vývar a bramborové knedlíky plněné uzeným masem.
Mladým soupeřům se tyto recepty mohou zdát až trochu retro.
V úterý uvaří student Damián (18).
Připraví rybu a plody moře. Ochutnají
všichni krevety? U stolu se bude řešit,
zda je losos syrový, ale tahle záhada dojde k překvapivému rozluštění.
Středeční večeři nachystá pradlena
Sandra (31). Kdo si pošmákne na dukátových buchtičkách? Minimálně jedna
dáma Sandře úspěch nepřeje. Holky si
prostě nepadnou do noty.
Čtvrtek patří Radkovi (31), který dělá
v tiskárně. Jako spolubydlící má ženu a
hostům to nejde do hlavy. Jak to funguje? Cizí muž a žena v jednom bytě? Radek vsadí na zvěřinu a tím sestavu u stolu totálně rozdělí.
Páteční večer si vezme na starost maminka na mateřské Eliška (29). Připraví

hned dvě panenky a zeleninové špagety
i slaný koláč. Strhne se hodně ostrá diskuze. Kdo s kým se celý týden nemusel? Vyhraje dobré jídlo, nebo zvítězí
jiné pohnutky? Sledujte napínavé Prostřeno! na Primě každý všední den od
17.50 hodin.
(kot)
Salát s hruškami, ořechy a nivou
Ingredience:
mix listových salátů, 1 červená cibule, 2 až 3 hrušky, sýr niva, ořechy. Zálivka: 2 lžíce olivového oleje,
2 lžíce červeného octa, 2 lžíce hrubozrnné hořčice. Postup: Z uvedených ingrediencí si připravíme zálivku, mix salátů
promícháme s dresinkem a rozdělíme
do misek. Každou porci ozdobíme červenou cibulí, nivou, ořechy a hruškami.
Vepřová panenka pečená v troubě se
zeleninovou přílohou
Ingredience: 1 kg vepřové panenky,
500 g listového těsta, 3 žloutky, 500 g

INZERCE

rekonstrukce dětského
pokoje na pracovnu
F
Finanční
poradna
OdbOrník:
Jiří PrOcházka,

PrOduktOvý manažer,
WüstenrOt
W

S manželkou máme dvě dospělé děti
a jsme již v důchodu. Rád bych se
pustil do rekonstrukce bývalého dětského pokoje a přebudoval jej na pracovnu a zároveň jako prostor pro mou
celoživotní vášeň – železniční modelařinu. Rekonstrukce i s novým vybavením bude stát asi 300 tisíc korun. Část
peněz si chceme naspořit, měsíčně
bychom mohli odkládat tři tisíce korun.
Celou rekonstrukci však z vlastních
ﬁnančních zdrojů nezvládneme. Poradíte, prosím?
Děkuji vám, Jiří M., Těrlicko
Vážený Jiří,
děkuji Vám za dotaz. Je dobře, že
myslíte na budoucnost a plánujete.
Navrhuji Vám ﬁnancování rekonstrukce dílny rozdělit do dvou kroků.
krok číslo 1: stavební spoření
přímo pro vás
Doporučuji založit si Stavební spoření 55+ od Wüstenrot, které je určeno
klientům starším padesáti pěti let. Nabízí veškeré výhody stavebního spoření, včetně státního příspěvku. Má
atraktivní úrokovou sazbu 1,2 % p.a.,

uzavření smlouvy je bez poplatku. Při
odkládání tří tisíc korun byste měli za
šest let včetně státního příspěvku
naspořeno více než 234 tisíc Kč. Pokud budete potřebovat spoření ukončit dříve, můžete již po dvou letech.
Jen upozorňuji, že při ukončení smlouvy o stavebním spoření ve vázací
době (zákonem deﬁnována na šest
let), přijdete o státní příspěvek.
krok číslo 2: dofinancování
s Půjčkou Probydlení
Zbývající peníze na rekonstrukci můžete získat díky řádnému úvěru. Pokud byste chtěli provést rekonstrukci
dříve, než získáte řádný úvěr, nabízí
Wüstenrot Půjčku ProBydlení, u které
si můžete vybrat délku jejího trvání.
Výše měsíčních splátek se v čase nemění, nemusíte se tak obávat růstu
úrokových sazeb. Kromě stavebních
úprav můžete půjčené peníze až do
výše 20 % z celkové sjednané částky
použít i na nákup nábytku do nové
pracovny nebo i do jiné části bytu. Na
doložení faktur za materiál či odvedenou práci řemeslníků máte 12 měsíců
od čerpání. Každoročně si samozřejmě můžete snížit daňový základ
o zaplacené úroky. Další informace
získáte na www.W.cz nebo u našich
ﬁnančních poradců.

Páteční večer u Elišky (vzadu uprostřed) v prostorném podkrovním bytě
rozlouskne všechna tajemství. Ukáže na vítěze.
FOTO | FTV PRIMA
žampionů, dijonská hořčice, 500 g slaniny, máslo, mořská sůl. Postup: Žampiony rozmixujeme a orestujeme na
másle na pánvi, osolíme, opepříme. Na
jiné pánvi necháme zatáhnout panenku,
přitom ji také osolíme a opepříme. Připravíme si potravinovou fólii, kterou poklademe plátky slaniny, na to dáme žampiony (nebo eidam) a jako poslední přijde panenka, kterou ze všech stran potře-

me hořčicí, zabalíme a vložíme na půl
hodiny do lednice. Listové těsto vyválíme a zabalíme do něj maso ve slanině,
osolíme a potřeme vajíčkem a necháme
15 minut opět v lednici. Poté pečeme
25 minut v troubě vyhřáté na 190 °C.
Dezert: Ovoce s čokoládou
Ingredience:
4 kiwi, 1 vanička
borůvek,
1 vanička malin, čokoládová
poleva, zmrzlina. Postup: Kiwi zbavíme slupky a pokrájíme na kostičky. Na talíř dáme kousky kiwi, borůvky a maliny, polejeme čokoládou a přidáme kopeček zmrzliny.

VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Škola hrou? Ano, počítačovou
Do neobvyklého byznysu
spojeného s výukou se
pustila Univerzita Karlova.
Studenti v jí založené
společnosti Charles Games
vyvíjejí a poté prodávají
počítačové hry.
ČR | Univerzita Karlova, nejstarší vysoké
učení severně od Itálie a východně od Paříže, se zaměřila na vývoj počítačových her.
V lednu založila novou obchodní společnost Charles Games, která má jediný
cíl – počítačové hry vyvíjet, prodávat a zapojit do jejich výroby studenty, kteří se budou oboru zároveň učit. Daří se jí tak naplňovat Komenského heslo „Schola ludus“,
tedy Škola hrou.
Na hry se doposud zaměřují dvě fakulty. Filozofická se věnuje výzkumu a studiu
her v rámci oboru Studia nových médií,
Matematicko-fyzikální se pak soustředí na

Hra Attentat 1942 oslovila tisíce fanoušků. FOTO | MATFYZ.CZ

nebo schovávat před agenty různé předměty, za jejich držení hrozila po Heydrichově likvidaci smrt. Hra trvá asi tři hodiny,
má tisíce fanoušků po celém světě a je zároveň naučná i zábavná. „Charles Games
se budou věnovat komercializaci her, druhou oblastí je samotný vývoj, přičemž je
již téměř hotové pokračování Attentatu,
a to Svoboda 1945,“ přibližuje mluvčí
Karlovy univerzity Václav Hájek.

S pomocí historiků
technické aspekty vývoje. Loni se podařilo studentům i lektorům vydat desítky nových her, největší úspěch slavila univerzita ale v roce 2017, kdy vydala svou nejúspěšnější hru s názvem Attentat 1942
(Atentát 1942).

Učit se při hraní
Děj hry Attentat 1942 se odehrává v protektorátu po zlikvidování Reinharda Heyd-

richa. „Osou příběhu je osud poštovního
úředníka Jindřicha Jelínka, kterého bezprostředně po atentátu zatklo gestapo.
V roli vnuka či vnučky pátráte po příčinách jeho zatčení a skrze rozhovory s jeho
vrstevníky odkrýváte události, o kterých
se svou rodinou nikdy nemluvil,“ informuje univerzita, která hru za 199 korun prodává. Dobové události sleduje hráč jako komiks, ve kterém sám do příběhu zasahuje – přes gestapo musí pašovat informace

A další hry se připravují. „Již nyní mohu
prozradit, že se můžete těšit například na
akční hru s robotickou tematikou, či na adventuru vyprávějící příběh o tajemném
lese,“ dodává jednatel a hlavní programátor nové společnosti Charles Games Jakub Gemrot s tím, že velké díky patří historikům z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, kteří se s přesnými historickými informacemi na vývoji
podíleli a bez jejichž pomoci by podobné
výukové hry jako Attentat 1942 nebo Svoboda 1945 nevznikly.
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www.zf.jcu.cz

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice / tel.: 389 032 520 / e-mail: jurasek@zf.jcu.cz, suchy@zf.jcu.cz

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta založená již v roce 1960 se stala v roce 1991 jednou ze zakládajících
součástí Jihočeské univerzity a poskytuje vzdělání v celé řadě bakalářských, magisterských navazujících a doktorských programů v oblasti zemědělství, zemědělsko-potravinářského komplexu, péče o krajinu a zájmové organismy.
Výukové prostory jsou soustředěny v univerzitním kampusu na západním okraji města
s výbornou dosažitelností centra i řadou možností sportovních a volnočasových aktivit.
V kampusu se nacházejí rovněž všechny ubytovací a stravovací kapacity.
NaBíZíme ve tříletých Bakalářských a dvouletých NavaZuJících
magisterských studiJNích programech tyto oBory:
* obory v akreditačním řízení, v případě schválení
budou otevřeny později

P – prezenční forma, K- kombinovaná forma

Bakalářské oBory:

Zemědělská a dopravní technika:
obchod, servis a služby (P)
Zemědělské biotechnologie (P)*
Zemědělství (P)
Zootechnika (P+K)

agroekologie (P+K)
agropodnikání (P+K)*
Biologie a ochrana zájmových organismů (P+K)*
pozemkové úpravy a převody nemovitostí (P)
NavaZuJící magisterské oBory:
agroekologie (P+K)
agropodnikání (P+K)*
Biologie a ochrana zájmových organismů (P+K)*
kvalita zemědělských produktů (P)
pozemkové úpravy a převody nemovitostí (P)

Zemědělská
a dopravní technika (P)
Zemědělské biotechnologie (P)*
Zemědělské inženýrství (P)
Zootechnika (P+K)

podrobnější informace o oborech, přijímacím řízení a formulář přihlášky
naleznete na www.zf.jcu.cz

Studujte u nás!
Naše fakulta je jedním z nejkomplexnějších pracovišť v Evropě
zaměřeným na rybářství a ochranu vod. Studentům se zájmem
o přírodu, její šetrné využívání a ochranu nabízíme všechny tři
možné úrovně VŠ vzdělání v prezenční i kombinované formě:
Bakalářská studia
Rybářství - tříleté studium
Ochrana vod - tříleté studium*
Navazující magisterské studium
Rybářství a ochrana vod - dvouleté studium
Doktorská studia
Rybářství - čtyřleté studium
Ochrana vodních ekosystémů - čtyřleté studium**
Kromě kvalitního vzdělání studentům poskytujeme:
- velkorysá stipendia,
- možnost placené práce v laboratořích i v terénu,
- možnost využití vlastního rybářského revíru fakulty.
* NOVĚ i kombinovaná forma studia
** NOVĚ otevřený studijní program

www.studiumrybarstvi.cz

2020 | 2021
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„Kontaktní závody mě baví víc“
Biatlonistka Markéta Davidová si přeje při SP v Novém Městě na Moravě konečně zvládnout úvodní sprint
JAN SALICHOV
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | Nejen
mistrovstvím světa, které včera odstartovalo v italské Anterselvě, nyní žije česká biatlonistka Markéta Davidová.
Třiadvacetiletá rodačka z Janova nad
Nisou se těší i na další z vrcholů letošní
sezony: závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Ten bude Vysočina Arena hostit v termínu od 5. do 8.
března.
„Závodit doma, to je vždy speciální.
Je to jiný závod než všechny ostatní,“
usmívá se Davidová. „Samozřejmě
to s sebou přináší tlak, který cítíme
všichni. Teď podobný prožívají Italové,
když se mistrovství světa jede u nich.“
Právě s psychickou zátěží se musí
sportovci umět vyrovnat. „Když jsem
poprvé při Světovém poháru v Novém
Městě na Moravě vyšla ze servisní buňky a jen jsem slyšela, jak všichni fanoušci křičí, dostala jsem zase chuť se do té
buňky rychle vrátit,“ vzpomíná se smíchem. „Protože jsem si nebyla jistá, jestli jsem na to připravená. Ale byl to fakt
neuvěřitelný zážitek,“ popisuje svou
premiéru v prestižním seriálu.
„Člověk se od toho musí snažit trošič-

BMW IBU Světový
pohár v biatlonu

Markéta Davidová je
v současnosti českou biatlonovou jedničkou.
FOTO | MICHAL SVÁČEK

čtvrtek 5. března
sprint ženy

17.35

pátek 6. března
sprint muži

17.30

sobota 7. března
štafeta ženy
štafeta muži

14.00
17.00

neděle 8. března
závod s hromadným startem
ženy
11.45
muži
13.45
vše Vysočina Arena, Nové Město

ku oprostit. A jít do toho s pokorou,
i když se chce předvést víc než kdekoliv
jinde,“ popisuje.
Hlavním cílem Davidové bude konečně ve Vysočina Areně zvládnout úvodní sprint. V prosinci 2016 v něm coby
nováček doběhla na 69. místě, o dva
roky později jen o dvě příčky lépe.
„Napoprvé mi to ještě všichni promi-

nuli, ale loni už to nebylo úplně ideální,“ připouští. „Naštěstí se letos nepojede stíhačka. (směje se) Ale určitě bych
ráda skončila lépe než v předchozích
dvou případech.“
Také proto, že by si po sobotních štafetách chtěla v Novém Městě zaběhnout také nedělní závod s hromadným
startem. „Kdyby se to povedlo, byla

bych opravdu moc ráda. Moc bych si to
přála. Protože hromaďáky jsou úplně
jiné závody,“ připouští.
A to navzdory tomu, že by jí sprinty
svým složením měly vyhovovat lépe.
„Samozřejmě, ty dvě střelecké položky
při sprintu jsou pro mě ideální, jenže
kontaktní závody mě prostě baví víc,“
prozrazuje Davidová.
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VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

ÚNOR / BŘEZEN 2020

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

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

1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
PILSNER
PILSN
URQU
URQUELL
ležák, 0,5 l

SEMTEX
Krvavý pomeranč
0,5 l

VELKO
POPOVICKÝ
Ý
KOZEL
Florián, 0,5 l

BIRELL
světlý
0,5 l

BIRELL
polotmavý 0,5 l

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LE VNĚ JI

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2020
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

OO
IC

RAJEC
nesycený
1,5 l

JTE

Více na: www.coopmobil.cz

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (Např.: COOP 01022020 12345)

RAJEC
jemně sycený
1,5 l

PU

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

VELKO
POPOVICKÝ
KOZEL
světlý
0,5 l

S

KOFOLA
OFOLA originál, 2 l

SEMTEX
Forte, 0,5 l

POŘI Ď
TE

SEMTEX
Originál, 0,5 l
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Podpořte imunitu proti chřipce a nachlazení

Z

ávažný průběh chřipky a různé zdravotní komplikace hrozí
především lidem s oslabeným imunitním systémem
- starším osobám, malým
dětem, lidem vyčerpaným
nepřiměřenou fyzickou
námahou a stresem a pacientům s chronickými
chorobami zejména srdce, plic a ledvin. Po chřipce nebo nachlazení u nich
může přetrvávat slabost,
únava a kašel i několik
týdnů. Často hrozí opakované záněty vedlejších
nosních dutin a průdušek
nebo zápaly plic, které
mohou přejít do chronického stavu.

Jak podpořit oslabenou
imunitu?
Vedle vitamínů, probiotik
a vedení zdravého životního
stylu, které nám pomáhají
udržet co nejlépe fungující imunitní systém, jsou
v případě, že máme oslabenou imunitu, zvlášť účinné
některé enzymy. V našem
těle totiž mají velký význam
proteolytické, tj. bílkoviny
štěpící enzymy, které pomáhají zajišťovat rovnováhu
a fungování imunitního systému. Jestliže však máme
oslabenou imunitu nebo nás
ohrožuje zánět, je důležité podpořit jejich činnost
podáváním obdobných enzymů zvenčí. Zabývá se tím

speciální oblast medicíny –
systémová enzymoterapie.
Jejím nejznámějším lékem
je Wobenzym.

Enzymy posilují oslabenou imunitu
Wobenzym působí proti
zánětům a podporuje oslabenou imunitu, proto by
ho měli lidé nejvíce ohrožení chřipkou začít užívat už
v období zvýšeného výskytu
chřipky. V případě propuknutí nemoci ji Wobenzym
pomáhá rychleji zvládnout
a zkracuje tak dobu léčby.
U průvodních onemocnění
chřipky a u angín, kdy je kvůli napadení bakteriemi nezbytné nasadit antibiotika, je

Podpořte imunitu

800 tbl.

vhodné spolu s nimi podávat
také Wobenzym, který zlepšuje celkový účinek léčby.

Aby se nemoc neopakovala
I když už jsme z nejhoršího
venku, tedy v období rekonvalescence, Wobenzym
posiluje stále ještě oslabenou imunitu a je tak účinnou obranou proti případnému opakování nemoci
a jejímu přechodu do chronického stavu.
Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.
Léčbu dětí konzultujte s ošetřujícím
lékařem.

proti chřipce
a nachlazení

300 tbl.

200 tbl.

Lék Wobenzym®
posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost
Imunita – základ našeho zdraví
Více na www.wobenzym.cz
Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčbu dětí konzultujte vždy s lékařem.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice. Konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000

Při oslabené imunitě můžeme snáze dostat např. chřipku nebo angínu. Zásadní úlohu pro zdravé
fungování imunitního systému mají speciální proteolytické enzymy, s jejichž pomocí tělo udržuje
imunitní systém v rovnováze. V případech, kdy je imunita oslabena, je vhodné dodat tělu enzymy
zvenčí ve formě léku Wobenzym. Tyto enzymy mobilizují imunitní systém, aby se organismus
co nejlépe bránil sám.
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Francouzský spisovatel Alphonse Allais: Čím je život prázdnější, ...

Tajenka: ...tím je těžší.
INZERCE

SUPER CENY

PONDĚLÍ
AŽ
STŘEDA

17. 2. – 19. 2. 2020
CARIES PROTECTION, SENSITIVE

Pardál světlé výčepní pivo 0,5 l
Kachna mražená 1 kg
Párky 1 kg
Haberská klobása 1 kg
Pomeranče 1 kg

59 76,90
90

8 90
10,90
69 99,49 90
109,90
90

119 90
159,90
24 34,90

1 kg/24,90 Kč 1 kg/119,90 Kč 1 kg/49,90 Kč 1 kg/69,90 Kč

Zubní pasta Elmex 75 ml

1 l/17,80 Kč 100 ml/79,87 Kč

SÍŤ PRODEJEN COOP DRUŽSTVA HB: HAVLÍČKOBRODSKO, KROMĚŘÍŽSKO, OLOMOUCKO, TŘEBÍČSKO | Seznam všech prodejen na www.coophb.cz.

V letáku mohou být použity ilustrační fotografie. Ceny jsou bez dekorace. Za tiskové chyby neručíme, případná změna
vyhrazena. Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej je možný pouze v obvyklém množství pro domácnost.

GOUDA 48 %
PLÁTKY
200 g
32,90

- 24 %

24 90
100 g/12,45 Kč

VEPŘOVÉ SÁDLO
500 g
37,30

- 39 %

22 90
100 g/4,58 Kč

Jihlava, Pelhřimov a H. Brod
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Tijani přece jen míří do Prahy

Místo dresu Sparty bude nakonec jihlavský fotbalista Mohamed Tijani oblékat barvy konkurenční Slavie
EVA STREICHSBIEROVÁ
JIHLAVA | Pořádnou pocitovou turbulenci zažil v posledních několika týdnech dvaadvacetiletý stoper FC Vysočina Mohamed Tijani.
V lednu to nejprve chvíli vypadalo,
že přestoupí do pražské Sparty, ale vzápětí se dozvěděl, že kvůli jakýmsi prozatím „spícím“ problémům s kolenem je
v podstatě neprodejný.
Naštěstí pro něj však ani tenhle stav
dlouho nevydržel a fotbalista z Pobřeží
slonoviny se nakonec kýženého přechodu do první české ligy přece jen dočkal.
Jen si ho místo Sparty vybrala konkurenční Slavia.
„Strávil jsem tři týdny v nejistotě, ale
teď už se cítím dobře, protože jsem přišel do velkého klubu. Jsem opravdu hodně rád za to, že tu mohu být, a chtěl
bych poděkovat všem za to, že mi věří,“
nechal se Momo slyšet na webu Slavie
bezprostředně poté, co jeho přesun do
Edenu klub oficiálně potvrdil. „Doufám, že je nezklamu a budu ve Slavii odvádět co nejlepší výkony.“

Mohamed Tijani změnil dres. Podzimní sezonu odehrál v barvách FC Vysočina
(vpravo), ovšem jaro už stráví ve Slavii Praha.
FOTO | SLAVIA.CZ A PETR LEMBERK
Tijaniho cesta do nejvyšší české soutěže začala nejprve přesunem z akademie španělského klubu Rayo Vallecano
do třetiligového Vyškova. A tam si ho
následně vyhlédla jako perspektivního
beka FC Vysočina.

„Chtěl bych jít ve šlépějích Simona
Deliho,“ připomněl svého krajana, který stejně jako nyní on oblékal v Česku
dres pražské Slavie. „Rád bych tady
všem ukázal, že jsem taky dobrý fotbalista,“ dodal Tijani.

Zatím jde ale do týmu kouče Jindřicha Trpišovského jen na hostování.
S tím, že pokud svými výkony na jaře
vedení Slavie přesvědčí, promění se hostování v přestup.
„Pokusím se předvést v nejlepším
světle, abych přispěl k tomu, že se Slavia udrží na své současné pozici nejlepšího českého klubu,“ ujišťoval Tijani.
„Klub má ambice hrát každý rok o titul
a hrát v Evropě, hlavně Ligu mistrů,“
pojmenoval hlavní motivaci.
Tijaniho život se za posledních šest
let neuvěřitelně změnil. Ještě coby šestnáctiletý kluk hrál doma v rodném Abidžanu bosý. První kopačky mu pak koupil až otec. „Abych se v nich prý naučil
hrát, když chci jít za fotbalem do Evropy,“ prozradil.
A on chtěl moc. Tři roky nejprve strávil ve Španělsku a nyní tedy pokračuje
v Česku.
„Netušil jsem, jaký se tu hraje fotbal,
ale agent mě přesvědčil, že bych se právě tady mohl prosadit. A já jsem rád, že
jsem ho poslechl,“ svěřila se nová posila pražské Slavie.

INZERCE

VODNÍ RÁJ ČEKÁ
NA SVÉHO 3,5 MILIONTÉHO
NÁVŠTĚVNÍKA...
KDO TO BUDE???
KDO BUDE ŠŤASTNÝ JUBILANT?
KDO SE DOČKÁ HLAVNÍ CENY,
PERMANETKY DO VODNÍHO RÁJE
NA ROK ZDARMA??
JIŽ BRZY TO BUDE JEDEN Z VÁS…
TĚŠÍME SE A ČEKÁME TŘEBA
PRÁVĚ NA TEBE!

WWW.VODNI-RAJ.CZ

Mimořádná nabídka

ěná cena
Zvýhodn ých
pouh

„Svatováclavská koruna“ –
symbol moci Českého království

!
č
K
9
7
1
Kč)
za 1 349
(později
VNÉ
O
E POŠT
NEPLATÍT

Zušlechtěno ryzím

ZLATEM
(999/1000)
(999/1
000)

S pravými
SWAROVSKI®
ELEMENTY
v národních barvách!

Ø 40 mm

• Zušlechtěno ryzím zlatem s nákladnou barevnou
aplikací s pravým SWAROVSKI® ELEMENTEM
• V nejvyšší kvalitě – tzv. „leštěné razidlo“
• Limitováno na pouhých 9 999 kompletních kolekcí
• Exkluzivně jen v ČESKÉM MINCOVNÍM OBCHODĚ®

ZDARMA PRO VÁS:
kapesní hodinky v hodnotě 499 Kč

•Moderní řemínek v
imitaci kůže
•Elegantní doplněk
pro každýden

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD ®, je obchodní značka společnosti HMK V AG.
Společnost zodpovědná za dodržování (GDPR) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Váš obchodní partner je: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

Očekává se velká poptávka. Objednejte nyní!

ODPOVĚDNÍ KUPON
Ano!

Objednávám exkluzivní mimořádnou ražbu „Svatováclavská koruna“ s
pravými SWAROVSKI® ELEMENTY (výr. č. 917-670-5) za zvýhodněnou cenu
179 Kč (později za 1 349 Kč) – NEPLATÍM POŠTOVNÉ! Po obdržení zásilky mám
právo na vráceni zboží do 21 dnů. Nabízíme Vám sběratelský servis, což je produkt, v rámci

kterého Vám budou po dobu, než Vy sami smlouvu ukončíte, zasílány ke koupi sběratelské předměty.
Pokud Vám některý ze zaslaných výrobků nebude vyhovovat, můžete ho do 21 dnů od obdržení vrátit a
koupi nerealizovat. Jako odměnu při objednání této služby získáte možnost zakoupit si výrobek
mimořádnou ražbu "Svatováclavská koruna" za zvýhodněnou cenu

Za účelem zasílání informací a nabídek od nás a dalších společností zpracováváme na základě článku 6 odst.1 f GDPR
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vaše data také s pomocí poskytovatelů služeb. Další informace naleznete v
našich zásadách ochrany osobních údajů, ke kterým máte kdykoliv přístup na stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo
o ně můžete požádat. Kdykoli můžete požádat o zrušení používání Vašich osobních dat pro reklamní účely. Stačí
krátká zpráva na Český mincovní obchod, Plovární 82/3, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí.

Rychleji to jde po telefonu:
zajistěte si svoji ražbu ještě dnes. Zavolejte nám:

pevná linka +420

653 - 01

 Paní  Pan
Příjmení/jméno

Ulice/č.

PSČ

Obec

Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je přečíst na webových stránkách
www.mincovni-obchod.cz nebo písemně požádat o jejich zaslání. Beru na vědomí podrobné informace o
sběratelském servisu. Vaš smluvni partner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

371 655 100
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