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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
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Vyhořelý zámeček
dostává novou střechu
ZDRAVÁ PŮDA

Kolem lomů vznikají plochy
pro zemědělství
... str. 4

RICHARD KRAJČO

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

Dělníci sestavili dřevěný krov přímo na zámečku. Krov pak musel jeřáb sejmout, na zdivo přijdou totiž ještě nové
sloupy a na ty pak teprve střecha.
FOTO | IVETA LHOTSKÁ

Rekonstrukce Dvojhradí
má skončit příští rok.
Prokouknout má i obora.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
PAVEL PŘIBYL
DUBÍ | Historický zámeček Dvojhradí
v dubské části Mstišov, který předloni
v září zcela vyhořel, už dostává novou
střechu. Nejpozději na jaře příštího
roku by měl být lovecký zámeček, který
nechal v letech 1702 až 1703 pro hraběnku Tuppolenu postavit František
Clary-Aldringen, kompletně opraven.
„Momentálně pracujeme na střeše,
která se bude ještě podkládat sloupy,
aby tu vzniklo patro. Poté začneme opra-

vovat i další části zámečku včetně přízemí a vnitřních prostor, vše samozřejmě
pod dohledem památkářů,“ nastínil další průběh prací majitel památky Jiří Novák, jehož rodina se o zámeček a přilehlou lesní oboru stará déle než 40 let.
Celá rekonstrukce vyjde zhruba na
7,5 milionu korun a hotová by měla být
v březnu příštího roku. „Co se týče financování, část platíme z pojistky, část
z vlastních zdrojů a požádali jsme o podporu kraj a ministerstvo kultury. Dál
probíhá i veřejná sbírka, ve které se do
dnešního dne vybralo zhruba 100 tisíc
korun,“ dodal Novák s tím, že nejdůležitější bylo právě zastřešení barokního objektu, aby do něj nezatékalo a nechátral.
Pokračují i jednání města Dubí s Lesy
ČR, které mají v plánu zvelebit přilehlou oboru. V budoucnu by zde měla
vzniknout odpočinková zóna a také vycházkové okruhy. „Naším cílem je ce-

lou lokalitu revitalizovat, aby to bylo
kvalitní místo pro příměstskou rekreaci
a odpočinek. Zahájili jsme přípravné
práce na projektovou přípravu celkového budoucího uspořádání lokality včetně obory a jejího nejbližšího okolí. Momentálně tam probíhá geodetické zaměření,“ sdělil Petr Pípal, starosta Dubí,
pod které Mstišov spadá.
Na zhruba 6,5 hektarech, které
jsou v těsném sousedství obce, by v budoucnu měla být obora s výběhy pro evropskou lesní zvěř, ale také by zde mělo
vzniknout dětské a workoutové hřiště,
piknikové stoly, parkoviště i nové sociální zařízení. „Na dalších 25 hektarech by pak měly být dva vycházkové
okruhy vedoucí až k domovu důchodců
a ke koupališti v Dubí. A plánujeme tu
i naučnou stezku a další zajímavosti,“
nastínil starosta Pípal s tím, že jednání
s Lesy ČR jsou teprve v počátcích.

ZIMNÍ DEHYDRATACE

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

MÝTY O MAMOGRAFII

Může být vyšetření prsu
nebezpečné?
... str. 12

4 14. února 2020

Teplicko a Mostecko

Těžaře v lomech mohou za
pár let vystřídat zemědělci
Půda po rekultivacích
může dosáhnout
vysokých kvalit.
ZUZANA MENDLOVÁ
MOSTECKO | Stovky hektarů kvalitní
půdy na rekultivovaných plochách bývalých uhelných lomů se do budoucna
mohou stát základem pro zemědělskou
činnost, která před rozvojem těžby
uhlí v kraji dominovala. Vedle hydrické rekultivace, kdy se vytěžené jámy
postupně zalévají vodou, či zalesňování, jsou právě zemědělské rekultivace
jednou z možností, jak využívat desítky kilometrů čtverečních nově vzniklých ploch.
„Potenciál zemědělství na rekultivovaných plochách do budoucna je. Když
si vezmete, kolik zemědělské půdy zmizí každý rok kvůli různé výstavbě a kolik půdy kolem lomů leží ladem. Dnes
se často dělají hydrické rekultivace, které jsou nejlevnější, přitom historicky
tento region byl zemědělský. Do budoucna by přitom bylo možné na těchto
nových plochách kvalitně zemědělsky
hospodařit,“ říká vedoucí oddělení PeINZERCE

KOUPÍM

Staré sklo, porcelán, hračky, obrazy,
nábytek, lampy, hud. nástroje, hodiny,
radia a gramo, voj. věci, vánoční, různé
stroje. Vše staré, starožitné i veteš.
Různý sběratelský materiál a zajímavosti:
lahve, pohledy, peníze,vyznamenání apod.

VOLF, tel.: 776 118 764

Přijedu - zaplatím, seriózně.

nová vana do staré
nová akrylová vana

do staré plechové nebo litinové vany

y bez bourání
y montáž 3 hodiny

y bez nástřiku
y záruka 5 let

tel.: 602 945 204

www.vanabezbourani.cz

Krajina, kde desítky let probíhala těžba uhlí, se po rekultivaci může změnit k nepoznání. Od zatopení těžebních jam
přes výsadbu lesů až po vytvoření zemědělské krajiny.
IL. FOTO | PETR TOPIČ
dologie a ochrany půdy Výzkumného
ústavu meliorací a ochrany půdy Jan Vopravil, který se zabývá výzkumem rekultivací a revitalizace půdy.
Problémem nově vzniklých zemědělských ploch je zatím legislativa. Tyto
půdy nemají v současném systému bonitace, která klasifikuje půdy do dotačního systému a jednotlivých tříd ochrany,
vlastní kód. Často nejsou zapsány ani
v zemědělském půdním fondu. „Snažíme se to změnit a vytvořili jsme ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem nové zatřídění antropogenních půd
(půdy, jejichž půdotvorný proces ovlivnila lidská činnost – pozn. red.),“ doplňuje Vopravil.
Po náročné technické rekultivaci, což
je navrstvení jednotlivých vrstev podloží a zeminy, trvá dalších tři až pět let biologická rekultivace, díky níž se obnoví
život v půdě. Během té doby se na ploše
pěstují rostliny jako je vojtěška či svazenka, které zlepšují její kvalitu a propojí jednotlivé vrstvy. Až poté může být
pozemek používaný ke běžné zemědělské produkci.

Kvalitní a zdravá půda
Kvalitu půdy na rekultivovaných plochách testuje i Výzkumný ústav hnědého uhlí v Mostě. „Cílem výzkumu, který probíhal v průběhu celého roku
2019, bylo především zjistit, jak moc

„

má vliv využívání kompostu na zvyšování kvality půdy na rekultivovaných
plochách,“ vysvětlil pedolog Michal Řehoř z Výzkumného ústavu hnědého
uhlí, který celý výzkum vedl.

Když si
vezmete, kolik
zemědělské půdy zmizí
každý rok kvůli různé
výstavbě a kolik půdy
kolem lomů leží ladem.
Výzkum si nechalo vypracovat oddělení rekultivací a pozemků lomu ČSA
ze skupiny Sev.en Energy. Testovaly se
různé plochy na vnitřní výsypce lomu
ČSA na rozloze zhruba 160 hektarů.
„Vzorky jsme odebírali každých čtvrt
roku na dvou rozdílných testovacích
plochách. Při této příležitosti jsme zároveň měřili stopové prvky v půdě. Z výsledků vyplynulo, že půdy na výsypkách nejsou kontaminované a v některých parametrech dosahují po aplikaci
kompostu kvality orné půdy,“ doplnil
Michal Řehoř.
Například u arzenu naměřené množství neodpovídalo ani obvyklým hodnotám běžným v celé oblasti Podkrušnohoří. „Arzen tvoří v půdě pod Krušnými

horami přirozené geologické pozadí
a jeho výskyt je jen minimálně ovlivněn
lidskou činností. Na rekultivovaných
výsypkových plochách jsou třetihorní
půdy 15 až 20 milionů let staré, v té
době Krušné hory jako pohoří neexistovaly. V okolí měst pod Krušnými horami se ale jedná o čtvrtohorní půdy řádově mladší, kde se arzen vyskytuje přirozeně,“ vysvětlil Michal Řehoř, proč
mají půdy na rekultivacích tak čisté složení.
„Výsledky výzkumu nás mile překvapily. Můžeme dnes předpokládat, že
vše, co na rekultivacích vyroste, je zdravé a nezatížené stopovými prvky,“ komentoval výsledek výzkumu Jiří Křen,
technik projektů rekultivací lomu ČSA.
V současnosti se zemědělské rekultivace v okolí lomu ČSA využívají většinou
ke pěstování sena či pastvě dobytka. Kolem nedalekého lomu Vršany lze spatřit
i stovky jabloní, hrušní a ořešáků či bezmála patnáct set lískových keřů.
Pozemky, kterých je po rekultivacích
v regionu dostatek, by však do budoucna byly vhodné i na pěstování energetických rostlin, jako jsou šťovíky či sloní
tráva, které půdu neničí, naopak jí svým
rozkladem dodávají další živiny. „Z biomasy lze dělat peletky, které je možné
spalovat v elektrárnách,“ doplnil Jan
Vopravil s tím, že by to mohla být součást nově chystané energetické koncepce státu.
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Kdo nahradí Kuberu v Senátu?
Volby do horní komory
parlamentu proběhnou
27. a 28. března.
PAVEL PŘIBYL
TEPLICE | Zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) bude čestným občanem Teplic. Jednohlasně o tom rozhodli zastupitelé města na pondělním
jednání. Oblíbený politik stál v čele lázeňského města v letech 1994 až 2018,
nejprve coby starosta a poté jako primátor. Zemřel v pondělí 20. ledna v nedožitých 73 letech.
Kdo Kuberu nahradí v čele horní komory Parlamentu ČR, se rozhodne ve
středu 19. února. Kandidáty jsou první
místopředseda Senátu Jiří Růžička
(STAN) a předseda senátorského klubu
ODS Miloš Vystrčil, který je považován za favorita. Dramatický boj se pak
očekává o uvolněné senátorské křeslo
na zbytek funkčního období za okres
Teplice. Volby se na Teplicku konají
27. a 28. března, o hlasy bude usilovat
celkem 11 kandidátů.

Zesnulý dlouholetý teplický primátor Jaroslav Kubera bude čestným občanem města.
FOTO | PETR TOPIČ
O senátorské křeslo po Kuberovi se
utkají například jeho dlouholetý náměstek na teplické radnici a nynější primátor města Hynek Hanza (ODS), hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
(KSČM) či starostka Bíliny Zuzana
Schwarz Bařtipánová (ANO), která po

komunálních volbách právě Bubeníčka
sesadila z pozice starosty. „Mým hlavním cílem je navázat a pokračovat v politice Jaroslava Kubery. Pro Teplice
a i ostatní obce a města, se kterými jsem
často v kontaktu, zachovat úzké propojení města a Senátu, které se nám osvědčiINZERCE

Za falešné bankovky si
po večerech kupoval pizzu
MONIKA GORDÍKOVÁ
LITVÍNOV | Severočeští kriminalisté
řeší kuriózní případ padělání bankovek.
Muž z Litvínova si podle vyšetřovatelů
vyráběl peníze doma na tiskárně a s dalšími čtyřmi lidmi si pak za ně kupovali
pizzu, přičemž dovážet si ji nechávali
večer, aby řidič na nezdařilé padělky neviděl. Peníze schovávali u paneláku pod
kamenem. První padělky se v oběhu objevily v prosinci.
„Večer si objednali pizzu a dovozci
zaplatili padělkem. Využívali toho, že
byla tma a řidiči pospíchají,“ řekl šéf
krajské hospodářské kriminálky Radim
Vojáček. Policisté nejprve zajistili pět
bankovek, pak dalších 165. „Od určitého zdroje jsme zjistili, že si je schovávali pod kamenem za panelákem. Takže si
stačilo na ně počkat,“ konkretizoval Vojáček.
Šlo o 80 tisícikorun, 50 dvoutisícovek a 40 pětitisícovek. Celkem tedy
o 380 tisíc korun. Podle kriminalistů peníze tiskl dvacetiletý muž, a ještě je určitým způsobem dodělával. Pak se domluvil s dalšími čtyřmi lidmi ve věku od devatenácti do jednatřiceti let, že s nimi
budou platit.
Za padělání a pozměňování peněz
hrozí všem pěti trest od tří do osmi let.
Padělky nechali kriminalisté prozkoumat Českou národní bankou. Odborníci

je vyhodnotili jako „méně zdařilé“.
„Dalo se jimi oklamat méně pozorného
člověka. V obchodě by se jim to možná
nepodařilo,“ doplnil Vojáček.
Zatímco výše zmínění muži nepostupovali úplně sofistikovaně, nedávno se
severočeští policisté zabývali případem, kdy osmadvacetiletý cizinec pouštěl do oběhu zdařilé falešné stodolarové
a stoeurové bankovky. Muž si za ně
chtěl koupit auto, prodávající si však
všiml, že se roh jedné bankovky mírně
odlepil.

KRÁTCE
Řezbáři vystřídají rockery
PROBOŠTOV | Proboštovský hudební
festival Rock u rybníka nahradí letos
řezbářské sympozium. „Rock u rybníka
nákladově vychází přibližně stejně jako
řezbářské sympozium. Přínos pro obyvatele bude ale v případě sympozia, po
kterém nám v lesoparku zůstane několik uměleckých děl, daleko vyšší než
u festivalu. Navíc podobný program
jako Rock u rybníka nabízí benefiční
akce S kordem pro Jirku a jejíž výtěžek
bude jako vždy věnován konkrétním postiženým dětem,“ vysvětlil místostarosta obce Roman Nešetřil.
(pap)

lo. Mým heslem nejen pro senátní volby je ‚Jistota vaší svobody‘,“ uvedl Hanza.
Bubeníček kandidaturu oznámil na
Facebooku a považuje ji prý za poslední
výzvu v politické kariéře. „Rád bych
v horní komoře parlamentu zúročil zkušenosti z osmileté práce v samosprávě.
Mám tím na mysli ani ne tak zákonodárnou iniciativu, ale věci praktické, které
mohou pomoci našemu regionu, jenž si
ji bezesporu zaslouží,“ sdělil.
Dalším kandidátem na uvolněné křeslo je ředitel Gymnázia Teplice Zdeněk
Bergman (nestraník s podporou hnutí
hnutí Senátor 21 a TOP 09), který s Kuberou těsně prohrál v posledních senátorských volbách, starosta Duchcova
Zbyněk Šimbera (ČSSD), krajský zastupitel Bohumil Ježek (SPD), ředitel SŠ
obchodu a služeb Teplice Zdeněk Pešek
(Trikolóra) či odborník na regionální
rozvoj Tomáš Tožička (Piráti).
V krajském zastupitelstvu už Kuberu
nahradil místopředseda krajské ODS
a mluvčí Památníku Terezín Tomáš Rieger a v teplickém zastupitelstvu usedl
na jeho židli stranický kolega Petr Šíla,
ředitel botanické zahrady v Teplicích.
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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

…Spolu
poznáme svet!

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
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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.

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-

Vepřová panenka pečená v troubě se
zeleninovou přílohou
Ingredience: 1 kg vepřové panenky,
500 g listového těsta, 3 žloutky, 500 g

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.

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.

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

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-

KNIŽNÍ TIPY PRO STUDENTY
Učebnice obecné
psychologie

Tesla – génius, který
zkrotil elektřinu

Alena Plháková

David J. Kent

Výklad pojmů, teorií
a metod nejzákladnějšího psychologického
oboru. Vedle tradičních témat obecné psychologie, tedy především poznávacích,
motivačních a emocionálních procesů, publikace obsahuje poměrně rozsáhlé kapitoly o vědomí a imaginaci, které se v podobných anglicky psaných učebnicích zpravidla neobjevují.
472 stran, Nakladatelství Academia

Na jedné straně vynálezce, vizionář a génius, na druhé straně
outsider, excentrik
a rebel. Teslovy vynálezy ovlivnily každodenní život lidí na celém světě a změnily
průmyslovou výrobu, on sám ale zemřel
téměř bez prostředků. Graficky výjimečná
publikaci odhaluje populárně-vědeckým
stylem Teslův život i i jeho tajemství.
248 stran, Nakladatelství JOTA

Filosofický slovník
pro samouky

Život s Hitlerem

Vladimír Neff

Kniha analyzuje klíčové otázky činnosti liberálních demokratů v Německu
od roku 1933 do
konce nacistického
režimu. Zkoumá
motivace, naděje a
obavy německých
liberálních demokratů, kteří byli nejlepším příkladem
středostavovského progresivismu Výmarské republiky, a zjišťuje, proč jich
tak málo vzdorovalo a tak mnoho uvítalo řadu programových prvků třetí říše.
476 stran, Nakladatelství Academia

Tento slovník je určen laickému, nezasvěcenému publiku,
nadšeným, hledajícím amatérům, zároveň je ale dostatečně
ambiciózní, protože
se neuchyluje k zjednodušování vykládaných myšlenek, naopak – snaží se vystihnout jejich podstatu. Srozumitelnost výkladu zde není v rozporu s hloubkou filozofického myšlení. Vhodný je pro studenty a uchazeče o studia na vysoké škole.
552 stran, Nakladatelství LEDA

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.

Eric Kurlander

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.

INZERCE

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
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Příběh bratří Baťů je i pro děti

Kniha spisovatelky Markéty Pilátové s vyvedenými ilustracemi se má na pultech objevit za dva měsíce
JANA FUKSOVÁ
ČR | Přiblížit dětem slavný baťovský příběh má chystaná kniha, která by mohla
být na pultech za dva měsíce. Titul Jak
bratři Baťové obouvali svět rozšíří skladbu knih o světově uznávané rodině podnikatelů, kteří ve Zlíně založili slavnou
obuvnickou firmu.
Tyto knihy byly určeny dospělým, tentokrát je však příběh určen dětským čtenářům. Napsala jej oceňovaná spisovatelka Markéta Pilátová, kresbami doplnila ilustrátorka Ivona Knechtlová a nápad
vznikl i s pomocí zakladatele uherskohradišťského nadačního fondu J. A. Bati
Roberta Hájka. „Chceme, aby děti znaly
příběh o překonávání životních překážek a o plnění si svých snů, který by neměl být zapomenut,“ doplnil Hájek.
Pilátová knihu původně napsala pro
portugalské děti. Pro ty, které učila ve
škole založené před desítkami let Janem
Antonínem Baťou v brazilské Bataipoře.
„Když jsme se s Robertem potkali,
řekli jsme si, že by nebylo špatné napsat
knížku o bratrech i pro české a sloven-

ské děti. Chtěla jsem jim představit dva
Moraváky, kteří jsou velmi inspirativní.
Jejich příběh jim může ukázat, že není
nemožné rozmáchnout se zeširoka, naučit se jazyky, vydat se do světa a uspět
tam,“ vysvětlila Pilátová ve svém vzkazu na sociální síti.

Autorka žije v Brazílii
Dlouhodobě totiž žije v Brazílii. Ve škole
učí i potomky českých emigrantů českému jazyku. Chtěla jim přiblížit nejen samotný jazyk, ale i kulturu a historii České republiky. Proto napsala příběh o bratrech Tomáši a Janu Baťových, o historii
polobotek, o životě ve Zlíně v minulém
století i o dobrodružstvích, která bratři zažívali. A aby se dětem kniha lépe četla,
doplňují ji ilustrace, které připomínají
lodě na Baťově kanále, typické tovární budovy, obuvnické prodejny nebo známé
polobotky a střevíčky ze Zlína. Nakreslila je Ivona Knechtlová, mimo jiné autorka ilustrací populárních knih Anna ze Zeleného domu kanadské spisovatelky
Lucy Maud Montgomeryové.

Příběh slavných bratrů ze Zlína doplnila svými obrázky známá ilustrátorka
Ivona Knechtlová.
FOTO | REPRO Z KNIHY JAK BRATŘI BAŤOVÉ OBOUVALI SVĚT
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SPLŇTE SI SVÉ SNY!
Začněte investovat ještě dnes. Poradíme vám, jak.
V loňském roce jsme klientům zainvestovali více než
2,1 miliardy korun.

Víte, že 45 % domácností nechává své úspory ležet ladem?

Internet v mobilu zdarma?
JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

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

INZERCE

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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Hadinka pro hornická dítka, pak
S Luboměří pod
Strážnou na Přerovsku
a dvěma dalšími obcemi
bylo před lety vyčleněno
z vojenského újezdu
Libavá i dříve slavné
výletní místo Hadinka.

potomků smíšených česko-německých
párů, tak spousta lidí mi řekla, že jejich
rodiče se seznámili právě na Hadince
při tanečních zábavách,“ říká Kašpar,
který pátral po historii tohoto místa.
Hadinka zůstávala dlouho zapomenutá nejen proto, že ji na více než půlstoletí pohltil vojenský újezd, ale také z toho
důvodu, že většina původních obyvatel,
kteří zažili její meziválečný rozkvět,
byla po válce odsunuta kvůli svému německému původu. „Původně na tomto
místě stával mlýn, říkalo se mu Hadí
mlýn, z toho pak vznikl název Hadinka.
První zmínky o něm pocházejí z dob třicetileté války,“ přibližuje Kašpar.
Na přelomu 19. a 20. století se z někdejšího mlýna stala hájovna. „Jako doplňkovou činnost tehdejší majitel provozoval výletní hostinec, který se jmenoval Ottermühle, česky ‚Zmijí mlýn‘, prý
tam bylo hodně zmijí,“ vypráví badatel.
Nejdůležitější část historie Hadinky
se ale začala psát po roce 1926, kdy celou oblast koupila Revírní rada pro
okres moravskoslezského revírního báňského úřadu v Moravské Ostravě, která
se rozhodla vybudovat zde výletní a
ozdravné středisko.

ZÁBLESK
HISTORIE
MARTIN PJENTAK
LUBOMĚŘ POD STRÁŽNOU | Na
Opavsku, v kopci sevřeném údolím
řeky Budišovky nedaleko od míst, kde
se vlévá do řeky Odry, se nachází místo
nazývané Hadinka.
Část lokality je dnes využívána jako
sportovně-rekreační areál, původní Hadinka, kdysi vyhledávaný cíl výletníků
a zábavychtivých z širokého okolí, se
však nyní nachází o pár set metrů dále.
Jako upomínka na slavné časy zde zůstává prosklený taneční pavilon a funkcio-

Takto vypadala Hadinka v roce 1936. V popředí taneční pavilon, za ním výletní hospoda.
FOTO | ARCHIV P. KAŠPARA ST.
nalistická vila, obojí spojené s významným ostravským stavitelem meziválečného období Karlem Gajovským.
Místo má poměrně pestrou historii:
nejprve sem jezdily rodiny na výlety do
přírody, poté lákalo na taneční večery
lidi z okolních měst a vesnic, za války
se v lesy obklopeném údolí rekreovali
příslušníci NSDAP, pak se lokalita stala

na několik desítek let pro veřejnost až
na výjimky nedostupnou. Až donedávna totiž byla součástí vojenského újezdu Libavá. Dnes vila, taneční pavilon
i někdejší výletní hostinec chátrají. A jejich budoucnost je nejistá.
Jak byla kdysi Hadinka významná,
vypráví badatel Pavel Kašpar starší
z Oder. „Když jsem se ptal pamětníků,

INZERCE
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Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223

9

Více na www.tivall.cz

771210 116058

ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci
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Hitlerova škola i lazaret nacistů
Většinu zakázek dostal ostravský architekt Karel Gajovský, který dal místu
zcela nový ráz. Přestavěl výletní hostinec, vybudoval zde taneční pavilon
a v blízkém Klokočově i takzvaný Masarykův domov hornických dítek, pozdější ozdravovnu horníků. „Především se
mu v místě ale natolik zalíbilo, že si zde
postavil víkendový dům, známý v okolí
jako Gajovského vila. Sem jezdil s rodinou na víkendy,“ přibližuje Kašpar.
Hadinka byla tak oblíbená, že lidé
z okolních měst neváhali, aby cestě na
odlehlé místo věnovali několik hodin
chůze. Lákadlem bylo i koupaliště postavené v roce 1927.

NSDAP a Žižka z Trocnova
Idyla skončila s německou okupací a příchodem druhé světové války. Vlastníkem klokočovského panství se stalo říšské vedení NSDAP v Mnichově. „Hadinka byla využívána k rekreaci rodinných příslušníků NSDAP a z budovy
Masarykova ústavu hornických dítek se
stala škola pro Hitlerovu mládež. Později sloužila jako lazaret pro vojáky wehrmachtu,“ popsal Kašpar.

Ostravský architekt Karel Gajovský si údolí Hadinky zamiloval a postavil si
zde víkendovou vilu.
FOTO | ARCHIV PAVLA KAŠPARA ST.
Po válce pak zmizela většina původních německy mluvících obyvatel, kteří byli s předválečným rozkvětem Hadinky spjati, místo ale přesto opět ožilo
tanečními večery. „Bylo to zejména zásluhou obyvatel nedalekého Spálova,
kteří se zde podíleli i na předválečném
turistickém ruchu,“ uvedl Kašpar.
V roce 1950 celé území zabrala armá-

da. „Vše se stalo součástí vojenského
újezdu Libavá a civilisté sem měli zapovězený přístup. Gajovského vila sloužila jako výletní rezidence pro Vojenské
gymnázium Jana Žižky z Trocnova
v Opavě. Z tanečního pavilonu se stalo
školicí středisko vojáků,“ vypočítal
změny Pavel Kašpar.
Areál ale i v té době například využí-

valy děti z tehdejších pionýrských táborů. „Je to už hodně dávno, v 60. letech
minulého století tam trávila čas v několika turnusech spousta dětí,“ vzpomínala
Miroslava Hloušková z Opavy, která na
těchto táborech pracovala nejprve jako
praktikantka, později jako oddílová vedoucí. „Vojenský prostor tehdy začínal
až za říčkou Budišovkou, kam byl přísný zákaz vstupu. Jinak nám vojáci
ochotně vycházeli vstříc. Oblíbené byly
besedy, prohlídky vojenské techniky,
ale hlavně takzvané brodění tanků v jezeře,“ dodala.
Teprve před třemi lety bylo území Hadinky vyjmuto z katastru vojenského
újezdu a je opět volně přístupné. Dnešní
turisté tak mohou obdivovat stavby víkendové vily i tančírny, které však nyní
leží ladem. Patří i nadále armádě, která
je ovšem vede jako trvale nepotřebný
majetek.
Objekty jsou odpojeny od inženýrských sítí a správa areálu se soustřeďuje
na jeho zabezpečování proti zlodějům.
V současné době pak probíhá převod objektů na Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, který je zřejmě následně nabídne k prodeji.
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Tři dny pro seniory
Délka pobytu: 3 dny / 2 noci
Ubytování:
komfortn
ní jedno nebo dvoulůžkové pokoje
Strava:
plná penzze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x koupel s Himalájskoou solí
• 1x Bylinková koupel z Lázní
L
Mšené
• 1x vulkanpack (záda)
• 1x klasická částečná maasáž zad
• 1x parafínový zábal na ruce
r
Cena pobytu již od

3.945,- Kč/osoba*
*/Uvedená cena je včetně zákonné sazzby DPH.

Lázeňský resort nedaleko Prahy.

Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz
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Říkám, co si myslím, ale chce
to koule, přiznává Střihavka

Čtěte nové
Téma: Zpověď
první slečny

K

ateřina Zemanová, dcera
prezidenta Miloše Zemana,
má pověst rebelky a média
jí dala přezdívku Kate. Nebojí se
kritizovat politické kroky svého
táty. Prý říká jen to, co si opravdu
myslí, protože k tomu byla vychovaná. Na studium v Londýně si vzala půjčku a chodí tam do práce.
„Nemám diplomatický pas, protože nejsem diplomat, a ani bych
ho nechtěla. To bych si připadala
opravdu hloupě, kdybych si o něj
zažádala. Úplně vidím tu trapnou
situaci, jak cestuju s diplomatickým pasem, na který nemám nárok
a kupuju si letenku za deset liber u
nízkonákladovky,“ říká v rozhovoru pro Téma.

ČR | Kamil Střihavka (55 let) zavzpomínal na život muzikantů za komunismu i
na z jeho pohledu krásná devadesátá
léta. V Limuzíně s Mírou Hejdou se zpěvák svěřil, že je až příliš upřímný, za
což ho spousta lidí nenávidí.
Během tří dekád od pádu komunistického režimu vzniklo mnoho hitů, ale
tím největším je podle mínění diváků
hudební televize Óčko STAR a čtenářů
iDNES.cz tklivá balada Země vzdálená
z druhého alba skupiny BSP. „Udělalo
to velkou radost autorovi hudby Michalovi Pavlíčkovi. Volal mi tu zprávu a
říkal: ‚Hele, jestli budeš někde mluvit,
tak hlavně řekni, že jsem to napsal já‘,“
říká se smíchem Kamil Střihavka v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.
„Text nám napsal Ivan Hlas. Ten mi
také připomínal, že ho mám zmínit.
Země vzdálená je pecka. Přitom vlastně
neměla původně na desce být. Chtěli
jsme totiž, aby druhé album bylo trochu
rockovější a nesouhlasili jsme s ní. Tlak
od vydavatelské firmy ale přišel a byl

Jak řešila dress code v Anglii
při setkání s královnou Alžbětou, kam doprovázela rodiče?
Čtěte v novém vydání týdeníku Téma.
(čer)

bytou svobodou nevěděla rady. „Rádia i
televize například odmítaly hrát naši písničku Holka čapni draka. Zpívá se tam
totiž ‚dlouhej výlet s LSD‘ a podobně.
Generace jako my, která strávila velkou
část svého života za ostnatým drátem, v
sobě zkrátka svým způsobem asi pořád
měla strach,“ říká Kamil Střihavka.
Zpěvák tvrdí, že díky své otevřenosti
by se mohl okamžitě přejmenovat na
Kamila Upřímného. „Naučil jsem se
říkat, co si myslím a jak co cítím. Člověk si tím ušetří spoustu času, starostí a
negativních věcí kolem. Chce to mít na
to koule. Spousta lidí mě za to má rádo
a další spousta mě samozřejmě nenávidí, což přijímám,“ vysvětluje.
„Někdy je dost těžké to ego někomu
narušit tím, že s něčím vyjádřím nesouhlas. Děje se to téměř denně, a to i v
osobním životě. Nemyslím si, že je to
nějaká přednost, ale hodně mi to usnadňuje žití a mám s každým jasno. Nemusím přemýšlet, co jsem kde řekl a podobně,“ dodává Střihavka.
(sub)

vytrvalý. Nakonec jsme za to byli rádi,“
vzpomíná Střihavka. Podle muzikanta
si po pádu komunismu média s nově na-

Hráči se přesouvají z casin do vlastních obýváků
Online sázky se v Česku staly v posledních letech výrazným fenoménem.
A nejen ty sportovní, v poslední době
raketově roste obliba online casina.
Pocit štěstí z výhry chtějí zažít lidé ze
všech příjmových skupin a jakéhokoliv
společenského postavení.
Přitom právě internetová casina
byla ještě nedávno okrajovou variantou rulety, karetních her či výherních
automatů. V poslední době je ale patrný ústup hráčů z kamenných heren
do soukromí.
Ke změně mají spoustu důvodů, nejčastěji je ovšem láká snadná dostupnost služby, možnost hrát
z pohodlí svého domova i dokonalá

kontrola nad hrou. Už jim nikdo nic nenašeptává, nepřemlouvá je, jsou svými pány. Doma si navíc u hraní více
zrelaxují, cítí se bezpečněji a umí si
udělat vlastní pohodu.
V online casinu se také častěji
vyhrává, a to díky faktu, že jeho provozovatelé pracují s nižší marží než
majitelé kamenných heren a kasin.
Průměrná návratnost ze vsazené
sumy hráče, je podle provozovatelů
online casin mezi 95 až 98 procenty.
Přestože šance hráčů v online casinu jsou vyšší, je důležité zopakovat,
že by hraní mělo být bráno především
jako zábava, nikoliv jako zaručená
cesta k výdělku. Je dobré si hraní dáv-

kovat, předem si určit nejen částku,
ale i čas, který chcete takto strávit.

A jak je hráč chráněn před tím,
aby si provozovatel casina nastavil
výherní automaty, jak se mu zachce?
Všechny herny a casina, včetně těch
internetových, musí mít licenci, která
zaručuje bezpečnost i férovost veškerých her, ale také transakcí. Jedná
se totiž o státem přísně regulovaný
byznys.
Největší a nejpopulárnější online
casino provozuje Fortuna, které bylo
vůbec první licencované v České
republice. I dnes se Fortuna chlubí
nejvyšším počtem her a nabídku pravidelně rozšiřuje. Na dynamicky rostoucím trhu mají podíl také Tipsport či
Sazka.

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Expert na zákaznické cesty - Gatekeeper a trénink

Expert na zákaznické cesty - Gatekeeper a trénink

Technik elektrotechniky při výrobě kompozitů

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Technik elektrotechniky při výrobě kompozitů

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Bioanalytik pro klinickou biochemii

14 600 - 24 000 Kč / měsíc

Bioanalytik pro klinickou biochemii

14 600 - 24 000 Kč / měsíc

28 000 - 36 000 Kč / měsíc

Bioanalytik pro klinickou biochemii

l tik

Vý k
ý
ý j ý
Více na www.jobdnes.cz

Bioanalytik pro klinickou biochemii
Vý k
ý
ý j ý
Více na www.jobdnes.cz

ík /

i

23 000 Kč /

ě í

Ekonomika

28 000 - 36 000 Kč / měsíc
i

l tik

23 000 Kč /

ě í

Reality

Finanční ředitel
Specialista finančního controllingu s NJ Praha

ík /

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Stavbyvedoucí

30 000 - 59 000 Kč / měsíc

Stavbyvedoucí/Stavební mistr

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Zkušený stavbyvedoucí - dřevostavby

45 000 - 90 000 Kč / měsíc

Senior Accountant

Projektant pozemních staveb – senior

25 000 - 49 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Finanční controllor – brigáda

150 - 150 Kč / měsíc

ROZHODLI JSTE
Kampaň „Unipetrol lidem“ zná své vítěze! Z vámi navržených nápadů
jste zvolili vysázení nových stromů v Mostě a revitalizaci okolí
Pilařského rybníka v Litvínově. Teď je řada na nás – spolu s městy
začneme realizovat vaše přání.
Více informací najdete na www.unipetrollidem.cz.
Veřejná Wi-Fi na
vybraných místech

Park pro psy

Počet hlasů: 214

Počet hlasů: 604

Vítězný projekt

Vysázení stromů
ve městě
Počet hlasů: 888

Skate park
Počet hlasů: 438

Rekonstrukce
části vnitřních
prostor Citadely
Počet hlasů: 385

Vítězný projekt

Revitalizace
okolí u Pilařského rybníka
Počet hlasů: 1 184
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Francouzský spisovatel Alphonse Allais: Čím je život prázdnější, ...

Tajenka: ...tím je těžší.
INZERCE

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

Teplicko a Mostecko

14. února 2020 27

Hlavní úkol: přibrat a dozrát
Veronika Mikulášková
patří v 19 letech
k oporám Černých andělů.
PETR BÍLEK
MOST | Cpi se a přiber! nakázal jí trenér. Zatímco jiné by se s jejími mírami
nakrucovaly před zrcadlem jako modelky, štíhlá mostecká házenkářka Veronika Mikulášková se na svůj odraz mračí.
„Před zrcadlem pěkné, a kdybych dělala
atletiku, tak taky. Jenže v házené je to
spíš nevýhoda,“ míní talentovaná spojka.
Při výšce 172 centimetrů váží 57 kilogramů. Že to není moc, poznala v aktuální sezoně hlavně na evropské scéně
v Lize mistryň a Poháru EHF. Pere se
s mnohem urostlejšími soupeřkami.
„Po pravdě, ráda bych přibrala deset
a víc kilo, protože mezi námi je opravdu
velký rozdíl. Musím na sobě pracovat,“
cítí. „Souboje se silnějšími holkami berou hodně síly. Proti takovým hráčkám
musíte do každého jít víc jak na sto procent, abyste dokázala ubránit nebo v útoku přes ně přejít.“
INZERCE

Veronika Mikulášková při letním přípravném utkání proti německému
Thüringeru.
FOTO | JAN PIMPER, BANÍK MOST
Přes Vánoce ji trenér Jiří Tancoš ponoukal, ať sní, co jí přijde pod ruku. Obžerství tak pro ni není hříchem. „Snažím se, ale mám takový metabolismus,
že kdybych zbaštila deset čokolád, stejně ztratím na váze. Řízky miluju, dost
jsem o Vánocích jedla, ale potom jsem
byla nemocná a zhubla jsem pár kilo.“
Devatenáctiletá rodačka z Olomouce
je v Mostě už od doby, kdy dostala občanku. „Přišla jsem v patnácti. Tehdy

jsem studovala střední školu, teď jsem
na vysoké, v Praze na Fakultě tělesné
výchovy a sportu. Člověk si zvykne žít
od rodiny. Snadné to není, dřív dospějete, naučíte se starat o sebe, jste víc zodpovědný,“ pochvaluje si, že brzy opustila rodinné hnízdo. Takže si sama i vaří
– nestojí to, s nadsázkou, za její štíhlostí? „Nééé,“ směje se. „Rozhodně jsem
lepší kuchařka než před čtyřmi lety.“
I lepší hráčka, v Mostě se rozvíjí a už

si vyzkoušela, jak jí sluší dres národního týmu. „Samozřejmě bych se ráda do
týmu ještě podívala, ale v reprezentaci
je spousta skvělých hráček a přeju jim
co nejvíc úspěchů. Pro mě je teď hlavní,
abychom s klubem obhájili český titul
a v příští sezoně zase postupovali v Evropě.“
V běžícím ročníku doběhli Černí andělé do Ligy mistryň, po vyřazení hrají
Pohár EHF, i jemu ovšem zamávají po
skupinové fázi. „Většině z nás se ani nesnilo o tom, že si zahrajeme proti tak
kvalitním týmům a hráčkám. Každá minuta na hřišti je pro nás velká škola,“
užívá si Mikulášková. „Mrzí nás, že
jsme vypadli. Ale jsme mladý tým, získáváme zkušenosti a snad je zúročíme
v příštích letech.“
V čem konkrétně jsou movitější vyzyvatelé z evropské scény vyspělejší?
„Oproti interlize je velký rozdíl v dynamice. A v tom, jak soupeřky přemýšlejí,
jak vnímají naše pohyby a pohyby spoluhráček. Pak taky ta fyzická připravenost je u nich vyšší. Což se dá nahradit
naší bojovností, ale asi ještě potřebujeme dozrát do toho, abychom dokázali
zvládnout velké zápasy.“

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

Datum / Podpis

I

Prosíme zašlete v obálce na: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD • Plovární 82/3 • 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí
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