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Obchvat města První den v nové škole
se prodraží
Jižní obchvat Častolovic
zřejmě z velké části
povede po mostní
estakádě poblíž Divoké
Orlice. Podle odhadů to
stavbu prodraží o 380
milionů korun.
TOMÁŠ HEJTMÁNEK
ČASTOLOVICE | Druhý nejdelší most
v Česku by mohl vzniknout na obchvatu Častolovic na Rychnovsku. Přestože
v původním záměru Ředitelství silnic a
dálnic ČR (ŘSD) byla jen stavba několika inundačních mostků v rozlivové ploše Divoké Orlice a přemostění železniční trati, při posuzování vlivů stavby na
životní prostředí (EIA) se projekt radikálně změnil. Úředníci z odboru životního prostředí v Kostelci nad Orlicí po silničářích požadují, aby mosty pod silnicí
výrazně rozšířili. Tomu se však ŘSD
brání. Každý metr mostovky navíc totiž
stavbu zásadně prodraží.
„Doporučujeme přeložku silnice I/11
namísto násypových svahů umístit na piINZERCE

líře, a to již od jihovýchodního nároží
areálu Saint-Gobain Orsil a dále směrem severovýchodním,“ napsal kostelecký odbor životního prostředí ve svém
stanovisku.
Estakáda má končit až před okružní
křižovatkou na silnici I/11, která vznikne mezi Častolovicemi a Kostelcem
nad Orlicí. Z celkové délky 3,6 kilometru nové komunikace by tak po mostech
vedl úsek 1,7 kilometru. Pokud by se silničářům toto závazné stanovisko nepodařilo zvrátit, jednalo by se o druhou
nejdelší mostní stavbu v České republice. Prvenství patří Radotínskému mostu
na Pražském okruhu, který se s délkou
2,3 kilometru klene nad Vltavou a Berounkou. Například dálniční estakáda u
Opatovic nad Labem má mít po dokončení délku 1,1 kilometru.
Projektanti původně plánovali, že obchvat Častolovic umístí na násyp a doplní ho několika inundačními mosty, které zajistí zvěři možnost migrovat, a
když se rozvodní nedaleká Divoká Orlice, umožní rozliv vody do krajiny. Jenže podle úředníků jsou navržené mostky zcela nedostatečné. Přeložka má navíc vést Přírodním parkem Orlice a především evropsky chráněnou lokalitou v
soustavě Natura 2000. POKR. NA STR. 3

V Dobřanech na Rychnovsku se vydali poprvé do „nové“ školy nejen prvňáčci,
ale všech 180 žáků. Minulý školní rok se kvůli přestavbě budovy museli učit v
klubovnách na autokrosovém hřišti. Více čtěte na straně 2. FOTO | MARTIN VESELÝ
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Nemožné se zdařilo, miliony
korun se našly díky odvaze
V Dobřanech šly děti
poprvé do opravené
školy. Přístavba dalšího
patra nakonec stála o
sedm milionů více, než
se čekalo. Pomohli
rodiče i sponzoři.
TOMÁŠ HEJTMÁNEK
DOBŘANY | Návrat z ročního exilu
dnes čekal zhruba 180 žáků základní
školy v Dobřanech v Orlických horách.
Minulý školní rok museli kvůli přestavbě a rozšíření budovy vzít za vděk klubovnami na zdejším autokrosovém hřišti, roky zavřenou starou školou v Bystrém i prostory komunitního domu Elada tamtéž. Zatímco zažívali roční pobyt
v provizoriu, srovnatelný se školou v
přírodě, dělníci budovu základní školy
v Dobřanech měnili k nepoznání.
Původní dvoupodlažní objekt získal
nástavbu z lehké dřevěno-ocelové konstrukce. Úpravami prošly i původní prostory. Přestavba je tak patrná nejen
zvenčí, ale i zevnitř. Do školy se už nechodí šatnou, ale důstojným vchodem.
Školní jídelna se ze stísněné místnosti o
velikosti většího obýváku změnila v prostornou síň, v níž bude škola moci pořádat i kulturní akce. Ještě před minulými
prázdninami se v přízemí vedle kuchyně s jídelnou, šaten a družiny tísnilo několik tříd. To už neplatí. V přízemí
vznikla nová počítačová učebna a ostatní třídy se přesunuly do vyšších pater,
kam se lze nově dostat výtahem.
„V prvním patře zůstala dispozice podobná, jen třídy jsou zrekonstruované.
Z malé počítačové učebny jsme udělali
sborovnu, z původního kabinetu vznikla učebna, kterou můžeme používat i
jako zasedací místnost. V přistavěném
patře je pět tříd pro první stupeň a malá
jazyková učebna vybavená počítači,“
popisuje ředitel školy Jan Grulich.
Učitelé, rodiče, dokonce i několik
žáků pomáhalo připravit vše pro pondělní zahájení výuky. Škola převzala hotovou stavbu teprve tři týdny před koncem prázdnin. „Tady na štaflích je jeden z tatínků. Támhle s vrtačkou, to
jsou také rodiče našich žáků,“ ukazuje
ředitel.

Zatímco žáci se učili v provizorních podmínkách, škola prošla zhruba třicetimilionovými opravami.
Za tři týdny museli učitelé a dobrovolníci zcela prázdnou budovu připravit na
zahájení školního roku. Začínali od
nuly, ve zdech nebyly ani hmoždinky. S
prosbami o pomoc se na rodiče a známé
škola obracela i na sociálních sítích.
Dobrovolníci pomáhali s úklidem, sestavováním nábytku i pokládáním dlažby.
Velkým úkolem bylo nastěhovat do budovy nábytek včetně několika pianin.

Jako hadr na holi
„Za ten rok jsme pomalu ani nevěděli,
kde co máme. Bylo to rozeseté po různých skladech, některé dokonce v zimě
protekly, takže jsme některé věci museli vyhodit a pořídit nové,“ říká ředitel.
„Tři týdny tu lítáme jak hadr na holi.
Vzhledem k tomu, že nemusím připravovat nějakou třídu jako třídní učitelé,
tak jsem tu opravdu byla hlavně na přenášení věcí, pak úklid a rozřezávání různých kartonů,“ směje se učitelka pracovních činností, hudební a občanské výchovy Hana Henclová, která kdysi do
dobřanské školy sama chodila na druhý
stupeň: „Pamatuji, jak ta budova procházela různými přestavbami. Přistavovalo
se tu, když jsem vycházela ze školy, různé úpravy se tu dělaly, když jsem před
22 lety nastoupila učit.“
Cesta k nové škole nebyla v Dobřanech snadná. O přístavbě se uvažovalo
deset let. Když se však před třemi lety

objevila možnost získat evropskou dotaci z programu IROP, škola zjistila, že
bude muset doplatit asi 3,5 milionu korun za spolufinancování a neuznatelné
náklady. Dotace na rozšíření škol paradoxně nekryla třeba nové šatny nebo jídelnu. Soukromou školu zřizuje obecně
prospěšná společnost Trivium plus.
Mezi jejími zakladateli je i obec Dobřany, které patří budova školy. Jenže vesnice se 133 obyvateli a rozpočtem asi
dva miliony korun si takový doplatek
nemohla dovolit. Další rána přišla při
výběru stavební firmy. Nejnižší nabídka byla kvůli nárůstu cen o další čtyři
miliony dražší. „Když cena stoupla o
7,5 milionu, bylo to těžké rozhodování.
Měli jsme týden, abychom si řekli, že
do toho půjdeme. Svolali jsme zastupitelstvo a řekli, že se budeme snažit peníze sehnat,“ vzpomíná Jan Grulich.
„Bylo to velké dilema, ale nakonec
jsme do toho šli s rizikem, zda se peníze
seženou,“ přitakává starosta Dobřan Michal Moravec.
Škola původně počítala s cenou stavby 23,8 milionu korun včetně daně, další 3,2 milionu mělo stát vybavení a technologie, přičemž dotace pokryje 23,1
milionu korun. Jenže stavba se nakonec
kvůli vícepracím a úpravám projektu
prodražila na 30,4 milionu korun. Oproti původně předpokládaným zhruba 3,5
milionu korun tak škola na dofinancování musela získat 10,5 milionu.

FOTO | M. VESELÝ

„Když se rekonstruuje starý dům,
vždy se najde něco, s čím se nepočítalo.
Naštěstí to zdražení bylo dávkované.
Kdyby mi na začátku někdo řekl, že musím sehnat za rok 10,5 milionu, nevěřím, že bychom do toho šli. Nemůžeme
si vzít ani úvěr, protože ho nemáme z
čeho splácet,“ upozorňuje Grulich na
to, že škola disponuje pouze neinvestičními penězi. „Kdybychom na začátku
věděli, do čeho jdeme, myslím, že bychom do toho asi nešli,“ souhlasí Moravec.
Škole se nakonec podařilo takřka nemožné. Z potřebných 10,5 milionu korun nyní schází pouhých 400 tisíc. Jen
na transparentní účet poslali rodiče, přátelé školy či místní malé firmy asi dva
miliony korun, včetně výtěžků z benefičních akcí. Zhruba 3,5 milionu přispěl
v různých dotacích Královéhradecký
kraj. Přes milion dala na spoluúčasti i
obec Dobřany. Další milion škole věnoval Petrof z dražby piana Republica. Přispěly i nadace Zeměkvět, ČEZ nebo
škodovka, která má závod v nedalekých
Kvasinách.
Dalších 17 milionů korun lidé a firmy
škole půjčili, než jí přijdou peníze z dotace, která se vyplácí zpětně. Se žádostí
v bance ředitel narazil. Škola zatím nepočítá s tím, že by navyšovala počet
žáků. Dál jich chce mít ve třídách kolem dvaceti. Papírově však kapacita
stoupne ze současných 180 na 230 dětí.
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Lanovka zajímá policii
V kauze údajného
pokusu o dotační
podvod v Peci pod
Sněžkou vyšetřovatelé
rozšířili trestní stíhání
u pěti z devíti již
obviněných lidí.
ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
PEC POD SNĚŽKOU | Policisté obviněným vytkli, že při stavbě lanové
dráhy na Sněžku neřešili pronájem pozemků pod ní. Jde o vedlejší skutek zjištěný v rozsáhlejší krkonošské kauze.
Policie v rozsáhlém případu, o němž
mluví jako o rozkrývání závažné hospodářské kriminality, v lednu 2019 obvinila devět fyzických osob a jednu osobu
právnickou.

Vedlejší skutek
Vedle toho nyní vyšetřovatelé rozhodli,
že trestní stíhání u pěti z obviněných devíti lidí rozšíří o další trestné činy, a to
kvůli stavbě lanovky na Sněžku. Viní je
ze zneužití pravomoci úřední osoby,
eventuálně i z porušení povinnosti při
správě cizího majetku. „Všem pěti je
kladeno za vinu, že v rámci rekonstrukce a zajištění provozu Lanové dráhy
Pec pod Sněžkou nezajistili žádný
smluvní vztah, který by upravoval podmínky pronájmu dotčených pozemků,
na kterých byla lanová dráha rekonstruována. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví České republiky a právo s nimi hospodařit má výlučně Správa Krkonošského národního parku,“ uvedla mluvčí
krajské policie Ivana Ježková.
Podle ní jde o vedlejší skutek zjištěný v průběhu vyšetřování krkonošské
kauzy a týká se pouze lanovky. Kriminalisté si nechali zpracovat znalecký posu-

Lanovku na Sněžku pecká radnice dokončila v prosinci 2013. Přišla zhruba
na 311 milionů korun, z toho většinu zaplatily dotace.
FOTO | MARTIN VESELÝ
dek. Pomocí něj vyčíslili vzniklou škodu v celkové výši převyšující 9,6 milionu korun, a to při životnosti rekonstruované Lanové dráhy Sněžka předpokládané na 30 let. „Z této částky měla vzniknout od uvedení do provozu do zahájení
trestního stíhání škoda dokonaná, a to
ve výši 1,6 milionu korun,“ upřesnila
mluvčí.
Kriminalisté obvinili dva lidi ze
spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, částečně dokonaného, částečně ukončeného ve stadiu pokusu. Další tři obvinili z téhož, k tomu navíc ještě z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Všem pěti obviněným hrozí v případě odsouzení za uvedené trestné činy až 12 let vězení.
Lanovku dokončila pecká radnice v
prosinci 2013. Vystavěla ji firma BAK
z Trutnova ve sdružení s italskou lanovkářskou firmou Leitner. Kabinková lanovka přišla zhruba na 311 milionů korun, z toho většinu zaplatily evropské
dotace, podíl města činil kolem 70 až 80

milionů korun.
V říjnu 2018 se vyšetřovatelé vydali
zabavovat některé dokumenty na peckou radnici i do sídla Správy Krkonošského národního parku. V lednu padla
obvinění, čelí jim pecký starosta Alan
Tomášek (SNK Sněžka) a bývalý ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka, který
v závěru roku 2017 skončil ve funkci.
Policie uvedla, že šest z obviněných pracovalo na vedoucích pozicích. Spis čítá
už 12 tisíc stran.
Spekulovalo se, že kauza souvisí zejména s projektem Herní krajina Pecka
s obřími modely zvířat za 45 milionů korun dokončeným v létě 2018. Ještě začátkem roku na ni totiž nebyla podepsána smlouva o poskytnutí dotace, a tudíž
nebyla proplacena evropská dotace ve
výši 29 milionů korun. „Z tohoto důvodu nebyla proplacena žádná část projektu,“ potvrdil v únoru Vilém Juránek, vedoucí oddělení kanceláře generálního ředitele Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Nový obchvat
se prodraží
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

To přihrává úředníkům do ruky silné
trumfy. „Omezení plynoucí z území Natura 2000 jsou striktní a závazná. Pokud
by se měly dodržovat ty nejpřísnější
podmínky, ke stavbě jižního obchvatu
(Častolovic) by nedošlo z ekonomických důvodů,“ řekl starosta Kostelce
nad Orlicí František Kinský, když zástupci ŘSD přijeli jednat o změnách projektu. Původně projektovali společně
jižní obchvat Častolovic i severní obchvat Kostelce. Obě stavby dohromady
měly stát 1,1 miliardy korun a zaplatit
je měl Státní fond dopravní infrastruktury. Jde o peníze, které slíbila na Rychnovsko poslat vláda kvůli rozvoji automobilky v Kvasinách. Jenže nyní je jasné, že peníze stačit nebudou. A to ani v
případě, když se ŘSD podaří prosadit
kompromisní návrh obchvatu Častolovic. Do dalšího kola posuzování poslali
silničáři variantu, která počítá s estakádou v délce 700 metrů, tedy necelou polovinou toho, co požadoval úřad.
„Překlenuli jsme po konzultaci s ekology nejcennější území Natury 2000.
Zpracovali jsme studii a provedli odhad
nákladů, ze kterého plyne, že tato varianta je o zhruba 380 milionů korun nákladnější než varianta původní,“ sdělila
Dagmar Juříková z ŘSD. Současně
však upozornila, že pokud úředníci nesleví, cena by mohla ještě razantně
stoupnout. Už současná kompromisní
varianta je přitom podle studie ekonomicky nerentabilní.
Zástupci ŘSD přijeli do Kostelce se
špatnou zprávou: peníze spolkne obchvat Častolovic a na vás nezbude. Podle odhadů by totiž častolovická přeložka mohla spolknout celou částku, která
měla původně pokrýt i vybudování severního obchvatu Kostelce. Silničáři
chtěli, aby zastupitelé zvážili změnu
projektu. Pokud by obchvat vedl blíže k
městu, ušetřili by nejméně 80 milionů a
měli by naději na dřívější realizaci. Jenže to Kostelečtí nechtějí.
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Proč darovat plazmu?
2. důvod
Plazmu nelze laboratorně vyrobit.

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

Darování krevní plazmy je úžasný dar.

Přijď te darovat plazmu. Pomůžete druhým.
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Česká republika

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

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

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

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

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

Petr Kolečko

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

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

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

Po boku české královny
krásy Anety Vignerové

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

FOTO | HERMINAPRESS

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

FOTO | ČESKÁ TELEVIZE/M. BUCHTOVÁ

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

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

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

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

·
·
·
·

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

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

až

19 0
Kč/hod

.

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

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

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

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

KOUPÍM PAROŽÍ,

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

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

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

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

FOTO | ARCHIV MAFRA

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

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

Česká republika

Proslulý boy
band Lunetic
z Litvínova

P

rotipólem skupiny Holki byla
v takřka stejné době skupina
Lunetic. „Kluci měli vzor v
zahraničních chlapeckých skupinách. Byla to taková celosvětová
vlna a oni byli první v Česku, kdo se
o to pokusil. Byli uvěřitelní právě v
tom, že to byli kamarádi z jednoho
města, z Litvínova,“ vzpomínal jejich objevitel Martin Červinka. Také
pánové z kdysi slavné skupiny se několikrát pokusili o návrat. Na pódiích se objevují dodnes.
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Hit Wannabe
kdysi udělal
ze Spice Girls
přes noc hvězdy

Vlevo Spice Girls v roce 1997 s Victorií Beckham
uprostřed. Nahoře loňský comeback. FOTO | AP

Hochům ze skupiny Lunetic přibylo od dob jejich největší slávy dvacet let.
FOTO | PROFIMEDIA

V devadesátých
letech by se jen stěží našla dívčí parta,
která zaznamenala tak výrazný globální úspěch, jako se to podařilo britským
Spice Girls. V roce 1994 dal mladičké
zpěvačky dohromady producent Simon Fuller a o dva roky později mohl

za svůj chytrý tah sklízet ovoce. Hitparády totiž tehdy doslova zboural hit
Wannabe, který ze Spice Girls udělal
přes noc hvězdy. V roce 2000 se ale
skupina definitivně rozpadla. Loni
ohlásily dámy návrat na pódia v neúplném složení. Comeback si nechala ujít
Victoria Beckham kdysi známá jako

Posh Spice. Manželku fotbalisty Davida Beckhama dnes místo muziky živí
móda a status áčkové celebrity. Světová šňůra obnovené skupiny odstartovala letos v květnu koncertem v Dublinu.
Nejde však o první návrat skupiny na
scénu. První comeback se odehrál už v
roce 2007.
(vrm)
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team

Vysokov
U nás se pracuje s úsměvem
Obsluha
vícevřetenového automatu

Obsluha
& dlouhotočného automatu

Vašimi úkoly bude
• obsluha dlouhotočného automatu
ve třísměnném provozu
• seřizování a korekce nástrojů
• seřizování stroje
• průběžné měření a zadávání
naměřených hodnot do PC
Co nabízíme
• perspektivní zaměstnání v moderní
ﬁrmě
• kolegiální ﬁremní atmosféru
• příspěvek na dopravu do zaměstnání
• příspěvek na stravu
• 25 dní dovolené
• příspěvek na penzijní připojištění
• stabilizační odměny při dosažení
určitého mezníku v délce zaměstnání
v Mesa Parts
• vyšší příplatek za přesčasovou práci
a za noční práci (nad rámec zákoníku
práce)
• ﬁremní kulturní a sportovní akce,
dětské dny, vánoční dárky aj.
• zvýhodněné volání v síti Vodafone

Požadujeme
• schopnost pracovat v týmu a učit se
novým věcem
• zkušenosti z oblasti obrábění výhodou
• zodpovědnost, přesnost, trpělivost,
systematičnost
Kontaktní osoba
Jarmila Lelková
Tel: +420 491 419 823
email: jarmila.lelkova@mesa-parts.cz

Nástup je možný ihned.
V případě Vašeho zájmu
nás kontaktujte.
Těšíme se na Vás.

To je ono!
ELTODO!

TECHNOLOGIE ZÍTŘKA

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

Skvělá práce, lidi
a beneﬁty vás fakt
posadí na zadek!
Bližší informace
najdete na
www.prace.eltodo.cz

www.mesa-parts.com

Volejte na 720 936 983
nebo pište na nabor@eltodo.cz
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Se sokolským pozdravem do zákopů
Před 105 lety, v roce 1914,
vytvořili čeští a slovenští
dobrovolníci naši první
jednotku ve Francii. Rota
Nazdar pak našla slávu
i zánik v bitvě u Arrasu.

První Štefánikův pilot

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

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

na v listopadu 1914 v oblasti Champagne.
Proslavila se však až v květnu 1915, kdy
v již zmiňované bitvě u Arrasu Čechoslováci vedli v první linii úspěšný útok na německé pozice. Rota však utrpěla drtivé
ztráty, 42 mužů padlo, téměř dvě stovky
byly zraněny. Přeživší vojáci byli po následném rozpuštění Roty Nazdar zařazeni
k jiným jednotkám a dál po boku Francouzů bojovali za nezávislost Československa. K ní ale ještě vedly čtyři roky krvavých bojů první světové války.
(mb)
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BALÍČEK ZUBNÍ PÉČE 2500 Kč PRO KAŽDÉHO
ČLENA RODINY?
PRO NAŠE POJIŠTĚNCE SAMOZŘEJMOST
PŘIPOJTE SE K NIM I VY WWW.CHCIDOOZP.CZ

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

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

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

Sušené vepřové maso s tymiánem
a zázvorem přineslo Barboře Filípek Spitzové (uprostřed) z farmy U mlsné kozy
na Brněnsku vítězství v 18. ročníku soutěže Česká biopotravina roku 2019.
permarketech nepochází z Česka, jak by
se slušelo, ale z Německa.
S německým trhem má zkušenosti i letošní vítězka soutěže, farmářka Spitzová.
„Sestra žije v Německu s manželem a třemi dětmi. Prodej biopotravin tam je na
vyšší úrovni, tamní lidé prostě chtějí vše
čerstvé a co nejvíc bio. Fungují tam velké
bio supermarkety, kam se sváží hlavně
biopotraviny lokálních zemědělců, které
Němci rádi podporují. Zahraniční dodavatele čerstvých biopotravin na své trhy vůbec nepustí,“ zdůrazňuje. „Většinu místa
v lednici má rodina mojí sestry zaplněnou biopotravinami, které se v Německu
díky oblíbenosti dostaly cenově na téměř stejnou úroveň jako potraviny konvenční. Podle mých zkušeností není ani
v Česku třeba, aby jídlo s kvalitou bio bylo
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Operátor výroby s 6 týdny dovolené,
Valeo Rakovník Nástupní mzda 22 000
Kč hrubého, bonusy a příplatky až 8 000 Kč
měsíčně, 6 týdnů dovolené, příspěvek na
penzijní připojištění 5 % z hrubé mzdy,
firemní kantýna, svozová doprava. Napište
na: katerina.husakova@valeo.com tel.: 313
527 236 www.valeo.cz

Strojírenství

Valeo

Obsluha CNC centra - frézka

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Technický/á administrátor/ka DAT

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Obráběč kovů (více míst soustruh, frézka,…

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Obsluha/programování CNC frézovacího centra

Více na www.jobdnes.cz/detail/09Y6CM

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

t í

IT - prodej a služby

Administrativa

Produktový manažer IT – Embedded Boards

Týmová asistent/ka Praha-východ

Project Manager (pro vývoj SW) - 6899

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

Zlepši SI své znalosti a dovednosti sapu!

Studuješ a chceš získat praxi v personalistice?!

Sales Manager MES systémů (7031)

Stáž na poloviční úvazek v Praze

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

27 000 - 30 000 Kč / měsíc

13 000 - 15 000 Kč / měsíc

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

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

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

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

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

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

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

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

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


PRÁVĚ
V PRODEJI

K dobrým známkám pomůže
dětem denní světlo i čerstvý vzduch

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

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

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

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

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

Řešení pro generaci žijící uvnitř budov

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

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

FOTO | JANA LOHNICKÁ

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

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

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

INZERCE

9 979 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Lucie 6B 4+1

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Upsání a převod bez poplatků

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

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

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

Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

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

Schválení ČNB

Osobní i elektronická objednávka

Možnost předčasného splacení

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

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

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

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

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

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

Hotel v centru Brna

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ
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Fotbal

Balkánská anabáze

TUHÝ BOJ
O EURO!

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

REPRE
VSAĎ SI NA
Kč
A ZÍSKEJ 700

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

Česká nominace

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

STÁHNI SI APLIKACI
A ZŮSTAŇ VE HŘE

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

1
Kosovo

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

1
erná hora

3,2

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

2

eská republika

7. 9. od 15:00

18+

x

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

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

3,3 2,35

x

2

eská republika

10. 9. od 20:45

3,65 3,2

2

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 7. září 2019
Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 7.00 Na chalupě 8.00 Nové bydlení

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

NEDĚLE 5.45 Noviny 6.25 Policisté v akci 7.05

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

PONDĚLÍ 9.30 Soudní síň – cz 10.25 Policisté

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

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

ČARODĚJOVY HODINY

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

ÚTERÝ | 20:15

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

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

ČTVRTEK 9.45 Soudní síň 10.50 Policisté

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

PÁTEK 9.45 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

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

INZERCE

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

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

Relax
SOBOTA 6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

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

NEDĚLE 6.40 Stefanie 8.15 Stefanie 9.15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pondělí 9. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

úterý 10. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

středa 11. září 2019
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

čtvrtek 12. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pátek 13. září 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOTO | FTV PRIMA

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

Víte jak urychlit hojení
po operacích a úrazech?
R

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

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

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

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

Po operaci a úrazech

chce být každý v pořádku co nejdříve

Lék Wobenzym®

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

800 tbl.

300 tbl.

200 tbl.

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

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

INZERCE

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

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

HUDEBNÍ IMPULSY

To nej od „Zagorky“

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

Jinak to nejde

JOSEF VLČEK

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

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

INZERCE

FOTO | MAFRA

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL

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

AKCE
64 740 Kč

39 990 Kč

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

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

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

Nešlap, nelámej

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 / Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 / Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T
491 462 802, 733 396 040 / Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 / Dvůr Králové n.L. - Dubenec, Magrix, s.r.o., Dubenec
200, T 724009568 / Hořice v Podkrkonoší, ZAHRADNÍ TECHNIKA, Karlova 498, T 731 463 284, 739 213 192 / Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 / Klášterec
nad Orlicí,
Orlicí ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 / Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127 / Liberec, BG TECHNIK
cs, a.s.,Dr.Milady Horákové 1093/116a, T 485113 070 / Libice nad Cidlinou, VARI a.s.,Opolanská 350, T325 607 336 / Litomyšl, ZAHRADA V AKCI, Moravská 1278,T 774
876 704 / Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 / Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8,
T 283 870 136 / Příbram, Miloslav Švagr - STIHL VARI, Generála Tesaříka 253, T 720 981 246 / Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 /
Semily, ZAHRADNÍ TECHNIKA TOMÁŠ, Riegrovo náměstí 20, T 481 625 205 / Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 731 443
979 / Uhlířské Janovice, Aribor s.r.o., Kolínská 670, T 604 320 363 / Vysoké Mýto, ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD s.r.o., Husova 173/II, T 604 787 328

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

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

Pomáhat na otcově biofarmě začal Petr Marek, když mu bylo 15 let. Po vysoké škole se do práce v Častoníně vrhl naplno. A podobně to prý zřejmě budou mít i
jeho dva mladší bratři.
FOTO | PETR LEMBERK

Biofarmaření je podle
Petra Marka práce
„od nevidím do
nevidím“. Přestože má
vystudovanou ekonomii,
vybral si nakonec
zemědělství.
ILONA ZELNÍČKOVÁ
ČASTONÍN | Pracovat v zemědělství
většinou nebývá pro mladé lidi hned po
škole příliš atraktivní představou o budoucí kariéře. Sedmadvacetiletý Petr
Marek z Častonína na Pelhřimovsku je
však výjimkou. Práci na rodinné farmě
svého otce, který se věnuje zemědělství
a chovu skotu v kvalitě bio, si vybral
dobrovolně. A to i přesto, že vystudoval
Vysokou školu ekonomickou v Praze a
půl roku strávil na studiích v Anglii.
Místo slušivého obleku a práce v byznys sféře v teple kanceláře obléká každý
den holínky, tričko, pracovní kalhoty a
usedá do traktoru nebo zrovna po pastvinách přehání stádo dobytka.
„Vyzkoušel jsem si práci v kanceláři
a zjistil jsem, že mě to stejně baví nejvíc
tady na statku. I když je to víc práce
a víc starostí. V době senáží a o žních se
nezastavíme. Ale v zimě je to o něco volnější. Přijdu sice domů unavený, ale hez-

ky se mi spí,“ usmívá se Petr Marek.
Jaká jsou největší pozitiva této práce?
„Jste venku a sám sobě šéfem. A hlavně
dělám to, co mě baví,“ říká.
Pomáhat na otcově farmě začal, když
mu bylo 15 let. „Teď máme rozdělenou
práci tak, že otec se věnuje hlavně dobytku. Já mám na starosti hlavně pole. Pomáhají i dva mladší bráchové, moje
mamka a ještě máme dva zaměstnance,“
vysvětluje.

Málem zpřetrhané kořeny
Zemědělství má jeho rodina v genech.
Babička z otcovy strany a její rodiče
měli statek a pole v nedalekém Dudíně.
Jenomže pak jim to komunisté sebrali.
„Babička po revoluci chtěla, aby táta začal hospodařit, ale on nejprve nechtěl.
Ona si ale všechna pole v restituci vzala
zpět. Když se pak otec pustil do hospodaření, začínal nejprve na těchto pozemcích. Pak přibyly další,“ říká s tím, že
nyní hospodaří na 250 hektarech.
První krávu si Markovi pořídili v roce
1995. Pak přibyly další a dnes už jich
mají sto. Biofarma Marek Častonín se
zaměřuje na chov masného skotu. Jedná
se o tři francouzská plemena: Blonde
d’Aquitaine, Gasconne a Limousine.
Maso pak zaváží v pravidelných intervalech do Prahy, Brna, Českých Budějovic
a Znojma. Zakoupit se ale dá i přímo
u nich na statku, kde je zavedený takzvaný prodej „ze dvora“.

Rodinná farma se rozhodla hospodařit v kvalitě bio. To znamená, že nesmí
používat žádné pesticidy a chemická
hnojiva. „Když chcete hospodařit s touto značkou, musíte mít bio všechno.
Tedy louky, pole i dobytek,“ vysvětluje
Marek s tím, že jednou za rok jezdí kontrola, která prověří pole, dobytek i všechny dokumenty a potvrdí certifikát o biokvalitě.
Mladý hospodář přiznává, že takto
hospodařit bývá těžší než klasickým,
konvenčním způsobem. „Bývají nižší
výnosy. Občas se něco nepovede, tak
musíte třeba celé pole zaorat. Zemědělci, kteří používají chemii, si mohou pomoci a plevelů se zbavit. My co nepřihnojíme před setím hnojem, tak už nedoženeme. Ale drtivá většina plodin se tímto způsobem pěstovat dá,“ ujišťuje.

Chemie a postřiky jsou tabu
Chemická hnojiva nebo postřiky proti
škůdcům jsou tedy u Marků tabu. „Ani
kdybychom mohli, tak je používat nebudeme. Nelíbí se nám to a není to směr,
kterým bychom šli. Každý rok oráme
a hnojíme klasickým hnojem. Na polovině orné plochy pěstujeme jetel, což je
zlepšující plodina, která se seče třikrát
do roka. Po jeteli pak můžeme pěstovat
obilí, protože pole je po jeteli dokonale
odplevelené,“ připomíná.
Proti škůdcům bojují hlavně střídáním jednotlivých plodin. „Když někdo

„

dává kukuřici několik let po sobě na stejné místo, škůdci tam prostě jsou. My to
střídáme a nemusíme řešit sežraná
pole,“ tvrdí.

Já mám na
starosti pole.
Jste venku a sám sobě
šéfem. A hlavně dělám
to, co mě baví. Přijdu
sice domů unavený, ale
hezky se mi spí.
Navíc otec Petra Marka je velký ornitolog a milovník zvířat. „Zachraňuje
výry, dělá hnízda vlaštovkám, spolupracuje se záchrannou stanicí volně žijících zvířat, takže živočichové i ptáci,
kteří loví hmyz nebo hlodavce, se u
nás mají dobře,“ zdůrazňuje s tím, že
nemusí na polích řešit ani přemnožené
hraboše.
Podle Petra Marka lidé odvykli tradičnímu způsobu hospodaření. „Poslední
dobou mám pocit, že se lidé sice stěhují
na vesnici, ale myslí si, že to tam bude
jako ve městě. Stěžují si na různé věci.
Vadí jim třeba zápach hnoje, když ho vozíme na pole. Moje mamka říká: ‚Pesticidy jim nesmrdí, ale hnůj ano.‘ Lidé si
zkrátka odvykli,“ míní usměvavý mladý
muž.
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Kočičí máma už zachránila tisíc
zvířat. Jejich osudy dál sleduje
I se stovkou koček se dá
žít pod jednou střechou.
Eva Janišková vede síť
dobrovolníků, kteří
zvířatům poskytují azyl
a hledají nové domovy.
ONDŘEJ HOLUBEC
ČR | Když pozdě večer dostane zprávu,
že ve Zlíně viděli kotě, které je zapadlé
v jámě a nemůže ven, neváhá. Během
chvíle je najde, přiveze domů a poskytne potřebnou pomoc. Eva Janišková nezavírá oči ani před zdánlivě ztracenými
případy těžce zraněných koček. Těmto
zvířatům obětuje veškerý volný čas,
vlastní dům ve Zlíně si na několik let
proměnila na veliký útulek.
Pod hlavičkou organizace Dobré ruce
vytvořila síť dobrovolníků, kteří se o
kočky starají a hledají jim nové domovy. Lidé z okolí ji znají jako „tu paní,
která pomáhá kočkám“. „Já přitom nikdy žádná kočkařka nebývala,“ usmívá
se v rozhovoru pro 5plus2.
Co se tedy změnilo?
V roce 2006 mi dcera přinesla malé, vystrašené, zablešené kotě, které se toulalo po městě. Ujali jsme se ho a dali mu
jméno Hubert. Na tom by nebylo nic
divného, kdybych si najednou nezačala
všímat situace ohledně opuštěných koček ve městě.
Co jste zjistila?
Jen na Jižních Svazích byly dvě velké
kolonie opuštěných koček. Nikdo je nekastroval, množily se, lidé si stěžovali.
Občas jsem si tedy nějakou kočku vzala
domů, léčili jsme ji a nechávali u nás.
O dva roky později už jsme jich měli tolik, že jsme se rozhodli je umísťovat
k novým majitelům. Vzpomínám si, že
prvního kocoura Matyáše jsme takto
vezli přes celou republiku do Rokycan
u Plzně. Je tam už dlouhých jedenáct let
a má se velmi dobře.

Práci s kočkami obětovala Eva Janišková veškerý volný čas, k tomu stíhá ještě běžné zaměstnání.
u sebe v domě. Jak to vypadalo?
Tak, že jsme měli pod střechou až sto koček. Přijímali jsme jich až 230 ročně,
zhruba 160 jsme jich zase umístili. Dům
je prostorný, má několik pater, zařídili
jsme speciální kočičí pokoje, venkovní
voliéru, místa pro karanténu. Samozřejmě je to náročné, ale kočky si postupně
zvyknou na váš režim a dá se to. Viděla
jsem i třípokojový byt, kde měli šedesát
koček, a to už byl docela extrém. Bohužel loni v říjnu mi v domě tento útulek
zrušili. Teď tu máme jen vlastní kočky
a ty, které hlídám kamarádce.
Jak tedy pokračujete dál?
Naštěstí jsme za ta léta navázali spolupráci s podobnými nadšenci a nyní
máme okolo 13 dobrovolníků po celém
kraji, kteří jsou schopni kočky dočasně
přijmout. Zároveň vznikají u jedné naší

kamarádky v Rackové prostory pro
nový útulek v jedné starší usedlosti.
I tak je mi to ale líto. Ve Zlíně pomáháme situaci s kočkami řešit, suplujeme
městský útulek, který kapacitně nedostačuje. Toulavé kočky na vlastní náklady
léčíme a kastrujeme. A od města jsme nikdy nedostali žádný příspěvek. Fungujeme jen díky penězům dárců.
Je hodně toulavých koček?
Ano. V některých městech mám pocit,
že dělají, jako by tam žádné neměli, ale
není to pravda. Radnice často nemají ani
potřebná odchytová zařízení. Přijde mi,
že před problémem s kočkami lidé zavírají oči. Psi to mají jednodušší, vzbuzují
větší soucit.
Čím to, že za kočky tolik bojujete?
Je to zvláštní, do 45 let jsem o kočku sko-

Počkejte, vy máte zprávy o každé
kočce, kterou jste zachránila?
Snažím se. Za ta léta jsme jich umístili
přes tisícovku. Nemám informace o úplně všech, ale snažím se jejich osudy sledovat a komunikovat s jejich majiteli.
Většinou mi alespoň jednou do roka
dají zprávu. Chceme mít přehled, je to
naše podmínka.
Od roku 2012 fungujete pod oficiální organizací jako útulek. Ten jste
dlouhou dobu provozovala přímo

S koťátkem, kterému nedávali šanci ani veterináři.

2 x FOTO | ZDENĚK NĚMEC

ro nezavadila. Teď jim umím dávat infuze, dokážu je léčit nebo se hádat s veterináři o jejich léčbě. (úsměv) To třeba,
když mi radí kočku uspat, protože náklady na léčbu se nevyplatí. Naštěstí mám
mezi veterináři i spřízněné duše, které
přemýšlí jako já. I když je šance na záchranu kočky 1 %, jdeme do toho.
Máte tu i zraněné či handicapované
kočky. Platí, že mají 9 životů?
Co se týče zranění, určitě. Mám tu kočičku s vypíchanýma očima, kočku s pahýlem místo tlapky, ochrnutého kocourka,
co se těžko hýbe. Všechna ta zvířata ale
zabojovala a mají tu teď kvalitní život.
Kamarádka má kočky, co přišly o zadní
nohy, a stejně dovedou dělat vylomeniny. Horší je to s nemocemi. Na ty jsou
kočky velmi citlivé a v případě těžké
choroby to prostě vzdají, přestanou jíst a
upadnou do apatie.
Zajímáte se o prostředí, do kterého
kočky odcházejí novým majitelům?
Velmi. Dělám poměrně důkladné rozhovory. Ptám se, proč kočky chtějí, jakou
mají představu o soužití, kde bydlí a tak
dále. A i když chci kočku umístit, stane
se, že ji prostě nedám. Koťátka dávám
jen pod podmínkou budoucí kastrace, nedávám kočky do domů poblíž frekventovaných silnic. U nás je taháme z těžkých
problémů, a nechci riskovat jejich život.
Na druhou stranu většinou dovedeme lidem poradit a vybrat jim kočku „na
míru“, se kterou je jim dobře.
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Markéta „dala“ kanál La Manche
Česká plavkyně pokořila moře mezi Anglií a Francií, i když má jen jednu nohu. Je vůbec první na světě
ROBERT SÁRA
LIBEREC | Markétě Pechové jako dvanáctileté kvůli rakovině amputovali pravou nohu. Dál musela na chemoterapii,
ozařování, ale nádor se vrátil.
Žena, která žije v Liberci, boj o život
vyhrála. Před několika dny zažila další
vítězství. Přeplavala kanál La Manche z
Anglie do Francie.
Dala zapomenout na dobu, kdy přišla
o část plíce, podstoupila transplantaci
kostní dřeně, znovu trpěla při ozařování. Do dvaceti let neuměla pořádně plavat, protože ji psychicky ničilo odhalovat se u rybníků či u bazénu bez nohy.
Měla pocit, že všichni sledují jen ji.
Teď je jí čtyřicet, za protézu se už pár
let nikterak nestydí, je vyrovnaná a včera jako 26. Čech v historii zdolala slavný kanál La Manche. Navíc v solidním
čase 12 hodin a 31 minut. Podle dostupných informací je vůbec první ženou na
světě, která to s obdobným handicapem
dokázala. Když se po půldenní šichtě ve
studené vodě se silnými proudy dotkla
francouzských břehů, krátce a výstižně

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

INZERCE

AUTOŠKOLA
LAA
NOVÝ SERIÁL OD 13. ZÁŘÍ

PRO
ZAČÁTEČNÍKY
I ZKUŠENÉ
ŘIDIČE

PŘEDPLATNÉ
NA 5 TÝDNŮ
ZA 430 KČ
BODOVÝ
SYSTÉM

DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ

Nejčastější
prohřešky
motoristů

Novinky
na českých
a evropských
silnicích

JAK SE
SPRÁVNĚ
CHOVAT
V SILNIČNÍM
PROVOZU

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

AUTO
ŠKOLA
Jak vybrat
tu správnou
Senioři za
volantem

Markéta Pechová u libereckého bazénu, kde trénovala na kanál La Manche.
Překonala ho za 12,5 hodiny.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
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Franz Kafka: Kdo hledá, nenajde, ale kdo...

Tajenka: ...nehledá, bude nalezen.
INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

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

NABÍDKA

SRPEN / ZÁŘÍ 2019
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slanina
100 g
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sl
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URQUELL
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BIRELL
světlý
0,5 l

TUC
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sýr
10 g
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BIRELL
LL
polotmavý
avý
0,5 l

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

VELKO
VEL
POPOV
POPOVICKÝ
KOZEL 11
KOZE
0,5 l

RAJEC
pampeliška
1,5 l

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

KOFOLA originál, 2 l

TUC mini original, 100 g

BIRELL
LL
pomelo
elo
a grep
ep
0,5 l

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

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

RAJEC
mateřídouška
1,5 l

SEMTEX
Forte, 0,5 l

P MOBIL A NA

KU

ZDARMA

LE VNĚ JI

PŘENOS
ČÍSLA

JTE

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

OO
IC

PU

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

S

BIRELL
malina a limetka
0,5 l

POŘI Ď
TE

TUC mini sýr, 100 g

Královéhradecký kraj
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Pevnost Hanička se vrací v čase
Pevnost Hanička
v Orlických horách
dostává zpátky podobu,
jakou měla před
komunistickou
přestavbou na
protiatomový kryt pro
prominenty režimu.
TOMÁŠ HEJTMÁNEK
ROKYTNICE V O. H. | Je symbolem
Haničky, přesto do něj turisté už 44 let
nemohou. Dělostřelecký srub Na Mýtině je nejvýraznějším objektem pevnosti
ležící na hřebeni nad Rokytnicí v Orlických horách. Právě obrázek tohoto objektu se zájemcům objeví jako první,
když na internetu hledají informace o
pevnosti. Až dosud si ho však mohli prohlédnout jen zvenčí. To se už příští rok
změní.
Turisty do největšího pevnostního objektu v Česku zavede nová prohlídková
trasa, kterou se naposledy chodilo v říjnu 1975. Právě tehdy celou tvrz zabralo
federální ministerstvo vnitra, aby ji přestavělo na protiatomový kryt pro komunistickou elitu. Nejvýraznějšími změnami prošel právě dělostřelecký srub Na
Mýtině. Střílny pro houfnice byly zabetonovány, jednu dokonce nahradila protiplynová vrata, a z objektu trčely dva
plechové komíny. To vše už je minulostí. V těchto dnech dělníci dokončují přestavbu, jež má dělostřeleckému srubu
vrátit jeho podobu z konce války, která
mu zůstala až do poloviny sedmdesátých let.
„Kubaturou betonu šlo o největší pevnostní objekt v Československu. Bylo
na něj použito 5,6 tisíce kubíků betonu.
Přestavba v 80. letech při akci Kahan zasáhla hlavně interiér, který měl být sou-

Už ne krytem, ale opět bunkrem bude srub Na Mýtině. Zeď poškozená od
palby se zatím nezmění, ale projekt na opravu se chystá. FOTO | ONDŘEJ LITTERA
částí válečného pracoviště. My ho navracíme do roku 1938,“ vysvětluje starosta Rokytnice Petr Hudousek.

Střílna místo dveří
Kvůli proměně pevnosti na protiatomový kryt nechalo ministerstvo vnitra v
osmdesátých letech vybavit podzemní
prostory Haničky moderní technikou. U
vchodového objektu vznikla přístavba,
která rozšířila sklady a pro obsluhující
posádku zvýšila komfort. Komunisté
upravovali i povrchové objekty, které
měly být nakonec zavezeny zeminou,
aby hermetické uzavření pevnosti bylo
dokonalé. Práce se nejvýrazněji podepsaly právě na dělostřeleckém srubu.
Stavaři tak letos museli odstranit v minulosti doplněné části objektu a naopak
přistavět to, co v osmdesátých letech
zmizelo. Třeba protiplynové dveře nahradila replika původní střílny, která se
na místo vrátila teprve před několika
týdny. Než okolní beton dokonale vytvrdnul, podpírala ji traverza.
„Střílna je vyrobena podle originálních plánů z roku 1938. Váží 5,2 tuny a
je složena z několika odlitků. Ostatní

střílny byly zevnitř zabetonovány 3,5
kubíku železobetonu. Podobně zalité
byly i zvony. Museli jsme to odstřelit,“
popisuje vedoucí muzea Tvrz Hanička
Pavel Minář.
Po rozbourání doplněných částí přišla na řadu nová výstavba. Dělníci doplnili chybějící příčky mezi jednotlivými
místy pro kanony, upravovalo se i další
zázemí uvnitř srubu. Podle původních
plánů firma vyzdila stanoviště velitele.
Opravit se musely i plechové šablony,
které měly chránit obsluhu houfnic před
odpadávajícím betonem při ostřelování
objektu nepřítelem.
„Oplechování stěny bylo poškozené.
Tady nahoře jsou ještě kapsy, do kterých přijdou nosníky dráhy pro dopravu
houfnic, která měla sloužit pro vyměňování děl kvůli údržbě. Ta výkresově
existovala, ale ještě nikdy nebyla hotová. Nechali jsme si ji dodělat,“ ukazuje
Minář na díry pod stropem horního patra objektu.
Zabetonovány byly v minulosti i menší střílny nebo granátové skluzy, které
měly sloužit k likvidaci nepřítele, pokud by se dostal do bezprostřední blízkosti srubu. Také tyto detaily museli sta-

vaři opravit. Práce přijdou celkem na
osm milionů korun včetně daně a z 85
procent je uhradí Evropská unie. Díky
úpravám bude moci dělostřelecký srub
sloužit pro výstup z podzemí. První turisté se sem však podívají až v příští sezoně. Do té doby bude muzeum pracovat na přípravě vnitřní expozice. „Nový
výstup z podzemí nám umožní vytvořit
dvě varianty prohlídek. Dosud trvaly 80
minut a pro většinu návštěvníků byly
dlouhé. Většina prohlídek tak bude kratší, zhruba hodinová. Návštěvníci
půjdou z podzemí po schodišti dělostřeleckého srubu, prohlédnou si interiér a
vystoupí ven,“ říká Pavel Minář. Pod
srubem se přitom nachází nejhlubší místo v celé tvrzi, které je 36 metrů pod povrchem. Objektem se už v minulosti procházelo. Pro výstup z prohlídky se používal v letech 1969 až 1975, kdy byla
Hanička přístupná veřejnosti.
Radnice v Rokytnici plánuje, že v budoucnu by se mohla do dělostřeleckého
srubu Na Mýtině vrátit i maketa rychlopalné houfnice ráže 100 milimetrů.
Přestože skutečná děla tam vojáci před
odstoupením pohraničí nainstalovat nestihli, v roce 1972 nechali dvě makety
vyrobit filmaři pro natáčení snímku
Dny zrady režiséra Otakara Vávry. Obě
byly později převezeny na Dobrošov.
„Když už je objekt takto unikátní a zachovalý, nechceme, aby zůstal prázdný,“ míní Petr Hudousek.
Pevnost Hanička každoročně za sezonu navštíví 18,5 tisíce návštěvníků. Přestavba je první zásadní investicí od roku
1995, kdy tvrz obec získala od ministerstva vnitra. Opravy se nedotknou hlavní
stěny dělostřeleckého srubu, kterou v
minulosti poškodily zkoušky německých zbraní. Projekt na její rekonstrukci
se teprve připravuje. Odpadávající beton začíná být pro návštěvníky nebezpečný, a proto v horizontu několika let
bude třeba čelní masku opravit. Zůstat
by v ní měly jen velké díry po německých střelách na levé straně objektu.

INZERCE

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.
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Trutnov, Náchod a Rychnov

Výhra Hradce! „Byli jsme sice
horší, ale urvali jsme to“
Hradečtí fotbalisté se po
důležitém vítězství nad
Jihlavou přiblížili ke
špičce tabulky.
RADOMÍR MACHEK
HRADEC KRÁLOVÉ | Soupeř měl více
střel na branku, i díky tomu více šancí,
byl herně lepší. Na to se ale historie ptát
nebude. Rozhodující pro fotbalisty
Hradce je, že v utkání 7. kola v tabulce
druhou Jihlavu porazili 4:2 a druhá výhra za sebou je přiblížila k čelu tabulky,
kde stráví následující ligovou pauzu, k
dalšímu utkání se vypraví v neděli 15.
září na Žižkov.
Hradec fotbalově dlouho nepřesvědčoval. Od samého začátku byl soupeř z
Jihlavy herně lepší a brzy se to projevilo i na skóre.

Tygří skok Ottmara
Už v 7. minutě totiž hosté předvedli
rychlou akci po pravé straně a Hradečtí
neuhlídali střelce, na kterého se asi hodně připravovali. Míč se totiž dostal ke
Klobásovi, jenž ho poslal pod padajícím brankářem Ottmarem do sítě. Pro
jihlavského kanonýra to byl sedmý
zásah v sezoně a drží tak skvělý průměr
jedné vstřelené branky na zápas.
A nemuselo zůstat jen u toho, v 68.
minutě, už za stavu 2:1 pro Hradec, totiž Klobása po centru tentokrát hlavičkoval, jenomže Ottmar tygřím skokem

Hradecký obránce Otto Urma (vpravo) se snaží získat míč v zápase, v němž přihrál na dva góly.
míč vytáhl, trefil jím do nohy Urmu, od
kterého se štěstím doputoval na roh.
Vraťme se ale zpátky na začátek zápasu, v němž Jihlava sice dominovala, ale
brzy o svůj náskok přišla. Stalo se tak
po prvním rohu Hradce, po kterém v
souboji o míč hostující Jawo nakopl domácího stopera Kvídu a sudí Zelinka odpískal pokutový kop.
„Za mě byla, byl jsem u míče první a
soupeř mi trefil achilovku,“ popsal důležitý okamžik Kvída.
Právě on si prožil horkou chvilku po

Kopecký: Další titul
KOSTELEC NAD ORLICÍ | V letošní sezoně se automobilový závodník Jan Kopecký kvůli rozvržení závodních podniků soustředil pouze na domácí šampionát. A už popáté v řadě v něm neměl
konkurenci.
Přišel sice o svoji téměř pětiletou neporazitelnost, protože kvůli defektu
skončil na Rallye Šumava druhý, ale
zbývající závody, do kterých nastoupil,
vyhrál. „Na Šumavě jsme měli defekt,
Hustopeče jsme museli vynechat, protože časově kolidovaly s mistrovstvím
světa, na Rallye Bohemia jsem nemohl
jít do zbytečného rizika a raději jsem si
pohlídal prvenství v rámci mistrovství
republiky. Vše se tak rozhodovalo až na
Barumce, kde jsme to zvládli skvěle,“
shrnul Kopecký. Rodák z Kostelce nad
Orlicí potvrdil, že v továrním týmu Ško-

da Motorsport se mu daří znamenitě.
Od roku 2004 startoval na 115 podnicích a 59 jich dokázal vyhrát. „Sezona
byla především o dokončení vývoje a
uvedení vylepšeného vozu FABIA R5
evo. Provázela ho velká očekávání,
auto muselo být ještě lepší než to předešlé. Jsem si jist, že se povedlo, je skvělé,“ dodal Kopecký, jenž dokázal na
konci srpna vyhrát i podnik mistrovství
světa v Německu, což bylo jeho první letošní vítězství v kategorii WRC2 Pro.
Tím potvrdil, že ani po narození potomka rozhodně nezpomalil. „Člověk se
musí soustředit na to, co zrovna dělá.
Když jsem na rallye, tak se stoprocentně soustředím na závody, a když jsem
doma, tak se snažím maximálně věnovat rodině. Myslím, že závody ukázaly,
že to jde,” uzavřel Kopecký.
(hek)

půlhodině hry. Gólman Ottmar mu přihrál míč, Kvída ho ještě ve vlastním pokutovém území špatně zpracoval a nabídl šanci - komu jinému než Klobásovi.
Ottmar proti jeho střele výborně zasáhl.
„Jihlavě darujeme šance sami,“ komentoval Kvída tu, na níž se podílel.
Stejně jako výkon Hradce v první půli.
Přestávka toho moc na průběhu utkání pátého s druhým nezměnila. S jediným rozdílem, že si domácí konečně vypracovali šance i ze hry a tři proměnili.
V 66. minutě Urma skvěle zleva za-
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centroval na zadní tyč a nabíhající Prekop míč z první uklidil k tyči. Jihlava
pak šla tvrdě za vyrovnáním, ale Urma
předvedl další, hodně podobný centr,
který tentokrát hlavou proměnil Vlkanova. Hosté ještě snížili, ale Vlkanova
svým druhým gólem rozhodl.
„Byli jsme celý zápas horší, ale urvali jsme to srdcem a válečnictvím. Za tohle musíme klukům poděkovat, protože
vyhráli zápas, ve kterém nám nešlo
prakticky nic,“ komentoval zápas trenér
domácího týmu Zdenko Frťala.

Derby nadchlo. Náchod
v něm utrpěl první prohru
TRUTNOV | Před začátkem sezony by
asi málokterý fanoušek čekal, že divizní
Náchod pojede na derby do Trutnova v
pozici vedoucího mužstva soutěže. Jenže tým, který v loňské sezoně bojoval o
záchranu, letos pod vedením nového trenéra Ondřeje Nejmana šlape. Od krajského derby v Trutnově se tak hodně
očekávalo a fotbalisté obou týmů nezklamali. Diváci si v utkání přišli na
své. Viděli hned sedm branek a vítězství domácích fotbalistů 4:3, čímž připravili Náchodu první porážku v sezoně. „Duel byl z obou stran velmi kvalitní, hezký pro diváky, horší už pro nás
trenéry,“ hodnotil utkání trenér Trutnova Miloš Dvořák. Jeho svěřenci přitom
v zápase vedli už 3:1, jenže hosté se do-

kázali zvednout a vyrovnat. „Náchod
trestal naše chyby a my ty jeho. Utkání
jsme měli slušně rozjeté, ale klobouk
dolů před soupeřem, jak nás potrápil,"
dodal Dvořák. Trutnov o svém vítězství
rozhodl až čtyři minuty před koncem
poté, co zaváhání Hlavy využil Brejcha.
„V derby jsme naprosto vyhořeli v defenzívě, udělat tolik individuálních
chyb na této úrovni není možné. Musíme porážku využít pozitivně, což znamená vrátit se k zodpovědnosti a poučit
se z chyb. Snad se zvedneme už v domácím utkání proti Letohradu,“ doufá náchodský kouč Ondřej Nejman. Zápas se
hraje v Bělovsi už v sobotu 7. září od 17
hodin. Trutnov se v neděli představí v
Poříčanech.
(hek)

