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grilovací

klobásy

salccisia
Capri

1 4 , 9-0

1 5 , 9-0

1 00 g

it alská

1 4 , 9-0
1 00 g

1 00 g

loupežník

14,-

90

1 00 g

produkty na gril
víkend

14,-

90

1 00 g

Sledujte nás
maso.trebovle
Maso-Tøebovle s.r.o.

Naložené sele
Naložená kýta

109,99,-

váha cca 10 - 14 kg

Naložená krùta

135,-

váha cca 6 - 8 kg

Naložený krocan

135,-

váha cca 14 - 22 kg

Uzená kýta (šunka) 139,Uzené sele
159,Uzená krùta
169,Kè/1kg

Milovice

OBJEDNÁVEJTE
NA NAŠICH
PRODEJNÁCH
7 DNÍ PØEDEM

Nymburk
Kolín
Øíèany
Jesenice
Tøebovle
Heømanùv
Mnichovice Sázava Èáslav Mìstec
Benešov
Divišov

GRILUJEME
SPECIÁLNÍ TÉMA

Hitem je klobása s vůní Itálie
Teplé večery lákají
k posezení venku
a neodmyslitelně k nim
patří grilování.
TŘEBOVLE | Covidová doba přinutila
lidi zůstávat doma a vzrostl proto počet
lidí, kteří si zvykli připravovat si večeři
sami na grilu. Vůně steaků a klobás se
tak line ze zahrad a inspiruje i sousedy,
aby zamířili do prodejny, kde pochoutku na gril mohou zakoupit.
„Grilovací sezona u nás začíná vždy
květnovými svátky. V tu dobu trochu
měníme prodejní sortiment. Roste prodej krkovice, která patří k oblíbeným
masům na gril, špekáčků či grilovacích
klobás,“ zhodnotil jednatel firmy Maso
Třebovle Radek Štěpnička s tím, že kvůli velké oblibě a omezenému množství
mizí krkovice z pultů nejrychleji.
Suroviny na gril je potřeba vybírat
pečlivě a nedat jen na první dojem. Po
vizuální stránce v obchodě totiž zákazník nemá moc možnost zjistit, zda budou připravené pokrmy dobře chutnat.
„Velmi záleží na kvalitě masa a na
zpracování. Když grilujeme klobásu vyrobenou z masa, přirozeně pouští masovou šťávu. Když je plná emulgátorů, nic
nepouští, popraská a opálí se,“ upozornil jednatel firmy.
I když ale suroviny jsou kvalitní, výsledná chuť nemusí být ideální, pokud
se člověk při přípravě dopustí chyb.
„Vždy je potřeba maso dávat na rozpálený gril, nemůžeme ho dusit. Když není
dobře rozpálený, maso pouští šťávu, neuzavře se a máme místo šťavnatého steaku dušené maso,“ varuje Štěpnička.
Sám griluje kvůli úspoře času na plynovém grilu. Pláty nechá nahřát na 200
stupňů Celsia, pak dá plátek masa ogrilovat na minutu z každé strany a odloží

Aby chutnalo co nejlépe, je důležitý kvalitní výběr masa i způsob úpravy. Maso je třeba dávat na rozpálený gril. Když
není dobře rozpálený, maso pouští šťávu, neuzavře se a místo šťavnatého steaku je dušené maso. FOTO | MASO TŘEBOVLE
trochu výš na gril a nechá pár minut prohřívat. „Mám rád krvavé hovězí steaky,
někdo preferuje více propečené, pak
musí nechat o chvíli déle,“ podotýká.
V jeho prodejnách najdou zákazníci
na gril steaky různých druhů: hovězí ze
svíčkové, krkovice, vepřová pečeně, kuřecí prsa, ale i zvěřinový steak z divočáka. Jejich maso pochází z českých chovů, zahraniční se jim kvůli vysokému
obsahu vody neosvědčilo. Má totiž tendenci se dusit.
Chutě a preference zákazníků se liší.
Někdo si maso sám nakrájí i marinuje,
někdo preferuje dostat již ukrojený kus
masa a zároveň naložený. Takové balíčky jsou jejich novinkou. Steaky vakuově balené po dvou jsou určené rovnou
na gril, maso nepotřebuje odležet.
„Když maso vakuujeme, změkne, jde

o metodu zrání masa. Kdo si takto připravené maso koupí, nemusí už s ním
nic dělat, stačí položit na dobře rozpálený gril,“ říká Štěpnička.
Oblíbené jsou grilovací klobásy, které jsou již tepelně opracované. To je například italská klobása se sýrem a sušenými rajčaty, trochu pikantnější capri
klobása, lehká víkendová klobása oblíbená dětmi. Letošním hitem je salsiccia
klobása, která je inspirována Itálií.
„Jedná se o tradiční italskou recepturu, obsahuje typické koření, které hezky
voní. Má 98 procent masa a zbytek je
koření, solená je jen kuchyňskou solí,“
popisuje Radek Štěpnička.
Evergreenem jsou pak špekáčky. Vyrobit lákavý špekáček vizuálně totiž
není díky dostupným technologiím
a strojům žádný problém. Zda je dobrý,
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je ča s to po ř á d n e

rozpálit
Staèí jenom rozbalit, hodit na
rozpálený gril a vychutnat si je.

Naložené steaky z hovìzí
svíèkové, vepøové peèenì
a krkovièky, kuøecích prsou
nebo z divoèáka.

se ale pozná také až při opékání. „Měl
by se při opékání rosit a okapávat. To
znamená, že je v něm sádlo, které tam
patří. Kromě toho tam patří ve správném podílu hovězí a vepřové maso. Naražený má být v hovězím střevu, ne
v umělém,“ podotýká. U nich mají kromě klasických špekáčků vepřových
v nabídce i zvěřinové.
Podle Radka Štěpničky je český zákazník spíše konzervativní. Často je
zvyklý kupovat si stejné věci dokola,
přesvědčit ho pro novinky bývá obtížnější. „Třeba steaky ze zvěřiny jsou velmi dobré, dáváme tam i portské víno.
Kdo zvěřinu zná, rád si steak dá, kdo ale
ještě neochutnal, má předsudky. Obává
se, že nebude umět správně propéct.
Když pak ale ochutná, rád se vrací,“ dodává.
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Laďka Něrgešová
Svět celebrit
i divadlo. Baví
mě ochutnávat
ze všech pohárů
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Mlýn Máchalové přečkal
požár i hrozbu zbourání
Příští vydání
12. srpna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu. Další vydání tak najdete ve stojanech
za 14 dní. Kdo si chce zkrátit čekání,
může navštívit naše webové stránky
5plus2.cz, kde pro vás připravíme speciální letní číslo.
Redakce 5plus2

„Nejznámějším snímkem, který mlýn proslavil, je legendární pohádka S čerty nejsou žerty z roku 1984,“ říká spolumajitel objektu Daniel Staněk. Vodní mlýn pohádkové Doroty Máchalové je významnou památkou. FOTO | ARCHIV D. STAŇKA

Jeden z posledních zachovalých mlýnů s vodním
kolem na vrchní vodu se nachází ve Střehomi.
Majitelé ho postupně opravují a chtějí zpřístupnit.
5plus2
■ ROZHOVOR
EVA JAROŠOVÁ
STŘEHOM | V malebném okolí střehomského rybníka Komorník v Českém
ráji stojí vodní mlýn, který má dlouhou
historii. Milovníci pohádek v něm poznají filmové obydlí Doroty Máchalové

z pohádky S čerty nejsou žerty. Právě
dvorek Doroty Máchalové každoročně
ožívá festivalem Mlýnská kola, letos se
konal už popáté. „Pořádáním akcí chceme propagovat střehomský mlýn. Dáváme prostor lokálním umělcům,“ říká
spolumajitel mlýna Daniel Staněk.
Mlýn ve Střehomi pochází podle některých zdrojů už z roku 1516 a mlynáři tam mleli až do roku 1952. Co

se s mlýnem dělo v pozdější době?
Od nuceného vstupu do JZD v roce
1952 funguje mlýn pouze jako soukromý objekt pro bydlení.
Podařilo se vám o historii mlýna zjistit nějaké zajímavé informace?
Z historie je informací poměrně hodně.
Z těch ověřených je to třeba požadavek
hygieniků z padesátých let na zbourání
mlýna kvůli rozšíření vodních zdrojů
pro Sobotku. Z dalších zajímavých informací bych zmínil třeba práce na rozšíření mlýna v průběhu války, na kterých pracovali uprchlí angličtí zajatci.
K danému rozšíření ovšem již nedošlo.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

TAJEMNÉ PODZEMÍ ČESKA

Vydejte se do starodávných
městských katakomb
i nacistických továren ...str. 8 a 9

ALENA VRÁNOVÁ SLAVÍ 90

„Pyšná princezna“ před lety
odmítla natočit pokračování
slavné pohádky
...str. 10
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Rozhledna stráží láká turisty
Nymburské hradby jsou
po staletích opět
přístupné veřejnosti.
Naskýtá se z nich
úchvatný pohled, jejž
dříve mívali ochránci
města před nájezdníky.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ALEŠ KUBELKA
NYMBURK | Ikonické nymburské hradby jezdí každý rok obdivovat i díky přilehlé Labské cyklostezce davy turistů.
Podle historiků pravděpodobně nejlépe
dochované cihlové městské opevnění
v českých zemích je nyní ještě atraktivnější.
Nymburská radnice totiž nechala během jara vybudovat ve dvou hradebních věžích točitá schodiště propojená
ochozem, který po mnoha staletích nabízí nevšední pohled na přilehlý park,
řeku Labe nebo kamenný most.
„Symbol našeho města je poměrně
dobře známý, ale rozhlédnout se z hradebního ochozu do kraje mohli naposledy snad obránci města stovky let zpátky,“ vysvětlila místostarostka Stanislava Tichá (Nymburk s klidem).
INZERCE

Středověká vyhlídka ze zcela nové perspektivy se naskýtá lidem, kteří vystoupají na nymburské hradby. Město nechalo vybudovat ve dvou hradebních věžích točitá schodiště propojená ochozem.
FOTO | MĚÚ NYMBURK

Pod drobnohledem
památkářů
Po loňském zpřístupnění věže místního
kostela svatého Jiljí, která se vypíná do
výšky 66 metrů, je to již druhá kulturní
památka v Nymburce, kterou nechalo
město otevřít pro veřejnost.
Nové vyhlídkové místo je přístupné
z nymburské lokality Rejdiště. Do hradebních věží stavbaři vsadili spirálové
ocelové schodiště, které je vedené na
dvě úrovně. Nášlapné stupně, mezipodesta a nášlap ochozu jsou vyrobené z dubového dřeva. Hradební věže jsou pak
propojené lávkou.
„Její ocelovou konstrukci zdobí odstín kovářské černé barvy. K oběma věžím vedou přístupové chodníky vytvořené ve stejném duchu, jako jsou ty stávající okolní, takže nepůsobí rušivým dojmem,“ popsala mluvčí nymburské radnice Olga Vendlová.
Lávka, tedy spojující ochoz, slouží
od začátku léta jako atraktivní vyhlídkové místo zasazené do nejpůvabnější části Nymburka.
„Stavební úpravy navíc přinesly jen
minimální zásah do vlastní konstrukce
hradeb, víceméně šlo pouze o nezbytné
kotvení. A vzhledem k tomu, že jsou
hradby významnou kulturní památkou,

Nymburské hradby
Zřejmě nejlépe dochované cihlové
městské opevnění v českých
zemích pochází z počátku
14. století. Hradby byly
pravděpodobně dostavěny za
vlády Jana Lucemburského kolem
roku 1337. Původní středověké
opevnění tvořil pás hradeb s asi
52 věžemi, čtyřmi vstupními
branami a vodním příkopem
(dnešní Malé Valy), později bylo
ještě doplněno opukovou hradbou
a druhým obranným vodním
příkopem (dnešní Velké Valy).
Těmito unikátními příkopy dodnes
proudí říční voda. Z původního
opevnění se však dochoval jen
úsek se šesti věžemi, který po
rekonstrukci na počátku 20. století
získal romantický ráz. Nymburk je
jedním z mála měst v ČR, kde
dodnes stojí část městského
opevnění i s obrannými věžemi.

proběhly všechny práce pod dohledem
památkářů,“ řekla místostarostka Tichá. Stavbu za téměř dva miliony korun, které uhradilo město ze svého roz-

počtu, zahájila firma Indeco už loni v říjnu a kompletně hotovo bylo letos v červnu.
„Jsem rád, že se nám podařilo hradby
zpřístupnit už před letošní turistickou sezonou. Zvu proto nyní všechny, aby se
přijeli podívat z nové vyhlídky a odvezli si s sebou tolik potřebný nadhled,“
řekl s úsměvem starosta Tomáš Mach
(Nymburk s klidem) s tím, že radnice
má v plánu ještě opravy střech hradebních věží.

Romantika předčila dějiny
Podle historika a bývalého starosty města Pavla Fojtíka však v minulosti nebyl
součástí nymburských středověkých
hradeb ochoz, který město nechalo nyní
pro místo vyhlídky nově vybudovat.
„Bývala tam místo něj jen prostá pultová stříška. Obranu města zajišťovali
obránci z věží, které ve skutečnosti nebyly zakončené v dnešní podobě, ale
měly odkryté cimbuří,“ konstatoval Pavel Fojtík.
Podle něj tedy stráže z hradebního
ochozu nemohli shlížet dolů. „Jedná se
spíše o další romantickou rekonstrukci
hradeb, která se bude lidem určitě líbit,
ale s historickou skutečností nemá moc
společného,“ doplnil historik Fojtík.
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Mlýn Máchalové přečkal
požár i hrozbu zbourání

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Památkáři ho označují za jednu z nejvýznamnějších památek v okrese,
můžete přiblížit, čím je významný?
Mlýn je od roku 1987 kulturní památkou především pro svoje původní technologické vybavení, mlecí stolice je
z roku 1914. Je také jedním z posledních zachovalých mlýnů s vodním kolem na vrchní vodu.
Mlýn znají i diváci televizních obrazovek, kde všude byl vidět?
Nejznámějším snímkem, který mlýn
proslavil, je jistě legendární pohádka
S čerty nejsou žerty z roku 1984. Dále
třeba písničkový příběh Já ubohá děvečka aneb Jsou mlynáři jsou chlapíci nebo
Putování za pohádkou s Rudolfem Hrušínským. Kromě televizních obrazovek
se mlýn v roce 2001 dostal na sadu poštovních známek.
V posledních letech do stavu mlýna
negativně zasáhly přírodní živly, co
se stalo?
V roce 2018 zasáhl patro obytné části
požár. Oprava zasažené části proběhla
s využitím dobových postupů a materiálů za dohledu památkářů. V roce 2020
potom zastihly Bousovsko bleskové povodně, které mlýn výrazněji neohrozily.
Co už se na mlýně podařilo opravit
a co vás ještě čeká?
Opravená je výše zmíněná část zasažená požárem včetně oken v patře. Z roku
2013 je nová hřídel vodního kola. Dlouhodobě je určitě nevyhnutelná rekonstrukce prostřední budovy bývalého
chléva a stájí, která ovšem obnáší vysokou finanční investici. Jinak probíhá
běžná údržba.

Mlýn Střehom
Mlýn založený zřejmě v 16. až
17. století byl kontinuálně užíván
a přestavován až do poloviny
20. století. Patrová roubená
mlýnice pochází z konce 18. století
a dnešní podoba strojního
vybavení pochází z roku 1913.
Areál mlýna se nachází při silnici
na severozápadním konci obce.
Předmětem ochrany je mlýn
s mlýnicí, hospodářská budova
(stáje a chlévy), stodola
a pozemky vymezeného areálu.
Součástí pozemku je sklep ve
skále a tarasní zeď.
Jde o mimořádně hodnotný areál
mlýna a jednu z nejvýznamnějších
technických památek v okrese.
Točila se zde pohádka S čerty
nejsou žerty, příběh Já ubohá
děvečka aneb Jsou mlynáři jsou
chlapíci či Putování za pohádkou.

Jste spoluzakladatelem spolku Mlýnská kola, co je vaším cílem?
Cílem spolku je propagace střehomského mlýna především formou pořádání
hudebních a kulturních akcí, kde dostávají prostor lokální umělci. Letos jsme
už popáté uspořádali festival Mlýnská
kola, který se koná na dvoře mlýna.
Jaké máte s mlýnem další plány?
V nejbližší době bych rád vytvořil informační tabuli a postupně zpřístupnil
vnitřní prostory mlýna. Také bych chtěl
alespoň uměle roztočit mlýnské kolo.
Další práce a investice se budou odvíjet
od ne vždy jednoduché komunikace
s památkovým ústavem.

Dvorek patří i hudbě. Pohádkový
vodní mlýn Doroty Máchalové každoročně ožívá festivalem Mlýnská
kola. Prostor zde mají především
lokální umělci. FOTO | EVA JAROŠOVÁ

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

INZERCE

ŠKODA PLU
PLUS

Měníme minusy ojetých
vozů na plusy

Ilustrační fotograﬁe

Využijte beneﬁtů programu ŠKODA Plus
a vyberte si ze široké nabídky ročních vozů
Vyměňte svůj starý vůz za mladší z programu ŠKODA Plus a získejte přitom celou řadu
benefitů. Více informací o nabídce najdete na skodaplus.cz nebo vám rádi poradíme
online či telefonicky.
Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
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Česká republika

Kdo si myslí, že svoje děti
vychová bitím, je chudák

Známou se Laďka Něrgešová stala díky moderování
prvních ročníků show Česko hledá SuperStar, provází
společenskými magazíny na CNN Prima News, ale
také hrála v divadelních klasikách. „Baví mě ochutnávat
ze všech pohárů. Čím širší obzory, tím lépe,“ míní nyní
také úspěšná influencerka, která vtipnými videi baví
jen na Instagramu přes 100 tisíc fanoušků. „Nestydím
se za to, že jsem ve videích nenamalovaná,“ tvrdí.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Ačkoliv své dvě děti Laďka Něrgešová vychovává sama, není zastánkyní „pevné
ruky“. „Jestli něco opravdu nesnáším, tak je
to věta: Škoda rány, která padne vedle,“ zdůrazňuje moderátorka, která sází na takzvanou NEvýchovu. „Kdo říká, že ‚nevýchova‘
je kravina alternativních matek, a je založena na tom – ať si dítě dělá, co chce, tak o tom
evidentně nic neví,“ podotýká.
Jste rodačka z Prahy. Na co nejraději
vzpomínáte z éry svého dětství
v 70. a 80. letech v hlavním městě?
Mně to naskakuje útržkovitě a zpětně se
tomu musím usmívat. Měla jsem krásné
dětství. A úžasné rodiče. Vyrůstala jsem
na sídlišti v paneláku, základku měla přes
ulici. Lítala jsem venku s klíči na krku
a s kamarády. Sraz byl vždycky „na klepáčích“, což byly železné konstrukce, kde se
na sídlišti měly klepat koberce.
A co vaši rodiče?
Museli se sakra ohánět, abychom občas
měli ovoce nebo maso. Oblečení jsem porůznu dědila, všechny děti jsme jej měly
stejné, na tělocvik červené a modré trenýrky. A třikrát týdně jsem chodila zpívat
do sboru. Rodiče se také v jednom seznámili, takže byli nadšeni, že mě to též baví.
Od první třídy jsem se účastnila pěveckých a recitačních soutěží. Jezdili jsme často k babičce na chatu, kde celá rodina pravidelně brzy ráno vyrážela na houby. Banány byly jen na Mikuláše. Doma se pravidelně pořádaly hudební večery. Jednou na silvestra vytáhl tatínek piano na chodbu paneláku a hrálo se a zpívalo do tří do rána… Ježis, to je spíš na knihu, ne? Za tohle jsem
také ve svém životě vděčná. Protože jsem
dostala parádní základ do života. Jak do
pracovního, tak především do sociálního.
Měla jste jako dítě nějaký velký průšvih?
Co myslíte pojmem velký průšvih? Jestli
myslíte krádež, zabití nebo drogy či přepadení, tak to fakt ne. Já měla doma i ve sbo-

ru disciplínu. A musím i zpětně říci, že ta
se na mně dost odrazila.
Ptám se proto, že od rodičů jste prý
dostala fyzický trest snad jen dvakrát
v životě. Co jste jim tehdy provedla?
Moji rodiče nás s bráchou měli, když jim
bylo dvacet. Z toho bych primárně vycházela. Já si tedy třeba nedokážu představit,
že bych ve svých dvaceti letech měla děti.
Vím, že to bylo tenkrát normální, ale ruku
na srdce, když děti mají děti? No a zkrátka
ty drobné fyzické výpady, které se opravdu dají spočítat na prstech jedné ruky,
bych zpětně spíš přisuzovala ujetým nervům než k míře provinění. Celkově jsme
ale byli vychováváni v módu jasně daných
hranic a zároveň benevolence a primárně
komunikace. A byla absence fyzických
trestů, autoritativních rozkazů a ponižování, které se stále nějak v některých rodinách drží. Z nás to myslím udělalo to, čím
s bráchou jsme. Přemýšlející osobnosti se
silným sociálním cítěním, které chápou
hranice, ale nenechají si kde co líbit.

vlastnímu dítěti. OK, chápu, že vám můžou rupnout nervy. Chápu, že většině lidí
jde o to, aby ze svých dětí něco vychovali.
Ale jestli si někdo myslí, že toho dosáhne
ponižováním a bitím?! Tak to si vážně
může myslet jenom chudák. Pardon. Pokud se svými dětmi mluvím, vysvětluju,
beru je jako menší parťáky a sama jdu příkladem, pak nevidím jedinou situaci, kterou by lépe zvládl jakýkoliv fyzický trest.
Ne všichni to vnímají stejně...
Jestli něco opravdu nesnáším, tak je to jednak věta: Škoda rány, která padne vedle;
a pak také hysterické rodiče, kteří třískají své děti, protože vůbec nepochopili, proč to či ono udělaly. Dítě
má vždycky důvod, proč něco
dělá. Žádné se primárně nechová jako spratek. Vždycky
k tomu má nějaký dost dobrý důvod. A jestli někdo
místo rozklíčování podstaty použije facku,
nebo hůř? Tak good
luck. Já už jsem vážně prosta myšlenky,
že můžu všechny
děti zachránit. Každý nechť sklízí to, co
zasel.
Co vás tedy dokáže
skutečně vytočit?
Je fakt, že nedávno jsem se
zase po dlouhé době neudržela. Z dálky jsme slyšeli zoufalý

Sama vychováváte dvě děti, staršího
Adama a malou Medu. Ruka vám nikdy „neujela“, nebo „nesvrběla“?
Já vlastně upřímně ani nedokážu pochopit, jak někdo takovou věc může udělat

Laďka Něrgešová

Narodila se 2. února 1976 v Praze.
Po gymnáziu absolvovala soukromou Vyšší
odbornou školu herectví v Praze, lektory jí byli
například Oldřich Vízner či Veronika Žilková.
■ Své první velké angažmá získala v Horáckém
divadle v Jihlavě, působila též jako moderátorka
v soukromém Hitrádiu Vysočina. Po návratu do
Prahy začala moderovat v soukromých stanicích
jako Rádio City, Rádio Kiss, Expres či Frekvence 1.
■ Mezi roky 2000 a 2013 působila v pražském
Činoherním klubu.
■ V tandemu s Ondřejem Brzobohatým a Petrem
Holíkem uváděla první dva ročníky show Česko
hledá SuperStar v letech 2004 a 2005. Objevila se
v seriálech Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy,
uváděla show Bar či Farmář hledá ženu či VIP
zprávy. Režisér Filip Renč ji obsadil ve svém filmu
Román pro ženy do role Ingrid.
■ Je rozvedená, má syna Adama a dceru Medu.
■
■

FOTO | FTV PRIMA

pláč. Přišli jsme blíž a tam asi rok a půl
malá holčička natahovala ručičky k mamince a strašně plakala. A co dělala maminka? Řvala na ni jak běsná: Okamžitě
se uklidni, nebo tě nevezmu. Jdi pryč! Já
uřvaný holčičky nechci. Děvčátko bylo
zřetelně vyčerpané a slova mámy ji bolela. A maminka šla ještě dál. Začala do ní
strkat, ať jde jako od ní. Ta zoufalost malé
slečny – vřela ve mně krev. A pak to přišlo. Vlepila jí facku. Se slovy: Přestaň
řvát. Nemám na to náladu. A šla! Před svými dětmi jsem prostě chytla trošku nerva.

Česká republika
A říkám jí – snažila jsem se o klidný projev,
ale nedělám si iluze o realitě: Nezlobte se
na mne, ale to snad nemyslíte vážně? Sice
chápu, že je to evidentně vaše první dítě, ale
nechte si říct. Pokud takhle malé dítě
nejdřív neutěšíte a nezklidníte, pak mu svými slovy nevysvětlíte, co se vám nelíbí, tak
si zaděláváte na problém. Řekněte mi, co
tím získáte? Ona se nedokáže sama zklidnit, je malá. A vás začne brát akorát jako někoho, kdo by jí měl být nejblíž, ale kdo jí,
když to potřebuje, nepomůže a jenom ublíží. Berte to jako dobrou radu pro vztah vás
dvou do budoucna. Na shledanou.
Jednou jste použila výraz výchova
„nevýchovou“. Jak ve vašem podání
taková „nevýchova“ funguje?
Víte, já vlastně asi podvědomě praktikuji
u svých dětí to, co jsem zažila u svých rodičů. A také částečně chápu, že spousta rodičů, kteří měli tvrdší výchovu, nazdálo pocitu, že je to norma. Ale selským rozumem
bráno? Třeba ke svým mladším kolegům
v práci, kterým budu chtít něco předat, se
také nebudu chovat tak – pokud jsem normální, že je budu ponižovat a mlátit. Nebo?
A k „nevýchově“ jsem se dostala až před
pár lety. A vlastně to plně rezonuje s mým
celkovým postojem k výchově jako takové. Jen mě to posunulo dál. A jsem za to
vděčná. Protože třeba ve vztahu s puberťákem mi to pomohlo velikou měrou. Nedá
se to úplně shrnout do jedné věty. Ale takoINZERCE
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s úřady. A nakonec se to ustálilo na pomoc
třem mámám s dětma, kterým pomáhám doteď. Jsem pro ně na telefonu. Google překladač do ukrajinštiny jede naplno. A ony vědí,
že cokoliv a kdykoliv potřebují, tak napíšou.
Já to zařídím. Lékaře, školy, školky, práci.
Cokoliv. A většinou tam s nimi i chodím.
Nebo je vozím. Moje děti to vidí. A vědí, že
pomáhat je norma. A vždycky jim říkám, že
se chci chovat tak, jak by mi bylo milé, kdyby se chovali jinde k nám. Kdybychom nedej bože tohle museli řešit my.
vé věci jako: Zcela jiný způsob komunikace. Přístup. Důvěra a otevřenost. To tam
rozhodně patří. Neříkám, že beru celou „nevýchovu“ jako úzus. Jen je tam neskutečné
množství inspirace, která vás přiměje se
na výchovu dívat méně zkostnatěle. A kdo
říká, že „nevýchova“ je kravina alternativních matek, a je založena na tom – ať si dítě
dělá, co chce, anebo na tom, že s ním dokola o všem diskutujete a vysvětlujete – tak
o sobě jen prozradil, že to jednak buď nikdy
nečetl-neslyšel, nemá děti, nebo oboje.
Angažujete se také v pomoci ženám
z Ukrajiny, že?
Od toho 24. února jsem měla pocit, že je
snad samozřejmostí se jakkoliv zapojit.
A tenkrát stačilo oslovit pár lidí, abych hned
věděla, co, komu a jak mám pomoci. Vybírala jsem si sbírky. Hledala konkrétní mámy
s dětmi. Těm pytlovala věci a pomáhala

Jste velmi aktivní na sociálních sítích,
vaše příspěvky mají miliony zhlédnutí - to už musíte být velký talent, když
dokážete zaujmout takové masy lidí.
Baví vás takhle „blbnout“?
Že se prostě nechovám jako… hvězda?
Jsem normální holka z davu. A řeším identické věci jako většina lidí. Nestydím se za
to, že jsem nenamalovaná. Nikdy jsem to
neměla založené na tom, že vždy vypadám skvěle. Nevypadám! A jsem „obyčejná máma před padesátkou“. Jen s tím rozdílem, že jsou mojí prací média. Takže jsem
víc vidět. Ale jsem normální máma samoživitelka. Málo co mě rozhodí. A se vším
se snažím poprat s klidnou hlavou. Ale ani
tohle není plánovaná strategie. Mne ty sítě
baví. A je to doufám znát. Nic víc, nic míň.
V divadle jste hrála v Dostojevského
Idiotovi či Goldoniho Letním bytě, čili

v klasických kusech. Natáčela jste romantické seriály jako Velmi křehké
vztahy a roky moderujete magazíny
o životě celebrit. Jak vás tyto rozdílné
světy ovlivňují?
Život je pestrý, bohudík. Nehraju si na intelektuálku. Jen se snažím žít dle svých norem. A baví mě ochutnávat ze všech pohárů. Čím širší obzory, tím lépe. Čím širší obzory obsáhnete, tím větší rozhled máte.
A tím víc lidem rozumíte. Dokážu se přizpůsobit lecčemu. A mluvit s kdekým
na jeho úrovni. Rozšířené obzory navíc
skýtají mnoho možností. A přesně takhle
mě to baví. A přesně takhle žiju.
Máte v Česku poměrně vzácné příjmení. Pochází opravdu z maďarského
„Nyerges“, což znamenalo „sedlo“?
Jo! Je to původně Sedlářová. To vím.
A i můj děda, tátův otec, kterého jsem nikdy nepoznala, protože jsem se narodila
asi půl roku po jeho smrti, si nechával
na matrice jméno Nyerges ,,počeštit“. Takže tatínek už se narodil jako Něrgeš. Ale
zajímavé je, že když jsme hráli s Činoherním klubem v Maďarsku, tak tam při výslovnosti mého jména rozuměli, že jsem
Sedlářová. A ptali se mě, zda umím maďarsky. (smích) Neumím! Ale jak říkal můj
kolega z divadla Michal Pavlata – maďarština ve své podstatě neexistuje. Oni mluví
úplně jiným jazykem, ale když přijde cizinec, spustí tuhle divnou hatmatilku.
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Chlad katakomb, temné krypty
Labyrint chodeb světa
v podzemí slibuje
zvláštní zážitky. Studny,
uzoučké průduchy, ale
také mumie nebožtíků.
Vyrazte s 5plus2.
JOSEF HORA
ČR | Rozpálené léto vybízí k tomu schovat se pod zem. Takových míst je v Česku dost, ať se jedná o štoly, katakomby,
podzemní nacistické továrny, vodní
díla nebo třeba podzemní stoky. Nahlédněte do podzemních labyrintů, tajemných tunelů a chodeb, kde kromě zajímavých technických skvostů narazíte
na různé příběhy, pověsti, duchy, tragédie či lidské ostatky. Týdeník 5plus2 přináší několik tipů, kde vás kromě chladu
může zmrazit i něco z temné historie.

Slavonice
Jedno z nejkrásnějších podzemí v Česku skrývají Slavonice na Jindřichohradecku. Kdo dojde do středu města na náměstí Míru, měl by si najít dům čp. 480,
což je cukrárna. Právě tady je vstup
do slavonického podzemí. Pod městem
se totiž rozkládá gotický odvodňovací
systém, který stovky let odváděl vodu
ze středověkých sklepů a dílen do hradebního příkopu.

Vstup do gotického podzemí je ve Slavonicích přímo z náměstí s měšťanskými domy, které zdobí sgrafitové fasády.
FOTO | DAVID PELTÁN, MAFRA,
WWW.SLAVONICE-MESTO.CZ

Největší odvážlivec, který trasy před
asi dvaceti lety prošel, měřil 215 cm
a vážil 130 kg. Ovšem klaustrofobií netrpěl, protože právě ta může nejvíc zacloumat odvahou návštěvníka vstoupit
do podzemí. „Důležitá je schopnost dobrého pohybu a chladné hlavy,“ radí průvodci, kteří vás do hlubin města zavedou denně od 10 do 17 hodin.
Červená trasa měří 130 metrů, projdete ji asi za půl hodiny a je určená i dětem. Zato modrá trasa o délce 400 metrů je určená až pro děti od šesti let, prohlídka zabere asi hodinu.

Klatovské katakomby
Jedny z nejslavnějších „českých“ mumií obývají katakomby v Klatovech. Respektive krypty, neboť vznikly kopáním
do země, kdežto katakomby jsou zpravidla chodby tesané do skal.
V podzemí klatovského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce dnes odpočívá 37 těl, před
stovkami lety tu ale dlelo na 200 nebožtíků. Jakousi „kuchyní“ mumifikace se

stala jedna z podzemních místností.
Po jedno století se tu až do roku 1783 pohřbívalo následovně – nebožtík byl položen do dubové rakve a pod hlavu dostal
polštář naplněný pilinami. Vnitřní orgány jezuité nevyjímali, tělo obložili chmelem a na lanech spustili do krypty.
Tady fungoval důmyslný systém větrání. Průduchy a vzdušné kanály vedly
od podzemí na střechu. Proudění chladného suchého vzduchu „čerstvé“ nebožtíky dokonale vysušilo a zakonzervovalo, mumifikace trvala pouhé tři měsíce.
Tělo pák vážilo pouze 10 kilogramů
a desítky mumií zde odpočívaly až do
30. let minulého století. Tehdy se během chvíle většina nebožtíků rozpadla.
Mohli za to dělníci, kteří při opravě střechy kostela větrací šachty zasypali sutí.
Klima katakomb se proměnilo a 140 zničených těl bylo roku 1937 pohřbeno do
hromadného hrobu. Zůstaly asi čtyři desítky mumií, velká část se jich dnes vystavuje. Pozornost svým velkým nafouklým břichem přitahuje páter Fabricius. Je to důkaz nemoci, v době smrti
měl totiž zauzlovaná střeva neboli ileus.

Chodby labyrintu ve Slavonicích
mají šířku jen kolem padesáti centimetrů.
FOTO | SHSLAVONICE.CZ
V roce 1967 bylo ale unikátní dílo zaplaveno povodní a starobylé chodby se
po stropy zaplnily bahnem. Lidé je po
revoluci vyčistili a roku 1998 se gotický
labyrint otevřel veřejnosti. Prohlídka
ovšem patří k vysoce adrenalinovému
zážitku. Systém je totiž stále funkční
a starými chodbami vytesanými do skály protéká voda. Proto dostanou návštěvníci gumáky a pláštěnku.
Kromě toho patří slavonické chodby
k těm nejnižším a nejužším zpřístupněným v Česku. Mají zhruba 150 cm
na výšku a 50 cm na šířku, takže se nezřídka stává, že se návštěvník, a to i ten
řadící se mezi hubenější, někde zasekne.

Střevo se stane neprůchodným například kvůli žlučovým kamenům, nádoru
nebo může odumřít po ucpání některé
z cév. Obsah střev se za otoku břicha,
bolestí, bledosti a nevolnosti hromadí,
postupně napíná střevní stěnu, která
může prasknout. Bakterie se pak dostanou do břišní dutiny, vyvolají zánět pobřišnice a smrtelnou otravu krve.
Klatovské katakomby mají otevřeno
denně až do září, vstup je 100 korun.

Jihlava a Znojmo
Přes sto tisíc lidí ročně navštíví dvě nejrozlehlejší podzemí v Česku – Znojmo
a Jihlavu. Obě byla budována v hlubokém středověku, zejména za účelem
uskladnění potravin, ale i při výstavbě
řemeslných dílen, které přibývaly s rozvojem měst. Sklepy se tedy nazývaly
„lochy“, hloubili je často nezaměstnaní
havíři a stále se rozšiřovaly.

Znojemské podzemí má 27 kilometrů. Ročně do něj zamíří přes padesát tisíc lidí. FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ,
MAFRA

Klatovské katakomby ukrývají v kryptách kostela Neposkvrněného početí
Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly mumifikovaná těla členů jezuitského řádu
a jeho dobrodinců.
FOTO | MARTIN POLÍVKA, MAFRA

Část podzemí brzy sloužila i jako vězení nebo mučírna. Obyvatelé Znojma
postupně vybudovali čtyři podzemní
podlaží, kde se v době války také skrývali před nepřáteli. Měli tu studny, průduchy i systém odvodnění. Mohli si zde
vařit a topit, když pak vojáci viděli kouř
z komínů, ale nikoho nenašli, nazývali
Znojmo „městem duchů“. Když občas
nepřátelé do podzemí pronikli v touze
najít ukrytý majetek, byla pro ně soustava úzkých a kluzkých průchodů či propadel smrtelnou pastí.
Dnes se část těch nejneschůdnějších
chodeb s malými průlezy proměnila v
adrenalinové trasy pro návštěvníky.
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i fabrika kdysi vyrubaná do skal
Podzemní továrna Rabštejn
Když v srpnu 1944 přijelo na sever
Čech prvních 750 vězňů z koncentračních táborů Flossenbürg a Dachau, vyrostlo pro ně u cesty z České Kamenice
několik dřevěných baráků obehnaných
ostnatým drátem. Byli nuceni rubat do
skal, aby mohla vzniknout podzemní nacistická továrna. Důvodem byly masivní nálety spojenců na německé velké

průmyslové válečné podniky. Nakonec
až šest tisíc vězňů zde vyrábělo části leteckých motorů, pušky, děla i rakety. Pracovalo se naplno ještě 7. května 1945.
Dnes si část objektů pronajalo občanské sdružení Rabštejn, které zajišťuje
prohlídky pro veřejnost, ta nejbližší se
plánuje na pondělí 1. srpna od 14:00 hodin. Nedaleko továrny jsou také „Pekelné doly“, největší pískovcové podzemí
v Evropě.

Další tipy na výlety
Kryt civilní obrany v Liberci
V liberecké ulici Lucemburská je už několik
let přístupný kryt civilní ochrany. Vystavěn
byl v letech 1952 a 1962, důvodem byla
studená válka a hrozba atomových útoků.
Je určen pro až 2000 lidí. Prohlídky se
konají každou 1. sobotu v měsíci.
Nejširší studna
Unikát skrývá podzemí Mělníka. Při vzniku města ve 13. století zde byla vyhloubena
54 metrů hluboká a 4,54 metru široká studna, která je vůbec nejširší v České
republice.

Někdejší podzemní nacistická továrna Rabštejn. V jejích prostorách pracovaly tisíce vězňů za druhé světové války.
FOTO | WIKIPEDIE.CZ
INZERCE

Největší kostnice u kostela svatého Jakuba
Druhá největší kostnice v Evropě se nachází u kostela sv. Jakuba v Brně, svou velikostí
ji předčí jen kostnice v Paříži. Kostel existoval již na počátku 13. století. Protože byl
uvnitř hradeb, nešlo tamní hřbitov významně rozšiřovat. Když kapacita nestačila, byl
zaveden nový systém pohřbívání –
po 10 až 12 letech od pohřbu byl hrob
otevřen, ostatky vyjmuty a na stejném
místě byl pochován další zemřelý.
Původní ostatky se ukládaly
do podzemních kostnic. Brno si pro
své podzemí nechalo dokonce složit
autorskou hudbu, která má prohloubit
zážitek z prohlídky.
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Pyšná princezna podruhé? Ne!
Před sedmdesáti lety hrála půvabnou princeznu
Krasomilu, ona sama právě oslaví devadesátku.
Rozkošné znaménko na jejím krku dokonce kdysi
obdivoval Jan Werich. Herečku Alenu Vránovou
diváci znají i z filmu Hrátky s čertem, komedie
Anděl na horách či seriálu Svatby v Benátkách.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Režisér Bořivoj Zeman obsadil
Alenu Vránovou do filmové pohádky
Pyšná princezna ještě za studií, když jí
nebylo ani dvacet. Už v prvním ročníku
DAMU se vdala za svou velkou lásku,
spisovatele Pavla Kohouta.
Při natáčení Pyšné princezny se ale
příliš zakoukala do krále Miroslava
v podání ženatého Vladimíra Ráže
a s Kohoutem se rozvedla.
„Krasomila“ Alena Vránová udivovala svým půvabem kdekoho. „Poslyšte,
Vránová, vy máte tady vzadu na krku
rozkošné mateřské znaménko. Potřebuju naivku, nešla byste ke mně do divadla?“ ptal se Jan Werich. Vyslyšela ho.
Alena Vránová se narodila 30. července 1932 v Praze. V sobotu tak oslaví své
devadesátiny. Do Vladimíra Ráže coby
krále Miroslava se prý zamilovala hned
druhý den natáčení. Pak přišla na řadu
svatba, dokonce i církevní obřad, a šest
let po premiéře Pyšné princezny se Vránové s Rážem narodila dcera Markéta.
Její osud byl však tragický.
Manželství Vránové s Rážem skončilo
rozvodem, když bylo Markétě osmnáct.

Tragédie dcery
Markéta vystudovala filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, mluvila čtyřmi světovými jazyky a zvládla si
udělat i doktorát. Po sametové revoluci

měla vlastní cestovní agenturu, coby tlumočnice procestovala svět. Její manželství ovšem skončilo rozpadem, mladá
žena začala pít – a to byl začátek konce.
Po čtyřicítce přišla o všechno a v roce
2013, o Vánocích, kdy celá země sledovala sváteční Pyšnou princeznu, v nemocnici na selhání jater a celého organismu zemřela. Bylo jí 55 let.

Podivné pokračování
Triumfální úspěch Pyšné princezny vidí
představitelka titulní role Alena Vránová docela jednoduše: „Krasomila i Miroslav jsou pohlední lidé – odpusťte mi
mou neskromnost, kouzelná na pohled
je krajina, ve filmu se mluví hezky česky, pýcha a ostatní nectnosti jsou po zásluze potrestány a ti dva se nakonec
vezmou.“ Proto režisér Bořivoj Zeman
přichystal pokračování příběhu.
V jednom rozhovoru prozradil Vladimír Ráž, že se po letech opravdu mělo
točit volné pokračování úspěšné pohádky: „Poslali mi tenkrát scénář, ovšem
už zdaleka neměl tu hodnotu, tu moudrost, ten čistý pohádkový humor. Byly
tam naopak drastické scény, některé se
dokonce odehrávaly v hrobkách. Král
Miroslav a Krasomila žijí v odcizení
a mají dceru, která si dělá, co chce, a tak
začne prožívat příběh nápadně podobný
osudům své matky Krasomily. Napsal
jsem Bořivoji Zemanovi, že tuhle verzi
nepokládám za dobrý nápad, že to naopak původní film poškodí.“

Alena Vránová jako Krasomila v legendární pohádce Pyšná princezna. Krále Miroslava si tehdy zahrál
Vladimír Ráž. Na barevném snímku herečka s cenou Thálie za celoživotní dílo.
FOTO | MAFRA
V roce 1975 snad byl dokonce již
schválený scénář filmu s titulem Pyšná
princezna královnou.
Publicista Pavel Taussig v Magazínu
DNES zveřejnil popis děje: „Pyšná princezna po dvaceti letech je královnou,
princ moudře vládnoucím králem a z jejich velké lásky tu zůstala legenda o zpívající květině a dospívající dcera, která
jim nečekaně zkomplikuje život svou
láskou k zahradníkovi.
Na rozdíl od staré historie, kterou
otec a matka tak rádi až do omrzení opakují, je nový zahradník doopravdy zahradníkem a ne přestrojeným princem.
Znovu dochází k útěku (na jiné rovině)
a pronásledování a současně ke konfrontaci starého příběhu s příběhem novým,
kdy nová láska nečekaně obrodí i vztah

dospělých a rozeznívá znovu zpívající květinu. Poetický scénář s řadou dramatických i humorných míst využívá v retrospektivách
a konfrontacích natočený materiál původní předlohy (bude tónován) a slibuje obohacení žánru filmové pohádky. V hlavních rolích se zde znovu objeví Vladimír
Ráž, Alena Vránová, Stanislav Neumann, rádcové Effa, Kopecký a další.“
Jenomže k natočení dalšího pokračování příběhu princezny Krasomily a krále Miroslava po více než dvaceti letech
nikdy nedošlo. Scénář k barevnému filmu odmítli jak Alena Vránová, tak Vladimír Ráž. Zdál se jim příliš realistický
a angažovaný.
(kor, jos, spa)
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Zpívající květina měla hrát důležitou roli i v pokračování příběhu režiséra
Bořivoje Zemana. Na snímku bylo Aleně Vránové 19 let, když se představila
jako princezna Krasomila v pohádce Pyšná princezna.
FOTO | ARCHIV ČT

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

PROŽIJTE LÉTO
BEZ STAROSTÍ
Stop
unaveným
očím!
Inspirujte se těmito produkty
a hoďte všechny starosti za hlavu.
Léto ve znamení pohody už čeká!

*ZZ produktů řady Ocutein
Ocutein®..

Jsou vaše oči stále
častěji unavené
od televize, monitoru
počítače či ostrého
slunce? Pak je vhodné
začít doplňovat
potřebné látky, které
jsou důležité pro jejich správnou funkci.

D

ejte sbohem unaveným očím s Ocutein®
n® Brillant
Lutein 25 mg. Doplňkem stravy z prémiové řady
Da Vinci Academia s nejvyšším množstvím luteinu* a vitaminem A pro maximální a dlouhodobý
účinek. Jako jediný obsahuje také fosfatidylcholin a další
účinné látky. Například zinek přispívající k udržení normálního zraku a selen a měď, které přispívají k ochraně
buněk před oxidačním poškozením. K dostání v lékárně.
DÁREK PRO VÁS: 30 tobolek navíc + OCUTEIN® SENSIGEL
zdarma

Odrazte se od DNA
a žijte naplno
ní doby
Nezdravý životní styl je běžným projevem dnešní
doby. Bohužel právě on stále
častěji ústí ve zdravotní komplikace. Jednou z nich může být nepřirozené vylučování kyseliny močové. Poté se vytvoří jehličkovité krystalky, které se postupně
usazují v kloubech.

Ř

ešení představuje posílený doplněk stravy z lékárny Enzycol® DNA*. Jeho unikátní
složení napomáhá k omezení kyseliny močové1,2 a podporuje její lepší vylučování
z těla2. Přípravek obsahuje komplex přírodních látek Multi CleanUPTM, kde původní
trojkombinace extraktu z 1kyselé višně, 2celeru a vitaminu C je nyní obohacena o extrakt
z pistácie a kurkumin. Díky přidanému *zinku je DNA pod kontrolou.

Zatočte s ekzémem, ne s pokožkou!

Ekzém, kortikoidy, ekzém, kortikoidy… Nekonečný kolotoč, který zná každý atopik. Řešení,
jak z kola ven, je přitom snadné. Místo kortikoidům stačí věřit přírodě.

K

ortikoidy jsou synteticky vyráběné steroidní hormony se schopnostíí
potlačovat imunitní reakci pokožky na alergeny – zánět. Jejich výhodou je rychlé zmírnění svědění, začervenání i pnutí pokožky. Daníí
za tuto úlevu jsou však nežádoucí vedlejší účinky a často opětovný návrat problému po jejich vysazení. Zkuste raději Exema zklidňující krém
bez vedlejších účinků. Díky přírodnímu složení se sníženým pH, konopným olejem, bambuckým máslem a kyselinou mléčnou rychle zmírňuje
svědění, pálení i zarudnutí pokožky a účinně ulevuje od akutních projevů
atopie. Exema zatočí s ekzémem, ne s vaší pokožkou.

Vyzkoušejte i další přípravky konopné péče Cannaderm dostupné
v lékárnách a zdravých výživách.

Y
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Konec smutku, strachům a starostem

Už žádné trápení, starosti ani vnitřní neklid! Nastal čas přemoci psychickou nepohodu i občasné
poruchy nálady, naladit se do pozitivna a opět se naplno radovat ze života! Poznejte recept,
jak povznést svou nálad
náladu do plusu s jedinečným přípravkem z lékárny.

V

yzkoušejte tradicí ověřený, originální přípravek L-Tryptofan Therapill.
Tento unikátní doplněk stravy obsahuje čistý a kvalitní L-tryptofan, jenž je
přirozeným zdrojem hormonu štěstí (serotoninu), a vitamin B6, který přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. L-Tryptofan Therapill vám proto pomůže
sp
navrátit duševní klid a ztracenou pohodu. Při jeho užívání se zároveň nebudete
na
muset obávat nežádoucích účinků, jako je omezení bdělosti či návykovost.
m
LL-Tryptofan
Therapill, váš recept na dobrou náladu!
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Za dobrodružstvím dětí i vojáka od Tobruku
Knižní
TIPY

Temná rána
Zbyněk Vičar
Temná rána může
být něco v našich životech, co přichází
z šera a zanechává
nezhojitelné jizvy.
Mohou to být také
kocoviny po probuzení z nočních můr.
Světlem, které nám

v takových situacích ukazuje cestu
vpřed, bývá mnohdy už jen černý humor. Autor ho naštěstí postavám, ponechaným jeho rozmarům, dopřává v patřičné míře. Jsou to zvláštní příběhy. Některé z nich by se mohly stát každému
z nás třeba v kanceláři. I tam se mohou
skrývat nevyzpytatelní démoni moderního věku. Některé se vynořily jako ozvěna drsných minulých časů. A některé
nás možná teprve čekají, budoucnost
může vypadat všelijak a vždycky jí na-

INZERCE

konec budeme muset čelit my, lidé.
Všechny texty mají společnou rychlost,
jakou se řítí vpřed. Stejně jako životní
pouť autora, který povídky shromážděné v této knize vytvářel řadu let. Malou
ochutnávkou vám mohou být jeho
stand-upy, které možná znáte z televize,
internetu nebo z návštěvy některého z živých vystoupení. K této směsi si přidejte pořádnou dávku absurdity, okořeňte
špetkou nemravnosti (ale jen trochou)
a ponořte se do světů, ze kterých se rádi
vrátíte zpět do prosluněné reality.
I když… 248 stran, nakladatelství JOTA

Rok s velkým dubem

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 33 %
SELVO 4250

49 490 Kč

32 990 Kč
Dojezd na nabití až 20 km

Gerda Mullerová

Kniha od oceňované holandské autorky a držitelky ceny
USBBY věrně zobrazuje velký dub
a život v lese v každém ročním období. V příběhu se
děti seznámí s Annou, Benjaminem a Robinem, kteří jim
budou vyprávět příběh, jak velký dub
před třemi stovkami let vyklíčil z malinkého žaludu a jak od té doby pomáhal
spoustě ptáků a zvířat… Detailní, přesné a informativní ilustrace seznámí děti
hravou formou s lesem a jeho obyvateli
a poučí je, že v lese je člověk jen návštěvníkem.
40 stran, nakladatelství GRADA

Znamení v kameni

0,10 Kč / km

Štěpán Hornung

Testovací jízda ZDARMA
Elektromagnetická brzda
Rozměry i pro malý výtah 110cm
Smí na chodník, silnici i do obchodu
Nový výrobek
Technický průkaz vydán Ministerstvem
dopravy v kategorii invalidní vozík
Louny - Zeměšská

HSQ centrum,
Zeměšská 2787,
tel.: 732 500 962, 607 268 934

Praha - V.Chuchle
BG Technik cs, a.s.,
U závodiště 8/251,
tel.: 606 756 599

Plzeň 4 - Doubravka

AGROWEST,
Hřbitovní 952/29,
tel.: 377 462 108, 377 462 109

Další nejbližší prodejny:

Litoměřice, Chomutov,
Teplice, Písek, Turnov
a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Na základě osobních rozhovorů, deníků a dalších dokumentů vypráví autor válečné a poválečné zážitky svého otce, vojáka československé zahraniční
armády
Otty
Hornunga
(1920–2013). Otto, který se narodil a žil
v Ostravě, po okupaci Československa
uprchl do Polska, kde vstoupil do formujícího se československého legionu, s nímž
upadl do ruského zajetí. Jako příslušník
11. čs. pěšího praporu – Východního se
účastnil obrany obléhaného Tobruku
a po ustavení 1. čs. samostatné obrněné
brigády a dalším výcviku v Británii bojoval o Dunkerk. Po těžkém zranění a rekonvalescenci se jako styčný důstojník vrátil
do vlasti v rámci postupující americké armády. Název knihy odkazuje k Ottovu
přesvědčení, že když už je člověk na světě, má se snažit žít tak, aby po sobě něco
dobrého zanechal, alespoň malé „znamení v kameni“. Proto se snažil osobně přispět k tomu, aby po světové válce Československo stálo na straně vítězů a stalo se
opět samostatným státem.
192 stran, nakladatelství ACADEMIA
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„Rehabilitace“
spojení ovoce
a masa na grilu
Kuřecí plátek s broskví
je minulostí. Kombinace
masa a exotického
či tuzemského ovoce se
nebojte ani při grilování.
Třeba ve formě špízu.

Skleněné dózy

se slevou
až 62 %

5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Leckdo se sice dodnes lehce otřese při vzpomínce na kuřecí plátek s půlkou broskve z konzervy se sladkým nálevem, to vše zapečené s plátkem eidamu, ovšem kvůli této „gastro parádě“
bychom si kombinaci masa a ovoce neměli znechutit úplně. Naopak, kuchaři
dobře vědí, že šťavnatost ovoce může
masitým pokrmům dodat skvělou svěžest a chuť. A to i při grilování.
Ať už ovoce připravujete jako součást
hlavního pokrmu, nebo jen jako samostatný dezert, negrilujte jej na přímém
ohni, stačí jen dohasínající plamen, pokud ovoce na některých místech připálí-

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
28. 7. – 3. 8. 2022

VÝBĚROVÁ
ŠUNKA
ŘEZNÍKŮV
TALÍŘ
100 g

FOTO | MAFRA

te, naprosto zkazíte jeho chuť. Před grilováním je očistěte a zbavte slupky. Pokud chcete na grilu připravit měkčí ovoce – například broskve nebo meruňky,
dejte je do alobalu a teprve poté na gril.
Vepřové kotlety marinované v balzamikovém octu skvěle chuťově podbarví
grilovaná broskev, ananas můžete přidat i do hamburgeru. Kombinace masa
a ovoce bezvadně funguje na špízu,
hlavně s rybami či kuřecím masem a třeba ve spojení s cherry rajčátky.
(re)

Kuřecí steak s grilovaným ananasem a salsou
Na 4 porce potřebujeme: čerstvý ananas, 4 lžíce medu, 4 kuřecí steaky.
Na marinádu: 250 g čerstvého ananasu, 60 ml tmavého rumu, 20 ml limetkové šťávy,
2 stroužky česneku, lžičku semínek koriandru, lžičku soli, 35 g tmavého třtinového cukru.
Na salsu: hrst hladkolisté petrželky, hrst koriandru, 5 stroužků česneku, 1 až 2 papričky
habanero, 3 jarní cibulky, olivový olej, sůl.
Postup: Čerstvý ananas nakrájíme a část použijeme do marinády. Do misky přidáme zbylé
ingredience na marinádu, rozmixujeme a asi polovinu dáme stranou. Kuřecí steaky vložíme
do marinády a necháme odležet. Med a zbylou marinádu svaříme v kastrůlku do husté
omáčky. Steaky dáme na rozpálený gril potřený olejem. Opékáme z obou stran asi pět
minut. Maso průběžně potíráme medovou marinádou. Hotové steaky sundáme z grilu
a potřeme zbylou marinádou. Ananas opékáme na grilu společně s masem. Ingredience
na salsu nasekáme najemno, vmícháme olej a dochutíme solí. Grilované steaky podáváme
se salsou a opečeným ananasem.
Zdroj: J. Konášová, Na chalupě s Terezou Bebarovou

100 g 9,27 Kč

16,90

13,90

26%

22,90�

KÁVOVÝ
NÁPOJ PENNY
READY
různé druhy
250 ml

Rybí špíz s pomerančem
Potřebujeme: 3 pomeranče, 1 citron nebo limetku, 3 lžíce zlatých rozinek, 4 sušené meruňky,
100 g nesolených pistácií, 1 jarní cibulku nebo čtvrt malé cibule, 2 lžíce oleje, 100 g meruňkové
marmelády, 4 lžíce sójové omáčky, mleté chilli, 600 g bělomasé ryby, sůl, pepř.
Postup: Z omytých pomerančů okrájíme kůru až na dužinu a nad miskou, abychom zachytili
šťávu, z pomeranče vyřežeme filety. Ze zbytků pomerančů vymačkáme šťávu, z citronu také.
Rozinky, propláchnuté meruňky a vyloupané pistácie nasekáme. Bílou část cibulky nakrájíme
nadrobno. V menším rendlíku rozehřejeme lžíci oleje, necháme zpěnit cibulku a přidáme
marmeládu, sójovou omáčku, chilli, šťávu z pomeranče a dvě lžíce citronové šťávy, nasekané
meruňky a na mírném plameni prováříme asi pět minut. Rybu nakrájíme na stejně velké
kousky, osušíme je papírovým ubrouskem a ochutíme solí a pepřem. Kousky ryby
napichujeme střídavě s pomerančovými filety na špízy, mašlovačkou je jemně potřeme
zbylým olejem a jen krátce z obou stran ogrilujeme. Podáváme s meruňkovým rozvarem
a ozdobíme nasekanými pistáciemi a rozinkami.
Zdroj: Ilona Smetanová, ONA DNES

BRAMBŮRKY
SOLTY
různé druhy
150 g

19,90�

30%

4

154x

100 ml 4,76 Kč

11,90
16,90�

29%

26,90
46,90�

BIO STOLNÍ HROZNY
RÉVY VINNÉ BÍLÉ
500 g
100 g 6,98 Kč

34,90
ilustrační foto

42%
TOALETNÍ
PAPÍR
HEŘMÁNEK
WIPPY
3vrstvý
4 role
1 role 6,73 Kč

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády. Fotografie mohou být
ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
*Sleva je poskytována za body za nákupy v prodejnách Penny Market. Body za své nákupy můžete
získat od 30. 6. do 17. 8. 2022. Získané body lze uplatnit do 24. 8. Akce platí do vyprodání a vydání
zásob v jednotlivých prodejnách Penny Market s. r. o. Částka pro získání bodů platí po odečtení
veškerých slev, částek za vratné obaly a loterijní služby. Podrobná pravidla na www.penny.cz.
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Léto na Slovensku:
skvělé koupání
a horská turistika

Spojení relaxace a krásné přírody nabízí dovolená jen
kousek od českých hranic. Vydejte se do slovenských
termálních lázní, aquaparku či na horské túry.
SLOVENSKO | Jedním z oblíbených míst
pro letní radovánky i relaxaci u našich východních sousedů je Vodní park Bešeňová, který leží v Liptovské kotlině pod Chočskými vrchy na severu Slovenska nedaleko Ružomberoka a Liptovského Mikuláše.
Dostanete se sem po několika hodinách
jízdy autem, areál je jen čtvrt hodiny od dálnice D1, tedy z Česka to není tak daleko.
Bešeňová je pro koupání i relaxaci skvělá. Jde o lázně s geotermální vodou s příznivými účinky na organismus. I když venku
nebude úplné vedro, vykoupete se v příjemných venkovních bazénech s teplotou až
39 °C. Celý vodní park totiž funguje
na principu využívání horkých geotermálních vod, které jsou v hloubce 2000 metrů.
Park Bešeňová je rozlehlý, plný atrakcí
a zábavy a své si tu najde opravdu každý.
Najdete tu tolik zábavy a zpestření, že potřebujete několik dní, abyste si vše vyzkoušeli. Jsou tu čtyři venkovní bazény s geotermální vodou v rozmezí 28 až 39 °C, pět
vnitřních bazénů, devět letních venkovních
bazénů s čirou vodou včetně divoké řeky,
dá se tu raftovat i potápět či se klouzat
na sedmi celoročních tobogánech a dalších
osmi letních tobogánech a skluzavek. Dohromady je tu 15 drah s různou náročností.

Jedinečný saunový rituál
Pokud máte rádi saunu a wellness, pak si určitě oblíbíte Harmónia Wellness&Spa, kde
najdete sauny, vodní procedury, peeling,
a to po celý rok. Co si rozhodně nenechte
ujít, je saunový rituál v Saunovém domě,
do kterého se vejde až 100 lidí, a patří tak
mezi největší sauny na Slovensku. A o co

se jedná? Jde o výjimečné zpestření saunování se zkušeným saunamastrem, který pomocí víření horkého vzduchu, rozpouštěním ledu s aromatickou složkou a divadelní show, kdy předvádí doslova akrobatické
prvky s ručníky, dostává celá procedura
úplně jiný rozměr. Jedním z těchto masterů
je i mistr světa v saunování, tedy je to podívaná opravdu na nejvyšší úrovni.

Koho neláká odpočinek ve
vodních parcích, jakým je
Bešeňová v Liptovské kotlině
(kde můžete absolvovat
i saunový rituál, který
zobrazuje snímek vlevo), ten
možná ocení krásnou letní
horskou přírodu ve středisku
Jasná v Nízkých Tatrách.
Za návštěvu stojí i v létě.

Mořská voda v Tatralandii
Máte-li rádi vodní adrenalin, vydejte se do
Tatralandie – areálu vodní zábavy, kde si
můžete vyzkoušet například i surfování
na divokých vlnách. I tento vodní park
leží v liptovském regionu. Během letní sezony je tu k dispozici 14 bazénů s mořskou, termální i čirou vodou. Nudit se určitě nebudete – je tu 26 tobogánů a skluzavek a dalších atrakcí. V případě nepříznivého počasí je k dispozici celoroční hala
Tropical Paradise, kde teplota neklesá pod
30 °C. A přes speciální fólii střechy se můžete opalovat celý rok, v létě či v zimě.
„K novinkám léta patří letní animace pro
děti a dospělé Pohádkové léto v Tatralandii, vystoupení kouzelníka, originálním zážitkem je i posezení pod modrou oblohou
u vodních dýmek s vystoupením orientálních břišních tanečnic v programu Pohádka 1000 a jedna noc,“ láká do Tatralandie
manažer Marek Hollý.

Túry po horách
Pokud zatoužíte po tom poznat zdejší přírodu, vydejte se do nedalekých hor. Největší
a nejznámější lyžařské středisko na Sloven-

sku Jasná v Nízkých Tatrách určitě stojí
za návštěvu i v létě. Nádherná příroda doslova láká na turistické túry, ale i delší procházky či jen příjemný výlet na některý z horských vrcholů. Nastupte na lanovku z lokality Zahrádky, kterou dojedete na Priehyby
a odtamtud kabinkovou lanovkou na Chopok, jenž leží 2024 metrů nad mořem. Vrchol nabízí panoramatický výhled na Vysoké Tatry, Liptov a údolí Hronu.
A jaké jsou novinky pro letošní sezonu?
Kromě změny nástupního bodu na lanovku, což jsou nyní Zahrádky, je to snaha
o návrat pastýřské tradice a tradiční horské
ovečky valašky zpět do Jasné. „Stádo valašek spásá sjezdovky, díky čemuž nemusíme zabezpečovat jejich sečení. Naši hosté
budou moci zároveň přímo na Priehybech

ochutnat originální ovčí produkty,“ říká ředitel střediska Jasná Jiří Trumpeš.
Za návštěvu stojí i Vysoké Tatry, konkrétně Tatranská Lomnice, Štrbské Pleso
či Starý Smokovec. Všechny tři osady nabízejí komplexní zázemí pro všechny milovníky turistiky a vysokohorského prostředí. Nástup na túry si můžete usnadnit
moderními lanovkami, které vás vyvezou
ze Štrbského Plesa pod Solisko, ze Starého Smokovce na Hrebienok nebo z Tatranské Lomnice na Skalnaté Pleso.
Když už v Tatrách budete, nenechte si
ujít výlet na Lomnický štít, druhý nejvyšší
vrchol Tater. Až nahoru vás vyveze lanovka a z vrcholu se vám naskytne jedinečný
výhled na okolí. A káva ve zdejší kavárně
je opravdu dobrá. KAMILA HUDEČKOVÁ
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VYTÁPĚNÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA

Kotel na pelety pověšený
na zdi? Ušetří a nezabere místo
Závěsný kotel na pelety
je technologickou
novinkou, která se
vejde i do malého bytu.
Náklady na vytápění
jsou přitom oproti plynu
poloviční.
ČR | Stále dražší plyn, postupný odklon
od fosilních paliv a snaha zaměřit se na obnovitelné zdroje energie. To vše vede
k tomu, že se stále zdokonalují systémy
vytápění domů a bytů. Tlačí se na ekologii, ale i na velikost, kterou ta daná technologie zabírá. Jednou z technických vymožeností se staly kotle na pelety, jež se
zmenšily do té míry, že se dnes dají pověsit na zeď. Nezabírají tak velký kus sklepa
ani nepotřebují vlastní technickou místnost či kotelnu.
„Peletový kotel na zeď se hodí nejen do
rodinného domku, kde si majitel starou kotelnu přebudoval například na vinný sklípek a má málo místa, může si jej ale pověsit třeba i v koupelně standardního 2+1
v činžovním domě,“ říká Radim Šestal
ze společnosti Dimfeja holding, která se zabývá vytápěním z obnovitelných zdrojů.
„Kde měli dříve lidé kotel na plyn, mohu
dnes už pověsit i kotel na pelety,“ dodává.
Kolik přesně nástěnný kotel na pelety
zabere místa? „Je o něco málo větší než
současné kotle na plyn. Je to i tím, že obsahuje víc technologie, jako třeba vysavač
na pelety. Trubky, čidla a další komponenty má integrovány v sobě,“ vysvětluje odborník. Nástěnný kotel je 90 cm vysoký
INZERCE

Schéma vytápění kotlem
na pelety. Na menším snímku
je kotel, který se dá zavěsit
na zeď. ZDROJ | KOTELZAKOTEL.CZ

tunu paliva, což je v praxi jeden a půl metru vysoká paleta materiálu, tedy pelet. Velmi zjednodušeně se dá říci, že náklady na
vytápění peletami jsou poloviční oproti
vytápění plynem,“ vypočítává modelový
příklad s tím, že v současných rychle se
měnících cenách plynu je dost těžké úsporu přesně specifikovat.

Cena se odvíjí také od slev

(tedy asi o 20 cm vyšší než plynový kotel), hluboký je kolem 45 cm (plynový
zhruba 30 cm) a široký kolem 55 cm (plynový asi 45 cm).

Jde to i bez násypky
Kdo má kotel na pelety ve sklepě, část místa může nabrat takzvaná násypka, tedy nádoba, odkud si přístroj automaticky pelety
nabírá. Ta se ale mnoha lidem do malé
koupelny prostě nevejde, u nástěnné varianty však není potřeba.
„Z kotle vede hadice asi jako od vysavače, kterou lze ponořit přímo do pytle s peletami umístěného pod kotlem, čímž se
ušetří místo,“ vysvětluje Šestal s tím, že
patnáctikilogramový pytel se tak jednou
za jeden, dva či tři dny musí vyměnit.

Kdo místo má a chce si násypku pořídit,
může tak samozřejmě učinit. „Velikost násypky pelet si zvolíte podle svých možností – od 65kilogramové se zásobou pelet na pět dní až po 1400kilogramovou, se
kterou si vystačíte až 100 dní. Násypka
může být od kotle vzdálená až šest metrů,“ doplňuje expert.
A jaká je spotřeba? Na to je podle Radima Šestala velmi těžká odpověď. Každý
byt či domek má jiné parametry, záleží na
dispozicích, zateplení a mnoha dalších faktorech. „Pokud máte 2+1 o rozloze 70 m2
v zatepleném domě, tak za topnou sezonu
spotřebujete u nástěnného kotle asi jednu

Nutné je však samozřejmě počítat se
vstupní investicí, tedy s nákupem nástěnného kotle. „I s montáží pořídíte kotel s nejmenším výkonem 14 kW od
175 900 korun. Máme ale poměrně velké
slevy, například pro seniory, pro zákazníky, kteří si koupí největší násypku, a podobně. Nejvyšší slevu umíme dát 50 tisíc
korun,“ upřesňuje Šestal.
Cena se ještě sníží, pokud má někdo starý kotel na uhlí a chce si pořídit moderní
na pelety, tehdy totiž může žádat o dotaci,
která se pohybuje v řádu desítek tisíc korun. „Kdo ale chce utéct od plynu a pořídit
si nástěnný kotel na pelety, nemá na dotaci nárok,“ podotýká odborník. A jak dlouho nástěnné kotle na pelety vydrží? Bez
problémů přes 20 let, záruka je pět roků.
„S údržbou a čištěním nejsou starosti.
Kotel se sám automaticky čistí a exportuje
popel do externího popelníku. Ten pak stačí několikrát za sezonu vyprázdnit a využít ho třeba ke hnojení zahrady,“ vysvětluje Radim Šestal s tím, že samočisticí
funkci má i hořák, čímž se obsluha zařízení snižuje na minimum. „Odvod spalin se
řeší komínem, který musí být uvnitř nerezový, takže může být nutnost ho převložkovat. Spalování je ale ekologické a emise z něj jsou minimální,“ uzavírá.
(jos)
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vyrobeno
v česku 2

speciální magazín uvnitř dnešní MF DNES

MF

Vyrobeno v Česku II
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Nová rostlinná kúra může zabránit šíření „epidemie“ hluchoty v Česku

ZA SKUTEČNOST, ŽE ZNOVU
SLYŠÍ, vděčí své vnučce!

Pani Irena (85 lat) traciła słuch, a wraz z nim pogodę
ducha. Z dnia na dzień przestawała słyszeć swoich bliskich,
dziennikarkę wiadomości, ekspedientkę w sklepie...
Od całkowitej głuchoty uratowała ją wnuczka.

Paní Irena (85 let) ztrácela sluch a spolu s ním i radost
ze života. Ze dne na den přestávala slyšet své blízké,
moderátorku zprav, prodavačku v obchodě...
Před úplnou hluchotou ji zachránila vnučka.

V

České republice trpí
každý druhý člověk ve
věku 56-95 let vážnými
problémy se sluchem. Z toho
až 4 z 10 jsou úplně hluší,
ale tento problém skrývají
před rodinou a známými.
Statistiky jsou alarmující!
Padesát procent lidí
s nedoslýchavostí nepoužívá naslouchátka, protože si to nemohou dovolit.
Výsledkem je, že lidé trpící
ztrátou sluchu redukují své
sociální kontakty a přestávají
vycházet ven. Většina z nich
se rozčiluje, že ostatní mluví
tiše a nevýrazně a nechtějí
(i sami sobě) přiznat, že ztrácejí sluch.

Operace se nedočkala
Paní Irena byla jednou z tisíců
lidí s nedoslýchavostí v Česku.
Šest let čekala na operaci, a
pak ji lékař řekl: „Je mi to moc
líto, ale kvůli věku a stupni vaší
představuje operace vážné
komplikace, šumění
v uších, nepředvídatelné neurologické poruchy.”
„Snažila jsem se nějak smířit
s tím, že téměř nic neslyším,”
vypráví paní Irena. „Ale jak?
Dcera, její manžel a vnoučata
se opravdu snažili. A já jsem
seděla u stolu, usmívala se
na ně, ale... nerozuměla jsem
ničemu, co mi říkali. Syn zuřil,
že poslouchám zprávy příliš
nahlas, a tak jsem šla pryč

a zamykala se ve svém pokoji.
Vyzkoušela jsem už spoustu
naslouchátek, ale kvalita zvuku byla strašná. Tyto přístroje
jsou naprosto obtěžující,
všechny ty zvuky, praskání,
pískání. Radši budu hluchá,
než abych je nosila!” říká.
„Popravdě řečeno, za
všechno vděčím své milované vnučce, která pracuje
jako zdravotní sestra v exkluzivním domově důchodců u Bodamského jezera
ve Švýcarsku. Mají tam
naprosto vše, po čem srdce
touží! Bazény, masáže, léčebné
procedury, moderní terapie prostě všechno! všechno! Bára
[vnučka paní Ireny]
pohnula nebem a zemí, aby
nějak zachránila můj sluch,
který se zhoršoval alarmujícím tempem. Jednoho
dne za mnou přišla a řekla:
Víš babí, svěřenci toho domova
důchodců, ve kterým pracují ve
Švýcarsku, používají takovou
rostlinnou kúru, která zlepšuje
jejich sluch. Já Ti ji přivezu!
Usmála jsem se, protože mi
asi nepomohou nějaké kapky
olejíčku, když mi nepomohl
lékař, uznaný specialista.
Bára je ale tvrdohlavá a samozřejmě mi tu kúru koupila.
Nechtěla jsem ranit její city,
a tak jsem si je kapala dvakrát
denně. Můj lékař tvrdil, že mi
to neuškodí, ale rozhodně ani
nepomůže...”

Měl doktor
pravdu?

„Kúru jsem začala užívat
v březnu. V květnu jsem si
uvědomila, že opět slyším
lidi v autobuse, na ulici,
že slyším, co mi říkají! Nemusela jsem již pořád žádat
o opakování. Myslela jsem
si: zázraky přece neexistují,
možná se mi to jen zdá?... Ale
takhle to už zůstalo napořád.
Opět jsem ráda poslouchala
rádio a televizi, začala jsem
navštěvovat své přátele, užívat
si čas s rodinou. Nedokážete
si představit, jaké to je znovu
slyšet lidi kolem vás!”

Lékař byl zmatený...

Po dokončení kúry podstoupila paní Irena vyšetření
sluchu a ukázalo se, že slyší
mnohem lépe oběma ušima,
obzvláště lidskou řeč. Lékař
byl šokovaný – nevěděl, co
říct. Faktem je, že díky této

Paní Irena K. z Brna
a její vnučka Barbora

kúře se Irenin sluch nejen
přestal zhoršovat. Prahová
hodnota slyšení
se v levém uchu zvýšila
o 20 dB a v pravém
o 30 dB! Kúra obsahuje
totiž přírodní složku, která
silně stimuluje mozkovou cirkulaci, obnovuje
vláskové buňky a podporuje opravné procesy
sluchového nervu. Je to
stoprocentně přírodní a bezpečný přípravek.
Švýcarská kúra na zlepšení
sluchu je je nyní dostupná
také v České republice. Lze ji
objednat pouze telefonicky.
Právě probíhá promoakce!
Prvních 100 osob, které
zavolají včas, získá značnou
slevu!

SPECIÁLNÍ PROMOAKCE!
ZDARMA PRO PRVNÍCH 100 VOLAJÍCÍCH!
Prvních 100 osob, které zavolají do
01.08.2022, získá švýcarský přípravek
na zlepšení sluchu ZCELA ZDARMA!

Zavolejte:

POUZ
01.08 E do
.2022

100%
levně
ji!

296 849 503

Po – Pá 8–20 hod., So - Ne 9-18 hod.
(Obyčejný místní hovor bez dodatečných poplatků)

Pro Váš sluch

CNN PRIMA NEWS
TVÁŘE TELEVIZNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ

Díky kameře předává emoce
T

elevize je z velké části o obrazech.
A i ve zpravodajství platí, že jeden
záběr může vydat za mnoho slov.
Velká část diváckého zážitku tak stojí na
osobě, která na rozdíl od reportéra na záběru není nikdy vidět. Kameramani a kameramanky přitom při natáčení reportáží v terénu nebo zajišťování živých vstupů
z míst, kde se něco děje, tráví stejně tolik
času jako reportéři. Na jejich práci se zblízka podíváme s Jánem Schürgerem, který za 12 let na Primě procestoval svět
a prošel si i válečnými konflikty v Sýrii
nebo na Ukrajině.
„Začnu možná trochu překvapivě. Nemám rád označení kameraman, protože
pro mě tato profese znamená umělce, který skládáním obrazů vytváří příběh nějakého filmu. Televizní kamera má za úkol ani
ne tak umělecky ztvárnit, jako spíš surově
zachytit realitu už jen z principu zpravodajství, kdy obraz je nedílnou součástí předávané informace,“ vysvětluje Ján Schürger a dodává: „Pravidla komponování
a technická specifika natáčení jsou samo-

FOTO | FTV PRIMA

zřejmě stejná, ale pokud bych hledal obrazy, které jsou krásné nebo umělecké,
mohl bych pokřivit realitu. Řada redaktorů vnímá kameramana jako jakéhosi technika, který zaznamenává jeho práci, ale televizní kameraman byl měl být novinářem a partnerem redaktora, který mu do
jeho informací dává emoci.“

Udělat dobrý živý vstup nebo reportáž
není vůbec jednoduché. Kromě informací
od správných lidí je třeba jet na správná
místa a natočit je tak, aby byla jasně poznat a byla v nich potřebná informace.
„V nejlepším případě by kameraman a reportér měli být jedním celkem. Reportér
by měl s kameramanem mluvit o tom, co
se dozvěděl, kam chce směřovat reportáž.
Kameraman by se měl napojit na myšlení
redaktora, obrazově zprostředkovat jeho
představy, ale zároveň natočit to, co v textu redaktor nemůže předat, jako třeba
ušklíbnutí politika, radost dítěte a smutek
v očích. Dobrý kameraman by se měl dívat za ty informace a předat divákovi pocit z toho místa,“ líčí Schürger.

Výměna rolí s reportérkou
Za svou kariéru zažil už hodně vypjatých
chvil. Naposledy na Ukrajině jako člen válečného štábu CNN Prima NEWS s reportérkou Darjou Stomatovou. „Točení
ve válce je v mnoha ohledech specifické.

Třeba mnohem více záleží na kooperaci
s parťákem.“ Na Ukrajině přitom byl i v situacích, kdy se dostal před kameru a zprostředkovával divákům aktuální informace
z Charkova. „I ve válce může parťák onemocnět, ale zároveň ho nemůžete ,vyměnit‘. Vaší povinností je stále předávat aktuální informace. A tak jsem si vzal kuchaře z hotelu, který mi po krátké instruktáži
hlídal kameru. A já jsem to, co jsme zjistili nebo jsem vypozoroval, řekl do vysílání,“ říká Ján Schürger.
Odměnou za vysoké pracovní nasazení
a často náročné podmínky je pak radost diváků a respondentů.
„Když moje práce někomu pomůže, ať
už finančně pomocí nějaké sbírky, nebo
mě někdo zastaví a poděkuje, že jsme mu
předali informaci, kterou on zrovna potřeboval, tak tehdy mám pocit dobře odvedené práce. Něco jako když zedník postaví
zeď a řekne si: ,Je to dobrá práce, ta zeď tu
bude stát, i když já tu nebudu.‘ To je vlastně i ten důvod, proč svoji práci miluju,“
podotýká.
(ms)
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Brusič Tršice. Tato práce je vhodná pro zdatného muže,
který má auto a může se do práce dopravit, spolehlivost,
dochvilnost, flexibilitu a ochotu se vzdělávat, vzdělání není
podstatné, potřebná praxe na podobné pozici výhodou. Tel:
602 285 866, E-mail: ciklova@wolip.cz

Gastronomie, pohostinství, cest. ruch, ubytování
Recepční studentských kolejí

WOLIP s.r.o.
Více na www.jobdnes.cz/detail/V4XCW0

110 - 120 Kč

Pokojská

21 600 - 25 000 Kč

Rezervační agent
Více na www.jobdnes.cz

Výroba, průmysl
Manažer/ka kvality, 50 000 Kč

Uklízečka

Marketing, reklama, public relations
50 000 - 50 000 Kč

Marketing Specialist

Manažer/ka kvality, 50 000 Kč

50 000 - 50 000 Kč

Marketing Specialist - CPI Hotels

Manažer/ka kvality, 50 000 Kč

50 000 - 50 000 Kč

Marketing manager

Specialista kvality dodávaného materiálu - Junior

Marketer pro strojní firmu

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

50 000 - 80 000 Kč / měsíc

Navštivte muzeum osobních automobilů

TATRA
v Kopřivnici

www.tatramuseum.cz
Tel.: 556 808 421
Email: recepce@tatramuseum.cz

PROHLÍDKY FRÝDECKÉHO ZÁ
É
V
O
M
Ý
MKU
KOST
zdninový víkend
"I letos se každý prá
ky frýdeckéh o
hlíd
můžete těšit na pro
v kostýmu, a to
zámku s průvodcem
u..."
vždy v celou hodin

LAST MINUTE

SLEVA 10%
NA TÝDENNÍ POBYTY

V HISTORICKÝCH LÁZNÍCH DARKOV
NEVÁHEJTE A VYBERTE SI
ZE ŠIROKÉ NABÍDKY POBYTŮ:

muzeumbeskydfm

www.muzeumbeskyd.com

PRVOREPUBLIKOVÝ POBYT,
FIT & SLIM · INDIVIDUÁLNÍ
PROGRAMY...
POBYT
FIT & SLIM
zahrnuje až
ur
31 proced

Týdenní pobyt již

od 9 810 Kč.

Akce trvá do 31. 8. 2022.
REZERVUJTE SI SVŮJ POBYT JIŽ NYNÍ NA

www.laznedarkov.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Benátská! živě z Liberce
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
JOSEF VLČEK

F

estivalová sezona se po dvou letech
pauzy rozjela naplno a fanoušci
živé muziky dávají zatím svou účastí najevo, že se jim po koncertech pod
širým nebem stýskalo. Tento víkend patří
mimo jiné tradiční přehlídce živé české muziky a festivalu, který se na Liberecku odehrává už bezmála 30 let. Ve dnech 28. až
30. července probíhá v krásném areálu
ve Vestci festival Benátská! s Impulsem.
Poosmadvacáté se v jeho rámci potkají
nejoblíbenější domácí umělci všech generací. Třídenní přehlídka si zakládá na tom,
že je koncipována jako rodinný festival.
To znamená, že na své si přijde i nejstarší
generace, kterou potěší Ivan Mládek nebo
Petr Spálený, stejně jako mladší posluchači, kteří mají rádi Pokáče nebo Mirai.
Benátská! je jedním z nejstarších festivalů v České republice. Jeho první ročník
se konal na Žluté plovárně v obci
Malá Skála v Českém ráji. V roce 2012
při 20. výročí festivalu se akce přesunula

Divokej Bill

na okraj Liberce. Dobré spojení s městem
a nakonec i s Prahou z ní udělalo jeden
z nejdostupnějších českých festivalů.

Festival plný oslav a výročí
Pro tento festival je typické, že staví na
podpoře české hudby a snaží se především přinášet to nejlepší, co se na naší scéně objevuje. Zve zkušené a diváky prověřené kapely, ale pravidelně dává prostor
i novým nadějným interpretům. Letos po-

FOTO | FTV PRIMA

prvé probíhala soutěž o jedno volné místo
ve čtvrtečním programu. Zvítězila nadějná rakovnická skupina Realita.
Na prvním ročníku v roce 1993 vystoupilo pouhých šest skupin. Letos jich bude
přes čtyřicet. Zároveň bude hned několik
důvodů k oslavám. Tím hlavním je radost, že po dvou letech covidové pauzy se
Benátská! s Impulsem znovu vrací k životu. Jsou tu ale i jiná výročí. Ve čtvrtek
na Benátské! oslavili Olympic 60 let a jejich frontman Petr Janda si připomněl své

květnové 80. narozeniny. Pozoruhodných
40 let od svého vzniku slaví i rockový Arakain.
V sobotu pak bude na pódiu další čtyřicetiletý oslavenec, slovenský Team. Své šedesátiny si při tom připomene jeho lídr Pavol
Habera. Dohromady tak dají rovnou stovku. Navíc to bude vzácná událost – Team
letos avizuje pouhé tři koncerty.
Ozdobou pátečního programu budou
nepochybně Divokej Bill a Škwor. Ve stanu Rádia Impuls pak vystoupí jeho hvězdní moderátoři – nadějný a vtipný objev
roku Michal Horák a jeho kamarád, písničkář Voxel. V sobotu, kdy program vrcholí, čekají návštěvníky mimo jiné Michal
Hrůza, Chinaski, loňští slavíci Mirai
a v hudebním stanu Impulsu se objeví jeden z největších talentů posledních let, liberecký rodák Lipo.
Po celé čtyři dny vám dění na festivalu
přiblíží reportéři Rádia Impuls a stalo se
už tradicí, že jeden z atraktivních koncertů si naživo užijí i posluchači, kteří se na
festival vypravit nemohou. Tentokrát
padla volba na Divokýho Billa.
Dnes už legendární kapela to rozbalí naživo na Benátské! i na Impulsu v pátek
29. července od 20:30.

„Trezorové“ Ucho uslyší i uvidí Benátky

FOTO | NFA

ČR | Ačkoliv jej režisér Karel
Kachyňa natočil již v roce 1969,
své premiéry se dočkal až v lednu 1990. Ikonický snímek Ucho
s Radoslavem Brzobohatým a Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli
skončil na dvě desetiletí v komunistickém cenzurním trezoru.
Nyní ožívá v nové – restaurované podobě a představí se
i na prestižním Mezinárodním
filmovém festivalu v Benátkách.

Festival, který se koná od 31. srpna do 10. září, snímek
uvede v obnovené světové premiéře v sekci Venice Classics, poté Ucho poputuje do kin po celé České republice.
Restaurování snímku probíhalo pod vedením Národního
filmového archivu (NFA).
„Film chceme divákům zprostředkovat v té podobě, jak
ho mohli vidět – ale kvůli cenzuře neviděli – diváci už
v roce 1969. Věřím, že se nám to díky odborným kapacitám archivářů a restaurátorů, kteří na digitalizaci pracovali, povede,“ říká generální ředitel NFA Michal Bregant
s tím, že zdrojem pro digitalizaci byl originální negativ obrazu a pro zvuk původní magnetické míchací pásy.

Působivé psychologické drama vzniklo díky uvolněným podmínkám na sklonku šedesátých let. Přestože dějově odkazuje k politickým procesům s představiteli stranické elity padesátých let, působí díky nejasným, jakoby rozmlženým reáliím nadčasově. Možná právě proto byl film
hned po dokončení úředně zakázán.
Zatímco scenárista filmu Jan Procházka, který předčasně zemřel v roce 1971, měl být navždy zapomenut, Karel
Kachyňa pokračoval za cenu kompromisů v režijní práci.
Brzobohatý a Bohdalová, kteří v hlavních rolích podali
fascinující herecké výkony, se už podle mnohých filmových historiků další podobné příležitosti nedočkali. (re)
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Kopec zdobí
katedrála z listí
Na vrchu Helštýn
nad Valašským Meziříčím
roste speciální florální
kostel. Unikátní dílo
tvoří desítky stromů.
JAROSLAV CHUDARA
ČR | Kostel ze stromů nově vyrůstá
ve Valašském Meziříčí. Jabloně, topoly
a duby posloužily uměleckému páru Michaele a Jiřímu Černických k tomu, aby
poblíž památného vrchu Helštýn vytvořili unikátní dílo, jež bude příroda dotvářet ještě desítky let.
Výsledkem bude listnatá katedrála
složená z celkem sedmapadesáti stromů, které zakořenily na ploše o rozsahu
51 x 30 metrů. „Florální kostel“ je v republice unikátem a místní radnice předpokládá, že se stane novou turistickou
INZERCE

atrakcí Valašského Meziříčí. „Minimálně v Česku se jedná o ojedinělý projekt
s přesahem do dalších let. I proto nebylo vůbec jednoduché vybrat pro něj
vhodné umístění. Nakonec jsme zvolili
právě Helštýn, který patří k dominantám města a je oblíbeným cílem výletů
s krásným výhledem na město,“ uvedla
místostarostka Yvona Wojaczková.
Zelenou stavbu doplňuje květnatá louka, součástí projektu je i arboretum starých odrůd ovocných stromů, především jabloní, hrušní, slivoní a třešní.

Místo pro menší slavnosti
„Projekt florální katedrály vznikl jako
zpětné ohlédnutí za dějinami architektury. Pro naše rané předky byl posvátný
například háj, les či jiné místo v přírodě,“ přibližuje smysl projektu jeho autor Jiří Černický. Umělec upozorňuje, že právě z tohoto konceptu následně
vycházela starověká a středověká archi-

Jabloně, topoly a jedle budou dotvářet jedinečnou katedrálu ještě desítky let.
FOTO | DUŠAN KOMENDA
tektura. „Třeba stavitelé katedrál využívali strukturu dubů. Tuto historickou
zkušenost jsme se pokusili využít nyní
tím, že jsme navrátili architekturu zpět
do lesa a vytvořili katedrálu stromů.“
Projekt za více než půl milionu korun
zaplatila z větší části soukromá firma,
valašskomeziříčská radnice uvolnila
z vlastního rozpočtu 51 tisíc korun.
Listnatá katedrála by se měla v příštích letech stát také netradičním místem pro svatby či menší církevní slavnosti.
V plánu je rovněž propojení s památníkem obětí II. světové války, jenž stojí

„

na Helštýně od roku 1948. Tuto stavbu
architektů Josefa Místeckého a Jaroslava Hlaváče doplnil roku 2019 v rámci
její rekonstrukce půdorys barokního letohrádku Belvedere, který zde stál až
do poloviny 19. století.

Pro naše rané
předky byl
posvátný například
háj, les či jiné místo
v přírodě.

INZERCE
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ŠOKUJICÍ OBJEV BRITSKÝCH VĚDCŮ:

S touto metodou
zhubnete 5 kg za týden
bez újmy na zdraví
Již 320 000 lidí se podařilo bezpečně zbavit nadváhy hubnutím
2,3 a dokonce i 5 kg za týden. Opakované studie potvrzují, že přírodní
kúra funguje v 91% případů. I u těch nejvíce obézních lidí, u kterých
nefungují žádné diety. Za svou výjimečnou účinnost vděčí své
překvapivé formě podání.

I

když je přípravek britského
profesora stoprocentně rostlinný, odstraňuje přebytečný tuk rychleji než nejsilnější
chemické tukové hořáky. Brzdí
nadměrný pocit hladu a eliminuje nutkání na občerstvení
mezi jídly. Je natolik účinný, že
funguje i u lidi, kterým se nepodařilo zhubnout po dobu 10, 15
nebo dokonce i 20 let, i když se
snažili. Díky ní může každý, bez
ohledu na věk a příčinu nadváhy, získat štíhlou postavu nebývalým tempem.

5 kg méně za 7 dní
Potvrzuje to výzkum, kdy účastníci studie (ženy a muži ve věku
35-75 let) testovali novou metodu po dobu 4 týdnů, přičemž
neměnili své stravovací návyky
ani necvičili. Ukázalo se, že během testu 89% z nich zhublo až
5 kg za první týden.
Po 30 dnech byla průměrná
ztráta hmotnosti 10,91 kg,
a účastníci testu měli nižší hladinu špatného cholesterolu.
Navíc lidé, kteří si před testem
stěžovali na bolesti kloubů,
po jeho ukončení pocítili úlevu. Další účastníci se dokonce
předháněli v prezentaci zdravotních přínosu, které pro ně

plynou z kúry: lepší spánek,
zvýšená imunita a příval energie. Kromě toho žádný z účastníků studie netrpěl nedostatkem základních vitaminů
a minerálů a nevykazoval žádné vedlejší účinky této metody.

Co způsobuje tak rychlé
hubnutí?
Tvůrce metody vysvětluje,
v čem spočívá tajemství jeho
metody:
„Všechno, co potřebujeme pro
úspěšné hubnutí, můžeme
najít v přírodě. Yerba mate,
nebo Cesmína paraguayská,
má silné odtučňovací vlastnosti. Jediný problém představoval dosud způsob podání. Tradiční pilulky nejsou
řešením, protože místo toho,
aby působily přímo na tukovou tkáň, nejprve se dostanou
do žaludku. V důsledku se jich
vstřebává pouze 5-7% a jejích
zeštíhlující síla se nevyužije.
Proto jsem spolu se svým
týmem hledal další řešení.
Takto jsme vytvořili transdermální metodu. Nejsilnější zeštíhlující přísady jsme
umístili do náplasti. Jakmile
nalepíte náplast na tělo, ta

Tuk mizí šíleným tempem – ztrácíte až 5 kg za týden
Rostlinná kombinace přísad odstraňujících tuk

ičí
Tato náplast n
k
přebytečný tu
na celém těle

vytváří teplo a přísady se do
organismu postupně uvolňují. Rychle pronikají kůží,
dostávají se do krve a do
hlubokých vrstev tuku. Tam
okamžitě rozkládají tukové
buňky, které jsou pak odstraněny z těla spolu s toxiny.
Díky tomu se dosud zpomalený metabolismus rozběhne
a zrychlí se až o 150%!
Díky transdermální metodě
jsou navíc přísady rovnoměrně rozložené. Není to tak,
že jestli nalepíte náplast na
břicho, tak se zbavíte pouze
tuku z břicha. Zhubne cele
vaše tělo, nezáleží na tom,
kam nalepíte náplast“.

1 náplast za den zaručuje
úbytek hmotností

„Znovu jsem získala
kontrolu nad svou
váhou a životem“

„

Věříte tomu, že
jsem s nadváhou bojovala 17 let? Otravné
diety, cvičení... Ani třídenní hladovky nepřinášely žádné výsledky.
Byla jsem zdrcená. Místo hubnutí
jsem si ničila zdraví a nervy. Nevím, jak by to dopadlo, pokud bych
se nedozvěděla o této metodě.
Když jsem si nalepila první náplast na rameno, připadalo mi to
jako průlom.Již po týdnu jsem vážila
o 4,5 kg méně. Za měsíc jsem
zhubla 11 kg. Po dalších 6 týdnech – dalších 10 kg. Konečně si
na mě děti ve škole přestaly ukazovat prstem na chodbě a vysmívat
se mi za zády. Znovu jsem získala
sebevědomí a cítím se jako nově
zrozená“.
Monika V. (41 let),
učitelka z Kutné Hory, zhubla 21 kg

Zapomenete na zdravotní
Dosažení takových výsledků je extrémně jednoduché. problémy způsobené nadváStačí, že každé ráno, hned hou. Pocítíte přiliv energie.
po tom, co vstanete, nalepí- Budete se cítit lehce a zdravě.
te náplast na tělo (na břicho,
Transdermální kúru lze
rameno, záda, stehno – nej- objednat pouze telefonicdůležitější je vaše pohodlí). ky. Vaše objednávka je bezNoste ji celý den a druhý den pečná, nemusíte platit přeráno ji sundejte. Na nic jiné- dem – zaplatíte teprve při
ho nemusíte myslet. Hned převzetí balíku. Díky spepo 7 dnech používání budete ciální dotaci prvních 100
lehčí o 3-5 kilogramů.
lidí muže nabídku využít až
Po měsíci kúry budete vá- o 100% levněji. Rozhoduje
žit o 10-13 kg méně a zba- pořadí objednávek.
víte se 9-10%
Z tele
vizní re
klamy
přebytečné
tukové tkáně.
Bez vyhazování
Prvních 100 lidí, kteří zavolají
peněz za diety
a doplňky stravy,
před 01.08.2022 obdrží biostimulační
které nefungují.
zeštíhlující kúru ZDARMA!
Váš
metabolismus se zlepší
a bude fungovat Zavolejte:
Po - Pá 8 - 20 hod., So - Ne 9 - 18 hod.
v souladu s Va(obyčejný místní hovor bez dodatečných poplatků)
ším tělem.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Hluboká
vrstva kůže
Tukové
buňky
Přebytečné tukové
buňky

Rostlinné přísady
rozbíjejí tuky

Odstraněný tuk

Náplast nalepená na pokožku uvolňuje zeštíhlující látky přímo do tukové tkáně,
rozbijí ji a odstraňuje z těla. Přebytečný tuk není totiž nic jiného než toxiny,
které se nacházejí v těle a zpomalují metabolismus. Díky náplastím Vaše tělo
hubne 24 hodin denně, aniž byste museli cokoliv dělat.

TV

29 684 97 72

TV program týdeníku 5plus2

sobota 30. července 2022

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

7.10 Florijánkovo štěstí 7.50 Vojáček a dračí
princezna 8.40 Pečení na neděli 9.10 Otec
Brown IX 10.00 Slovácko sa nesúdí (9, 10/12)
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby – letní
speciál 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Když hraje klarinet 14.00 Tři princezny
tanečnice 14.50 Paní Liška 15.25 Já už budu
hodný, dědečku! 16.55 Hercule Poirot 18.30
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

7.25 Co nového, Scooby-Doo? (10-12) 8.35
Inkoustové srdce 10.30 Policejní akademie 3:
Znovu ve výcviku 12.10 Souboj na talíři 13.10
Malý pitaval z velkého města (8, 9) 15.45
Znovu ve hře 17.40 Comeback 18.15
Comeback 18.50 Hospoda (30) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Olympiáda Bolka a Lolka 6.25 M.A.S.H
(123) 6.55 M.A.S.H (124) 7.20 M.A.S.H (125)
7.55 M.A.S.H (126) 8.25 Cyklosalon.tv 9.00
Autosalon.tv 10.05 Máme rádi Česko 11.55
Máma na zabití (4) 13.10 Odvrácená tvář
Paříže (2) 15.05 Parta hic. Filmová komedie
(ČR, 1976). Hrají V. Babka, V. Menšík,
J. Skopeček, J. Kemr, J. Dvořák a další. Režie
H. Bočan 17.00 Advokátka Věra. Veselohra
(ČR, 1937) 18.52 Počasí 18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy 19.55 Showtime

6.10 Umění je cool 7.45 Pevnost Boyard (9) 10.15
Re-play 10.50 Re-play: Tutorial 11.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (5) 12.20 Simpsonovi V
(21, 22) 13.20 Simpsonovi VI (1, 2) 14.20 Propast
17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (6) 18.15
Simpsonovi VII (2) 18.45 Simpsonovi VII (3) 19.15
Simpsonovi VII (4) 19.45 Simpsonovi VII (5) 20.15
Eragon 22.20 Bitva o Sevastopol, válečný film
(Rus./Ukr., 2015) 0.55 Simpsonovi VII (2)

20.10 O zakletém králi
a odvážném Martinovi
Pohádka (SR/ČR, 2018).
Hrají S. Kollárová, R. Autner,
T. Maštalír, L. Vaculík, C. Kassai.
Režie P. Bebjak
21.30 Klub odložených žen
Komedie (USA, 1996).
Hrají B. Midlerová, G. Hawnová,
D. Keatonová, M. Smithová,
D. Hedaya. Režie H. Wilson
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.10 Frank Riva (5/6)
Rudý anděl. Krimiseriál
(Fr., 2004)
0.50 Osudové lásky
1.20 Toulavá kamera
1.50 Objektiv
2.20 Na forbíně TM
3.00 Bolkoviny
3.45 Banánové rybičky
4.10 Bydlení je hra

Joj Family
SOBOTA 5.45 Krimi 6.10 Noviny 6.45 Policisté

v akci 7.40 Policisté v akci 8.45 Policisté v akci
9.40 DELUKSE (4) 10.50 Profesionálové (5, 6/18)
12.40 Plechová kavalérie (2/7) 13.45 Země v ohrožení 15.40 V sedmém nebi 17.50 Nové bydlení –
Design 2 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Nemocnice 21.25 Džusový román 23.05 Dr.
Ludsky (10/10) 0.15 Policisté v akci

NEDĚLE 5.30 Krimi 5.50 Noviny 6.25 Krimi

6.50 Noviny 7.30 Skutečné příběhy 8.30 Policisté
v akci 9.30 Policisté v akci 10.25 Profesionálové
(7, 8/18) 12.20 Dynastie Nováků (7) 13.25 Velitel
(5) 15.10 Džusový román 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.30 Velké sedlo (3) 23.35
Nemocnice 0.35 Profesionálové (7/18)

PONDĚLÍ 6.30 Noviny 7.00 Nevinní (15) 8.05
Soudní síň – cz 9.00 Soudní síň 11.05 První oddělení II 11.55 Soudní síň 12.55 Nevinní (16) 14.00
Soudní síň 16.05 Policisté v akci 17.05 Soudní síň
18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Země v ohrožení 22.10 Dynastie Nováků (7)
23.15 První oddělení II 0.10 Nová zahrada

SÉRUM PRAVDY

KATASTROFICKÝ

20.20 San Andreas
Katastrofický film (USA, 2015)
22.40 Ava: Bez soucitu
Akční film (USA, 2020)
0.35 Policejní akademie 3: Znovu ve
výcviku
Komedie (USA, 1986)
2.05 Specialisté (98)
2.55 Kriminálka Las Vegas IV

ÚTERÝ 9.00 Soudní síň 10.00 Soudní síň 11.05

První oddělení II 12.00 Soudní síň 13.00 Nevinní
(17) 14.00 Soudní síň 16.05 Policisté v akci 17.05
Soudní síň 18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Velitel (5) 21.55 Skutečné příběhy
23.05 První oddělení II 0.00 Nová zahrada

STŘEDA 9.00 Soudní síň 11.00 První oddělení II

11.55 Soudní síň 12.55 Nevinní (18) 13.55 Soudní síň
16.05 Policisté v akci 17.05 Soudní síň 18.00 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Velké sedlo
(3) 21.25 Plechová kavalérie (3) 22.30 První oddělení II 23.25 Nová zahrada 0.15 Divocí koně II (10)

ČTVRTEK 11.05 První oddělení II 12.00 Soudní
síň 13.00 Nevinní (19) 14.00 Soudní síň 16.00
Policisté v akci 17.00 Soudní síň 18.00 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Chlapi přece
nepláčou 22.05 Dr. Dokonalý (1) 23.00 První oddělení II 23.55 Nová zahrada 0.35 Divocí koně II (11)
PÁTEK 8.55 Soudní síň 11.00 První oddělení II

11.55 Soudní síň 12.55 Nevinní (20) 13.55 Soudní síň
16.00 Policisté v akci 17.00 Soudní síň 18.00 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Šťastná
rybka (1) 21.20 Šťastná rybka (2) 22.20 Delukse II
(5) 23.25 První oddělení II 0.15 Nová zahrada

20.15 Temný Kraj (10)
Jezinky 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková, J. Teplý, K. Zima,
M. Trnavský. Režie J. Bártů
21.30 V. I. P. vraždy II (9)
V zajetí vzdálené budoucnosti.
Detektivní seriál (ČR, 2017). Hrají
S. Norisová, P. Děrgel, J. Dvořák,
M. Vladyka, J. Révai. Režie
J. Bártů
22.55 Základní instinkt
Thriller (USA, 1992).
Hrají M. Douglas, S. Stoneová,
G. Dzundza, J. Tripplehornová.
Režie P. Verhoeven
1.40 Vetřelec: Covenant
Sci-fi horor (USA/VB, 2017).
Hrají M. Fassbender, K. Waterstonová, B. Crudup, D. McBride,
D. Bichir. Režie R. Scott
4.10 Tichá msta
Thriller (USA, 2017)

Relax
SOBOTA 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

Teleshopping 7.25 Vášnivý polibek 8.20 Vášnivý
polibek 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20
Vaříme! 15.55 Mariana, královna noci 17.55 Vášnivý
polibek 19.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Teleshopping 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

Teleshopping 7.25 Vášnivý polibek 9.20 Ostře
sledovaný vlak 9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Námořní hlídka 15.55 Mariana,
královna noci 17.55 Vášnivý polibek 18.55 Vášnivý
polibek 19.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 9.20 Krampovoloviny 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55
Vášnivý polibek 18.55 Vášnivý polibek 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.45 Hamouni 8.20 Dr. House (13, 14) 10.05
Pravidla neplatí 12.30 Dědictví aneb Kurva se neříká
14.40 Legenda o sovích strážcích, animovaný film
(USA/Austr., 2010) 16.20 1 a 1/2 policajta, krimikomedie (USA, 1993) 18.10 Pan Church, komediální
drama (USA, 2016) 20.00 Psí poslání 2, dobrodružný film (USA, 2019) 22.05 Prci, prci, prcičky:
Kniha lásky, komedie (USA, 2009) 0.00 Hořký
život komika, komedie (USA, 2016)

Prima Max
6.05 Nad krajinou 6.40 M.A.S.H 7.05 Námořní
vyšetřovací služba X (8, 9) 9.05 Tvoje, moje a naše
10.50 Hvězdný prach 13.25 Fantastická čtyřka,
akční sci-fi film (USA/N, 2005) 15.30 Let’s Dance
5, taneční film (USA, 2014) 17.50 Zejtra napořád,
romantická komedie (ČR/SR, 2014) 20.00 Slečna
zamilovaná, komedie (USA, 2009) 22.10
Jeruzalém: Brána do pekel, horor (Izr., 2015) 0.00
Bitva o Sevastopol, válečný film (Rus./Ukr., 2015)

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Mariana, královna noci 17.55 Vášnivý polibek 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Mariana, královna noci 17.55 Vášnivý polibek
19.55 Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.45 Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Námořní hlídka 15.55 Mariana,
královna noci 17.55 Vášnivý polibek 19.55 Esmeralda
20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové

zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Mariana, královna noci 17.55 Vášnivý polibek
19.55 Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČÍSLO 415

neděle 31. července 2022
ČT1
6.00

12.50
13.00
13.05
14.05
14.50
15.25
16.35
17.30
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.55
23.09
23.10
23.55
1.25
1.30

Zajímavosti z regionů 6.25 Osudové
lásky 6.55 Já už budu hodný, dědečku!
8.15 Úsměvy Aleny Vránové 9.00
Všechno, co mám ráda 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Velké sedlo (5)
11.50 Vlak dětství a naděje (4/6)

Postřehy odjinud
Zprávy
Stín
Paví král
Pohádka z Kampy
Recepty doktora Kudrny
Dynastie Nováků (5/13)
Šéfe, vrať se!
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Teorie tygra
Rubín má barvu krve
Výsledky losování Šťastných 10
Případy detektiva Murdocha XIV
Detektiv Endeavour Morse II
Sváteční slovo předsedy Českého
sdružení Církve adventistů Víta
Vursta
Žiješ jenom 2x

Nova
6.10
7.00
7.50
8.10
9.25
10.30
12.55
14.05
15.20
17.35
19.30
20.20
21.25
22.35
1.10
3.20
3.45
4.45

Looney Tunes: Úžasná show II
(8, 9)
Co nového, Scooby-Doo? (13, 14)
Co nového, Scooby-Doo? II (1)
Chytrá horákyně
Pohádka (N, 2009)
Z pekla štěstí (5)
Láska přes internet
Romantická komedie (USA, 1998)
Sanitka 2 (3)
Sanitka 2 (4)
Babovřesky 2
Komedie (ČR, 2014)
Brácha za všechny peníze
Komedie (ČR, 1978)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava III (4)
Kriminálka Anděl (5)
Bourneův odkaz
Akční film (USA, 2012)
Láska přes internet
Romantická komedie (USA,
1998)
Babicovy dobroty (10)
Chytrá horákyně
Pohádka (N, 2009)
Novashopping

Prima
6.15
6.40
7.45
8.50
9.25
9.55
10.50
11.55
12.50
13.05
13.50
15.20
16.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.30
0.45
3.45
5.40

Olympiáda Bolka a Lolka
M.A.S.H (125, 126)
M.A.S.H (127, 128)
Prima Svět
Prima ČESKO
Rozpal to ve Španělsku, šéfe!
Pohádkových 7 pádů Honzy
Dědka
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Temný Kraj (10)
V. I. P. vraždy II (9)
Zejtra napořád
Romantická komedie (ČR/SR,
2014)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Léto s gentlemanem
Romantická komedie (ČR, 2018)
Přání smrti
Akční film (USA, 2018)
Kingsman: Zlatý kruh
Akční film (VB/USA, 2017)
Odvrácená tvář Paříže (2)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.00 Lovingovi 8.40 1 a 1/2 policajta 10.25
Legenda o sovích strážcích 12.10 Pan Church 14.05
Psí poslání 2 16.10 Vánoce v hotelu Riviera 18.05 Je
to i můj život, drama (USA, 2009) 20.00 Troja,
akční dobrodružný film (USA/VB/Malta, 2004)
23.05 Nezvratný osud 5, horor (Kan./USA, 2011)
0.50 Ava: Bez soucitu, akční film (USA, 2020)

Prima cool
6.05 Pevnost Boyard (9, 10) 10.55 Autosalon.tv
12.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (6) 13.05
Simpsonovi VI (3-6) 15.10 Eragon 17.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (7) 18.15 Simpsonovi VII
(6) 18.45 Simpsonovi VII (7) 19.15 Simpsonovi VII
(8) 19.45 Simpsonovi VII (9) 20.15 Kingsman: Zlatý
kruh 23.10 Otevřené moře, dobrodružné drama
(USA, 2003) 0.50 Simpsonovi VII (6)

Prima Max
5.35 Nad krajinou 6.05 Nad krajinou 6.35 M.A.S.H
7.10 M.A.S.H 7.30 Námořní vyšetřovací služba X
(9, 10) 9.25 Advokátka Věra 11.15 Jurský svět 13.45
Let’s Dance 5 16.05 Poslední čas na lásku 17.55
Slečna zamilovaná, komedie (USA, 2009) 20.00
Kráska a zvíře, romantický fantasy film (Fr./N, 2014)
22.25 Total Recall, akční sci-fi film (USA, 1990)
0.50 Přání smrti, akční film (USA, 2018)

pondělí 1. srpna 2022
ČT1
6.00

Kluci v akci 6.20 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 Zdravotní škola III (1/6)
9.45 Chalupáři (9/11) 10.40 Tři princezny tanečnice. Pohádka (ČR, 1984)
11.30 Klenoty naší krajiny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Taková normální rodinka (5/8)
13.25 Na cestě po Třeboňsku
13.55 Počesku
14.05 Lázně
14.30 Klub odložených žen
16.15 Zdravotní škola III (2/6)
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování SAZKAmobil šance
20.10 Případy 1. oddělení II (3/8)
21.15 Hříšní lidé města brněnského (1/4)
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
22.25 Vinnetou a Old Firehand
0.00 Klenoty naší krajiny

Nova
5.55
8.20
8.35
9.45
11.05
12.00
12.25
12.30
13.45
14.40
15.35
16.57
17.00
17.40
18.50
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
0.15
1.05
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Policie Modrava III (4)
Výměna manželek III
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (116)
Dr. House (15)
Dr. House (16)
Výměna manželek III
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (31)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (99)
Krimiseriál (ČR, 2019)
Specialisté (100)
Krimiseriál (ČR, 2019)
Policie Chicago VI (10)
Dr. House (15)
Dr. House (16)
Policie Chicago VI (10)
Novashopping

Prima
6.10
7.00
8.15
8.45
9.15
10.35
11.35
12.45
13.50
14.45
15.50
16.50
17.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
23.25
0.35
1.40
2.50

M.A.S.H (128)
Nový den
M.A.S.H (129)
M.A.S.H (130)
Temný Kraj (10)
Walker, Texas Ranger IV
(11)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
(1)
Komisař Rex (8)
Námořní vyšetřovací služba VII
(20)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Singl švindl
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Vinaři (11)
Parta hic
Filmová komedie (ČR, 1976)
Ano, šéfe!
Z místa činu
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
(1)
Komisař Rex (8)

Nova Cinema
6.35 Pravidla neplatí 9.25 Je to i můj život 11.20 Psí
poslání 2 13.45 Inkoustové srdce, 15.40 Troja 18.35
Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku, komedie
(USA, 1986) 20.00 San Andreas, katastrofický film
(USA, 2015) 22.10 Čarodějky: Pověst z Nové Anglie,
mysteriózní horor (USA/Kan., 2015) 23.50
Nezvratný osud 5, horor (Kan./USA, 2011)

Prima cool
8.10 Top Gear speciál (4) 9.20 Top Gear speciál
(1/2) 10.25 Hvězdná brána IV (3, 4) 12.25 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (7) 13.20 Simpsonovi VI
(7-10) 15.10 Hvězdná brána IV (5, 6) 17.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (8) 18.15 Simpsonovi VII
(10-13) 20.15 Prima Partička – prostě to nejlepší
21.20 Partička 22.05 Námořní vyšetřovací služba L. A.
XI (11) 23.10 Re-play 23.45 Simpsonovi VII (10, 11)

Prima Max
6.05 Meteor Monster Truck 6.40 M.A.S.H 7.10
M.A.S.H 7.35 Námořní vyšetřovací služba X (10, 11)
9.25 Zaprášená tajemství 11.20 Souboj u El Diablo
13.40 Poslední čas na lásku 15.40 Moc kouzel,
rodinný film (USA, 2019) 17.35 Kráska a zvíře,
romantický fantasy film (Fr./N, 2014) 20.00 Dárce,
sci-fi film (USA, 2014) 22.00 Černá labuť, drama
(USA, 2010) 0.20 Kingsman: Zlatý kruh

úterý 2. srpna 2022
ČT1
6.00

Po stopách hvězd 6.25 Cestománie
6.59 Studio 6 9.00 Zdravotní škola III
(2/6) 9.45 Chalupáři (10/11) 10.35 Když
hraje klarinet 11.30 Klenoty naší krajiny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Taková normální rodinka (6/8)
13.20 Na cestě po hanáckém Slovácku
13.45 Velké sedlo (5)
14.40 Vinnetou a Old Firehand
Western (N/Jug., 1966)
16.10 Zdravotní škola III (3/6)
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Gympl
Komedie (ČR, 2007)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Komisař Moulin
23.30 Schimanski
1.05 Bydlení je hra
1.25 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.25
8.40
9.45
11.05
12.00
12.30
12.35
13.50
14.48
15.45
16.57
17.00
17.40
18.50
19.30
20.20
21.40
22.45
23.35
0.30
1.25
2.05
2.45
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Specialisté (99)
Výměna manželek III
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (117)
Dr. House (17)
Dr. House (18)
Výměna manželek II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (32)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Šéfka (7)
Souboj na talíři
Policie Chicago VI (11)
Dr. House (17)
Dr. House (18)
Policie Chicago VI (11)
Souboj na talíři
Na lovu
Doktoři z Počátků (116)

Prima
6.15
7.00
8.15
9.20
10.35
11.35
12.45
13.45
14.45
15.50
16.50
17.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.30
23.45
0.50
1.50
2.50

M.A.S.H (130)
Nový den
M.A.S.H (131, 132)
Vinaři (11)
Walker, Texas Ranger IV (12)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
(2)
Komisař Rex (9)
Námořní vyšetřovací služba VII
(21)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Singl švindl
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Pohádkových 7 pádů Honzy
Dědka
Máma na zabití (5)
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Z místa činu
Námořní vyšetřovací služba VII
(21)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
(2)

Nova Cinema
5.35 Lovingovi 7.25 1 a 1/2 policajta 9.40 Dr. House
(15) 10.30 Dr. House (16) 11.25 Troja 14.45 Policejní
akademie 3: Znovu ve výcviku 16.15 Brácha za
všechny peníze 17.55 Babovřesky 2 20.00
Bourneův odkaz, akční film (USA, 2012) 22.30
Rachot v Bronxu, akční komedie (HG/Kan., 1995)
0.10 Čarodějky: Pověst z Nové Anglie

Prima cool
9.20 Top Gear speciál (2/2) 10.25 Hvězdná brána IV
(5, 6) 12.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (8)
13.20 Simpsonovi VI (11-14) 15.10 Hvězdná brána IV
(7, 8) 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (9)
18.15 Simpsonovi VII (14-17) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. XII (5) 21.05 Show Jana Krause
22.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (12) 23.10
Re-play: Tutorial 23.45 Simpsonovi VII (14-16)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.50 Meteor Monster Truck 7.20
M.A.S.H 7.50 M.A.S.H 8.25 M.A.S.H 8.55 Námořní
vyšetřovací služba X (11, 12) 10.45 Advokátka Věra
12.30 Osudový návrat 14.15 Moc kouzel, rodinný
film (USA, 2019) 16.15 Vraždy odvedle 18.10 Dárce,
sci-fi film (USA, 2014) 20.00 Nejdelší den, válečné
drama (USA, 1962) 23.50 Tajemná huldra, horor
(Nor., 2012)

středa 3. srpna 2022
ČT1
6.00

Hobby naší doby – letní speciál 6.25
Cestománie 6.59 Studio 6 9.00
Zdravotní škola III (3/6) 9.45 Toulavá
kamera 10.15 Objektiv 10.50 Úsměvy
Aleny Vránové 11.30 Klenoty naší
krajiny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Taková normální rodinka (7/8)
13.15 Na cestě po Strážnicku
13.40 Zip
14.10 Dynastie Nováků (5/13)
15.00 Rubín má barvu krve
16.15 Zdravotní škola III (4/6)
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Hříšní lidé města pražského (9)
21.15 Vraždy v kruhu
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Detektiv Endeavour Morse II
0.05 Klenoty naší krajiny

Nova
5.55
8.35
8.50
9.55
11.05
12.00
12.25
12.30
13.45
14.40
15.35
16.57
17.00
17.40
18.50
19.30
20.20
21.40
22.10
22.50
23.45
0.40
1.30
2.10
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Specialisté (100)
Výměna manželek II
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (118)
Dr. House (19)
Dr. House (20)
Výměna manželek III
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (33)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
Comeback
Comeback
Policie Chicago VI (12)
Dr. House (19)
Dr. House (20)
Policie Chicago VI (12)
Comeback
Na lovu

Prima
6.10
7.00
8.10
8.45
9.15
10.30
11.30
12.30
13.40
14.40
15.50
16.50
17.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.40
1.40
2.35

M.A.S.H (131)
Nový den
M.A.S.H (132)
M.A.S.H (133)
Mordparta (5)
Walker, Texas Ranger IV (13)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
(3)
Komisař Rex (10)
Námořní vyšetřovací služba VII
(22)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Singl švindl
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Vinaři (12)
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Rozpal to ve Španělsku, šéfe!
Z místa činu
Námořní vyšetřovací služba VII
(22)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
(3)

Nova Cinema
5.55 Pan Church 7.30 Inkoustové srdce 9.50 Dr.
House (17, 18) 11.35 Vánoce v hotelu Riviera 13.50
Láska přes internet 16.05 Znovu ve hře 17.55 San
Andreas, katastrofický film (USA, 2015) 20.00 Jak
sbalit milionáře, romantická komedie (Pol., 2019)
22.00 Pluto Nash, komedie (USA, 2002) 23.40
Bourneův odkaz, akční film (USA, 2012)

Prima cool
8.10 Top Gear speciál (6) 9.25 Top Gear speciál
(1/2) 10.25 Hvězdná brána IV (7, 8) 12.25 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (9) 13.20 Simpsonovi VI
(15-18) 15.10 Hvězdná brána IV (9, 10) 17.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (10) 18.15 Simpsonovi VII
(18-21) 20.15 Autosalon.tv 21.15 Top Gear: Indický
speciál 23.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. XI
(13) 0.20 Cyklosalon.tv 0.55 Simpsonovi VII (18)

Prima Max
5.35 Nad krajinou 6.00 Meteor Monster Truck 6.15
M.A.S.H 6.45 Jurský svět, dobrodružný film (USA,
2015) 9.15 Rain Man, drama (USA, 1988) 12.10
Vraždy odvedle 13.55 Můžete mi kdy odpustit?,
komedie (USA, 2018) 16.10 Nejdelší den, válečné
drama (USA, 1962) 20.00 Nadějné vyhlídky,
romantické drama (VB, 2012) 22.40 Nenávist,
kterou jsi probudil, krimifilm (USA, 2018)

čtvrtek 4. srpna 2022
ČT1
6.00

Žiješ jenom 2x 6.25 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 Zdravotní škola III
(4/6) 9.45 Otec Brown IX 10.30
Pečení na neděli 11.00 Po stopách
hvězd 11.30 Klenoty naší krajiny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Taková normální rodinka (8/8)
13.05 Na cestě po České Kanadě
13.35 Všechno, co mám ráda
14.15 Jako malé děti
15.05 Slovácko sa nesúdí (9/12)
15.40 Slovácko sa nesúdí (10/12)
16.15 Zdravotní škola III (5/6)
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Ďáblova lest (3/3)
21.15 Nespavost
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Hercule Poirot
0.15 Samuraj
1.55 Klenoty naší krajiny

Nova
5.55
8.15
8.35
9.45
11.05
12.00
12.25
12.30
13.45
14.40
15.35
16.57
17.00
17.40
18.50
19.30
20.20
21.30
22.50
23.45
0.35
1.30
2.10
2.35
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Šéfka (7)
Výměna manželek III
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (119)
Dr. House (21)
Dr. House (22)
Výměna manželek III
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (34)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Malý pitaval z velkého města (10)
Malý pitaval z velkého města (11)
Policie Chicago VI (13)
Dr. House (21)
Dr. House (22)
Policie Chicago VI (13)
Comeback
Na lovu
Doktoři z Počátků (118)

Prima
6.15
7.00
8.10
9.15
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.40
23.55
1.00
2.00
2.55

M.A.S.H (133)
Nový den
M.A.S.H (134, 135)
Vinaři (12)
Walker, Texas Ranger IV (14)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
(4)
Komisař Rex (11)
Námořní vyšetřovací služba VII
(23)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Singl švindl
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy
Dobrodružný film (USA, 1981)
Inkognito
Ano, šéfe!
Z místa činu
Námořní vyšetřovací služba VII
(23)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
(4)

Nova Cinema
5.40 Vánoce v hotelu Riviera 7.10 Láska přes internet 9.55 Dr. House (19, 20) 12.00 K-9 2: Můj přítel
se studeným čumákem 13.45 Brácha za všechny
peníze 15.25 Jak sbalit milionáře 17.20 Kontakt
20.00 Mystery, Aljaška, komedie (USA/Kan., 1999)
22.20 Hadi v letadle, akční film (USA/N/Kan.,
2006) 0.10 Pluto Nash, komedie (USA, 2002)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.30 Partička 7.45 Re-play 8.15
Top Gear speciál (7) 9.25 Top Gear speciál (2/2)
10.25 Hvězdná brána IV (9, 10) 12.20 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (10) 13.20 Simpsonovi VI
(19-22) 15.10 Hvězdná brána IV (11, 12) 17.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (11) 18.15
Simpsonovi VII (22-25) 20.15 Partička XXL 22.00
Univerzální voják 0.15 Simpsonovi VII (22)

Prima Max
6.00 Meteor Monster Truck 6.30 M.A.S.H 6.55
Námořní vyšetřovací služba X (13) 7.55 Propast
10.50 Let’s Dance 5 13.05 Můžete mi kdy odpustit?
15.20 Wilson, komedie (USA, 2017) 17.20 Nadějné
vyhlídky, romantické drama (VB, 2012) 20.00 Duše
jako kaviár, komediální drama (ČR, 2004) 22.25
Poslední skotský král, thriller (VB, 2006) 0.55
Nenávist, kterou jsi probudil, krimifilm (USA, 2018)

pátek 5. srpna 2022
ČT1
6.00

Žiješ jenom 2x 6.25 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 Zdravotní škola III
(5/6) 9.45 Hříšní lidé města pražského (9) 10.45 Paví král 11.30 Hobby
naší doby – letní speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Duhový luk (1/13)
13.20 Na cestě po Karlovarském kraji
13.45 Vlak dětství a naděje (4/6)
14.50 Kluci v akci
15.20 Příběhy slavných... Josef Bláha
16.15 Zdravotní škola III (6/6)
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Chalupáři (11/11)
21.05 Všechnopárty
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Šéfe, jdeme na to!
23.25 Případy detektiva Murdocha XIV
0.10 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.20
8.35
9.45
11.05
12.00
12.25
12.30
13.45
14.40
15.35
16.57
17.00
17.40
18.50
19.30
20.20
22.30
0.40
1.35
2.15
3.00
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Kriminálka Anděl (5)
Výměna manželek III
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (120)
Dr. House II (1)
Dr. House II (2)
Výměna manželek III
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (35)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Babovřesky 3
Komedie (ČR, 2015)
Specialista
Akční film (USA, 1994)
Dr. House II (1)
Dr. House II (2)
Na lovu
Na lovu
Doktoři z Počátků

Prima
6.10
7.00
8.10
8.40
9.05
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.25
0.35
1.35
2.35
3.30

M.A.S.H (135)
Nový den
M.A.S.H (136)
M.A.S.H (137)
V. I. P. vraždy II (9)
Walker, Texas Ranger IV (15)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
(5)
Komisař Rex (12)
Námořní vyšetřovací služba VII
(24)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Singl švindl
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Máme rádi Česko
Mordparta (6)
Ano, šéfe!
Z místa činu
Námořní vyšetřovací služba VII
(24)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
(5)
Komisař Rex (12)

Nova Cinema
5.50 Chytrá horákyně 6.50 Kontakt 9.55 Dr. House
(21, 22) 12.05 Jak sbalit milionáře 14.00 Dívka
15.45 Babovřesky 2 17.50 Podivná tajemství 20.00
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 21.35
Sejmi je všechny, akční film (USA, 2007) 23.00
Hadi v letadle, akční film (USA/N/Kan., 2006) 1.00
Mystery, Aljaška, komedie (USA/Kan., 1999)

Prima cool
6.15 Autosalon.tv 7.40 Re-play: Tutorial 8.05 Top
Gear speciál (8, 1) 10.25 Hvězdná brána IV (11, 12)
12.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (11) 13.20
Simpsonovi VI (23-25) 14.50 Simpsonovi VII (1)
15.10 Hvězdná brána IV (13, 14) 17.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (12) 18.15 Simpsonovi VIII
(1-4) 20.15 Hvězdná brána: třetí říše 22.30
Krokodýl zabiják 0.25 Simpsonovi VIII (1, 2)

Prima Max
6.00 Meteor Monster Truck 6.20 M.A.S.H 6.50
M.A.S.H 7.20 M.A.S.H 7.50 M.A.S.H 8.25 Námořní
vyšetřovací služba X (13, 14) 10.20 Poslední čas na
lásku 12.05 Eragon 14.20 Wilson 16.15 Zaprášená
tajemství 18.10 Zákon přitažlivosti, romantický film
(VB, 2004) 20.00 Léto s gentlemanem, romantická
komedie (ČR, 2018) 22.05 Univerzální voják, sci-fi
film (USA, 1992) 0.20 Poslední skotský král

28 29. července 2022

Česká republika

Svého slavného
předka musela
rodina tajit
Prastrýc Josefa Mendela byl zakladatelem genetiky.
Jenomže komunisté za jeho dětských let oslavovali
ruského šlechtitele a ovocnáře Ivana Vladimiroviče
Mičurina, proto se Josef světově uznávaným
příbuzným nechlubil. Svůj původ si ověřil později.
ANTONÍN PELÍŠEK

potkal. Když jsem jí odpověděl, že je to
podle mě duch, který prostupuje celý
vesmír, nevěděla, co na to říct. Po hodině si mě předvolala a řekla: Pepíku, jestli tak budeš pokračovat, na žádnou školu se nedostaneš,“ vzpomíná.
Skoro komicky se dnes jeví další příhody ze sedmdesátých let minulého století. Například když skupina vědců z Japonska hledala marně v Brně Mendelovu sochu nebo nějaké údaje o známém
genetikovi. „Jeho socha pocházející
z doby první republiky stávala na Mendlově náměstí v Brně, ale v té době už ležela na skládce a informace k jeho osobnosti scházely. To bylo i našim funkcionářům trapné. A tak se po vzácné návštěvě najednou socha našla a vrátila se
alespoň na čestné místo v místním augustiniánském klášteře,“ připomíná.

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Josef Mendel
je příbuzným světově uznávaného otce
genetiky Gregora Johanna Mendela
a také mu je podobný. Podle dobových
fotografií svého předka v základních rysech nezapře. „Občas to slýchám. Mám
jen trochu kratší vlasy a nenosím brýle.
Také mám vyšší postavu,“ skoro se
omlouvá budějovický kněz a salesián.
Od narození G. J. Mendela uplynulo
20. července 200 let. Oslavy plánovalo
nejenom Brno, kde formuloval Mendelovy zákony dědičnosti, ale celý svět.
Známé jméno si přitom Československo začalo znovu připomínat až po listopadu 1989, za vlády komunistů se ocitl
tento kněz a vědec na seznamu nepohodlných a určených k zapomenutí. Jedinou připomínkou tak zůstávalo Mendlovo náměstí v Brně, na jehož název zřejPátrání po původu
mě funkcionáři pozapomněli. A právě
taková byla i adresa Josefa Mendela
Školní léta má zároveň spojená s osoba základní školy, kam chodil.
ností faráře, který ho učil náboženství.
„Když jsem ve škole řekl, že se jmeByl také augustinián a po válce měl za
nuji Mendel a bydlím na Mendlově náúkol jako mnich bádat o osobnosti Greměstí, třída se smála. Naši věděli, že náš
gora Johanna Mendela. Studovat genetiprastrýc byl slavný,
ku a věnovat se v klášteale tatínek mi radil,
ře jeho odkazu. Před pláabych se tím nikde nenovanou pracovní ceschlubil. Oficiální tváří
tou do zahraničí ho zadrgenetiky byl tehdy
žela Státní bezpečnost a
Rus Ivan Vladimirovič
nedovolila mu odjet.
Mičurin, jak jsme se
Doba takzvané normaučili. Tak to chodilo v
lizace se dotkla Josefosedmdesátých a osmdevy rodiny i jinak. Když
sátých letech minulése jeho rodiče pokoušeli
ho století,“ hlásí.
dovědět o svém předkoNa Mendlově návi víc, nenašli o něm nic
městí stojí i kostel, kteani v matrikách nebo arrý ho s prapředkem
chivech. Údaje o věhlasspojuje. V blízkém
ném Mendelovi byly toklášteře sloužil. Mladý
tiž z dokumentů vytrhaJosef Mendel v něm
né. Přesto současní Menministroval. Samozřej- Gregor Johann Mendel na ob- delovi věděli, že kořeny
mě k nelibosti učitelů, razu A. Zenkera z roku 1884.
s ním mají společné.
kteří měli předepsaný
Otec Josefa pochází
marxismus-leninismus a vědecký matez Dolní Vražné na Opavsku, stejně jako
rialismus. „Jedna kovaná učitelka se mě
Gregor J. Mendel.
ptala, jak mohu věřit v boha, když Jurij
Příznačné je, že ani prostí lidé z MoraGagarin nikoho takového ve vesmíru nevy na něj nezapomněli a často se rodiny

Josef Mendel je knězem, členem církevního řádu, zároveň pedagogem
a správcem farnosti ve Čtyřech Dvorech.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
Mendelových ptali na příbuznost s vědcem. Na vysoké škole dokonce říkali
spolužáci Josefu Mendelovi po česku
Řehoř, čímž parafrázovali německé jméno Gregor. „Až po roce devadesát, kdy
už nebyl v nemilosti, jsme se sestrou zadali genealogický průzkum. Zjistilo se,
že v páté generaci byli předkové obou
našich rodů bratři,“ říká.
Ocenění se přitom Gregoru Johannovi Mendelovi dostalo už za první republiky. Na Mendlově náměstí měl sochu,
na rodném domě v osadě Hynčice, kde
je dnes muzeum, pamětní desku a v brněnském augustiniánském klášteře, kde
ke konci života působil jako opat, pokusný skleník. V něm dělal zásadní výzkumy s hrachem setým.
Kromě botaniky se zajímal o fyziku,
matematiku, chemii, včelaření a meteoro-

logii. Jako první zaznamenal výskyt tornáda, a to v Brně v říjnu 1870. Činný byl
i jako komunální politik. I když jeho výzkum dědičných vlastností uznal svět až
po jeho smrti, hlavně zásluhou britského
genetika Williama Batesona je stále
označován za zakladatele genetiky.

„

Jedna kovaná
učitelka se
ptala, jak mohu věřit
v boha. Po hodině mi
řekla: Pepíku, jestli tak
budeš pokračovat,
na školu se nedostaneš.

Mendlovo náměstí v Brně po nyní probíhajících opravách ozdobí bronzový
monument sochaře Jaromíra Garguláka nazvaný Hrachovina. Svým pojetím
vychází ze základních principů dědičnosti popsané Gregorem Johannem
Mendelem.
FOTO | SPOLEČNĚ o.p.s.

Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti více jak 20 let

DVOULETÉ ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY E-FINANCE

%
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ROČNÍ ÚROK

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 7 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Dvouleté dluhopisy

Zastavovaný areál Zámku Račice o rozloze přes 50.000 m2

Koncern e-Finance, a.s. nabízí dluhopisy zajištěné zástavním
právem na celém exkluzivním areálu Zámku Račice čítající
pozemky o výměře přes 50 000 m2, nemovitosti a samotný
Zámek Račice. Celé portfolio investic najdete na našich
stránkách www.e-finance.eu.

...................................................................................................................................................................................

TŘÍLETÉ DLUHOPISY SKUPINY E-FINANCE

%
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ROČNÍ ÚROK

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 8 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Tříleté dluhopisy

Investice roku 2021

Skupina e-Finance více jak 20 let investuje do nemovitostí
v atraktivních lokalitách České republiky. Díky tomu disponuje
stabilním portfoliem, zejména nájemních nemovitostí, v hodnotě
přesahující 1 miliardu korun. Portfolio investic najdete na
www.e-finance.eu.

ČNB schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený
ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Objednání: www.e-finance.eu,  +420 515 555 555
Od

960 Kč

pokoj/noc

SEZÓNA ZAHÁJENA!
Dopřejte si cenově výhodnou dovolenou
v malebné přírodě na hranici Moravského Krasu a Drahanské vrchoviny, pouhých
30 km od Brna a 10 km od Vyškova.

NABÍZÍME UBYTOVÁNÍ turistického
typu přímo na zámku nebo luxusní
apartmány a pokoje v předzámčí.

Račice 1. Račice - Pístovice
+420 515 555 549, info@zamekracice.cz
www.zamekracice.cz

Zveme Vás na

ZámekRacice
na Vyškovsku
30 km od Brna
DOVOLENÁ V NETRADIČNÍM
ZÁMECKÉM PROSTŘEDÍ

EFI Zámek Račice
člen e-Finance Group

Francouzský spisovatel Victor Hugo: Hudba vyjadřuje to, co nelze říci a nebo o čem...

Tajenka: … je nemožné mlčet.

INZERCE

Elektřina i plyn
od ČEZ nově
i na vaší poště
Přejděte k nejdůvěryhodnějšímu dodavateli.
Na ČEZ spoléhá nejvíce zákazníků v Česku.
Rádi vám pomůžeme se změnou dodavatele
i dalšími požadavky.
Nejbližší pobočka České pošty,
na které vyřídíte vše ohledně energií:

Náměstí Přemyslovců 127/5
288 01 Nymburk
Více na www.ceskaposta.cz/cez

Středočeský kraj

29. července 2022 31

Svítí paprsky, topí odpadky
Solární panely nebo
bioplynky jsou
v současné době kvůli
zdražování energií
v kurzu. Města v kraji
hledají cesty k větší
energetické
soběstačnosti.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ALEŠ KUBELKA
STŘEDNÍ ČECHY | Na skokové zdražování plynu a elektřiny musí reagovat
i středočeské radnice, které se nyní snaží zaměřovat na využívání obnovitelných zdrojů energie.
Rostoucí náklady na provoz budov
v jejich majetku a větší energetická
soběstačnost je popohání za „zelenými
úsporami“. Města plánují využívat především menší fotovoltaické elektrárny
a bioplynové stanice zpracovávající odpad.

Energeticky soběstačná je již dlouhodobě obec Knežice na Nymbursku. Díky centrálnímu vytápění z bioplynové stanice platí za teplo už 16 let stejnou částku – 310 korun za gigajoule.
FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA

Sportovce v Poděbradech
zahřeje solární energie
Na získávání energie ze slunečního záření se zaměřili třeba v Poděbradech. Už
v létě chce tamní radnice pořídit fotovoltaické zařízení na střechu sportovní
haly, příští rok pak pokryjí solární panely také sousední zimní stadion.
„Fotovoltaické zařízení na sportovní
hale by mělo být pilotním projektem.
V současné době zpracováváme dokumentaci pro povolení stavby, která by
měla vyjít na téměř šest set tisíc korun,“
sdělil místostarosta Miroslav Holas
(Naše Poděbrady).
V příštím roce v lázních nainstalují
solární panely i na střechu zimního stadionu. V porovnání s těmi na sportovní
hale však budou mít dvacetkrát vyšší výkon. To se logicky promítne i do nákladů, které město odhaduje na 10,8 milionu korun.
Podle místostarosty Holase se aktuální návratnost fotovoltaických zařízení
pohybuje v rozmezí čtyř až pěti let, zatímco ještě předloni to bylo trojnásobně
déle.
„Plánujeme i proto vytvořit funkci odborného poradce, který bude na základě
údajů o spotřebách energie navrhovat
konkrétní způsoby snižování nákladů
na vytápění objektů a ohřev teplé vody.
A velmi se mi líbí nápad na ‚virtuální‘
fotovoltaické elektrárny. V ní jsou solární panely instalovány na objektech města, například na střeše školy. A když
v ní neprobíhá výuka, je možné přesmě-

vodní čističky. „Kromě ní bychom je
chtěli nainstalovat i na střechu kulturního domu,“ sdělila mluvčí příbramské
radnice Eva Švehlová.

V Kněžicích už mají
dlouholeté zkušenosti

Solární boom. Zdražování energií probudilo zájem měst o pořízení fotovoltaických elektráren. Nejčastěji vznikají na střechách budov.
FOTO | ASB
rovat získanou energii do jiných budov
ve městě,“ vysvětlil dále Holas.

Zlato z paprsků už také
využívá Kolín
V nedalekém Kolíně nyní radnice vytipovává objekty vhodné pro instalaci fotovoltaických zařízení. „Zlato z paprsků“ tam už přitom rok využívají na
nové sportovní hale v Borkách.
„Jedná se o fotovoltaiku bez bateriového úložiště se špičkovým výkonem.
Téměř devadesát procent vyrobené ener-

gie jsme využili na provoz haly, zbytek
jsme pak prodali dál do sítě,“ popsala
kolínská mluvčí Šárka Hrubá.
Zelenou energetickou výpomoc plánují i v Černošicích. „Nyní zpracováváme technickou studii fotovoltaických zařízení na třech objektech, které u nás
mají přes den největší spotřebu elektřiny. Solární panely bychom chtěli umístit na střechu základní školy, radnice a
čistírny odpadních vod,“ uvedl starosta
Černošic Filip Kořínek (STAN).
Také v Příbrami by mohla v budoucnu pokrýt fotovoltaická zařízení střechu

O úsporách na energiích vědí nejlépe v
Kněžicích na Nymbursku, které se staly
vítězem soutěže Obnovitelné desetiletí.
Obyvatele energeticky soběstačné obce
na rozdíl od většiny domácností zdražování plynu netrápí. Díky centrálnímu vytápění z bioplynové stanice platí za teplo už 16 let stejnou částku – 310 korun
za gigajoule.
Bioplynka funguje už od roku 2006
a tehdy stála 138 milionů korun, přičemž většinu nákladů pokryla dotace.
Zařízení zpracovává organický odpad z
okolních farem, zejména kejdu hospodářských zvířat, zbylou siláž a obsah
septiků. „Největší potenciál mají odpady z kuchyně. Svážíme je například
z okolních školních jídelen. A kdo má
zájem, dostane šedesátilitrový soudek a
objednává si vyvážení. Bereme veškeré
odpady z kuchyně, zbytky jídla i staré
pečivo,“ řekl starosta Kněžic Milan
Kazda (SNK).
Bioplynová stanice vzniká v současné době také v Mladé Boleslavi. Zařízení za 363 milionů korun bude z biologického odpadu vyrábět kromě tepla a elektřiny pro vlastní potřebu biologické palivo CNG, které budou tankovat městské
autobusy.
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Střední Čechy východ

Benátky čeká náročná sezona
Druhá hokejová liga
bude mít v příští sezoně
nový model. V silné
skupině Západ budou
působit také Letci
z Letňan.
PETR GEJZA
BENÁTKY NAD JIZEROU | Hokejisté
Benátek nad Jizerou budou jedním z favoritů ve druhé hokejové lize, která se
bude od podzimu hrát s našlapaným startovním polem a ve zbrusu nové podobě.
Hlavní podnět nového formátu vznikl
od letňanských Letců, asistent trenéra
Ondřej Poul je totiž zároveň předsedou
Asociace druholigových klubů.
„Původně byly připraveny jiné varianty, ale kvůli situaci Chrudimi, Kadaně a
Vrchlabí jsme museli najít směr, který
bude vyhovovat všem,“ vysvětlil Poul.
„Ano, jsme si vědomi, že to bude náročné na cestování, to je ale s druhou ligou
dlouhodobě spojené. Atraktivitě soutěže to však bezesporu pomůže.“
Třetí nejvyšší liga bude rozdělena na
západ a východ, místo původně plánovaných tří skupin tak zůstanou pouze dvě.
Celkový vítěz přímo postoupí do profesionální Chance ligy.
Skupina, v níž budou působit Benátky, bude nesmírně našlapaná. Po redukci vyšší soutěže sem spadly velmi kvalitní týmy Ústí nad Labem i Vrchlabí, nesmírně silné budou i celky Chomutova,
Tábora či Příbrami.
„Čeká nás nová sezona s novým týmem a všichni doufáme, že si vše sedne, a moc se na to těšíme,“ prohlásil
nový sportovní manažer klubu z Benátek Jan Stehlík, který do týmu přivedl
hvězdná jména, třeba Davida Šafránka
a Martina Sejpala z Kolína či Kamila

Dlouhé roky hrají ve druhé hokejové lize také celky Tábora a Žďáru nad Sázavou. V jejich sestavách se objevují i divácky atraktivní jména, za Žďár hraje Petr Vampola, za Tábor třeba Lukáš Endál.
FOTO | PETR LEMBERK, MAFRA
Bříšku z pražské Kobry. „Pro přípravu
jsme se snažili vybrat geograficky nejbližší a zároveň kvalitní soupeře jako
třeba Letňany nebo béčko Pardubic. Zápasy nám udělají obrázek, jak na tom doopravdy jsme,“ řekl Jan Stehlík.
A co herní systém druhé hokejové
ligy? V méně početnější východní skupině se bude hrát každý s každým čtyřkolově, takže každý tým odehraje čtyřicet utkání.
Ale v západní konferenci to bude složitější. Sedmnáct týmů bude hrát proti
sobě nejprve dvoukolově, čili 32 zápa-

sů. Potom se podle výkonnosti mužstva
rozdělí mužstva do tří bloků.

Do Chance ligy jen vítěz
První až šestý tým budou hrát dvoukolově mezi sebou o co nejlepší nasazení do
následného play off. Celky na 7. až
12. místě se porvou o předkolo a zbytek
by bojoval o udržení. Poslední tým stejně jako na východě sestoupí na krajskou úroveň.
Předkolo play off se bude hrát na dva
vítězné zápasy (7. až 10. tým), následné

čtvrtfinále by se hrálo na tři vítězná
utkání.
Vítězové západní a východní skupiny
se následně střetnou v přímém souboji o
postup do Chance ligy, odkud poslední
celek naopak sestoupí.
Benátky letos pošlou do hry i B tým,
který nastoupí v krajské lize, tedy o soutěž výše než loni.
„Vítáme to, protože přece jen z regionální ligy juniorů do druhé ligy by byl
skok – tento mezistupeň je absolutně optimální,“ myslí si jednatel klubu Martin
Novák.

Czeczinkarová si vyšlápla pro první zlato
KOLÍN | Kolínská cyklistka Jana Czeczinkarová se stala poprvé v kariéře českou šampionkou v cross country horských kol. Úspěch si připsala ve Stupně
na Plzeňsku, kde zvítězila před Adélou
Holubovou a Terezou Tvarůžkovou.
„Všechno se sešlo skvěle, okruh mi
výborně sedl. I když trať byla hodně
prašná, tak jinak se vše vydařilo. Zatáhlo se a nebylo až takové vedro. Výhrou
jsem si dala takový předčasný dárek k
pětadvacátým narozeninám,“ řekla Jana
Czeczinkarová, která výročí oslavila
dva dny po svém triumfu.
Závod žen byl vypsán na šest okruhů
a od startu ho kontrolovala pozdější vítězka. Na vedoucí pozici se usadila
hned v úvodním okruhu, v němž si vy-

Aplaus pro Janu Czeczinkarovou, která projíždí vítězně cílem závodu mistrovství republiky v cross country horských kol.
FOTO | PAVEL KŘIKAVA

pracovala mírný náskok a jela si prakticky svůj podnik. „Závod byl dost těžkej,
celou dobu jsem jela sama na čele, ale
to je pro mě lepší, protože si najdu svůj
rytmus a nikdo mi nepřekáží. Nedělala
jsem žádné chyby, jela jsem soustředěně, navíc mi seděla místní trať, kde nejsou žádná hluchá místa,“ líčila Jana
Czeczinkarová, která tak ve Stupně přidala ke svému titulu z maratonu z roku
2020 i ten premiérový z cross country.
Až čtvrtá skončila největší favoritka
Jitka Čábelická z Brandýsa nad Labem.
„Nedá se nic dělat, holky byly nad moje
síly, jely dobře,“ uznala bývalá šampionka. „Pokazila jsem začátek, pak tam
bylo pár chyb a propadla jsem se. Snažila jsem to sjet, ale marně.“
(gej)

