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V lese ležely zbytky
německé stíhačky

Zbytky trosek stíhačky
sestřelené při velké
letecké bitvě v prosinci
1944 zkoumají odborníci.
V odlehlé části lesa
poblíž Paseky je našel
amatérský nadšenec.
Na místě zasahoval
pyrotechnik kvůli nálezu
několika kusů munice
z palubních zbraní.
STANISLAV KAMENSKÝ

PASEKA, PŘEROV, PROSTĚJOV |
Na sklonku předposledního roku 2. světové války se nad Hanou odehrála velká
letecká bitva v prostoru mezi Olomoucí, Prostějovem a Přerovem a posléze
ještě na Novojičínsku.
Sestřelenou německou stíhačku nyní
našel v odlehlé části lesa poblíž Paseky
v severní části Olomoucka v těžko přístupném terénu amatérský nadšenec.
„Její zbytky ležely v podstatě na povrchu. Na místě pokračuje terénní průzkum,“ řekl pracovník leteckého muzea
ze Suchdolu nad Odrou Petr Bartošík.
Jednomístná jednomotorová stíhačka
Focke-Wulf 190 A-8 byla sestřelena
17. prosince 1944. Badatelé jsou si téměř jisti, že stroj pilotoval Wilhelm
Funk, který zahynul a byl nejprve pohřben na hřbitově ve Šternberku, později pak byly jeho ostatky exhumovány
a převezeny na pohřebiště německých
vojáků ve Valašském Meziříčí.
„Z hlášení luftwaffe jsme věděli, že
letadlo se zřítilo přibližně v této oblasti
a velké kusy trosek byly odvezeny. Protože však šlo o Sudety, znalost přesného místa zmizela s poválečným odsunem tamních obyvatel,“ přiblížil Barto-

Příští vydání
15. července
Německý jednomístný jednomotorový stíhací letoun Focke-Wulf 190 ve variantě A. Dole snímek nalezené munice z palubních zbraní stíhačky, které
byly objevené na místě.
FOTO | MAFRA, POLICIE ČR

šík. „Na místě zůstaly menší fragmenty
trupu a křídel, části pancéřování, úlomky motoru či zbytky palubních přístrojů
a dále také zbytky překrytu kabiny.
I díky němu víme, že pilot z letadla nevyskočil, v takovém případě by totiž
překryt na stroji nezůstal.“

Bitva nad Hanou
Na místě zůstala i část munice. Badatelé kontaktovali policii a k nálezu přijel
pyrotechnik. „Ten zjistil, že se jedná
o několik kusů nábojů a střel do kanonu
Mk. 108, dvě zápalné střely ráže dvacet
milimetrů a tři zapalovače. Nalezené
střelivo nakonec na místě zlikvidoval,“
shrnula olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Letecké střety z prosince 1944 bývají
označované jako největší letecký střet
druhé světové války nad českým územím. Bombardovací svaz čítající pět
stovek bombardérů – 191 strojů B-17
Flying Fortress a 336 letounů B-24 Liberator, vzlétl z Itálie k náletu na tři důležité rafinerie v jižním Polsku, dodávající
benzin německé armádě, a další strategické cíle. Na Moravě čelily intenzivní
protiletecké palbě ze země a především
se na ně z mraků vrhly stíhačky luftwaffe, které využily toho, že se kvůli počasí
zpozdily spojenecké stíhačky, jež měly
poskytovat ochranu.
Sestřeleno bylo devatenáct bombardérů, někteří němečtí piloti si připsali
hned dva stroje. Poté však dorazila zpožděná eskorta složená ze tří stovek stíhaček P-38 Lightning a P-51 Mustang,
což situaci ve vzduchu zcela otočilo.
„Udává se, že jich sestřelil 43. Dosavadní velké vítězství německé luftwaffe
se změnilo v jednu z nejvážnějších porážek,“ řekl vojenský historik Jiří Rajlich
v dokumentu Letecká bitva nad Libinou. Na konci bitvy byla ztráta osmi desítek strojů a více než dvou stovek životů posádek.

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

„WALDOVA“ DEVADESÁTKA

Waldemar Matuška žije dál
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Kov ve městě má
novinky i motto
s Helfštýnem

Vlaky nad silnicí jedou

LIPNÍK NA BEČVOU | Letošní výstava
Kov ve městě ponese motto Kujeme to
s Helfštýnem. Vernisáž se konala
29. června na náměstí TGM a její součástí bylo představení projektu Mendelovy lavičky od Lukáše Dvorského, která je umístěna na Mendelově plácku přímo v centru města Lipníka nad Bečvou.
Letošní ročník poznamenal pozměněný koncept celé akce.
„Jde o zkušební ročník, který oživí
i výlohy prodejen na náměstí T. G. Masaryka. Pár rozměrných exponátů
z Helfštýna pak doplní také plochu centrálního náměstí, ale to hlavní z letošního Kovu ve městě si budou zájemci
o kovářské řemeslo muset najít za výkladními skříněmi vybraných obchodníků a provozoven,“ uvedli pořadatelé.
Cílem této letošní změny je potom zapojení provozovatelů kaváren, lékáren
i obchodů do celkového dění kolem výstavy. Kurátorem akce je opět Jan Lauro, kastelán hradu Helfštýn.
(dmk)
INZERCE

3000 – 5000 Kč
za váš autovrak!

Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

Správa železnic staví nový most přes silnici z Vikýřovic na Šumpersku směrem na Hraběšice.

Vlaky se po zmodernizované železniční trati mezi
Šumperkem a Uničovem rozjedou už letos. Oprava
a elektrizace trati za víc než tři miliardy korun
začala v únoru. Naposledy tam dělníci pracovali
na novém mostu nedaleko šumperského letiště.
ROSTISLAV HÁNYŠ
ŠUMPERSKO | Mohutná ocelová konstrukce železničního mostu se minulý
týden vznášela u silnice spojující Vikýřovice a Hraběšice na Šumpersku.
V místě, kde tato cesta protíná regionální trať ze Šumperka do Uničova a dále
do Olomouce, velikou konstrukci usazoval jeřáb na železobetonové nosníky.
Tato doslova „hodinářská“ práce byla
součástí velké rekonstrukce a modernizace železniční trati na sever regionu.
Traťoví dělníci pracují na železnici
již od února. „Celá trať bude spuštěna
do provozu 9. prosince letošního roku,
pod mostem ale bude možné podjíždět
už v polovině srpna,“ informoval Radomil Novák z vedení Správy železnic.
Dělníci museli desítky tun vážící kovovou konstrukci usadit přesně na nosníky vzdálené od sebe 27 metrů s pomocí autojeřábu.

Nový most má oproti svému předchůdci zhruba dvojnásobnou délku.
Umožní nejen rychlejší a tišší jízdu vlakům, ale budou pod ním moci projíždět
i kamiony. Výška podjezdu se totiž zvýší z dosavadních 310 na 450 centimetrů.

88

tun vážící mostní ocelová
konstrukce dorazila
na místo na kolech.

„Most zůstává stejně vysoký. Silnice
pod ním se ale díky většímu rozpětí pilířů napřímí a více zahloubí do terénu,“
vysvětlil Novák.
„Ocelová konstrukce se skládá kvůli
limitům při přepravě od výrobce
ze dvou dílů. Jeden je široký 4,2 metru
a váží téměř 50 tun, druhý je široký dva
metry a váží 38 tun,“ shrnul David Režnar ze zhotovitelské firmy.
V úseku mezi Libinou a Šumperkem
už byly v celé délce odstraněny původní

FOTO | ROSTISLAV HÁNYŠ

koleje a z větší části rovněž odtěženo původní štěrkové lože.

Elektrifikace
Trať nyní lemují sloupy pro trakční vedení, dělníci také instalují podzemní kabely.
„Dále se připravují technologie zabezpečovacího zařízení, napájení trakčního
vedení a diagnostiky těchto zařízení.
Další práce probíhají na zastávkách,
kde budujeme nová nástupiště s inovativním systémem, který umožňuje čištění čističkou jedoucí po kolejích,“ popsal Režnar.
Ten rovněž upozornil, že trať Olomouc–Šumperk bude první regionální
železnicí v republice vybavenou nejmodernějším zabezpečovacím systémem
ETCS. Ten mají zatím v Česku pouze
modernizované páteřní rychlíkové tratě
na hlavních tazích.
„Tento nový systém funguje na bázi
přenosu dat do takzvaného radiobloku.
Snímá totiž údaje z jedoucích vlaků
a předává je do radiobloku, který podle
polohy okamžitě vyhodnotí nebezpečí
kolize. Radioblok umí nezávisle na
strojvedoucím okamžitě zastavit vlaky
jedoucí proti sobě po jedné koleji,“ nastínil Novák.
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po novém ocelovém mostě
Po dokončení všech stavebních prací
budou vlaky z Olomouce do Uničova
moci jezdit rychlostí až 160 kilometrů
v hodině, v dalším úseku do Šumperka
bude pak jejich maximem stokilometrová rychlost.
Všechny zastávky se dočkají také nového informačního systému, cestujícím
zjednoduší nastupování a vystupování
bezbariérová nástupiště. Kromě toho se
na zrekonstruovaných přejezdech, na
nichž nebyly závory, zvýší úroveň zabezpečení, aby Správa železnic eliminovala riziko nehod.

Termín: prosinec
S dokončením obou staveb se počítá
v závěru letošního roku – tedy rekonstrukce a elektrifikace trati z Olomouce
do Šumperka v úsecích Uničov–Libina
a Libina–Šumperk. „Původní nevyhovující most převáděl trať přes silnici ze
Šumperka na Hraběšice a Nový Malín.
Průjezd pro automobily byl v tomto místě omezený jeho rozpětím a také výškovým limitem, který činil 3,1 metru,“ přiblížil Radomil Novák z vedení Správy
železnic.

„Nový železniční most bude nejen širší, jeho štěrkové lože umožní tišší jízdu
vlaků i snazší údržbu. Silnice pod ním
se díky většímu rozpětí napřímí a zahloubí,“ popsal Novák.
„Pokračují práce na propustcích, šest
z celkem dvaapadesáti již bylo zcela dokončeno. Stavbaři provedli odvodnění
trati, vybudovali trativody a zajistili
svah poblíž Libiny. V Hrabišíně a Novém Malíně postavili budovy pro technologie a v Šumperku novou napájecí
stanici,“ vyjmenoval Novák.
Loni prošel nejviditelnější proměnou
úsek Olomouc–Šternberk. Letos se hlavní práce přesunuly blíže k Uničovu a stavební ruch ovládl i zbývající část trati.
Podle odborníků ze Správy železnic
bude celý zmodernizovaný úsek železnice vedoucí ze Šumperka až do Olomouce významný i z pohledu celostátní vlakové dopravy. V případě nějakého omezení na hlavní trati mezi Olomoucí
a Prahou by totiž vlaky jezdily obchvatem právě přes tuto trať.
Most je součástí celkové rekonstrukce železniční trati ze Šumperka do
Uničova.
3X FOTO | ROSTISLAV HÁNYŠ
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PEUGEOT
EMOTION DAY
1. 6. – 28. 7.
Přijďte vyzkoušet novinky
Peugeot 308, 308 SW a exkluzivně
i nejvýkonnější sériový Peugeot
všech dob 508 PSE s výkonem
360 k! Připraveny jsou pro vás
i další modely Peugeot včetně
100% elektrických a plug-in
hybridních verzí.
TESTOVACÍ JÍZDY – SOUTĚŽE
O ZAJÍMAVÉ CENY – OBČERSTVENÍ

PEUGEOT FINANCE by ESSOX

7. 7. ŠUMPERK, NÁKUPNÍ PARK
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Mám deformaci, že kamkoli vejdu,
na vše se dívám očima komika
Jeho nekorektní vtípky a bizarní skeče nejprve bavily
na internetu, pak v televizi a nyní i na filmovém plátně.
„Víme, že náš humor může být pro mnohé na hraně,“
přiznává Štěpán Kozub, který s partou Tři Tygři vypustil
do kin první společný film. V rozhovoru ale otevřeně
hovoří také o brzkém odchodu svého otce. „Mrzí mě, že
mě tatínek nepoznal jako dospělého chlapa,“ přiznává.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | V kinech právě „trhají plátna“ Tři
Tygři se svým filmem, který si herec Štěpán Kozub s kolegy vysnil už před pěti
lety. „Museli jsme si na něj vydělat. Nechtěli jsme, aby nám ho někdo cenzuroval,“ říká komik, který inspiraci nachází
všude kolem sebe. „Jakmile vidím, že si
někde povídají dva lidé, někdo venčí psa,
někdo se hádá s partnerem, už si vytvářím
příběh. Odpozorováním vznikla spousta
našich skečů,“ popisuje.
Byla cesta k filmu Tři Tygři ve filmu:
JACKPOT hodně trnitá?
Cesta to byla poměrně přirozená, ale velmi
trnitá. Pětiletá cesta ryze divadelního typu.
My jsme kluci z Ostravy, kteří založili divadlo. Respektive před pár lety založil Albert
Čuba Divadlo Mír a chvíli předtím ještě
vzniklo improvizační uskupení Tři Tygři.
S Tygry jsme hrávali pravidelně v jednom
klubu v Ostravě. Zpočátku na nás chodilo
pár desítek lidí, nikdo nás neznal. A až
časem jsme se dostali do fáze, že jsme začali dělat videa na YouTube, takové krátké
skečové pořady, které v době pandemie získaly nějaký dosah, protože byla zavřená divadla. Tak jsme do toho onlinu tak trochu
šlápli, bez jakéhokoli očekávání.

A ono se to rozjelo, že?
Na začátku jsme si řekli, že pokud to nevyjde, tak se prostě vrátíme k divadlu. Ono
to ale vyšlo, našlo si to své diváky, a nebylo jich úplně nejmíň, takže jsme to nedělali asi úplně blbě. Dalo by se říct, že to byla
pětiletá vytrvalostní cesta, ve které nebyl
kalkul. Nejsme v týmu nastavení tak, že
bychom kalkulovali, my jedeme v jednoduchosti a děláme opravdu to, co nás
baví. Lidé nás začali poznávat,
což je velmi důležité pro naše
divadlo, které je soukromé,
závislé na vyprodaném
sále. Ale vzpomínám
si, že tehdy úplně
na začátku jsme si
s Albertem říkali,
že by bylo fajn
udělat film.

Kde jste na film sehnali peníze?
Vydělali jsme si je. Potřebovali jsme tvůrčí svobodu, ale samozřejmě nám bylo jasné, že peníze potřebujeme a že si je budeme muset nějak obstarat. Nicméně víme,
že náš humor může být pro mnohé lidi
na hraně, a že by nás chtěl možná někdo
cenzurovat, což už by nás asi nebavilo. Pochopili jsme, že budeme muset hledat takovou cestu, abychom si ten film mohli zaplatit sami. Neměli jsme cíl, že teď budeme dělat vše pro to, abychom ho natočili.
Říkali jsme si, že by bylo fajn, kdyby se
nám to někdy povedlo. A až teď zpětně vidíme, že jsme k tomu od začátku směřovali. Vyústilo to velmi přirozeně, což bereme jako velké štěstí.

Říkal jste, že máte fanoušky mezi všemi věkovými skupinami…
Nedávno se mi stala taková hezká situace
v Ostravě. Byl jsem na kávě ve své oblíbené
kavárně a prošla okolo mě stařenka, která se
zastavila a říká: Já jsem tak strašně ráda, že
děláte humor, který děláte, pane Kozube!
Ten mi tak nějak celý život chyběl... Od takové osmdesátileté paní mě to potěšilo a vykolejilo, najednou jsem nevěděl, jak se
k tomu mám postavit. Byl jsem dojatý.
Vaše práce je taková zajímavá fúze,
má komiku, ale i hloubku…
Myslím, že pracuju s takovou tragikomedií, velmi vědomě.
Čerpáte ze života?
Absolutně. My všichni čtyři čerpáme ze života. Nedávno jsem o tom mluvil s kolegou Albertem, že mám takovou zvláštní
pracovní deformaci. Kamkoli vejdu, už se
dívám očima komika, a to je někdy hrozné. Někam vejdete a zapne se vám senzor
na sbírání příběhů. Takže hned vidíte, že
si někde povídají dva lidé, někdo venčí
psa, někdo se hádá s partnerem a už si vytváříte příběh. Takto vznikla spousta skečů, z toho, co jsme odpozorovali. Někdy
je opravdu vtipné, že ti lidé, ze kterých
si utahujeme, myslím typy lidí, se
v tom nenajdou a říkají: To je tak super, že vy si děláte pr...l z lidí! A my
mu říkáme: To je o tobě, kámo. Je to
trošku škodolibé popíchnutí, ale takové dětinské a nesmí to být s cílem někomu ukřivdit, ublížit. Myslím, že komik
nesmí být zlý a něco si kompenzovat.
Měl jste smysl pro humor už jako
dítě? Bavil jste spolužáky?
Dítě jsem byl velmi živé, velmi neposedné, ale velmi citlivé, možná až přecitlivělé
a dost jsem na to jako kluk dojížděl. Byl
jsem obézní, malý klučina. Takže asi
tak k tomu humoru.

Štěpán Kozub

Narodil se 13. března 1996 v Bohumíně, vyrostl v Javorníku.
Vystudoval herectví na ostravské Janáčkově konzervatoři.
■ Byl nominován na Cenu Thálie, v roce 2015 získal Cenu
divadelní kritiky (dříve Cena Alfréda Radoka) v kategorii
Talent roku a v roce 2018 byl oceněn jako nejlepší herec
za film Ruchoth Raoth na festivalu nezávislých
hororových filmů v Las Vegas.
■ Začátkem roku 2018 se stal uměleckým šéfem
ostravského Divadla Mír.
■ Před šesti lety se stal členem improvizační skečové
skupiny Tři Tygři, jejíž založení inicioval Albert Čuba.
■ Stále častěji je vidět také v televizi, v seriálech i filmech
(Místo zločinu Ostrava, Lajna, Zbožňovaný, Dukla 61 atd.).
■ Nyní je v kinech nový film s „Tygry“ – Tři Tygři ve filmu:
JACKPOT.
■ Je ženatý, s manželkou Barborou mají dceru Anežku.
■

FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA
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Jak vás vaše okolí oslovovalo?
To nechcete vědět! Taťka s mamkou mi říkali „chcando“, to byla taková moje přezdívka. Ale spolužáci už nebyli tak roztomilí, byli mnohdy zlomyslní, protože jsem
asi vypadal komicky a prošel jsem si ne
úplně dobrou fází na základní škole. Zažil
jsem docela velkou šikanu, bylo to tvrdé,
ale s odstupem času můžu říct, že mě tahle
zkušenost zocelila. Dneska mě jen tak někdo nenaštve ani neurazí, protože si automaticky ze všeho dělám legraci. Když
mám pocit, že na mě někdo útočí, tak to
shazuju, je to taková vypěstovaná obrana.
V jaké rodině jste vyrůstal?
Vyrůstal jsem ve velice soudržné a velice
početné rodině. Pocházím z malého městečka, takže jsme se často scházeli na svátky, oslavy, ale i jen tak. Moji rodiče byli
fantastičtí lidé, kteří mě obklopovali a zasypávali obrovskou pozorností a láskou.
Podporovali mě ve všem, v čem jsem se
chtěl realizovat, a nikdy mi neřekli tohle
nedělej, nebo naopak dělej tohle. To vůbec neznám a začal jsem to poznávat až
v dospělosti. Mám okolo sebe lidi, kteří si
neprošli tak harmonickým vztahem s rodiči jako já, a začal jsem jejich příběhy nacucávat až v dospělosti. Moje maminka ve
mně rozvíjela empatii k druhým, protože
ona sama je taková, chtěla, abych byl chápající, vstřícný, abych uměl naslouchat.
Říkala mi, že je přirozené někomu pomoct, když potřebuje. O všem se u nás
mluvilo, nic nebylo tabu. S tímto naivním
nastavením jsem nastupoval na hereckou
školu a potom i do profesního života, kde
ti lidé nejsou všichni úplně takhle nastavení. Dostával jsem takové zvláštní bomby.
Kdy jste se rozhodl pro herectví?
Asi tak od třináctého roku bylo velmi jasné, že bych chtěl dělat něco, co je spojené
s divadlem. Ale bylo to docela komplikované, protože u nás ve vesničce nebylo
běžné, že by se někdo zaměřoval cíleně

tou mě postavil před rozhodování, zda to
chci opravdu dělat.
Co rozhodlo?
Vášeň pro věc. Říkal jsem si, že se od třinácti let o něco snažím, věnuju tomu veškerou pozornost dospívajícího kluka, přistupuju ke všemu velmi otevřeně právě
díky výchově, nezavírám se, nežiju v šablonách, a že do toho prostě musím jít.

Štěpán Kozub jako David Votrubek v akční komedii Tři Tygři ve filmu: JACKPOT. FOTO | JAN LIPOVSKÝ
na umělecký obor. Já jsem se na základní
škole neučil úplně dobře a představa v rodině byla, že pokud chci studovat uměleckou profesi, tak to znamená, že bych měl
být jedničkář. Ale po debatě s paní učitelkou na základní umělecké škole jsme zjistili, že tam se spíše řeší míra talentu, že
známky nejsou až tak důležité, a to mě zachránilo, protože můj průměr v osmičce
byl asi 3,7. To nebylo úplně dobré, ale na
konzervatoř to stačilo. Zásadní byly talentovky, a ty proběhly dobře.
Připravoval jste se nějak už od dětství
na tuhle profesi?
Měl jsem obrovský zájem o divadlo.
Na základní škole jsem si vyzkoušel nějaké dramaťáky a zjistil jsem, že mě hrozně
baví, když lidi okolo sebe bavím, že mě
baví smích. Naprosto mě vzrušovala představa, že něco dělám a někdo se baví.
Že je to dohoda, že člověk může rozdávat
radost. Tu naivitu se snažím v sobě udržet
dodnes, ale často přijde střet s realitou,
že ne každý to s vámi myslí dobře, že ne
každý v té profesi kolem vás je vstřícný
tak, jak si myslíte. A právě střet s tou reali-

Měl jste nebo máte v této oblasti nějaký vzor? Někoho, kdo vás rozesměje?
Je jich spousta. V televizi jsem asi tak od deseti let sledoval pana Menšíka a už jako dítě
jsem cítil tu energii, která z něj šla. Ze zahraničních to byl v dětství Jim Carrey, takový
gumový pán, vůbec jsem nechápal, jak pracuje s tím tělem, jak se dokáže měnit. Byl
jsem úplně fascinovaný. Dnes je to Ricky
Gervais, britský komik velmi nekorektního
typu, a Kevin Hart. Z těch českých pak ještě Sovák, Brodský nebo Burian.
Nejste ten typ jako Vlasta Burian, který bavil lidi ve filmu a divadle a doma
trpěl depresemi?
Doma se snažím vědomě čistit. Legrace
doma se mnou asi moc není, ale v depresích se netopím. I když asi mám sklony
propadat úzkostem. Ovšem snažím se
s tím cíleně pracovat.
Máte dvouletou dcerku Anežku, jaký
jste táta?
Nevím, jaký jsem táta, ale můžu vám říct,
jaký se snažím být. Dělám všechno pro to,
abych cíleně a vědomě svou dceru rozmazloval v tom nejlepším slova smyslu.
Mám dceru, do které jsem se zamiloval
a je to ta největší láska, která mě zatím potkala. Nikdy si mě nikdo tak nezískal jako
moje dcera, která je krásná, pozorná, extrémně živá, je kontaktní, což mi na ní
hrozně imponuje. Jsem nadšený a dojatý
zároveň. Snažím se být jejím pozorovatelem, ochráncem a parťákem. Nemám asi

úplně ty autoritativní a direktivní sklony.
Mám v sobě zvláštní pud, když třeba vyleze na stůl a snaží se skočit, tak jsem velmi
nervózni, znejistím, ale to je pudová věc,
to vnímám jako pozitivní, že mám o ni
strach. Je to typ strachu o někoho, který
jsem ještě předtím neznal. Devadesát procent času, který spolu trávíme, blbneme
tak, že se i já stanu dítětem.
Tak tohle vyznání až si Anežka jednou
přečte, tak bude ta nejšťastnější holka
na světě…
Chci být Anežce skvělým tatínkem, protože můj tatínek odešel velmi brzo, bylo mu
47 a mně čerstvých dvacet. Moc to mnou
zamávalo. Je tak pro mě přirozené, že chci,
aby byla rodina silná a zdravá. Smiřuju se
s tím dodnes. Je to už pět let a často na svého otce vzpomínám. Mrzí mě, že jsme spolu nestihli prožít víc věcí, protože odešel
v době, kdy já jsem se teprve formoval
z kluka v dospělého muže. Hrozně mě
mrzí, že tatínek pocítil závan toho dospívání, ale dospělého chlapa ve mně už nepoznal. Jeho odchod byl pro mě hodně složitý
a čím dál více se k němu vracím v myšlenkách a zjišťuju, že to byl skvělý člověk. Je
pro mě hrozné o tom mluvit, protože bych
mu to chtěl říct. On je pro mě veliký motor.
Nerozmlouváte s tatínkem třeba právě v dobách, kdy řešíte nějaká závažná rozhodnutí?
Víte, já věřím v určitou duchovní sílu,
v něco, co nás přesahuje, v něco, co se
nedá vysvětlit, co se nedá logicky podchytit, co se nedá zvážit ani změřit. To mě přitahuje. Nemám žádný „ezo“ přesah, ale cítím v sobě nějakou sílu svého tatínka, a to
ve mně probouzí určitou touhu stále si ho
připomínat. A ano, to je odpověď na vaši
otázku, když mi je úzko, nevím, jak nějakou situaci řešit, stojím před nějakým rozhodnutím, tak se k němu obracím a říkám
si, jak by reagoval on, co by mi poradil, co
by mi asi řekl…
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Čeští senioři přišli Rentě z nemovitosti na chuť
I český senior může prožít důstojný život a nebýt odkázán pouze na starobní důchod. Stačí,
když si vezme půjčku, kterou nemusí splácet. Už stovky klientů v naší zemi mají zkušenosti
s Rentou z nemovitosti, další se o ní postupně dozvídají a přidávají se. Oč vlastně jde?
Mnozí důchodci jsou bohatí. Patří jim dům nebo
byt, ale života si moc neužívají, protože berou nízký
důchod. Společnost FINEMO.CZ, která vznikla před 7
lety, se inspirovala v zahraničí a našim seniorům chce
na stará kolena přilepšit. Díky licenci, kterou jí udělila
Česká národní banka, může důchodcům nabízet Rentu z nemovitosti. Říká se jí také zpětná hypotéka a její
obliba ve světě a teď i v Česku raketově roste.

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

Zásadní je, že dům nebo byt nadále zůstává majetkem
seniora. Senior nic nesplácí, tato povinnost přechází až
na dědice. Ti se ale nemovitosti vzdávat nemusejí. Je
úplně lhostejné, jakým způsobem hypotéku splatí. Klidně mohou použít své úspory nebo situaci vyřešit jinak,
po svém, většinou však prodejem nemovitosti.
Senioři si buď zažádají o jednorázovou výplatu peněz, nebo dostávají každý měsíc předem dohodnutou
částku. Někteří dávají přednost kombinaci obou těchto
forem. A na co všechno se dá hypotéka využít? Na cokoli. Žádné limity neexistují. Spokojení důchodci cestují, setkávají se s přáteli, sportují, dopřávají si. Podporují vnoučata na studiích, věnují se finančně náročným
zálibám, jejich životní úroveň roste.
Zkušenosti se zpětnou hypotékou ze zahraničí jsou
pozitivní. Dědictví je sice kvůli splátce půjčky nižší,
ale pokud důchodce nemovitost zvelebil, může i díky
tomu hodnota zvelebené nemovitosti vzrůst.

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

90
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Nesmrtelný Walda
Třebaže byl Vladimír, maminka mu od dětství říkala
Valdíku. „Slavík z Madridu“ Waldemar Matuška
by 2. července oslavil 90 let. Sice odešel už před
třinácti roky, zůstává však pořád populární. „Je to
Waldou a jeho neustálou přítomností mezi námi,“
tvrdí zpěvákova třetí manželka Olga Matušková.
V čem je jeho nesmrtelnost?
Text: Jan Korbel Foto: MAFRA, Nguyen Phuong Thao, Karel Mevald, Archiv Olgy Matuškové

ACH, TA LÁSKA NEBESKÁ

WALDÍK JUNIOR NENÍ ZPĚVÁK

Když Jiří Šlitr nachystal pro Waldemara Matušku duet Ach, ta láska nebeská, měl ho zpívat
s Hanou Hegerovou. „Najednou slyším, jak Walda
říká, že by to chtěl raději zkusit s tou Pilarkou.
To, že jsme tu píseň nakonec nazpívali spolu, bylo
vlastně na Waldův podnět,“ vzpomínala Eva
Pilarová. „Waldemar měl velký rozsah, krásnou
barvu hlasu, zkrátka dar od pánaboha,“ byla přesvědčená. Potvrzují to další Matuškovy megahity
jako Jó, třešně zrály, Slavíci z Madridu, Sbohem,
lásko, Růže z Texasu i „kontroverzní“ úvodní
píseň Když máš v chalupě orchestrion ze seriálu
Chalupáři. Komunisti Matuškův hlas vymazali
ze skladby, když emigroval do Ameriky. Původní
verze se vrátila až po listopadové revoluci.

Máma Olga mu říká Waldík. Nejmladšího syna legendárního zpěváka to nerozčiluje. „Ne. Proč? Já jsem
Waldík. Zdrobněliny jsou zajímavé, v angličtině se
moc nevyskytují. A když máma řekla tátovi Waldi, to
změkčení znamenalo projev lásky,“ usmívá se Waldemar junior (na snímku vlevo s mámou Olgou a tátou
Waldou). V otcových šlépějích však nešel. „Nechci to
dělat, tátovy kvality jsou nedostižné,“ ví, proč se nestal
zpěvákem. S mámou Olgou jsou v Americe majiteli
nemovitostí za desítky milionů korun. Živil se i jako
správce telekomunikační sítě a soudní tlumočník. Díky
vousům je tátovi hodně podobný.

NOC NEJEN NA KARLŠTEJNĚ
Ve filmu i v televizi Walda zářil. Stačí připomenout jeho roli cyperského krále Petra
v populárním muzikálu Noc na Karlštejně.
S chutí odhaloval dívku skrývající se jako
tajemné páže. V legendárním filmovém
muzikálu Kdyby tisíc klarinetů hrál postavu
vojáka Patrika. Objevil se také ve westernové parodii Limonádový Joe aneb Koňská
opera. Ve filmu režiséra Vojtěcha Jasného
Všichni dobří rodáci mu pasovala figura
sedláckého flamendra Zášinka, který
v pitkách utápěl mizerné svědomí a žal
po své židovské manželce. Filmový štáb prý
přemlouval Jasného, aby Zášinka obsadil
jiným hercem. Jasný ale na Matuškovi trval.
Kromě toho, že mu seděla role, režisér
dobře věděl, že tehdejší Matuškova obří popularita přivede do kin spoustu diváků.

MATUŠKOVA LODIČKA V MUZEU
Muzeum charismatického zpěváka se před dvěma lety nastěhovalo do zámku v Polici na Třebíčsku. Předtím fungovalo osm
let v jaroměřském pevnostním městečku Josefov na Náchodsku. „Exponáty jsou od Miroslava Frosta, který byl osobním
přítelem Waldemara Matušky a jeho rodiny,“ vysvětluje starosta
Police Karel Janoušek. Jde také o osobní věci muzeu zapůjčené manželkou Olgou, třeba klavír či šaty. Vedle gramofonových desek lze vidět fotografie, plakáty i časopisy. Součástí
muzea je zpěvákova kytara a také vojenská lodička, s níž hrál
ve filmovém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů.

A CO WALDA GANG?
Co by si Matuška pomyslel o produkci crazy rockové
kapely Walda Gang? Těžko soudit. Vznikla po jeho smrti
a předělala třeba Matuškovo Eldorádo, Slavíky z Madridu
i Čert ví. „Vzít chytlavé kousky z tuzemského zlatého
fondu a obalit je rockovým virválem je sice vděčné,
ale možná až příliš návodné,“ poznamenal pro MF DNES
publicista Václav Hnátek.
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55 let sexidolu

Pamely A.

V 90. letech nebylo většího televizního sexsymbolu,
než jakým byla vnadná herečka Pamela Anderson.
Připomeňte si, jak šel čas s hvězdou seriálu Pobřežní
hlídka, která dnes - 1. července - slaví pětapadesátiny.
Pamela (na snímku jako studentka
v roce 1991) je rodačkou z Kanady. Svému otci opraváři a matce
servírce se narodila v den stých
oslav vzniku Kanady, a aby toho
štěstí nebylo málo, byla prvním dítkem po půlnoci, takže rodiče dostali vládou avizovanou medaili
a odměnu. Přitom dítě kvůli
prestižní finanční odměně, na rozdíl od tisíců jiných kanadských
párů, tehdy vůbec neplánovali.

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
30. 6. – 6. 7. 2022
5.–6. 7. OTEVŘENO

Skleněné dózy

se slevou
až 62 %

95 %
masa

TAVENÝ SÝR BONI
různé druhy
150 g

Když začala Pamela chodit
na střední školu, spolužačky si rády
měřily zvětšující se hrudník. Jen
slečna Anderson byla stále pozadu. Radikálně to změnila až v 21 letech, kdy odjela do Vancouveru,
kde podstoupila plastiku. S novými prsy si šla brzy sednout na utkání amerického fotbalu. Kamera zabírala hlavně její tričko s reklamou
na pivo Labatt, manažeři pivovaru
si po zápase Pamelu vyhledali a zaměstnali. Právě tehdy se zrodila
sexbomba, která se smála z billboardů a reklam. Nato se jí ozval
časopis Playboy a zase byly její
vnady, tentokrát už odhalené, vystavené po celém světě. Následně
přišly nabídky k natáčení. Objevila se v seriálech Ženatý se závazky či Kutil Tim, ale celosvětovou
popularitu získala coby plavčice
C. J. Parker v Pobřežní hlídce.

100 g 10,60 Kč

15,90

27%

21,90

19,90
29,90

ŠUNKA
ŘEZNÍKŮV TALÍŘ
nejvyšší jakosti
100 g

Qjed

VEPŘOVÁ PEČENĚ
balená ve vakuu
cena za 1 kg

33%

99,90

ZMRZLINA GIGANT RIOS
různé druhy | 120 ml

100 ml 8,25 Kč

Soukromí a příští léta se ale točila ve znamení večírků a zejména
mužů. Padala z náruče do náruče, absolvovala mnoho sňatků,
rozvodů, návratů a opětovných
rozchodů. A také několik potratů. Poslední rozvod, s bodyguardem, jehož si vzala loni, se uskutečnil letos v lednu. Sexy blondýna v roce 2016 uzavřela také jednu éru - tehdy vyšel poslední
Playboy s nahými dívkami. Tedy
na rok poslední, jak se ukázalo.
Nahá prsa pánského časopisu
patřila opět Pamele Anderson.
FOTO | WIKIPEDIA, ARCHIV MAFRA

9,90

RAJČATA KEŘÍKOVÁ
1 kg

13,90

28%

26,90
49,90

ilustrační foto

46%

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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Nejbohatší Češky

Nakládají s miliardami a k majetku se dostali hlavně
díky svým rodinám. Movité Češky ovládají byznys
od bankovnictví přes energetiku až po železnice.
Nad všemi ční multimiliardářka Renáta Kellnerová,
která za pár dní oslaví pětapadesátiny. Je vůbec
nejzámožnějším člověkem České republiky.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Topí se v penězích. Ale ne že by si
jich jen užívaly, umí je i vydělat. Stojí
v čele velkých firem či podnikatelských
skupin, které řídí a strategicky o nich
rozhodují. Kdo jsou nejbohatší Češky?

Renáta Kellnerová
S loňskou nečekanou smrtí nejbohatšího muže Česka Petra Kellnera převzala
správu jeho obřího majetku manželka
Renáta Kellnerová. Vdova po miliardáři se tak stala vůbec nejbohatším člověkem a tedy i nejbohatší ženou v Česku.
V pondělí 4. července oslaví své
55. narozeniny, ale stejně jako většina
movitých lidí si i ona soukromí poměrně pečlivě hlídá. Renáta Kellnerová žije
s rodinou v tichém údolí středočeské
vesničky Podkozí kousek od Berouna.
V sousedství tichého potoka Loděnice
postavili honosné sídlo se soukromou
jízdárnou, kurty a dalším vybavením.

365

miliard korun činí
hodnota majetku
Renáty Kellnerové.

Vychovává tři vlastní dcery, občas
i Kellnerova syna Petra z prvního manželství. Jízdárnu využívá zejména
25letá Anna, která matce dělá radost,
ale i výrazně zvyšuje náklady. Věnuje
se totiž jezdectví. Když jí rodiče před
časem koupili asi nejdražšího koně, kte-

rý kdy pobíhal po české půdě – klisnu
Catch Me If You Can (Chyť mě, když to
dokážeš) – zaplatili německému chovateli odhadem čtvrt miliardy korun. Před
třemi lety na jaře na závodech v
Madridu však klisna přisedla
Anně nohu a zlomila jí stehenní kost. S péčí o maroda
tenkrát pomáhal i nový přítel Anny a možná budoucí
zeť Renáty, miliardář Daniel Křetínský.
Renáta Kellnerová je vášnivou sběratelkou umění.
Ve svých sbírkách má díla slavných fotografů Josefa Sudka či Františka Drtikola, ale také obrazy Luďka
Marolda, Alfonse Muchy i Jakuba Schikanedera. Kromě toho se zaměřuje
na charitu a filantropii, podpora proudila například do pražské Galerie Václava
Špály, Divadla Járy Cimrmana či Shakespearovských slavností.

„

Petr nám
velmi chybí,
ale PPF musí fungovat
dál. Nebude to snadné,
ale nemám pochybnosti,
že to všichni společně
zvládneme.
Skrz nadaci The Kellner Family Foundation pomáhá také školákům, studentům
a dětem ze znevýhodněného sociálního
prostředí. V Babicích u Říčan založila s
manželem prestižní soukromé gymnázium Open Gate
s ročním školným 256 tisíc,
respektive i s
kolejí 470 tisíc
korun. Připra-

Majetek nejbohatších
Češek jde
do stovek
miliard
korun.

Renáta Kellnerová. Na horním snímku s dnes již zesnulým
manželem Petrem Kellnerem. V kroužku při jezdeckých závodech na farmě Ptýrov.
FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA
vuje špičkové studenty. „Z 11letého vystrašeného děvčátka s problematickým dětstvím vyrostla
na gymnáziu sebevědomá mladá
dáma,“ komentuje Kellnerová jeden
z úspěšných příběhů. S manželem také založila biotechnologickou společnost Sotio
zabývající se výzkumem rakoviny.
„Jedním z důvodů mělo být i Kellnerovo onemocnění rakovinou prostaty,“ spekulují některá média s odkazem na Kellnerova spolupracovníka Františka Dostálka.
Po tragické smrti manžela koncem
března 2021 převzala řízení obří investiční společnosti PPF Group. Tehdy
Kellnerová vzkázala: „Petr nám velmi
chybí, ale PPF musí fungovat dál. Vím,
že to nebude snadné, ale nemám pochybnosti, že to všichni společně zvládneme.“
Jednou z nejvýnosnějších částí portfolia Renáty Kellnerové je úvěrová společnost Home Credit. Ta má sídlo v Česku,
ale půjčky nabízí téměř po celém světě,
včetně Číny či Spojených států. Z Ruska
se po jeho invazi na Ukrajinu stáhla,
když Renáta Kellnerová prodala ruský
Home Credit skupině tamních investorů.

rel Komárek starší. Ten se v roce 2010
rozhádal se synem Karlem Komárkem
mladším (dnešním majitelem Sazky,
pozn. red.) o majetek. Dcera Jitka se tehdy přidala na stranu otce. Ten se se synem sice usmířil, ovšem později obvinil
právě dceru, že zneužila jeho důvěry –
společně s nastávajícím manželem měla
otce připravit právě o Bonatrans a firmu
převedla do dvou lichtenštejnských nadací, které dnes sama ovládá.

Jitka Cechlová Komárková

Jitka Cechlová Komárková na jediné dostupné oficiální fotografii.

„Královna železnic“, tak by se mohla
přezdívat pravděpodobně druhá nejbohatší Češka Jitka Cechlová Komárková.
Ta letos v dubnu oslavila padesátiny
a je stále majitelkou společnosti Bonatrans Group – největšího výrobce železničních dvoukolí v Evropě.

6

miliard korun je odhad
majetku Jitky Cechlové
Komárkové.

Slovo „stále“ znamená, že Cechlová
Komárková by mohla v budoucnu o Bonatrans přijít. Snaží se o to její otec Ka-

Věc řeší lichtenštejnské soudy. Bonatrans vznikla z Železáren a drátoven Bohumín a její česká vlaková soukolí se
dnes montují na rychlovlaky ve Francii
či Jižní Koreji, na soupravy v Tibetu, v
Jižní Americe nebo pod kanálem
La Manche. Majetek Komárkové se odhaduje na šest miliard korun.

Hana Písaříková
Nejspíš třetí nejbohatší Češkou je
47letá Hana Písaříková, manželka Jiřího Písaříka, se kterým založila dnes již

Česká republika
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Hana Písaříková investuje i do nemovitostí, kterých vlastní po Česku několik. Zejména v Praze a ve středních Čechách, kde hospodaří na usedlosti v Konojedech či vlastní dům v Kouřimi.
Bohemia Energy býval největší český alternativní dodavatel energií. Obchodní strategie vsadila na burzovní nákup elektřiny a plynu k okamžité spotřebě, což bývalo levnější než nákup dlouhodobých dodávek. Ještě před prodejem firmy se majetek Hany Písaříkové
odhadoval na 3,5 miliardy korun.

Jaroslava Valová
Zavřeno. Výloha pobočky Bohemia Energy v době krachu. Její někdejší klienti požadují odškodné
285 milionů korun.
FOTO | MICHAL TUREK, MAFRA

zkrachovalou společnost Bohemia Energy. Hana Písaříková si přísně chrání soukromí (její fotografie nejsou dostupné,
pozn. red.), navenek vystupuje jen její
manžel.

3,5

miliardy korun před
krachem firmy měla
Hana Písaříková.

Písaříkovi si hýčkají zejména jezdecký areál Horse Park Kamenný Dvůr
v Bukové u Příbrami, kde mají závodní
jezdecké koně v odhadované hodnotě
120 milionů korun, pořádají parkurové
závody, k projížďkám slouží i soukromý lesík. Zvířatům se věnuje také syn
Adam, který má nad stájí byt. Písaříkovi mají celkem tři děti.
INZERCE

Loni byla s majetkem 3,2 miliardy korun vyhlášena čtvrtou nejbohatší Češkou a 89. nejbohatším člověkem v republice. Za pohádkovým bohatstvím Jaroslavy Valové je české „koupelnové
impérium“ SIKO.
Dnes už řízení předala svým dětem.
Stará se o dům a o vnoučata, z nichž nejstarší už pracují v rodinné firmě na brigádě. Strategii firmy stále sleduje i konzultuje, čas ale věnuje spíš filantropii
a podpoře seniorů, dětí či ohrožených
památek. Občas jezdí i na konference,
kde buď sbírá ceny jako „Podnikatel
roku“, nebo přednáší o tom, jak vést rodinnou firmu.
Příběh Jaroslavy Valové, zejména
ten životní, je velmi pestrý. V dubnu
1947 se narodila v Dobříši, otec býval
v Čimelicích vrchním zahradníkem knížete Schwarzenberga, sestra Ludmila
Polesná se stala jednou z nejúspěšnějších vodních kajakářek v historii ČSSR.
Jaroslava začínala v přádelně Jitexu,
poté vystudovala Zemědělskou fakultu
v Českých Budějovicích, kde se potkala
s manželem. V 80. letech si přivyděláva-

la chovem ovcí a pěstováním narcisek,
které prodávala během MDŽ na trzích
v Příbrami. Přelom přišel s pádem komunismu. Jednak po nemoci zemřela
její slavná sestra, o kterou se Jaroslava
starala, krátce poté se manželé pustili
do podnikání s obkladačkami a sanitou.

3,2

Simona Kijonková

miliardy korun činí
bohatství podnikatelky
Jaroslavy Valové.

Jí bylo 44 let, měla tři děti a sousedé
i příbuzní si prý „ťukali na čelo“. Prodejna, která měla sídlit v garáži, byla na konec u hlavní silnice v Čimelicích a nesla
název SIKO – tedy zkratka pro sortiment „Stavební Izolace, Keramika a Obklady“. Dražší nákupy od zprostředko-

Simona Kijonková, zakladatelka
přepravní společnosti Zásilkovna.
Mezi nejbohatší Češky patří i podnikatelka Simona Kjonková. Ve svých 45 letech, které oslavila letos začátkem června, se asi nejvíc věnuje svým firmám,
zejména Zásilkovně, kterou založila
v roce 2010, a také holdingu Packeta.

3

vatelů nahradila levnějšími přímo od výrobců. Když se SIKO rozjíždělo do dalších měst, vzala si úvěr na 22 milionů
korun. Rozvod s manželem ustála a firma dál rostla. Až do dnešní velikosti.
Aktivní řízení opustila v roce 2015.

miliardy korun už během
svého podnikání vydělala
Simona Kijonková.

Vyrůstala bez otce a maminka živila
celou rodinu, celkem tři děti. Zlom nastal, když Simona nemohla odjet na lyžařský kurz, protože na to neměli peníze. Tehdy se rozhodla, že se o sebe musí
v budoucnu postarat. To se jí podařilo,
obchody jí dnes vynesly jmění v hodnotě asi tři miliardy korun. Vychovává tři
děti a bere si na ně hodně volna. Na jaře
vyráží vždy na dva týdny na hory, v létě
si pak bere měsíc a půl v kuse a s rodinou cestuje. Nejčastěji si pro sebe pronajmou vilu někde na pobřeží.
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Pod dohledem Chaplinova syna
vystřelí kaskadéra z kanonu
Zástupci cirkusového
umění z celého světa se
letos na podzim sjedou
do Prahy. Organizátoři
originálního festivalu
CIRKUS CIRKUS slibují
extrémní výkony nebo
zábavu s českými herci.
Zvířata ale nečekejte.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ČR | Jeden z největších světových cirkusových festivalů se valí do České republiky. Jmenuje se CIRKUS CIRKUS
a 15. a 16. října jej přivítá pražská hala
O2 universum. Lákadel nabídne celou
řadu. „Premiérou v Česku bude vystřelení člověka z kanonu, taková show v republice ještě nikdy nebyla,“ zve organizátor akce Artur Kaiser.
Další nevšední podívaná čeká diváky
v podobě motorkářů v kouli. „V ocelové kouli o průměru čtyři a půl metru se
bude prohánět šest motorkářů, je to velmi riskantní představení,“ vyzdvihuje
Kaiser druhé z velkých lákadel s tím, že
další už by nechtěl předem prozrazovat.
„Všichni se mohou těšit na soutěžící
z celého světa. Kromě Česka přijedou
akrobaté z Itálie, Francie, Španělska,
Ukrajiny, ale také Ekvádoru nebo Brazílie,“ vypočítává.
Různé týmy se budou nejen předvádět publiku, ale také mezi sebou soutěžit. Proto také v hale zasedne porota,
a to ne ledajaká. Složena bude ze zvučných českých i zahraničních jmen. DoraINZERCE

LETNÍ
JÍZDA
HIGH FIVE

zí například syn Charlie Chaplina jménem Eugéne Chaplin, který se narodil
jako páté dítě slavného komika. Vlastní
show ale nepředvede, žádná čísla totiž
nemá. „Je to seriózní pán, vůbec nevystupuje. Po otci herecký talent spíš nemá,
věnuje se hlavně filmu a dokumentu.
Spolupracoval i s takovými hvězdami,
jako Rolling Stones, David Bowie či
Queen. Také se stará o muzeum Charlie
Chaplina ve městě Corsier sur Vevey
ve Švýcarsku,“ vysvětluje Artur Kaiser.
Z českých tváří se objeví herci Oldřich Kaiser a Jan Přeučil, dorazí také
dětská herecká hvězda legendárního seriálu Cirkus Humberto Pavel Mang.
„Přijede také můj velký přítel Thiéry
Outrilla, programový ředitel legendárního pařížského kabaretu Moulin Rouge,“ doplňuje sestavu Kaiser.

Akce je striktně bez zvířat
Z dalších hvězd se mohu diváci těšit
na ukrajinské akrobaty Biker Acrobats,
kteří už jednou jednoznačné vítězství a první cenu festivalu CIRKUS
CIRKUS získali. Návštěvníky rozesměje italský klaun Jimmy Folco, který vystupuje po celém světě. Pochází ze staré

Artisté a klauni z různých
koutů světa předvedou
v Praze svoje kousky v polovině října během festivalu CIRKUS CIRKUS.
Organizátor akce Artur
Kaiser se svým jmenovcem (příbuzní nejsou)
hercem Oldřichem Kaiserem, který se akce
v O2 universum také zúčastní, a to jako porotce.
FOTO | MAFRA, A. KAISER

klaunské rodiny a předvede skeče, které
vymyslel jeho pradědeček a jeden
z jeho strýců, ale i jeho otec.
Festival se koná už pošesté a slibuje
adrenalin a strhující výkon umělců z celého světa, kteří předvedou symbolických 13 velmi náročných čísel.
„Scéna bude z části zavěšená na elektromotorech. Chybět nebudou speciální
velkoplošné projekce a efekty. Celá manéž bude vyvýšená, aby bylo dobře vidět z každého místa. Programem bude
provázet moderátor a showman Petr Šiška,“ doplňuje organizátor.

Veškerá vystoupení se odehrají pouze s lidmi, tedy „bez zvířat“. „Zvířata
by v hale neměla patřičné zázemí a komfort, na který jsou zvyklá. To, co nabízí
O2 universum pro diváky, nemůže nabídnout pro zvířata,“ uzavírá organizátor Artur Kaiser.
Vstupenky jsou k dispozici už nyní
v předprodeji, nejlevnější v horním patře
z boku stojí 150 a 300 korun, nejdražší
v první řadě pak 4500 korun. Většina se
prodává za 1200 či 1600, v zadních řadách pak za 500 a 1000 korun. Více informací na www.cirkusfestival.cz.
(jos)
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Mýty o očích.
Čím si skutečně
ničíme zrak?
Čtení s baterkou pod
peřinou dítěti zrak
nepoškodí, zato časté
sledování tabletu
krátkozrakost zhoršuje.
5plus2
■ ZDRAVÍ
Mýtus: Čtení při nedostatku
světla poškodí vaše oči
Naše maminky nám to říkaly znovu
a znovu, ale – je to pravda? Čtení při slabém osvětlení sice může způsobit únavu
očí a případně bolest hlavy, většinou ale
trvalé poškození zraku nezpůsobí. Problém je ten, že u menších dětí mohou
nadměrné aktivity do blízka skutečně
zhoršit krátkozrakost.

Mýtus: Počítače a mobily
nezhoršují krátkozrakost
Není tomu tak. Jak už jsme zmiňovali,
právě aktivity do blízka, jako koukání do
počítače, tabletu nebo mobilního telefonu
u dětí výrazně zhoršují krátkozrakost. Naznačuje to řada vědeckých studií – například tým vedený profesorem Ianem Morganem z Australian National University
upozorňuje na epidemii krátkozrakosti
mezi dětmi a dospívajícími ve východní
a jihovýchodní Asii, kde problémy v této
skupině má 80 až 90 % populace.

puter syndrom“. Není to jeden konkrétní
problém. Výzkumy ukazují, že 50 až
90 % lidí, kteří pracují u obrazovky počítače, má alespoň nějaké příznaky. „Mezi
nejčastější patří podrážděnost očí. Ty
mohou být červené, pálit, dochází k jejich únavě, pocitu suchých očí či někdy
naopak reflexnímu slzení. Důsledkem
zrakového přetížení se může snižovat
schopnost zaostření, syndrom se tedy
může projevovat i rozmazaným nebo
dvojitým viděním,“ vysvětluje Jakub
Ventruba, lékař z oční kliniky Lexum.

Mýtus: Používání zvlhčujících
kapek vyléčí suché oči

Měníme se
na ČSOB
poštovní
spořitelnu
Ještě větší dostupnost
a více výhod pro naše klienty

Suché oči jsou chronickým onemocněním. Slzný film má tři složky – vodnatou, mucinovou a lipidovou. Každá porucha jednotlivé složky může mít řadu
důvodů: chronický zánět víček (meibomitis), kožní onemocnění (například rosacea a další), celková onemocnění (poruchy štítné žlázy, autoimunitní onemocnění, cukrovka a další). Podle zjištění vědců z Association for Research in
Vision and Ophthalmology si na pocit
suchého oka stěžuje nejvíce lidí
v zimě – a to ve stejném počtu jako
ve všech ostatních ročních obdobích
dohromady. Studený venkovní
a ohřátý vnitřní vzduch mají
v sobě často méně vlhkosti než v jiných prostředích. Abyste minimalizovali jeho negativní
vliv, je třeba dodržovat
správný pitný režim
a zvýšit příjem omega 3 mastných kyselin. Proti suchým
očím také pomáhají
zvlhčovače vzduchu.
Použití zvlhčujících
kapek je důležité,
stav slzného filmu
zlepší, léčí tedy příznaky, uleví, ale
problém neodstraní.

Mýtus: Oční
vyšetření není nutné,
pokud nemáte problémy
FOTO | PIXABAY

Podle výzkumníků jsou hlavními rizikovými faktory jak genetické dispozice,
tak i daleko méně času, který děti tráví
ve venkovním prostředí. U nás všech
pak může počítač zavinit takzvaný „com-

Jeden z největších mýtů. Existuje mnoho tichých nepřátel očí – glaukom, makulární degenerace nebo cukrovka – které dokáže zachytit pouze oční vyšetření.
Lékaři proto doporučují návštěvu specialisty každé dva roky pro osoby mladší 65 let a u starších osob každý rok. (re)

Poštovní spořitelna je obchodní značka
Československé obchodní banky, a. s.

INZERCE
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Byla to akce, která
kombinovala šikovnost
se sebevražednou
statečností. O vítězství
Čechoslováků u Zborova
rozhodla před 105 lety
pouhá jedna hodina.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Útočili v malých skupinkách, využívali terénní nerovnosti a vynikali nebývalou odvahou. Českoslovenští dobrovolníci v bitvě u Zborova položili základ legionářské legendy. Během dopoledne
2. července 1917 překvapili rakousko-uherské jednotky – tvořené paradoxně také především Čechy – nápaditou
taktikou i schopností improvizovat. Klíčová část střetu se odehrála během pouhé
jedné hodiny, mezi 9. a 10. hodinou ranní.
Až do začátku léta 1917 mohli českoslovenští dobrovolníci bojovat jen po četách
či rotách přidělovaných vyšším jednotkám
ruské armády. To se změnilo během Kerenského ofenzivy, kdy Čs. střelecká brigáda
dostala souhlas zaútočit s podporou Rusů
jižně od ukrajinského Zborova na dobře

Hodina pravdy u Zborova
opevněné rakousko-uherské postavení
ukotvené ve třech hlavních zákopových liniích. K jejich obraně byli určeni především Češi – 35. plzeňský a 75. jindřichohradecký pluk – a také 86. maďarský pluk.
Pro útok proti zhruba šesti tisícovkám
protivníků bylo připraveno sice jen něco
okolo tří tisíc čs. dobrovolníků, ovšem ti
na rozdíl od Rusů, kteří už podléhali
defétismu, hořeli nadšením a touhou ukázat se jako dobří válečníci.

„Přebíráme velení!“
V noci před útokem se většina čs. a ruských jednotek přemístila do předních pozic své linie dlouhé zhruba šest a půl kilometru. V předchozích dnech byly nástupové zákopy pod rouškou tmy utajeně prodlužovány tak, aby se vzdálenost k nepřátelským pozicím zkrátila ze zhruba
1300 kroků na třetinu.
Za úsvitu 2. července 1917 zahájily ruské dělostřelecké baterie pekelnou předehru. Čtyři desítky polních děl a dvě baterie těžkého dělostřelectva zasypaly nepřítele stovkami granátů.
Sedm minut po deváté hodině ranní vyrazili na svou sebevražednou misi českoslo-

Čechoslováky dobyté zákopy rakousko-uherské armády. FOTO | ARCHIV ČsOL
venští granátníci. Bez pušek, jen s granáty,
měli za úkol prorazit cestu překážkami
a první linií odporu pro své druhy. Za granátníky začali vybíhat do útoku další vojáci, ovšem útočili chytře v malých skupinách, aby netvořili tak snadné terče. Pohybovali se přískoky, využívali terénní nerovnosti. Zmátli tím nepřítele a rychle se jim
podařilo proniknout do první linie nepřátelských zákopů. „Když padl důstojník, tak na
rozdíl od Rusů byli připraveni útočit dále,
velení převzal nejzkušenější muž v poli,“
popisuje Pavel Mojžíš z Československé
obce legionářské. Chytrým využitím spojovacích zákopů se Čechoslovákům na pra-

vém křídle podařilo během několika minut
proniknout i do druhé linie rakousko-uherských zákopů.
Jejich postup byl natolik rychlý, že ruské jednotky nestihly souběžné s tím dobýt
blízký vrchol Mohyla, ze kterého rakouské kulomety začaly střílet do boku postupujících Čechoslováků. Problémy byly
i na středním křídle, kde Čechoslovákům
velící ruští důstojníci navzdory plánům nevydali rozkaz k útoku. „Rusové nevěřili
v úspěch útoku, projevil se u nich defétismus. Říká se, že byli i napití. Trvalo půl
hodiny, než další útok pokračoval. Nakonec převzali velení čeští důstojníci, jako
například Radola Gajda,“ líčí Pavel Mojžíš. „Teprve až když se první Čechoslováci dostali do třetí linie, tak rakouské velení
začalo přesouvat zálohy, ale to už bylo
pozdě, protože se našim podařilo obsadit
už tři linie rakouské obrany,“ dodává. Odpolední protiútoky k ničemu nevedly.
Při bojích toho dne podle zpřesněných
informací zahynulo 173 mužů přímo
na bojišti a 29 na následky zranění, 32 vojáků zůstalo nezvěstných a na tisíc jich
bylo zraněno. Do zajetí naopak padlo několik tisíc rakousko-uherských vojáků,
tedy z většiny Čechů.
(mb)
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ZAMĚSTNANCI Z FILIPÍN
Zajištujeme odborníky do strojírenských firem a logistiky z Filipín

Svářeč  CNC operátor  Lakýrník
Operátor výroby  Skladník s VZV
Vyřizujeme pracovní povolení a zaměstnanecké karty na 2 roky.
Pracovníky prověřujeme v testovacích centrech na Filipínách.
Filipínští pracovníci zajištují směnné provozy a vyřeší nedostatek odborníků a fluktuaci ve Vaší firmě.

www.pracovnicizfilipin.cz | telefon 774 262 761 | info@grapecare.cz
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Česká republika

Co vám prospěje? Přece pickles
Babičky vynalezly elixír
zdraví, když nechaly
krátce kvasit zeleninu.
Nic na tom nemění fakt,
že křupavý pokrm
trochu smrdí jak dlouho
nošené ponožky.

ČR | Kvašená zelenina čili pickels je
zdravá a umí povýšit i obyčejná jídla
svojí osvěžující chutí. Jde o metodu poměrně rychlou a levnou. Příprava nám
nezabere ani hodinu, pak už se zelenina
prokvasí sama za pomoci přirozeně
vzniklých bakterií mléčného kvašení.
Kvašení zeleniny neboli fermentace
je velmi zdravé, posiluje imunitu, zlepšuje stav střev, snižuje výskyt alergií.
Při tomto procesu se v potravinách zvy-

šuje hladina vitaminů a snižuje obsah toxických látek. A navíc je to „zdraví“,
které chutná. Nejvíce nám prospěje,
když pickels budete jíst často a po menších porcích. Nejlépe jako přílohu k jídlu nebo jako součást salátů.
Není to žádná věda, postup je celkem
jednoduchý: Zeleninu nebo ovoce
opláchneme a dáme do vhodné nádoby – třeba do kameninové nebo do čistých zavařovacích sklenic. Zelí a koře-

INZERCE

5plus2
■ V KUCHYNI

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 31 %

Dojezd 48 km

500
SELVO 35

58 290 Kč

Rychlost 25 km/h

novou zeleninu předtím ještě nakrájíme
a trochu pomačkáme, aby pustily šťávu.
Můžeme přidat i sůl, bylinky či koření
a vše pořádně napěchujeme do připravené nádoby. Všechna fermentovaná zelenina musí být vždy celá ponořená, buď
ve vlastní šťávě, nebo v přidané vodě.
Nic nesmí vyčuhovat nad hladinu, nesmí se k ní dostat vzduch a určitě se zelenina musí zatížit něčím těžkým. Jedině
tak se totiž zamezí rozvoji nežádoucích
plísní a bakterií.

A tady je recept na pickles, elixír zdraví našich babiček. Suroviny: 1 malá
hlávka zelí (650 g), 3 ks menší mrkve
(300 g), 1 ks malé cibule (50 g), sůl
20 g. Postup: Zelí najemno nakrouháme, mrkev oloupeme nebo očistíme kartáčkem a nastrouháme na struhadle nahrubo, cibuli oloupeme a pokrájíme na
drobné kostičky. Zeleninu promícháme
se solí v poměru 20 g soli na 1 kg zeleniny. Necháme asi hodinu odležet, aby zelenina pustila šťávu. Občas promícháme
a promačkáme. Zeleninou postupně naplníme větší sklenici na zavařování,
ve které bude kvasit. Každou vrstvu upěchujeme. Sklenicí, která pasuje do hrdla
„zavařovačky“, zeleninu přiklopíme a zatížíme. Hladina šťávy musí sahat nad
dno sklenice, která slouží jako těžítko.

39 990 Kč

0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
USB k nabíjení telefonu

Varianty s různými typy brzd

Výkon 500 W (na přání 1000 W)

FOTO |

Nový výrobek

ARCHIV
MAFRA

10x delší životnost baterie
za příplatek
Hranice

GardenTechnik ŠOBORA, Tř. 1. máje 2074,
tel.: 581 604 962

Přerov

KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14,
tel.: 581 737 028 - 029

Olomouc - Bukovany

SITTA K+M s.r.o., Bukovany 98,
tel.: 585 351 730

Olomouc - Holice (Husqvarna)

Agrocentrum DFG s.r.o.,
Týnecká 826/55,
tel.: 585 154 632, 608 714 245

Konice

Zahradní technika M. Dlouhý,
Smetanova 53,
tel.: 722 744 267
Další nejbližší prodejny:

Boskovice, Zlín 2x,
Brno, Nový Jičín a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Zeleninu neuzavíráme vzduchotěsně
kvůli úniku CO2. Necháme kvasit při pokojové teplotě 3 až 5 dní, maximálně jeden týden. Jakmile se přestanou tvořit
bublinky, kvasný proces je u konce. Zeleninu průběžně (čistou lžičkou) ochutnáváme, a jakmile vám už chutná, zastavíme kvasný proces přemístěním sklenice do lednice. Zakryjeme ji potravinářskou fólií nebo víčkem.
Hotové pickles vydrží v lednici i několik týdnů.
(kor, iDNES, iPRIMA)

Přivítejte nový měsíc
s úsměvem

INZERCE

Trojí síla pro lepší paměť!
Zhoršená paměť? Ztráta myšlenek? Nulové
soustředění? Jsou okamžiky, kdy časté zapomínání
dokáže pořádně potrápit! Neklesejte na mysli
a zamiřte do lékárny pro jedinečného pomocníka.
Pokud pociťujete dlouhodobě výpadky paměti, zhoršení
myšlení a soustředění, pak je načase vyzkoušet novinku
GinkgoMax+Bacopa+Lecitin. Je unikátní svým posíleným složením s obsahem extraktu Ginkgo biloby, který
prokrvuje a vyživuje mozkové tkáně a posiluje paměť.
Díky obsahu Lecitinu přípravek podporuje regeneraci
nervových buněk a pomáhá zlepšovat soustředění. Bacopa zase pomáhá stimulovat myšlení. Tyto látky působí
synergicky a mnohem účinněji, než kdyby působily odděleně, a tím se zvyšuje účinnost tohoto doplňku stravy.

Návaly horka? Pocení?
Pomoc, menopauza!
Pozorujete na sobě poslední dobou návaly horka, nadměrné
pocení, změny nálady, nespavost, zhoršení libida nebo přibírání
na váze? Může za tím být menopauza, které se obává každá žena
ve středním věku. Máme pro vás ověřené řešení z lékárny, jak
s projevy menopauzy zatočit jednou provždy!
Nenechte se dále týrat menopauzou a vyzkoušejte Elli MenoOsteo
FORTE nabízející komplex důležitých látek pro ženy v menopauze
i po ní. Díky extraktu z jetele lučního pomáhá udržovat klidný a pohodlný
přechod. Extrakt ze šištic chmele otáčivého zase napomáhá ženám vyrovnat se s návaly horka, pocením, neklidem či podrážděností. Doplněk
stravy obsahuje také vitaminy D3 a K2 a vápník, který je potřebný pro
zdraví kostí.

Zvedá se vám tlak?
Sáhněte po konopí!
Nečekejte na neblahé následky vyššího krevního tlaku
a doživotní užívání tablet s vedlejšími účinky. Sáhněte
po konopném řešení!
Revoluční doplněk stravy Hypetezin využívá spojenou sílu konopí,
hlohu a vinnou révu pro efektivní modulaci krevního tlaku a zachování dobrého stavu srdce, cév a celého kardiovaskulárního systému.
Unikátní složení je navíc doplněno o šafrán, jenž omezuje nervové
napětí a podrážděnost, které mohou vyšší tlak způsobovat. Funguje
efektivně a bez vedlejších účinků.
Revoluční, maximálně účinné přípravky CannamediQ
využívající aktivní konopí najdete ve své lékárně.

Mravenčí vám nervy?
S pocity mravenčení, štípáním či brněním končetin, zhoršenou citlivostí prstů nebo
přecitlivělostí nervových buněk se setkává velká část populace. Nenápadné příznaky mohou
postupně dorůstat těžko snesitelných rozměrů. Nenechte nervové obtíže zaútočit naplno!
Neuromedic je unikátní doplněk stravy kombinující vysoké dávky kyseliny alfa-lipoové, vinnou révu,
fosfolipidy a vitaminy skupiny B, díky čemuž efektivně regeneruje a zlepšuje funkci i citlivost nervové
soustavy a vyživuje nervové buňky. Obsažený silymarin navíc chrání nervy před poškozením toxiny.
Neuromedic je díky vysokým dávkám vitaminů B ideální ochrana nervů při jejich nedostatečné výživě,
vystavení toxinům či vedlejším účinkům některých tablet nebo mechanickém poškození samotných nervů.
Úlevu od mravenčení, štípání, pálení a zhoršené citlivosti nervové soustavy žádejte v lékárně.

VYROBENO
V ČESKU

MF

Vyrobeno v Česku
●
●

V čem jsou Češi úspěšní
Vzestup start-upů

1. 7. 2022 / 25

●
●

Co představí Dyzajn market
Historie nitěných knoflíků

speciální magazín uvnitř dnešní MF DNES

®

Internet
zdarma?
JJ Jdi na mobil.cz,
tam se dozvíš víc.

LÉTO
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2
Kdy zdraží pivo a kolik stojí jinde?
Cena národního nápoje poroste hlavně po sklizni,
ve Stockholmu už se prodává za dvě stovky ...str. 18

Pozor na nástrahy letního sluníčka
Chraňte se správně u rybníka, moře a na horách.
A jaký je výhled počasí o prázdninách v Česku? ...str. 22

Léto u vody a hudba. To je Přehrady Fest
Festival slibuje nabitý hudební program i zábavu
na jachtách či elektrolodích
...str. 24

ILUSTRAČNÍ FOTO | DAVID PELTÁN, MAFRA
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Nelehké roky národního nápoje
Pivo zůstane českým
nápojem číslo 1, ať už se
za něj bude platit bůhví
kolik. Ovšem je otázkou,
jak moc inflace ovlivní,
jeho výrobu a spotřebu.
Cena totiž poroste
hlavně po sklizni.
ČR | Pro pivovarnictví to není příznivé období. Své napáchaly dva covidové roky,
teď zase úřaduje dramatické zdražování.
Jak ukázala analýza European Beer
Trends, která čerpala data z 31 evropských
zemí, jen v roce 2020 produkce piva meziročně klesla o takřka 10 procent. Podle
zprávy asociace The Brewers of Europe se
chmelového nápoje vyrobilo nejvíce v Německu a poté s velkým odstupem v Polsku
a Španělsku. Česko bylo na sedmém místě.
Jak na konci února uvedl web retailnews.cz, sestupný trend pokračoval také
loni, a vyhlídky na letošní rok označil za nejisté. „Chmurnou statistiku nejvíce ovlivnila Británie, druhý největší producent v rámINZERCE

ci asociace po Německu. Její výstav klesl
proti roku 2019 skoro o pětinu na necelých
41 milionů hektolitrů, což představuje propad o sedm milionů hektolitrů,“ stojí
ve zprávě. Podle Českého svazu pivovarů
a sladoven se nejvíce tuzemského piva vyváží do zemí Evropské unie, zejména pak
do těch států, které s Českem sousedí. „Celkově se tak v loňském roce do Polska, Německa, Rakouska a na Slovensko vyvezlo
2,7 milionu hektolitrů piva,“ řekla pro
MF DNES Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.

Pivo? I za dvě stovky
Na byznys s pivem nyní dopadá, jako
na de facto všechna odvětví, všudypřítomné zdražování. V českých restauracích

a hospodách se půllitru tankového piva
prodává již přes 50 korun, někde se cena
pohybuje těsně pod 60. Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi je to ovšem
méně, někde je cena i čtyřnásobně vyšší.
Ale tak je to i s platy.
Jak spočítala MF DNES, nejdražší pivo
je ve švédském Stockholmu. Stojí 203 korun, což je na české poměry astronomická
částka. S tím se však pojí částečná prohibice, kterou severské země mají. Alkohol se jen tak v obchodě nekoupí. Ovšem
draho je i ve Velké
Británii. V Londýně
stojí půllitr piva 191 korun. O třicet korun
méně pak vychází pivo
v irském Dublinu, stojí

Kdo by se v létě nechtěl osvěžit pivem či třeba míchaným nápojem.
Ovšem pozor, horko je jeden z faktorů, které mohou urychlit působení
alkoholu a zhoršit jeho následky. Je to dáno i tím, že kvůli vysokým
teplotám se potíte a v těle pak máte méně tekutin. Když vypijete nějaký
nápoj s alkoholem, tak se v krvi, zjednodušeně řečeno, nenaředí tak jako
v zimě. Pijte spíše chladnější drinky. Teplota nápoje pod 8 stupňů Celsia
vstřebávání alkoholu zpomaluje, naopak teplota nad 18 stupňů urychluje.
Po teplém nápoji se tedy opijete rychleji.

tam v přepočtu 161 korun. Restrikce spojené s pandemií neustály už desítky českých
minipivovarů. Za poslední dva roky ukončilo svou činnost téměř třicet podniků
a nyní jich je v provozu pět stovek. Náklady rostou postupně a největší nárůst cen
piva očekává Českomoravský svaz minipivovarů po sklizni.
Je otázkou, nakolik tradiční věrnost
konzumentů svým oblíbeným producentům vydrží i s očekávaným dalším zdražováním. Náklady
rostou postupně, největší
nárůst očekává svaz až
po sklizni. „Jednoznačně dojde
ke zdražení
ještě do konce
roku, a to podle toho, jak
budou končit
původní ceny
v nákladech.
Ceny vstupů totiž rostou podstatně více, než roste inflace,“ uvedl prezident svazu
minipivovarů Michal VolFOTO | SHUTTERSTOCK
dřich.
(re)
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Nové knihy. Tipy na letní čtení
Vražedná mysl
Angela Marsons

Samanthu Brownovou, mladou vysokoškolačku,
nalezli
doma v posteli s proříznutým hrdlem a nožem v ruce. Bez zjevných známek násilí či
boje. Zdá se to jako
jasný případ sebevraždy. Podivná reakce
dívčiných rodičů však tuto teorii zvrátí
a Kim pochopí, že tady šlo o vraždu. Jak ji
však vyšetřit, když všechny stopy už jsou
nenávratně ztracené? Nikdo nezajistil
DNA ani otisky prstů a tým kriminalistů
nemá k dispozici nic víc než několik fotografií těla. A informace o Farmě jednoty,
zdánlivě neškodném uzavřeném společenství, v němž dívka žila. Kalibr, 390 Kč

Tramvaj plná strašidel
Petra Braunová
Novinka Petry Braunové je krásně ilustrovaná Vojtěchem Šedou. Davidovi rodiče
pracují dlouho do noci, a tak musí trávit
večery v bytě pod Vyšehradem sám.

Je rozmrzelý a strašně se nudí. To
ovšem
skončí
ve chvíli, kdy se mu
za oknem v pátém patře začne zjevovat
tramvaj plná duchů.
A je po klidném spaní. Naštěstí přijdou prázdniny, David
jede za bratranci a sestřenicemi do Uničova, a ti mu pomáhají záhadu tramvajového přízraku vyřešit. Všechny děti musí
překonat pořádnou dávku strachu. Davida čeká ale ještě jiná zkouška. Proč se mu
vlastně ti duchové zjevují? To se dozví
při velkém nočním finále na vyšehradském hřbitově!
Pikola, 299 Kč

Pohybuje se jako
stín, splní i nemožné
a pak zase zmizí.
A vždy zasáhne svůj
cíl... Vždy! Podle
bestselleru Šedý muž
natočila společnost
Netflix v Praze svůj
zatím nejdražší projekt všech dob – film
s Ryanem Goslingem a Chrisem Evansem
v hlavních rolích. Jeho premiéra je ohlášená na 22. července 2022. Kalibr, 399 Kč

První republika

Mark Greaney
Před čtyřmi lety Courta Gentryho zradili
jeho šéfové ze CIA. Aby unikl, musel zlikvidovat i bývalé parťáky, ale přežil. Teď
se coby špičkový zabiják živí zabíjením
lidí na objednávku. Přezdívá se mu Šedý
muž a kolují o něm doslova legendy. Je to
samotář bez rodiny, přátel i domova. Přijímá pouze zakázky na likvidaci zločinců.

Blanka Kovaříková
Kniha plná unikátních fotografií a dobových reklam je příjemným průvodcem
dávno zašlých časů.
S autorkou knihy
Blankou Kovaříkovou
nahlédnete
do soukromí filmových a divadelních
hvězd, ale také dalších mimořádných
osobností – režisérů, tanečnic, výtvarníků, lékařů, sportovkyň i podnikatelů. Každý z nich byl hvězdou ve svém oboru. Do-

Vulvovaginální kandidóza je významným onemocněním. U 75 % žen se objeví alespoň jednou během jejich života,
u 40 – 45 % žen se mohou příznaky vyskytnout opakovaně a 5 % žen přechází
onemocnění do chronické formy. Většina
případů je způsobena kvasinkou Candida albicans. Vaginální kvasinkové infekce
se projevují bílým výtokem tvarohovité
konzistence doprovázeným urputným
svěděním, pálením a bolestí při močení
a pohlavním styku. Postupným šířením
může dojít k zánětu dělohy nebo močových cest.
Literatura uvádí, že u symptomatických
vulvovaginálních infekcí připadá na vulvovaginální kandidózy 39 %, bakteriální
vaginosy 36 %, a zbývajících 25 % bývá
způsobeno parazitujícími prvoky – tri-

chomonádami. Asi 30 % žen s klinickými
symptomy ovšem zůstává bez jasné mikrobiální diagnózy. Mezi identifikované rizikové faktory vulvovaginálních kandidóz
patří opakované užívání topických nebo
systémových antibiotik, dieta bohatá
na rafinované sacharidy a neléčený diabetes mellitus.
Dnešní moderní přístupy mají tendenci
vyloučit nadměrné používání chemických látek ve prospěch nových, méně
agresivních řešení při zachování nebo
zvýšení účinnosti.
Česká biotechnologická společnost
vyvinula speciální biologický přípravek,
který pomáhá eliminovat nejčastěji se
vyskytující druhy původců kvasinkových
a houbových chorob. Pomáhá také redukovat mikroflóru na povrchu lidského
těla. Po dokončení svého působení účinná látka zmizí bez vedlejších účinků. Přípravek se úspěšně používá proti onemocněním způsobeným plísněmi, kvasinkami
a bakteriemi na povrchu sliznic.
mi
Biologický přípravek s mikroorganismem Pythium oligandrum je silný
mykoparazit jiných hub.
Jeho působení je využívat jiné houby a kvasinky
pro svůj vlastní metabolismus, aniž by došlo
k ovlivnění lidských, zvířecích nebo rostlinných
buněk. Jeho enzymová
aktivita vytváří prostře-

Na mušce

zvíte se, jaké příběhy prožívali, podíváte
se do jejich domovů, šatníků i kuchyní,
zajdete s nimi do kaváren a restaurací
a zjistíte, jak žili za první republiky, kde
nakupovali, jakým způsobem trávili volný čas.
Universum, 299 Kč

Tanky pro Hitlera,
traktory pro Stalina
Jaromír Balcar

Kniha se zabývá těžkým
průmyslem
v českých zemích od
roku 1938 do počátku padesátých let s těžištěm v době okupace. Pro svou obsáhlou analýzu si autor
vybral tři významné české firmy z oblasti
strojírenství a chemického průmyslu –
ČKD, Pražskou železářskou společnost
a Spolek pro chemickou a hutní výrobu.
S teoretickou oporou v konceptu Corporate Governance si položil za cíl popsat politické, hospodářské a podnikatelské dějiny Čech a Moravy ve fázi, kdy se vztah
mezi státem a hospodářstvím zásadně proměňoval.
Academia, 550 Kč
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Mohou
Mokré
plavky

za intimní
svědění?

Vaginální kandidóza představuje pro
moderní ženy značný problém. Výskyt
plísňové (kvasinkové) infekce se může objevit u žen všech věkových kategorií, třeba v létě po koupání, pokud zůstáváme
v mokrých plavkách. Léčba je často obtížná, zdlouhavá a použití klasické antimykotické léčby zatěžuje organismus svými
několika vedlejšími účinky jako je alergická a kožní reakce a poškození jater nebo
ledvin. Schopnost patogenních kvasinek
vyvinout si rezistenci vůči chemickým
antimykotikům je značná, což často vede
k případům recidivujících infekcí.

Přípravky s Chytrou houbou – Pythium oligandrum dostanete ve své lékárně.
Na Vaše otázky rádi odpovíme na telefonu: 728 814 202, e-mail: pythium@pythium.cz, informace na: www.chytrahouba.cz, www..pythium.eu
Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

dí, které zpomaluje nebo zastavuje růst
bakterií. Biologické přípravky s obsahem
Pythium oligandrum – chytré houby jsou
určeny k použití při pomoci k potlačování původců patogenních kvasinkových
infekcí a obnově normální fyziologické
mikrobiální flóry.
Biopreparát Feel Fresh s chytrou houbou je přípravek notifikovaný v zemích
EU a určený pro kůži náchylnou k zapaření a pro péči o místa náchylná k výskytu
kvasinek (zvláště rodu Candida). Suchý
přípravek s chytrou houbou se ředí vodou do sedací lázně a používá se tři dny
za sebou a následně další dvě dávky podle potřeby nebo až za měsíc.
Přípravky s chytrou houbou mohou
používat i lidé s oslabenou imunitou, lidé
s cévní nedostatečností, těhotné nebo
kojící ženy, diabetici atd. Pythium oligandrum neprodukuje antibiotika a proto
se přípravky mohou aplikovat kdykoliv
podle potřeby, protože způsob působení
nedává možnost patogenním organismům ke vzniku rezistence.
rezistence
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Přijeďte si
prohlédnout,
jak se mění
krajina na
Mostecku
v místech, kde
končí těžba uhlí
Místa, kde dříve těžila hnědé uhlí, dnes Sev.en
Energy přetváří v krajinu plnou zeleně, lesů, luk,
pastvin i biotopů kypících rozmanitým životem.
Rekultivace lomu ČSA, kde příroda vyčarovala
novodobou divočinu, a člověk přidal ekologické zemědělství, si můžete projet na kole. Všemi
smysly si užít část krajiny, která je stále ještě na
dohled aktivnímu lomu, přitom dává zapomenout na blízkost měst i člověka a vtáhne návštěvníka do zelené náruče přírody.
Aktivní cyklisté i rodiny s dětmi se mohou vydat
na 7eko track po cyklotrase skupiny Sev.en Energy v rekultivované krajině na Mostecku. Cestou
budou projíždět místy, kde stojí za to chvíli zůstat
a rozhlédnout se. Bývalé těžební plochy se mění
na domov pro chráněné rostliny a živočichy. Cyklotrasa je snadno přístupná z cyklostezky Komořany – Jiřetín číslo 3018 nebo z mostecké Matyldy. Na každé ze symbolických sedmi zastávek je
QR kód, po jehož načtení do chytrého telefonu
se zobrazí mapa s informacemi a zajímavostmi
o místě, kde turista právě stojí. Na jednom ze
stanovišť například zjistí, co jsou to napajedla,
kaliště a slaniska, podle čeho se poznají a k čemu
slouží. Seznámí se s loukami a pastvinami v okolí
lomu a pozná rostliny a živočichy, kteří zde žijí.
Obyvatelům z živočišné říše, kteří našli svůj domov na rekultivovaných plochách v okolí lomu
ČSA, je věnováno několik zastávek a přibližují
ptáky, drobné savce či obojživelníky. Zajímavé zastavení je u jezírka, které vzniklo z bývalé
čerpací jímky sloužící původně k ochraně lomu
před povrchovými vodami. V současné době zde
kromě hojného výskytu živočichů roste i kriticky
ohrožený druh vodní rostliny, růžkatec bradavčitý.
Před dojezdem do cíle cyklotrasy se turisté dozvědí také o doupných stromech a jejich důležitosti v přírodě. Poslední zastávkou cyklotrasy
7eko track je nabíjecí stanice pro elektrokola
v Černicích, odkud se může pokračovat v dalším
putování po zajímavých místech regionu.
Přes 240 kilometrů dlouhá Krušnohorská magistrála nabízí nádhernou přírodu s atraktivními
výhledy. Díky projektu Sev.en Energy for Bikers
se cyklisté po ní mohou projet na elektrokolech
stejně komfortně jako třeba v Rakousku či Švýcarsku. V loňském roce byla podél celé magistrály dokončena síť nabíječek, která vznikala více

než dva roky. Kromě nově instalovaných stanic
byla modernizována i část už fungujících. Několik nových nabíječek bylo umístěno také v dalších regionech. Aktuálně je jich v Karlovarském,
Ústeckém, Plzeňském a Pardubickém kraji více
než osmdesát. Nabíjecí stanice jsou kompatibilní s naprostou většinou využívaných rozhraní.
V praxi tak stačí mít jen elektrokolo, propojovací
kabely cyklistům zapůjčí obsluha nabíjecí stani-

ce. Stoprocentní kompatibilitu zajišťují také dvě
klasické 230V zásuvky, k těm však cyklista musí
použít vlastní nabíječku. Přehled podporovaných typů elektrokol najdete na stránkách projektu 74b.cz.
7eko track navazuje na další interaktivní mapy,
které propojují celé území. Trasu najdete na
https://uhelnesafari.cz/cz/#trasa-1.
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Ochrana před sluncem i perfektní vidění.
Můžete mít obojí.
S jarem a létem přichází energie, teplo a slunce. A s ním i škodlivé UV
záření, na které jsou naše oči velmi citlivé. Chránit si je slunečními brýlemi
je samozřejmost, ale jak postupovat, když k tomu potřebujete i korekci
zraku? Nemusíte dělat kompromisy nebo vybírat mezi stylem, kvalitní
ochranou očí a perfektním viděním. Tím správným řešením jsou totiž
dioptrické sluneční brýle.
Když se rozhodnete pro sluneční
sluneč dioptrické
brýle, budete mít spoustu možn
ností, z nichž
vybírat. Třeba v GrandOptical, ccož je největší síť optik v ČR, si kromě stylu obrub a skla
můžete zvolit i barvu, míru zatm
mavení, polarizaci či zrcadlovou úpravu. Bud
dou to zkrátka perfektní brýle na míru vašim
m potřebám
a vašemu stylu.

Kompromisy nemusíte dělat ani tehdy, pokud jste zvyklí na multifokální brýle, tedy
brýle s čočkou s mnoha ohnisky. Ty umožňují vidět perfektně na blízko, na střední
vzdálenost i na dálku. I multifokální skla lze
ve slunečních brýlích mít.

Pro oči je nebezpečná část světelného spektra pod 400 nm, proto by sluneční brýle měly
vždy mít parametr UV400 nebo číslovku „4“.
V GrandOptical toto splňují všechna nabízená skla. Samotná tmavost skel už je spíš
o designu a komfortu, pozor si jen dejte na
ty nejtmavší, protože s nimi se nesmí řídit.
Stejně jako při koupi „standardních“ brýlí,
i u slunečních dioptrických je dobré nechat
si nejprve změřit zrak, protože u něj dochází v čase ke změnám. Zkušení optometristé
vám pak rádi s výběrem poradí tak, abyste
odcházeli maximálně spokojeni s brýlemi,
které ochrání vaše oči a dají vám perfektní
vidění, ale také vám budou skvěle slušet.

Samotný výběr je jednoduchýý. Z velkého
množství obrub, které to umožňují, si vyberete ty, které se vám líbí. Mohou být sluneční,
ale klidně i klasické dioptrické. D
Do nich vám
pak dají taková skla, která si bud
dete přát.

DIOPTRICKÉ
SLUNEČNÍ
BRÝLE
Nemusíte volit mezi ochranou očí
a perfektním viděním.
Teď můžete mít obojí.

Pomáháme Vám vidět lépe
www.grandoptical.cz
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Tak trochu
rizikové
sluníčko
ČR | Odborníci se shodují, že pokud budete na slunci trávit 20 minut denně, je to pro
zdraví prospěšné a není třeba používat velkou ochranu. Musíte ale počítat s tím, že
během horkých dnů se na sluníčku pohybujete mnohem déle – i když se jen vydáte
do práce či na nákup. Největší intenzita slunečních paprsků je mezi 11. a 15. hodinou,
a tak je dobré se v tuto dobu nevystavovat
riziku. A pozor, slunce spaluje, i když je
pod mrakem nebo zataženo. Nejlepší tedy
je, když si sluníčka užíváte dopoledne, pak
přečkáte poledne někde ve stínu a až
po 15. hodině se opět vystavíte slunci.
U malých dětí je doporučeno pro pobyt
na slunci – například u moře – používat
opalovací oblečení, které má v sobě vysokou UV ochranu. Jaká jsou další doporučení odborníků pro letní měsíce?

fototypy a pro pobyt u rybníka by si měli
vystačit s filtry střední ochrany, tedy
s SPF 20 a 30. Sněhově bílou pleť raději
slunci nevystavujte vůbec, jedná se o fototyp č. 1, který se stejně neopálí. Nezapomínejte se mazat, i když nejraději odpočíváte
ve stínu borovic. Sice jste chráněni před
přímým sluníčkem, ale ne úplně. Pokud
se rozhodnete plavat v jezeře v pravé poledne, nasaďte si brýle, klobouk a ramena
promažte voděodolným krémem s nejvyš-

Léto je časem zahálení a užívání si slunce.
Je jedno, zda ležíte na trávě u rybníka
či na pláži u moře, šplháte po horách nebo
pobíháte po schůzkách po městě. Všude
musíte pleť před slunečním zářením chránit.
ší ochranou SPF 30. Velmi příjemné, ale
nebezpečné je klimbání na matraci
na vodě. Voda přitahuje záření, takže
i když se natřete přípravky s SPF 50+, stále je riziko spálení kůže velmi vysoké.

U moře
Slaná voda, dostatek jódu a sluneční záření
prospívá v rozumné míře každému. Nejvíce na účinky moře spoléhají ti, kdo mají
problémy s dýcháním nebo s kožními onemocněními. Pro nadšené lovce bronzového

opálení, kteří se neumějí chránit, může ale
taková dovolená skončit poškozením kůže.
Chraňte se proto krémy s nejvyšší dostupnou ochranou SPF 50+. Jestliže má vaše pokožka hodně tmavý odstín i bez slunce,
chraňte se jimi aspoň zpočátku.
Pleť nepřipravená na slunění se spálí rychle. Začínejte tak s opalováním v minutových intervalech, než se dostane k povrchu
kůže melanin, který ji chrání. Opálený odstín pokožky vám vydrží déle, když se večer
umyjete olejovým sprchovým gelem. Vysušenou a podrážděnou kůži navíc zotavíte
mlékem s antioxidanty a vitaminy E a C.

Na horách
Jestliže je pro vás ideálem dovolené šplhání po kopcích, vysokohorská turistika
nebo rádi testujete, co vydrží vaše horské
kolo, uvědomte si, že v čím větší nadmořské výšce, tím blíže jste slunci. Používejte
proto ty nejvyšší ochranné faktory. Abychom byli konkrétní, tak s každými
300 metry výše od moře se zvětšuje intenzita ultrafialového záření o 4 %. I když je
oblačno, prochází atmosférou množství
paprsků. Ve výšce 1500 metrů nad mořem je intenzita záření asi o 20 % vyšší
než u hladiny moře.
Na výlet do hor proto používejte tu
nejvyšší ochranu – SPF 50+. Do batůžku přibalte tyčinku s vysokým ochranným faktorem a průběžně promazávejte
vystouplé části obličeje, jako jsou nos,
rty, lícní kosti a uši.
Dost často se zapomíná na zátylek. Spáleniny z hor jsou velmi bolestivé.
(re, Františka Těšínská, iDNES.cz)

U rybníka či jezera
I u českého rybníku, řeky, lomu či jezera se musíte mazat, a to navzdory
tomu, že je třeba pod mrakem nebo se
schováváte ve stínu. Nezapomínejte také
na to, že voda paprsky odráží, což vám
může způsobit nepříjemné popáleniny.
Většina Čechů patří mezi tzv. světlé
Pokud chcete připravit
pokožku na slunění, není
od věci si koupit betakaroten,
který ji zevnitř připraví
na nápor sluníčka.
Pozor, kuřáci by ho brát
neměli.

K českému létu patří bouřky i tropické teploty

P

roměnlivost letního počasí záleží hlavně na konkrétním uspořádání tlakových útvarů nad Evropou a Atlantským oceánem. To může dát vzniknout takzvanému zonálnímu proudění, tedy střídání teplejších slunečných a chladnějších deštivých období, nebo
naopak bude převládat takzvaná anticyklonální situace,
kdy se nad východní Evropou ustálí na delší období tlaková výše, která přinese malou oblačnost a vysoké teploty.
Letní měsíce jsou v Česku nejteplejšími měsíci v roce, zároveň ale také nejdeštivějšími. Srážky se vyskytují
i ve dnech s letními nebo tropickými teplotami, které jsou

často zakončeny bouřkami, nebo při přechodu front, kdy
není výjimkou ochlazení o více než 10 °C za 24 hodin
a intenzivní déšť. K českému létu patří tropické teploty
i tropické noci, jejichž počet v posledních letech roste.
Nicméně sezonní modely se prozatím přiklání ve střední Evropě k teplotně mírně nadprůměrnému a srážkově
průměrnému nebo také mírně nadprůměrnému létu.
Z toho lze usuzovat, že nás tak dlouhotrvající vlny veder
jako například v roce 2018 nečekají, stejně tak nebude takové sucho jako v létě v roce 2015. Podle statistik bývá
nejteplejším a nejslunečnějším obdobím prázdnin pře-

lom července a srpna.
Ve druhé polovině srpna se
už rychle prodlužují noci
a rána bývají chladnější.
Závěr srpna ale bývá většinou také příjemný – polojasný s letními teplotami kolem 25 °C.
Pro týdeník 5plus2
Dagmar Honsová,
meteoroložka

od 4. července

od 11. července
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Hudební hvězdy zahrají u přehrad
Léto u české vody?
Nabitý hudební program,
exploze barev, šlapadla,
jachty i elektrolodě.
To vše slibuje pátý
ročník Přehrady Fest.
ČR | Nové lokace, ještě větší porce české muziky, záplava zážitků i pro ty nejmenší návštěvníky festivalu a letos poprvé také barevná exploze radosti. Pátý
ročník úspěšného Přehrady Festu už je
skoro za dveřmi a i tentokrát má ambici
opět se překonat.
Vranov, Seč a nově také Plumlov
a Veselí nad Lužnicí. Letošní zastávky
Přehrady Festu ožijí o prázdninách největšími hudebními peckami kapel Mirai, Mňága a Žďorp, UDG, Jelen, Atmo
music a No Heroes. Na břehy českých
přehrad dorazí také Voxel, Jakub Děkan, Pokáč, Pekař, Vojtaano nebo rapper Renne Dang.
Jedním z hlavních lákadel všech čtyř
festivalových lokací budou oslavy barev inspirované indickým svátkem

FOTO | ARCHIV FESTIVALU

Holi. Duhová podívaná v podobě barevných explozí totiž v pravidelných intervalech pohltí prostor pod pódiem. Sluneční brýle a bílé tričko jsou tak doporučenou výbavou pro publikum, které si
chce užít jedinečnou atmosféru na maximum a zároveň ulovit cool snímky
na památku. To vše v duchu hesla:
„Barva se smyje, ale zážitky zůstanou!“

Muzika i sportovní atrakce
Na Vranově bude na festivalové návštěvníky dále čekat lanový park, paintball, bumperball, vodní fotbal, aquazorbing, vodní skluzavka, půjčovna kolobě-

žek, kol, elektrokol, šlapadel a dokonce
také elektrolodí. Dobrodružnější duše
se mohou plavit na jachtě s instruktorem. Připravena budou šlapadla, veslice, kanoe i kajaky a mnoho dalšího.
Ve všech ostatních lokacích bude mož-

Termíny festivalu
8. a 9. července - Plumlov
29. a 30. července - Vranov
5. a 6. srpna - Seč
13. srpna - Veselí nad Lužnicí
Více informací na webu prehradyfest.cz.

né brázdit vodní plochu na paddleboardu nebo lodičkách. Seč pak nabízí adrenalinový zážitek v podobě wakeboardu.
Kromě Veselí nad Lužnicí, kde je festival pouze jednodenní, startuje akce
v pátek od 16:00. Zkrátka nepřijdou ani
děti, které zavítají na Přehrady Fest s rodiči. V sobotu mezi 10:00 a 14:00 bude
hlavní stage patřit zpěvákovi Radku
Bangovi, kouzelníkům Jakubu Koutskému a Mišuge, hrdinům hudebního představení Mlsotkové a dalším. Děti se
v rámci doprovodného programu také
mohou těšit na malování na obličej či
malování pískem. Od 16:00 pak bude
pódium opět patřit muzikantům.
(re)
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Máte vlhkost
ve zdech?
• V suterénu nebo
v obytných místnostech?
• Odlupuje se vám omítka?
• Degradují vám nátěry
na vlhkém zdivu?
• Ničí vlhko vaše tapety?
• Dochází ke vzniku plísní
a hub?

• Máte
v místnostech
vysokou vlhkost
vzduchu?

letNí
sleVy

30%

• Nemůžete ve vlhkém
sklepě nic skladovat?
• Jsou vaše náklady
na vytápění příliš vysoké
kvůli vlhkým zdem?

Pomůžeme
Vám
• Dlouholetou zkušeností
s vysoušením zdiva
• Objednejte si nezávazně
odbornou prohlídku, analýzu škody
a předběžný odhad nákladů
• Speciálne vyvinutá metoda
nízkotlaké injektáže
• Suché zdivo jednou provždy
• Neohrožuje statiku zdiva
• Aplikace zvenku nebo z místnosti
• Pevná cena bez skrytých
vícenákladů

Zavolejte nám na
703 123 191 nebo
e-mail: info@sanacezdi.cz

www.sanacezdi.cz

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

%
8

DLUHOPISY
E-FINANCE

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

Objednávky

e-Finance, a.s.
www.e-finance.eu

Tel.: 515 555 555
info@e-finance.eu

TŘÍLETÉ DLUHOPISY
S ROČNÍM ÚROKEM 8 %
Skupina e-Finance, a.s., 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. Tyto nemovitosti
pravidelně přináší stabilní výnosy, které
jsou každoročně nad inflací, v dlouhodobém horizontu až o několik procent.

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.

LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ

NOVÝ EFI SPA HOTEL**** SUPERIOR S WELLNESS, RESTAURACÍ A ŘEMESLNÝM PIVOVAREM
• Pobyty se snídaní a večeří
• Parkování v areálu
• Dobíjecí stanice na elektromobily
• Pivovar a restaurace v objektu

• Finská sauna o ploše 36 m2
• Vířivka pro 6 osob
• Hyperbarická komora OXYLIFE
• Odpočívárna v třípodlažní věžičce

www.eﬁspahotel.cz | Tel.: +420 515 557 500

EFI SPA Hotel
člen e-Finance Group

HUDEBNÍ IMPULSY

„

Příběh českého Armstronga
JOSEF VLČEK

Jiří Jelínek
hned ve svém
prvním hitu ukázal,
v čem jsou jeho
hlavní přednosti.

V

e středu 6. července si připomeneme sto let od narození jedné
z nejcharismatičtějších osobností, které prošly Divadlem Semafor –
trumpetisty Jiřího Jelínka. Ne každému
se jeho jméno v souvislosti s populární
hudbou vybaví, ale přesto má na kontě
velké hity.
Jelínek toho nenatočil mnoho. Jeho
nahrávky se vejdou jen na jedno CD,
ale jeho vliv na vývoj české muziky je
nezanedbatelný. Populární hudba na začátku 60. let prožívala éru uvolnění. Musela dohánět více než desetiletou izolaci
od světového dění z 50. let.
Naše tehdejší scéna měla velké štěstí
v tom, že se shodou okolností přesně
v té chvíli objevily osobnosti, které dokázaly ztrátu vůči světu dohnat. Waldemar
Matuška přinesl do české hudby ohlas
amerického folkového revivalu, Hana
Hegerová francouzský šanson, Karel
Gott pop středního proudu, Miki Volek
a Pavel Sedláček rock'n'roll. Padesátá

FOTO | WIKIPEDIA.EN

léta ale zároveň přinesla velkou vlnu
swingu. I na ni byly v té době v tuzemsku k dispozici velké talenty. Vedle Evy
Pilarové to byl právě ještě Jiří Jelínek.

Na místo po Matuškovi
Svou profesionální kariéru trumpetisty
začal Jelínek už v roce 1945. Hrál s velkými orchestry Gustava Broma a Karla

INZERCE

Vlacha a do Semaforu se dostal jako náhrada za Waldemara Matušku, který
v roce 1962 odešel spolu s dalšími herci
a zpěváky do rodícího se Divadla Rokoko. Jelínkův vstup byl velkolepý – už
17. května 1962 nahrál spolu s další novou semaforskou tváří Janou Malknechtovou píseň Motýl, kterou dvojici
na tělo napsali Jiří Suchý a Jiří Šlitr.
Do půl roku si celá republika zpívala:
„Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená, / Nejím a nezpívám a třesou se mi
kolena…“
Jelínek hned ve svém prvním hitu
ukázal, v čem jsou jeho hlavní přednosti – měl příjemně chraplavý hlas, který

připomínal Louise Armstronga, a schopnost dát písničce originální výraz. Jeho
armstrongovské parodie a scatované pasáže prý ocenil dokonce sám velký
Louis při svých návštěvách Prahy.
Armstrongova ducha najdeme i na Jelínkově největším hitu Zčervená i v duetu s Evou Pilarovou, příznačně nazvaném Satchmo. Ještě před koncem desetiletí stihl natočit řadu jazzových evergreenů s texty Josefa Kainara a pak se
začal z populární hudby a jazzu pozvolna vytrácet. Urážely ho prý takvané rekvalifikační zkoušky na začátku 70. let,
při nichž hudební diletanti zkoušeli špičkové umělce ze znalosti aktuálních politických událostí.
Občas prý vystoupil se skupinou Fousy, kterou vedl jeho syn Jiří Jelínek ml.,
ale především se vrátil k tomu, čím začínal, k výtvarnému umění. Absolvent
Vysoké školy uměleckoprůmyslové
a žák Františka Tichého byl totiž vynikajícím malířem a hlavně ilustrátorem. Zemřel v roce 1984 údajně na následky bohémského života a špatné životosprávy.

Festival v Karlových Varech ocení
Geoffreyho Rushe i Bolka Polívku

ÚČINNÉ
A BEZPEČNÉ
PŘÍRODNÍ
REPELENTY
A OPALOVACÍ
KRÉMY

JSTE
PŘIPRAVENI
NA LETNÍ
SEZÓNU?

Zavolejte nám

774 775 777

Nakupujte on-line

www.alpik.cz

ČR | Právě dnes, v pátek 1. července, startuje 56. ročník mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V době uzávěrky tohoto vydání 5plus2 byl největší oznámenou
hvězdou oscarový herec Geoffrey Rush. Od Jiřího Bartošky obdrží na závěr akce Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Cenu prezidenta taktéž na závěr festivalu převezme i oscarový herec a producent Benicio Del Toro.
Zahajovací zahraniční „star“ byla v průběhu minulého týdne ještě utajena.
Sedmdesátiletý australský herec Geoffrey Rush je držitelem mnoha ocenění, z dosavadních čtyř oscarových nominací proměnil hned tu první. V roce 1997 si nejprestižnější filmovou cenu odnesl za hlavní roli ve snímku Záře. Nominován byl
i za filmy Králova řeč, Zamilovaný Shakespeare a Quills – Perem markýze de Sade.
Pětapadesátiletý Portoričan Benicio Del Toro zaujal ve filmech 21 gramů, Strach
a hnus v Las Vegas, Podfu(c)k či Sicario: Nájemný vrah. Oscara ovšem obdržel
za výkon ve snímku Traffic – Nadvláda gangů z roku 2001. Již dříve bylo oznámeno, že Cenu prezidenta obdrží i herec, dramatik, scenárista a režisér Bolek Polívka.
Festival uvede na jeho počest snímek Zapomenuté světlo.
(re, iDNES.cz)

5. ročník projektu Realiťák roku 2022
Máte pozitivní zkušenost s prací svého realitního
makléře?
Dejte mu hlas a oceňte ho za dobře
odvedenou práci
www.realitakroku.cz/hlasovat
www.realitakroku.cz
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CNN PRIMA NEWS
TVÁŘE TELEVIZNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ

Partie jako průvodce krizemi
L

etošní rok se dvěma dvojkami na
konci se přehoupl do druhé poloviny. Nejvíc o tom svědčí někdy až tropické teploty a také začínající letní prázdniny. Prázdniny, i když o trochu kratší než
děti, bude mít i moderátorka Partie
na CNN Prima NEWS a Primě Terezie
Tománková. Na odpočinek se těší i proto,
že to pro ni bývá jediné volno za celý rok.
Partie se jinak s výjimkou Vánoc prostě vysílá každou neděli tak, jak jsou diváci
zvyklí. A jaká vlastně byla první polovina
letošního roku podle Terezie Tománkové?
„Velmi těžký půlrok pro Čechy, rodiny. Na začátku nás stále trápila pandemie
covidu-19, rychle rostly ceny. V únoru
Rusko zaútočilo na Ukrajinu a dopady
této agresivní války cítíme nepřímo
na svých životech. Máme několik krizí najednou, uprchlickou, inflační, energetickou. Těžkých šest měsíců to bylo a vyhlídky bohužel nejsou dobré. Čekají nás velké
zkoušky,“ hodnotí Tománková, která
od začátku roku ve svém pořadu několikrát přivítala prezidenta, premiéra i mno-

dého z nás. Jestli budou mít lidé z čeho zaplatit teplo a světlo, jestli uplatí své dluhy,
zda se nepropadnou na ekonomické dno.
Politici hledají řešení a logicky se o to
při svém vidění světa přou,“ říká.

„V létě trochu vypustím“

FOTO | FTV PRIMA

hé členy vlády a poslance parlamentních
stran. Letošní rok je na převratné okamžiky skutečně hodně bohatý.
Které Partie byly podle Terezie letos
nejzásadnější? „Z mého pohledu to byla
asi Partie s premiérem hned po útoku
na Ukrajinu. Otázek, obav a emocí bylo
mnoho. A od té doby se mi zdá každá Partie důležitá, protože se bavíme o zásadních tématech, která dopadají na život kaž-

Příprava na dvouhodinový diskusní pořad
s vrcholnými politiky je velmi náročná záležitost. Moderátor spolu s dramaturgem
musí sledovat všechno, co se v daném týdnu děje, a promítnout to do scénáře nedělní diskuse a otázek na hosty. Nic jim nesmí uniknout. O to víc si tým Partie potřebuje vydechnout během letní pauzy.
„Snažím se trochu vypustit. V létě, červenci a části srpna má Partie volno, a to je
také jediné volno pro mě. Takže si ráda vydechnu a udělám si dovolenou. Budu ji trávit zčásti doma, zčásti na Valašsku a také
v zahraničí. V Itálii, na Slovensku. A protože dcera odjíždí na čas studovat do Dánska, tak i tam. Pojedeme poprvé s ní a strávíme tam pár dnů,“ popisuje své letní plá-

ny moderátorka Terezie Tománková. Diváci se ale bát nemusí. O tradiční nedělní
politické diskuse zcela nepřijdou. Během
pauzy můžou od 11:00 na CNN Prima
NEWS sledovat Partii PLUS, ve které moderátoři kontinuálních zpráv vyzpovídají
politiky a komentátory a zaměří se na nejzásadnější témata uplynulého týdne.
První Partie Terezie Tománkové se pak
bude vysílat v neděli 14. srpna. „Každý návrat po dovolené je zvláštní, ale věřím, že
se po delší době vypětí budu na práci těšit.
A každou neděli vám opět nabídneme dvě
hodiny plné zajímavých hostů a důležitých témat. Brzy nás čekají dvoje volby,
tak opět na CNN Prima News nabídneme
předvolební debaty, které by divákům
mohly jejich volbu usnadnit,“ slibuje.
Poslední Partii před prázdninami odvysílá CNN Prima NEWS a Prima 3. července. A bude se určitě na co dívat. Pozvání
totiž přijal prezident České republiky Miloš Zeman, na kterého naváže jako tradičně velká politická diskuse se zástupci vládních i opozičních stran.
(ms)
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Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

Nejlevnější

2 663 nemovitostí

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?

Nejnovější

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

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

Právníka do interního HR! Hledáme
novou posilu! Zaměření na zpracování
stanovisek a návrhů, připomínky interních
předpisů, tvorba a aktualizace směrnic,
odborná pomoc odboru personálnímu.
Požadavek: VŠ právního směru. Kontakt:
m.novakova@nbu.cz, tel.: 601150280.
Absolventi VŠ vítáni!
Více na www.jobdnes.cz/detail/SSG8YT

PRODEJCE AUTOMOBILŮ - ÚSTÍ NAD
LABEM Hledáme někoho, kdo bude mezi
auty jako doma. K tomu je potřeba se
trochu vyznat v lidech a číst jejich přání. A
když to dopadne, zákazník si odveze vůz a
vy se můžete těšit na peníze, které si
zasloužíte. To je fér, ne? Více na
kariera.aaaauto.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/T97NG2

Národní
bez peč nostní
úřad

AURES
Holdings a.s.

Obráběč kovů Máte zkušenosti s
obráběním nadrozměrných kusů na
VERTIKÁLNÍM SOUSTRUHU? Pokud ano,
ozvěte se. Naše strojní středisko hledá
šikovného kolegu. Náplň práce: Samostatná
obsluha vertikálního soustruhu, směny.

Více na www.jobdnes.cz/detail/6Y4DVF

Prodejce automobilů - Kolín Pozitivní
přístup, samostatnost a smysl pro obchod,
chuť učit se novým věcem a pracovat ve
venkovním prostředí, komunikativnost,
spolehlivost a časovou flexibilitu, řidičský
průkaz skupiny B. E-mail:
jan.jarma@aaaauto.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/DEDWH3

PS P Mac hinery
s.r.o.

AURES
Holdings a.s.
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TV program týdeníku 5plus2

sobota 2. července 2022

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

7.45 Balonová pohádka 8.25 Pečení na neděli
8.55 Otec Brown IX 9.40 Slovácko sa nesúdí
(1, 2) 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 O Rozárce a zakletém králi
13.50 Královna bludiček 14.40 Kde bydlí
štěstí 15.30 Rozmarné léto 16.45 Hercule
Poirot 18.30 Kluci v akci 18.55 Události za
okamžik a počasí 19.00 Události 19.50
Festivalové vteřiny 2022

6.10 Looney Tunes: Úžasná show (13, 14) 7.00
Štěně jménem Scooby-Doo (13) 7.00 Štěně
jménem Scooby-Doo II (1, 2) 8.20 Lego
Masters 9.55 Záchranáři 12.30 Výměna manželek XII 13.55 Malý pitaval z velkého města (1, 2)
16.15 Krotitelé duchů 18.50 Hospoda (6) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Bolek a Lolek vyrážejí do světa 6.25
M.A.S.H (83) 6.55 M.A.S.H (84) 7.30 M.A.S.H
(85) 8.05 Cyklosalon.tv 8.35 Výměna aut
limited edition 9.10 Autosalon.tv 10.25 Máme
rádi Česko 12.05 Poklad z půdy 13.20 Vraždy
podle Agathy Christie (5) 15.25 Křtiny.
Komedie (ČR, 1981) 17.05 Neohlížej se, jde za
námi kůň! Rodinný film (ČR, 1979). Hrají
J. Potměšil, K. Roedl, M. Dvorská. Režie
J. Hanibal 18.52 Počasí 18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy 19.55 Showtime

6.05 Umění je cool 8.05 Pevnost Boyard (1) 10.35
Mezi COOLky 11.10 Re-play 11.45 Re-play: Tutorial
12.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (1) 13.15
Simpsonovi XXXIII (11-14) 15.10 Cesta kolem světa
17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (2) 18.15
Simpsonovi II (4) 18.45 Simpsonovi II (5) 19.15
Simpsonovi II (6) 19.45 Simpsonovi II (7) 20.15
Asterix a Obelix 22.30 Kronika temna 0.15
Simpsonovi II (4) 0.45 Simpsonovi II (5)

20.00 Branky, body, vteřiny
20.15 Svatojánský věneček
Pohádka (ČR, 2015). Hrají
J. Mádl, E. Jansová, B. Polívka,
I. Trojan, P. Liška. Režie J. Strach
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Po čem ženy touží
Komedie (USA, 2000).
Hrají M. Gibson, H. Huntová,
M. Tomeiová, M. Feuerstein,
A. Alda. Režie N. Meyersová
23.55 Frank Riva (1/6)
Muž odnikud. Minisérie
(Fr., 2003)
1.35 Klenoty naší krajiny
2.00 Bolkoviny
2.55 Banánové rybičky
3.20 Bydlení je hra
3.50 Chalupa je hra
4.10 Zahrada je hra
4.35 Pod pokličkou
5.00 Rajské zahrady II

Joj Family
SOBOTA 6.20 Noviny 6.55 Policisté v akci

7.50 Policisté v akci 8.50 Policisté v akci 9.50 Bez
ubrousku 10.50 Bez ubrousku 11.55 Bez ubrousku
13.00 Doktor z vejminku (5) 13.50 Poslední
minuty na Zemi 15.45 V sedmém nebi 17.50 Nové
bydlení – Design 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Nemocnice 21.25 Babičky dobíjejte přesně 23.10
Dr. Ludsky (6/10) 0.25 Policisté v akci

NEDĚLE 5.20 Noviny 5.50 Krimi 6.15 Noviny

6.50 Skutečné příběhy 8.00 Policisté v akci 9.00
Policisté v akci 10.00 Bez ubrousku 11.05 Bez
ubrousku 12.10 Dynastie Nováků (3) 13.20 Velitel
(1/6) 15.10 Babičky dobíjejte přesně 16.55 Na
chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.25 Nejmladší z rodu
Hamrů (10) 23.35 Nemocnice 0.35 Policisté v akci

PONDĚLÍ 7.00 Dr. Dokonalý (11) 7.55 Soudní
síň – cz 8.45 Soudní síň 10.50 První oddělení 11.45
Bez ubrousku 12.50 Dr. Dokonalý (12) 13.50 Soudní
síň 15.55 Policisté v akci 16.55 Bez ubrousku 18.00
Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Babičky dobíjejte přesně 22.05 Dynastie Nováků
(3) 23.20 První oddělení 0.10 Nová zahrada

sérum pravdy

ZÁBAVNÍ SHOW

20.20 2 na 1
Nová velkolepá zábavní show
Ondřeje Sokola a Aleše Hámy
22.20 John Wick 3
Akční thriller (USA, 2019)
0.40 Záchranáři
Dobrodružný film (USA, 2006)
3.15 Specialisté (171, 172)
4.45 Novashopping

ÚTERÝ 9.55 Soudní síň 10.55 První oddělení

11.45 Bez ubrousku 12.50 Dr. Dokonalý (13) 13.45
Soudní síň 15.50 Policisté v akci 16.55 Bez
ubrousku 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Velitel (1) 22.05 Skutečné příběhy
23.10 První oddělení 0.05 Nová zahrada

STŘEDA 11.45 Bez ubrousku 12.50 Dr. Dokonalý (14) 13.50 Soudní síň 15.55 Policisté v akci
16.55 Bez ubrousku 18.00 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nejmladší z rodu Hamrů
(10) 21.25 Doktor z vejminku (6) 22.20 První oddělení 23.20 Nová zahrada 0.05 Divocí koně (86)
ČTVRTEK 9.50 Soudní síň 10.50 První oddělení
11.50 Bez ubrousku 12.55 Dr. Dokonalý (15) 13.55
Soudní síň 16.00 Policisté v akci 17.00 Bez ubrousku 18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Upír z Feratu 22.25 Dr. Ludsky (7) 23.50
První oddělení 0.30 Nová zahrada
PÁTEK 9.55 Soudní síň 11.00 První oddělení

11.55 Bez ubrousku 13.00 Dr. Dokonalý (16) 13.50
Soudní síň 16.00 Policisté v akci 17.00 Bez
ubrousku 18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Prázdniny IV (3, 4) 22.25 Delukse II
(1) 23.40 První oddělení 0.20 Nová zahrada

20.15 Temný Kraj (6)
Hříšníci 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková, J. Teplý, K. Zima,
M. Trnavský. Režie J. Bártů
21.35 V. I. P. vraždy II (5)
Bez špetky romantiky.
Detektivní seriál (ČR, 2017). Hrají
S. Norisová, P. Děrgel, J. Dvořák,
M. Vladyka, J. Révai. Režie J. Bártů
22.55 Tajemná záře nad Pacifikem
Sci-fi film (USA, 1980). Hrají
K. Douglas, M. Sheen, K. Rossová,
J. Farentino. Režie D. Taylor
1.15
Kronika temna
Sci-fi thriller (USA, 2012).
Hrají D. DeHaan, A. Russell,
M. B. Jordan. Režie J. Trank
2.55 Rande s nepřítelem
Thriller (USA, 2018). Hrají
J. Murrayová, D. Chokachi,
D. Saunders. Režie J. Cohn
4.45 Jak se staví sen

Relax
SOBOTA 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

Teleshopping 7.25 Skrytá vášeň 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 Skrytá vášeň 18.55 Skrytá vášeň 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Teleshopping 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

Teleshopping 7.25 Skrytá vášeň 9.20 Zvěřinec
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
Skrytá vášeň 18.55 Skrytá vášeň 19.55 Esmeralda
20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Skrytá

vášeň 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 Skrytá vášeň
19.55 Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.05 Stolečku, prostři se! 6.05 Bláznivá, zatracená
láska 8.40 Mentalista VI (12, 13) 10.20 Scooby Doo
a kletba 13. ducha 11.45 Krycí jméno U. N. C. L. E.
14.05 Pokémon: Detektiv Pikachu 16.00 Malí
uličníci: Záchranná mise 17.50 Pátá vlna 20.00
Marie, královna skotská, historické drama
(VB/USA, 2018) 22.30 Zloděj životů, thriller
(Austr./USA, 2004) 0.25 Ro(c)k podvraťáků,
černá komedie (ČR, 2006)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.10 M.A.S.H 7.35 Námořní
vyšetřovací služba IX (4, 5) 9.30 Madagaskar 3
11.20 Manžel na zkoušku 13.45 Ve službách krále,
historický film (Fr./It., 1961) 15.55 Let’s Dance,
taneční film (USA, 2006) 18.10 Casting na lásku,
romantická komedie (ČR, 2020) 20.00 Příliš malý
svět, sci-fi drama (USA, 2019) 22.30 Krokodýl:
Návrat do krvavé laguny, horor (USA, 2007) 0.25
Kronika temna, sci-fi thriller (USA, 2012)

ÚTERÝ 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 Skrytá vášeň
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 Skrytá vášeň
19.55 Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Ostře sledovaný vlak 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 Skrytá
vášeň 19.55 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 Skrytá vášeň
19.55 Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

číslo 413

neděle 3. července 2022
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
13.55
14.50
15.35
16.30
17.20
18.55
19.00
19.50
20.00
20.13
20.20
21.55
22.59
23.00
23.45
0.40

Zajímavosti z regionů 6.25 Osudové
lásky 6.50 Rozmarné léto 8.05
O duchu v lahvi 8.20 Úsměvy Jany
Švandové 9.00 Všechno, co mám
ráda 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.00 Velké
sedlo (1) 11.50 Postřehy odjinud

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O ševci Ondrovi a komtesce Julince
O houbovém Kubovi a princi
Jakubovi
Zlatá flétna
Úplně beznadějný případ
Dynastie Nováků (1/13)
Kotva u přívozu
Události za okamžik a počasí
Události
Festivalové vteřiny 2022
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Vlastníci
Čtverec mizení
Výsledky losování Šťastných 10
Případy detektiva Murdocha XIV
Příběhy slavných... Jaroslav Foglar
Sváteční slovo husitského faráře
Miroslava Kubíčka

Nova
6.05
7.20
8.35
9.50
10.55
13.10
14.20
15.35
17.25
19.30
20.20
22.35
0.30
2.15
3.05
3.45
4.45

Looney Tunes: Úžasná show
(15-17)
Štěně jménem Scooby-Doo II
(3-5)
Sedmikráska
Pohádka (N, 2014)
Z pekla štěstí (1)
Jen blázni spěchají
Komedie (USA, 1997)
Sanitka (6)
Sanitka (7)
2 na 1
Taková normální rodinka
Komedie (ČR, 2008)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Debbie a její parťačky
Akční krimikomedie
(USA, 2018)
Nevyřízený účet
Akční film (USA, 2013)
Příběh kmotra
Krimidrama (ČR, 2013)
Specialisté (90)
Ozzromantika
Sedmikráska
Pohádka (N, 2014)
Novashopping

6.15
6.35
7.40
8.45
9.15
9.50
10.15
11.00
11.55
12.50
13.05
13.25
14.05
15.30
16.55
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.30
1.10
3.15
5.20

Prima

Nova Cinema

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
M.A.S.H (84, 85)
M.A.S.H (86, 87)
M.A.S.H (88)
Prima Svět
Prima ČESKO
Do montérek
Partie Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Temný Kraj (6)
V. I. P. vraždy II (5)
Casting na lásku
Romantická komedie (ČR, 2020)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Celebrity, s. r. o.
Komedie (ČR, 2015)
Sicario: Nájemný vrah
Akční thriller (USA, 2015)
Sunshine
Sci-fi thriller (USA/VB, 2007)
Vraždy podle Agathy Christie (5)
Rozpal to, šéfe!

5.50 Příběh Alvina Straighta 7.55 Teleshopping
8.25 Westernstory 10.20 Malí uličníci: Záchranná
mise 12.10 Pokémon: Detektiv Pikachu 14.05 Pátá
vlna 16.15 Grinch 18.15 Čarodějnice, komedie (VB,
1990) 20.00 Kód Enigmy, drama (VB/USA, 2014)
22.20 Nezvratný osud, thriller (USA/Kan., 2000)
0.15 Postradatelní 2, akční film (USA, 2012)

Prima cool
5.10 Umění je cool 7.55 Pevnost Boyard (2) 10.30
Výměna aut limited edition 11.00 Autosalon.tv
12.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (2) 13.10
Simpsonovi XXXIII (15-18) 14.55 Asterix a Obelix
17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (3) 18.15
Simpsonovi II (8, 9) 19.15 Simpsonovi II (10) 19.45
Simpsonovi II (11) 20.15 Ospalá díra 22.25 Splašený
vlak 0.45 Simpsonovi II (8)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.10 Námořní vyšetřovací služba
IX (5, 6) 8.10 Neohlížej se, jde za námi kůň! 9.50
Maršál 12.30 Let’s Dance, taneční film (USA, 2006)
14.45 Jak ukrást Venuši, komedie (USA, 1966) 17.25
Příliš malý svět, sci-fi drama (USA, 2019) 20.00
Věčný příběh, romantická komedie (USA, 1998)
22.30 Ryba jménem Wanda, krimikomedie
(VB/USA, 1988) 0.50 Sicario: Nájemný vrah

pondělí 4. července 2022
ČT1
6.00

Kluci v akci 6.20 Hobby naší doby –
letní speciál 6.59 Studio 6 9.00
Zavolejte porodní sestřičky X (3/7)
10.05 Poldové a nemluvně (11/13)
11.10 Dynastie Nováků (1/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Na cestě po Českém ráji
13.00 Jak se žije zvěrolékařům podle
Věry Chytilové
13.15 Čtverec mizení
14.20 Po čem ženy touží
16.25 Zavolejte porodní sestřičky X (4/7)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.55 Festivalové vteřiny 2022
20.03 Branky, body, vteřiny
20.10 Losování SAZKAmobil šance
20.15 Případy 1. oddělení (13/22)
21.15 Vinnetou
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
22.55 Život a doba soudce A. K. (26)
23.55 Detektiv Endeavour Morse

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.05
12.00
12.25
12.30
13.45
14.40
15.40
16.57
17.00
17.40
18.45
19.30
20.20
21.25
22.30
23.25
0.20
1.10
1.50
2.40
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Malé lásky II
Výměna manželek
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (98)
Mentalista VI (14)
Mentalista VI (15)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (7)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (91)
Specialisté (92)
Policie Chicago V (16)
Mentalista VI (14)
Mentalista VI (15)
Policie Chicago V (16)
Specialisté (91)
Na lovu
Doktoři z Počátků (98)

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.30
11.25
12.25
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
23.50
0.55
1.55
2.50
3.55
5.40

M.A.S.H (88)
Nový den
M.A.S.H (89)
M.A.S.H (90)
Temný Kraj (6)
Receptář prima nápadů
Walker, Texas Ranger III (18)
Vůně zločinu II (7)
Kriminálka Montpellier VI (2)
Námořní vyšetřovací služba VII
(2)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Vinaři (3)
Cizinec ve vlaku
Akční film (USA, 2018)
Ano, šéfe!
Z místa činu
Námořní vyšetřovací služba VII
(2)
Vůně zločinu II (7)
Kriminálka Montpellier VI (2)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.25 Krycí jméno U. N. C. L. E. 8.40 Teleshopping
9.10 Sedmikráska 10.25 Čarodějnice 12.15
Teleshopping 12.35 Záchranáři 15.15 Kód Enigmy
17.30 Krotitelé duchů, akční komedie (USA/Austr.,
2016) 20.00 Muž na pravém místě, drama
(USA/Kan., 2016) 22.15 Náhlá smrt, akční film
(USA, 1995) 0.30 John Wick 3

Prima cool
9.25 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (4) 10.30
Hvězdná brána II (7, 8) 12.25 Námořní vyšetřovací
služba L. A. X (3) 13.20 Simpsonovi XXXIII (19-22)
15.10 Hvězdná brána II (9, 10) 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (4) 18.10 Simpsonovi II (12-15)
20.15 Prima Partička – prostě to nejlepší 21.20
Partička 22.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. X
(23) 23.10 Re-play 23.45 Simpsonovi II (12-14)

Prima Max
6.10 M.A.S.H 6.35 Námořní vyšetřovací služba IX
(6, 7) 8.25 Cesta kolem světa 10.40 To je vražda,
napekla 12.25 Jak ukrást Venuši 15.10 Madea
a rodinný pohřeb, komedie (USA, 2019) 17.25
Věčný příběh, romantická komedie (USA, 1998)
20.00 Spláchnutej, animovaný film (USA/VB,
2006) 21.50 Prokletý ostrov, thriller (USA, 2010)
0.45 Ospalá díra, horor (USA/N, 1999)

úterý 5. července 2022
ČT1
6.00

První republika III (13/13) 7.00 Po stopách hvězd 7.30 Kačenka a strašidla
8.55 Pohádka o mokrosuchém štěstí.
Pohádka (ČR, 1981) 10.20 Velké sedlo
(1) 11.10 Chalupáři (1/11)

12.05 O štěstí a kráse
Pohádka (ČR, 1986)
13.10 O třech ospalých princeznách
Pohádka (ČR, 1998)
14.15 Táto, sežeň štěně!
Rodinná komedie (ČR, 1964)
15.35 Vinnetou
Western (N/It./Jug., 1963)
17.15 Král sokolů
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Festivalové vteřiny 2022
20.00 Branky, body, vteřiny
20.15 Stůj, nebo se netrefím
Komedie (ČR/SR, 1998)
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.45 Komisař Moulin
23.20 Schimanski
0.50 Banánové rybičky
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Manéž Bolka Polívky
3.00 Salon

Nova
5.55
6.10
7.35
8.50
10.30
12.25
14.05
17.40
18.50
19.30
20.20
21.45
22.50
23.45
2.00
2.45
3.50
4.50

Holčička z iglú
Scooby-Doo a duch labužník
Animovaný film (USA, 2018)
Tři pírka
Rodinný film (N, 2015)
Lucie, postrach ulice
Rodinná komedie (ČR/N, 1984)
Hrdinný kapitán Korkorán
Komedie (ČR, 1934)
Tajný život mazlíčků 2
Animovaný film (USA, 2019)
Pearl Harbor
Válečný film (USA, 2001)
Na lovu
Hospoda (8)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Šéfka (3)
Souboj na talíři
Policie Chicago V (17)
Nepřítel pod ochranou
Akční krimithriller (USA/JAR,
2012)
Souboj na talíři
Na lovu
Tři pírka
Rodinný film (N, 2015)
Novashopping

Prima
6.15
6.50
8.05
10.20
12.20
14.05
15.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.30
23.40
0.45
1.45
3.40

Olympiáda Bolka a Lolka
Vinaři (3)
Rango
Animovaná komedie (USA,
2013)
Babička
Drama (ČR, 1940)
Velký bazar
Komedie (Fr., 1973)
Divá Bára
Romantický film (ČR, 1949)
Kouzelný měšec
Pohádka (ČR/N, 1996)
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Pohádkových 7 pádů Honzy
Dědka
Máma na zabití (1)
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Z místa činu
Babička
Drama (ČR, 1940)
Velký bazar
Komedie (Fr., 1973)

Nova Cinema
5.10 Westernstory 6.40 Malí uličníci: Záchranná
mise 9.00 Mentalista VI (14, 15) 10.45 Kód Enigmy
13.20 Krotitelé duchů 15.55 Jen blázni spěchají
18.05 Taková normální rodinka 20.00 Debbie a její
parťačky, akční krimikomedie (USA, 2018) 22.10
Annabelle, horor (USA, 2014) 0.05 Marie, královna
skotská, historické drama (VB/USA, 2018)

Prima cool
10.25 Hvězdná brána II (9, 10) 12.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (4) 13.20 Simpsonovi (1-4)
15.10 Hvězdná brána II (11, 12) 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (5) 18.15 Simpsonovi II (16-19)
20.15 Simpsonovi XXXIII (21) 20.45 Námořní vyšetřovací služba L. A. XII (1) 21.30 Show Jana Krause
22.35 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (24)
23.40 Re-play: Tutorial 0.15 Simpsonovi II (16, 17)

Prima Max
6.05 Nad krajinou 6.55 M.A.S.H 7.30 Námořní
vyšetřovací služba IX (7, 8) 9.20 Rango 11.30 Let’s
Dance 13.45 Madea a rodinný pohřeb 16.00 Dívka
z údolí, romantický film (USA, 2020) 18.20
Spláchnutej, animovaný film (USA/VB, 2006)
20.00 Pozvánka pro pistolníka, western (USA,
1964) 22.05 Cesta bez návratu, drama (USA, 2017)
23.55 Prokletý ostrov, thriller (USA, 2010)

středa 6. července 2022
ČT1
6.00

Záhada hlavolamu. Dobrodružný
rodinný film (ČR, 1993) 7.40 O líném
Honzovi. Pohádka (ČR, 1977) 8.15
O Rozárce a zakletém králi. Pohádka
(ČR, 1985) 9.00 Kačenka a zase ta
strašidla.
Komedie
(ČR/Rak./
Švýc./N, 1992) 10.25 Chalupáři (2/11)
11.10 Kdo probudí Pindruše?
Pohádka (ČR, 1989)

12.10 Koloběžka První
13.25 Poklad na Sovím hrádku
14.35 Florenc 13,30
Komedie (ČR, 1957)
16.00 Artuš, Merlin a Prchlíci
Rodinná komedie (ČR, 1995)
17.20 O Janovi a podivuhodném příteli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Festivalové vteřiny 2022
20.00 Branky, body, vteřiny
20.13 Losování Sportky a Šance
20.20 Hříšní lidé města pražského (1)
21.05 Hříšní lidé města pražského (2)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Vraždy v kruhu
23.10 Detektiv Endeavour Morse
0.45 Florenc 13,30
2.10 Bolkoviny

Nova
5.55
6.10
7.35
8.45
10.35
12.25
14.25
16.05
17.50
18.50
19.30
20.20
21.40
22.20
22.55
23.50
2.05
2.45

Holčička z iglú
Scooby-Doo a Batman: Spolu
a odvážně
Animovaný film (USA, 2018)
Jorinda a Joringel
Pohádka (N, 2011)
... a zase ta Lucie!
Rodinná komedie (ČR/N, 1984)
Casper
Komedie (USA, 1995)
Pixely
Akční sci-fi komedie (USA, 2015)
Metráček
Rodinný film (ČR, 1971)
Jak napálit advokáta
Komedie (ČR, 1980)
Na lovu
Hospoda (9)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
Comeback
Comeback
Policie Chicago V (18)
Těžký zločin
Krimifilm (USA, 2002)
Policie Chicago V (17)
Na lovu

Prima
6.15
6.45
8.10
10.00
11.45
13.40
15.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
23.50
0.45
1.45
3.35

Olympiáda Bolka a Lolka
Mordparta (1)
Jak vycvičit draka
Anim. pohádka (USA, 2010)
Jedenácté přikázání
Veselohra (ČR, 1935)
Bažanti jdou do boje
Komedie (N/It./Fr., 1974)
Limonádový Joe
Filmová komedie
(ČR, 1964)
Jen ho nechte, ať se bojí
Hudební komedie
(ČR, 1978)
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Vinaři (4)
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Rozpal to ve Španělsku, šéfe!
Z místa činu
Jedenácté přikázání
Veselohra (ČR, 1935)
Bažanti jdou do boje
Komedie (N/It./Fr., 1974)

Nova Cinema
7.50 Teleshopping 8.20 Scooby-Doo a duch labužník 9.45 Hrdinný kapitán Korkorán 11.40
Teleshopping 12.00 Grinch 14.00 Muž na pravém
místě 16.10 Debbie a její parťačky 18.15 Adele – One
Night Only 20.00 Příběh kmotra, krimidrama (ČR,
2013) 22.00 Mr. Johnson, komedie (ČR, 2008)
23.50 Pád letu A 800, drama (Fr./Belg., 2021)

Prima cool
10.25 Hvězdná brána II (11, 12) 12.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (5) 13.20 Simpsonovi (5-8)
15.10 Hvězdná brána II (13, 14) 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (6) 18.15 Simpsonovi II (20-22)
19.45 Simpsonovi III (2) 20.15 Autosalon.tv 21.25
Výměna aut limited edition 22.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (1) 23.05 Cyklosalon.tv 23.35
Simpsonovi II (20-22) 1.00 Simpsonovi III (2)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 7.40 M.A.S.H 8.05 Námořní
vyšetřovací služba IX (8. 9) 10.05 Divá Bára 11.40
Neohlížej se, jde za námi kůň! 13.20 Dívka z údolí
15.40 E. T. mimozemšťan 18.05 Pozvánka pro
pistolníka, western (USA, 1964) 20.00 Love Story,
romantické drama (USA, 1970) 22.05 Ostrovní
přízraky, mysteriózní drama (USA, 2017) 0.25 Cesta
bez návratu, drama (USA, 2017)

čtvrtek 7. července 2022
ČT1
6.00

Žiješ jenom 2x 6.25 Toulavá kamera
2022 6.59 Studio 6 9.00 Zavolejte
porodní sestřičky X (4/7) 10.00 Otec
Brown IX 10.50 Pečení na neděli 11.15
Jak se žije zvěrolékařům podle Věry
Chytilové 11.30 Klenoty naší krajiny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Záchranáři (1/6)
13.25 Na cestě po Hané
13.50 Všechno, co mám ráda
14.35 Slovácko sa nesúdí (1, 2)
15.55 Po stopách hvězd
16.25 Zavolejte porodní sestřičky X (5/7)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.55 Festivalové vteřiny 2022
20.03 Branky, body, vteřiny
20.15 Poldové a nemluvně (12/13)
21.15 Šejdrem
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Hercule Poirot
0.25 AZ-kvíz
0.55 Osudové lásky

Nova
5.55
8.20
8.35
9.50
11.05
12.00
12.30
12.35
13.50
14.45
15.40
16.57
17.00
17.40
18.45
19.30
20.20
21.30
22.45
23.40
0.35
1.25
2.05
2.35
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Šéfka (3)
Výměna manželek
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (99)
Mentalista VI (16)
Mentalista VI (17)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (10)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Malý pitaval z velkého města (3)
Malý pitaval z velkého města (4)
Policie Chicago V (19)
Mentalista VI (16)
Mentalista VI (17)
Policie Chicago V (18)
Comeback
Na lovu
Doktoři z Počátků (99)

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
10.00
11.05
12.05
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.55
0.00
1.05
2.05
3.00
4.25

M.A.S.H (90)
Nový den
M.A.S.H (91)
Vinaři (4)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger III (19)
Vůně zločinu II (8)
Kriminálka Montpellier VI
(3)
Námořní vyšetřovací služba VII
(3)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Jurský park
Dobrodružný film
(USA, 1993)
Inkognito
Ano, šéfe!
Z místa činu
Námořní vyšetřovací služba VII
(3)
Vůně zločinu II (8)
Kriminálka Montpellier VI (3)

Nova Cinema
6.50 Tři pírka 8.05 Teleshopping 8.35 Scooby-Doo
a Batman: Spolu a odvážně 10.00 Jen blázni
spěchají 12.10 Teleshopping 12.35 Debbie a její
parťačky 14.40 Casper, komedie (USA, 1995) 16.30
Pearl Harbor, válečný film (USA, 2001) 20.00
Poslední plavky, komedie (ČR, 2007) 22.00 Ségry,
komedie (USA, 2015) 0.20 Nevyřízený účet

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.25 Partička 7.40 Re-play 8.10
To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (2, 7) 10.30
Hvězdná brána II (13, 14) 12.30 Námořní vyšetřovací
služba L. A. X (6) 13.25 Simpsonovi (9-12) 15.15
Hvězdná brána II (15) 16.15 Hvězdná brána II (16)
17.20 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (7) 18.15
Simpsonovi III (3-6) 20.15 Partička XXL 22.00
Kickboxer 0.10 Simpsonovi III (3)

Prima Max
5.15 Nad krajinou 6.05 Nad krajinou 6.35 M.A.S.H
7.00 Námořní vyšetřovací služba IX (9, 10) 8.55
Příliš malý svět 11.30 Jen ho nechte, ať se bojí 13.30
E. T. mimozemšťan 15.55 Láska prochází žaludkem
17.50 Love Story, romantické drama (USA, 1970)
20.00 Poslední propadne peklu, dobrodružný film
(ČR, 1982) 21.50 A jitra jsou zde tichá, válečné
drama (Rus., 2015) 0.15 Ostrovní přízraky

pátek 8. července 2022
ČT1
6.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky X (5/7) 10.00 Hříšní lidé
města pražského (1, 2) 11.30 Hobby
naší doby – letní speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Záchranáři (2/6)
13.25 Jak se žije klaunům podle Jiřiny
Skálové
13.40 Na cestě po Šumavě
14.05 Úplně beznadějný případ
15.00 Kluci v akci
15.30 Příběhy slavných... Rudolf Deyl ml.
16.25 Zavolejte porodní sestřičky X (6/7)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.55 Festivalové vteřiny 2022
20.03 Branky, body, vteřiny
20.13 Losování Sportky a Šance
20.20 Chalupáři (3, 4/11)
21.50 Všechnopárty
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Velká sázka o malé pivo
0.20 Případy detektiva Murdocha XIV

Nova
5.55
8.25
8.40
9.50
11.05
12.00
12.25
12.30
13.45
14.40
15.40
16.57
17.00
17.45
18.50
19.30
20.20
22.10
0.40
1.35
2.15
2.55
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Kriminálka Anděl (1)
Výměna manželek
Na lovu
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktoři z Počátků (100)
Mentalista VI (18)
Mentalista VI (19)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Hospoda (11)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Věčně tvá nevěrná
Komedie (ČR, 2018)
Expendables: Postradatelní 3
Akční film (USA/Fr./Bulh., 2014)
Mentalista VI (18)
Mentalista VI (19)
Policie Chicago V (19)
Na lovu
Doktoři z Počátků (100)

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
10.05
11.25
12.30
13.35
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.25
0.35
1.35
2.30
3.35
4.45

M.A.S.H (91)
Nový den
M.A.S.H (92)
V. I. P. vraždy II (5)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger III (20)
Vůně zločinu III (1)
Kriminálka Montpellier VI
(4)
Námořní vyšetřovací služba VII
(4)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Máme rádi Česko
Mordparta (2)
Ano, šéfe!
Z místa činu
Námořní vyšetřovací služba VII
(4)
Vůně zločinu III (1)
Kriminálka Montpellier VI
(4)
Rozpal to, šéfe!

Nova Cinema
5.30 Jorinda a Joringel 7.15 Mentalista VI (16, 17)
8.55 Pearl Harbor 12.45 Lucie, postrach ulice 14.20
... a zase ta Lucie! 16.05 Poslední plavky 18.00
Pixely, akční sci-fi komedie (USA, 2015) 20.00
Tajný život mazlíčků 2, animovaný film (USA, 2019)
21.45 Počátek, akční sci-fi thriller (USA/VB, 2010)
0.40 Nepřítel pod ochranou

Prima cool
6.10 Autosalon.tv 7.40 Re-play: Tutorial 8.05 To
nejlepší z Top Gearu: Top 41 (3, 8) 10.25 Hvězdná
brána II (15, 16) 12.25 Námořní vyšetřovací služba
L. A. X (7) 13.15 Simpsonovi (13) 13.45 Simpsonovi
II (1-3) 15.10 Hvězdná brána II (17, 18) 17.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. X (8) 18.15 Simpsonovi III
(7-10) 20.15 Pořádné pecky Billa a Teda 22.00
Kovbojové a dinosauři 23.55 Simpsonovi III (7-9)

Prima Max
6.05 Nad krajinou 6.50 M.A.S.H 7.15 Námořní
vyšetřovací služba IX (10, 11) 9.15 Babička 11.15 Jak
ukrást Venuši 13.55 Láska prochází žaludkem 15.50
Záhady Emmy Fieldingové: Ztracená osada 17.40
Vynálezce her, rodinný film (Kan./It./Arg., 2014)
20.00 Celebrity, s. r. o., komedie (ČR, 2015) 22.15
Kickboxer, akční film (USA, 1989) 0.15 A jitra jsou
zde tichá, válečné drama (Rus., 2015)
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Německý ﬁlozof Ludwig Marcuse: Čas vše nehojí, ale přece odsouvá nezhojitelné…

Tajenka: … z centra pozornosti.

Čtěte nové Téma:
Psychika jako
klíč k nemocem

I

profesoři západní medicíny, která
bazíruje na číslech, nálezech, důkazech a snaží se vše změřit a zrentgenovat, uznávají, že psychika má na
zdraví velkou moc. Umí v organismu
probudit netušené síly (s tím souvisí
i efekt placeba). Ale významně ovlivňuje i propuknutí a průběh nemocí.
I fůra navenek tělesných chorob,
jako je bolest zad, žaludeční vředy, ale
ještě vážnější zdravotní trable, může
mít skrytou příčinu v emocích či ve stresu. A právě tím se zabývá psychosomatika, staronový obor medicíny.
„Psychosomatika je medicína příběhů. A každý z nich je jedinečný,“ tvrdí
psychosomatická lékařka MUDr. Barbora Branná.
Co je emoční bolest? Jak hlava
ovlivňuje imunitu? Jaké varovné signály tělo vysílá? A jaké jsou potíže,
pro něž nemá
klasická medicína vysvětlení?
Čtěte v novém vydání týdeníku Téma,
které vychází
jako letní dvojčíslo.
(lč)

„Slunce v duši!“ Zemřel meteorolog
Ján Zákopčaník, veřejnosti se stranil
ČR | Ve věku 63 let zemřel bývalý moderátor počasí České televize Ján Zákopčaník. Původní profesí letecký meteorolog
proslul díky pozdravu „Slunce v duši!“,
kterým se loučil při uvádění počasí na televizní obrazovce.
„Dnešek přinesl velmi smutnou zprávu.
Zemřel oblíbený meteorolog a náš dlouholetý kolega Ján Zákopčaník. Vyjadřujeme
naši upřímnou soustrast jeho rodině
a všem, kteří tuto významnou osobnost
české meteorologie znali a měli rádi. Ján
měl velmi rád soukromí, jsme proto v myšlenkách s ním a jeho rodinou,“ napsal minulý týden na Facebooku Český hydrometeorolický ústav (ČHMÚ). Podle parte, které se objevilo na sociálních sítích, zemřel
Zákopčaník ve středu 22. června. Na smutečním oznámení rovněž stálo, že na přání
zesnulého se s ním jeho nejbližší rozloučili
v tichosti bez smutečního obřadu.
Největší slávu Zákopčaníkovi přinesla
hláška „Slunce v duši!“, kterou používal
na závěr předpovědi počasí. Pozdrav
na rozloučenou musel vypustit ze slovníku poté, co rčení začala používat firma vyrábějící bylinný likér jako svůj slogan. Zákopčaník ale na slogan, který byl léta součástí jeho projevu, poté získal ochranné

známky. Úřad pro ochranu průmyslového
vlastnictví slogan označil za „všeobecně
známý“. A stal se tak jeho značkou.

Ve službách pilotů
Z České televize odešel Zákopčaník
v roce 2005. S tehdejším novým šéfredaktorem se nedohodl na podmínkách. „S kolegy jsme byli schopni dělat počasí v mnohem širších souvislostech. Ředitelství programu ale mělo dlouhodobě jiné priority.
I to je jeden z důvodů, proč nyní končím,“
uvedl moderátor v době svého odchodu.
Kvůli práci v televizi neměl skoro žádný čas na sebe a své koníčky. „Zahrada
a domácí zvířata, vše v hojném počtu a velkých rozměrů, budou doufám součástí mé
budoucnosti,“ těšil se v březnu 2005 v online chatu se čtenáři iDNES.cz.
Zákopčaník byl původním povoláním
letecký meteorolog. A tak není divu, že po
dvou letech bez moderování kývl na nabídku se k této profesi vrátit v Českém
hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ).
„Pilotům nemůžete nic předstírat.
Pro muže na palubách letadel je velký rozdíl, jestli bude výška mraků v pěti stech
nebo jen ve stovce metrů. Meteorologovi

FOTO | ARCHIV MAFRA

s takovou školou pak není zatěžko přiznat, že jeho prognóza je pouze přibližná,“ srovnal kdysi Zákopčaník práci na letišti a v televizi.
V posledních letech se stranil zájmu médií, s pokorou odmítal rozhovory a jakoukoliv veřejnou prezentaci. Své milované
práci ale zůstával věrný. (re, iDNES.cz)

Olomoucký kraj
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Starostové chtějí úzkokolejku
O osud desítek milionů
korun investovaných
do obnovy úzkokolejné
železnice z Třemešné
do Osoblahy se obávají
starostové tamních obcí.
DAREK ŠTALMACH
SLEZSKÉ RUDOLTICE | Předminulý týden nečekaně přestaly jezdit pravidelné
vlaky vypravované Českými drahami.
Ty místo nich nasadily autobusy.
„Nikdo to nečekal, my jsme byli informováni vlastně jen tak mimochodem, e-mailem, který měl z pěti adres
tři špatně,“ popsal situaci na osoblažské
úzkokolejce starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač.
Ten je mimo jiné také předsedou
správní rady obecně prospěšné společnosti Slezské zemské dráhy provozující
na úzkokolejce víkendové vyjížďky vlaky taženými parní lokomotivou. „Dohodli jsme se společně s dalšími starosty, že bychom převzali provozování
celé úzkokolejky včetně pravidelné dopravy. Je to logický postupný krok
po tom všem, co se nám tady podařilo
INZERCE

za minulé roky vybudovat, od obnovy
jednotlivých budov nádraží na trati až
po víkendové jízdy,“ konstatoval
Mojmír Pargač. „Původně jsme chtěli
postupovat pomaleji, ale to, co se stalo
minulý týden s pravidelnými vlaky, nás
dostalo a chceme být ráznější.“

Jezdí jen na páru
Podle Českých drah by přerušení provozu mohlo shodou okolností trvat i několik měsíců.
„Nepodařilo se včas dokončit opravu
lokomotivy, která měla být dodána na
jaře letošního roku, a druhé lokomotivě
vypršel povolený stav kilometrů, jež
může ujet, než musí být přistavena k periodické obnově. Bohužel vzhledem ke
specifickému rozchodu trati nemáme k
dispozici náhradu,“ vysvětlil mluvčí
Českých drah Petr Šťáhlavský. „Bohužel modernizace první lokomotivy má
zpoždění zhruba půl roku a předpokládaný termín dokončení modernizace je
podzim letošního roku.“
Přerušení pravidelné železniční dopravy už má také první negativní dopady na provoz na úzkokolejce.
„Bohužel se rozkřiklo, že vlaky nejezdí, a lidé většinou nerozlišují mezi námi
a Českými drahami,“ přiblížil David

České dráhy na úzkokolejce nejezdí, tam vládne pára.
FOTO | MAFRA
Chovančík, předseda Klubu přátel
osoblažské úzkokolejky.
„České dráhy stojí, my přitom jezdíme dál. Naše víkendové jízdy pokračují. Ale lidé se v tom často neorientují
a výlet úzkokolejkou vypustí,“ dodal.
Pro Osoblažsko je úzkokolejka hlavní turistickou atrakcí a také významným zdrojem příjmů tamějších podnika-

telů v cestovním ruchu. I proto je zachování trati podle starostů šesti obcí ležících na trati důležité pro celý mikroregion. Obrátili se na krajský úřad, aby
s nimi jednal o případném převzetí pravidelné osobní přepravy.
„Naším záměrem je, aby obce mohly
trať provozovat k prospěchu všech obyvatel a návštěvníků. České dráhy by se
tak mohly více soustředit na lukrativnější a ziskovější tratě,“ přiblížil společnou
výzvu starostů Mojmír Pargač.
České dráhy se však provozu na úzkokolejce vzdát nehodlají. „Máme zájem
provozovat tuto úzkorozchodnou dráhu
v závazku veřejné služby i nadále. To
jednoznačně potvrzuje fakt, že jsme
u opravované lokomotivy nezadali jen
prostou obnovu, ale její komplexní modernizaci a rozsáhlou opravu,“ konstatoval Petr Šťáhlavský.
Krajský úřad odkazuje možné jednání o změně až k roku 2025, kdy končí
současná smlouva na provozování běžných linek. „Po roce 2025 je kraj otevřen otázce řešení možného předání zajištění provozu na trati ze strany měst,
obcí či vzniknuvšího subjektu, a to zejména s ohledem na specifický a spíše
rekreační charakter úzkokolejné trati,“
konstatovala mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.
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Prostějov, Přerov a Hranice

Spokojená. V životě i v profesi
Bála se. Teď se přerovská házenkářka Magda
Kašpárková stěhuje i s přítelem za angažmá do Německa.
Po bronzu s Olomoucí bude hrát evropské poháry.

Magda Kašpárková (vpravo) míří do bundesligy.
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INZERCE

Pavel Makový

Pohřební služba

Opustili nás:

Ladislav Abrahám – 1947 – Prostějov
Božena Zichová – 1933 – Soběsuky
Stanislava Pospíšilová – 1950 – Olomouc
Vlasta Burgetová – 1927 – Prostějov
Jaroslava Kopecká – 1920 – Prostějov
Jaroslav Klvač – 1948 – Němčice nad Hanou

Rozloučíme se:

Milan Mikoláš – 1948 – Prostějov
Karol Štugel – 1935 – Prostějov
Ladislav Hajkr – 1953 – Polomí
Jiří Vičar – 1954 – Bedihošť
Petr Beneš – 1946 - Hluchov
Alena Novotná – 1944 – Smržice
Josef Komárek – 1935 – Stínava

Marie Trnečková – 1932 – Prostějov
Miloslav Brázda – 1939 – Pivín
Marta Dosedělová – 1931 – Prostějov
Lubomír Trunečka – 1932 – Určice
Antonín Lašák – 1952 – Prostějov
Ivana Hýžďalová – 1945 - Čehovice

pátek 1. 7. 2022 v 10.00 hod.
pátek 1. 7. 2022 v 11.30 hod.
pátek 1. 7. 2022 ve 13.15 hod.
pátek 1. 7. 2022 ve 14.00 hod.
pondělí 4. 7. 2022 v 10.15 hod.
pondělí 4. 7. 2022 v 11.30 hod.
pondělí 4. 7. 2022 ve 13.00 hod.

OS Brněnská 104 + krem.
OS Brněnská 104 + krem.
OS PV + krem.
kaple Bedihošť + hrob
OS PV + krem.
OS Brněnská 104 + krem.
kostel Stínava + krem.

Drozdovice 79, 796 01 Prostějov, tel./fax: 582 341 368, mob.: 603 814 572

www.makovy.cz • e-mail: makovy@makovy.cz

VÁCLAV HAVLÍČEK
PŘEROV, OLOMOUC | Přerovská házenkářka Magda Kašpárková mění po
devíti letech dres. Z olomoucké Zory,
jež hraje mezinárodní interligu, odchází
do Německa. Čtyřiadvacetiletá reprezentantka bude v tamní nejvyšší soutěži
hrát za Buxtehude. „V Olomouci jsem
byla od mladších dorostenek, už jsem
chtěla změnu,“ líčila Kašpárková.
Nové angažmá jí vyšlo po všech stránkách. Do Německa se totiž stěhuje i se
svým přítelem Vojtěchem Patzelem,
který po zisku titulu s Karvinou přestoupil do druholigového VfL Lübeck-Schwartau. „On byl hlavní impulz pro změnu, ale odešla bych i tak. Měla jsem ještě nabídky z Rakouska či Maďarska,“
pokračovala Kašpárková. „Předtím se
on přizpůsobil mně, když z Dukly
přestoupil do Karviné. Takže teď jsem
řekla, že se přizpůsobím já,“ usmála se.
Kašpárková tak nezahálela a nového
zaměstnavatele si začala hledat už
v březnu. „Měla jsem vytipované čtyři
týmy blízko Vojtova Lübecku. Buxtehude ale nebyl ani jedním z nich,“ povídala. „Nejprve jsem se totiž sama ozvala
do druhé bundesligy, ale tamější manažer mi řekl, že mám na víc, a propojil
mě s bundesligovým Buxtehuem.
A tam mi řekli, že by mě chtěli,“ těší
Kašpárkovou.
Na zkušenou ale nemusela. „Jen jsem
poslala video a hned jsme se domluvili.
Sama jsem byla překvapena. Myslela
jsem si, že na takový tým nemám. Domluva byla velmi rychlá. Ale je to
úsměvné, že horší tým mi pomohl do
toho lepšího,“ culila se.
V nové sezoně ji v Buxtehude, které
loni skončilo v bundesligové tabulce třetí, premiérově čekají evropské poháry.
„Byl to jeden z mých snů. Moc se těším,
jsem ráda, že se tým do Evropy probojoval a že se s házenou podívám i do světa. Bude to něco jiného. Poznám i jinou
házenou než jen českou a německou,“
cení si.

Bronzová rozlučka
V uplynulé sezoně nastoupila Kašpárková za DHK Zora Olomouc do 27 zápasů, v nichž z pozice spojky vsítila 88
branek. Její přínos nakonec Hanačkám
vynesl bronzovou medaili – první placku po pěti letech. A po dvou čtvrtých
místech v letech 2021 a 2018 také velké
zadostiučinění.
„Nejlepší možná rozlučka! Mohly
jsme možná skončit i výš, ale to bych
asi chtěla moc,“ sdělila s nadsázkou.
Když po vyhraném souboji s Kynžvartem slavily Zoračky bronz, už věděly,
že se s Kašpárkovou loučí. „Na Olomouc budu vzpomínat jenom v tom nejlepším. Jak po herní stránce, tak po kamarádské. Doufám, že mě holky vždy
rády přivítají na tribunách, když se na

ně budu dívat, Jsem ráda za bronzovou
rozlučku,“ pravila. „S Kynžvartem to
bylo velmi vyrovnané. Ale my jsme na
tom byly psychicky lépe. Tak tak jsme
postoupily do play off, takže se od nás
tolik nečekalo,“ ohlížela se.

Tvrdých soubojů se Kašpárková
nebojí. To se v Bundeslize šikne.

Měla jsem strach!
Kašpárková se teď stejně jako její bratr
bude živit házenou v zahraničí. O necelé dva roky starší Stanislav opustil Česko v roce 2015 a po štacích v Maďarsku
loni vyhrál běloruský titul s HC Meshkov Brest. Od nové sezony bude házet
za rumunskou Bukurešť.
Mladší z reprezentačních sourozenců
měla strach, že jí snové angažmá na blízku s přítelem nevyjde. „Měla jsem velký strach, že nic nenajdu. Pomáhal nám
brankář Marjanović od Vojty z Karviné. Komunikoval za nás a vlastně to domluvil,“ ocenila Kašpárková.
Spokojená životně i profesně. „Přesně tak! Jsem ráda, že budu s přítelem
a zároveň udělám velký krok dopředu.“
A zda se bojí i nové výzvy? „Doufám, že co nejrychleji zapadnu! Jak herně, tak i jazykově. Už jsme dostali plány od kondičních trenérů. Posilovna
i běh. Dovolená mi skončila v týdnu,
byla jsem na Mallorce. Teď se připravujeme individuálně. Do Německa jedeme 8. července a 11. už nám začíná příprava,“ přiblížila Přerovanka.
Od bundesligy očekává lepší úroveň
a kvalitnější zápasy. „Podle mě tam nebudou takové výkyvy, jako když hrajete
jednou proti Mostu a pak proti Hodonínu. V Německu může první prohrát s posledním. A pokud ne první, tak druhý
a třetí určitě,“ dodala Kašpárková. Jakou bude mít roli v týmu, zatím neví.
„S trenérem jsem se ještě osobně nebavila. Máme schůzku desátého. Tam si
všechno vyjasníme.“
Z Přerova, a z rodiny Kašpárků zejména, se tak do házenkářského světa
chystá další vlaštovka.

