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Pračka s funkcí AutoDose

Sušička prádla

Kapacita 9 kg • 1 600 ot./min • program ÖkoPower: nejefektivnější 59minutové praní • technologie
ProSteam®: zakončení pracího cyklu párou, která minimalizuje pomačkání • funkce AutoDose:
inteligentní dávkování pracích prostředků • aplikace My AEG Care: komunikace s mobilem
• V x Š x H: 85 x 60 x 60,5 cm

Kapacita 8 kg • Eco Hybrid™ - hybridní sušení – úspora energie, nebo času • program Pro
alergiky – redukce až 99,9 % alergenů • duální invertorové tepelné čerpadlo a invertorový
motor (10 let záruka na motor a kompresor) • automatické čištění kondenzátoru • SmartThinQ
+ Wi-Fi připojení • V × Š × H: 85 × 60 × 69 cm
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AEG ÖKOMix® L8FBC69SCA

LG RC81U2AV3W

4K UHD Smart televizor
Panasonic TX-58GX810E

Rozlišení 3840 × 2160 • DVB-T/C/T2/S2 (H.265/HEVC) • HDR10+ s Dolby Vision,
Dolby Atmos • 1 800 Hz BMR IFC, Smart TV - internetový prohlížeč • 3× HDMI,
2× USB, OS my Home Screen 4.0

NOVINKA
A+

+ DÁREK
Party reproduktor GoGEN
v hodnotě 2 999 Kč
Platí v termínu od 21.10. do 3.11.2019

Nakupujte online na www.DATART.cz
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Notebook

HP 15-db0040nc
Procesor AMD A9 6425 (3,7 GHz)
• operační paměť RAM 8 GB
• pevný disk HDD 1 TB
• graﬁka AMD Radeon 520 - 2 GB
• DVD±R/RW mechanika
• Wi-Fi • 3x USB • HDMI
• čtečka paměťových karet
• Windows 10 Home

lll

Barevné varianty

Mobilní telefon
Xiaomi MI 9 SE

Osmijádrový procesor Snapdragon 712 (2,3 GHz) • operační paměť
RAM 6 GB • interní paměť 128 GB • přední fotoaparát 20 Mpx •
hlavní fotoaparát 48+8+13 Mpx • Dual SIM • GPS • Wi-Fi • NFC •
Bluetooth • vylepšený snímač otisků prstů na obrazovce • funkce
rychlonabíjení • Android 9.0 Pie

Fotoaparát

Olympus TG-6
Rozlišení snímače CMOS 12,7 Mpx • odolná konstrukce,
• vodotěsný do 15 m • vestavěný 4× zoom (25-100 mm
f/2.0-4.9) • 3.0" displej, 4K video • Full HD / 120 fps
• Live Composite • 16 scénických režimů

NOVINKA

ll Barevné varianty

A+

Vestavná trouba s parní funkcí

AEG BPE556320M

60 cm

Objem 71 l • elektronická regulace teploty, funkce rozmrazování,
gril • automatická nabídka teplot, funkce rychlého zahřátí trouby
• možnost pečení na 3 úrovních najednou • teplotní sonda • možnost
přidání páry • pyrolýza • nerez provedení

Párty
reproduktor

Sony MHC-V21D

Podlahový vysavač

ETA Canto II 2492 90020

SOUTĚŽ

Příkon 700 W • ECO motor • akční rádius 11 m • velmi
tichý • univerzální podlahová hubice, parketová hubice,
turbokartáč, kovová teleskopická trubka, polštářová
a štěrbinová hubice, kartáček

Hudba přes Bluetooth • CD/DVD/MP3 přehrávač • digitální FM
tuner s RDS • funkce MEGA BASS • HDMI vystup • AV vstup
• 2× vstup pro mikrofon • svíticí LED • DJ efekty • Karaoke
• vylepšení zvuku DSEE • Clear Audio+

90 dní

A+++

záruka vrácení
peněz

Sušička prádla

BOSCH WTR87TW0CS
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Kapacita 8 kg • technologie AutoDry: šetrně usuší prádlo přesně
podle požadovaného stupně sušení • AntiVibration Design: zaručuje
vyšší stabilitu a tišší chod • technologie SensitiveDrying: systém
šetrného sušení • EasyClean ﬁltr pro jednoduchou údržbu
• V × Š × H: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm • registrace do soutěže o zážitky
na stránce www.susickybosch.cz

USB Flash

Kingston DataTraveler SE9 G2 Premium

Kapacita 32 GB, 64 GB a 128 GB • rozhraní USB 3.0
• prémiová rychlost • komplaktní a odolné provedení
• praktické poutko

Ruční šlehač

ETA Lento 1051 90000
Příkon 550 W • 4 rychlosti • pracovní nádoba o objemu 800 ml
s odměrkou • hmotnost 1,45 kg

Veškeré změny a tiskové chyby v tomto letáku jsou vyhrazeny. Některé fotograﬁe a informace mohou mít pouze ilustrativní charakter. Nabídka platí do vyprodání zásob.
Pokud zboží z letáku není na prodejně, personál Vám zajistí dovoz zboží na Vámi určené místo, případně si ho můžete objednat na www.DATART.cz. Ceny zobrazených produktů zjistíte na www.DATART.cz.
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NEKONEČNÝ
APLAUS PRO

„NAŠEHO
KÁJU“
Čtěte uvnitř

Češi se loučí
s Karlem
Gottem
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Střední Čechy západ

„Děti poznají ducha fair play“
„Paddleboard rozvíjí
všechny části těla a navíc
sportujete v přírodě,“
říká berounský trenér
Petr Šírer.

Paddleboarding
Tréninky dětí na paddleboardech
zaštiťuje Kanoistický oddíl TJ
Lokomotiva Beroun. Dětský oddíl
vede Petr Šírer. Kontakt na
telefonu 603 472 609 či na
e-mailu: petrsirer@seznam.cz.
Více informací o oddílu na:
www.facebook.com/KanoistikaPa
ddleboardBeroun/

5plus2
■ ROZHOVOR
BEROUN | Paddleboardy na Berounce
nejsou novinka. Že ve městě vznikl dětský oddíl vedený zkušeným trenérem,
který učí děti sportovat na tomto populárním druhu plavidel, novinka je. Paddleboardisté jsou součástí Kanoistického oddílu TJ Lokomotiva Beroun a trénuje je Petr Šírer. Oddíl teď hledá nové
členy. A to nejen děti.
Paddleboardy jsou velmi populární
sportovní nářadí. V čem tkví přínos
tohoto sportu pro lidské tělo?
Tento sport nevytváří jednostrannou zátěž. Naopak, je to komplexní pohyb.
Rozvíjíte ramena, záda, břišní svaly,
nohy, ale především core (skupiny svalů nazývané svalový korzet – pozn.
red.). Paddleboarding rozvíjí stabilitu.
Trénuji na paddleboardu syna už odmalička, protože to považuji za velmi zdravý druh pohybu. Navíc je to sport v přírodě, na řece, na čerstvém vzduchu.
Takže je to sport vhodný pro děti?
Rozhodně je. Vedlejším efektem je zlepšující se otužilost a potažmo imunita.
Vidím to na synovi, který dřív býval často nemocný. To se nyní změnilo. Navíc

Malí paddleboardisté nebudou zahálet ani v zimě. „Čeká je koncept suchých
tréninků,“ říká trenér Petr Šírer (na snímku dole).
FOTO | ARCHIV MAFRA
je to doslova hravý sport. Na paddleboardu můžete hrát na vodě na babu a podobně. Chtěl bych, aby naše tréninky
byly pro děti zábavné a vyvážené, kombinovaly výkonnostní sport se zábavou.

Musí mít děti svůj paddleboard?
Nemusí, vybavení pro děti máme oddílové. Jak „prkna“, tak i vesty. Zázemí
máme přímo u řeky.

tréninků. Budeme pilovat balanční dovednosti na
slackline (balancování na popruhu upevněném
mezi dvěma body
– pozn. red.) a dalších pomůckách.
Součástí zimních
tréninků bude i
všeobecná fyzická příprava: běhání, cvičení, posilování, strečink. Máme
domluvenou, ve spolupráci s cyklistickým oddílem, tělocvičnu na zimní měsíce. Spolupracovat budeme s dalšími oddíly.

Sezona na vodě pomalu končí. Co
chystáte pro děti na zimu?
Máme vymyšlený koncept „suchých“

Jste také místopředseda berounského kanoistického oddílu. Co tento
oddíl kromě paddleboardingu dělá?

Kanoistický oddíl, který tradičně sídlí na berounské Štulovně, hledá
nové děti. Kdo se může přihlásit?
Nabíráme děti od deseti let, zájemce
musí umět plavat. Samozřejmě že na tréninku používáme vesty. Rád bych, aby
děti v oddíle poznaly ducha fair play.

Kanoisté se tradičně podílejí na pořádání Vodáckého maratonu na Berounce,
který se letos jel už podvaačtyřicáté. Oddíl umožňuje individuální tréninky dospělých z loděnice na Štulovně. Pro členy jsou k zapůjčení oddílové kanoe
a další vybavení pro tradiční vodní turistiku. Někteří naši členové používají
mořské kajaky jak pro expediční cesty,
tak pro závodní činnost. Jako odreagování od vody oddíl pořádá cykloturistický zájezd. Zároveň díky členství v TJ
Lokomotiva Beroun mohou členové využívat za zvýhodněných podmínek další berounská sportoviště. Samozřejmě
rádi přivítáme i nové dospělé členy.
Jaké jsou plány oddílu na příští rok?
Kromě Vodáckého maratonu na Berounce bychom rádi připravili i závod na paddleboardech přímo ve městě. Beroun má
na takovou aktivitu dobré podmínky a
bylo by to atraktivní i pro diváky. Vyjednáváme s pořadateli českého poháru, že
by se jeden díl jejich seriálu konal u nás.
Rádi bychom tak ukázali českou špičku
v závodech ve sprintu, slalomu i vytrva(ttn)
lostních disciplínách.

INZERCE
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Začali rozhodovat
o zlepšení svého města
Po Příbrami, Kladnu či
Slaném zavedla letos
participativní rozpočet
také Dobříš.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
DOBŘÍŠ | Protáhnout si tělo ve venkovní posilovně při procházce nebo cestou
na tenis či fotbal budou moci již příští
rok na jaře lidé v Dobříši. Víceúčelový
posilovací areál vznikne v ulici V Lipkách v sousedství dalších sportovišť ještě před koncem letošního roku. Jeho vybudování si odhlasovali Dobříšští v rámci projektu Tvoříme Dobříš. Radnice na
něj uvolnila z městské pokladny sto tisíc
korun. Dobříš je totiž po Příbrami, Kladně, Slaném či Říčanech dalším ze středočeských měst s takzvaným participativním rozpočtem. „Původně jsme ho připravovali až pro rok 2020, ale radní si
přáli, abychom to spustili již letos,“ vysvětluje zastupitel a jeden ze tří koordinátorů projektu Tvoříme Dobříš Miroslav Sochor (KDU-ČSL a nezávislí).
Participativní rozpočet funguje tak, že
radnice vyčlení z městského rozpočtu určitou částku a obyvatelé sami navrhují,
co konkrétně chtějí na území města zlepšit. O návrzích pak hlasují, a v ideálním

případě lidé mají nové hřiště, lavičky
nebo chodník.
Nultý ročník Tvoříme Dobříš odstartoval v polovině června. Do konce července podali lidé celkem 21 návrhů. Koordinační tým z nich vybral jedenáct – mezi
nimi například obnovu Prokopovy zahrady, venkovní posilovnu, altán v parku za
sokolovnou, venkovní kompostéry nebo
fit park. „Vyřadili jsme návrhy, které nesplňovaly pravidla nebo byly neproveditelné,“ konstatuje zastupitel a další z koordinátorů Pavel Svoboda (Pro Dobříš).
Podle pravidel musel být projekt pro-

„

Co si lidé
navrhnou
a odhlasují, začnou ještě
ten rok používat.
veditelný na území města. Náklady na
něj nesměly překročit sto tisíc korun.
Jedna osoba mohla podat pouze jeden
návrh a tak podobně. Mezi zamítnutými
projekty byla například okružní křižovatka. „Předně ji nelze postavit za sto tisíc
korun, protože rozpočet na její vybudování se blíží cca 4,5 milionu korun. Navíc město před časem schválilo, že místo kruhového objezdu bude zrekonstruována stávající křižovatka,“ zdůvodnil
Svoboda.
O jedenácti návrzích hlasovali lidé od
poloviny srpna do 13. září. Podpořit

mohli až dva projekty. Minusový bod
mohli udělit jen jednomu projektu. Do
hlasování se zapojilo celkem 324 hlasujících a s rovnými 100 body zvítězil návrh
na vybudování venkovní posilovny
V Lipkách. Vítězný projekt již odsouhlasila rada města. Koordinátoři s navrhovatelem venkovní posilovny Matějem Velebilem krátce poté vytipovali tři místa
na její umístění, která nyní posuzují
úředníci z odboru místního rozvoje a stavebního úřadu. Současně zvažují návrh
posilovacích prvků, které připravil autor
vítězného projektu. Na stavbě venkovní
posilovny začne vybraná firma pracovat
ještě před koncem letošního roku.
„Zároveň ještě teď na podzim zahájíme první ročník – tedy projekt Tvoříme
Dobříš 2020, kdy celý podzim věnujeme sběru návrhů, diskusím a výběru projektů pro hlasování,“ oznámil Sochor.
To by mělo proběhnout hned na jaře
2020, aby vítězné projekty, případně
část z nich, byly hotové ještě v průběhu
letních prázdnin. „Přišlo nám škoda, že
v řadě měst se vítězné návrhy realizují
obvykle pozdě na podzim. Lidé tak nové
hřiště nebo lavičku využijí až následující rok na jaře, kdy jsou samozřejmě
funkční, ale nezáří novotou. U nás má
platit, že co si lidé navrhnou a odhlasují,
začnou ještě ten rok používat,“ říká Sochor. Příští rok by mohli obyvatelé Dobříše hlasovat o projektech až za milion
korun. „O konkrétní částce bude hlasovat zastupitelstvo v listopadu,“ dodává
Pavel Svoboda.

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

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

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

Přijedeme

(pro více než 300 ks)

zaPlatíme
odvezeme

Celá ČR

tel. 604 11 44 66
e-mail: arco@antikvariaty.cz

INZERCE

Reálná inﬂace může být oproti oﬁciálním číslům až dvojnásobná
INVESTUJTE s výnosem
až 5,2 % p.a. již od 10 000 Kč
Investice do úvěrů zajištěných bonitními nemovitostmi
Sjednání a správa je zdarma
Získáte pravidelný měsíční výnos

Volejte zdarma:

800 023 099

Na Poříčí 1047/26, Praha 1
e-mail: info@rondainvest.cz
www.rondainvest.cz

INVEST

Míra inﬂace se v Česku dostala na svá
pětiletá maxima, v srpnu dosáhla podle
Českého statistického úřadu inﬂace měřená přírůstkem indexu spotřebitelských
cen (CPI) 2,9%.
Jednu z nejvýznamnějších položek každé
domácnosti představují náklady na bydlení. Ve spotřebním koši pro výpočet indexu
CPI však nejsou vůbec zohledněny ceny
starších nemovitostí, jejichž prodeje v celorepublikovém měřítku převažují. Ceny
nových nemovitostí jsou přitom v indexu
zachyceny pouze nepřímo prostřednictvím
pronájmů. V situaci, kdy ceny nemovitostí
v posledních letech vzrostly o desítky
procent, lze předpokládat, že skutečná
míra inﬂace bude oproti oﬁciálně vykazovaným 2,9% podstatně vyšší.
Dalším faktorem podporujícím výše uvedené tvrzení je zkracující se doba životního
cyklu řady výrobků, které jsou zastoupeny ve spotřebním koši. Dříve nám spotřebič
jako je pračka nebo vysavač vydržel deset
nebo i patnáct let. Dnes tyto spotřebiče
měníme za nové podstatně dříve a ještě
často vynaložíme spoustu peněz za jejich
opravy a údržbu. Někteří výrobci do spo-

třebičů dokonce montují takzvaná kazítka,
aby bylo nutné si krátce po uplynutí dvouleté záruční lhůty pořídit nový. Tyto vlivy zvyšující reálnou inﬂaci pochopitelně nejsou
ve spotřebním koši nijak zachyceny.

Inflace snižuje hodnotu majetku
Nabízí se tedy otázka, jak investovat, aby
inﬂace nesnižovala hodnotu majetku,
ale aby ji naopak navyšovala. Je potřeba investovat do takových aktiv, jejichž
hodnota s inﬂací roste. K těm rozhodně
nepatří spořicí účty nebo termínované
vklady v bankách, kde při vysoké inﬂaci
reálná hodnota našich úspor rychle klesá.
Naopak se vyplatí investice do nemovitostí, zajímavé jsou i investice do projektů
(úvěrů), které jsou nemovitostmi zajištěny.
Takovéto investice nabízí například společnost RONDA INVEST, která umožňuje
investovat do úvěrů zajištěných bonitními
nemovitostmi s atraktivním zhodnocením až 5,2% p.a. Investovat je možné již
od 10.000Kč, a to bez jakýchkoliv vstupních nebo pravidelných poplatků. Pokud
Vás tato možnost oslovila, neváhejte zavolat na bezplatnou linku 800 023 099.
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Česká republika

Tak trochu jiný Žižka:
lapka i „vrátný“ u krále
Příběh Jana Žižky z Trocnova skýtá i 595 let po smrti (11. října 1424)
tohoto slavného husitského vojevůdce spoustu překvapivých
zajímavostí. Jak to například bylo s jeho bílým koněm a kde se
inspiroval v taktice vozové hradby, popisuje spisovatel Vlastimil
Vondruška.

Text: Veronika Strejcová, repro a foto: archiv MAFRA

VRÁTNÝM U KRÁLE

INSPIRACE PRO VOZOVOU HRADBU

Po roce 1410 Žižka nejspíš prožíval klidnější
životní období. Pobýval v Praze, kde se také
oženil a měl dům. „Musíme si uvědomit, že
v té době už nebyl žádný mladík. Podle jedné
ze zmínek působil jako vrátný krále Václava IV.
Nepředstavujme si ale, že vysedával někde
v budce. Byla to nižší funkce na dvoře, která
by se dala nejblíže přirovnat k ochrance,“
vysvětluje Vondruška.

Podle historických zdrojů se předpokládá, že se Jan Žižka
zúčastnil tažení Jana Sokola z Lamberka do Polska a je
pravděpodobné, že bojoval ve slavné bitvě u Grunwaldu
v roce 1410. „Křižáci použili vozovou hradbu, proto se
soudí, že se možná právě tam Žižka inspiroval. Vozová
hradba totiž není vynález husitů,“ říká Vondruška s tím,
že nejstarší dochovaná zmínka o vozové hradbě pochází
z roku 1310, kdy se burgundští měšťané postavili rytířům
a díky tomuto bojovému prostředku je porazili.

JEZDEC
NA BÍLÉM KONI
Známý obraz Mikoláše Alše
zachycující Jana Žižku na bílém
koni zřejmě nebyl pouhou uměleckou fikcí. Podle zjevení svatého Jana vede totiž jezdec na bílém koni vojska, která porážejí
síly zla. Pro volbu vojevůdcových
koní proto zřejmě hrála svou roli
symbolika. „Středověk si potrpěl
na symboly, a tak je velmi pravděpodobné, že Jan Žižka na bílém
koni skutečně jezdil, aby tento
odkaz zdůraznil. Ostatně tak jsou
známá i jeho nejstarší vyobrazení,“ uvádí Vondruška.

LAPKA, NIKOLI LOUPEŽNÍK
Ještě před tím, než se Jan Žižka stal husitským vojevůdcem, byl
takzvaným lapkou, což je slůvko, které se ve spojitosti s Žižkovým
předhusitským obdobím zmiňuje snad v každé učebnici dějepisu.
Pojem to ale může být poněkud matoucí. „Nesmíme si představovat, že to byl loupežník,“ upozorňuje spisovatel Vlastimil
Vondruška. Nemajetní rytíři se tehdy běžně živili buď jako lapkové, nebo jako nájemní žoldáci. „Byla to doba velké nestability,
a protože rytíři tehdy byli skutečně velice chudí, bylo běžné, že se
z nich stali lapkové a navíc to dovoloval i zákon. Když rytíř někomu
opověděl nepřátelství a našel si nějaký důvod, měl právo svého
nepřítele přepadat, drancovat a tak dále,“ vysvětluje.

Česká republika
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HÁDKY V TÁBOŘE

ŽITO MÍSTO UNIFORMY

Ve Vávrově slavném snímku Proti všem z roku 1956 Žižka vystupuje jako moudrý muž,
který se snaží ulamovat hroty náboženských rozporů. Realita ale byla nejspíš jiná.
„Žižka nakonec z Tábora odešel právě pro rozpory s kněžími. Dochoval se půvabný výrok Petra Chelčického, který řekl, že ďábel musí být v tělesném boji vždycky
úspěšnější, neboť má dvě oči, zatímco Žižka pouze jedno,“ líčí Vondruška. V období kolem Žižkova odchodu z Tábora se neustále řešilo, co je a co není spravedlivá
válka. „Dohadovali se o tom, jaká je přípustná mez násilí,
což mi připomíná současnou dobu, kdy se do Evropy valí migranti a my neustále diskutujeme,
co můžeme a co nemůžeme. Tábor obklopený
nepřáteli se trápil úplně stejnými otázkami.
V téhle době žili svými ideologickými pseudoproblémy víc než tím, že by bojovali,“
říká Vondruška, který tento měsíc
vypouští do světa svou novou knihu
Kronika zániku Evropy (1984-2054).

Když roku 1423 Žižka mířil od Prahy, tak jej u Čáslavi zaskočilo vojsko Pražanů. Vojáci tehdy ještě nenosili uniformy. Měli
na sobě sice zbroj, ale aby se odlišili, nosívali nejčastěji našité
různé symboly. „Například křižáci nosili kříž, kališníci kalich,
pokud to byli Rožmberkovi vojáci, měli pětilistou růži. Jenomže
u Malešova se stalo, že pražští kališníci zaskočili Žižku kališníka
a obě vojska měla na sobě stejná označení. Všichni měli jenom
kalich, takže než došlo k bitvě, dohodli se, že všichni Pražané si
ovážou předloktí žitem. Bylo to v srpnu, na polích byly mraky
obilí, takže vzali, co měli po ruce. Když je potom Žižka drtivě
porazil, tak se v Praze rozšířilo rčení, že se Pražané u Malešova
zesrali žitem,“ líčí Vondruška.

V Táboře si husitskou
minulost připomínají
každoročně při
Mezinárodním
historickém
festivalu.

KRONIKA ZÁNIKU EVROPY
(1984-2054) Vlastimila Vondrušky
Utopicko-sociální román vypráví o osudech rodiny
Wagnerů, která prožívá postupný úpadek evropské
civilizace. Román je rozdělen na dvě části. První díl
nazvaný „Jak to celé začalo“ popisuje léta 19842019 a vychází z reálného vývoje Čech a Evropy. Druhý díl „Jak
by to mohlo skončit“ modeluje formou utopie jeden z možných
vývojů společnosti po roce 2020. Zakladatel rodu Adam Wagner,
sociolog a odborník na Orwellovo dílo, předvídá rozpad moderní společnosti, a proto s členy rodiny a přáteli budují chráněné
sídlo, za jehož hradbami se hodlají bránit, až dojde k sociálnímu
rozvratu, hospodářské krizi a násilnostem. Jenže záhy jsou vtaženi
do válečných konfliktů, které rozdělí Evropu.

INZERCE

Rezervujte do 20. října a užijte si naše speciální tarify.
Svět plný divů už vás očekává. Deštné pralesy, příkré útesy či
šumící vodopády. To vše můžete s našimi speciálními tarify obdivovat za mnohem méně. Leťte z Prahy a užijte si pohodlí naší
prostorné Economy Class nebo vyzkoušejte vyšší úroveň komfortu naší elegantní Business Class.

DESTINACE

Dubaj
Bangkok
Singapur
Bali
Kapské Město
Auckland

ECONOMY
CLASS JIŽ OD*
10 990 Kč
13 190 Kč
15 590 Kč
16 290 Kč
16 590 Kč
26 290 Kč

BUSINESS
CLASS JIŽ OD*
49 890 Kč
49 890 Kč
59 890 Kč
59 890 Kč
69 890 Kč
99 890 Kč

*Platí pro zpáteční lety. Podle všeobecně platných podmínek.

Objevte

SKRYTÉ DIVY
již od 10 990 Kč
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Něco rozmlátit je zdravější
než v sobě vztek jen dusit
Často se prý pouští
do předem prohraných
bitev, ovšem nemůže si
pomoci. „Třeba kdykoliv
se potkám s nějakým
pitomcem, ale pořád je
důležité bojovat,“ říká
herec Hynek Čermák.
Sám přitom víc obdivuje
Pierra Richarda než
Sylvestera Stalloneho.
5plus2
■ ROZHOVOR

mondo. Samozřejmě jsem se také díval na
Stalloneho a Schwarzeneggera, ale tehdy
už jsem je vnímal s určitým nadhledem.

Dobré ráno, soudruhu mistře! A oni na
nás na oplátku křičeli: Čest práci, soudruzi! Tyhle pakárny se mi vybavují.

Většina děje se odehrává na klasickém betonovém sídlišti, kde hlavní
hrdina žije celý život od dětství.
Co takové prostředí evokuje vám?
Jsem z Vinohrad, takže na rozdíl od
mé filmové postavy jsem na sídlišti nevyrůstal. Evokuje mi to samozřejmě socialismus, komunismus a tuhle dobu,
kdy jsem ještě chodil na učiliště. V půl
šesté ráno jsem ve svých patnácti letech pokaždé stál
nastoupený
v řadě a musel
jsem křičet:

Mnozí na dobu, o které mluvíte,
přesto vzpomínají s určitým nádechem nostalgie. Cítíte to také tak?
Samozřejmě. Jak říkám, tehdy mi bylo patnáct šestnáct let. Proč bych dnes nebyl nostalgický? To ale nemá nic společného s komunismem. Ten mi samozřejmě lezl na nervy odjakživa. Už v těch šestnácti jsem
s ním měl problémy. Nebo se Svazem mládeže a Pionýrem. Pořád mě někdo někam
tlačil a já jsem jim furt říkal, ať mně políběj
pr*el. Už za to jsem dostával poznámky.
Takže chápu, když někdo cítí nostalgii,
ale tím myslím nostalgii k mládí, rozhodně ne ke komunismu.
Snímek Národní třída si lehce
pohrává s motivem sametové revoluce a událostí na Národní třídě.
Jaké jsou vaše vzpomínky na 17. listopad 1989?
Byl jsem na Národní
třídě. I před tím, i po
tom. Byl jsem ve škole předsedou stávkového výboru a bojovali
jsme tam s dělníky, kteří
nás chtěli umlátit gumovými hadicemi.

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Nejen v úspěšném seriálu Dabing Street přesvědčil, jak skvěle
mu sedí komediální role. Přesto
jsou Hynkovi Čermákovi souzené spíš postavy drsňáků. Tak
jako v případě hlavní postavy sídlištního bijce v novém snímku Národní třída. „Natáčet drsnější seriály nebo filmy je náročné po všech
stránkách. Je to jako kdybyste běželi
maraton a měli při tom hrát šachy,“
líčí Čermák.
Vaše postava ve snímku Národní třída
má za vzor akčního hrdinu Jean-Claude Van Damma. Obdivoval jste jako
kluk podobné typy herců?
Mými vzory byli Pierre Richard, Louis de
Funes a možná ještě také Jean-Paul Bel-

FOTO | HERMINAPRESS

V tom případě jste musel
být asi nadšený, když jste
si přečetl scénář Národní třídy a zjistil, jak pestrá herecká
úloha je před vámi.
Znám dobře knížku Jaroslava Rudiše, namluvil jsem i audio verzi,

INZERCE

OD 1. LISTOPADU
VÝSTAVIŠTĚ BRNO

WWW.POKLADINKU.CZ

ZLATÍ BOHOVÉ PŘICHÁZEJÍ

Česká republika
takže jsem věděl, že je to skvělá figura
a skvěle napsaná novela. To víte, že mě to
nadchlo. Akorát jsem byl zrovna v situaci,
kdy jsem si nemohl dovolit tenhle film natočit, protože to bylo těsně po Raplovi, kterého jsem točil tři roky v kuse, a byl jsem
fyzicky hodně vyčerpaný. Nakonec jsme
chvilku počkali a mohl jsem do toho jít.
Několikrát jste se nechal slyšet, že práce na Raplovi rozhodně po fyzické
stránce nebyla žádná oddychovka.
Jaké bylo toto natáčení, kde se ranami nešetřilo?
Myslím si, že neexistuje na světě film, který by nebyl fyzicky náročný. Když jsme
zmiňovali akční hrdiny, jako jsou Stallone, Schwarzenegger nebo Van Damme,
myslím, že spousta diváků si vůbec neuvědomuje, co takoví chlapi všechno museli
zvládnout, aby natočili všechny ty proslulé filmy. Bylo to samozřejmě strašně fyzicky náročné, ale i intelektuálně, a to nejen
pro herce, ale i pro celý štáb. Všechny
věci se musí snoubit dohromady. Vždycky říkám, že to je něco podobného, jako
kdybyste běžela maraton a do toho měla
hrát šachy.
Vaše postava v Národní třídě reprezentuje typ hrdiny, který má nutkání
pouštět se i do předem prohraných
bitev. Připadáte si tak někdy
vy sám?
Jasně, připadám si tak dennodenně. Kdykoli se potkám s nějakým pitomcem, tak
vím, že je to předem prohraná bitva, ale
pořád je důležité bojovat.
Jak s tím bojujete?
S nadhledem, láskou a vírou v lidi. Na každém člověku přeci musí být, sakra, něco
dobrého. To je moje teorie, proto se snažím v lidech dobro hledat. Sice je to někdy těžké, ale to je na tom to zábavné.
Kdy jste se naposledy pustil do něčeho, o čem jste dopředu tušil, že je to
marné?
To bylo, když jsem žádal, aby mi připojili
elektřinu k mému novému domu a komunikoval jsem s distributorem energie. Nepovedlo se mi to. Doteď nepochopili, co
po nich chci. Zkrátka pořád nemám
v domě elektriku. Už rok se o to snažím,
oni to pořád nechápou. (smích) Mluvil
jsem už třeba s dvěma sty lidmi z té společnosti. Pořád nic.
Co s tím budete dělat?
Rozhodl jsem se, že elektřinu nepotřebuju. Když nejsou schopní mi ji zapojit,
budu žít bez ní. Nebo si ji budu vyrábět
sám. Koupím si solární panely a napíšu do
společnosti, ať si políbí šos.
Vaše filmová postava řeší patové situace vztekem a agresí. Co pomáhá vám?
Většinou něco rozmlátím. Je to zdravější,
než to v sobě držet. Když je možnost to
udělat tak, aby mě nikdo neviděl, je to
skvělé. Nebo když je se mnou moje žena,
tak mi v tom zabrání. Nedávno na poště
jsem málem rozmlátil nějaké sklo, protože jsem vystál čtyři fronty a nedozvěděl
jsem se to, co jsem potřeboval. Vždycky
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jsem strašně slušný, ale když mi popáté
u okýnka řeknou, že jsem sice slušný, ale
že mám smůlu, tak mi občas rupnou nervy. Naštěstí moje žena už ví, jak mě má
zpracovat. Většinou stačí, abych se na deset vteřin vydýchal, a je to v pořádku.
Když jsme spolu před rokem mluvili
naposledy, říkal jste, že je poměrně
těžké vás vytočit.
To pořád platí. Na té poště to trvalo nějaké
tři hodiny, než mi došla trpělivost. To je
přece celkem dlouho, nemyslíte?
INZERCE

Hynek Čermák

Narodil se 14. února 1973 v Praze. Vystudoval činoherní herectví na DAMU.
Do roku 2010 se ve filmu a televizi objevoval spíše v menších rolích, ovšem v roce 2011
získal Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve snímku Nevinnost
a poté se jeho filmová a seriálová kariéra rozjela na plné obrátky.
■ Popularitu si získal rolemi charismatických drsňáků v seriálech Cirkus Bukowsky či Rapl,
ale i komediálními postavami v Dabing Street, Zkáza Dejvického divadla či ve Vinařích.
Z filmů: Gangster Ka, Špunti na vodě, Po strništi bos a řada dalších.
■ Od roku 2010 je jednou z tváří Dejvického divadla, předtím hrál v Divadle J. K. Tyla
v Plzni, ve Středočeském divadle v Kladně či v pražském Rokoku.
■ V poslední době se výrazně věnuje také fotografování, zejména aktů. Modelkami jsou
často jeho kolegyně, které ale záměrně fotí tak, aby je nebylo poznat.
■
■
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Charlotta ve stopách svého otce
Ve svých 13 letech má za sebou zkušenosti
z hudební branže, o kterých se dospělým začínajícím
zpěvačkám může jen snít. Charlotta Ella Gottová
nadáním nezapře svého slavného otce. Díky ní může
Gottovo jméno psát ve světě muziky další příběh.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Když letos na jaře vlétla do českého éteru píseň Srdce nehasnou, kterou
Karel Gott nazpíval se svou třetí dcerou
Charlottou, okamžitě se stala hitem.
Po úmrtí slavného zpěváka si klip na internetovém serveru YouTube pustilo
každý den víc než milion lidí.
Richard Krajčo ji Gottovým napsal
na tělo a posluchači dojemnost skladby
ocenili stejně tak, jako výkon 13leté
Charlotte Elly. Samotný Gott byl na
svou dceru po právu pyšný. „Já si s dcerou zazpíval už několikrát. Měli jsme
dva duety v pohádkách Anděl Páně 2
a Když draka bolí hlava. Na Charlottce
je poznat, že zpívá velmi ráda a v projevu je hotová zpěvačka. Nemá žádné pro-

blémy, přijde, dobře se připraví a odzpívá to,“ prohlásil tehdy.
V té době už měla Charlotte za sebou
také účinkování v muzikálu Mata Hari,
kde dal tehdy sedmileté dívence příležitost debutovat hitmaker Michal David.
Muzikál napsal spolu s Lou Fanánkem Hagenem. Už tehdy dceru slavného zpěváka David
chválil s tím, že cítí muziku,
ale má také herecké vlohy.
„Charlottka je velice nadaná
dívka s velkým potencionálem stát se skvělou zpěvačkou. Má k tomu
všech 5P, takže bude
záležet jen na ní, jak
se svým talentem
naloží,“ říká nyní

pro týdeník 5plus2 Michal David. O rok
později následoval další muzikál, tentokrát Antoinetta – královna Francie.
V něm se na jevišti objevila vedle Charlotte také Gottova nejmladší dcera Nelly Sofie, její postava však v muzikálu
nezpívala.

Talent i pro dabing
Vedle hudebních zkušeností se Charlotte Ella může pochlubit také úspěšně
nastartovanou kariérou v dabingu, kde
se výborná artikulace a příjemný hlaso-

vý projev cení. Jen v roce 2017 nadabovala pět filmů a jeden seriál.
Dosavadní zkušenosti nasbírané v dětských letech ale podle hudebního publicisty Josefa Vlčka nemohou automaticky předurčit úspěšnou dráhu zpěvačky.
„Zatím ještě nelze jednoznačně říct, jestli tam skutečný talent je, či ne. Do všeho ještě může promluvit dospívání
a celá řada dalších věcí. I kdyby se ukázalo, že talent skutečně má, jméno otce
pro ni může být do budoucna brzdou,
stejně tak se pro ni může
stát užitečným můstkem. Jsou to osudy,
které dnes opravdu nelze předpovídat,“ říká Vlček.

Všechny Gottovy dcery
Nejstarší dcera Karla Gotta, 46letá Dominika, žije
ve Finsku, kam ji před lety zavedla láska k hudebníkovi
Timovi Tolkkimu. Její matkou je bývalá jazzbaletka
Antonie Zacpalová, která se v 70. letech objevila
v klipu písně Lady Carneval. Druhorozená dcera Lucie,
jejíž maminkou je slavíkova fanynka Iveta Kolářová, je
dnes už vdanou paní a také dvojnásobnou maminkou.
Sympatická blondýnka se živí jako prodavačka.
Manželka Ivana Gottová porodila Gottovi dvě dcery –
13letá Chatlotte Ella má za sebou první pěvecké
zkušenosti, zatímco 11letá Nelly Sofie se věnuje tanci.

FOTO | SUPRAPHON
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Koupím paroží,

I práce je fajn,
když splní vaše
očekávání

trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

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

www.5plus2.cz/schrankovne

AUKCE UMĚNÍ V MÁNESU

20. ŘÍJNA 2019 OD 14 HODIN

Buďte své rodině nablízku a přidejte se
k nám v místě vašeho domova

·
·
·
·

Objednejte si
týdeník 5plus2

až

19 0
Kč/hod

.

800 223 000
TvojeBudoucnost.cz
www.aloos.cz

OSKAR KOKOSCHKA, PRAHA – POHLED Z KŘÍŽOVNICKÉHO KLÁŠTERA, 1934
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Rozloučení s Mistrem
• kdy a kde se poklonit
•
•
•
FOTO | MAFRA

památce Karla Gotta
kudy k pietnímu místu
kdo Mistrovi zazpívá
při pohřbu
jak pietní akce ovlivní
život v Česku

zidenta. Přidají se i divadelníci, smuteční prapory budou vlát na všech budovách Národního divadla v Praze. Sportovní či kulturní akce se rušit nemusí, rozhodují o tom pořadatelé. Zesnulého zpěváka ale mohou poctít například černými páskami či minutou ticha.

Některé akce pieta odloží, jiné se budou konat podle plánu
Pietní akce v Paláci Žofín neovlivní souběžně s tím večer pořádaný Signal Festival, jehož část
se bude odehrávat od 19 hodin na nedalekém Smetanově nábřeží. Po celé Praze se jej obvykle účastní desítky tisíc lidí. „Dohodli jsme se, že se obě události uskuteční. Karel Gott by si
žádné rušení kulturní události nepřál,“ stojí v prohlášení zpěvákovy rodiny. Stejně tak se podle plánu uskuteční třeba Zlínské slavnosti vína, na Gotta zde zavzpomínají pouštěním jeho
písní. Naopak například Hubertovu jízdu ve Slavkově u Brna pořadatelé posunuli o 14 dní.

Fanoušci se loučí v pátek, rodina a pozvaní hosté v sobotu

Lucie Bílá splní Mistrovi poslední přání

Oficiální rozloučení s Karlem Gottem se pro veřejnost uskuteční na Slovanském ostrově
v Paláci Žofín už dnes, v pátek 11. října, a to od 8 do 22 hodin. Zde bude vystavena rakev,
ke které bude možné přinést květinové dary. Následující den se bude konat pohřeb, od
11:00 zádušní mše pro pozvané hosty ve svatovítské katedrále na Pražském hradě. Veřejnost však bude moci mši sledovat na velkoplošné obrazovce na III. nádvoří Hradu. Přístup bude zajištěn výhradně z Hradčanského náměstí branou na IV. nádvoří od 8:00 hodin, a to až do naplnění kapacity III. nádvoří. Na tento den je také vyhlášen státní smutek.

Na poslední cestu vyprovodí Karla Gotta během zádušní mše v katedrále sv. Víta na
Pražském hradě Mistrovy oblíbené skladby Ave Maria a Panis Angelicus. Zazní v podání Lucie Bílé, Evy Urbanové a Štefana Margity. Naplní se tak jedno ze zpěvákových přání. Gott se totiž na jaře roku 2005 při pohřbu Stelly Zázvorkové nechal slyšet, že doufá,
že tak jako slavné herečce zazpívá z kůru při pohřbu Lucie Bílá jednou i jemu.

Kudy na Žofín, abyste se vyhnuli dopravní kalamitě

Skonem Karla Gotta se otevřely debaty, které místní názvy se budou nově honosit Mistrovým jménem. Od roku 1961 totiž platí vyhláška, která zakazuje pojmenování ulic a veřejných prostranství po žijících osobnostech. V Praze se mluví třeba o mostě, tedy spíše mostku, který spojuje Žofín s nábřežím. Na Smíchově, dlouholetém Gottově bydlišti, by mohla
vzniknout Gottova ulice či náměstí. Ve hře je vybudování zpívající fontány, vznikla dokonce petice za přejmenování pražského Letiště Václava Havla na letiště Karla Gotta. Mluví se
také o školách, konzervatořích či festivalech. V Plzni, kde se Gott narodil, uvažují o přejmenování nově vybudovaného
Nového divadla na Gottovo. Úsměvný nápad je
„přejmenování“ Karlova mostu na Karlův
most, jako vzpomínka na pěveckou legendu.

Kdo z fanoušků se chce pátečního rozloučení účastnit osobně, neměl by se snažit dostat
do centra Prahy autem. Lepší je využít MHD. Z hlavního nádraží se k paláci Žofín dostanete například linkou 9 do zastávky Národní divadlo. Odtud pak pěšky okolo divadla
a ulicí Na Struze k Masarykovu nábřeží a pak již uvidíte Slovanský ostrov, na který se
dostanete přes most. Ze zastávky Hlavní nádraží můžete využít také linku 5 – dorazíte na
Jiráskovo náměstí a půjdete po Masarykově nábřeží. Pražský dopravní podnik zároveň
upozorňuje, že po celý pátek bude zřejmě odkloněna linka 17, a to obousměrně přes zastávky Myslíkova - Národní třída - Národní divadlo.

Vlajky na půl žerdi, smuteční prapory na Národním divadle
V den státního smutku budou na státních úřadech a institucích vlajky staženy na půl žerdi. Stejně tak tomu má být na Pražském hradě či na zámku v Lánech, oznámil mluvčí pre-

Gottova ulice, most nebo i plzeňské divadlo?

92 %

klientů u nás ušetřil

o*

WWW.ZO NKY.CZ

| 800 449 999
*92 % ze vzorku 1338 klientů u nás získalo nižší úrokovou sazbu při reﬁnancování svého úvěru.
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Česká republika

Svět podle K. G.
Co si Karel Gott myslel o spoustě
důležitých věcí. Jak viděl sám sebe?
Jak vnímal svět, svou práci, vztahy,
historii i falešné mýty?
Text: VERONIKA STREJCOVÁ Foto: ONDŘEJ DEML, MAFRA

O ZÍSKANÉM
SEBEVĚDOMÍ:

O MUZIKÁLECH:
Dostával jsem nabídky na muzikály.
A byly zajímavé. West Side Story.
Bídníci. „Pane Gotte, kdo jiný než
vy?“ Ne. Nejsem zrozen pro to,
abych každý den chodil do divadla
a odzpíval noty pokaždé stejně.
Ne. Hlásit příchod, odchod. Když
budu mít chuť, tak si árii z muzikálu
zazpívám na koncertě. Anebo
nezazpívám, podle toho, jaké bude
publikum. Tohle v muzikálu udělat
nemůžete, tam se musíte každý
den držet not. I když kolegové
zpěváci mě ujišťují, že i v muzikálu
se dá s písní pohrát. (2004)

V Americe jsem dostal
obrovskou školu, bez ní by
moje kariéra v Německu
možná nebyla. Já se vrátil
tak drzý a sebevědomý, že
mi všechno připadalo jako
hračka. Už předem jsem
chodil na jeviště jako vítěz,
tak mě to naučili. Neděkuj
pořád, neklaň se. To oni ti
nakonec musejí poděkovat
vestoje. To oni musejí být
rádi, že tě mohli slyšet.
(2003)

O GLOBALIZACI:
Obávám se, že celosvětové dění směřuje k totální globalizaci, která vyústí v jednu totalitní
světovládu. Časem všechny malé banky padnou, až nakonec zbyde jediný bankovní dům,
který bude všem diktovat. Vznikne jedna světová měna a pak už je jen krůček k bezhotovostnímu platebnímu systému pomocí mikročipů a laserových neviditelných kódů – nejspíš
je budeme mít zabudované v těle. Tím bude možné z jednoho vládního centra získat o každém informaci a každého kontrolovat. Už si na to zvykáme, vnímáme to jako samozřejmost
– ta identifikační čísla jsou kreditní karty. Zatím je to velmi příjemné a i další vývoj v tomto
směru nám bude připadat praktický, výhodný a hlavně pohodlný, ale časem zjistíme, že
jsme se stali objektem nejenom kontroly, ale i manipulace s myšlením. (2001)

INZERCE

Operátor výroby s 6 týdny dovolené,
Valeo Žebrák Nástupní mzda 21 150
Kč hrubého, bonusy a příplatky až 5 500 Kč
měsíčně, 6 týdnů dovolené, příspěvek na
penzijní připojištění 5 % z hrubé mzdy,
firemní kantýna, svozová doprava. Napište
na: martina.pochova@valeo.com tel.: 319
800 113 www.valeo.cz

Valeo

Obchodník s realitami pro Brno
Rozšiřujeme kolektiv o další srdcaře, kteří s
námi touží stoupat ke hvězdám. Pracujeme
v oboru, ve kterém je vše možné. Přidej se
k nám, a získej fajn kolegy, pohodovou
práci a vysoký příjem. Praxe vítána. Tel.:
775 334 870, julinkova@dumrealit.cz

Reality
Julínková s.r.o.

Více na www.jobdnes.cz/detail/WK1NL7

Více na www.jobdnes.cz/detail/4YPSPH

Školství, výuka, vzdělávání, sport

Řemesla, výroba

Obchodní zástupce - Obchodník - firemní a…

20 000 - 100 000 Kč / měsíc

Seřizovač výrobního úseku

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Obchodní zástupce - Obchodník - firemní a…

20 000 - 100 000 Kč / měsíc

Seřizovač – automotive

24 000 - 30 000 Kč / měsíc

Obchodní zástupce - Obchodník - firemní a…

20 000 - 100 000 Kč / měsíc

Montáž výtahů s ubytováním, až 50.000 Kč

20 000 - 50 000 Kč / měsíc

Lektor AJ
Více na www.jobdnes.cz

Ruční brusič/cnc brusič/ na kulato
Š

Š

Více na www.jobdnes.cz

Slavnostní vyhlášení
soutěže Realiťák roku

Více informací a vstupenky získáte na webu
www.realitni-ples.cz

1. Realitní ples, 18.1.2020, Národní dům na Vinohradech

Hlavní partneři soutěže Realiťák roku:

Česká republika

Mnohokrát jsem přemýšlel nad tím,
jak u tak kulturního národa mohlo
dojít ke tragédii třetí říše a následnému rozpoutání druhé světové války,
za které Němci platí dodnes. Mladší
generace se občas ptají, proč mají
nést tíhu této viny. Je třeba si uvědomit, že historické hodnocení se nám
po válce dostává jen od vítězů. A tím
víc mě to nutí hledat si jiný úhel pohledu. A shledávám, že do této hry
bylo zataženo viníků více. (2001)

O STAROMLÁDENECTVÍ:
Ve stálejším svazku se to vždy projevilo, dřív nebo později. Každá žena
řekla svým stylem: Bylo dost hry a teď
chci vědět, co bude se mnou! Je mi
už tolik... a myslím na to, abych včas
měla rodinu. V ten okamžik se ve mně
rozsvítily všechny ty varovné žárovky.
Zrovna teď, kdy já mám takové plány?
Počkám ještě! (2006)

INZERCE

O NESPRAVEDLNOSTI:

O FILMECH:

Pro mě nespravedlnost jsou falešné mýty, když se z někoho dělá hrdina, ale
v podstatě to není ve skutečnosti hrdina, protože on se jenom svezl s určitou
dobou. Vytřískal si z toho kapitál pro to, aby se dostal tam, kam chce, nebo
se posunul někam výš, a křivdí se někomu, kdo k tomu přišel úplně nějakou
náhodou nebo hlavně k tomu přišel manipulacemi jiných lidí, kteří vás vmanipulují třeba do něčeho, jako byla anticharta. (2009)

Já mám rád dobrý humor,
když je krásný, chytrý,
nečekaný, není takový
prvoplánový a podpásový. Humor je opravdu lék.
To je jako dobrá píseň.
To je lék neuvěřitelný. A
potřebujeme ho všichni,
humor, zasmát se. A je
zajímavé pozorovat, které
filmy nebo kusy nebo knihy jsou takzvaně vyčpělý
humor a pak se podíváte
na Vlastu Buriana, Hugo
Haase, Oldřicha Nového,
prostě naše herce této kategorie, já se na to můžu
dívat znovu a znovu a
pořád. (2009)

FOTO: VÁCLAV ŠLAUF, DEZORT JOVAN, URSULA DÂĽREN

O MINULOSTI
NĚMECKA:
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O PŘÁTELSTVÍ
SE ŽENAMI:
Věřím v něj, ale chtě nechtě se tam vždy vloudí
myšlenka na nějaký vztah.
(2001)

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Léčete i duši, pomůžete zádům
Věděli jste, že až
80 procent případů
chronických bolestí zad
je psychického původu?
Naše tělo je totiž chytrý
organizmus, který
prostřednictvím bolesti
vysílá výstražný systém.

Kaštan koňský
Jinak obyčejný jírovec maďal.
V tradiční medicíně je využíván při
revmatoidní artritidě nebo osteoartritidě.
Je vhodný i pro léčbu žilních sraženin
či křečových žil.

5plus2
■ RÁDCE
ČR | Lidské tělo a psychika jsou propojeny víc, než by se mohlo zdát. Stres působí napětí ve svalech, což je někdy užitečné, například v krizových situacích.
Dlouhodobé napětí ovšem vede k „únavovým bolestem“ a změně stavby těla,
která již způsobuje chronické, tedy trvalé bolesti. Většina chronických bolestí
zad má tak původ v psychice. Řešením
je změna životního stylu, přístupu k životu, pohyb a rehabilitace.

Pár dní odpočinku nestačí
Náš život v moderním světě je stresem
ovlivněn často a výrazně. Znáte to: náročné úkoly, šibeniční termíny, problémy v práci i doma... Nejprve je třeba si
uvědomit, že za našimi bolavými zády
stojí nejspíš právě stres, pak je třeba
změnit celkový životní styl. Nestačí si
na pár dní odpočinout a zmírnit tempo.
INZERCE

FOTO | SHUTTERSTOCK, WIKIPEDIA

Kvůli stresu a nestíhání není čas na pravidelný pohyb, což je zásadní faktor.

Protáhněte ztuhlé tělo
Základem je pohyb, a to hlavně ten pravidelný. Stačí krátká procházka, protažení rukou i nohou. Když v práci dlouho sedíte (nebo na zahrádce dlouho klečíte), dělejte si pravidelné pauzy. Projděte se, změňte pozici, ve které sedíte.
Ztuhlost pro nás není přirozená a tělo se
jí brání. Během pohybu navíc naše tělo
vyplavuje endorfiny, které zlepšují náladu a odbourávají stres.

Navštivte fyzioterapeuta
Je třeba vyloučit mechanické příčiny vašich bolestí. Fyzioterapeut poradí, jak
cvičit a co si raději máte odpustit. Pod
jeho vedením si cviky vyzkoušíte a na-

učíte se je provádět správně. Možná
vám také doporučí rehabilitační metodu
McKenzie, která dokáže pomocí pohybového vyšetření a pečlivé anamnézy
určit směr pohybu nebo polohu, která
dokáže mechanické bolesti odstranit.

Od bolesti uleví i mast
Pamatujte, že nestačí si odpočinout na
pár dní. Je třeba změnit celý životní
styl. Zádové svalstvo je hodně ochablé,
protože ho pravidelně neprocvičujeme.
Když zajdete k lékaři, dostanete sérii
cviků, které budete pravidelně cvičit za
účelem posílení svalového korzetu.
Během této doby vás ale záda mohou
pořád bolet. Jak jim ulevit? Základem
léčby je odblokovat bolestivé stažení zádových svalů. To lze provést pomocí
trakce nebo léků. Nejčastěji lékaři předepisují myorelaxancia, která uvolňují na-

Kostival lékařský
Obsahuje hlavně třísloviny, slizové látky,
silice či alkaloidy. Používá se především
jako mast nebo na obklady –
na zlomeniny, při zánětu žil,
při pohmožděninách.

pětí kosterních svalů. Od bolesti vám ale
mohou ulevit i různé mastičky, gely
a náplasti proti bolesti. Vyzkoušet můžete i bylinky – nejlépe kostival lékařský
a kaštan koňský.
(ks)

Schindeleho minerály
unikátní přírodní produkt z rakouska

notifikovaný Státním ústavem pr
Hornina s blahodárnými účinky

Jak sám název napovídá, Schindeleho minerály tedy nejsou lék jako
. Jde„pouze“ o minerály v podobě na jemno rozemleté horniny, jejíž
blahodárné účinky jsou ale přitom znám
A co vlastně výraz zdravotnické prostředky obnáší? Například oproti
doplňků
a jejich účinky je třeba prokázat studiemi – v případě Schindeleho minerálů
ické obtíže. I Schindeleho minerály byly původně
na úrovni doplňku stravy. Rakouský výro
důvěry ve svůj produkt, jelikož mnoho lidí – často oprávněně – doplňkům
o placebo
efekt a o takové povědomí rakouský výrobce určitě nestojí.

ložených
mimo jiné i v kloubech. Úspěšnost dokládá již zmíněná studie provedená
tech s velkými obtížemi. Pro ilustraci přikládáme konkrétní ohlasy
n

ečné

Hlavní funkcí Schindeleho minerálů jakožto tzv.„léčivé horniny“ je navázat
(žaludek-střeva) a vyloučit je z těla ven.
Příkladem takový jedovatých látek jsou my
vznikají jako produkty metabolismu toxinogenních plísní a patří mezi
o přes
200 mykotoxinů, přičemž přibližně 50 z nich je dáváno do přímé souvislosti
mi u lidí a zvířat. Mykotoxiny mohou mít také pozdní neblahé
účinky, ať již karcinoge
které obnášejí snížení obranyschopnosti organismu a náchylnost k řadě
tí.

Zbavit se jedů i bolesti v těle

Trápí vás bolest spojená s artrózou nebo dnou? Mnoho l
velmi pochvaluje působení Schindeleho minerálů a zaznamenává znatelný

prášek
1 balení = 695 kč/ks
2 balení = 645 kč/ks
3 balení = 620 kč/ks
4 – 5 balení = 585 kč/ks
6 – 11 balení = 550 kč/ks
12 a více balení = 530 kč/ks

kapsle
969 kč/ks
930 kč/ks
900 kč/ks
885 kč/ks
850 kč/ks
820 kč/ks

S

Podrobný návod nově na odlepovací etiketě.

SENIOŘI

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Prostřete pro
svoje oči. Zrak
chrání i ořechy
Chroupání mrkve vás
sice dioptrií nezbaví,
ovšem některé druhy
potravin skutečně zraku
prospívají. A dokonce
snižují riziko vzniku
šedého zákalu.
5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Většina z nás má už od dětství zažitou poučku, že mrkev prospívá očím.
Někteří si možná ještě uchovali informaci, že s blahodárným účinkem této kořenové zeleniny má co do činění jistý vitamín A. Obojí je pravdou, avšak mrkev
zdaleka není jedinou potravinou, kterou
je možné zraku přilepšit. Zdaleka také
nedokáže dělat zázraky.
Mrkev je skutečně bohatá na vitamín
A, který vyživuje sítnici. Nepřímo tak
pomáhá kvalitnímu vnímání zrakového

FOTO | SHUTTERSTOCK

vjemu na sítnici. „Bohužel to však nefunguje tak, že když schroupete každý
večer jednu nebo dvě mrkve, udržíte si
ostrý zrak až do stáří. O zrak se musíme
starat ve spolupráci s očním lékařem
a na pravidelné preventivní prohlídky
chodit alespoň jednou za dva roky, po
čtyřicítce častěji,“ doporučuje Šárka
Skorkovská, primářka brněnské Oční
kliniky NeoVize. Dalšími bohatými
zdroji cenného vitamínu A jsou také například meruňky nebo melouny.
O podobnou službu se starají také další zraková barviva, jako například lutein, který se nachází v kukuřici nebo
v listové zelenině. Stejným způsobem
pracují i nenasycené Omega 3 mastné
kyseliny, které se ukrývají především
v rybím tuku.

Prevence proti zákalu
Do „očního“ jídelníčku patří také potraviny obsahující vyšší podíl vitamínu E,
jako například ořechy nebo obilné klíčky. Očím totiž výrazně pomáhají látky,
které mají antioxidační účinky. Ty totiž
chrání buňky sítnice před poškozením.
Žádoucí je tedy dopřát tělu i vitamín C,

zinek nebo selen, který najdeme například v česneku.
Zmiňovaný vitamín C vyzdvihují lékaři, také pokud jde o prevenci šedého
zákalu. „Některé světové studie potvrzují pozitivní vliv zvýšeného příjmu vitamínu C ve formě syrové stravy a potravin s jeho vysokým obsahem. Podle
nich je u takto živených lidí diagnostikována katarakta (šedý zákal, pozn. red.)
až s trojnásobným zpožděním proti průměru běžné seniorské populace,“ říká
Skorkovská.
Výživa ovšem nehraje roli jen tehdy,
pokud jde o prevenci. „Dokázaný efekt
při onemocnění věkem podmíněnou makulární degenerací - nejvýznamnější příčiny slepoty seniorů, mají například výživné látky ze syrové stravy,“ připomíná Skorkovská. Degeneraci makuly,
což je centrální část sítnice, která zprostředkovává až 90 procent vidění, mohou způsobovat volné kyslíkové radikály. Právě ty pomáhá zneškodnit, pokud
do jídelníčku zařadíte zvýšené množství

Věděli jste, že...
...dlouhodobý přísun vitamínů C a E
v dávce odpovídající jednomu
pomeranči denně (75 mg) může také
snižovat riziko vzniku šedého zákalu?
...borůvky a hroznové víno napomáhají
lepšímu vidění za šera a v noci, a to díky
obsahu antokyaninů?
...zraku svědčí také vaječné žloutky?
Obsahují velké množství luteinu,
aminokyseliny a také sloučeniny
s obsahem síry. Všechny tyto látky zrak
chrání a posilují.

v úvodu zmiňovaných antioxidantů.
Navzdory veškerým výživovým opatřením se některým dioptrickým vadám
očí, jako je dalekozrakost nebo krátkozrakost, pomocí stravy vyhnout nelze.
Totéž platí také v případě zeleného zákalu. Avšak látky v některých potravinách
fungování zraku nepochybně pomáhají.
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Nemáte v důchodu na splácení půjčky? Marii pomohla Renta z nemovitosti.
Když si paní Marie brala
půjčku na rekonstrukci
bytu, bylo jí 55 let. Těšila se
na novou, zděnou koupelnu
a moderní kuchyň s myčkou
nádobí. Měla dobře placenou práci, a tak jí splátky
překlenovacího úvěru
ve výši necelých 4 000 Kč
nepřipadaly nijak přemrštěné. Situace se však dramaticky změnila, když odešla
do důchodu.
Paní Marie byla odjakživa domácký typ. Jenže byt potřeboval
po čase zvelebit, protože staré vybavení dosluhovalo. Proto
se Marie v 55 letech rozhodla
pro radikální řez: nechá si byt
za 400 000 Kč zrekonstruovat!
Vše dopadlo na výbornou a paní

Marie se pohodlného bydlení nemohla nabažit.
Jenže štěstí netrvalo dlouho. Když
začala pobírat důchod, pravidelné
splátky úvěru citelně nabouraly
její domácí rozpočet. Úspory se
tenčily. Co teď?
ď
Marie náhodou narazila na produkt pro seniory, jímž je Renta
z nemovitosti. Chtěla vědět víc,
a tak se obrátila na společnost FINEMO.CZ. Jednání bylo otevřené,
věcné a seriózní. S úlevou zjistila,
že v tísnivé finanční situaci není
sama, Rentu využily už stovky seniorů.
Paní Marie si vzala čas na rozmyšlenou. Zvážila všechna pro a proti,
a nakonec na výhodnou nabídku kývla. Pak se věci daly rychle

do pohybu. Nejprve doplatila zbytek překlenovacího úvěru a něco
si dala bokem. Věděla, jak je ponižující, když chybí peníze. Splátek Renty se nebála, ty přecházejí
na dědice. Naštěstí bydlela v místě, kde ceny nemovitostí stoupaly
a zájem o byty byl obrovský. Rekonstrukce navíc hodnotu bytu
významně zvedla. Paní Marie se
znovu mohla radovat ze svého
domova, aniž by čehokoli litovala.
Výhody ReNty z NeMoVitosti:

ChCete Vědět VíC?

z Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

z Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy na
www.rentaznemovitosti.cz.

z Za života nemusíte nic splácet.
z Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
z Můžete žít důstojněji
a život si více užívat

z Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
z Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
z Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Víte jak posílit imunitu?

P

ředevším teď na podzim a s blížící se zimou je důležité, aby náš imunitní systém
fungoval co možná nejlépe a my se tak vyhnuli nachlazením a chřipkám, které na nás
číhají doslova na každém rohu. Oslabená
imunita je totiž příčinou častých nemocí.
Mívají ji především děti, jejichž imunitní systém není ještě plně rozvinutý, a starší lidé,
u kterých je do jisté míry již opotřebován.
Naši imunitu ohrožují i přílišná fyzická námaha a vyčerpání, také psychické napětí
a stres.

Imunita – základ našeho zdraví
Díky vlastnímu výkonnému a silnému imunitnímu systému se naše tělo dokáže ubránit velkému množství různých útočníků, jakými jsou
viry, bakterie, houby, plísně atd., které na něj
stále působí. Jeho fungování je však ovlivňováno řadou faktorů, např. životním prostředím,
stylem života, stravováním, životním tempem,
stresem atd., ale také nedostatkem enzymů.
Enzymy – režiséři imunitního
systému
Zásadní úlohu pro zdravé fungování, akceschopnost a rovnováhu imunitního systému
mají speciální proteolytické enzymy, s jejichž
pomocí tělo udržuje imunitní systém v rovno-

váze. Jejich dostatek je přitom nutnou podmínkou dobrého fungování imunitního systému.
V případech, když je imunita oslabena, je vhodné dodat tělu enzymy zvenčí ve formě léku
Wobenzym. Podpoří se tím imunitní pochody
v našem těle, když už vlastní enzymy nestačí.
Výhodou Wobenzymu je, že působí komplexně. Příznivě ovlivňuje průběh zánětů, zmírňuje
otoky a posiluje imunitu. Je vhodný také pro
děti, které nejčastěji trpí opakovanými záněty
dýchacích cest. Mohou ho užívat také těhotné
nebo kojící ženy. V těchto případech je ovšem
zapotřebí léčbu konzultovat s lékařem.
Kdy užívat lék Wobenzym
Posílení oslabené imunity je dlouhodobý proces. Obvykle je dobré ji posilovat, když je náš
obranný systém ohrožen nejvíce, tedy v období zvýšeného výskytu chřipek a nachlazení –
hlavně na jaře a na podzim. Rizikovou je rovněž
intenzivnější fyzická či psychická zátěž. Pokud
už někoho chřipky, virózy anebo angíny sužují,
je nejlepší začít užívat enzymy ihned, protože
Wobenzym pomáhá rychleji a lépe zvládnout
onemocnění. Při současném užití s antibiotiky
zlepšuje účinek antibiotické léčby. Je vhodné
ho užívat i v období rekonvalescence, protože
brání případnému návratu nemoci a urychluje
regeneraci.

Wobenzym je tradiční lék
z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití.
Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.
Léčbu dětí konzultujte s lékařem.

Podpořte
proti chřipce
imunitu a nachlazení
Lék Wobenzym®

posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

800 tbl.

300 tbl.

200 tbl.

Více na www.wobenzym.cz
Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčbu dětí konzultujte vždy s lékařem.
Konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice
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Knihy, které vás vezmou do hor i do oblak
Knižní
TIPY
Pod palbou hloubkařů
Filip Vojtášek
V posledních měsících druhé světové
války americké a ojediněle také britské
stíhací letouny (známé jako hloubkaři –
z německého Tiefflieger, tedy doslova

hloubkoví letci) útočily v českých zemích na
rozličné pozemní cíle. Nejčastěji na lokomotivy (odtud pochází lidové
označení hloubkařů – kotláři),
ale také na letiš-

tě, železniční vagony, depa, mosty, vojenské i civilní automobily a nezřídka
i na koňské povozy. Smyslem těchto
akcí spojeneckého letectva bylo všemi
dostupnými prostředky narušit dopravní infrastrukturu v nepřátelském týlu,
v té době plně funkční (na rozdíl od samotného Německa), a ztížit přesun
vojska, výzbroje a zásob na frontu.
V knize je formou místopisného soupisu zaznamenáno 951 útoků hloubkařů

v českých zemích, a to především na základě hlášení služeben četnictva a protektorátních drah. Informace úřední povahy jsou doplněny výpověďmi aktérů
na české, americké i německé straně
a zápisy z kronik. Text doprovází bohatá fotodokumentace, mimo jiné řada dosud nepublikovaných unikátních dobových záznamů ze samotných náletů pořízených pomocí fotokulometu.
952 stran, Nakladatelství Academia

Sněžný měsíc
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Michaela Klevisová

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL

s vyklápěcím návěsem ANV-400
a motorem VARI XP-200
za akční cenu 39 990 Kč s DPH
/ zvládne všechny polní práce,
přepravu
ř
nákladu
ákl d i sečení
č í ttrávy
á
/ vystavení technického průkazu
pro provoz na veřejných
komunikacích
/

AKCE
63 140 Kč

39 990 Kč

Realitní agentka
Olga byla zavražděna na odlehlém
místě v Beskydech
před roubenkou,
kterou nabízela
k prodeji. Stalo se
to jen několik měsíců po vraždě jiné
makléřky. Oba případy spojují podobné okolnosti, a navíc se zavražděné ženy
mohly znát. Kriminalista Josef Bergman
proto odjíždí do hor a pátrá mezi místními obyvateli. Není to však jednoduché,
protože obyvatelé horských samot jsou
nedůvěřiví a uzavření a spousta z nich má
tajemství, o která se s Bergmanem rozhodně dělit nechtějí. Josef Bergman, hlavní hrdina detektivní série Michaely Klevisové, je coby šéf pražského oddělení
vražd pravým opakem drsných frajírků,
kteří si dají hodně záležet na tom, jak
ohromit svoje okolí. Táhne mu na šedesát, je trochu samorost a bručoun.
272 stran, Nakladatelství Motto

21 lekcí pro 21. století
Yuval Noah Harari

Powered by

ZNAČKOVÍ
Č O Í PROD
PRODEJCI:
C
Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 / Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589
538, 603 589 544 / Dvůr Králové n.L. - Dubenec, Magrix, s.r.o., Dubenec 200, T 724009568 / Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303
359 / Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 / Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká
Buková 10, T 602 305 127 / Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 / Libice nad Cidlinou, VARI a.s.,
Opolanská 350, T 325 607 336 / Nový Bydžov, OK ZAHRADY s.r.o., Josefa Jungmanna 1735, T 495 490 047 / Praha 5 - Velká Chuchle, BG
TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 / Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 / Studenec,
Dušan Jech, Studenec 7, T 608 722 084 / Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 731 443 979

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

Kniha Sapiens
nám ukázala, odkud jsme přišli.
Homo deus hleděl
do budoucnosti.
Publikace 21 lekcí
pro 21. století se zabývá současností
a dobou, která
bude bezprostředně následovat. V jednadvaceti kapitolách věnovaných jednotlivým závažným problémům zkoumá Harari, co znamená být člověkem ve věku šířícího se chaosu. Jaké důsledky pro člověka bude mít využívání robotů a umělé inteligence? Jak se vypořádáme s životem
ve světě zaplavovaném falešnými zprávami? Jakou váhu bude mít národní a náboženské cítění? Čemu bychom měli naučit
svoje děti? Harari upozorňuje na zásadní
politické, technologické, sociální a existenciální otázky, jež před námi vyvstávají tváří v tvář proudu dezorientujících
změn. Pokud chce lidstvo přežít ve světě
plném čím dál ostřejších protikladů,
musí na tyto otázky odpovědět.
392 stran, Nakladatelství LEDA

HUDEBNÍ IMPULSY

Pět hodin opulentní show
Už se to blíží, už se to chystá! Čtvrtý ročník setkání
všech generací české a slovenské pop music,
Český mejdan s Impulsem, odstartují v pražské
O2 areně s úderem osmnácté hodiny moderátoři
Vlasta Korec a Petr Vondráček už v sobotu 19. října.
JOSEF VLČEK

L

etos čeká na diváky jedenáct velkých jmen schopných oslovit
všechny věkové vrstvy od teenagerů po jejich babičky. Ozdobou bude trojice královen české pop music. Diváky čekají kolekce písní v provedení Heleny
Vondráčkové, Hany Zagorové a Lucie
Bílé. Každá z nich má ve svém bloku ty
největší hity a Lucie Bílá nejspíš zazpívá živě i svůj nejnovější hit Protože.
Autorem této písně stejně jako nejnovější písničky Hany Zagorové Já nemám strach je stále úspěšnější zpěvák
a skladatel Marek Ztracený, který také
patří k účastníkům letošního Českého
mejdanu s Impulsem. Písničky To se mi
líbí a nově i Naše cesty právě bodují
v oficiálním českém žebříčku nejhranějších rozhlasových hitů. Určitě ale zazní
i jeho slavná prvotina Ztrácíš.
Ženskou trojici hvězd doplní mužské
trio. O Petru Kolářovi se tvrdí, že patří
mezi málo českých hlasů, které by mohly konkurovat nezapomenutelným pěveckým schopnostem Karla Gotta. Kolář slíbil, že nějakou „gottovku“ na koncertě posluchačům nabídne. Kromě něj
nás ještě čeká Hurikán Dalibor Janda se
svou dcerou Jiřinou Annou a Miroslav
Žbirka. Hostem Mirova programu bude
Katarína Knechtová, která kromě duetu
s Mekym zazpívá své známé písně Spomal a Muoj bože z filmu Bathory.
I další slovenští hosté slibují filmovou písničku – No Name představí titulní píseň k novému českému filmu Poslední aristokratka režiséra Jiřího
Vejdělka. Vedle ní přidají ještě několik
svých klasických kousků jako Žily,
Ty a tvoje sestra nebo Lekná.
Mandrage paří k mladší generaci českého popu a pop rocku, ale hitů už mají
jako máku. Nečekejme jen Šrouby a matice nebo Motýly. Kapela v čele s kytaristou a skladatelem Pepou Bolanem slibuje, že nabídne i zatím poslední úspěšný song Endorfiny.
A pak je tu ještě mladá Slza. I když se
to nezdá, duo Petr Lexa a Lukáš Bundil
oslavilo v březnu šest let od svého vzniku. Můžeme od nich čekat výběr toho
nejoblíbenějšího z alb Katarze a Holomráz a navrch čerstvou dynamickou novinku Hoď tam trsa, která se k mejdanu
náramně hodí. Sólisty bude doprovázet
skupina Boom Band, se kterou koncertoval i Karel Gott. Chybět nebude ani skupina Petra Maláska po boku Lucie Bílé.
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Elektrické vozíky
pro seniory
SELVO 4800

72 590 Kč

43 990 Kč

Dojezd 45 km
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
Elektromagnetická brzda
Silný motor 800W
Certiﬁkováno pro TP, ZTP
a ZTP/P
Nový výrobek
42 prodejen a servisů

Praha - Velká Chuchle
BG Technik cs, a.s., U závodiště 8/251
tel.: 606 756 599
Louny
Autodíly HP, Husova 2513
tel.: 777 753 536
Plzeň
Elektro-bicykl.cz - ADOVE, Koterovská 48
tel.: 605 506 159

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz
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Prokletí i krucifix
Soutěž Prostřeno! v Ústeckém kraji. Jak v divoké Itálii
ČR | Pořad Prostřeno! po neděli prostře
v Ústeckém kraji. O výhru 60 tisíc hned
v pondělí usiluje Drahuše (65 let). Důchodkyně Dáda, jak si nechává říkat, se
nedávno vrátila z Itálie. Česká rajčata
ani další suroviny jí nejsou po chuti. Pro
ostré slovo nejde daleko. Od první chvíle z hostů totiž cítí faleš. Stačí málo a
oheň je na střeše. Hlasité projevy hostitelky soupeře dost vyděsí a odcházet budou s pusou otevřenou dokořán.
V úterý uvaří maminka na mateřské
Petra (31). Její manžel už v Prostřeno!
vařil, ale výhru si neodnesl. Petra vsadí
také na Itálii. Po včerejším italském večeru u Drahuše zvané Dády to ale lehké
mít nebude. Dáda na Petřině menu skutečně nenechá nit suchou. Vystrašená
hostitelka u stolu najde podporu. Soupeř Pepa se jí džentlmensky zastane.
Ve středu se u plotny předvede táta
čtyř dětí Roman (39). Je Rom a rozhodně se za to nestydí. S temperamentní
Drahuší si hraje jak kocour s myší...
Čtvrteční večeři si vezme na starost
Pepa (55). Je dvakrát rozvedený a doma
to má celé rozkopané. Uvaří u zná-

mých. Co na to soupeři? A pochutnají si
na jeho finančně nákladném menu?
Jako poslední se v pátek k plotně postaví nastávající maminka Barbora. Vsadí na slovenskou kuchyni. Bude dělat
kapustnici a halušky. Hosty čeká vyhrocená večeře, u stolu se bude dokonce vytahovat i krucifix. Roman obviní Dádu,
že ho proklela. Kdo vyhraje? Sledujte
Prostřeno! na Primě každý všední den
od 17.50 hodin.
(kot)
Předkrm: Fishcake

Ingredience:
200 g filé z lososa, 500 g brambor, lilek, 200 g
uzené
ryby,
strouhanka, hladká mouka, 1 vejce, olej,
sůl, pepř. Postup: Rybí maso namelte,
nastrouhejte na hrubém struhadle nebo
pokrájejte na jemné kousky. Smíchejte
se zbylými ingrediencemi, dochuťte solí
a pepřem. Připravenou směs obalíme
jako řízek v mouce, vajíčku a strouhance a osmažíme na pánví. Důležité je, aby
olej byl hodně rozpálený.

Dáda (vzadu uprostřed) žila 20 let v Itálii a je trochu střelec.
Přírodní hovězí svíčková se šťouchaným bramborem v župánku
Ingredience:
1 kg hovězí
svíčkové, smetana, brambory, olej, 5 vajec, škvarky,
slanina, máslo, sůl, pepř. Postup: Svíčkovou nakrájíme na silnější steaky a naložíme do
koření v oleji a dáme přes noc marinovat do lednice. Maso prudce opečeme
z obou stran (podle toho, jak moc chtějí hosté maso propečené). Ze smetany
uděláme sos, do kterého přidáme celý
pepř. Usmažíme si pět volských ok,
které můžeme servírovat na mase.

Oloupané brambory dáme vařit, pak je
rozšťoucháme, přidáme osmaženou slaninu, škvarky, máslo a zjemníme smetanou. Šťouchané brambory zabalíme
do plátků slaniny a lehce opečeme ze
všech stran.
Dezert: Orient smetanová pochoutka
Ingredience: lískooříškový krém, mascarpone, máslo, máslové oplatky, maliny, borůvky, smetana. Postup: Nalámané oplatky s máslem se dají do skleniček a nechají se uležet v lednici. Poté si
vyšleháme smetanu s lískooříškovým
krémem a krém dáme do skleniček na
připravený korpus. Navrch ještě přidáme šlehačku, nazdobíme ovocem a ještě
necháme chvíli v chladu.
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Napraví ostudu? Češi
doma vyzvou Anglii
V Olomouci si Češi na
jaře poradili s Černou
Horou 3:0. Vyzrají na
Anglii? FOTO | S. HELOŇA

Kč
ZÍSKEJ 700
ÁZKY
NA PRVNÍ S

ČR | Po březnovém výprasku 0:5
ve Wembley se bodový hodokvas v páteční domácí odvetě české reprezentace
s Anglií sice očekávat nedá, přesto Češi
doufají, že si proti ostrovnímu týmu alespoň napraví reputaci.
„Jakýkoli bod s Anglií by pro nás byl
příjemný bonus. Pro nás je zásadní zápas
s Kosovem. To je kdo s koho,“ konstatuje trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý. Ačkoliv takový výrok může vyznívat
alibisticky, je to reálný pohled na situaci
v kvalifikační skupině A. Češi jsou v ní
druzí, drží tedy postupové místo. K sedmé účasti na evropském šampionátu jim
může stačit i to, když ze tří zbývajících
klání vydolují šest bodů. Nesmí ovšem

JAK TO VIDÍ EXPERT FORTUNY
ROMAN KOVAŘÍK
Česko – Anglie:
zápas/počet branek
2/+2,5 branky

18+

Česko - Anglie (kvalifikace ME)
Pátek 11. října (20:45), Praha - Eden
Česko - Severní Irsko (příprava)
Pondělí 14. října (19:00), Praha - Letná
Tabulka skupiny A
1. Anglie 4 zápasy, skóre 19:4, 12 bodů
2. Česko
5 9:8 9
3. Kosovo
5 10:10 8
4. Bulharsko 5 5:11 2
5. Černá Hora 5 3:13 2

Pro kvalifikační souboj
s Anglií trenér Jaroslav
Šilhavý sází na formu
hráčů rozjeté Slavie.
Do boje jich může
nasadit hned sedm.

•
•
•
•

Říjnový program

JAK TO VIDÍ SÁZKAŘI

Nominace českého týmu
Brankáři: Jiří Pavlenka (Werder Brémy),
Ondřej Kolář (Slavia), Tomáš Vaclík (Sevilla).
Obránci: Ondřej Čelůstka (Antalyaspor),
Jakub Brabec (Plzeň), Pavel Kadeřábek
(Hoffenheim), Stefan Simić (Hajduk
Split), Ondřej Kúdela, Vladimír Coufal,
Jan Bořil (všichni Slavia).
Záložníci: Jakub Jankto (Sampdoria
Janov), Ladislav Krejčí (Boloňa), Jaromír
Zmrhal (Brescia), Jan Kopic (Plzeň), Alex
Král (Spartak Moskva), Vladimír Darida
(Hertha Berlín), Lukáš Kalvach (Plzeň),
Josef Hušbauer, Tomáš Souček,
Lukáš Masopust (všichni Slavia).
Útočníci: Patrik Schick (RB Lipsko),
Michael Krmenčík (Plzeň),
Zdeněk Ondrášek (Dallas).
Náhradníci: brankář - Koubek
(Augsburg); obránci - Holeš (Slavia),
Řezník (Plzeň); záložníci - Barák
(Udinese), Černý (Utrecht), Hložek
(Sparta), Hořava, (Plzeň), Přikryl
(Bialystok), Sadílek (Eindhoven), Trávník
(Sparta), Vydra (Burnley); útočníci Doležal, Matoušek (oba Jablonec), Chorý
(Plzeň), Necid (Haag), Ondrášek (Dallas),
Škoda (Slavia).

JAK TO VIDÍ BOOKMAKEŘI

kurz
2,24

rvní vzájemn duel v kvaliﬁkaci :
n lie dala každ mu sou eři a více ranek
ost mají r chlostn navrch
sence dvou hráčů základu avelka
uch
Ministerstvo ﬁnancí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

prohrát s Kosovem, soupeřem, kterému
v září překvapivě podlehli 1:2. Šance Černé Hory a Bulharska, dalších týmů v pořadí, jsou už jen teoretické. Onen klíčový
duel s Kosovem je na programu 14. listopadu. Po pátečním duelu s Anglií budou
Češi ladit formu ještě v pondělí v přátelském klání se Severním Irskem.
Kouč Šilhavý při nominaci spoléhal
na aktuální výkonnost rozjeté Slavie, povolal hned osm jejích hráčů. Obránce David Hovorka se ovšem ze zdravotních důvodů nemohl do přípravy zapojit, a tak
z nominace vypadl. Trenéru Jaroslavu
Šilhavému schází také zraněný kapitán
Marek Suchý. Kouč sáhl také do brankářské trojice: místo Tomáše Koubka povolal Ondřeje Koláře.
Poslední volné místo v nominaci obsadil Zdeněk Ondrášek. Útočník amerického týmu z Dallasu se první pozvánky dočkal ve 30 letech. Na svém kontě měl dosud jen tři starty za reprezentační jednadvacítku. Ondrášek dal od poloviny srpna v americké lize pět gólů. V minulém
ročníku se mu dařilo i ve Wisle Krakow,
za kterou se v polské lize trefil jedenáctkrát v 19 zápasech.
(mb, iDNES.cz)
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TV program týdeníku 5plus2

sobota 12. října 2019

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

7.15 Divoké labutě 7.40 Království dne a noci
8.10 Gejzír 8.40 Otec Brown VI 9.30 Columbo
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Nebe a Vincek 14.05 O líné Nitce a prstýnku
s rubínem 14.40 Prima sezona (4/5) 15.40
Panenství 17.05 Hercule Poirot 18.00 Bydlet
jako... Frida Kahlo 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

6.20 Tlapková patrola III (23, 24) 7.15 Looney
Tunes: Nové příběhy (14, 15) 8.05 Příběhy
Toma a Jerryho II (1) 8.30 Tvoje tvář má známý
hlas VI 11.15 Koření 12.15 Volejte Novu 12.50
Rady ptáka Loskutáka 13.55 Výměna manželek
XI 15.20 Rozchod 17.20 Souboj Titánů 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Mstitel Blade (2) 6.35 Ninjago IX (10)
7.05 M.A.S.H (30) 7.40 M.A.S.H (31) 8.15
Autosalon 9.30 Bikesalon 9.55 Prima Partička
10.55 Česko Slovensko má talent 12.45
Vraždy v Midsomeru XV 14.45 Kopretiny pro
zámeckou paní. Komedie (ČR, 1981). Hrají
S. Julinová, J. Hartl, F. Husák, E. Holubová
a další 16.40 Vrah skrývá tvář. Krimifilm
(ČR, 1966). Hrají R. Hrušínský, R. Brzobohatý,
J. Pleskot, F. Krůta a další 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.40 Top Gear XIX 8.55 Pevnost Boyard (2) 11.40
Re-play 12.15 COOL e-sport 12.40 Futurama V (1)
13.10 Simpsonovi XXIX (19-21) 14.40 Simpsonovi
XXX (1) 15.05 Futurama V (2) 15.30 COOLfeed
15.40 Hvězdná brána: třetí říše 17.50 COOLfeed
17.55 Simpsonovi XXX (2-5) 19.50 COOLfeed
20.00 Doba ledová 2 – Obleva 22.05 Jeníček
a Mařenka: Lovci čarodějnic 23.50 Živí mrtví VIII
(2) 0.45 Re-play

20.00 StarDance X... když hvězdy tančí
Soutěž plná elegance, emocí
a lidských příběhů odrážejících
se v jedné z nejkrásnějších
uměleckých disciplín, v tanci,
právě začíná
22.10 Ocenění E.ON Energy Globe
2019
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Vražda na Eigeru
Thriller (USA, 1975). Hrají
C. Eastwood, G. Kennedy,
J. Cassidy, V. McGeeová,
H. Brühlová a další.
Režie C. Eastwood
1.25 Banánové rybičky
1.50 Sama doma
3.30 Chalupa je hra
4.00 Zahrada je hra
4.35 Pod pokličkou
5.00 Žiješ jenom 2x
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 7.45 Policisté v akci 8.45 Policisté

v akci 9.45 Na chalupě 10.50 Nové bydlení 11.55
Žena za pultem (4/12) 13.10 30 případů majora
Zemana (18) 14.55 Doktor z vejminku (2) 15.50
Delukse 16.55 Extrémní případy 18.20 Postavíme,
opravíme, zvelebíme 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 30 případů majora Zemana (19) 22.20 Za
sklem III (1/10) 23.35 Delukse 0.35 Extrémní případy

NEDĚLE 7.20 Noviny 8.05 Policisté v akci 9.05

Policisté v akci 10.05 Policisté v akci 11.15 Ve
znamení Merkura (2) 12.50 30 případů majora
Zemana (19) 14.50 Zlaté rybky, krimifilm (ČR/SR,
1977) 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.45
Od teď navždy, romantický film (Rak./N, 2008)
0.45 Na chalupě

PONDĚLÍ 9.30 Soudní síň – cz 10.20 Policisté
v akci 11.20 Odsouzené II (10) 12.30 IQ TAXI 13.05
Divocí koně (12) 14.20 Soudní síň 15.20 Soudní síň
16.20 Policisté v akci 17.20 IQ TAXI 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Zlaté
rybky 22.20 IQ TAXI 22.50 Jak jsem přežil 23.55
Policisté v akci 1.00 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

20.15 Tvoje tvář má známý hlas VI
22.55 Černočerná tma
Sci-fi thriller (USA/Austr., 2000)
1.05 Rozchod
Komedie (USA, 2006)
2.40 Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans (3)
3.20 DO-RE-MI
4.25 Volejte Novu

20.15 Temný Kraj II (7)
Démoni 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2019). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková-Badinková, J. Teplý
21.30 Zrcadlo tvého života –
Karel Gott
Do pořadu Zrcadlo svého života,
který se ohlíží za životem
celebrit, si před časem pozvala
Jiřina Bohdalová držitele
rekordního počtu Slavíků
a miláčka publika Karla Gotta
22.40 Minority Report
Sci-fi film (USA, 2002). Hrají
T. Cruise, C. Farrell, M. von
Sydow a další. Režie S. Spielberg
1.45 Nebezpečný mstitel
Akční film (USA, 2009). Hrají
S. Seagal, M. Mahová, J. Wasserman a další. Režie K. Waxman
3.45 Vraždy v Midsomeru XV
Smrt a diva. Detektivní seriál
(VB, 2012)

ÚTERÝ 11.25 Odsouzené II (11) 12.30 IQ TAXI
13.05 Divocí koně (13) 14.20 Soudní síň 15.20
Soudní síň 16.25 Policisté v akci 17.20 IQ TAXI 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Ve
znamení Merkura (2) 21.50 Policisté v akci 22.50 IQ
TAXI 23.25 Ve jménu zákona (24/131)

STŘEDA 11.25 Odsouzené II (12) 12.35 IQ TAXI
13.10 Divocí koně (14) 14.20 Soudní síň 15.20
Soudní síň 16.20 Policisté v akci 17.20 IQ TAXI
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 30 případů majora Zemana (20) 22.20
Delukse 23.20 IQ TAXI 23.55 Policisté v akci
ČTVRTEK 11.25 Odsouzené II (13) 12.30 IQ
TAXI 13.05 Divocí koně (15) 14.20 Soudní síň 15.20
Soudní síň 16.20 Policisté v akci 17.20 IQ TAXI
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Extrémní případy 21.25 Doktor z vejminku
(3) 22.25 IQ TAXI 23.00 Policisté v akci
PÁTEK 10.20 Policisté v akci 11.15 Odsouzené II

(14) 12.25 IQ TAXI 13.00 Divocí koně (16) 14.15
Soudní síň 15.15 Soudní síň 16.20 Policisté v akci
17.20 IQ TAXI 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Žena za pultem (5/12) 21.20
Nalezené štěstí 23.15 IQ TAXI 23.50 Policisté v akci

Relax
SOBOTA 7.30 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Doktor z hor 11.30 Top
Relax 11.55 Luxus store 15.55 Top Relax 16.10
Indian – Pořad o hrách 16.30 Filmové novinky
16.40 Zvěřinec 17.10 Esmeralda 18.05 Esmeralda
19.00 Esmeralda 20.00 Esmeralda 21.00
Esmeralda 21.50 Koncert Klasix, Josef Vágner
a Michaela Gemrotová 23.10 7 pádů Honzy Dědka

NEDĚLE 7.30

Nespoutaný anděl 8.30
Nespoutaný anděl 9.30 Nespoutaný anděl 10.30
Nespoutaný anděl 11.30 Top Relax 11.55 Luxus
store 16.00 Na čertveném koberci 16.30 Pralinky
17.10 Esmeralda 18.05 Esmeralda 19.00 Esmeralda
20.00 Esmeralda, seriál (Mex., 1997) 21.00
Esmeralda, seriál (Mex., 1997) 21.50 Vladimír Hron:
Poslední zhasne 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 7.05 Divoký anděl 8.05 Doktor z hor

9.05 Stefanie 10.05 Stefanie 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Na červeném koberci 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50
Pohodové zprávy 23.10 7 pádů Honzy Dědka

Nova Cinema
5.25 Smrtelná nákaza 6.55 Srdce a duše 8.50
Odložené případy III (20, 21) 10.35 Bláznivá
dovolená 13.00 Terč 14.30 Norman a duchové
16.20 Já a moje příšera, dobrodružné fantasy
(USA, 2007) 18.15 Sabrina, mladá čarodějnice,
komedie (USA, 1996) 20.00 Smrt a život Charlieho
St. Clouda, drama (USA/Kan., 2010) 21.55 Na
férovku, pane učiteli, komedie (USA, 2017) 23.40
Centrální inteligence, akční film (USA, 2016)

Prima Max
6.05 Ninjago IX (9) 6.35 Mstitel Blade (1) 7.05
Velké zprávy 8.10 Vítejte doma V (9, 10) 10.05
Šéfkuchař na grilu 12.25 Mužská záležitost 14.40
100 000 dolarů na slunci, akční komedie (Fr./It.,
1964) 17.20 Báječný hotel Marigold, komedie
(VB/USA, 2011) 20.00 Quantum of Solace, akční
film (VB, 2008) 22.15 Prokletý klaun, horor (USA,
2013) 0.25 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic,
fantasy film (USA, 2013)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

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

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 Na červeném koberci 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda
21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PÁTEK 10.05 Stefanie 11.25 Pohodové zprávy

11.55 Luxus store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 13. října 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
13.55
14.45
17.25
17.55
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.30
22.00
22.29
22.30
0.05

Zajímavosti z regionů 6.25 Kufr 6.45
Panenství. Drama (ČR, 1937) 8.10
Úsměvy Svatopluka Matyáše 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Hříchy pro diváky detektivek (1/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Jak vyženit z pekla štěstí
Modrá krev
Dostihy: 129. Velká pardubická se
Slavia pojišťovnou
Prodaná babička
Herbář VII
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Zločin v Polné (1/2)
Historické drama (ČR, 2016)
168 hodin
To se ví
Výsledky losování Šťastných 10
Nahá pastýřka
Krimifilm (ČR, 1966)
Vražda na Eigeru

NOVA
5.55
6.05
7.00
7.50
8.10
9.25
11.15
13.25
15.30
17.15
18.50
19.30
20.20
21.30
22.05
0.30
2.15
3.00

Oggy a Škodíci VI
Tlapková patrola III (25, 26)
Looney Tunes: Nové příběhy
(16, 17)
Příběhy Toma a Jerryho II (2)
Popelka
Pohádka (N, 2011)
Bravo Girls: Opět v akci
Komedie (USA, 2004)
Policajt ze školky
Komedie (USA, 1990)
Já to tedy beru, šéfe...!
Komedie (ČR, 1977)
Miss Hanoi
Krimifilm (ČR, 2018)
Brácha za všechny peníze
Komedie (ČR, 1978)
Hospoda (44)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava III (7)
Střepiny
Šerifové
Akční film (USA, 1998)
Já to tedy beru, šéfe...!
Komedie (ČR, 1977)
Specialisté (36)
DO-RE-MI

Prima
6.15
6.45
7.10
7.35
8.50
9.20
9.50
11.00
11.55
12.50
13.40
13.55
14.35
16.30
18.55
19.40
19.55
20.15
22.30
0.50
1.20
2.25
4.40

Mstitel Blade (3)
Marvel Superhrdinové
M.A.S.H (32)
Hitlerovi bodyguardi (5)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Vůně zločinu III (1)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Extra
Skutečné vraždy:
Pachatel mezi námi
Krimifilm (USA, 2015)
Hodinový manžel
Komedie (ČR, 2014)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Manžel na hodinu
Komedie (ČR, 2016)
Leon
Thriller (Fr., 1994)
Bikesalon
Hitlerovi bodyguardi (5)
Nenápadné zlo
Policie v akci

Nova Cinema
5.45 Pomsta ženy středního věku 7.30 Já a moje
příšera 9.30 Sabrina, mladá čarodějnice 11.45
Norman a duchové 13.35 Smrt a život Charlieho St.
Clouda 15.30 Sherlock Holmes: Jak prosté (3-5)
18.10 Souboj Titánů 20.00 Vodní svět, dobrodružný
sci-fi film (USA, 1995) 22.30 V zajetí démonů, horor
(USA, 2013) 0.35 Černočerná tma

Prima cool
8.40 Top Gear XX 9.50 Pevnost Boyard (3) 12.15
COOL Motorsport 12.35 Bikesalon 13.10 Futurama
V (2) 13.40 Simpsonovi XXX (2-5) 15.35 Futurama
V (3) 15.55 COOLfeed 16.05 Doba ledová 2 –
Obleva 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXX
(6-9) 19.50 COOLfeed 20.00 Rambo II 22.10 Pod
černou vlajkou IV (1) 23.25 Pod černou vlajkou IV
(2) 0.45 Živí mrtví VIII (3)

Prima Max
6.05 Ninjago IX (10) 6.35 Mstitel Blade (2) 7.05
Velké zprávy 8.35 Setkání po letech 10.35
Kopretiny pro zámeckou paní 12.20 Báječný hotel
Marigold, komedie (VB/USA, 2011) 14.55 Quantum
of Solace, akční film (VB, 2008) 17.15 Pátý element,
sci-fi film (Fr., 1997) 20.00 Chyť mě, když to
dokážeš, krimikomedie (USA/Kanada, 2002)
23.05 Minority Report, sci-fi film (USA, 2002)

pondělí 14. října 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše pro dámu
14.20 Nahá pastýřka
Krimifilm (ČR, 1966)
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Princip slasti (1/10)
21.05 Rozsudek III
21.30 Reportéři ČT
22.10 Legendy kriminalistiky 2 (7/10)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Na stopě
23.10 Kriminalista

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.30
23.30
0.20
1.55
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3750)
Policie Modrava III
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (558)
Odložené případy III (22, 23)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3751)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (91)
Specialisté (37)
Příběhy českých zločinů
Beze stopy V (3)
Odložené případy III (22, 23)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (4)
Střepiny

Prima
6.05
6.35
7.20
8.10
8.50
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.55
1.50
2.50
3.50

Mstitel Blade (4)
Čapí příběhy (1)
M.A.S.H (32)
M.A.S.H (33)
M.A.S.H (34)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Čas poznání
Romantický film (N, 2000)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (6)
Poslední polda III (1)
Komisař Rex VIII (5)
Komisař Rex VIII (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (199)
Poklad z půdy
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (8)
Komisař Rex VIII (5)
Komisař Rex VIII (6)
Poslední polda III (1)

Nova Cinema
5.00 Srdce a duše 6.35 Navždy 8.50 Bláznivá
dovolená 10.40 Teleshopping 11.10 Smrt a život
Charlieho St. Clouda 13.05 Teleshopping 13.35
Vítězství 15.55 Policajt ze školky 18.05 Rozchod
20.00 Soukromá válka pana Wilsona, komedie
(USA, 2007) 21.50 Příběh Jamese Browna,
životopisný film (USA, 2014) 0.25 Šerifové

Prima cool
11.55 Futurama V (3) 12.25 Simpsonovi XXX (6-9)
14.20 Cool Kids (13) 14.50 Re-play 15.25 Futurama V
(4) 15.45 COOLfeed 15.55 Americký chopper V (16)
16.55 Top Gear XX 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi
XXX (10-13) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Česko
Slovensko má talent – Aftershow 20.50 Vandráci
21.25 Teorie velkého třesku VIII (9, 10) 22.20 Kurz
sebeovládání (61) 22.45 Partička 23.30 COOLfeed

Prima Max
6.15 Marvel Superhrdinové 6.45 Mstitel Blade (3)
7.10 Zpravodajství FTV Prima 7.45 Kohout na víně
2, komedie (N, 2013) 10.20 Spisovatelé 12.25 Pátý
element 15.10 Chyť mě, když to dokážeš 18.10
Láska z románu, romantický film (USA, 2015)
20.00 Addamsova rodina, komedie (USA, 1991)
22.10 Na dostřel, akční krimithriller (USA, 1993)
0.20 Rambo II, akční film (USA, 1985)

úterý 15. října 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hovory H ještě po
dvaceti letech 9.45 Doktor Martin V
10.35 Vyprávěj 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 StarDance X... když hvězdy tančí
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Vyprávěj
21.00 Dobrodružství kriminalistiky
21.55 Gejzír
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.25 Columbo
0.00 Taggart
0.50 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 Žiješ jenom 2x

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
2.05
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3751)
Specialisté (91)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (559)
Odložené případy IV (2, 3)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3752)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (921)
Víkend
Smrtonosná zbraň III (13)
Beze stopy V (4)
Odložené případy IV (2, 3)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (5)
Krok za krokem IV (11)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.10
8.50
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.45
23.55
0.55
1.50
2.50
3.50

Mstitel Blade (5)
Čapí příběhy (2)
M.A.S.H (34)
M.A.S.H (35)
M.A.S.H (36)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Útesy lásky
Romantický film (N/Rak., 1999)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (7)
Poslední polda III (2)
Komisař Rex VIII (7)
Komisař Rex VIII (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (95)
Marta
Vůně zločinu III (2)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (9)
Komisař Rex VIII (7)
Komisař Rex VIII (8)
Poslední polda III (2)

Nova Cinema
5.30 Sabrina, mladá čarodějnice 7.15 Odložené
případy III (22, 23) 9.05 Vítězství 12.00 Policajt ze
školky 14.40 Soukromá válka pana Wilsona 16.30
Souboj Titánů 18.20 Brácha za všechny peníze
20.00 Spy Game, akční thriller (USA/N/Fr./Jap.,
2001) 22.25 Jesse Stone: Ztracená nevinnost,
krimifilm (USA, 2011) 0.10 Vodní svět

Prima cool
12.10 Futurama V (4) 12.40 Simpsonovi XXX (10-13)
14.40 Teorie velkého třesku VIII (9, 10) 15.35
Futurama V (5) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký
chopper V (17) 17.00 Top Gear XX 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi XXX (14-17) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Partička XXL 21.45 Teorie velkého třesku
VIII (11, 12) 22.40 Kurz sebeovládání (62) 23.05
Single Lady (1) 23.35 Partička 0.20 Cesty k úspěchu

Prima Max
7.05 Čapí příběhy (1) 7.35 Mstitel Blade (4) 8.05
Zpravodajství FTV Prima 9.35 Vítejte doma V
(12, 13) 11.25 Když Harry potkal Sally 13.25 Láska
z románu 15.20 Addamsova rodina, komedie (USA,
1991) 17.25 Hektorova cesta aneb hledání štěstí,
komedie (Kan./N/VB/JAR, 2014) 20.00 Vysoká hra
patriotů, thriller (USA, 1992) 22.30 Tahle země není
pro starý, thriller (USA, 2007)

středa 16. října 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Boty 10.05 Všechno, co
mám ráda 10.35 Dobrodružství
kriminalistiky 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Cesta mstitele své cti
Komedie (ČR, 1971)
14.20 Columbo
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 StarDance X... kolem dokola
20.10 Svět pod hlavou (6/10)
21.10 Neviditelní (6/13)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Columbo
23.45 Případy detektiva Murdocha X

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.30
23.20
0.10
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3752)
Ordinace v růžové zahradě 2 (921)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (560)
Odložené případy IV (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3753)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek XI
Malé lásky II
Smrtonosná zbraň III (14)
Beze stopy V (5)
Odložené případy IV (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (6)
Krok za krokem IV (12, 13)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.10
8.50
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
0.05
1.05
2.00
3.00

Mstitel Blade (6)
Čapí příběhy (3)
M.A.S.H (36)
M.A.S.H (37)
M.A.S.H (38)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Květ života
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (8)
Poslední polda III (3)
Komisař Rex VIII (9)
Komisař Rex VIII (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (200)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Temný Kraj II (7)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (10)
Komisař Rex VIII (9)
Komisař Rex VIII (10)

Nova Cinema
5.25 Já a moje příšera 7.05 Odložené případy IV
(2, 3) 8.50 Sherlock Holmes: Jak prosté (3-5) 12.05
Soukromá válka pana Wilsona 14.30 Rozchod
16.25 Bravo Girls: Opět v akci 18.15 Noci
v Rodanthe 20.00 Tvrdé palice, romantická
komedie (USA/N, 2008) 22.15 Stanice číslo 76,
sci-fi komedie (USA, 2014) 0.00 Miss Hanoi

Prima cool
12.45 Simpsonovi XXX (14-17) 14.40 Teorie velkého
třesku VIII (11, 12) 15.35 Futurama V (6) 15.55
COOLfeed 16.00 Americký chopper V (18) 17.00 Top
Gear XX 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXX
(18-21) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Teorie
velkého třesku VIII (13-16) 22.05 Kurz sebeovládání
(63) 22.35 Single Lady (2) 22.55 Prima Partička
23.55 COOLfeed 0.00 Americký chopper V (18)

Prima Max
6.05 Čapí příběhy (2) 6.35 Mstitel Blade (5) 7.05
Zpravodajství FTV Prima 8.10 Vítejte doma V (14)
9.15 Skutečné vraždy: Pachatel mezi námi 11.00
Hvězdná brána: třetí říše 13.20 Hektorova cesta
aneb hledání štěstí 15.50 Grandhotel Budapešť
18.05 Utajená pravda 20.00 Kletba bratří Grimmů,
fantasy komedie (USA/VB/ČR, 2005) 22.30 Noci
s nepřítelem 0.40 Tahle země není pro starý

čtvrtek 17. října 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Všechnopárty 10.35
Vyprávěj 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Eso
14.20 Otec Brown VI
15.10 Doktor Martin V
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Vyprávěj
21.00 Dobrodružství kriminalistiky
21.50 Máte slovo s M. Jílkovou
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Taggart
23.40 Kriminalista
0.40 AZ-kvíz

5.55
8.55
9.10
10.10
10.55
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.40
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3753)
Malé lásky II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (561)
Odložené případy IV (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3754)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (922)
Život ve hvězdách
Šakal
Akční thriller
(USA/VB/N/Jap./Fr., 1997)
Odložené případy IV (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (7)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.55
1.50
2.50
3.50

Mstitel Blade (7)
Čapí příběhy (4)
M.A.S.H (38)
M.A.S.H (39)
M.A.S.H (40)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Rackové ve větru
Romantický film (N/Rak., 1999)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (9)
Poslední polda III (4)
Komisař Rex VIII (11)
Komisař Rex VIII (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (96)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (11)
Komisař Rex VIII (11)
Komisař Rex VIII (12)
Poslední polda III (4)

Nova Cinema
6.30 Odložené případy IV (5, 6) 8.20 Bravo Girls:
Opět v akci 10.40 Noci v Rodanthe 13.00 Bitva
o Midway 15.30 Tvrdé palice 17.40 Strom snů
20.00 K-9: Můj přítel se studeným čumákem,
krimikomedie (USA, 1989) 21.55 Co by kdyby,
komediální drama (USA, 2014) 23.50 Spy Game,
akční thriller (USA/N/Fr./Jap., 2001)

Prima cool
10.55 Teorie velkého třesku VIII (13, 14) 11.55 Futurama
V (6) 12.25 Simpsonovi XXX (18-21) 14.20 Teorie
velkého třesku VIII (15, 16) 15.15 Futurama V (7) 15.40
COOLfeed 15.50 Americký chopper V (19) 16.50 Top
Gear XX 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXX
(22, 23) 19.10 Simpsonovi (1, 2) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku
VIII (17, 18) 22.20 Kurz sebeovládání (64) 22.50 Blesk

Prima Max
6.10 Čapí příběhy (3) 6.35 Mstitel Blade (6) 7.05
Zpravodajství FTV Prima 8.05 Vítejte doma V (15)
9.10 Hodinový manžel 11.15 Mužská záležitost 13.25
Utajená pravda 15.25 Kletba bratří Grimmů 18.05
Naši a já, komediální drama (USA, 2013) 20.00
Po stopách krve, krimifilm (ČR, 1969) 22.10
Korsický případ, krimikomedie (Fr., 2004) 0.10
Noci s nepřítelem, thriller (USA, 1991)

pátek 18. října 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Prodaná babička 10.15 O líné
Nitce a prstýnku s rubínem 10.50
Úsměvy Jiřího Schmitzera 11.25
AZ-kvíz 11.50 StarDance X... kolem
dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Četníci z Luhačovic (7/12)
21.30 13. komnata Vladimíra Kratiny
22.00 Všechnopárty
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Hercule Poirot
23.50 Případy detektiva Murdocha X

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.25
0.30
2.10
2.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3754)
Ordinace v růžové zahradě 2 (922)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (562)
Odložené případy IV (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3755)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kameňák
Filmová komedie (ČR, 2003)
CHIPS: Bláznivá hlídka
Akční krimikomedie (USA, 2017)
Odložené případy IV (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (8)
Krok za krokem IV (15)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55

1.30
2.30
3.25

Mstitel Blade (8)
Čapí příběhy (5)
M.A.S.H (40)
M.A.S.H (41)
M.A.S.H (42)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Jarní vánice
Romantický film (N, 1996)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (10)
Poslední polda III (5)
Komisař Rex VIII (13)
Komisař Rex VIII (14)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Osm hrozných
Western (USA, 2015).
Hrají S. L. Jackson, K. Russell,
J. J. Leighová, W. Goggins
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (12)
Komisař Rex VIII (13)

Nova Cinema
5.10 Noci v Rodanthe 6.55 Odložené případy IV
(7, 8) 8.40 Poslední západ slunce 11.30 Tvrdé palice
14.10 Táta 16.25 K-9: Můj přítel se studeným
čumákem 18.15 Bláznivá dovolená v Evropě,
komedie (USA, 1985) 20.00 Lorax, animovaný film
(USA, 2012) 21.40 Číslo 23, thriller (USA, 2007)
23.30 Šakal, akční thriller (USA/VB/N/Jap./Fr., 1997)

Prima cool
9.50 Americký chopper V (19) 10.45 Autosalon
11.55 Futurama V (7) 12.30 Simpsonovi XXX
(22, 23) 13.25 Simpsonovi (1, 2) 14.25 Teorie velkého
třesku VIII (17, 18) 15.20 Futurama V (8) 15.45
COOLfeed 15.55 Americký chopper V (20) 16.50
Top Gear XX 18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi
(3-6) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Hellboy
22.45 Mladé pušky II 0.50 Americký chopper V (20)

Prima Max
6.40 Čapí příběhy (4) 7.10 Mstitel Blade (7) 7.40
Zpravodajství FTV Prima 9.00 Vítejte doma V (16)
10.05 Když Harry potkal Sally 12.00 Grandhotel
Budapešť 14.10 Naši a já 16.10 Skutečné vraždy: Tři
ložnice a jedno tělo, krimifilm (USA, 2016) 18.05
Moje potrhlá máma, komedie (USA, 2011) 20.00
Sicilský klan, drama (Fr., 1970) 22.30 Blesk, akční
komedie (HG, 1995) 0.55 Korsický případ
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KOMERČNÍ PREZENTACE HNUTÍ ANO 2011

„Důraz na inovace je směr,
kterým se náš kraj má ubírat“
Jako vysoce inovační
region s excelentními
výzkumnými centry vidí
Středočeský kraj jeho
hejtmanka Jaroslava
Pokorná Jermanová.
Snaží se proto pomáhat
podnikatelům, ale myslí
i na energetické úspory.

Jaroslava Pokorná
Jermanová
Narodila se 17. srpna 1970
v Karlových Varech.
■ Vystudovala Provozně
ekonomickou fakultu Vysoké
školy zemědělské v Praze.
■ Byla starostkou Krhanic na
Benešovsku, poté pracovala na
ROP Střední Čechy.
■ V roce 2013 byla za hnutí ANO
zvolena do parlamentu, působila
jako místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny.
■ Od roku 2016 je hejtmankou
Středočeského kraje.
■ Založila Akademii žen, jež chce
přilákat více žen do politiky.
■

Průmysl se stále výrazněji zapisuje
do tváře Středočeského kraje. S ním
je spojeno množství dílen a skladišť,
dnes nazývaných logistická centra,
které vznikají na úkor zemědělské
půdy. Není to trochu hazard?
Určitě to v budoucnosti může být problém. Proto se snažíme podporovat firmy a investory s inovačním potenciálem a přivádět je do našeho kraje. To je
jeden z hlavních úkolů Středočeského
inovačního centra. V kraji se daří vědě
a výzkumu, důraz na inovace je směr,
kterým se náš region má dále ubírat. Navíc zde máme i velké firmy, které na inovace kladou zásadní důraz, třeba Škoda
Auto, TPCA či Valeo. Kromě nich se
ale jedná o desítky menších firem, jež
jsou díky svým sofistikovaným produktům úspěšné na světových trzích.
Jako první kraj využijete dotačního
nástroje Evropské investiční banky
– ELENA na programy energetických úspor. Na co se zaměříte?
Finanční nástroj ELENA umožňuje při
splnění určitých podmínek financovat
až 90 procent celkových nákladů na přípravu projektů, které mohou být z oblastí energetických úspor, obnovitelných
zdrojů energie či městské dopravy. Je
tedy velkorysejší než jakékoliv jiné dostupné dotační tituly. Díky němu tak
chceme zaplatit činnosti spojené s přípravou projektů na energetické úspory
se zaručeným výsledkem s využitím takzvané metody EPC. Podle nedávno vyhlášené veřejné zakázky by celkem pět
dodavatelů mělo do dvou let zajistit přípravu projektů týkajících se 120 budov
v 77 organizacích, které spadají do působnosti Středočeského kraje, a to v celkovém objemu investice asi 1,25 miliardy korun. Jde zejména o školy, muzea,
sociální a zdravotnická zařízení. Jen samotná příprava investice ale vyžaduje
práce v hodnotě 60 milionů. A tyto peníze získáme právě z grantu ELENA.

„S inovačním myšlením i podporou podnikavosti je třeba začínat už na základních školách,“ říká Jaroslava Pokorná Jermanová.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
Můžete vysvětlit metodu EPC?
Spočívá v tom, že si investice na sebe
úsporami vydělají. Dodavatel dostane
zaplaceno z reálných provozních úspor
dosažených díky jím navrženým a zrealizovaným opatřením. Zvolili jsme tedy
kombinaci nástrojů, která kraji výrazně
ušetří a přitom přinese značný efekt.
V souvislosti s projektem na získání
špičkových odborníků do oceňovaných výzkumných center Středočeského kraje jste prohlásila, že je zde
obrovský potenciál i možnosti využití výzkumu a vývoje v praxi. Můžete
být konkrétní?
Výzkumné organizace v kraji se zaměřují na různé obory. Převážně technické, přírodovědné, zemědělské a humanitní. Všechna centra přispívají k řešení
současných problémů společnosti a snaží se dělat náš život kvalitnější a bezpečnější. Těžko vybrat, které úspěchy jsou
menší či větší. Může to být nejsilnější

vědecký laser na světě v Dolních Břežanech. Nebo objev nového léku proti rakovině prsu, který se podařil v centru BIOCEV ve Vestci u Prahy. V Astronomickém ústavu Akademie věd ČR zase
spolupracují na vývoji družice směřující ke Slunci. Mezinárodní přesah má
i technologie na získávání vody z pouštního vzduchu, kterou představí na výstavě Expo 2020. Stojí za ní tým odborníků z centra UCEEB ČVUT v Buštěhradu. A je tu řada dalších úspěchů, o nichž
se lidé můžou dočíst v naší publikaci
Příběhy Středočeského kraje – Výzkum
a vývoj. Podařilo se nám zmapovat a vytvořit moderního průvodce pro všechny
nadšence do výzkumu a vývoje ve Středočeském kraji, a zároveň jde o vhodnou pomůcku pro pedagogy, kteří chtějí
obohatit svou výuku.
Významnou úlohu v propojování firemní a akademické sféry regionu
hraje už zmíněné Středočeské ino-

vační centrum. V čem je jeho hlavní
význam a jak se podílí na růstu výzkumné a inovační prestiže kraje?
Je to klíčový nástroj Středočeského kraje, skrze něhož podporujeme lokální firmy nejen finančně, ale také různými akceleračními programy, poradenstvím
a propojováním s výzkumnými organizacemi a zástupci měst i obcí. Pro každou cílovou skupinu máme vyčleněný
tým odborníků, kteří průběžně mapují,
analyzují a následně navrhují konkrétní
služby, projekty a programy. Od poradenství, přes networking až po administraci dotačních programů. Máme dlouhodobé zkušenosti s mapováním inovačních i investičních příležitostí. Cílíme
na vzdělávání v přírodních a technických oborech, protože s inovačním myšlením i podporou podnikavosti je třeba
začínat už na základních školách.
Jak moc toho firmy využívají?
Nejvyužívanější jsou nyní Středočeské
inovační vouchery. Jednorázová dotace
s minimální administrativní zátěží pomáhá díky znalostem výzkumných organizací vylepšovat firmám jejich služby
a produkty. Třeba díky spolupráci pivovaru Ferdinand a Výzkumného ústavu
potravinářského vzniklo bezlepkové pivo v duchu moderních trendů zdravé výživy i potřeb celiaků. Inovačních voucherů už využila bezmála stovka středočeských firem z oblasti zemědělství, logistiky či zdravotnictví. Jsem ráda, že
se nám i díky nim daří pomáhat začínajícím podnikatelům zvýšit jejich šance na
úspěch a rozvíjet tak oblast startupů na
území našeho kraje.
(PR)
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Srdce nehasnou, Karle...
Petr Škarda
šéfredaktor
5plus2

P

ro slzy skoro nevidím, pronesla
smutně moje maminka, když
jsme spolu poprvé mluvili o tom,
že zemřel Karel Gott. Upřímný zármutek nad odchodem legendy, která tady
v přání milionů z nás „měla žít navěky“, byl všudypřítomný. Ať už tento
text čtete v pátek nebo v sobotu, je jasné, že i dnes bude Česko zkrápět déšť
slz. Jsou to dny národního smutku za výjimečnou osobnost a český fenomén,
který se zapsal do duše svého národa
způsobem, který nemá konkurenci.
Právě kvůli odkazu Karla Gotta by
ale byla neodpustitelná chyba, kdybychom zůstali u pláče. Tyto i budoucí
dny jsou příležitostí, jak si nikoli se slzou, ale i s jiskrou v oku připomenout radost a veselí, které dokázal jeden jediný
člověk rozdávat po tunách. Je to příležitost připomenout si a nechat se inspirovat Gottovou elegancí a galantností.
Jeho mimořádnou pílí a profesionalitou.
Byl to člověk, který přirozeně učil
český národ úctě, uznání, skromnosti

i gentlemanství. To vše mu totiž bylo
vlastní a při míře pozornosti, kterou mu
fanoušci věnovali, ani nešlo, aby spoustu Čechů tímto způsobem neovlivnil.
Svět ale není ideální, a tak v posledních dnech zaznívaly i hlasy těch, kterým úcta moc neříká a ředili slzy ostatních svými kapkami jedu. Naštěstí jich
nebylo tolik, aby to mohlo otrávit moře
pozitivních vzpomínek na „našeho
Káju“. Byl „náš“ i proto, že si ho spousta lidí přivlastňovala víc než jiné známé
osobnosti. Ačkoli skrze obrazovku do
českých obýváků vstupují stovky moderátorů, herců a zpěváků, Karel byl pro
mnohé téměř součást rodiny. Myslet si
o něm samozřejmě může každý, co
chce, ale vnímat tuhle neopakovatelnou
sounáležitost patří k základnímu všeobecnému přehledu o Česku a jeho obyvatelích. Sami si vybavte, kdo jej v posledních dnech prokázal a kdo ne.
Pojďme se dnes, zítra i kdykoli příště zkusit chovat jako Karel Gott – neurážet, vážit si práce a názorů ostatních,
makat na sobě, respektovat okolí, nepovyšovat se. V tu chvíli se pověstná Mistrova symbióza s „jeho Čechy, kteří mu
rozumějí“, promění v něco vyššího,
z čeho může mít velký Čech Karel Gott
radost i na věčnosti.
Jste a budete tu stále s námi, Karle.
Srdce nehasnou...

PESTRÁ KRAJINA

Kůrovcové dřevo na pole?
Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

U

rčitě každý z nás při cestách
po České republice v posledním roce zaznamenal hromady naskladněného vytěženého kůrovcového dřeva. Po vypuknutí kůrovcové kalamity v naší zemi leží takové
dřevo především podél silnic, případně v lese, ne ale na poli.
Nerudovskou otázku „Kam s ním“
řeší aktuálně už i Ministerstvo zemědělství, které žádá zemědělce o možnost poskytnutí ploch na zemědělsky
nevyužívaných (takzvaně neplodných) pozemcích. To jsou obvykle terénní prvky, jejichž rolí v krajině je
mimo jiné zabraňovat vodní nebo větrné erozi, často mezi poli, na špatně dostupných místech. Daleko snazší by

tak bylo využít k uskladnění vytěženého dřeva samotná pole – to ale v praxi
není možné, protože by tím byly porušeny zásady, co na poli být může a co
nesmí, a zemědělci by uskladněním
dřeva na poli přišli o dotace.
Bod „Umožnění skladování dřeva
na plochách LPIS bez ztráty dotace“
navrhovali přitom v minulosti zemědělci z Asociace soukromého zemědělství jako jedno z opatření na pomoc nestátním vlastníkům lesů. Návrh podporovalo i Sdružení vlastníků obecních a
soukromých lesů v ČR i zástupci Lesnické fakulty Mendelovy univerzity v
Brně, návrh ale nebyl přijat.
To je poněkud paradoxní za situace, kdy míst na vytěžené dřevo je skutečně nedostatek. Lze jen dodat, že
chemicky neošetřené dřevo je přirozená přírodní surovina, která by na poli
škodit neměla, ba dokonce představuje žádoucí organickou hmotu. Také
jako prevence rizik další expanze
kůrovce je pole lepší místo než les.
V čem je tedy problém?
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Máme otevřeno, hlásí
statek Pipkových. Dvůr,
zahradu i stodolu
rozzářily tisíce tykví.
Dýňový svět bude
otevřený do 3. listopadu.
ILONA ZELNÍČKOVÁ
NOVÁ VES U LEŠTINY | O tom, že
k dětské radosti není třeba počítačů, mobilů a jiné moderní techniky, se přesvědčíte na rodinné farmě manželů Pipkových v Nové Vsi u Leštiny nedaleko
Golčova Jeníkova. Pipkovi už 9. rokem
otevírají na konci září veřejnosti brány
svého statku a zvou do Dýňového světa.
V hlavní roli jsou zde tisícovky dýní,
balíky slámy, dřevo a dětská fantazie.
I letos je pro návštěvníky připraveno
bludiště z klád, pyramidy z dýní, nejrůznější dýňové dekorace, slámový bazén
a hrady a další atrakce, které ocení nejen děti. „Hlavním tématem je tentokrát
les. Doufáme, že se to bude návštěvníkům líbit. Na sýpce jsme třeba udělali
strašidelný les z barevných tykví, připravili jsme i nové zóny na hraní a rozšířili
slámový bazén,“ říká spolumajitelka farmy Jaroslava Pipková.
Velkým lákadlem pro návštěvníky
jsou také živá domácí zvířátka. Letos si
INZERCE
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Oranžová v hlavní roli
mohou prohlédnout a pohladit například malé telátko, prasátka, ovečky
nebo kuřata.
Se stanovením zahajovacího dne Dýňového světa Pipkovi tentokrát dlouho
váhali. „Dýně nám letos později dozrávají, proto jsme otevřeli až na konci měsíce září. Poslední dva suché roky nás
coby pěstitele dýní hodně ovlivnily. Sezona nebyla vůbec dobrá. Příroda nám
dává zabrat,“ přiznává farmářka.
Pipkovi se zaměřují právě na pěstování dýní. Návštěvníci se u nich setkají
i s druhy, které v supermarketech běžně
nekoupí, jako je třeba žaludová nebo
muškátová dýně. Zatímco děti dovádí
mezi atrakcemi, dospěláci se mohou seznámit s jednotlivými odrůdami, ochutnat a zakoupit si je. Pipkovi dají návštěvníkům také rady, jak dýně pěstovat a
zpracovat. Farma bude veřejnosti přístupná až do 3. listopadu. Jaroslava Pipková odhaduje, že Dýňový svět navštěvuje více než osm tisíc lidí.
Statek Pipkových v Nové Vsi
u Leštiny zdobí dýně narovnané
třeba i do pyramid. FOTO | P. LEMBERK

Česká republika

Vítkovský hrob Jana
Zajíce, který se po vzoru
Jana Palacha upálil na
protest proti takzvané
normalizaci, se stane
národní památkou.
JOSEF GABZDYL
VÍTKOV | Moravskoslezský kraj bude
mít dvacátou národní kulturní památku.
Ministerstvo kultury nově navrhlo mezi
elitní historické stavby s nejvyšší možnou tuzemskou památkovou ochranou
hrob Jana Zajíce ve Vítkově na Opavsku.
Zajíc se jako 18letý student upálil
25. února 1969 v průjezdu jednoho
z domů na pražském Václavském náměstí, a to na protest proti návratu starých komunistických praktik, takzvané
normalizace. Stal se tak následovníkem
Jana Palacha.

„

Symbol zápasu
s totalitou.

Ministerstvo poslalo vládě ke schválení sedm objektů spojených s bojem proti nesvobodě, například rovněž hrob
Jana Palacha na pražských Olšanských
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Zajícův hrob památkou
hřbitovech nebo kryptu kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde se v roce 1942 po útoku na Heydricha ukryli parašutisté.
„Všechny památky spojuje symbol
zápasu s totalitou. Nic není zadarmo.
Ani stát, ani jeho existence,“ konstatoval ministr kultury Lubomír Zaorálek.
Ivana Awwadová z ministerského tiskového odboru řekla, že hroby Janů Palacha a Zajíce musejí být uctěny společně. „Sebeobětování těchto dvou studentů je pro českou společnost trvalým morálním apelem. Udělení statusu národní
kulturní památky jejich náhrobkům
tomu odpovídá,“ vysvětlila.
Starosta Vítkova Pavel Smolka povýšení pietního místa přivítal. „Považuji
to za logické rozhodnutí. Náhrobek je
díky rodině Zajícových ve velmi dobrém stavu, ale určitě bude správné, když
na opravy přispěje stát,“ poznamenal
starosta. Komunistická Státní bezpečnost znemožnila Zajícův pohřeb v Praze, proto byl uložen v rodném Vítkově.
Hrob StB hlídala, a to zejména v době
výročí upálení. Autorem náhrobku z
roku 1972 je známý sochař Olbram Zoubek. Po sametové revoluci přibyla kovová reliéfní deska se stylizovaným tor-

Jan Zajíc

Jan Zajíc se narodil ve Vítkově
3. července 1950. V lednu 1969
jej coby studenta železniční
průmyslovky v Šumperku silně
zasáhla smrt Jana Palacha. Ze
zklamání z toho, že Palachovo
sebeupálení nemělo v tehdejší
společnosti žádný výraznější
dopad, se rozhodl, že jej bude
následovat. Upálil se 25. února
1969 v průchodu poblíž tehdejších
kin Letka a Čas v Praze.

zem chlapecké figury. V Moravskoslezském kraji je nyní devatenáct národních
kulturních památek, naposledy loni při-

Jaroslav Zajíc u hrobu svého bratra Jana.
FOTO | A. HORSINKA
byly poutní kostely ve Frýdku-Místku
a na Cvilíně u Krnova a křížová cesta
s kostelem v Rudě na Bruntálsku.

ENERGIE

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Zákon dovolí jen domy s téměř
nulovou spotřebou energie
Už se to blíží. Od
1. ledna 2020 bude
možné stavět jen budovy
s téměř nulovou
spotřebou energie
z neobnovitelných
zdrojů. Co to vlastně
znamená především pro
individuální stavebníky?
LENKA BRDKOVÁ
ČR | Budovy s téměř nulovou spotřebou
energie z neobnovitelných zdrojů se u
nás již stavějí od roku 2016, kdy povinnost splnit tento požadavek začala platit
pro veřejné budovy s plochou nad 1500
metrů čtverečních. Postupně přibývaly
další a v současnosti – od 1. ledna 2019
– tento požadavek musí splnit všechny
novostavby nad 350 metrů čtverečních.
„Od ,magického‘ data 1. ledna 2020
se to bude týkat všech nových budov,“
říká profesor Karel Kabele z Fakulty stavební a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze.
Nařízení se tak bude vztahovat i na rodinné domy do 350 metrů čtverečních.
Výjimek je velmi málo a jsou dány zákonem 406/2000 Sb. „Jde například o
malé budovy do 50 metrů, budovy užívané jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely či menší výrobní a zemědělské budovy,“ připomíná energetická
auditorka Miluše Drmlová a dodává, že
požadavek stavět budovy s téměř nulovou spotřebou energie platí jen pro novostavby. Podle auditorky je však obtížné specifikovat, co přesně legislativa požaduje.

Co je „velmi nízká
energetická náročnost“?
„Podle zákona jsou to budovy s velmi
nízkou energetickou náročností, jejichž

Slamák. Pasivní dům, jehož stěny jsou „vyskládané“ z balíků slámy, má vápennou fasádu, zelené střechy a řízené
větrání s rekuperací. Pro svou rodinu ho v Davli postavil architekt Jiří Ryšavý.
FOTO | ARCHIV J. RYŠAVÉHO
spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Nikde přitom není definováno, co je to
velmi nízká energetická náročnost ani
co je to značný rozsah pokrytí z obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje Drmlová a
míní, že pro každou budovu to může
být jiná hodnota: „Není dána nějaká absolutní mez, kterou nesmí žádná budova překročit.“
„Mezní hodnota spotřeby energie v
budově, která určuje, zda splňuje, či nesplňuje požadavek na budovu s téměř
nulovou spotřebou energie, se stanovuje pro každý objekt individuálně výpočtem tzv. referenční budovy,“ vysvětluje Kabele. Podle Drmlové jsou nejpřísnější požadavky kladeny na obálku
domu, tedy na tepelný odpor obvodových stěn, střechy, podlahy, okna a dveře. Budova s téměř nulovou spotřebou
energie tak musí mít kvalitní obálku,
aby potřeba energie na vytápění a chlazení byla nízká. Kromě toho musí mít
podle Kabeleho vyřešené větrání a případnou úpravu vzduchu, hospodárnou
přípravu teplé vody a umělé osvětlení.
„Energii ve formě elektřiny a tepla, kte-

Kontrola souladu průkazu s realitou
Splnění požadavků na budovu s téměř nulovou spotřebou energie se prokazuje
výpočtem, jehož výstupem je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
Průkaz předkládá stavebník při podání žádosti o stavební povolení a stavební úřad
by měl zkontrolovat, zda budova tento požadavek splňuje. Výpočet a PENB
zpracovává odborník – energetický specialista jmenovaný Ministerstvem průmyslu
a obchodu. Kontrolu souladu průkazu s realitou skutečného provedení
stavby provádí Státní energetická inspekce.

rou taková budova přesto potřebuje, bychom měli dodávat pokud možno z obnovitelných zdrojů, jako je sluneční záření, energie okolního prostředí nebo
biomasa,“ popisuje Kabele.

Slovníček pojmů
■

Primární energie je energie,
která neprošla procesem
přeměny a je ve formě, v jaké se
vyskytuje v přírodě. Dělí se na
obnovitelnou a neobnovitelnou.

■

Neobnovitelná primární energie
se získává z neobnovitelných
zdrojů – například z fosilních
paliv (uhlí, ropa, zemní plyn).
Pro přesnost je třeba uvést, že
uhlí, ropa a zemní plyn v
podstatě jsou obnovitelnými
formami energie, ale protože
doba, za kterou vznikají,
mnohonásobně přesahuje délku
lidského života, tak je
považujeme za neobnovitelné.

■

Obnovitelná primární energie se
získává ze slunečního záření,
větru, vodní energie či biomasy.
Jde o zdroje, jejichž délka
obnovy je srovnatelná s délkou
lidského života.

■

Nucené větrání s rekuperací
tepla zajišťuje rekuperační
větrací jednotka, která přivádí
a odvádí vzduch z místnosti
nebo celého objektu. Odváděný
„vydýchaný“ vzduch ve
výměníku předá teplo čerstvému
vzduchu. Snižují se tak tepelné
ztráty a zároveň je zajištěn stálý
přísun čerstvého vzduchu bez
nutnosti otevírat okna.

Stavění má být vyvážené
Cílem je dosáhnout toho, že množství
energie užité v budově pocházející z neobnovitelných zdrojů, jako je uhlí nebo
plyn, bude co nejnižší. „Právě slovíčko
‚téměř‘ vyjadřuje, že určitý podíl těchto
neobnovitelných zdrojů je akceptován,“
dodává Karel Kabele.
„Při hodnocení energetické náročnosti
se posuzuje splnění tří požadavků – průměrný součinitel prostupu tepla obálky
budovy, tedy kvalita zateplení a otvorových výplní, celková dodaná energie a
neobnovitelná primární energie budovy,“ vysvětluje Drmlová a jako příklad
uvádí okna: „Aby vyhověla tomuto požadavku, musí být opatřena trojsklem, ale
třeba nucené větrání s rekuperací tepla
není vůbec podmínkou.“ Důležité podle
ní je stavět domy vyváženě – rozumně je
„zateplit“ a použít úsporné a přiměřeně
ekologické technologie k jejich provozu.
Podle Kabeleho by legislativa nově vstupující v platnost neměla znamenat žádný
zásadní zlom. „Vzhledem k tomu, že povinnost splnit požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie se již v
současnosti týká všech domů nad 350
metrů, dojde od příštího roku ke změnám pouze v sektoru malých novostaveb, jako jsou rodinné domy. Nicméně
již současné požadavky na tyto objekty
jsou poměrně přísné,“ míní Kabele.
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NoviNka v nabízených službách od PRE
Chytré osvětlení pro byt, dům i zahradu
– ekologicky s nízkou spotřebou
Centrum energetických služeb PRE,
ve spolupráci s dceřinou společností
Pražské energetiky ﬁrmou Frontier
Technologies přichází s nabídkou nového sortimentu v oblasti osvětlení.
Současná nabídka, která zahrnovala
úsporné zdroje světla, je od 1. října
rozšířena o prodej svítidel.
Jde o svítidla venkovní, interiérová, nebo
i luxusní lustry v moderním designu, která
mají technologie umožňující ovládat světla prostřednictvím příslušných aplikací. Ty
stačí stáhnout do mobilního telefonu nebo
tabletu. Nové technologie jsou ekologičtější
a díky své nízké spotřebě reálně sníží náklady
na prosvícenou elektřinu až o 60 %.
LED SVÍTIDLA
V této kategorii může PRE nově nabídnout
stropní svítidla do domácnosti, která využívají
stále více oblíbenou LED technologii s vyšším
výkonem za velmi nízké provozní náklady. Navíc LED technologie nepřináší pouze úsporu
energie, ale i dlouhou životnost, vysoký počet
spínacích cyklů, nenáročnou údržbu, nízkou
poruchovost a možnosti regulace.

DESIGNOVÁ
NOVINKA
V prodejně PRE dále najdete a osobně si
můžete vyzkoušet závěsný lustr, který nabízí větší variabilitu při osvícení vnitřního
prostoru. Svítidlo umožňuje nastavení optimální intenzity světla dle vašich potřeb. Aplikace, která je určena k ovládání, však nabízí
mnohem více. Dokáže měnit barvu světla
nebo nastavení jednotlivých scén, které se
prostřednictvím časovače mění v návaznosti
na denní hodinu.

cena energie = 4 kč / kWh
doba svícení = 3 h denně

NÁHRADY KONVENČNÍCH
SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
Novinky jsou i v oblasti jednotlivých světelných LED zdrojů, nabízíme profesionální LED zdroje s klasickými baňkami, zdroje
s LED na vlákně, reﬂektorové světelné zdroje
a zdroje s přídavnými funkcemi, jako je například funkce změny extra teplé barvy světla
při stmívání, automatické vypínání při dostatečném denním světle nebo spínání na základě pohybu.

Při náhradě jedné 60W žárovky za LED žárovku s příkonem 7 W je úspora 53 W za 1 h
svícení. V ročních nákladech to znamená cca
232 Kč.
Při ceně LED žárovky 100 Kč se investice
vrátí do půl roku a při životnosti LED světelného zdroje okolo 15 000 hodin jde o úsporu
zhruba 3 000 Kč za dobu životnosti.

Jedná se o ekvivalentní náhrady stávajících
žárovek se shodným světelným výkonem,
s až 80% úsporou.

Všechny výše uvedené příklady nabízí PRE
v nejvyšší kvalitě a provedení s nadstandardní zárukou.
www.pre.cz

Letošní modely silničních,
městských, horských,
crossových i trekingových
elektrokol za skvělé ceny.

Informujte se
o sezónních cenách
na naší prodejně.

ilustrativní příklad úspory:
(tj. cca 1 100 h/rok)
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Štítky sjednotí.
Zmizí plusy
Š

títky primárně uvádějí spotřebu
energie daného spotřebiče a podle toho jej zařazují do energetické třídy. Ta byla původně označena písmeny A až G. Postupem času se spotřebiče zdokonalovaly a byly stále úspornější, a tak k „áčku“ přibyly „plusy“ a
nejhorší třídy naopak ze stupnice mizely. Ovšem jen u některých spotřebičů.
Například lednice, myčky nádobí a pračky je možné prodávat pouze za předpokladu, že se vejdou do třídy A+, A++
nebo A+++. Prodej lednic, myček a praček třídy A a horších není dnes v Evropské unii vůbec možný. Jiné spotřebiče,
především ty, které se začaly povinně
štítkovat později, stále využívají stupnici A až F. Evropská komise nyní chystá
změnu.
„Nová škála tříd se pohybuje od písmene A, nejúspornější, do písmene G,
nejmíň úsporná. Aby se daly definovat
třídy u stávajících spotřebičů, bude je
nutné přepočítat novými vzorci a ty te-

prve čekají na schválení. Předpoklad je,
že stávající nejúspornější spotřebiče se
budou pohybovat někde ve třídách C až
D,“ vysvětluje Radek Hacaperka, generální ředitel Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů APPLiA CZ.
Zmizí tak „plusy“ a stupnice bude jednotná pro všechny druhy spotřebičů.
Původně měla změna ve štítkování
nastat v roce 2020. „Schvalovací proces
se však výrazně zpozdil, a to především
z důvodů přípravy všech zainteresovaných subjektů,“ vysvětluje Hacaperka s
tím, že pro bílou domácí techniku, tedy
pračky, sušičky, myčky a chladničky
byl definitivně stanoven termín 1. března 2021. „Tento termín platí také pro televize a displeje obecně,“ dodává.
Ohřívače vody či digestoře budou podle něj řešeny v dalších etapách. „U
těchto skupin totiž již byly nastavovány
parametry více reálně,“ vysvětluje.
Protože se jedná o nařízení Evropské
unie, bude nová legislativa platit ve

všech členských státech Unie najednou.
„Přechodná doba je řešena tak, že půl
roku před platností této legislativy se budou dodávat spotřebiče do skladů prodejců se starými i s novými štítky,“ říká
Hacaperka a zároveň připomíná, že přesný vizuál štítků ještě není schválen.
„O zařazení do příslušné třídy rozhoduje zkušební ústav na základě normou
předepsaných podmínek. Například u
pračky je to na základě 220 standardních pracích cyklů při programu pro praní bavlněného prádla při 60 °C a 40 °C
při plném a částečném zaplnění bubnu,“
vysvětluje produktová specialistka Darina Papáčová.
Stávající štítky kromě energetické třídy a roční spotřeby energie obsahují i
další údaje, u praček třeba spotřebu
vody, kapacitu, účinnost odstřeďování a
hlučnost, u myček je to vedle spotřeby

elektřiny a vody ještě kapacita, účinnost
sušení a hlučnost. „Tyto údaje ze štítků
nezmizí, budou i nadále uvedeny piktogramy a číselnými údaji,“ popisuje Radek Hacaperka a uvádí jako příklad
pračku: „Jeden z piktogramů bude uvádět požadovaný ECO program (praní
40 °C a 60 °C). Dále na štítku budou piktogramy na váhu náplně v kilogramech,
hlučnost v decibelech, doba praní při
tomto ECO programu a spotřeba vody v
litrech.“ Stejně tak by u vysavačů měla
zůstat informace o čistotě vyfukovaného vzduchu, účinnosti vysávání koberců a tvrdých podlah a hlučnosti.
Sjednocení systému u různých typů
domácích spotřebičů by mělo podle odborníků zásadně zvýšit přehlednost celého systému a odstranit různé systémy
klasifikace, které vznikly postupným zaváděním štítkování.
(lb)
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VŽDY NĚCO NAVÍC

POZNEJTE SE ZÁKAZNICKOU

KARTOU KRÁSY MAROKA

Pokud víte, jak ušetřit,
pak už si můžete jen
užívat a poznávat
Zajímavý věrnostní program nabízí svým zákazníkům
jedna z největších tuzemských energetických společností
Pražská plynárenská. Zákazníci prostřednictvím Zákaznické karty mohou získat slevy a výhody u více než sto
nejrůznějších partnerů. Mezi ně patří mimo jiné i cestovní
kanceláře, hotely, penziony, kulturní a sportovní zařízení,
restaurace apod.
Aby byla nabídka pro cestovatele úplná, zajistí jim
společnost navíc i slevu na cestovní pojištění. Navíc
do konce listopadu probíhá se Zákaznickou kartou soutěž
o poznávací zájezd po krásách královských sultánských
měst Maroka od cestovní kanceláře Blue Style a další
zajímavé ceny.
Více na www.ppas.cz

www.blue-style.cz | www.ppas.cz

Středočeský kraj
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Nezaměstnanost je velmi nízká
Na rekordně nízké úrovni se drží hladina
nezaměstnanosti v Praze i ve středních Čechách.
Nejžádanější jsou IT experti, kuchaři i recepční.
STŘEDNÍ ČECHY, PRAHA | Metropole ČR nabízí největší počet volných pracovních míst, počet lidí bez práce je zde
minimální. Praha ke konci srpna v republikovém porovnání tabulek nezaměstnanosti zaujala třetí pozici za Par-

dubickým a Jihočeským krajem, zde hladina klesla pod dvě procenta.
Znamená to, že na jednoho nezaměstnaného připadlo podle dat statistiků
v hlavním městě 4,3 pracovního místa.
V evidencích pracovních úřadů se v met-

ropoli na sklonku letošních prázdnin nacházelo necelých 20 tisíc osob. Naproti
tomu zaměstnavatelé nabízeli více než
74 tisíc volných míst.
Středočeský kraj zaujal pozici v srpnových číslech hned za Prahou. „Podíl
nezaměstnaných osob ve Středočeském
kraji se meziměsíčně zvýšil o 0,03 procentního bodu a koncem srpna 2019 dosáhl výše 2,42 procenta,“ uvedli zástupci ČSÚ.
Nejvyšší úroveň nezaměstnanosti,

přesahující tři procenta, zaregistrovaly
úřady práce na Kladensku, Kolínsku a
Příbramsku. Naopak nejnižší, pod dvě
procenta, ohlásili statistici v okresech
Praha-východ a Praha-západ.
Oba okresy jsou specifické, zdejší zaměstnance mimo jiné významně absorbuje pražský pracovní trh. Pod dvě procenta nezaměstnaných eviduje také Mladoboleslavsko. Zde je to podle expertů
dáno největším tuzemským zaměstnavatelem – automobilkou Škoda.
(boh)
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Domácí nabídka pracovních sil nestačí
STŘEDNÍ ČECHY | Zaměstnavatelé ve
středočeském regionu nabízeli na konci
srpna více než 58 tisíc volných pozic.
Nejvíce, přes 18 tisíc, jich bylo k dispozici v Praze-východ. Takřka osm tisíc
volných míst mělo k dispozici Mladoboleslavsko. Naopak nejméně volných pracovních míst, přibližně tisíc, hlásilo Rakovnicko.
Praha a Středočeský kraj mají neza-

městnanost pod republikovým průměrem, jenž činil 2,72 procenta. „Protože
domácí nabídka nedokázala pokrývat
poptávku podniků po pracovní síle, došlo v Česku k výraznému zvýšení počtu
pracujících cizinců ze zemí s vyšší nezaměstnaností a levnou pracovní silou, zejména z Ukrajiny,“ uvedl David Holý
z ČSÚ v analýze Vývoj českého trhu
práce – 2. čtvrtletí 2019.

Česká metropole patří k republikové
špičce ve vědě a výzkumu, výdaje na
tuto oblast zde v roce 2017 přesáhly
32 miliard korun.
Většina pražských firem však bojuje
s citelným nedostatkem pracovníků
v IT profesích. Metropole se v posledních letech potýká s nedostatkem zájemců o pracovní pozice pokladních, kurýrů nebo řidičů.

Problémy sehnat kvalitní zaměstnance mají i majitelé restaurací, hlad je třeba po kuchařích, číšnících i dalším personálu, což je společné pro Prahu i střední Čechy. „Tyhle pozice nevyžadují vyšší specializaci, což je jeden z důvodů,
proč je uchazeči vnímají jako špatně finančně ohodnocené,“ uvádí experti. Nedostatek je také šikovných řemeslníků
všech sort.
(boh)

Německý spisovatel Berthold Auerbach: Jsou lidé, kteří se i vnitřně odívají, jak..

Tajenka: ...to vyžaduje móda.
INZERCE

do 31. 10.

Střední Čechy západ
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Voráček si pochvaloval
povedený pivní večírek
Kladenský hokejista
Jakub Voráček si užil
jeden z povedených
zápasů své kariéry. Za
Philadelphii nastoupil k
duelu NHL v Praze.

JURIS REAL, spol. s r.o.
realitní a advokátní
kancelář, vykoupí vaší
nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej
s možností vyplacení
zálohy. V souvislosti
s prodejem nemovitosti
vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.
VOLEJTE ZDARMA

800 22 33 88

PETR PROCHÁZKA
PRAHA | Byl to pro něj jeden z největších zážitků kariéry a jeden ze splněných snů. Kladenský odchovanec Jakub
Voráček si v dresu Philadelphie zahrál
v zaplněné O2 areně utkání NHL proti
Chicagu. „Ani jeden tým nehrál zaďoura, hokej se musel líbit. Lidi byli hlasitější než v Americe,“ rozplýval se po vítězství 4:3 Jakub Voráček.
Na tribunách měl rodinu i spoustu
známých, pro něž musel sehnat fůru lístků. Všichni se těšili, jak jejich oblíbenec zaválí. „Nervózní jsem ale nebyl
ani trošku. Příprava na utkání byla stejná jako v Americe, hala je podobná. Pro
mě to byl další zápas, jakmile se hodila
bule, soustředil jsem se. Ale samozřejmě ovace před začátkem byly hezké,“
hodnotil Voráček.
V Praze si vzal na starost i tmelení
party. Spoluhráče vzal na pivo a dokonce i na fotbal, hokejisté sledovali Slavii
při střetnutí Ligy mistrů proti německému Dortmundu.

www.vykupzahotove.cz
Objednejte si
týdeník 5plus2

Jakub Voráček během utkání NHL
v pražské O2 areně.

www.5plus2.cz/schrankovne

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

„Zašli jsme na pivo, každý si to užil.
Podle mě je to občas důležitý, jsem toho
velký zastánce. Semkli jsme se a hráli
pak vážně dobře. Konečně kluci zjistili,
že to je v Česku paráda. Vědí, jak mluvím o Praze, republice i naší kultuře,“
uvedl Voráček.
Potěšilo ho i to, že diváci v hale o
něco více fandili jeho týmu, i když za
soupeře nastoupili dokonce dva Češi,
Dominik Kubalík a David Kämpf.
„Jsem hlavně rád, že byla atmosféra
dobrá sama o sobě. Kdyby byl hokej
bez šancí, lidi se do toho asi nedostanou. Já si fanoušky moc užíval,“ pochvaloval si Voráček.
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Kvalitní. Bezpečné. Certiﬁkované. Dostupné.
Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze stovek inovativních
a praktických produktů ŠKODA Originálního příslušenství. Získáte
bezpečné a kvalitní doplňky, které jsou plně kompatibilní s modely
ŠKODA a podléhají náročnému testování. Do konce listopadu můžete
navíc na akční sortiment příslušenství využít až 20% zvýhodnění. Pokud
potřebujete zimní kola, můžete vybírat ze široké nabídky výhodných
kompletních zimních kol ŠKODA, která přesně pasují na váš vůz a jsou
kombinována pouze s kvalitními pneumatikami renomovaných výrobců.
Na kompletní zimní kola a samostatné zimní pneumatiky navíc
poskytujeme ŠKODA Pneugaranci.

ZIMA PŘEJE
PŘIPRAVENÝM
Využijte akční nabídku ŠKODA
Originálního příslušenství

Originální příslušenství
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
V-Auto Žebrák s.r.o.
Tovární 502, 267 53 Žebrák
Tel.: 311 533 000
info@vautoz.cz
www.v-auto-zebrak.skoda-auto.cz
Do 30. 11. 2019

Sleva až

20 %

ŘÍJEN 2019
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Optimize
299,-

KUPON NA SLEVU

-15
při nákupu

%

Platí pouze do 31. 10. 2019!

Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.
Slevy se nesčítají. Neplatí zpětně, na služby,
na akční zboží, ani na objednávku.

5 plus 2 10/2019

Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 59x v ČR

Kč/m2

saxony, šíře 4 m, podklad filc

BRENO.cz

B
ZeXL

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

máme

největší výběr

koberců, PVC a vinylu

bytové PVC

nabízíme také v šířích

5m

239,-

Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí

Poradenství
a individuální přístup

Řezání podlahové
krytiny na míru

Obšívání
koberců

V
Vaše zboží Vám
d
dovezeme po celé ČR

Koberec i PVC Vám
profesionálně položíme

Platí do 31. 10. 2019
nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby neručíme.
Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.
Ceny jsou uvedené včetně DPH.

