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KDO SE STANE

ŽENOU ROKU
2 0 2 2 ?

Až do 31. srpna podpořte své favoritky
na zenaroku2022.jenprozeny.cz
a rozhodněte o ﬁnalistkách soutěže!
SLEDUJTE NÁS

@ZENAAZIVOT

PARTNEŘI PROJEKTU

Lukáš
Langmajer
Moje děti
teď více
vychovávají
mě než já je
ČÍSLO 29, ROČNÍK XI

12. 8. 2022
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Jako v Luhačovicích,
těší majitele lázní
Příští vydání
26. srpna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu. Další vydání tak najdete ve stojanech
za 14 dní. Kdo si chce zkrátit čekání,
může navštívit naše webové stránky
5plus2.cz, kde pro vás připravíme speciální letní číslo.
Redakce 5plus2

Nový majitel Jánských Koupelí před časem ukázal, jak by měly vypadat lázně po rekonstrukci: zleva zachovaný komín, informační centrum se stáčírnou Jánské kyselky a lázeňský dům Pavla.
VIZUALIZACE | ATELIÉR 3M A PROJEKT STUDIO

Areál kdysi vyhlášených, nyní však chátrajících
Jánských Koupelí se zatím mění jen papírově.
Radost však udělal rozbor zdejších pramenů.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
JOSEF GABZDYL
JÁNSKÉ KOUPELE | Zatím žádné viditelné změny, ale v zákulisí se usilovně
pracuje na tom, aby se zpustlý areál Jánských Koupelí na Opavsku podařilo zachránit, a navíc mu vrátit někdejší lázeňský věhlas.
„Nyní máme dvě hlavní témata – prameny a mnoho úředních povolení. Po-

kračujeme sice pomaleji, než jsme si
mysleli, ale cítíme od všech vstřícnost,
tak věříme, že tuto náročnou část překonáme. Jen to ještě potrvá,“ konstatoval
ostravský právník a podnikatel Karel
Ležatka, jenž soubor polorozpadlých
budov před rokem a čtvrt se svým bratrem koupil. Před deseti měsíci představili rozvojovou vizi.
Radost jim dělají místní prameny.
Dva z nich už prověřily laboratorní testy a nyní začaly náročné a dlouhodobé
čerpací zkoušky.
„Dosavadní výsledky příjemně pře-

kvapily nejen nás, ale také odborníky.
Složení pramenů je tak výborné a podíl
léčebných plynů tak vysoký, že se směle můžeme porovnávat například s prameny v Luhačovicích,“ uvedl Ležatka.
Zkoušky řídí Český inspektorát lázní
a vřídel a potrvají ještě řadu měsíců.
„Měří se velké množství vlastností, ale
bez pramenů by projekt lázní byl nemyslitelný,“ podotkl Ležatka, známý také
jako majitel Ski areálu Kopřivná na
Bruntálsku. Dva zkoušené prameny zatím nechce jmenovat, protože s nimi
mají poměrně velké plány.
„Jeden z nich by byl k mání jen v místě, druhý se bude stáčet a distribuovat,
v tom výborně spolupracujeme s Kofolou,“ zmínil Ležatka známého výrobce
a prodejce nápojů a minerálních vod.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

STUPNICE BOLESTI

Je horší bodnutí od včely,
nebo od vosy?
...str. 8 a 9

DOVOLENKOVÉ „OBŽERSTVÍ“

Lékař radí, na co si dát během
léta nejvíce pozor
...str. 10
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Bruntálsko a Opavsko

Chceme Opavu Je třeba řešit
zatraktivnit
také bydlení

Už potřetí kandiduje ve volbách nezávislé sdružení
Změna pro Opavu. Jedničkou je Ondřej Veselý.

Do čela své kandidátky pro komunální volby
v Opavě postavila ČSSD Petra Orieščíka.

OPAVA | O hlasy voličů se bude v podzimních komunálních volbách ucházet
také nezávislé sdružení Změna pro Opavu. Jejím lídrem je Ondřej Veselý.

OPAVA | O přízeň voličů se bude v komunálních volbách v Opavě ucházet
také ČSSD, která do čela své kandidátky postavila Petra Orieščíka.

Můžete se ve zkratce představit?
Mám 49 let, se svojí úžasnou ženou
máme tři úžasné děti. Vystudoval jsem
VUT Brno, fakultu stavební, obor ekonomika a řízení, a European Institute of
Business Studies, obor Business a management. Sedm let jsem pracoval na Finančním úřadě v Opavě, následně nastoupil do rodinné realitky, kde ve funkci ředitele působím dodnes. V Opavě-Jaktaři, kde naše rodina bydlí, mám
dohledané kořeny od 17. století. Jsem
opavský patriot a neumím si ani představit bydlet jinde.
Co vás přivedlo k politice?
Mezi mé koníčky patří genealogie a politiku má moje rodina v DNA. Mými
předky byla spousta šafářů, rychtářů,
starostů, primátorů a já se snažím v jejich odkazu pokračovat. V letech
2002–2006 jsem byl zastupitelem Opavy za US-DEU, byl jsem i členem finančního výboru a dozorčí rady
MDPO, aktuálně jsem v majetkové komisi. V roce 2014 jsme založili nezávislé sdružení Změna pro Opavu a do zastupitelstva kandidujeme potřetí.
Můžete popsat nejpalčivější problémy Opavy?

Je ostudou, že v 21. století nemáme
v Opavě odpovídající bazén a zimní stadion. Chceme navrátit život do centra
města a zlepšit život na velkých sídlištích v Kateřinkách a Kylešovicích.
Chceme vyřešit spoustu drobných věcí,
které trápí obyvatele, ať jsou to neopravené cesty a chodníky, nedostatek cyklostezek a další.
A silné stránky města?
Opava je univerzitní město, kde je vše
potřebné k životu. Máme tu kvalitní
sportovní a kulturní vyžití, pracovní příležitosti, bezpečno.
Jaké jsou základní body vašeho
sdružení pro podzimní volby?
Naším cílem je návrat k 60 tisícům obyvatel. Chceme aby Opava byla atraktivní lokalitou pro investory s vysokou přidanou hodnotou, chceme také rozvíjet
město v souladu s přírodou a podporovat všechny typy školství. Chceme také
opravit stávající sportoviště a postavit
nový bazén s akvaparkem.
(jen)

KOMUNÁLNÍ

VOLBY

Můžete se ve zkratce představit?
Narodil jsem se ve Vítkově a celý svůj
život žiji v Opavě, přičemž posledních
12 let v její městské části Suché Lazce,
kde jsem také osm let starostou. Jsem ženatý, mám dvě děti a je mi 39 let. Vystudoval jsem politologii a vlastně celý
můj profesní život se točí kolem politiky. Pracoval jsem jako asistent senátora
Vladimíra Plačka, následně jako asistent náměstků primátora v Opavě a teď
poslední dva roky vykonávám funkci
náměstka primátora v Opavě.
Co vás přivedlo k politice?
Jak jsem již zmínil, politika je můj život, jak z pohledu studií, tak profesně.
I po 10 letech, kdy vykonávám politické funkce, musím říci, že je to ta nejlepší práce na světě a hlavně v komunální
politice máte okamžitou zpětnou vazbu
Týdeník 5plus2 představuje před
komunálními volbami lídry
relevantních stran a hnutí ve
větších městech. Jejich výběr
a pořadí určily výsledky loňských
sněmovních a minulých
komunálních voleb.

a ta je nesmírně důležitá pro kvalitní práci politika. Jsem členem sociální demokracie již skoro 20 let a i přesto, že teď
naše strana prochází složitým obdobím,
jsem velmi rád, že v letošních komunálních volbách držíme politickou značku.
Můžete popsat, co jsou dnes nejpalčivější problémy Opavy?
Město Opava, tak jako dnes asi každé
jiné město, se potýká s obrovským nárůstem cen za energie. Proto snižování
energetické náročnosti všech našich budov bude jedna z největších výzev následujícího období.
Jaké jsou silné stránky Opavy?
Opava je nádherné historické a kulturní
město s velkým potenciálem i z hlediska vzdělanosti a našich firem, které
v Opavě fungují. Společně s cestovním
ruchem jsou toto dle mého názoru oblasti, které Opava musí rozvíjet.
S jakým programem jde ČSSD do komunálních voleb v Opavě?
Přicházíme s programem, který chce
zjednodušit přístup občana k úřadu především prostřednictvím internetu. Opava potřebuje navýšit vlastní kapacitu dostupného bydlení. Je nutné řešit otázku
odpadového hospodářství, čistotu města, výsadbu nové zeleně, dostatečné kapacity v mateřských školách, dostupnou a kvalitní veřejnou dopravu či parkování ve městě.
(jen)
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Časově ještě náročnější jsou pak úřední
záležitosti. „Řešíme například směny
pozemků, dále také budou nutné změny
územního plánu, protože jsme zjistili,
že některé pozemky i uprostřed areálu
mají jiné označení, než potřebujeme,“
nastínil Ležatka největší zapeklitosti.
Velkým problémem prý bude i umístění a vybudování většího parkoviště.
Potíží může být blízkost řeky Moravice.
„To je pro náš projekt absolutně nezbytná věc,“ podotkl Ležatka. „Vůbec jsem
také netušil, jak náročné je získat lázeňský status. To je vyřizování nejméně na
rok a půl, spíše ještě déle.“

„Noví majitelé jsou
zatím nejaktivnější“
Záchranná a rozvojová studie zasahuje
do dvou katastrálních území, a to obcí
Staré Těchanovice a Moravice. Podle těchanovického starosty Luďka Kozáka
je spolupráce se současnými majiteli na
velmi dobré úrovni. „Samozřejmě úřední náležitosti jsou náročné. U nás třeba
řešíme změny územního plánu – a tam
jsou jasně dané lhůty,“ podotkl starosta.
Na dotaz, jestli lze porovnat snahu
současných majitelů a těch dřívějších,
Kozák řekl, že ti nynější jsou dále.
„Také bych je označil za nejaktivnější
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Jako v Luhačovicích,
těší majitele lázní
a posunuli se výrazný kus dopředu. Například mají studii a zvládli bezpočet
jednání s památkáři,“ zhodnotil.
Ležatka při představení studie loni
v září uvedl, že se o přeměnu Jánských
Koupelí zajímá i jeden finančně silný investor, kterého však nechtěl jmenovat.
„A to trvá. Až bude jasno, že společně zvládneme všechny překážky, tak
jméno řekneme,“ vysvětlil Karel Ležatka. Jen prozradil, že jde o známého českého podnikatele.
Počínání sleduje i místopředseda regionálního spolku Zálužné Jan Zahnaš.
Jánské Koupele jsou jeho srdeční záležitostí, protože v nich pracovala jeho babička a on tam jako dítě každé léto jezdíval. „Do současných majitelů vkládám
velké naděje, protože další šance na záchranu už nebude,“ upozornil.
Jánské Koupele prožívaly největší
věhlas na začátku minulého století ještě
pod názvem Bad Johannisbrunn. Po druhé světové válce se místo stalo odborář-

Opuštěný areál kdysi slavných lázní si mohli před časem lidé prohlédnout
v rámci komentované prohlídky.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ
skou zotavovnou a od roku 1994 zůstalo prázdné a vystřídalo několik majitelů. Od roku 2005 je památkou.

Plán počítá s obnovou za nejméně miliardu korun a také s asi čtyřmi stovkami pracovních míst.

INZERCE

Nemocnice
N
i AGEL P
Podhorská
dh ká a.s. přijme
řij

LÉKAŘKU / LÉKAŘE
INTERNÍHO ODDĚLENÍ a CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

Nabízíme:
- možnost práce na částečný úvazek
- 25 dnů dovolené
- mimořádné platové ohodnocení a k tomu 3x ročně mimořádné odměny
- příspěvky na dětskou zimní nebo letní rekreaci
- podporu odborného i osobního růstu a dalšího vzdělávání
- propracovaný systém dalších ﬁremních beneﬁtů
Kontakt:
kariera@phn.agel.cz
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Česká republika

Má žena se mi líbí za všech
okolností i ve všech barvách
Často dostává role dobráckých až naivních mužů.
V reálném životě Lukáše Langmajera sice naivita
občas zaskočí, ale jinak prý stojí nohama na zemi.
Miluje rychlá auta a cestování karavanem.
„Chtěl jsem být závodníkem. Asi po tátovi, ten
rozbil každé auto, které měl,“ směje se. Sní také
o tom, že napíše knihu. Zatím testuje reakce svých
potenciálních čtenářů na sociálních sítích.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | V seriálu Slunečná Lukáš Langmajer tvořil pár s herečkou Bárou Jánovou
a spolu se mohli objevit také v drsné
reality show Survivor. „Viděli jste mě
tam? Neviděli! Takže jsem odmítl,“
říká k nabídce s tím, že žije prý svůj
vlastní survivor doma.
Máte krásnou ženu, která dříve bývala blondýnka, dnes je brunetka.
Co se vám více líbí a kde jste se vůbec seznámili?
Tak to jsem si tak jednou ležel v nemocnici s nějakými střevními problémy a náhle mi zazvonil telefon. Ačkoliv nikdy
nezvedám neznámá čísla, pro tentokrát
jsem udělal výjimku. A asi to byl osud.
„Dobrý den, tady Lucie Novotová, Lidové noviny,“ ozvalo se na druhém konci.
INZERCE

Vídám vás hodně na Instagramu,
kde sdílíte své pocity. Je to taková
osobní terapie?
Víte, to je občas takové moje zrcadlo.
Rád bych začal psát, ale ještě úplně nevím, jak na to. Tak to zatím zkouším
ve virtuálním světě Instagramu, kde dávám své krátké úvahy a postřehy na určitá témata, události.

Paní redaktorka Lucie se mnou tehdy
chtěla udělat rozhovor i s focením.
A stalo se a pár měsíců nato, ta krásná
blonďatá slečna, na vysokých podpatcích, v šedých džínách s krásným pozadím, změnila své příjmení a ze slečny se
stala paní. Paní Langmajerová.
Tak to je přímo romantické seznámení, ale neřekl jste mi, zda se vám
líbila vaše žena více jako blondýnka, nebo brunetka?
Má žena se mi líbí za všech okolností
i ve všech barvách.
Máte spolu dvě děti - Magdalénku
a Mikuláše, syn už chodí do školy.
Jak to jako otec zvládáte?
Syn chodí do třetí třídy a jestli to budeme zvládat, se pozná až tak v osmičce
nebo devítce. Důležité ovšem je, aby to
zvládal on, ne my. A možná právě proto, jsme si vybrali waldorfskou školu
a stejnou školku i pro holčičku, protože
jejich systém ctí svobodu osobnosti.
Je něco, co vás na výchově dětí překvapilo?
Každý den jsem mými dětmi něčím překvapen, každý den přinese něco nového,
na co leckdy hledám odpovědi. Moje
děti teď více vychovávají mě než já je.
Ony mají na všechno vždy odpověď.

Lukáš Langmajer

Narodil se 25. srpna 1980 v Plzni, je bratrem
taktéž herce Jiřího Langmajera.
■ Učil se automechanikem, posléze přestoupil
na gymnázium.
■ Než dostal smlouvu v Jihočeském divadle,
pracoval v regionálním rozhlase či televizi
a živil se i coby skladník.
■ Filmový debut si ale odbyl až v roce 2005
ve snímku Tomáše Vorla st. Skřítek.
■ Popularitu si získal o tři roky později, kdy měl
jednu z hlavních rolí úspěšné komedie Bobule.
■ Poté si zahrál v řadě komedií jako Babovřesky,
Muži v naději i dvou dalších pokračování „Bobulí“,
v seriálech Vinaři, Na vodě, Slunečná nebo
Okresní přebor.
■ Věnuje se také automobilovým závodům.
■ Je ženatý, má dvě děti.
■

V čem vidíte přínos sociálních sítí?
V marasmu této instagramové džungle,
kde se dozvím, kdo si udělal nová prsa,
kdo zhubl a co je nejlepší na celulitidu,
se dají najít i lidé, kteří mají co říct a kteří mě inspirují. A možná pak, v což doufám, je inspiruji i já. Například teď,
když nyní sdílím své cesty s dětmi
karavanem, tipy na výlety a dokonce jsem sám sebe otestoval
jako průvodce naší krásnou
krajinou. A reakce jsou zatím
pozitivní, tak se dá říci, že
jsem uspěl.

FOTO | HERMINAPRESS

„

Česká republika
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Závodění se
se mnou táhne
už od školky. Tam jsem
měl zcela jasno, že budu
buď závodníkem F1,
nebo popelářem.
Takže k závodění jste si teď přidal
karavaning. A vůbec, kde se ve vás
zrodila ta touha závodit?
Tak to mi nebudete věřit, ale závodění
se se mnou táhne už od mateřské školy.
Tam jsem měl zcela jasno, budu buď závodníkem F1, nebo popelářem. A můj
otec byl svým způsobem také závodník.
Rozbil každé auto, které měl. Dodnes
nevím, zda to byla touha závodit, nebo
jen neschopnost zatočit do zatáčky.
To je stejně zvláštní, jak hodně dětí
chce být popelářem, asi je láká ta jízda velkým popelářským vozem.
Ale co vaše žena, nebojí se o vás?
Manželka, kdyby se o mě nebála, tak už
se mnou dávno není. K lásce starost
o toho druhého přece patří, ať už má
jako koníčka sbírání hub nebo závodění. A popravdě, v mém případě by byl
sběr hub fatální. Takže ona je vlastně
spokojená, že jenom závodím.
Máte za sebou už velký počet rolí,
ale z poslední doby je to populární
Slunečná, kde jste se pravidelně
jako řidič Vilém objevoval v hlavním
vysílacím čase v televizi. Byla vám
tato postava blízká?
S Vilémem mám společnou vášeň
pro rychlá auta a touhu pomáhat lidem,
když je to v mých možnostech. A podle
mých dosavadních životních zkušeností
máme ještě společnou naivitu.

Lukáš Langmajer s Tomášem Klusem při natáčení komediálního seriálu Na vodě
(2016). Na snímku vpravo se synem Mikulášem a dcerou Magdalénou.
FOTO | ARCHIV MAFRA, HERMINAPRESS

Vaše láska ze Slunečné Bára Jánová
se zúčastnila reality show Surivor,
šel byste do něčeho takového vy?
Nabídku na účinkování v této reality
show Survivor jsem dostal, a protože
jste mě tam neviděli, tak vám musí být
jasné, že jsem odmítl. Já si totiž svůj
vlastní, osobní Survivor žiju tady a teď.
A tam jde občas také „o přežití“.
Jak snášíte popularitu, když vás lidé
poznávají a chtějí se s vámi fotit?
Slavný herec pan Miloš Kopecký jednou řekl památnou větu: „Pokud se herec musí u doktora představit, tak ve své
profesi udělal něco špatně.“
Herec, karavanista, závodník a prý
i model, to bych do vás neřekla…
Pravda je, že módu jsem nikdy moc neřešil. Co mi žena dala, to jsem vynesl,
a tak mě ani ve snu nenapadlo, že bych

mohl být modelem. A pak se ten zázrak
stal a já jsem ambasadorem české značky oblečení pro chlapy Bushman. A asi
si mě všimli a zavolali si mě do Brna
na módní veletrh Styl a Kabo. Jen doufám, že nebudu muset na molo.
A ještě teda ve výčtu vašich oblíbených činností jsme zapomněli na saunu, prý jste vyloženě saunový typ…
Tak to sedí, miluju saunu a moc rád
bych ji měl, ale zatím se chodím saunovat k sousedovi a i s dětmi, kterým se to
také zalíbilo.
To všechno, hlavně teda ten modeling, s sebou nese péči o vzhled, co
pro sebe a pro svoji postavu děláte?
Pravidelně už devět let běhám. Předtím jsem chodil do posilovny, ale pak
jsem ty peníze raději investoval do dětí
a začal běhat. To je zadarmo. Když je

čas, běhám i třikrát týdně. Běhám sám,
a tak jsem si chtěl i poměřit síly s ostatními a absolvoval jsem i pár závodů.
A zjistil jsem, že jsem pomalej, ale spokojenej.
A co divadlo, filmová role, kde vás
můžeme aktuálně vidět?
Už mohu prozradit, že mě čtenáři budou moci vidět v seriálu Dobré zprávy
na TV Prima. Ten bude mít premiéru
na konci srpna. A mám za sebou čerstvou premiéru komedie na Letní scéně
Harfa – Ani o den dýl s Míšou Maurerovou a Liborem Jeníkem.
Léto je za polovinou, nemůžu si
přesto odpustit obvyklou otázku:
Jak si představujete ideálně strávenou dovolenou?
Jako z knihy Julese Vernea – dva roky
prázdnin. Jen bych nemusel být na lodi.

INZERCE

Nechceme opustit místo, kde jsme již zapustili kořeny
Manželé Karel a Eva Kábrtovi kdysi koupili vilu v Černošicích a strávili tam nádherných
27 let. Okolní krajina je naprosto okouzlila. Zvykli si na to, že z terasy vidí řeku Berounku
i vrch Cukrák. Také znali všechny sousedy, s nimiž se často během léta setkávali, společně
grilovali a povídali si dlouho do noci.
Pan Karel, jakožto nadšený zahradník, vytvořil kolem
domu překrásnou květinovou zahradu, z níž byla potěšená i jeho žena Eva.
Postupem času se však u pana Karla začaly objevovat vážné zdravotní problémy, které ho donutily odejít
do předčasného důchodu.
„Protože jeho stav vyžadoval neustálou péči, musela jsem
nakonec zaměstnání opustit i já a rovněž jít do předčasného

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

důchodu,“ líčí paní Eva. „Po několika měsících jsme se dostali do problémů se splácením účtů.“
Paní Eva se s nastalou situací svěřila jednomu z jejich
blízkých sousedů. Byla z toho opravdu zoufalá. Ve vile
v Černošicích už dávno zapustili s manželem kořeny,
bydleli tam většinu života, považovali ji za svůj domov
a nyní to vypadalo, že ji budou muset opustit. Nedovedla si představit, že po letech strávených v obklopení květinové zahrady by se stěhovali do bytu někam do města.
„Soused mi řekl o Rentě z nemovitosti. To bylo poprvé, co
jsem o zpětné hypotéce slyšela, ale hned mi svitla naděje,“
vypráví paní Eva. Vzápětí si o ní vyhledala informace na internetu a sešla se s obchodním zástupem firmy FINEMO.
CZ, která na českém trhu Rentu z nemovitosti nabízí.
„Příjemná obchodní zástupkyně mě ujistila, že i nadále
zůstaneme vlastníky nemovitosti,“ říká nadšeně paní Eva,
které se velmi ulevilo, protože mohli s manželem zůstat
bydlet na místě, na kterém jim velmi záleží.

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Au! Něco mě píchlo a začíná mi
Co víc bolí, bodnutí včely, nebo vosy? Schmidtova
stupnice ukazuje bolestivost hmyzích žihadel či
kousnutí. Vosa a včela jsou v polovině. Rada na
začátek: Tohle nikdy sami nezkoušejte!
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Chcete vědět, zda bolí víc žihadlo
od včely, nebo od vosy? Pomoci by
mohla tzv. Schmidtova stupnice. Jejím
autorem je dosud žijící americký entomolog Justin Orvel Schmidt, který se
rozhodl zasvětit svůj výzkum právě měření bolestivosti žihadel a dalších hmyzích útoků na člověka. Z etických důvodů provedl praktickou část sám na sobě
a za desítky let pocítil stovky různých
bodnutí, štípnutí či kousnutí.
Zaměřil se na jeden z největších hmyzích řádů Hymenoptera, tedy blanokřídlí, kam patří například včely, vosy, mravenci nebo čmeláci. V Česku sem náleží asi sedm tisíc, ve světě pak 150 tisíc
druhů. Schmidt všechny útoky přežil,
což indikuje, že velká část hmyzu není
pro člověka smrtelně nebezpečná. Pokud se ovšem neobjeví alergie. Vědec
následně sestavil tzv. „Schmidtův index
bolesti při bodnutí“, kde stovky útoků
ohodnotil na stupnici od 0 do 4.

„

Téměř
příjemné, jako
když vás milenec kousl
do ušního lalůčku příliš
silně,“ popisuje
entomolg Schmidt první
úroveň bolesti.
„Nula“ jsou bodnutí, která bývají na
člověka zcela neúčinná, „čtyři“ pak bodnutí nejbolestivější, kam Schmidt zpočátku přidal pouze jihoamerického mravence s přídomkem „projektilový“, neboť jeho žihadlo připomíná bolestí střelné zranění. Svůj seznam 75letý vědec
postupně rozšiřoval a dnes tvrdí: „Za
svůj život jsem byl bodnut většinou bodavých blanokřídlých.“

Číslo 1 jako drobná jiskřička
A jaké jsou výsledky jeho celoživotní
práce? Úroveň bolesti 1 charakterizuje
jako lehkou, prchavou, pomíjivou a téměř příjemnou.
„Je to pocit jako drobná jiskřička, který sežehla jediný chloupek na vaší paži,
nebo jako když vám vytrhnou z ruky
chloupek. Téměř příjemné, jako když
vás milenec kousl do ušního lalůčku pří-

liš silně,“ popisuje Schmidt. Takové bolesti způsobuje podle něj většina malých včel, pár druhů vos a mravenců.
„Bolest trvá pět minut či méně,“ dodává
americký vědec.

Úroveň bolesti 2:
Včely, vosy i sršně
Druhá úroveň bolesti je Čechům asi nejznámější. Schmidt v této kategorii vychází z bodnutí včely medonosné, od
této bolesti pak odvozuje další s podobnou intenzitou. Většina bodnutí
ze skupiny blanokřídlých má intenzitu 2. stupně. Schmidt sem
řadí například vosu obecnou, sršně holohlavého ze Severní
Ameriky, ale i českou sršeň
obecnou či včelu východní,
asijský ekvivalent evropské
včely medonosné. A některé
mravence. Bolest trvá mezi
pěti a deseti minutami.
Pokud člověka kousne
třeba druh afrického mravence útočící na termity,
je to podle Schmidta podobný pocit jako „vysilující bolest při migréně
obsažená ve špičce vašeho prstu“. Naopak bodnutí vosy charakterizuje jako „žhavé a zakouřené, téměř neuctivé“
a říká k němu: „Představte si, že vám W. C. Fields
(americký komik proslulý neurvalým
chováním, pozn. red.) uhasí na vašem jazyku doutník.“

Úroveň bolesti 3. Tady
končí veškerá sranda
Sem patří mnoho druhů mravenců a
vos, které ale v Česku nežijí. Asi největší bolest této skupiny způsobuje tvor
známý pod jménem „sametový mravenec“, který má díky svému bolestivému
žihadlu přezdívku „zabiják krav“.

Král žihadel Justin Orvel
Schmidt (vlevo s „býčím“ mravencem na nose) se ve jménu
vědy nechal bodnout či kousnout hmyzem více než tisíckrát.
Vy nic takového nezkoušejte, při
alergii může mít takové počínání
tragické následky. Vlevo nahoře
vosa zrovna dává žihadlo. Vpravo
nahoře chovatel se svými včelami.
FOTO | ANNAVAVRÍKOVÁ, MAFRA,
ARCHIV JUSTIN O. SCHMIDT

O mravence se ale nejedná, je
to bezkřídlá parazitická vosa žijící na
jihu USA. Samci křídla mají, zato žihadlo ne. Bolest je silná, pulzující, šíří se
ve stále se zvětšujícím kruhu a trvá asi
30 minut. Další druhy vos obývající zejména Střední a Jižní Ameriku jsou červená a červenohlavá papírová vosa.
U první trvá bolest poměrně krátce, i
jen minutu, je však velmi intenzivní.
Tyto vosy ve chvíli ohrožení vystříknou

jed i uvnitř hnízda, což je signál pro
celé společenství k útoku, přidat se mohou i další hnízda v okolí a na vetřelce
zaútočí společně.
Do skupiny patří i v USA žijící mravenec marikopský, jehož jed je považován za jeden z nejsilnějších v říši hmyzu. Používá žihadlo, jedno bodnutí člověka nezabije, ale 12 žihadel muže
usmrtit až dvoukilogramovou krysu.
„Je to jako osm hodin vrtání vrtáku pod
zarostlý nehet na palci,“ popisuje
Schmidt.
Velkou bolest, po které se člověku po
žihadle roztřese paže, způsobuje i „býčí
mravenec“ z východní Austrálie.

Česká republika
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otékat ruka. To je bolest jak čert
Úroveň bolesti 4: Mravenec
z pralesa a vosa hrabalka
Dvě nejbolestivější žihadla na světě
způsobuje vosa a mravenec. Druhé nejbolestivější žihadlo na světě používá
vosa z čeledi hrabalek známá jako „tarantula hawk“, tedy něco jako „jestřáb
lovící tarantule“. Přezdívka znamená,
že vosa stejně jako jestřáb krouží a hledá doupě tarantule. Když ucítí specifické feromony, snese se na zem, vleze
dovnitř a pavouka rychle bodne. Tarantule je paralyzovaná bolestí a nemůže
se hnout. Vosa jí pak na břicho naklade
larvy a zmizí. Larvy postupně začnou
žrát pavouka za živa.
Žihadlo hrabalky dokáže pěkně zatopit i člověku. Tyto vosy jsou poměrně
učenlivé a nebodnou bez provokace.
Když ano, začíná horor. Postižený padne na zem a pět minut může pouze křičet. „Je to okamžitá, nesnesitelná, neutuchající bolest, která jednoduše vypne
schopnost člověka dělat cokoli, kromě
křiku. Mentální disciplína v těchto situacích prostě nefunguje,“ popsal bolest jistý výzkumník s tím, že několik následujících hodin vpich nesnesitelně svědí.
Složení jejího jedu je dodnes neznámé.

Sršeň obecná v blízkosti svého hnízda vše zuřivě napadá. FOTO | ARCHIV
MAFRA, ABC NEWS, WIKIPEDIE

Cow killer. Jako zabiják krav je
v Americe označována vosa, jejíž
samice nemají křídla.

Kousnutí jako průstřel
kulkou z pistole
Nejbolestivější žihadlo na planetě má
mravenec jménem Paraponera clavata,
který obývá pralesy Střední a Jižní Ameriky. Na Schmidtově indexu se umístil na
první příčce hned na počátku výzkumu.
V Brazílii se nazývá „projektilový“,
protože jeho útok bolí jako průstřel kulkou, nebo „24hodinový“, což odkazuje
na bolest, která téměř bez změny vydrží
právě po celých 24 hodin.
„Je to čistá, intenzivní, oslnivá bolest, asi jako chůze po žhavém dřevěném uhlí s osmicentimetrovým hřebíkem zapíchnutým do paty,“ popisuje
své pocity z kousnutí Schmidt.

Vosa z čeledi hrabalek (na fotce vlevo) útočí na pavouka tarantuli.
Krásná slunečnice láká hmyz. Vosí bodnutí označuje entomolog Schmidt za
„žhavé a zakouřené, téměř neuctivé“.
FOTO | MARTIN VESELÝ, MAFRA
Bolest způsobuje jed zvaný poneratoxin, po bodnutí se objeví horečka, studený pot, nevolnost, zvracení, otečou lymfatické uzliny i místo bodnutí, přidá se
srdeční arytmie či velmi zrychlený tep.
Ve stolici se po čase objeví krev.
Brazilští indiáni používají mravence
jako iniciační rituál pro své válečníky. Z
listů vyrobí rukavici podobnou chňapce,
do které vloží 80 omráčených mraven-

ců. Buď jednu, nebo i dvě. Když si mladík rukavice oblékne, starší indián mravence kouřem probudí a rozdráždí. Mladý chlapec musí vydržet 5 až 10 minut.
Když mu rukavice sundají, kvůli jedu
jsou chlapcovy ruce dočasně paralyzovány a mohou se nekontrolovatelně třást.
K úplnému dokončení zasvěcení musí
chlapci projít zkouškou 20krát v průběhu několika měsíců nebo dokonce let.

Paraponera clavata. Podle Schmidtova seznamu je útok pralesního
mravence vůbec nejbolestivější.

INZERCE

SEZÓNNÍ DOPRODEJ
BAZÉNŮ A VÍŘIVEK
Bazén Prism Frame, Ø 366 x v 99 cm, 8592 l,
vč. kartušové filtrace a bezpečnostních schůdků

5.290,-

4.450,-

Tato nabídka platí od 11. 8. 2022 do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 8. 2022. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Chyby a změny jsou vyhrazeny. Kompletní sezónní doprodej najdete na www.bauhaus.cz.

Nakupte
on-line na
bauhaus.cz
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né kuchyně bývá veliký, tedy určitě ochutnávejte postupně. Nesnažte se první den
sníst všechno.

Na dovolené
se nesnažte sníst
a vypít všechno
hned první den
Dovolená by neměla
být svátkem obžerství,
a to navzdory lákadlu
all inclusive pobytů.
„Zvlášť to platí
u alkoholu,“ upozorňuje
lékař Ladislav Krajči.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Přejíst se několikrát denně „k prasknutí“ a k tomu vše zapít litry alkoholu,
to není pro tělo nic zdravého. Stejně tak
pokud vyrazíte do kempu a každý den grilujete nebo si opékáte uzeniny na ohni.
I to vám může tělo vrátit v podobě žlučníkových kolik, zažívacích potíží či průjmů.
„Zvláště na Středním východě nebo v oblastech severní Afriky pozor na pití vody
z kohoutku, často je jen užitková,“ varuje
lékař Ladislav Krajči (na snímku) z interní
ambulance Synlab.
INZERCE

V čem lidé obvykle chybují při stravování na dovolené?
Nejčastější chybou je nedodržení hygienických postupů při přípravě jídla. Týká se to
hlavně individuální turistiky a kempování.
Velkým a frekventovaným rizikem je ledová tříšť v nápojích či zmrzlina ve stáncích
rychlého občerstvení. Problémem je také
pití vody z vodovodního kohoutku v restauraci či v hotelu hlavně na Středním východě nebo v oblastech severní Afriky,
kde je voda z kohoutku často jen užitková.
Řada turistů si „veze“ s sebou na dovolenou žlučníkové kameny nebo jiné zdravotní problémy spojené se zažíváním. A když
si zapomenou vzít s sebou léky na tyto potíže, může to dovolenou pěkně znepříjemnit. Každopádně doporučuji spíše než all
inclusive pobyt zvolit polopenzi, kdy zdravotní problémy tolik nehrozí. Také bych
se vyhnul pouličním prodejcům jídla.
Když už na pobyt „sněz a vypij,
co zvládneš“ vyrazím a několikrát
denně stojím před stoly, jež se prohýbají pod nabídkou nejrůznějších jídel,
jak se nepřejíst?

Co když to nevydržím a přejím se?
Když člověk překročí své limity, obvykle
si příroda pomůže sama a požité jídlo kvapem odejde horem nebo dolem, obvykle
s velkou úlevou. Pokud mají potíže těžší
průběh, pomůže rehydratace a remineralizace popíjením čaje s trochou soli nebo
převařené či balené vody.

FOTO | SHUTTERSTOCK A ARCHIV MAFRA

Tyto pobyty jsou mezi turisty velice oblíbené. Problémem je, že mnozí turisté,
především „začátečníci“, mají
pocit, že musí všechno ochutnat
a vypít naráz, včetně alkoholu, a přeženou
to, někdy i opakovaně. Když se přejíte,
v tom lepším případě vynecháte další jídlo, než vám vytráví, a pak s rozmyslem vybíráte, abyste chybu neopakovala. Nebo
vynecháte, co vám nesedlo. V dalších
dnech obvykle zjistíte, že nabídka švédského stolu se opakuje, tedy nakonec
ochutnáte vše, včetně nápojů, aniž byste
se musela přejídat.
Máte nějaká konkrétní doporučení,
jak se u švédských stolů chovat?
Je těžké při tak široké nabídce obecně radit, co kombinovat a co ne. Spíše je třeba
po zhlédnutí nabídky akceptovat své zvyklosti v jídelníčku a snažit se při výběru
o kombinaci jídel a jejich množství tak,
aby to zvládl žaludek. Výběr teplé a stude-

Pokud je mi stále špatně a stav se nelepší, co pak?
Jestliže člověk ví, že je jinak zdráv, obvykle po vyprázdnění žaludku a střev a rychlé
rehydrataci může opět konzumovat vše bez omezení. Jestli má
ale žlučníkový záchvat
a nemá s sebou léky, musí
vyhledat lékařskou pomoc. Každopádně je potřeba vyhnout se dietním chybám, nejíst příliš tučné,
smažené či přehnaně sladké věci a „netláskat“ vše dohromady. Důležitá je také
dobře vybavená lékárnička.
A co kempy? Spousta lidí vyráží pod
stan, kde si připravují jídla sami. Často grilují a opékají buřty na ohni. Jaká
úskalí hrozí tam?
Grilování patří mezi zdravější způsoby přípravy jídla a je ve světě i u nás velice oblíbené. Existují různé typy grilů, pokud to
grilující umí, pak je jedno, na čem stravu
připravuje. Každopádně u masa je potřeba
ohlídat, aby bylo dobře propečené. V nedávné době se v Česku u dětí objevily případy krvavých průjmů právě z nedopečeného masa při grilování. A i zde je důležitá střídmost v konzumaci grilovaných jídel. U opékání buřtů je třeba dbát hlavně
to, aby se opékalo nad ohněm a na kvalitním dříví, a aby se uzenina nespálila.
KAMILA HUDEČKOVÁ

INZERCE

BEZ ČEHO SE V LÉTĚ
ROZHODNĚ
NEOBEJDETE
Strie? Těžké, nateklé
nohy? Zapařená pokožky
či únava z každodenních
ejte!
stresujících situací? Nezoufejte!
Máme pro vás 4 skvělé tipy, které vám
ak budete
zaručeně pomohou a vy si tak
é léto!
moci užít nejen bezstarostné

ZAPAŘENÁ POKOŽKA?
MÁME ŘEŠENÍ!
Zapařená pokožka se projevuje jako zarudnutí nejčastěji v oblasti vnitřní strany stehen a genitálií,
pod prsy či v záhybech kůže. Tyto svědivé mokvající opruzeniny dokážou pořádně znepříjemnit život
každému dospělému jedinci. Na tento intimní problém existuje osvědčené řešení z lékárny!
Vsaďte na přípravek IntimComfort®, který
předcház a mírní projevy opruzené nebo
předchází
zapařené
zapařen pokožky. Obsahuje speciální
roztok u
určený k boji proti opruzeninám.
Přípravek je rovněž doplněný o výtažek
Příprave
z heř
heřmánku, který má skvělé dezinfekční,
fekčn regenerační a zklidňující účinky.
y Díkyy tomu tlumí projevy svědění
pokožky a udržuje ji
pokož
mikrobiálně
čistou.
mikro
Přípravek je k dostáPřípr
ní vve dvou variantách: jako vlhčené
tá
ubrousky nebo ve
ub
spreji.
sp

SKONCUJTE S OTOKY VE VTEŘINĚ
S KONOPNÝM SPREJEM!
Máte nohy těžké, nateklé a unavené? Hledáte rychlé řešení? Vsaďte na pohotový sprej Venosil se snadnou aplikací a rychlým vstřebáváním!
Konopný sprej Venosil s chladivým efektem poskytuje okamžitou úlevu a osvěžení těžkým, oteklým a unaveným nohám. Konopí, rutin, kostival, arnika a boswellie zmírňují otoky i pocity těžkosti, chladivá máta nohy příjemně osvěží. Jedinečná forma spreje
umožňuje aplikaci bez rozmazávání a vstřebávání během několika vteřin. Dopřejte svým
nohám okamžité osvěžení, úlevu a sametovější vzhled pokožky.
Skoncujte s otoky ve vteřině s konopným sprejem Venosil. K dostání v lékárnách
a zdravých výživách také ve formě mazání.

NEDEJTE STRIÍM ŠANCI!

Těhotenství je pro pokožku velmi náročné období. Kůže se napíná a zvětšuje tak, že může dojít k popraskání její svrchní části a vzniku strií. Důležitá je především prevence!
Jako zaručený pomocník za
zaměřený na problematiku strií se maminkám výborně
osvědčil tělový krém z lékárny Elasti-Q® Exclusive. Je urosv
čen
če
en hlavně pro těhotné a kojící ženy, ale doporučuje se
používat i po porodu, kdy napomáhá
odstranit strie již vzniklé. Přípravek obsahuje kombinaci
ve
elastinu, D- panthenolu,
e
kkyseliny hyaluronové a vitaminu E, která kůži nejen
ta
chrání, ale napomáhá také
ch
její hydrataci a pružnosti.
je
Elasti-Q® Exclusive krém
El
je obohacen také o účinné
látky pupečník a kozinec.
lát
Pupečník regeneruje, zklidPup
ňuje a vyhlazuje kůži, koňuj
zinec zase zvyšuje pevnost
zine
pokožky.
pok

U
SÍLA HOŘČÍKU
Z MRTVÉHO
MOŘE ZBAVÍ
ÚNAVY
A STRESU!

HOŘČÍK
z MRTVÉHO
MOŘE

Se stresovými situacemi se potkáváme dennodenně. Často s sebou přináší únavu, nervozitu, a dokonce i ztrátu koncentrace. Nedovolte, aby vás
stres a vyčerpání dále ničily. Spolehněte se na sílu
hořčíku z Mrtvého moře.
Vyzkoušejte Magnezum Dead Sea z prémiové řady Da Vinci Academia. Tento jedinečný doplněk stravy se vyznačuje
unikátní kombinací přírodního hořčíku z Mrtvého moře
(Dead Sea) a vitaminů B6 a B12, díky které budete lépe
zvládat únavu a vyčerpání. Hořčík rovněž přispívá k normální nervové a psychické činnosti. Jeho pravidelný přísun vám
proto pomůže dokonaleji zvládat stres, nervozitu, navíc podpoří vaši koncentraci. Přispívá také ke správné činnosti svalů,
takže se již nebudete muset bát křečí při náročnější fyzické
aktivitě. K dostání ve vaší lékárně.
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„Kamarád“ cibule s jemnější chutí
Pěstovali jej už staří
Egypťané a své místo má
i v české kuchyni. Z pórku,
jehož hlavní sezona je
v srpnu, totiž připravíte
nejen oblíbené polévky,
ale také slané koláče.

Koláč se slaninou a pórkem
Na 4 porce potřebujeme: 1 balení listového těsta, sůl, 1 pórek, 1 lžíci olivového oleje, 1 rajče, 1 větvičku rozmarýnu, 3 vejce, 100 ml smetany, 100 g
slaniny nakrájené na plátky, 100 g strouhaného tvrdého sýra. Postup: Listové těsto rozválíme na plát o šířce asi 0,5 cm. Pekáček vyložíme pečicím
papírem a plát těsta do pekáčku vložíme tak, aby vznikl asi 2 cm vysoký okraj. Střed těsta propícháme vidličkou, zakryjeme pečicím papírem, který
posypeme tenkou vrstvou soli (aby těsto uprostřed příliš nevyběhlo). Pečeme v troubě předehřáté na 200 °C asi 10 až 12 minut. Po upečení papír se
solí opatrně odstraníme. Pórek očistíme a nakrájíme na kolečka. V pánvi rozehřejeme olej. Pórek nasypeme do pánve, zlehka osolíme a zvolna ho
opečeme. Rajče omyjeme a nakrájíme na plátky. Rozmarýn nasekáme nadrobno. Do misky vložíme vejce, nalijeme smetanu, přisypeme rozmarýn,
dle chuti osolíme a vše důkladně promícháme. Na předpečené listové těsto postupně klademe rajčata, pórek, plátky slaniny, vše zalijeme vaječnou
směsí a nakonec posypeme koláč strouhaným sýrem. Tmavší okraje koláče zakryjeme alobalem a pečeme v troubě předehřáté na 170 °C asi 25 minut.

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 32 %

SELVO 41000

79 900 Kč

Dojezd 50 km

53 990 Kč

Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km

Testovací jízda ZDARMA
Hydraulické kotoučové
brzdy

Frittata s pórkem
a sýrem feta

Na 4 porce potřebujeme: 300 g pórku,
100 g cherry rajčátek, olivový olej, sůl,
pepř, 8 vajec, 60 ml mléka, 150 g sýra feta.
Postup: Pórek omyjeme a nakrájíme ho
na menší kousky. Omytá cherry rajčátka
rozpůlíme. Na pánvi si rozehřejeme
olivový olej. Na olivovém oleji restujeme
pórek asi 5 minut dozlatova, osolíme
ho a opepříme. Vejce rozmícháme v misce
s mlékem. Osolíme je, opepříme, přidáme
rozdrobenou fetu, orestovaný pórek
a promícháme. Zapékací misku
vymažeme olejem. Směs vlijeme
do zapékací misky a pečeme ve vyhřáté
troubě při 200 °C asi 20 minut. Před
podáním dochutíme solí a pepřem.

Kroupová polévka
s pórkem

USB k nabíjení telefonu
Výkon 1000 W
Nový výrobek
10x delší životnost
baterie za příplatek
Ostrava

BG Technik cs, a.s.,
Výstavní 123/11,
tel.: 596 781 718, 602 750 655

Šumperk - Vikýřovice

Nazet, s.r.o.,
U Kaple 339,
tel.: 583 212 419, 602 571 968

Hranice

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

Nový Jičín

Zahradní centrum HUSQVARNA,
Nerudova 50,
tel.: 774 864 206

Další nejbližší prodejny: Frýdek-Místek,

Olomouc 2x,
Přerov, Konice a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Na 4 porce potřebujeme: 200 g středních
ječných krup, 2 lžíce sádla, 1 cibuli,
200 g mrkve, 100 g kořenové petržele,
100 g celeru, 10 g hladké mouky, 1 lžičku
mleté sladké papriky, 1000 ml masového
vývaru, 50 g pórku, sůl, mletý černý pepř,
špetku muškátového oříšku.
Postup: Kroupy propláchneme horkou
vodou, dáme do hrnce, zalijeme
studenou vodou a necháme namočené
zhruba dvě hodiny. V hrnci na
rozehřátém sádle opečeme nadrobno
nakrájenou očištěnou cibuli, mrkev,
kořenovou petržel a celer. Přisypeme
mouku, sladkou papriku, krátce
orestujeme a zalijeme vývarem.
Přivedeme k varu a vaříme 10 minut.
Pak přidáme scezené propláchnuté
kroupy a na mírném plameni vaříme
za občasného míchání asi 20 minut.
Nakonec přidáme na kostičky nakrájený
očištěný pórek a polévku dochutíme
solí, pepřem a muškátovým oříškem.
Krátce provaříme a podáváme.
Zdroj receptů: Kulinární studio MAFRA

INZERCE

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
11. 8. – 17. 8. 2022

Skleněné
dózy se slevou
za nákupy.
MAX.

5

BALENÍ

osoba/den

5,90
8,90�

33%

DEZERT SE
ŠLEHAČKOU BONI
s vanilkovou, čokoládovou
příchutí | 200 g

100 g 2,95 Kč

KUŘE
chlazené
cena za 1 kg

69,90
89,90

22%

ZMRZLINA RIOS PREMIUM
vlašský ořech,
čokoláda,
jahoda | 1 l

49,90
69,90

1l

28%

TOALETNÍ PAPÍR WIPPY*
různé druhy
16 ks

1 ks 5,62 Kč

16

BRAMBORY
KONZUMNÍ RANÉ
volné
cena za 1 kg

89,90

7,90
19,90

ilustrační foto

60%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády. Fotografie mohou být ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
*Sleva je poskytována za body za nákupy v prodejnách Penny Market. Body za své nákupy můžete získat
od 30. 6. do 17. 8. 2022. Získané body lze uplatnit do 24. 8. Akce platí do vyprodání a vydání zásob v
jednotlivých prodejnách Penny Market s. r. o. Částka pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev,
částek za vratné obaly a loterijní služby. Podrobná pravidla na www.penny.cz.
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S TERIBEARem pomůžete během i chůzí
ČR | Čtvrtstoletí, to už je výročí, které
stojí za to pořádně oslavit. Tereza Maxová a její nadace pětadvacet let své práce
pro opuštěné a ohrožené děti připomenou i populární akcí TERIBEAR hýbe
Prahou aneb Prima den s medvědem
Powered by ŠKODA AUTO.
Týdenní happening na Letné odstartuje v pondělí 12. září v 17:00 hodin, skončí v neděli 18. září v 16:00 hodin.
Pomocí TERIBEAR čipu, umístěného ve startovním čísle, se vám budou načítat kilometry dosažené na TERIBEAR okruhu dlouhém zhruba jeden
a půl kilometru. Kilometry se zaznamenají na vaše elektronické konto, takže
budete mít přehled prostřednictvím průběžné výsledkové listiny, jak jste po-

mohli. Areál je přístupný nonstop –
po dobu sedmi dnů tak můžete vyběhnout nebo se projít v kteroukoli denní či
noční hodinu, a to i opakovaně.
Jak se přidat? Online registrace za jednorázový poplatek 250 Kč zahrnuje pořízení čipu opravňujícího k volnému pohybu na trati po celou dobu konání
akce. Prodej registrací je uskutečňován
jménem Nadace Terezy Maxové dětem
v rámci veřejné sbírky číslo:
S-MHMP/1501799/2012 a částka je určena na pomoc dětem.
Částka, kterou účastníci svým pohybem věnují jedné z deseti konkrétních
oblastí pomoci v rámci aktuálních příběhů, je 25 korun a hradí ji převážně partneři nadace.

INZERCE

Velký výběr ročních vozů

SKLADEM

Ušetřete

až 40 %

Tovární záruka

až 5 let

Satelitní zabezpečení

zdarma

Nedovoluje vám časové vytížení
nebo třeba zdravotní stav zúčastnit se
akce osobně, či nejste v září v Praze, ale
chcete být součástí společné komunity
pomáhajících? I to je možné.
Právě proto nadace pořádá veřejnou
sbírku pro všechny kamarády médi TERIBEARa. Do sbírky Friends of TERIBEAR může přispět každý. Stačí se podívat na web https://friendsofteribear.teribear.cz/. Generálním mediálním partnerem je Mediální skupina MAFRA. (re)
„Konec gaučingu, konec izolace, v září
pojďme všichni sportovat na Letnou,“ láká
Tereza Maxová na happening TERIBEAR
hýbe Prahou 2022.
FOTO | ARCHIV MAFRA
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CNN PRIMA NEWS
TVÁŘE TELEVIZNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ

Na podzim o volbách i zdražování
L

éto se už přehouplo do druhé poloviny, a i když to školáci neslyší rádi,
blíží se podzim. A jak už to bývá,
bude ve znamení novinek v televizi
a spousty zajímavých zpravodajských témat. Plány na podzim představila nedávno na tiskové konferenci zpravodajská
multiplatforma CNN Prima NEWS.
Jak se ukazuje, vedle komunálních a senátních voleb bude hlavním tématem zdražování a také to, jak ušetřit, aby to rodinné
rozpočty co nejméně bolelo.
CNN Prima NEWS proto se začátkem
podzimní sezony divákům nabídne oblíbený pořad Co na to vaše peněženka v novém kabátě a s rozšířeným týmem moderátorů. Vedle Lucie Hrdličkové a Petra
Musila se do ekonomických témat obuje
také Petr Suchoň (na snímku).
„Jsem rád, když můžu lidem svou prací
nějak pomoci. Stává se to třeba u zpráv o
hledaných osobách, díky kterým se lidé
najdou. Nebo ve chvíli, kdy divákům poradíte tak, že jim to usnadní život. A to přesně budeme s kolegy dělat v pořadu Co na
to vaše peněženka,“ říká Petr Suchoň, kteINZERCE

tak, aby to jednoduše pochopili i normální
lidé, kteří nemají v hlavě databanku s kalkulačkou a na zdi pověšený diplom z ekonomické fakulty. Snažíme se zkrátka ukázat lidem, co se děje, proč se to děje a co
udělat, aby pomohli rodinným rozpočtům. To v současné krizi bude potřeba
čím dál víc,“ vysvětluje Suchoň.

S politiky zacílí na obce
FOTO | FTV PRIMA

rý mimo to moderuje i HLAVNÍ ZPRÁVY
ve dvojici s Gabrielou Laškovou.
Co na to vaše peněženka poběží nově
od pondělí do čtvrtka v klasický čas 18:00
na CNN Prima NEWS. A změn se nedočká jen čas, ale i koncepce. Prostor budou
totiž dostávat jak experti, tak i politici s přímým vlivem na daná témata. „Co na to
vaše peněženka umí to, co v mnoha jiných
pořadech chybí. Vybrat si složité ekonomické téma, které se ale většinou dotýká
nás všech. A pak tuhle problematiku
vezmeme a vysvětlíme ji spolu s experty

Experti sice ekonomickým problémům rozumí, ovšem dění v politice jen těžko ovlivní. Proto se v „Peněžence“ budou pravidelně objevovat i politici. „Je důležité zeptat
se těch, kteří mohou přímo ovlivňovat zákony nebo navrhnout pomoc těm, již to nejvíc potřebují. A ptát se v našem vysílání budou mimo jiné i diváci. Chceme ukazovat
problémy reálných rodin, které mají kvůli
zdražování energií nebo potravin existenční potíže, a konfrontovat politiky s realitou
běžných lidí. Z Poslanecké sněmovny
nebo úřadů je někdy do českých vesnic
a měst daleko. Věřím, že s nejčistším záměrem poukážeme na problémy, které je nut-

né řešit, a třeba tak některým politikům otevřeme oči,“ přemýšlí Petr Suchoň.
Podzim bude také patřit volbám, které
se uskuteční už na konci září. CNN Prima
NEWS spustí předvolební vysílání hned
se začátkem školního roku a hlavním heslem bude „S námi volby rozhodnete“.
Vedle tradičních superdebat s publikem ve studiu a hlasováním o nejpřesvědčivějších politicích prostřednictvím
QR kódů diváky čeká i unikátní průzkum.
Vznikl ve spolupráci se střediskem empirických výzkumů STEM a rozděluje obce
v celém Česku do šesti kategorií.
„S nadsázkou můžu říct, že díky průzkumu víme, co obyvatele daných měst a vesnic doopravdy trápí. Kategorie ukazují třeba postindustriální obce, úspěšné obce nebo
ty, které mají strukturální potíže. Je to neuvěřitelně zajímavé,“ říká Petr Suchoň, který
bude mimo jiné na speciální interaktivní obrazovce divákům zajímavosti z jednotlivých obcí prezentovat. Jak je na tom vaše
obec a jestli se mají v té sousední lépe, ale
budete moci již brzy sami zjistit díky interaktivní mapě na portálu CNNPrima.cz. (ms)
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CHARITATIVNÍ
DOGFEST
2022
#WeAreDogFest
Mezinárodní den psů v Praze.
DogFest 2022 představuje svůj 4. ročník festivalu, který se koná přesně na
Mezinárodní den psů v termínu 26. – 27. 8. 2022 na Výstavišti Holešovice
v Praze. Nenechte si ujít dva dny plné zábavy a hrajte o zajímavé ceny od
našich partnerů pro vaše čtyřnohé parťáky.
DogFest připravil bohatý program pro celou rodinu a jejich psí mazlíčky. Návštěvníci a jejich
pejsci se mohou těšit na sportovní vyžití – bull sporty, agility, skoky do vody, frisbee a puller, dále
vzdělávací workshopy, soutěže, názorné ukázky psích dovedností, módní přehlídku, srazy
psích plemen či prodejní zónu. Můžete si vyzkoušet celou řadu aktivit na vlastní kůži, otestovat
novinky na trhu pro pejsky a rozmazlit své chuťové buňky u lahodného občerstvení.
Festival dlouhodobě podporuje různé neziskové organizace a psí útulky, avšak letos podtrhne
charitativní stránku akce o úroveň výše. Dobročinné projekty tak mohou podpořit samotní
návštěvníci

přímo

na

místě

události,

a

to

prostřednictvím

Charitativního

běhu

Stromovkou, DogFest bazárku, příspěvkem přes portál Donio.cz nebo nákupem zboží z jejich
merchandisingu, jehož veškerý výtěžek se pošle na konto předem vybraným neziskovým
organizacím a útulkům.
Akce je vhodná pro malé i velké, děti i seniory, zkrátka pro každou věkovou kategorii. Bohaté
občerstvení, posezení a dostatečný prostor k odpočinku je samozřejmostí. DogFest 2022 opět
propojí komunitu pejskařů na celonárodní úrovni, a to přesně na Mezinárodní den psů. Není
lepší způsob, jak oslavit tento den nežli na DogFestu. Bude to stát za to, ocas na to!

Více informací včetně
předprodeje vstupenek
naleznete na stránkách

www.DogFest.cz

HDT.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Elvisova česká stopa
JOSEF VLČEK

P

říští týden si připomínáme 45 let
od smrti Elvise Presleyho. Zemřel
na infarkt ve svém domě Graceland
v Memphisu. Našli ho na toaletě naládovaného všemi možnými prášky. Vzdor neslavnému konci se z Elvise stal jeden z největších idolů americké populární hudby a americké kultury vůbec. Při příležitosti tohoto
výročí se v kinech objevil film Elvis, který
sice poněkud jednostranně interpretuje
umělcovu osobnost, ale obsahuje zajímavě
udělané nové verze jeho klasických hitů.
I u nás v Česku se můžeme pochlubit
řadou českých verzí Elvisových písní.
A také je tu nemálo těch, kdo se pokoušeli
Elvise napodobit. Vzhledem i zpěvem.
Asi nejznámějším Presleyho dvojníkem
je Vladimír Lichnovský. V roce 2004 se v
celosvětové soutěži Elvisových imitátorů
umístil na druhém místě.
Jenže Elvis Presley výrazně zasáhl i do
„velkého“ českého popu. Jeho skladby
měli v repertoáru skoro všichni čeští průkopníci rock’n’rollu ze začátku 60. let –

Miki Volek, Pavel Bobek, Pavel
Černocký a spousta dalších. Zpívat
Elvisovy
rock’n’rolly nebylo těžké, protože
skoro
každý
rock’n’roll, který
v 50. letech vznikl,
nazpíval vedle půFOTO |
vodního interpreta
ARCHIV MAFRA
i Elvis. Presleyho
popularita v českých zemích byla tak velká,
že Pavel Černocký dokonce založil fan club
Elvise Presleyho. Jeho členem prý byl po nějakou dobu i Václav Klaus.

Gott? „Elvis po záškrtu“
Hudební historici dělí Presleyho kariéru
na dvě části – zatímco v první byl rebelským rock’n’rollerem, v druhé byl představitelem středoproudého popu. Nutno dodat, že vynikajícím. Říkalo se o něm, že
podobně jako Frank Sinatra dokáže zazpí-

vat cokoli. Zvláště jeho pomalé skladby
měly ohromnou přesvědčivost. V 60. letech existoval v Československu jediný
zpěvák, který dokázal ke skladbám přistupovat stejně jako on – Karel Gott.
První velký Elvisův hit, který Gott v roce
1964 nazpíval na desky, se jmenoval Pár havraních copánků. Pod tímto titulem se skrýval Elvisův ploužák Love Me Tender, jedna z prvních písní, které vycházející americká hvězda zpívala v roce 1956 v televizi.
O rok později Gott nazpíval další slavnou
Elvisovu pomalou píseň Cesta rájem. Původní verzi nahrál Presley už v roce 1960,
ale s jejím provedením nebyl spokojen a odložil ji. Na desky se dostala až o pět let později a nakonec z ní byl jeden z jeho největších hitů. To ale platí i o Gottově verzi.
Gott zůstal Elvisovi věrný skoro po celou svou kariéru. Z Elvisova repertoáru pochází například Žádám víc, Podezírání
nebo S tebou vždycky přijde máj. Ale nebyl v Československu jediným, kdo si
troufl na Elvisovy hity. Eva Pilarová s Jiřím Suchým se například proslavili písní
Co je to láska? (v originále Don’t Be Cru-

el). Helena Vondráčková zpívala In The
Ghetto pod názvem Za psí branou. Pavel
Bobek dal písni Always On My Mind svéráznou tvář jako Dej mi šanci poslední.
A jednou z posledních nahrávek Michala
Tučného bylo Viva Las Vegas.
Česká pop music měla ovšem také zpěváka, který se dokázal přiblížit odstínu Elvisova hlasu, Karla Zicha. Zlé jazyky mu v
70. letech dokonce říkaly „Elvis po záškrtu“. Dá se dokonce říci, že mu Presleyho
hit In The Ghetto neboli Černošské ghetto
pomohlo v roce 1971 nastartovat sólovou
dráhu. A není bez zajímavosti, že na studiové nahrávce ho ve sborech doprovázeli
členové jeho bývalé a zároveň budoucí
skupiny Spirituál Kvintet. Nezůstalo jen u
této skladby. Zich později „elvisovek“ nazpíval celou řadu a některé i v originále.
Populární hudba od Elvisových časů
urazila dlouhou cestu a z jeho písní se stalo starobylé retro. Ale přesto je v jeho projevu dodnes cítit cosi nenapodobitelně
charismatického, něco, v čem dosud cítíme prazáklad všeho, čemu dnes po celém
světě říkáme pop nebo rock.
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Operátor výroby - dokončovací práce, SOU vzdělání
techn. zaměření - nástrojař, obráběč kovů, strojírenská
výroba, 2 roky praxe v oblasti třískového obrábění na
konvenčních strojích, čtení výkresové dokumentace a práce
s měřidly, práce ve 2-směnném provozu. Tel: 773786743,
E-mail: matouchova@wolip.cz

Služby, osobní služby, au-pair
Chůva

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Pracovnice/k úklidu - brno
Pracovnice/k úklidu - Bazén, J. Hradec

WOLIP s.r.o.

Pracovnice/k úklidu - brumovice (okr. Břeclav)

Více na www.jobdnes.cz/detail/7HU4N4

Více na www.jobdnes.cz

Marketing, reklama, public relations

Energetika

Marcom Manager - global e-commerce leader

Electrical Project Engineer

45 000 - 65 000 Kč / měsíc

Marketing Specialist - CPI Hotels

Elektrikář

35 000 - 60 000 Kč / měsíc

Marketing Specialist

Projektant silnoproud a slaboproud

40 000 - 60 000 Kč / měsíc

Elektromontér - NN, VN

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Manažer vztahů se zákazníky (30-50.000 KČ)

30 000 - 50 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Prodej bytu 2+kk
Praha 4, Chodov
43 m2 plocha, 6 m2 lodžie, 3 m2 sklep
Vybavený nábytkem na míru
Dům i byt po kompletní rekonstrukci
 720 112 910

 info@redema.cz
Všechny naše nemovitosti najdete na Reality.iDNES.cz
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Inovativní metoda ze zámoří už zachránila tisíce lidí po celém světě

Novozélandští vědci
zachránili svět před

ATEROSKLERÓZOU!
Průlomový objev z Chathamských ostrovů zachránil
před smrtelným infarktem, ochromující mrtvicí
a zákeřnou aterosklerózou už více než 70 000 lidí.
Inovativní technologie:
už za 10 dní zlepší cirkulaci krve v končetinách,
za 4 týdny sníží hladinu špatného cholesterolu
až o 92%,
a za 55 dní sníží riziko srdečního infarktu
a amputaci končetin o 97%!
Ateroskleróza je extrémně zákeřné a nebezpečné onemocnění. Nejčastěji to
začíná nevinně: rychleji se unavujeme, často nás bolí nohy, trpíme chronickými
bolestmi hlavy, zhoršuje se nám zrak. Může se v těle vyvíjet roky bez zjevných
příznaků. Bohužel velmi často u lidí postižených tímto problémem, kteří
ani o své nemoci nevědí, dochází k úplnému ucpání tepen. Může to skončit
srdečním infarktem, mrtvicí nebo amputací dolních končetin...

Tvůrce ke svému revolučnímu objevu

Od začátku své vědecké kariéry jsem
si byl dobře vědom, jak obrovskou
hrozbu pro lidstvo představuje ateroskleróza. Polovinu svého profesního
života jsem věnoval hledání účinného
a komplexního řešení tohoto problému. Konečně, po letech zkoumání
a provádění řady klinických testů, se
mi to podařilo! Tajemství účinnos�
mého přípravku spočívá v jeho mimořádné všestrannos� a technologické
inova�vnos�. Pečlivě vybrané účinné
látky vyčis cévy a tepny. Aterosklero�cký plát nejprve změkne, pak je
rozbíjen a zcela odstraňován z tepen.
Inova�vní kombinace účinných látek

obsažených v přípravku ředí krev,
uvolňuje a rozšiřuje krevní cévy. Díky
tomu se riziko cévní mozkové příhody a srdečního infarktu minimalizuje
téměř na nulu... Přípravek pomůže
nejen lidem, kteří mají problémy
s aterosklerózou, ale také zdravým
lidem, kteří se chtějí chránit před typem tohoto onemocnění. Vynaložil
jsem také veškeré úsilí, abych zajis�l
jeho bezpečné používání ve spojení
s léky na srdce a vysoký krevní tlak. Je
to můj největší vědecký úspěch. Jsem
rád, že jsem dal milionům lidí šanci
získat zpět zdraví a radost z každodenního života!

Průlomový objev z Nového Zélandu

S

kupina vědců z Nového Zélandu,
z Centra lékařské analýzy ve Wellingtonu se rozhodla vyhlásit válku
této civilizační nemoci. Bez chirurgického zákroku a užívání drahých a škodlivých léků, které způsobují pouze dočasné a provizorní účinky.
Doposud lékaři čis�li tepny hlavně pomocí opera�vních zákroků. Farmaceu�cky se pouze dalo zklidnit příznaky nebo
opozdit ucpávání žil. Při použi těchto
metod bylo však pořád velice pravděpodobné, že se větší sraženina, která pluje
krevním oběhem do mozku, srdce nebo
plic, oddělí od stěny cév. To vedlo k hypoxii, infarktu nebo cévní mozkové příhodě. Díky inova�vnímu objevu je to mi-

Zdeněk (69 let),
Radim
(Česká republika)

Když jsem se dostal do nemocnice s cévní mozkovou příhodou, lékaři mě varovali před dalšími důsledky aterosklerózy, kterou jsem trpěl celé roky,
aniž bych to věděl. Strašili mě, že další mrtvici
už nepřežiju, že mi hrozí infarkt nebo amputace
nohy! Byl jsem vyděšený! Na štěstí můj bratr, Ondřej, mi přivezl z Nového Zélandu nějaké inovativní, tehdy ještě v Česku neznámé tablety. Tvrdil,
že dříve pomohly jeho manželce, Marii. Zpočátku
jsem byl skeptický, ale neměl jsem co ztratit.
První účinky se objevily už v na začátku používání přípravku. Hlava mě bolela mnohem méně
často,lépe jsem viděl,nedřevěněly mi už nohy.Po
několika týdnech jsem šel k lékaři na prohlídku.
Když se podíval na mé výsledky, byl opravdu
šokován. Řekl, že takové výrazné zlepšení ještě
doposud neviděl! Operační zákrok už nebyl nutný.
Je úžasné, co dokázaly tyto malé zázračné tablety
z druhého konce světa!

Marie, 59 let,
Auckland
(Nový Zéland)

Počáteční fáze

Po 30 tabletách Po 60 tabletách

nulost! Toto je skutečný průlom v kúře
aterosklerózy po celém světě.
Fenomén této inova�vní novozélandské metody spočívá ve speciálně
vybraných bios�mulačních účinných
látkách obsažených v přípravku. Složky,
vyrobené v nejnovější nanobiotechnologii, okamžitě změkčí a rozbijí aterosklero�cký plát a pak jej zcela odstraní
z tepen. Díky jejich inova�vní činnos�
jsou tepny a žíly vyčištěny. Pravidelné
používání přípravku postupně rozšiřuje krevní cévy a odstraňuje nadměrné
množství špatného cholesterolu. Kromě toho ředí krev, což významně snižuje riziko mrtvice. Přípravek eliminuje
tedy zdroj nemoci a chrání před jejími
následky od prvního dne kúry. Dlouhé
klinické testy v moderním novozélandském Centru lékařské analýzy ve Wellingtonu, provedené na 1000 osobách
Po uži 30 tablet:
 snížení hladiny cholesterolu
a triglyceridů v krvi až o 84%
 výrazné snížení velikos�
aterosklero�ckého plátu u 88%
respondentů
Po uži 60 tablet:
 vyčištění žil a tepen, rozšíření lumen
krevních cév u 94% respondentů
Po uži 90 tablet:
úplné odstranění usazených ložisek tuku
a zlepšení ﬂexibility stěn krevních cév
u 98% pacientů

Po 90 tabletách

s diagnos�kovanými aterosklero�ckými
onemocněními ukázaly:
Výsledky testů jsou jasné... Kúra přípravkem pomáhá celkově zvrá�t aterosklero�cké léze, také v koronárních tepnách.
Právě proto, lidé trpící pokročilou aterosklerózou, už po několika tabletách zase
dostávají cit do konče�n, zbavují se žilní
trombózy, snižují hladinu špatného cholesterolu a výrazně zlepšují výsledky lékařských vyšetření. Vyhýbají se m strašlivým
následkům nemoci jako je mrtvice, srdeční
infarkt nebo amputace konče�n.
Prvním českým pacientem zachráněným
inova�vní kúrou je pan Zdeněk (69 let)
z Radimi. Jelikož nebyl přípravek dostupný v České republice, dovezl ho speciálně
pro něj jeho bratr, Ondřej (61 let), který
bydlí na Novém Zélandu. Metoda dříve
pomohla také Ondřejově manželce, Marii
(viz rámeček).
Zaujala nás účinnost tohoto inova�vního řešení a rozhodli jsme se požá-

Problémy s oběhovou soustavou jsem měla
po mnoho let. Časté bolesti hlavy, rozmazané vidění, bolest hrudníku – bylo to pro mě
běžné. Hrozila mi srdeční zástava a věděla
jsem, že je to pro mě poslední varování.
Naštěstí mi doktor předepsal tyto úžasné
pilulky. Kdybych žila v České republice a neměla k tomuto přípravku přístup, nevím jak
by to skončilo. Když jsem se dozvěděla, co
se stalo Zdeňkovi, okamžitě jsem Ondřejovi
nařídila, aby s těmi pilulky letěl do Čech.
Jelikož mi pomohly a na rozdíl od Čechů
jsme k nim měli přístup, museli jsme zachránit Zdeňka. Jsem ráda, že mu také přípravek pomohl. Rodina je to nejdůležitější!

dat samotného tvůrce, aby nám o tom
řekl (viz rámeček).
Přípravek byl už dlouho dostupný na
Novém Zélandu, teď dobývá také evropský trh. Po nadšené odezvě v Německu,
Francii a Polsku je nyní dostupný také
v České republice! Výrobek nebude k sehnání v obchodech nebo lékárnách. Lze
jej koupit pouze prostřednictvím telefonického prodeje. POZOR! Nyní probíhá
speciální promoakce a omezený počet
lidí jej může získat zcela ZDARMA!

ZDARMA PRO PRVNÍCH 100 LIDÍ!
Prvních 100 lidí, kteří zavolají do 15.08.2022, má nárok
na speciální promoakci, díky které získá přípravek FleboComplex
úplně ZDARMA!

 498 019 988

Po - Pá 8 - 20 hod., So - Ne 9 - 18 hod. (Normální místní připojení bez příplatků)

20 12. srpna 2022

Česká republika

Cirkusy přežily války i režimy
Podle Artura Kaisera
chyběl Česku velký
cirkusový festival. Tak
ho založil a letos chystá
v pražské O2 universum
již šestý ročník.

Artur Kaiser (vlevo)
chystá na 15. a 16. října v Praze akci
CIRKUS CIRKUS.
Vpravo pyramida
sedmi akrobatů
předváděná roku
1983 v Aténách
skupinou 7 Kaiser.

5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | V říjnu navštíví Prahu artisté,
klauni a cirkusoví umělci z celého světa.
Začne totiž festival CIRKUS CIRKUS.
Jeho prezident Artur Kaiser pochází
z jedné z nejslavnějších českých cirkusových rodin. „Chci pomáhat držet Česko
na cirkusové mapě světa,“ říká.
Čím se slavný cirkusový rod Kaiserů
může pochlubit?
Já jsem už sedmá generace, kromě cirkusových umělců jsou v rodině i slavní
čeští loutkáři, například pradědeček a lidový loutkář Rudolf Kaiser. Byl vyznamenán za zásluhy o československé
loutkářství . Od roku 2016 je české a slovenské loutkářství zapsáno na seznamu
nehmotného dědictví UNESCO. Rudolf
Kaiser a jeho divadlo tvořili jeden ze základů této tradice. Jeho otec byl podle
matričních záznamů „tělocvičným hercem“, který předváděl hry ze života,
pantomimu, loutkové hry a akrobatické
výkony. Toto povolání vykonával již
Villhelm Kaiser, narozen roku 1765 v
Dobřanech. Rudolf uváděl hry Tyla,
Klicpery, Jiráska a dalších. Hrál i s Josefem Skupou, se kterým se přátelil.
Vaši rodiče i vy jste ale už vystupovali v cirkuse, že?
Nejen v cirkuse. Také v různých kabaretech a světových show. Měl jsem široký
INZERCE

FOTO | KAISER,
WIKIPEDIE

záběr a dodnes jsem v Guinnessově knize rekordů, kde mám uvedeno několik
světových rekordů v balančním vystoupení na válečcích. Vystupoval jsem od
malička, profesionálně ale asi od 15 do
27 let. Tehdy nám onemocnělo dítě a
poté jsem se rozhodl pro jinou kariéru.
Vaše současná profese je filmový
a televizní režisér?
Ano, už od mala jsem toužil stát se filmařem, mám obrovské štěstí, že se mi
to povedlo. Od 13. října jde do kin můj
první celovečerní film Cirkus Maximum. Vypadá to, že jsem se stal prvním režisérem na světě, kdy kluk od cirkusu usedl na režisérskou židli celovečerního filmu.
Objevujete se i na jiných cirkusových festivalech?
Ano, jsem český porotce i na zahraničních cirkusových festivalech, kam mě
pravidelně zvou do poroty.
Jaké cirkusové číslo máte nejraději?
Asi vystoupení na vysokém laně. Artur,
Ladislav, Karel, Marta, Dana, Jindra a
Marcela Kaiserovi se hodně vyznamenali při výkonu zvaném „Sedmička“, tedy
pyramida sedmi lidí na laně. Jedinečnost spočívá v souhře čtyř spodních provazochodců, kteří musí při zátěži udržet
jednotné tempo chůze na laně. Další pro-

vazochodci musí zvládnout obratně vylézt na pyramidu a po celou dobu zachovat rovnováhu, bez pohybu tělem. K zachování rovnováhy se používají balanční tyče. „Sedmičku“ jako první předvedli moji předkové v roce 1941 v německém Essenu – byla to česká provazochodecká skupina Karla Tříšky. Na svou
dobu ojedinělé číslo. Předváděly to i další skupiny, bylo ale několik smrtelných
úrazů, takže číslo pak dlouhá léta nikdo
nedělal. Až mí rodiče v roce 1983 v Aténách, což byl celosvětový unikát. Bylo
jim nabídnuto i několik světových turné, ale odmítli. Takže pro mne je toto
nejoblíbenější číslo, protože vím, kolik
práce, úsilí a rizika obnáší.
Letos plánujete v Praze šestý ročník
festivalu CIRKUS CIRKUS. Jak jste
akci založil?
V Česku chybí velký cirkusový festival.
Shodou náhod jsem tehdy prodal největší tuzemský hudební festival Votvírák a
kolegu Ferdinanda Kaisera napadlo udělat právě přehlídku cirkusového umění.
Diváci začali vnímat, že přivážíme něco
nového, než je klasický cirkus.
Vytrácí se z Evropy tradiční cirkus?
Myslím, že ne. Rodiče stále vodí malé
děti, aby se přicházely divit do cirkusů. Cirkusy přežily války i režimy,
myslím, že tu budou stále. Provoz cir-

kusu je ale velmi náročný, a to i finančně. Náš festival jsme letos umístili do
pražské haly O2 universum, která nabízí jak teplo, tak klimatizaci, je tam občerstvení, možnost parkování, sociální
zařízení. Prostě luxus. Vystupovat se
bude na vyvýšeném pódiu, které připomíná manéž. Ovšem bez zvířat. V letošním ročníku klademe velký důraz
krom fantastických dechberoucích
čísel hlavně na scénu a audiovizuální
stránku.
Proč bez zvířat?
Zvířata by v této hale neměla patřičné
zázemí a komfort. To, co nabízí pražské
O2 universum pro diváky, nemůže nabídnout pro zvířata. Poprvé představíme i holografickou show, takže se vlastně zvířata v O2 universum přece jen objeví. Festival se tam koná 15. a 16. října
2022.
Které jsou nyní nejslavnější cirkusy
v Evropě?
Třeba dánská Aréna, německý Krone,
Roncalli, Flic Flac a švýcarský Knie.
Slavný je i ruský nebo čínský cirkus,
tam ale vnímám zásadní rozdíl. Vidíte
skvělé a neskutečné výkony, ale na mne
je to příliš strnulé a bez atmosféry. Proto mám raději evropské cirkusy, kde se
lépe střídají nálady, je tam lepší kontakt
s diváky. Je to věc vkusu.

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

DVOULETÉ ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY E-FINANCE

%
7

ROČNÍ ÚROK

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

Zastavovaný areál Zámku Račice o rozloze přes 50.000 m2

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

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

TŘÍLETÉ DLUHOPISY SKUPINY E-FINANCE

%
8

ROČNÍ ÚROK

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

Investice roku 2021

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

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

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

960 Kč

pokoj/noc

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

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

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

Zveme Vás na

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

EFI Zámek Račice
člen e-Finance Group

22 12. srpna 2022

Česká republika

Smrt krásky i Sherlockovy kvízy
Šokující smrt Marilyn Monroe

Od bouře k bouři

Pomerančový ráj

Mike Rothmiller, Douglas Thompson
Kniha popisuje
poslední měsíce života slavné
hvězdy.
Na veřejnost se
poprvé dostávají záznamy z deníku, který si
vedla. Konec života Marilyn
Monroe se přiblížil ve chvíli,
kdy slunce zalilo kapotu luxusního Lincolnu Continental, který vyjel z letiště v Los
Angeles a zamířil přes Santa Moniku dál
na sever. Důležití muži v jejím životě, ona
klika báječných a slavných mužů, kdysi jí
tak bezmezně oddaných a zcela okouzlených, zatím prošla zlověstnou proměnou.
Když naleštěný lincoln zpomalil, aby zabočil doprava na bulvár San Vicente a pak
do centra Los Angeles, byl ten nejvyděšenější z Marilyniných milenců už skálopevně přesvědčen o nutnosti provést plán, který situaci vyřeší. Plán na její smrt.
495 stran, nakladatelství LEDA

Jakub Drábik, Jakub Rákosník (eds.)
Československo, Evropa
a svět mezi
dvěma světovými válkami
(1918–1939).
Rozsáhlá kolektivní monografie, společný
projekt
předních českých a slovenských historiků, se v roce 100. výročí
vzniku Československa zabývá politickým, hospodářským a sociokulturním
vývojem v prvorepublikovém Československu, Evropě a zámořském světě (Severní a Jižní Amerika, Asie) mezi dvěma světovými válkami. Opomenuty nejsou významné meziválečné fenomény – v první řadě komunismus, fašismus a nacismus, jež se na konci třicátých let podílely na zkáze evropského
kontinentu a na zavlečení světa do zničující války.
812 stran, nakladatelství ACADEMIA

Rosanna Ley

Holly miluje pikantní hořkosladkou pomerančovou marmeládu. Chystá se dát košem
své stresující
práci ve městě,
vrátit se do místa svého dětství
na jihu Anglie
a splnit si svůj
sen: otevřít si obchůdek Hořký pomeranč,
oslavu ovoce, které ji v životě tak inspiruje. Hollyina matka Ella miluje španělskou
Sevillu. Proč se tedy zdráhá se tam vrátit
a doprovodit Holly na obchodní cestě?
Čeho se bojí – a má to něco společného
s tajemným receptem na sevillský pomerančový koláč s mandlemi, který před rodinou ukrývá? V Seville, kde byla kdysi nucena učinit nejtěžší rozhodnutí svého života, se Ella musí konečně postavit minulosti, zatímco Holly potká někoho, kdo hrozí
zničit všechny její plány.
431 stran, nakladatelství JOTA

Hádanky a hlavolamy
Sherlocka Holmese:
paměťový palác
Tim Dedopulos

Hra opět začíná a Sherlock
Holmes s doktorem Watsonem jsou zpět,
aby řešili kriminální zápletky a hádanky.
V této knize se
dr. John Watson
podělí
o několik lekcí
velkého detektiva – o jeho techniky pro
posílení paměti, jejichž zvládnutí vám
pomůže myslet stejně jako proslulý
Sherlock. Během Watsonova vzpomínání na dobu strávenou s váženým kolegou vás čeká více než 100 zapeklitých
rébusů a zkoušek paměti. Po jejich absolvování zvládnete vytvořit vlastní paměťový palác.
224 stran, nakladatelství UNIVERSUM

INZERCE

Snižte výdaje za ohřev
vody i cenu stavby
V České republice se každý rok zahajuje
přibližně osm tisíc staveb rodinných
a bytových domů, neboť pro většinu z nás
je vlastní bydlení splněným snem.
Nicméně současná energetická situace dělá
majitelům novostaveb vrásky na čele.

„Sice budeme mít nový dům,
ale nebude jeho provoz
tak ﬁnančně náročný
ý,
že budeme muset
výrazně snížit
svůj životní standard?“ Jednou
z cest, jak tomu
předejít je využití
moderních a stá
tem podporova
ných technologií.
Jedná se zejména
o fotovoltaiku, tepel
ná čerpadla a rekuperaci
tepla z odpadní vody.

Právě posledně zmíněná a dosud
ne příliš známá rekuperace je
ideálním řešením, jak sní
id
žit obvyklé spotřeby tepla
a elektrické energie o de
sítky procent. Málokdo
z nás si totiž uvědo
muje, že 60 % nákladů
na energie tvoří nákla
dy za ohřev vody. Tato
drahá energie bohužel
ve většině případů nená
vratně mizí v kanalizaci.
Získávat teplo z odpadní vody
se na první pohled může zdát

patentovaná technologie posou
vá stavbu do zcela jiných dimen
zí. Nejen že spoří elektrickou
energii, ale současně umožní
čerpání dotací z programu
Nová zelenám úsporám dokon
ce i tam, kde by to dříve nebylo
možné. V neposlední řadě má
obrovský přínos pro všechny vý
sledné hodnoty Průkazu energe
tické náročnosti budovy.
Využijte proto této možnosti, jak
si zachovat svůj životní standard a současně šetřit životní
prostředí! Navštivte stránky,
domluvte si schůzku, nebo nám
zavolejte.
Ať jste projektant, stavebník,
nebo energetický specialista,
rádi se vám budeme věnovat.
Zodpovíme všechny vaše do
tazy a poskytneme technickou
pomoc.
složité, ale opak je pravdou. Jediné
co musíme udělat je zakomponovat
do stavby rekuperační výměník tepla
z odpadních vod AKIRETHERM. Tato

email: info@akire.cz
tel.: 608 869 696
www.akire.cz

Samsung
Galaxy A33 5G

7 489 Kč
7 989 Kč

Akce platí do 31. 8. 2022 nebo do vyprodání
zásob, a to se slevovým kódem od O2 . Podmínky
akce a O2 Garance nejlepší ceny na o2.cz.

INZERCE

ROZDAVÁME
ZDARMA 100 PÁRŮ
terapeu
tických brýlí AYURVEDIC GLASSES
fungujících na všechny vady zraku
NEJE DNÁ SE O TISKOVOU CHYB U
Pokud jste se narodili v letech 1920-1990 a:
¨ vidíte na krátkou vzdálenost matně, při čtení se
vám unaví oči,
¨ na zastávce nevidíte číslo autobusu,
¨ pociťujete časté pálení a bolest v očích,
¨ vidíte jakoby za mlhou, přimhouříváte oči,
¨ často používáte počítač, chytrý telefon, televizi,
¨ Váš zrak se rok od roku zhoršuje.
...vyzvedněte si terapeutické brýle AYURVEDIC GLASSES, které bojují proti všem typům zrakových vad
a očních neduhů.
V skladu je zabaleno a připraveno k odeslání 100 párů
terapeutických brýlí AYURVEDIC GLASSES zlepšujhících váš zrak, které můžete používat sami doma.
Rozdáme je ZCELA ZDARMA – podle principu „kdo
dřív přijde, ten dřív mele” – každému, kdo zavolá do
15.08.2022. Stačí jen ústně telefonicky potvrdit datum
narození.
Terapeutické brýle AYURVEDIC GLASSES využívají
multi optickou metodu trvalé korekce zraku. Při pravidelném používání se speciálním aktivátorem tato metoda regeneruje zrak a zabraňuje zhoršování vad jako
jsou například krátkozrakost, dalekozrakost a zamlžené vidění. Informuje o tom odborný tisk. Pro přirozené
zlepšení zrakové ostrosti je noste 1 hodinu denně. Speciálně navržené perforované destičky mají 266 mikro
otvorů o průměru 0,87 mm v přesně deﬁnovaných intervalech, což vytváří terapeutický vzor, který regeneruje zrak. Oči se při pohledu přes tyto desky zaměřují na
změnu ve vzdálených a bližších bodech prostředí. Oční
svaly se tak trénují a cvičí, aby vše znovu viděly ostře a
jasně. Obraz se tvoří na sítnici a je ostřejší až o 430%.
Tato multi optická oční gymnastika také zlepšuje cirkulaci v očních kapilárách a regeneruje zrakový nerv.
Vady zraku se přestávají zhoršovat, a po úplném ošet-

ření deﬁnitivně mizí suchost, slzení a přecitlivělost očí
na slunce či vítr. Časem se váš zrak zlepšuje a brýle již
nemusíte vyměňovat za silnější. Pro plnou a trvalou
regeneraci zraku je také nesmírně důležité předem
odstranit případné záněty oka, zarudnutí či pálení
a vyživit a posílit jemné struktury oční bulvy - aby byl
trénink očí efektivní.
AYURVEDIC GLASSES je nejoblíbenějším a nejdražším
modelem, jaký kdy lídr v oboru oční terapie vyrobil. Brýle jsou odolné a univerzální: mohou je nosit ženy i muži.

Proč rozdáváme terapeutické brýle
AYURVEDIC GLASSES
pro regeneraci zraku zcela
ZDARMA?

Nejsme charita. Očekáváme, že tato propagační kampaň získá pozornost po celé republice, díky čemuž získáme mnoho nových zákazníků.
Důležité: Na trhu je mnoho levných padělků terapeutických brýlí s mikro otvory. Neměly by být zaměňovány s naším produktem AYURVEDIC GLASSES,
který využívá multi optickou technologii, speciálně
měřený systém mikro otvorů, hlídaných výrobcem.
Požadovaného terapeutického účinku lze dosáhnout
pouze s použitím originálních terapeutických brýlí.

NEČEKEJTE! Tuto příležitost lze využít pouze do
15.08.2022

Terapeutické brýle AYURVEDIC GLASSES na jakékoliv
oční vady nebudou k dostání v žádné specializované
prodejně ani lékárně. ROZHODUJE POŘADÍ OBJEDNÁVEK. Doporučujeme vám, abyste si pospíšili a okamžitě
zavolali na číslo 498 019 987, abyste to stihli před vyčerpáním zásob ZDARMA.
POZOR : Limit je 1 pár brýlí na domácnost.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 13. srpna 2022

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.50 O chrabré Kordule 7.20 Statečný Azmun
8.15 Lakovka 8.50 Pečení na neděli 9.20 Otec
Brown IX 10.05 Bez ženské a bez tabáku (1)
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby –
letní speciál 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Pták Žal 14.00 Anynka a čert
14.35 Čertova skála 15.15 Kantor Ideál 16.50
Hercule Poirot 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny

6.50 Co nového, Scooby-Doo? II (8-10) 8.00
Senzační prázdniny 9.45 Policejní akademie
5: Nasazení: Miami Beach 11.35 Souboj na
talíři 12.35 Malý pitaval z velkého města (12, 13)
15.05 Hrabě Monte Christo 17.40 Comeback
18.15 Comeback 18.50 Hospoda (42) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Bolek a Lolek vyrážejí do světa 6.40
M.A.S.H (150) 7.10 M.A.S.H (151) 7.40 M.A.S.H
(152) 8.10 Cyklosalon.tv 8.45 Autosalon.tv
9.55 BLUE STYLE PRIMA FEST 2022. Western
10.00 Máme rádi Česko 11.55 Odvrácená tvář
Paříže (4) 13.55 Bouřlivé víno. Komedie (ČR,
1976). Hrají V. Menšík, B. Turzonovová, J. Vala,
Č. Řanda st., S. Budínová a další. Režie
V. Vorlíček 16.50 Ulice zpívá. Komedie (ČR,
1939) 18.52 Počasí 18.55 Hlavní zprávy 19.40
Krimi zprávy 19.55 Showtime

6.00 Umění je cool 6.15 Pevnost Boyard (2, 3)
11.30 Re-play 11.55 Re-play: Tutorial 12.30
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (19) 13.35
Simpsonovi VIII (5-8) 15.25 Ace Ventura: Zvířecí
detektiv 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV
(20) 18.15 Simpsonovi IX (8-11) 20.15 Ace Ventura
2: Volání divočiny 22.00 Dnes zemřeš 23.55
Simpsonovi IX (8) 0.25 Simpsonovi IX (9) 0.55
Simpsonovi IX (10)

20.10 Čertí brko
Pohádka (ČR/SR, 2018). Hrají
J. Cina, J. Bárdosová, O. Vetchý,
J. Budař, M. Daniel. Režie
M. Najbrt
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.45 Lepší už to nebude
Romantická komedie
(USA, 1997). Hrají J. Nicholson,
H. Huntová, G. Kinnear,
C. Gooding, ml.. Režie J. L. Brooks
0.00 Maigret klade past
Krimifilm (Fr./It., 1958).
Hrají J. Gabin, A. Girardotová,
J. Desailly, O. Hussenot,
J. Debucourt. Režie J. Delannoy
1.55 Osudové lásky
2.25 Toulavá kamera
2.55 Objektiv
3.25 Manéž Bolka Polívky
4.35 V kondici
4.55 Pod pokličkou

Joj Family
SOBOTA 6.15 Krimi 6.35 Noviny 7.10 Policisté

v akci 8.10 Policisté v akci 9.05 Policisté v akci
10.05 Delukse II (6) 11.10 Profesionálové (13, 14/18)
12.55 Plechová kavalérie (4/7) 13.55 Měsíc v ohrožení 15.50 V sedmém nebi 17.55 Nové bydlení –
Design 2 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Nemocnice 21.30 Sedm hladových 23.30 Dr.
Dokonalý (2/16) 0.15 Policisté v akci

NEDĚLE 6.35 Krimi 6.55 Noviny 7.35 Skutečné
příběhy 8.35 Policisté v akci 9.35 Policisté v akci
10.35 Profesionálové (15/18) 11.30 Profesionálové
(16/18) 12.30 Dynastie Nováků (9) 13.35 Advokát
Ex Offo (1/3) 15.05 Sedm hladových 16.50 Na
chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25 Velké sedlo
(5) 23.35 Nemocnice 0.35 Policisté v akci
PONDĚLÍ 6.30 Noviny 7.00 Nevinní (25) 8.00
Soudní síň – cz 8.50 Soudní síň 10.55 První oddělení II 11.50 Soudní síň 13.00 Nevinní (26) 14.05
Soudní síň 16.05 Policisté v akci 17.00 Soudní síň
18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Měsíc v ohrožení 22.10 Dynastie Nováků (9)
23.25 První oddělení II 0.10 Nová zahrada

sérum pravdy

AKČNÍ

20.20 Shazam!
Akční dobrodružná komedie
(USA, 2019)
23.00 Na hraně zítřka
Akční sci-fi film (Kan./USA, 2014)
1.15
Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach
Komedie (USA, 1988)
2.55 Specialisté (102)

ÚTERÝ 11.00 První oddělení II 11.55 Soudní síň

12.55 Nevinní (27) 14.00 Soudní síň 15.55 Policisté
v akci 17.00 Soudní síň 18.00 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Advokát Ex Offo (1)
21.30 Skutečné příběhy 22.35 První oddělení II
23.30 Nová zahrada 0.20 Divocí koně II (17)

STŘEDA 11.50 Soudní síň 12.50 Nevinní (28)

13.50 Soudní síň 14.50 Soudní síň 15.55 Policisté
v akci 16.55 Soudní síň 18.00 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Velké sedlo (5) 21.25
Plechová kavalérie (5) 22.30 První oddělení II
23.25 Nová zahrada 0.15 Divocí koně II (18)

ČTVRTEK 11.00 První oddělení II 11.55 Soudní
síň 13.00 Nevinní (29) 13.55 Soudní síň 16.00
Policisté v akci 17.00 Soudní síň 18.00 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Kam doskáče
ranní ptáče 22.05 Dr. Dokonalý (3) 23.00 První
oddělení II 0.00 Nová zahrada
PÁTEK 10.55 První oddělení II 11.50 Soudní síň

12.50 Nevinní (30) 13.55 Soudní síň 14.55 Soudní
síň 16.00 Policisté v akci 17.00 Soudní síň 18.00
Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Šťastná rybka (5, 6) 22.05 Delukse II (7) 23.15
První oddělení II 0.10 Nová zahrada

20.15 Temný Kraj (12)
Zjevení 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková, J. Teplý, K. Zima,
M. Trnavský. Režie J. Bártů
21.30 V. I. P. vraždy II (11)
Když řádí zubatá. Detektivní
seriál (ČR, 2017). Hrají S. Norisová,
P. Děrgel, J. Dvořák, M. Vladyka,
J. Révai. Režie J. Bártů
22.55 Imigranti
Drama (USA, 2009). Hrají
H. Ford, R. Liotta, A. Juddová,
J. Sturgess, C. Curtis. Režie
W. Kramer
1.20 Příslib
Dobrodružné drama (USA/Šp.,
2016). Hrají O. Isaac, Ch. Bale,
Ch. Le Bonová, T. Hollander,
J. Reno. Režie T. George
4.05 Vraždy na Sandhamnu
Ve stínu moci. Krimiseriál
(Švéd., 2018)

Relax
SOBOTA 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

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

NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

Teleshopping 7.25 Vášnivý polibek 9.20 Ostře
sledovaný vlak 9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Námořní hlídka 15.55 Mariana,
královna noci 17.55 Vášnivý polibek 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Vášnivý
polibek 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Mariana, královna noci 17.55 Vášnivý polibek
19.55 Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.30 Láska z televizní obrazovky 6.50 K-9:
Soukromý detektiv 9.10 Dr. House II (11, 12) 10.55
Má mě rád, nemá mě rád 12.35 Bohové Egypta
15.00 Mravenčí polepšovna 16.25 Pan 18.25
Scooby-Doo 2: Nespoutané příšery, dobrodružná
komedie (Kan./USA, 2004) 20.00 Tulipánová
horečka, drama (VB/USA, 2017) 21.55 Prci, prci,
prcičky: Nahá míle, komedie (USA, 2006) 23.50
Léto All Exclusive, komedie (Fr., 2015)

Prima Max
6.10 M.A.S.H 6.30 Námořní vyšetřovací služba X
(21, 22) 8.25 Bounty, dobrodružný film (VB/USA,
1984) 11.15 Dámská jízda, komedie (USA, 2017)
13.00 Martin a Venuše, romantická komedie (ČR,
2012) 15.15 Malý kousek nebe, romantický film
(USA, 2011) 17.25 Rudá jako rubín, fantasy film (N, 2013)
20.00 Hora mezi námi, dobrodružný film (USA,
2017) 22.20 Útok mutantů, horor (USA, 2016) 0.10
Dnes zemřeš, akční film (USA, 2005)

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

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

STŘEDA 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

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

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

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

číslo 416

neděle 14. srpna 2022
ČT1
6.00

12.50
13.00
13.05
14.05
14.40
15.25
16.05
16.45
17.40
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.50
22.54
22.55
23.45
1.15

Zajímavosti z regionů 6.25 Osudové
lásky 6.50 Kantor Ideál 8.25 Úsměvy
Vladimíra Párala 9.00 Všechno, co
mám ráda 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Velké sedlo (7) 11.50 Vlak dětství
a naděje (6/6)

Postřehy odjinud
Zprávy
Vodnická čertovina
O velkém nosu
Zlatý ostrov
Sedm žen Alfonse Karáska
Alfons Karásek v lázních
Dynastie Nováků (7/13)
Na dvoře je kůň, šéfe!
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Černí baroni
Soví hnízdo
Výsledky losování Šťastných 10
Případy detektiva Murdocha XV
Detektiv Endeavour Morse III
Sváteční slovo pomocného
brněnského biskupa Pavla
Konzbula

Nova
6.00 Holčička z iglú II
6.20 Looney Tunes: Úžasná show II
(17, 18)
7.10 Co nového, Scooby-Doo? II (11-13)
8.20 Brémští muzikanti
Pohádka (N, 2009)
9.35 Princezna ze mlejna (2)
10.40 Láska na hlídání
Komedie (USA, 2004)
12.40 Sanitka 2 (7)
13.55 Sanitka 2 (8)
15.05 Bobule
Komedie (ČR, 2008)
17.00 Jak básníci neztrácejí naději
Komedie (ČR, 2004)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava III (6)
21.30 Kriminálka Anděl (7)
22.40 Dannyho parťáci
Krimikomedie (USA, 2001)
0.55 Hrabě Monte Christo
Dobrodružný film (VB/USA/Irs.,
2002)
3.15 Babicovy dobroty
3.45 Brémští muzikanti
Pohádka (N, 2009)
4.45 Novashopping

Prima
6.15
6.35
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
9.40
10.05
11.00
11.55
12.55
13.10
13.55
15.25
16.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.50
1.00
2.55

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
M.A.S.H (150)
M.A.S.H (151)
M.A.S.H (152)
M.A.S.H (153)
M.A.S.H (154)
Prima Svět
Prima Česko
Rozpal to ve Španělsku, šéfe!
Partie Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Temný Kraj (12)
V. I. P. vraždy II (11)
Cena za štěstí
Drama (ČR, 2019)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Muzzikanti
Hudební komedie (ČR, 2017)
Cesta za pomstou
Thriller (USA, 2014)
Dnes zemřeš
Akční film (USA, 2005)
Odvrácená tvář Paříže (4)

Nova Cinema
5.30 Štěstí jako lék 6.50 Poslední turné 9.05 Pan
11.00 Mravenčí polepšovna 12.30 Scooby-Doo 2:
Nespoutané příšery 14.10 Tulipánová horečka
16.00 Kopí osudu 18.15 Když se setmí 20.00 Matrix
Reloaded, sci-fi film (USA, 2003) 22.30
Constantine, fantasy film (USA/N, 2005) 0.50 Prci,
prci, prcičky: Nahá míle, komedie (USA, 2006)

Prima cool
5.00 Umění je cool 6.10 Pevnost Boyard (3) 8.45
Pevnost Boyard (4) 11.10 Autosalon.tv 12.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (20) 13.30
Simpsonovi VIII (9-12) 15.20 Ace Ventura 2: Volání
divočiny 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV
(21) 18.15 Simpsonovi IX (12, 13) 19.15 Simpsonovi IX
(14) 19.45 Simpsonovi IX (15) 20.15 Doly krále Šalamouna 22.20 Barbar Conan

Prima Max
5.40 Nad krajinou 6.00 Meteor Monster Truck 6.20
M.A.S.H 6.50 Námořní vyšetřovací služba X (22, 23)
8.40 Ulice zpívá 10.40 Indiana Jones a Chrám
zkázy 13.00 Malý kousek nebe 15.15 Modrá jako
safír 17.45 Hora mezi námi 20.00 Hon na čarodějnice: Za lásku a svobodu 22.05 Univerzální voják:
Znovuzrození, akční film (USA, 2009) 23.55
Mafiáni, životopisné drama (USA, 1990)

pondělí 15. srpna 2022
ČT1
6.00

Kluci v akci 6.25 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 Zdravotní škola IV
(5/6) 9.45 Láska na vlásku. Pohádka
(SR/ČR, 2014) 11.40 Zázračný lékař

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Duhový luk (7/13)
13.10 Na cestě po Lipensku
13.35 Bohoušův syn
14.25 Přijde září
16.15 Zdravotní škola IV (6/6)
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Případy 1. oddělení II (5/8)
21.15 Hříšní lidé města brněnského
(3/4)
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
22.30 Old Surehand
Western (N/Jug., 1965)
0.05 Klenoty naší krajiny
0.30 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.15
8.30
9.40
10.55
11.50
12.00
12.30
13.50
14.50
15.45
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.30
23.20
0.15
1.05
1.45
2.30
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Policie Modrava III (6)
Výměna manželek III
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (126)
Dr. House II (13)
Dr. House II (14)
Výměna manželek III
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4301)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (103)
Specialisté (104)
Policie Chicago VI (18)
Dr. House II (13)
Dr. House II (14)
Policie Chicago VI (18)
Specialisté (103)
Na lovu
Doktoři z Počátků (126)

Prima
6.15
7.00
8.15
8.45
9.15
10.40
11.40
12.35
13.40
14.45
15.50
16.50
17.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
0.30
1.35
2.35
3.30

M.A.S.H (154)
Nový den
M.A.S.H (155)
M.A.S.H (156)
Temný Kraj (12)
Walker, Texas Ranger IV (21)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
II (1)
Komisař Rex II (4)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(6)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Singl švindl
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Vinaři (15)
Bouřlivé víno
Komedie (ČR, 1976)
Ano, šéfe!
Z místa činu
Námořní vyšetřovací služba VIII
(6)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
II (1)

Nova Cinema
6.15 K-9: Soukromý detektiv 8.30 Má mě rád, nemá
mě rád 10.10 Tulipánová horečka 12.30 Když se
setmí 14.15 Senzační prázdniny 15.55 Hrabě Monte
Christo 18.20 Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach 20.00 Na hraně zítřka, akční sci-fi film
(Kan./USA, 2014) 22.10 Americká jízda, dobrodružné romantické drama (USA, 2016)

Prima cool
9.20 To nejlepší z Top Gearu (1) 10.25 Hvězdná
brána V (1, 2) 12.25 Námořní vyšetřovací služba
L. A. IV (21) 13.20 Simpsonovi VIII (13-16) 15.10
Hvězdná brána V (3, 4) 17.15 Námořní vyšetřovací
služba L. A. IV (22) 18.15 Simpsonovi IX (16-19)
20.15 Prima Partička – prostě to nejlepší 21.25
Partička 22.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. XI
(17) 23.10 Re-play 23.45 Simpsonovi IX (16-18)

Prima Max
6.10 M.A.S.H 6.35 Námořní vyšetřovací služba X
(24) 7.30 Poklad u jezera 9.45 Příliš vzdálený most
(1/2) 13.25 Modrá jako safír, fantasy film (N, 2014)
15.50 Bella Mia, drama (ČR, 2013) 17.50 Doly krále
Šalamouna, dobrodružný film (USA, 1985) 20.00
Vrtěti ženou, komedie (VB/Fr./N/Luc., 2011) 22.00
Tři muži v negližé, komedie (USA, 1995) 0.20 Hon
na čarodějnice: Za lásku a svobodu

úterý 16. srpna 2022
ČT1
6.00

Po stopách hvězd 6.25 Cestománie
6.59 Studio 6 9.00 Zdravotní škola IV
(6/6) 9.45 Košile 10.10 Sedm žen
Alfonse Karáska 10.50 Alfons Karásek
v lázních 11.30 Návraty k divočině

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Duhový luk (8/13)
13.10 Na cestě po Broumovsku
13.40 Velké sedlo (7)
14.30 Old Surehand
16.00 Na krok od nebe
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Zemský ráj to napohled
Komediální drama (ČR, 2009)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Komisař Moulin
23.30 Schimanski
1.00 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
10.55
11.50
12.00
12.20
13.35
14.35
15.30
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.45
23.40
0.35
1.25
2.05
2.55
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4301)
Specialisté (103)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (127)
Dr. House II (15)
Dr. House II (16)
Výměna manželek III
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4302)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Šéfka (9)
Souboj na talíři
Policie Chicago VI (19)
Dr. House II (15)
Dr. House II (16)
Policie Chicago VI (19)
Souboj na talíři
Na lovu
Doktoři z Počátků (127)

6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.30
23.50
0.55
1.55
2.55
3.50

Prima

Nova Cinema

M.A.S.H (156)
Nový den
M.A.S.H (157)
M.A.S.H (158)
Vinaři (15)
Walker, Texas Ranger IV (22)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
II (2)
Komisař Rex II (5)
Námořní vyšetřovací služba VIII (7)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Singl švindl
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Pohádkových 7 pádů Honzy
Dědka
Máma na zabití (7)
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Z místa činu
Námořní vyšetřovací služba VIII (7)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
II (2)
Komisař Rex II (5)

5.05 Poslední turné 6.25 Pan 8.55 Dr. House II
(13, 14) 10.40 Scooby-Doo 2: Nespoutané příšery
12.35 Senzační prázdniny 14.15 Policejní akademie
5: Nasazení: Miami Beach 16.00 Jak básníci neztrácejí naději 18.15 Bobule 20.00 Equalizér, akční film
(USA, 2014) 22.25 U moře, drama (USA/Fr., 2015)
0.45 Americká jízda

Prima cool
10.25 Hvězdná brána V (3, 4) 12.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (22) 13.20 Simpsonovi VIII
(17-20) 15.10 Hvězdná brána V (5, 6) 17.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (23) 18.15 Simpsonovi IX
(20-23) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. XII
(7) 21.05 Show Jana Krause 22.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (18) 23.15 Re-play: Tutorial
23.50 Simpsonovi IX (20-22)

Prima Max
6.00 Meteor Monster Truck 6.15 M.A.S.H 6.45
M.A.S.H 7.10 Námořní vyšetřovací služba X (24)
8.05 Námořní vyšetřovací služba XI (1) 9.05 Zemřít
šťastný 11.25 Čtyři svatby a jeden pohřeb 13.55
Bella Mia 15.55 Vraždy odvedle 17.50 Zůstaň se
mnou, romantický film (USA, 2014) 20.00 Butch
Cassidy a Sundance Kid, western (USA, 1969)
22.20 Mnichov, thriller (USA/Kan./Fr., 2005)

středa 17. srpna 2022
ČT1
6.00

Hobby naší doby – letní speciál 6.25
Cestománie 6.59 Studio 6 9.00 Na
krok od nebe 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Úsměvy
Vladimíra Párala 11.40 Křeček

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Duhový luk (9/13)
13.00 Na cestě po Mladoboleslavsku
13.30 Mít tak holku na hlídání
14.00 Dynastie Nováků (7/13)
14.55 Soví hnízdo
16.00 Na krok od nebe
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Hříšní lidé města pražského (11)
21.10 Vraždy v kruhu
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Detektiv Endeavour Morse III
0.00 Návraty k divočině
0.30 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.50
12.00
12.20
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.10
22.50
23.45
0.40
1.35
2.15
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4302)
Specialisté (104)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (128)
Dr. House II (17)
Dr. House II (18)
Výměna manželek IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4303)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
Comeback
Comeback
Policie Chicago VI (20)
Dr. House II (17)
Dr. House II (18)
Policie Chicago VI (20)
Comeback
Na lovu

Prima
6.15
7.00
8.15
8.45
9.20
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
23.55
0.40
1.40
2.35

M.A.S.H (158)
Nový den
M.A.S.H (159)
M.A.S.H (160)
Mordparta (7)
Walker, Texas Ranger IV (23)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
II (3)
Komisař Rex II (6)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(8)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Singl švindl
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Vinaři (16)
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Rozpal to ve Španělsku, šéfe!
Z místa činu
Námořní vyšetřovací služba VIII
(8)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
II (3)

Nova Cinema
5.05 Scooby-Doo 2: Nespoutané příšery 6.30
Senzační prázdniny 8.40 Dr. House II (15, 16) 10.25
Brémští muzikanti 11.35 Kopí osudu 14.10 Láska na
hlídání 16.05 Na hraně zítřka 18.10 Harry a Meghan:
Královská romance 20.00 Shazam!, akční dobrodružná komedie (USA, 2019) 22.25 Skrytá vada,
krimikomedie (USA, 2014)

Prima cool
10.25 Hvězdná brána V (5, 6) 12.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (23) 13.20 Simpsonovi VIII
(21-24) 15.10 Hvězdná brána V (7, 8) 17.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (24) 18.15 Simpsonovi IX
(24, 25) 19.15 Simpsonovi X (1, 2) 20.15 Autosalon.tv
21.25 Fotr na tripu 22.05 Námořní vyšetřovací
služba L. A. XI (19) 23.10 Cyklosalon.tv 23.40
Simpsonovi IX (24, 25) 0.40 Simpsonovi X (1)

Prima Max
5.10 Nad krajinou 6.05 Meteor Monster Truck 6.50
M.A.S.H 7.15 Námořní vyšetřovací služba XI (1, 2)
9.15 Vraždy odvedle 11.10 Indiana Jones a Chrám
zkázy 13.35 Hřebík v hlavě 15.40 Ulice zpívá 17.40
Butch Cassidy a Sundance Kid, western (USA,
1969) 20.00 Památkáři, dobrodružný film (USA,
2014) 22.25 Příkaz k popravě, akční film (USA/Kan.,
1990) 0.20 Mnichov, thriller (USA/Kan./Fr., 2005)

čtvrtek 18. srpna 2022
ČT1
6.00

Žiješ jenom 2x 6.25 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 Na krok od nebe 10.00
Otec Brown IX 10.45 Pečení na
neděli 11.10 Po stopách hvězd 11.40
Nohejbal

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Duhový luk (10/13)
13.10 Na cestě po Telčsku
13.40 Všechno, co mám ráda
14.20 Berete se dobrovolně?
15.00 Bez ženské a bez tabáku (1)
16.00 Na krok od nebe
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Ztracená brána (2/3)
Krimifilm (ČR, 2012)
21.20 Zlatá hokejka 2022
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Hercule Poirot X
0.20 Návraty k divočině
0.55 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.25
8.40
9.40
10.55
11.50
12.00
12.20
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.30
22.45
23.35
0.30
1.25
2.05
2.30
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4303)
Šéfka (9)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (129)
Dr. House II (19)
Dr. House II (20)
Výměna manželek IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4304)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Malý pitaval z velkého města (14)
Kriminálka Anděl (8)
Policie Chicago VI (21)
Dr. House II (19)
Dr. House II (20)
Policie Chicago VI (21)
Comeback
Na lovu
Doktoři z Počátků (129)

Prima
6.15
7.00
8.15
9.20
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.55
0.00
1.15
2.15
3.15

M.A.S.H (160)
Nový den
M.A.S.H (161, 162)
Vinaři (16)
Walker, Texas Ranger IV (24)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
II (4)
Komisař Rex II (7)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(9)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Singl švindl
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Indiana Jones a Poslední křížová
výprava
Dobrodružný film (USA, 1989)
Inkognito
Ano, šéfe!
Z místa činu
Námořní vyšetřovací služba VIII
(9)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
II (4)

Nova Cinema
5.00 Kopí osudu 6.50 Když se setmí, 9.10 Dr.
House II (17, 18) 10.55 Harry a Meghan: Královská
romance 13.10 Loupení jehňátek 14.50 Jak básníci
neztrácejí naději 17.10 Tucet špinavců, válečný film
(USA, 1967) 20.00 Dannyho parťáci, krimikomedie
(USA, 2001) 22.15 Cesta naděje, válečné drama
(Austr./USA, 2014) 0.20 Skrytá vada

Prima cool
7.45 Re-play 8.10 Top Gear speciál (2) 9.25 To nejlepší z Top Gearu (4) 10.25 Hvězdná brána V (7, 8)
12.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (24)
13.20 Simpsonovi VIII (25) 13.50 Simpsonovi IX
(1-3) 15.10 Hvězdná brána V (9, 10) 17.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (1) 18.15 Simpsonovi X
(3-6) 20.15 Partička XXL 22.00 Univerzální voják 4:
Odplata 0.20 Simpsonovi X (3)

Prima Max
6.05 Meteor Monster Truck 6.35 M.A.S.H 7.00
Námořní vyšetřovací služba XI (2, 3) 8.50 Malý
kousek nebe 11.00 Doly krále Šalamouna 13.05
Zůstaň se mnou 15.25 Pod vlivem úplňku, romantická komedie (USA, 1987) 17.40 Památkáři, dobrodružný film (USA, 2014) 20.00 Zralé víno, komedie
(ČR, 1981) 22.00 Pláž, dobrodružné drama
(USA/VB, 2000) 0.30 Příkaz k popravě

pátek 19. srpna 2022
ČT1
6.00

Žiješ jenom 2x 6.25 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 Na krok od nebe 9.55
Hříšní lidé města pražského (11) 10.55
Mít tak holku na hlídání 11.30 Hobby
naší doby – letní speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Duhový luk (11/13)
13.10 Na cestě po Znojemsku
13.40 Vlak dětství a naděje (6/6)
14.40 Kluci v akci
15.15 Příběhy slavných... Petr Novák
16.10 Na krok od nebe
17.05 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Johančino tajemství
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 V tomhle zámku straší, šéfe!
23.50 Případy detektiva Murdocha XV
0.35 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.45
12.00
12.25
13.45
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.10
0.35
1.35
2.15
3.25
4.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4304)
Kriminálka Anděl (7)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (130)
Dr. House II (21)
Dr. House II (22)
Výměna manželek IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4305)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
2Bobule
Komedie (ČR, 2009)
Equalizér 2
Akční film (USA, 2018)
Dr. House II (21)
Dr. House II (22)
Na lovu
Doktoři z Počátků (130)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.30
11.30
12.30
13.30
14.40
15.50
16.50
17.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.20
0.35
1.35
2.35
3.30

M.A.S.H (162)
Nový den
M.A.S.H (163)
M.A.S.H (164)
V. I. P. vraždy II (11)
Walker, Texas Ranger IV (25)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
II (5)
Komisař Rex II (8)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(10)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Singl švindl
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Máme rádi Česko
Mordparta (8)
Ano, šéfe!
Z místa činu
Námořní vyšetřovací služba VIII
(10)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
II (5)
Komisař Rex II (8)

Nova Cinema
5.45 Harry a Meghan: Královská romance 7.50 Dr.
House II (19, 20) 9.35 Tucet špinavců 12.40 Loupení
jehňátek 14.20 Láska na hlídání 16.15 Žárlivá ženská
18.15 K. O. 20.00 Sindibád, legenda sedmi moří,
animovaný film (USA, 2003) 21.30 Terapie láskou,
drama (USA, 2012) 23.50 Cesta naděje, válečné
drama (Austr./USA, 2014)

Prima cool
5.30 Umění je cool 6.10 Autosalon.tv 7.40 Re-play:
Tutorial 8.05 Top Gear speciál (3, 1) 10.25 Hvězdná
brána V (9, 10) 12.25 Námořní vyšetřovací služba
L. A. V (1) 13.20 Simpsonovi IX (4-7) 15.10 Hvězdná
brána V (11, 12) 17.15 Námořní vyšetřovací služba
L. A. V (2) 18.15 Simpsonovi X (7-10) 20.15 Ničitel
Conan 22.20 Monstrpavouk 0.00 Simpsonovi X (7)
0.25 Simpsonovi X (8) 0.55 Simpsonovi X (9)

Prima Max
5.35 Nad krajinou 6.05 Meteor Monster Truck 6.45
M.A.S.H 7.10 Námořní vyšetřovací služba XI (3, 4)
9.00 Modrá jako safír 11.30 Hora mezi námi 13.50
Pod vlivem úplňku 15.55 Zaprášená tajemství 17.50
Zlatíčka pro každého 20.00 Muzzikanti, hudební
komedie (ČR, 2017) 22.25 Univerzální voják 4:
Odplata, akční film (USA, 2012) 0.45 Pláž, dobrodružné drama (USA/VB, 2000)
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Česká republika

Kodetovi
právě otevřeli
svoje muzeum
V opravené renesanční
budově na Náměstí
ve Velkém Meziříčí
najdou návštěvníci
desítky děl tří generací
slavné umělecké rodiny.
JANA NEDĚLKOVÁ
ČR | Více než rok a půl trvala rekonstrukce historické budovy bývalého luteránského gymnázia ve Velkém Meziříčí. V renesančním paláci je teď nové Muzeum Kodet. Představuje díla hned tří generací známé umělecké rodiny Kodetů –
současného malíře Kristiana, jeho otce
Jana (1910 až 1974) a dědečka Emanuela (1880 až 1954), kteří byli významnými sochaři. Unikátní stavbu, jejíž pestrá historie sahá až do roku 1578, koupila rodina malíře Kristiana Kodeta, respektive jejich firma Muzeum Kodet
spol. s r.o., v roce 2020.
Na počátku roku 2021, kdy odešli
z prostor památky předešlí nájemníci –
vietnamští obchodníci, se noví vlastníci
pustili do kompletní renovace. Ta však
nebyla, i kvůli pandemii covidu, úplně
snadná. „Když jsme to tady poprvé uviděli, byli jsme nadšení, ač to tu bylo
celé zarovnané věcmi tehdejších nájemců. Říkali jsme si, že to je přesně to, co
pro realizaci našeho záměru potřebujeme. Jsou to prostory s dostatkem místa
pro umístění obrazů i soch,“ vzpomněla
na seznámení s budoucím rodinným muzeem Jana Kodetová, manželka Kristiana Kodeta, na jejíchž bedrech velká část
organizace renovačních prací leží.
Ačkoliv si podle ní rodina tehdy rozhodně nemyslela, že úpravy budovy,
která je stará několik století, budou
snadné, přece jen je náročná a také velmi nákladná cesta za realizací jejich snu
trošku zaskočila.
„Jenom renovace parket ve třech velkých výstavních místnostech stála čtvrt
milionu korun. Další miliony šly do
omítek, výměny dveří, oprav vedení
elektřiny, která tady byla ještě v hliníku, a hlavně do topení, včetně instalace
dvou nových plynových kotlů i několika desítek topných těles,“ popsala jen
část provedených prací Kodetová.
Jelikož se v celém rozlehlém objektu
s vysokými stropy topí plynem, udělal
majitelům doslova čáru přes rozpočet

nedávný převrat v cenách energií.
I vzhledem k náročnému vytápění tudíž
zatím tápou v otázce, zda muzeum bude
běžně otevřené i přes zimu.
Provoz muzea bude denně kromě pondělí až do konce roku. „Uvidíme, jak to
bude fungovat i v zimních měsících,
jaká bude návštěvnost, a podle toho se
zařídíme,“ řekla Kodetová.
Návštěvníci, kteří do muzea zamíří, se
mohou těšit na desítky děl rozmístěných
v přízemí v rozlehlých a kompletně zrekonstruovaných výstavních síních. K vidění je tam 55 obrazů Kristiana Kodeta.
„Dále jsou tu sochy mého otce Jana
a celá jedna místnost patří i mému dědečkovi Emanuelu Kodetovi. Jsou v ní umístěny jak kresby, tak komorní plastiky
a sochy,“ shrnul Kristian Kodet.
Všechna díla pocházejí ze soukromých sbírek rodiny. „Když jsme se po
revoluci vrátili z Ameriky, postupně
jsme začali díla, která nám byla stejně
jako chalupa u Soběslavi zkonfiskována, shánět a nakupovat zpátky. Tehdy to
ještě docela šlo, bylo možné je pořídit
i za rozumné ceny. Dnes už by to tak
snadné rozhodně nebylo, málokdo se takových věcí teď vůbec vzdá,“ uvedla
k rodinným sbírkám Kodetová.
Z Národní galerie, kde jsou některá
díla sochaře Jana Kodeta umístěna v depozitu, se bohužel žádnou výpůjčku dojednat nepovedlo. „Snad se nám ještě
podaří něco sehnat a další díla do muzea časem přibudou,“ doufají Kristian
Kodet s chotí. Uvedené expozice děl tří
uměleckých generací jsou ve vstupní
chodbě doplněny ještě velkoformátovými fotografiemi některých nejznámějších soch, které lze nalézt napříč republikou – například mohyly Jana Žižky u
Sudoměře od Emanuela Kodeta.

Kavárna i bydlení
Noví majitelé někdejšího luteránského
gymnázia však nespoléhají pouze na návštěvnost turistů a milovníků umění.
Do budoucna přibude v Muzeu Kodet
také kavárna, která by se mohla stát místem setkávání a relaxace pro místní, případně i dějištěm nejrůznějších akcí.
Její prostory, včetně toalet pro veřejnost, jsou již z velké části připraveny.
„Kavárna bude propojena i s velmi krásným prostorem nádvoří. Průchodem,
v němž plánuji zřídit i knihovnu pro veřejnost, kde alespoň využijeme tu přemíru knih, které vlastníme, se pak odtud
lidé dostanou i do nově upravené zahra-

Kristian Kodet vystavuje ve Velkém Meziříčí i 55 svých obrazů. V budově má
rovněž svůj ateliér.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK (3x)

V muzeu, sídlícím v renesanční budově na meziříčském Náměstí,
jsou k vidění desítky děl rozmístěných v přízemí v rozlehlých a kompletně zrekonstruovaných výstavních síních. Průchodem se návštěvníci dostanou i do nově upravené
zahrady ve směru k říčce Balince.
dy ve směru k říčce Balince,“ přiblížila
plány Jana Kodetová.
Kodetovi však nemají v renesančním
paláci „jen“ muzeum, ale i prostor
k bydlení. V patře se nachází zázemí
pro manžele i jejich dceru, Kristian Kodet tu má rovněž svůj ateliér.
Přestože rodina žije převážně v Praze, Velké Meziříčí se nyní stalo jejím
druhým domovem. „Já jsem v tomto
domě šťastná, mně se tady líbí,“ vyznala
se Kodetová s tím, že si nic nedělá ani
z poznámek svých známých, kteří se občas podivují, co tady na maloměstě
vlastně rodina dělá.
Kodetovi se kvůli budování muzea

Luteránské
gymnázium
Objekt byl postaven v roce 1578 na
popud Aleny Berkové-Meziříčské
z Lomnice. Monumentální
renesanční stavba ve stylu
severoitalských paláců však sloužila
svému účelu – jako luteránské
gymnázium – jen krátce. Třicetiletá
válka vyhnala luterány pryč
z města. Zhruba v půli 17. století byla
stavba předělána na pivovar.
V polovině 20. století byla výroba
zrušena. Později objekt sloužil
například pro potřeby základní
umělecké školy nebo knihovny.
Fungovala v něm také prodejna
vietnamských obchodníků.

vzdali i svého domu na Floridě. „Měli
jsme to tam velice rádi, ale táhnout dvě
takové nemovitosti a věnovat jim dostatečnou péči, to už nebylo časově ani finančně možné,“ uzavřela Kodetová.

Moravskoslezský kraj

V Opavě otevřeli už
čtvrté re-use centrum
v Moravskoslezském
kraji, další bude
v Novém Jičíně. Jejich
obliba roste.
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Lidé už si domů odnesli
desítky tun „odpadu“

MARTIN PJENTAK
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Zánovní nábytek, nádobí, sportovní náčiní,
hračky či knihy za pakatel nebo zadarmo. To vše jde získat v takzvaných
re-use centrech, která bývají ve městech nejčastěji součástí sběrných dvorů.
V kraji dosud fungovala tři, minulý týden se otevřelo nové v Opavě a další
spustí svůj provoz v pondělí 15. srpna
v Novém Jičíně. Podle provozovatelů
obliba re-use center roste.
Fungování re-use center shrnuje slogan „Dejme věcem druhou šanci“. „Jedná se o místo, kde lidé mohou odložit
starší či již nepoužívané, ale nepoškozené a stále plně funkční předměty ze
svých domácností, které ještě mohou
dobře sloužit jiným lidem. Pro jednoho
nepotřebnou věc si jiný může vzít domů
a používat,“ přiblížil Martin Kůs z tiskového oddělení opavského magistrátu.
Právě v Opavě minulou středu ve sběrném dvoře v Jaktaři nové re-use centrum otevřeli.

Elektrospotřebiče jsou
k mání jedině v Ostravě
„Smyslem centra je snížit produkci odpadů a současně dát možnost jak těm,
kterým je líto věci vyhodit bez užitku,
tak i těm, kteří si nemohou dovolit kupovat nové věci, případně těm, kteří mají
vztah ke starým věcem, anebo vnímají
environmentální aspekt opětovného využití věcí,“ řekl ke spuštění nového centra náměstek opavského primátora Michal Jedlička.
Peníze, které lidé ve zdejším centru
nechají, navíc poslouží k výsadbě nové
zeleně ve městě. Nosit sem lidé mohou
pouze čisté a funkční věci, a to drobný
nečalouněný či zahradní nábytek, kuchyňské vybavení, sportovní potřeby
a hračky či hudební nástroje. Mezi věcmi, které centrum nepřijímá, jsou pak
elektrospotřebiče, obuv a oblečení nebo
čalouněný nábytek.
INZERCE

Nové re-use centrum funguje od minulého týdne také ve sběrném dvoře v Opavě.
Víceméně stejný sortiment věcí je
v nabídce stávajících re-use center v kraji. Jako první vzniklo to ostravské v září
roku 2020. Letos navíc rozšířilo nabídku o repasované elektrospotřebiče, jako
jsou myčky, pračky, žehličky. „U těch
je to problém kvůli záruce, my jsme ale
navázali spolupráci s firmou 1. HP Servis, která ručí za jejich opravu a fungování,“ informovala Vladimír Karasová
ze společnosti OZO Ostrava, jež re-use
centrum provozuje.
Zájem lidí je podle jejích slov stále
větší. „Denně přijde více než stovka zákazníků. Za první půlku roku si letos
domů odnesli 28 575 předmětů. Tržba
v tomto období činila 521 865 korun,
které putovaly do veřejné sbírky na podporu projektů výsadby a údržby veřejné
zeleně v Ostravě,“ doplnila Karasová.
Další re-use centrum funguje při sběrném dvoře v Příboře na Novojičínsku.
Nedávno získalo od ministerstva pro

místní rozvoj celorepublikové ocenění
za nejlepší komunální projekt. „Lidé
k nám jezdí i z okolních měst a obcí,
protože jsme v okolí jediné re-use centrum. Hodně tomu napomáhá i rezervační systém, kdy si lidé mohou věci prohlédnout na webových stránkách centra
a rovnou si je zamluvit. To je věc, kterou máme jako jediní v Česku,“ sdělil
příborský místostarosta Pavel Netušil.
Od loňského dubna, kdy příborské
centrum začalo fungovat, si z něj lidé
odnesli zhruba 50 tun věcí. „Je to prakticky objemný odpad, za který by město
v případě odvozu na skládku zaplatilo
velké peníze. Pro město je to výhra, stejně jako pro lidi, kteří si za pár korun
domů odnesou užitečné věci,“ podotkl
Netušil.
Další re-use funguje úspěšně už rok
v Krnově a nové otevřou 15. srpna v Novém Jičíně. „Kromě snížení produkce odpadu chceme také ukázat, jak staré věci,
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Co lze do re-use
center nosit
• drobný nečalouněný nábytek
• zahradní nábytek, zahradní
lehátka atd.
• zařízení a vybavení
domácnosti (nádobí, hrnce, plechy
na pečení, talíře, mechanické
domácí spotřebiče atd.)
• ozdobné předměty: obrazy,
rámy na obrazy, vázy, dekorace
• sportovní potřeby a hračky
• hudební nástroje
• další předměty pro domácnost
(mimo elektrospotřebičů)

které bychom jindy vyhodili, mohou získat nový smysl. Bude to vlastně takové
moderní vetešnictví,“ popsal novojičínský místostarosta Ondřej Syrovátka
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Německý básník Wilhelm Busch: Hloupé myšlenky mívá občas každý, ale...
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Specializace na beach je nutná
Opavské Beach centrum
Kolofík hostilo minulý
víkend mistrovství
republiky v plážovém
volejbalu dívek a chlapců
do 20 let.
JIŘÍ SEIDL
OPAVA | Odrazili tři mečboly a sami
svůj první proměnili, když Kryštof Oliva smečoval do středu hřiště. Radostí se
objal se spoluhráčem Václavem Kurkou a padli do písku.
Oliva s Kurkou z Beachclubu Praha
Strahov ve finále mistrovství republiky
v plážovém volejbale hráčů do 20 let
v Opavě porazili Kryštofa Němce a Vojtěcha Poledníka z Prague Beach Teamu
2:1 (-22, 17, 16).
„Na letošním mistrovství Evropy dvacítek jsme skončili čtvrtí, a tak jsme si
řekli, že zkusíme urvat titul. A naštěstí
se nám to povedlo. Ale byl to boj,“ prohlásil Kryštof Oliva. „Nemám slov. Je
to velká euforie,“ těšil se Václav Kurka.
Spolu se letos dali dohromady jen pro
soutěže dvacetiletých. Reprezentant Oliva jinak hraje s Tadeášem Trousilem,
s nímž startoval v květnu i na Světové
sérii v Ostravě.
„Tadeáš v Opavě hrát nemohl, protože je starší, takže jsem se spojil se svým
bývalým spoluhráčem Vaškem,“ vysvětlil změnu Oliva.
Dodal, že šampionát dvacetiletých
vzhledem k věku letos mohli hrát naposledy. Takže si už spolu nezahrají? „Ještě je možné, že příští rok poletíme
s Kryštofem na mistrovství světa do jednadvaceti let,“ upozornil Kurka. „Určitě
ještě spolu něco odehrajeme, ale teď se
zase budu připravovat s Tadeášem. Pojedeme na turnaj do Budapešti a pak přijdou na řadu domácí šampionáty do dvaadvaceti let a chlapů,“ podotkl Oliva.
INZERCE

Michal Přibyl, který je hráčem Happy Sportu Opava, na mistrovství republiky do 20 let přihrává podání soupeře.
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Shodli se, že pro ně bylo těžké potvrzovat roli nasazených jedniček. „Bylo to
fakt náročné. Všichni šli proti nám s tím,
že nemají co ztratit,“ uvedl Kurka.
Už v semifinále hráli tie-break s Michalem Přibylem z Happy Sportu Opava a Jakubem Malíkem z Blue Volley
Ostrava.
„To jsme hlavně v prvním setu byli
nervózní, ale nervozita se prolínala celým zápasem,“ přiznal Václav Kurka.
„Semifinále beru na sebe,“ uvedl
Kryštof Oliva. „Naši soupeři v předchozích zápasech hráli převážně na
Vaška, ale v semifinále šli po mně. Taktika jim vyšla, málem nás měli. Naštěstí jsme to týmovým duchem otočili.
Team spirit.“
Přibyl s Malíkem skončili čtvrtí,
když duel o bronz prohráli s Matějem
Pražanem a Janem Krčou 1:2. „Chybělo
málo a mohli jsme být ve finále, ale je
z toho jen čtvrté místo. Škoda,“ posteskl si Jakub Malík.
Šampionát dívek vyhrály Kristýna

Koblížková a Tereza Lajkebová ze Sokola Brno, když ve finále porazily Kateřinu a Annu Pavelkovy z Karlíku
u Dobřichovic 2:0.

Podle ředitele turnaje a šéfa pořádajícího Happy Sportu Opava Davida Šťastného šampionát ukázal, že hlavně
v mužské kategorii je už specializace na
beachvolejbal nezbytná. „Šestkařů tady
bylo minimum. Kromě našich univerzálů (Přibyla a Malíka – pozn. red.) skoro
nikdo. Ostatní jsou čistě beachaři,“ řekl
Šťastný.
Odmítl však, že by to Michalu Přibylovi a Jakubu Malíkovi nějak moc ublížilo.
„Je to o tréninku a naši kluci se beachi věnují jen přes letní část roku. Ti
ostatní celý rok i v halách, takže v sobě
mají více automatismů. V tom se projevilo, že specializace je potřebná. Ti nejlepší kluci, co tady byli, hrají na špici
i v mužské kategorii. U holek je to podobné. Ale překvapily vítězky, protože
ze semifinalistek byly nejmladší.“
Kryštof Oliva souhlasí, že specializace je nutná. „Dříve tomu tak nebylo, ale
dnes už je taková konkurence, že bez ní
to nejde. Přece jen, beach a klasický volejbal jsou trochu odlišné sporty. A na
nejvyšší úrovni rozhodují maličkosti,“
uvedl Oliva.
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MÍSTO PRO VÁŠ BYZNYS

Pronájem nebytových
prostor v centru města,
pro jednotlivce i společnosti
WiFi připojení k internetu
V areálu se nachází bankovní,
telekomunikační a reklamní služby,
bistro, kavárny, bary atd.
Navíc možnost pronájmu zařízené
konferenční místnosti pro pořádání
porad a mítinků.
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