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Děkujeme
za všechno,

MISTŘE!
Karel Gott

(14. 7. 1939 – 1. 10. 2019)

Svět exkluzivních článků
a zábavy čeká na Vás!
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Symbol jednoty Evropy
je k vidění v Berouně
ZAČÍNAJÍ VINNÉ KOŠTY

Lidé mohou ochutnat vína
z celé republiky
...str. 3

UMÍ PŠTROS COUVAT?

Překvapivá tajemství
(ne)obyčejných zvířat

...str. 6

Šestimetrová skulptura Love Hate od německé umělkyně Mii Florentine Weissové (na snímku vpravo), která bude
před radnicí v Berouně do 17. října, je ambigramem – slovem čitelným z více stran.
FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA

Ocelová plastika Love Hate, symbol sjednocené
svobodné Evropy, zakotvil po půlroční pouti západní
Evropou na tři týdny před berounskou radnicí.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
BEROUN | Unikátní skulptura Love
Hate zakotvila na necelé tři týdny na
trávníku před berounskou radnicí. Šestimetrovou plastiku, která je ambigramem, protože ji lze číst z několika stran,
vyjadřuje z jedné strany LOVE (lásku).
Zrcadlově pak HATE (nenávist). „Má
vyjadřovat, jak křehká je hranice mezi těmito city. Němci to stále pociťují, že ev-

ropské národy dokázaly delší dobu žít
vedle sebe jako sousedé, ale pak najednou se z nich stali nepřátelé na život a na
smrt,“ uvedla berounská starostka Soňa
Chalupová (ODS) 27. září při odhalení
Love Hate.
Autorkou je německá umělkyně Mia
Florentine Weiss. Její výtvor putuje od
letošního jara, kdy se konaly volby do
Evropského parlamentu, po západoevropských metropolích. Objevilo se například před Brandenburskou branou v Berlíně, v Mnichově, před sídlem Evropské
unie v Bruselu, ve francouzském Arcachonu nebo před Císařským palácem

v dolnosaském Goslaru, který je partnerským městem Berouna. „Představitelé
Goslaru se rozhodli, že do projevu sympatií sjednocené Evropě by měli zapojit
i nás, z východní části Unie, která má
vztah k EU vlažnější než oni,“ řekla Chalupová.
Šestimetrovou plastiku přivezl do Berouna kamion z jihofrancouzského města Arcachon, jež je partnerským městem
Goslaru. „Partnerství měst je stejné jako
partnerství mezi lidmi. Musí se pravidelně udržovat. Jinak zanikne,“ prohlásil
starosta Goslaru Oliver Junk.
Beroun je jediným místem v ČR, kde
bude letos Love Hate k vidění. Kolemjdoucí si ji mohou prohlédnout na Husově náměstí do čtvrtka 17. října, kdy se
vydá na cestu do dalšího z partnerských
měst – do hornoslezského Brzegu.
VÍCE V ROZHOVORU NA STRANĚ 2

V ZEMI LIDOJEDŮ

Papua Nová Guinea očima
mladé cestovatelky ...str. 8 a 9

MÍSTO SLÁVY OSTUDA

Trumpova žena i Špinarová.
Sochy, které šokovaly ...str. 12
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Rozšíříme partnerství měst
Starostka Soňa
Chalupová odkryla
v Berouně se zástupci
partnerských měst
symbol svobodné
a jednotné Evropy.
JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
BEROUN | Plastika Love Hate, symbolizující evropské sjednocení a svobodu,
stojí do 17. října na Husově náměstí
v Berouně. „Od jara putovala západoevropskými městy včetně našeho partnerského Goslaru. K nám se dostala díky
INZERCE

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

800 22 33 88
www.vykupzahotove.cz

5plus2
■ ROZHOVOR
partnerství s německým Goslarem. „Goslarští radní se rozhodli, že do projevu
sympatií sjednocené Evropě by měli zapojit i nás, z východní části Unie, která
má vztah k Evropské unii vlažnější než
oni,“ říká berounská starostka Soňa Chalupová.
Zvažovali jste jejich nabídku?
Goslarští se nás ptali, jestli si na vystavení plastiky Love Hate u nás v Berouně
troufneme. A my jsme výzvu rádi přijali. To, že se Beroun objeví po boku tak
významných měst jako Berlín, Brusel,
Frankfurt či Goslar, kde už Love Hate
měla zastávku, je pro naše město jenom
dobře. Myslím si, že většina obyvatel
Berouna si přeje žít ve sjednocené Evropě. Zvykli jsme si po ní cestovat bez jakýchkoliv překážek – bez zdí a hradeb
mezi národy.
Zmiňovala jste Berlín, Brusel a další
západoevropská města. Odkud přijela plastika do Berouna?
Přivezl ji kamion z jihofrancouzského
města Arcachon (partnerské město Goslaru – pozn. red.). Love Hate je z jedné
strany čitelná jako Love (láska) a zrcadlově vyjadřuje Hate (nenávist). Vymyslela ji německá umělkyně Mia Florentine Weiss. Má vyjadřovat, jak křehká hranice je mezi oběma city. Že je jen
krok od lásky k nenávisti. Evropské národy dokázaly žít delší dobu vedle sebe
jako sousedé. A pak najednou se z nich
stali nepřátelé na život a na smrt. Proto
není od věci svobodnou a sjednocenou
Evropu neustále propagovat. My k
tomu chceme přispět také rozšiřováním

Ke sjednocené Evropě přispívá i partnerství měst. „Lidé, kteří se znají, hůře
přistupují na boj proti přátelům,“ říká Soňa Chalupová.
FOTO | T. KRIST, MAFRA
partnerství měst. Protože lidé, kteří se
znají osobně, hůře přistupují na myšlenku bojovat proti přátelům.
S kolika městy má Beroun uzavřené
partnerství?
Teď máme dvě partnerská města. Na západě německý Goslar a na severu polský Brzeg a zůstává volný východ a jih.
Jsem přesvědčená, že bychom měli mít
partnery na všech světových stranách.
Připadá tedy v úvahu některé město
na Slovensku a v Rakousku?
Uvidíme. Na jihu možná Itálie. Zatím to
jsou opravdu ale jen úvahy.

Jak přijali plastiku Love Hate lidé
v Berouně?
Ještě před jejím odkrytím mi oznámil jeden ze zastupitelů, že proti ní vystoupí.
Řekla jsem mu, že je to jeho právo.
Jsme svobodné město, kde může vyjadřovat své názory. Pokud nejsou v rozporu se zákonem.
Jak je skulptura zabezpečená?
Je pod dohledem kamer a je volně přístupná, jak si přála její autorka. Aby si
kolem ní mohly hrát děti a kolemjdoucí
se jí mohli dotýkat a fotit se u ní. Aby se
s myšlenkou Love Hate jako symbolu
sjednocené Evropy mohli ztotožnit.

VyŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ODĚVNÍHO NÁVRHÁŘSTVÍ
A STŘEDNÍ PRŮMySLOVÁ ŠKOLA ODĚVNÍ
170 00 Praha 7, Jablonského 3, u metra C - Nádraží Holešovice
SPŠ - čtyřleté obory s talentovou zkouškou, přihlášky do 30. 11. 2019
- Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07
dle ŠVP Individuální modelová tvorba a její prezentace
- Scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03 dle ŠVP Kreativní modeling a design
SPŠ - čtyřletý obor bez talentové zkoušky, přihlášky do 1. 3. 2020
- Oděvnictví 31-43-M/01 dle ŠVP Oděv, módní a marketingové poradenství
se zaměřením na modeling, vizáž a styl
VOŠ - Oděvní návrhářství 82-41-N/08, tříleté denní studium ukončené absolutoriem
Školné 5 000 Kč ročně, přihlášky do 31. 5. 2020
DNy OTEVŘENýCH DVEŘÍ: 10. 10. /13-17 hod./, 6. 11. 2019 /13-19 hod./
9. 1. /13-19 hod./, 4. 2. a 12. 3. 2020 /13-17 hod/, mimořádně v sobotu
23. 11. 2019 od 10.00 do 15.00 hod., nebo kdykoli po předchozím objednání.

Informace: www.vosonspso.cz, tel.: 266 710 944, e-mail: info@vosonspso.cz
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Po vinobraních začínají
v kraji vinné košty
Vína z celé republiky
ochutnají lidé první tři
říjnové týdny na
degustačních festivalech
v Příbrami či Benešově.

ŽALUZIE
ROLETY

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

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
STŘEDNÍ ČECHY | Po Mělnickém
a Karlštejnském vinobraní, kde návštěvníci ochutnávali vína od místních vinařů, se v následujících třech týdnech mohou vydat na degustační festivaly, kde
jim ve sklenkách zajiskří bílé, růžové či
červené z celé republiky.
První ze série degustačních festivalů
vín se koná již v sobotu 5. října v Poděbradech. Od 11 do 22 hodin bude v zámeckém parku na patnáct českých a moravských vinařů nalévat návštěvníkům
to nejlepší ze svých sklepů. Při koštování si mohou příchozí zakousnout sýrové
i masové lahůdky, případně ochutnat tapas – malé obložené talířky. Pro děti budou připravené výtvarné dílničky, soutěže o ceny, malování na obličej a skákací
hrad. Vstup je z Palackého ulice nebo
průchodem přes zámek. K dobrému zažití zahraje country kapela Daltonové,
Yetti on a Big Five.

Ještě než narazí vinaři na svatého Martina sudy s letošním vínem, přivezou
na degustační festivaly to nejlepší z loňské úrody. FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA
O týden později v sobotu 12. října se
vinaři sjedou do Příbrami na náměstí
T. G. Masaryka. I v druhém největším
ze středočeských měst si lidé kromě jiskřících vín pochutnají na sýrech, olivách, paštikách a dalších dobrotách, které jim naservírují zkušení mistři degustátoři. Degustační festival se v centru Příbrami uskuteční letos již podruhé. Začíná ve stejný čas jako v Poděbradech, tedy od 11 hodin, a až do 22 hodin budou čeští i moravští vinaři nalévat
vína do festivalových sklenek.
Třetí říjnovou sobotu, 19. října, se
sejdou vinaři a milovníci dobrých vín
v Benešově na Masarykově náměstí.

Od 11 do 22 hodin se zde uskuteční první degustační festival vín. Návštěvníkům bude ke koštování hrát Cimbálová
muzika Michala Horsáka s kapelami Lucien Zell a Last Station. Pro děti budou
opět otevřené tvořivé dílničky, dále
Školka Kopretinka a chybět nebude ani
skákací hrad.
Na všechny tři festivaly je vstup zdarma. Víno budou vinaři nalévat pouze do
festivalových sklenic, které zájemci pořídí za sto korun.
O tři týdny později v sobotu 9. listopadu se koná od 11 hodin první Svatomartinský košt na Masarykově náměstí
v Brandýse nad Labem.

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

Přijedeme

(pro více než 300 ks)

zaPlatíme
odvezeme

Celá ČR

tel. 604 11 44 66
e-mail: arco@antikvariaty.cz
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Nájemné poroste, investice přinášející výnos z pronájmu se vyplatí
BOJUJTE PROTI INFLACI!
INVESTUJTE s výnosem
až 5,2 % p.a. již od 10 000 Kč
Investice do úvěrů zajištěných
bonitními nemovitostmi
Sjednání a správa je zdarma
Získáte pravidelný měsíční výnos

Volejte zdarma:

800 023 099
Na Poříčí 1047/26, Praha 1
info@rondainvest.cz
www.rondainvest.cz

INVEST

Česká republika patří mezi země s nejnižším podílem nájemního bydlení
v celé Evropské unii. Hned čtyři z pěti
Čechů bydlí ve vlastním. A ti, kteří
bydlí v nájmu, většinou sní o tom, že si
jednou pořídí vlastní byt nebo dům. Sen
o vlastním bydlení se ale mnohým z nás
začíná rozplývat. Důvodem je především výrazný nárůst cen nemovitostí,
ale i růst úrokových sazeb hypoték,
zpřísnění podmínek pro jejich poskytování ze strany centrální banky a také
postupné zpomalování růstu mezd. To
vše vede k tomu, že pořízení vlastního
bydlení se pro stále více Čechů stává
nereálným a roste poptávka po nájemním bydlení. Česká republika tak začíná následovat trendy sousedních zemí,
jakou je například Německo, kde má
nájemní bydlení dlouhou tradici a využívá ho každý druhý Němec. Poptávka
po nájemním bydlení v tuzemsku se
meziročně zvýšila až o desítky procent.
Na nepřipravený nájemní trh v České
republice se tak dostávají desítky tisíc
nových zájemců. A s rostoucí poptávkou
samozřejmě rostou i ceny nájemného.

Nemovitost Nemusíte kupovat
Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že tento trend bude mít dlouhodobější charakter, vyplatí se
i nadále investovat do rezidenčních
nemovitostí a nabízet je k pronájmu.
Není přitom nutné kupovat nemovitosti napřímo za milionové částky.
vydělávat na rostoucích výnosech
z pronájmu mohou i drobní investoři. Takovou možnost nabízí například
společnost RoNDa iNvest, která
Vám nabízí možnost investovat mimo
jiné do projektů (úvěrů) přinášejících
výnos z pronajatých rezidenčních
nemovitostí. Tyto bonitní nemovitosti
zároveň slouží také jako zajištění poskytnutých úvěrů a výrazně tak snižují riziko podstupované investory. Investice přináší zhodnocení až 5,2 %
p.a., přičemž je možné investovat již
od 10 tis. Kč a výnos je Vám vyplácen
měsíčně na účet. Pokud byste také
chtěli proﬁtovat na výnosech z bonitních nemovitostí, neváhejte si zavolat
pro více informací na bezplatnou linku 800 023 099.
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Česká republika

Věřila jsem, že Karel Gott nad
Helena Vondráčková slaví 55 let na hudební scéně podzimní
částí turné Dlouhá noc live. Už se ale také těší na vystoupení před
plnou pražskou O2 arenou při Českém mejdanu s Impulsem.
„Vždycky mám trochu trému, ale pak to ze mě spadne. Největší
nervy jsem ale zažila v newyorské Carnegie Hall. Myslím, že ani
Karel Gott nebyl tehdy úplně klidný,“ vzpomínala na spolupráci
s mistrem ještě v době, než Českem ve středu otřásla zpráva,
že Karel Gott podlehl zákeřné nemoci.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Domov na vodě, ale také místo pro
setkání s přáteli. To byl pro Helenu Vondráčkovu a jejího manžela hausbót, který si opečovávali řadu let. Nedávno si
ale pořídili nový, větší. „Je to spíš botel,
obrovsky prostorný. V tom původním
mohli přebývat maximálně čtyři lidé
a pes,“ vysvětluje zpěvačka, které se
voda, tedy moře, stala osudnou i při seznámení se svým budoucím manželem
Martinem Michalem. „Seznámili jsme
se na Bali. Od té doby říkám, že mě nabalil na Bali,“ podotýká s úsměvem.
Za necelý měsíc budete jedním
z hostů letošního Českého mejdanu
s Impulsem. Máte po tolika letech
na pódiích ještě vůbec trému před
podobně velkými akcemi?
Dá se říct, že ano, protože tohle bude
něco opravdu výjimečného. Sice
jsem už O2 arenu sama také absolvovala, takže vím, co to obnáší, ale přeci jenom si člověk nechce uříznout
ostudu a chce naopak nějakým způsobem zabodovat. Vždycky mám trochu trému, aby to všechno dobře dopadlo. Jakmile ale začnu zpívat a vím,
že to tam je, tak ze mě veškerá nervozita spadne. Pak už si to jen užívám.
Stalo se, že se vám před nějakým
koncertem doslova rozklepala kolena a dodnes si to živě vybavujete?
To bylo asi v Carnegie Hall. Má sice „jenom“ 2800 míst, takže to není zase tak
obrovský prostor, ale když jdete tamějšími chodbami a uvědomujete si, kdo
všechno tam vystupoval před vámi –
umělci vážné hudby, rockové kapely
a sólisté z celého světa… Je to těžko po-

Helena Vondráčková

Ke Karlu Gottovi se v posledních
týdnech upínala pozornost celého
Česka od chvíle, kdy uveřejnil informaci o svém boji s akutní leukémií.
Co tahle zpráva v první chvíli udělala s vámi?
Byla jsem otřesena. Zjistila jsem to
hned po ránu, když jsem si četla zprávy.
Pevně jsem věřila, že když byl první
atak té zrádné nemoci zažehnán, tak už
je definitivně vyhráno. Tohle byl šok.
(Rozhovor vznikl ještě před úmrtím Karla Gotta - pozn. red.)
Vzpomenete si, kdy jste měli čas se
sejít a popovídat si nejen jako kolegové, ale hlavně jako přátelé?
Naposledy jsme se s Karlem viděli na
jeho letošní oslavě. Bohužel jsem měla
smůlu, protože jsem nemohla být přítomna na vystoupení, které pro něj ostatní
přichystali, neboť jsem v tu dobu měla
sama narozeninový koncert v karlínském divadle. S Ivankou jsme se ale domluvily, že mu po mém vystoupení stejně přijedeme s manželem popřát. Byl
rád a vypadal velmi dobře. O to víc jsem
byla šokována tím, co teď vyplulo na povrch. Ráda také vzpomínám na to, když
loni přijel s celou rodinou k nám na
hausbót. Byla tam i Jiřina Bohdalová
a další přátelé. Karel byl nadšený, když
mu můj muž přenechal řízení lodě, se
kterou podnikáme výlety. Užíval si to
i se svými holčičkami a byl to krásný
den. Karel je stejně jako já Rak, jen má
narozeniny v červenci, zatímco já v červnu. Většinou jsme se vždy v létě stihli navštívit. Když ještě žil Walda, tak jsem
dělávala každý rok u nás takovou zahradní sešlost, kde jsme se všichni potkali
a oslavovali i s Jitkou Zelenkovou, která
má narozeniny také v červnu.

Narodila se 24. června 1947 v Praze, dětství prožila ve Slatiňanech na Chrudimsku.
Ačkoliv odmala zpívala a hrála na klavír či kytaru, chtěla se podle svých slov věnovat filologii.
V roce 1964 ji ovšem otec přihlásil do soutěže Hledáme nové talenty a to vše změnilo.
■ Kromě hvězdné hudební kariéry si průběžně „odskakovala“ k herecké profesi. Kromě legendární
pohádky Šíleně smutná princezna se ve větší roli objevila v komediích Jen ho nechte, ať se bojí
a Kameňák 2 a také v seriálech Píseň pro Rudolfa III. či v několika epizodách Gymplu s (r)učením
omezeným.
■ V roce 2017 obdržela od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.
■
■

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA

psatelný pocit. Myslím, že i Karel Gott
nebyl tehdy úplně klidný. Oba jsme to
brali jako velikou prestiž.
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nemocí vyhrál. Její návrat byl šok
Na vašem hausbótu se často střídají
návštěvy, kvůli čemuž jste se před
časem rozhodli pořídit si větší. Dokonce jste prohlásila, že dnes už připomíná spíše botel.
To tedy ano. Je to obrovský prostor, má
asi sedmnáct metrů na délku, šest na šířku a ještě velkou plovoucí terasu. Cítíme se tam strašně dobře a je tam příjemně i našim přátelům. Je pravda, že i kvůli tomu jsme se rozhodli pro větší
hausbót. Měli jsme původně menší, jenže v něm mohli přebývat maximálně čtyři lidé a pes. A tak můj muž, který
vždycky něco vymyslí, přišel s tím, že
si pořídíme nový a větší.

„

Do fotbalové
Amfory jsem
nastoupila před asi 16 lety.
Letěli jsme do Indonésie,
a tam jsem se na Bali
seznámila s mým mužem,
který byl a je brankář.
Užili jste si letošní léto na vodě dostatečně?
Tohle léto jsme si vychutnali opravdu
plnými doušky, protože jsme si ho udělali už od dubna, kdy jsme na celý měsíc odletěli na Floridu. Po návratu jsme
zase pracovali, odjeli pár koncertů
z mého turné a potom jsme vyrazili do
Chorvatska naším obrovským karavanem – je to tedy spíš takový autobus.
Užili jsme si to výborně i s kamarády
a naší fenkou Elzou, která doslova nechtěla vylézt z moře. Po návratu jsem

Na turné i Mejdanu s Impulsem
Už za dva týdny - v sobotu 19. října - bude Helena
Vondráčková jednou z hlavních hvězd víc než
tříhodinového hudebního maratonu Český mejdan
s Impulsem, který od 18 hodin hostí pražská O2 arena.
Kromě ní se před naplněnou halou představí Lucie
Bílá, Hana Zagorová, Dalibor Janda, skupiny
No Name či Mandrage a řada dalších.
Vstupenky jsou k dispozici na Ticketportal.cz.
Turné Helena Dlouhá noc live: 4. 10. Jihlava,
13. 11. Liberec, 16. 11. Karlovy Vary,
23. 11. Olomouc, 7. 12. Brno, 14. 12.
H. Králové, 22. 12. Praha (Lucerna)

odjela na týdenní tenisový
trénink do Přerova, pak přišly na řadu opět koncerty
a potom už hausbót.
No a naposledy, když doznívaly poslední záchvěvy léta, tak
jsem manžela se zvířátky nechala
doma a jela jsem s přáteli, což praktikuju každý rok, na takový ozdravný výlet na Kanárské ostrovy. Setkali jsme se
tam s rodinou Ondry Soukupa, který je
vášnivý golfista, a ten mě vytáhl si zahrát. Byla to nádhera!

Pravda je, že jsem dřív fandila spíše hokeji, ale od jisté doby jsem si oblíbila
i fotbal. My holky – já, Jiřina Bohdalová, Jitka Zelenková, Mahulena Bočanová a další s týmem cestujeme jako výkopářky, já tomu ale říkám spíš vykopávky. (smích) Zahajujeme hru prvním výkopem a pak už sledujeme a samozřejmě
fandíme. Takhle jsme projeli spoustu
zemí. Nastoupila jsem do Amfory asi
před šestnácti lety, tehdy jsme letěli
do Indonésie, a tam jsem se na
Bali seznámila s mým mužem, který byl a doteď
je brankář. Od té doby
říkám, že mě nabalil
na Bali.
Takže dnes už jste
právoplatná fotbalová fanynka.
Ano, když je nějaký
zajímavý zápas, tak
se dokonce dívám
s Martinem na televizi a sledujeme to
spolu. Už jsem zasvěcená.

Chytnul vás golf?
Trochu s tím koketuju. Ještě to pořádně
neumím, ale moc mě to baví. Teď naposledy se mi podařilo i pár dobrých ran.
Je to ale hrozný žrout času.
Zůstaňme ještě chvilku u cestování.
Vy jste díky své profesi projela velký kus světa, ale poměrně dost
jste se nacestovala také s legendární Amforou. Jak jste se ke klubu vlastně dostala? Prý jste fotbal nikdy moc v lásce neměla.

Aktuálně jste uprostřed
podzimní části vašeho podzimního turné, které je poměrně nabité. Kdy se můžete těšit, že opět zvolníte? Stihnete to vůbec
do Vánoc?
Obávám se, že díky mému
muži a agentuře nebudu mít
asi na zvolňování vůbec čas.
(smích) Ale těší mě, že je
o všechna má vystoupení velký zájem a jsou vyprodaná.

FOTO |
JAN TUMA

INZERCE

Postavil jsem si dům a chci v něm i dožít
Bydlím v krásném domě,
kde jsem prožil spokojený
život s rodinou. Jenže
manželka nedávno zemřela,
děti žijí v zahraničí, a já jsem
v 72 letech zůstal sám.
Rád bych ve svém domě
dožil. Co ale dělat, když mi
scházejí peníze?
Dům se zahradou jsem postavil tak,
aby se v něm žena i děti cítily dobře.
Stavbě jsem věnoval všechen svůj
čas, trávil jsem tam dny i noci. Bydlím na pěkném místě a mám moc
hodné sousedy, na které je spolehnutí. To víte, když je člověk v letech,
váží si toho dvojnásob. Děti jsou
daleko, aby mi mohly pomoci, kdyby přišly nějaké problémy.

Peníze z důchodu mi nestačí
Jenže jak roky jdou, je pro mě čím
dál těžší vybalancovat svůj starobní důchod s pravidelnými měsíčními výdaji. Chci už konečně doplatit
zbytek hypotéky a zrekonstruovat
podkroví. Dost peněz také spolknou výdaje za léky a velká zahrada.
Pomohla mi Renta z nemovitosti
A tak jsem si sjednal Rentu z nemovitosti, kterou poskytuje společnost
FINEMO.CZ. Dají mi peníze, abych
mohl na baráčku dokončit, co jsem
naplánoval, a ještě mi zbyde na důstojný život. Dál přitom budu majitelem svého domu a nemusím se
bát žádných splátek.
Klidný život ve vlastním domě
Děti byly okamžitě pro. Vědí, že

na domě lpím a že mám ještě
sílu ho zvelebit a zvednout jeho
hodnotu. Po mé smrti ho prodají,
do Čech se vracet nechtějí. Až splatí Rentu z nemovitosti, tak jim ještě
spousta peněz zbyde. Mám radost,
že mohu dožít ve svém domě. Ale
největší štěstí, to jsou pro mě mé
děti. S manželkou jsme z nich vychovali slušné lidi, kteří by své rodiče nenechali na holičkách.
Výhody Renty z nemoVitosti:

ChCete Vědět VíC?

z Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

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

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

z Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
z můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
z Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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(Ne)tušená tajemství
(ne)obyčejných zvířat

Už jste viděli pštrosa couvat? Tak to jste asi spali a něco se vám zdálo, protože to
tato zvířata neumí. Ale víte, že komár vás kromě nepříjemného štípnutí i pomočí?
Příroda umí být zábavná, bizarní a hlavně umí překvapit. Posuďte sami.
Text: Veronika Strejcová, foto: archiv MAFRA, Wikipedia

MOUCHA

KOZA

Nechává vás klidnými, když vidíte
mouchu procházet se po vašem talíři
s obědem? Nemělo by. Na jejích nohách se vyskytují miliony choroboplodných zárodků, navíc se na své budoucí
sousto nejprve vyzvrací. Neumí totiž
žvýkat, a tak vyvrhne na svou potravu
trávicí enzymy, díky kterým ji pak může
usrkávat. Aby toho nebylo málo, tak ještě zhruba každých pět minut vyměšuje.

Stejně jaké lidé i kozy mají specifický přízvuk, který je daný tím, odkud pocházejí a podle kterého
se navzájem poznají. Britští vědci navíc před sedmi
lety přišli se zjištěním, že tato zvířata dokážou přízvuk dokonce i pochytit,, což vyvrátilo teorii, že intonace a vlastnosti jejich hlasu jsou dány geneticky.

PLAMEŇÁK
Nejen, že se tito nádherně zbarvení ptáci nemohou najíst jinak než hlavou dolů, ale mají i omezené možnosti,
pokud jde o ochlazování. Jelikož stejně jako ostatní ptáci
nemají potní žlázy, nezbývá jim, než spoléhat na pobyt
ve stínu, ale také ještě na jednu zvláštní vychytávku. Pro
zchlazení si plameňáci totiž močí na nohy.

KOMÁR

PŠTROS

Nestačí mu svou oběť poštípat, zároveň ji
rovnou také pomočí. Už v okamžiku, kdy
komár saje vaši krev, současně močí. Spolu
s krví se do jeho těla totiž dostává množství pro něj toxických solí, kterých se musí
rychle zbavit, jinak mohou způsobit rozpad
buněčných membrán. A tak komárům
nezbývá nic jiného, než vykonávat svou
potřebu současně při hodování na krvi.

Sice se může pochlubit titulem
nejrychlejšího
dvounožce
a padesátikilometrovou rychlostí dokáže běžet i půl
hodiny, ale krom létání zůstává tomuto
ptačímu gigantovi zapovězen ještě jeden
druh pohybu. Neumí totiž couvat.

INZERCE

Operátor výroby s 6 týdny dovolené,
Valeo Rakovník Nástupní mzda 22 000
Kč hrubého, bonusy a příplatky až 8 000 Kč
měsíčně, 6 týdnů dovolené, příspěvek na
penzijní připojištění 5 % z hrubé mzdy,
firemní kantýna, svozová doprava. Napište
na: katerina.husakova@valeo.com tel.: 313
527 236 www.valeo.cz

Potravinářství a chemie
Inženýr/ka do výroby v potravinářství
Operátor do potravinářství - Bor u Tachova

Valeo

Laborantka
t
í
Více na www.jobdnes.cz

Tvůrčí práce, kultura, umění

Administrativa

Masér

130 - 145 Kč / hodinu

Procesní technolog - chemické inženýrství

Více na www.jobdnes.cz/detail/09Y6CM

Plavčík - brigáda

45 000 - 45 000 Kč / měsíc

15 200 Kč / měsíc
20 000 - 23 000 Kč / měsíc

22 000 - 24 000 Kč / měsíc
Kč /

ě í

Specialista zákaznického servisu
Payroll support

Plavčík - plavčice

18 500 Kč / měsíc

Recepční - praha

Produkční

21 000 Kč / měsíc

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

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

27 000 - 29 000 Kč / měsíc

Obecní úřad Tuchoměřice vás srdečně zve na:

FARMÁŘSKÉ TRHY
v Tuchoměřicích

12. října
od 9:00
do 13:00
před disko RaI Tuchoměřice

(ulice K Poště)

K ompletní nabídka letního ovoce a zeleniny, mošt,
čerstvé pečivo, uzeniny, sýry, čerstvá
á vejce, olivový
olej, květiny, domácí m arm
m elá
á dy a sirupy, med,
káva, mléčné výrobky, koření a jiné
Kuchyň Karel Novák
sezónní jídla, speciality (street food).
Program:

Pro
ojekcce so
ouččasnýcch i hiisto
oriickýcch
fo
oto
ogra
afií na
aší obce
Vstup zdarma, Parkování před MŠ
www..outuchomerice..cz

zaplňuje mezery na trhu

S

ituace na českém trhu s nemovitostmi je již několik let
často diskutovaným tématem.

Zejména v Praze obyvatelstva
přibývá rychleji než nových bytů
a ubývají stavební plochy. Odborníci předpovídají, že poptávka
po nemovitostech nadále poroste
rychleji než nabídka.
Rodiny Prahu postupně opouštějí a hledají cenově dostupné bydlení v její blízkosti, které nabízí snadnou dopravu do centra i možnost
vycházek do přírody. Zastavují se
periferie a k Praze přidružené obce
a oblibě se mimo jiné těší také oblast Kladenska. Developerská společnost GETBERG svými projekty
reaguje právě na tuto poptávku.
V létě tohoto roku GETBERG
oznámil započetí výstavby bytového projektu G Residence v centru Unhoště. Díky vzdálenosti pouhých 20 minut od letiště a 15 minut
od stanice metra Zličín je Unhošť
strategicky ideální lokalitou pro
všechny, kteří potřebují pravidelně dojíždět a cestovat. Pravidelné
spoje směřující do Prahy a Kladna
navíc usnadňují dojíždění i bez
nutnosti automobilu, přičemž
Unhošť sama nabízí veškerou důležitou občanskou vybavenost.
V G Residence se bude nacházet

s bydlením

celkem 97 bytů o dispozicích 1+kk
až 4+kk. Dokončení výstavby je
plánováno na podzim roku 2021
a 40 % bytů je již prodáno.
Společnost GETBERG je členem asociace developerů a je tzv.
novou generací developera. Při
výstavbě domovů si klade za cíl
spoluvytvářet krajinu i město.
Projekty diskutuje s vedením obcí
a měst a zjišťuje, čím může obci
přispět k příjemnějšímu životu.
Chce stavět domovy pro lidi a pomáhat vytvářet komunitu. Nedávno GETBERG zrealizoval výstavbu
domů Modrý Platan ve Vysokém
Újezdu, kde v současné době dokončuje také výstavbu projektu
16 energeticky úsporných a technologicky vyspělých domů Black
Roofs.
Pro více informací o projektu
G Residence navštivte
www.gresidence.cz.
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S cejchem kanibalismu. Papuánci
Jsou pyšní na jedinečný
karneval, ale stydí se za
pověst „země kanibalů“.
Papua Nová Guinea je
územím dodnes z části
neprobádaným, ačkoliv
do ní míří tisíce turistů.
„Místní lidé žijí často jen
v malých chýších, ale rádi
se s vámi vyfotí,“ líčí
mladá cestovatelka
Tereza Soukupová.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Je to země, která Evropany překvapí
pestrostí jazyků i krojů, někdy bizarní
gastronomií a způsobem života, ale umí
také vyděsit temnou tradicí kanibalismu.
Papua Nová Guinea, rozkládající se po
Grónsku na druhém největším ostrově planety, každoročně láká tisíce turistů na karneval zvaný Mount Hagen. Tehdy se do
stejnojmenného města sjedou horské kmeny z celé země, aby předvedly tance, kroje
a písně svých předků. Letos nechyběla ani
české cestovatelka Tereza Soukupová.

„Nejznámější kmenové skupiny se jmenují Wup Poka, Asaro a Kunai. Některé převleky byly opravdu strašidelné, což je
ovšem jejich hlavní účel – zastrašit a zahnat
nepřítele, který by chtěl zaútočit na vesnici,“ vypráví 21letá Tereza Soukupová.
Když se s plánem navštívit „zemi lidojedů“
svěřila svým rodičům, málem se zhroutili.
Ano, Papua Nová Guinea stále není zrovna
destinací, po které baží turisté z Evropy. Přitom Austrálie je od břehů ostrova vzdálená
jen pár desítek kilo-

metrů. Faktem je, že mnohá území skrytá
v džungli jsou skutečně moderní civilizací
téměř nedotčená.
Za dvoudenní vstup na festival Tereza Soukupová zaplatila v přepočtu dva tisíce korun,
některé zahraniční cestovní
kanceláře si ovšem účtují
i 80 tisíc korun za šest
dnů. Z kmenů, které měla mož-

WWW.ZO NKY.CZ

nost poznat, ji zaujal třeba ten, jehož muži
se na festivalu představili celí pomazaní
bahnem a na hlavě měli nasazenou velkou a asi sedm kilogramů vážící
masku. „Když žili v hlubokém
pralese, chránili se před
nepřáteli tak, že
se celí pomořili do
bahna a na hlavu si
dali právě velkou
masku. Když se blížil nepřítel, vyskočili
z bahna, čímž ho vystrašili k smrti,“ vypravuje Tereza Soukupová.
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4. října 2019 9

vábí turisty na tajemné kmeny
Na Papui se díky veliké – a pro našince
nepřehledné – odlišnosti mezi různými
kmeny hovoří asi šesti sty jazyky. Ovšem
běžní Papuánci i přes kmenovou rozmanitost už v krojích, které jsou k vidění na zmiňovaném festivalu Mount Hagen, nechodí.
Nosí kalhoty a triko, mají mobilní telefony, v zemi fungují školy a doma televize.

„Čarodějům snědli penis“
Hluboko v neprobádaných pralesích
ovšem přesto dodnes žijí kmeny, o jejichž
každodenním životě se toho mnoho neví.
„Od nejbližší cesty jsou vzdálené i dva týdny chůze hustou divočinou. Tam jsem se
ale neodvážila,“ podotýká česká cestovatelka a dost možná jí vytane na mysli případ
z roku 2012, kdy papuánská policie řešila
vraždu sedmi lidí. „Syrové mozky obětí
zřejmě příslušníci kanibalského kultu snědli a z pohlavních údů uvařili polévku,“ vyjádřil se tehdy Anthony Wagambie, velitel
policie v přístavním městě Madang. Následně bylo zatčeno 29 osob, které se k činu
otevřeně přiznaly s tím, že prý nedělaly nic
špatného. „Vrazi byli přesvědčeni, že jejich
oběti praktikovaly čarodějnictví, za které si
nechávaly od chudých vesničanů platit,

a to i sexem,“ dodal tehdy policista.
Reportér 5plus2 se díky Tereze Soukupové zkontaktoval i s jednou z papuánských
žen, která vnímá, že cizinci zdejší obyvatele mnohdy vnímají právě jako lidi s cejchem kanibalství. Její jméno zní poněkud
neexoticky – Irena. „V kmeni, odkud pocházím, se kanibalismus nikdy nepraktikoval. Ten je známý spíše z horských oblastí.
K lidojedství nedocházelo z hladu, šlo spíše o rituál ve chvíli, kdy byl zabit někdo
z nepřátelského kmene,“ uvedla pro 5plus2
Papuánka, u níž Tereza Soukupová během
festivalu bydlela. Tradice kanibalismu podle Ireny začala ustupovat, když „bílý
muž“ exportoval do jejich země křesťanství. Zdejší lidé se o lidojedství prý ale obvykle moc bavit nechtějí, stydí se za něj.
Hostitelka vzala Terezu i do své rodné
vesnice, kam se dostaly linkovým autobusem. „Prošly jsme se po horách, nejmenší
osady tvoří třeba jen tři chýše. Lidé jsou
ale bezvadní, veselí. Okamžitě nás obklopili, tiskli ruce, chtěli se fotit,“ vypráví.
Některé zdejší pochutiny Evropany mohou vyvést z míry. „V díře v zemi mi připravili kuře, ale bylo neosolené, gumové, nasládlé. A hlavně i s hlavou a pařátky. Ale
ochutnala jsem, abych neurazila,“ uzavírá.

Tak trochu jiná pohřební „hostina“
Vojtěch Novotný, jeden z nejvýznamnějších českých entomologů, který už 20 let zkoumá
vztahy mezi jednotlivými druhy hmyzu na Papui Nové Guineji, se s fenoménem
kanibalismu také setkal. „Vzpomínám na vyprávění babičky jednoho mého studenta,
která kanibalistické rituály živě pamatuje ze svého mladí. Jedním z případů, kdy se tradičně
pojídalo lidské maso, byl pohřeb, jedlo se maso zemřelého příbuzného. Stará paní
vyprávěla, že pojídání lidského masa jako něco špatného vůbec nevnímala, prostě to byla
tradice. Kanibalismus postupně vymizel s příchodem křesťanských misionářů v polovině
20. století. Dnes je vymýcený, za dvacet let si vzpomínám jen na dva případy, které se
staly,“ říká vedoucí mezinárodního výzkumného střediska.

INZERCE

Papuánský karneval Mount Hagen nabízí turistům pohled na život zástupců
desítek kmenů, které jinak žijí v těžko přístupné džungli a v horách.
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Jeden z největších Čechů je v

Nejhorší obavy se naplnily. Zemřel Karel Gott, vůbec
největší legenda české hudby. V posledních týdnech
bojoval s akutní leukémií, fanouškům slíbil, že je
připraven nemoc porazit, ale v úterý krátce před
půlnocí svůj boj prohrál. Zesnul v kruhu rodiny.

N

ejvýznamnější český zpěvák populární hudby Karel Gott zemřel. Bylo mu 80 let. Za více
než padesát let kariéry vydal na tři stovky desek a nazpíval kolem tisícovky písní. Jeho jméno se stalo pojmem nejen u
nás, ale i v Německu, kde si vysloužil
přezdívku Zlatý hlas z Prahy.
„S nejhlubším zármutkem v srdci oznamuji, že nás včera, krátce před půlnocí, po
těžké a dlouhé nemoci, opustil můj milovaný manžel Karel Gott. Odešel doma, v
tichém spánku, v kruhu své rodiny,“ oznámila ve středu manželka Ivana. Úmrtí Karla Gotta je nesmírně zarmucující zpráva
INZERCE

pro celou naši zemi. Prostřednictvím svého mluvčího to uvedl prezident Miloš Zeman. „Jeden z největších Čechů. Věřil
jsem, že tu bude navždycky, je mi to nesmírně líto. Mistře, vážil jsem si vás. Víc,
než dokážu říct,“ vyjádřil lítost premiér
Andrej Babiš s tím, že navrhne vládě státní pohřeb Gotta v Katedrále svatého Víta.
Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka celá země přišla o „tolikrát o zlatem
oceněný hlas“ Karla Gotta. „Byl mimořádnou osobností, která nás dokázala spojovat. Čest jeho památce!“ V anketách Zlatý slavík a Český slavík získal Karel Gott
celkem 42 ocenění.

Karlu Gottovi bylo 80 let. Zprávu o jeho smrti oznámila Čechům manželka
Ivana (na horním snímku).
FOTO | MAFRA
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nebi. Národ se loučí. A zpívá...

Karel Gott na svém posledním koncertě, letos v březnu mu aplaudovala vyprodaná DRFG arena v Brně.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA
„Dokázal svým talentem, pílí a profesionalitou zaujmout posluchače napříč
generacemi nejen v České republice.
Jeho úspěch v rámci české populární
hudby byl jedinečný a těžko opakovatelný,“ napsal na Twitteru předseda ODS
Petr Fiala. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila nás opustila jedna z největších postav české popkultury. „Dokázal
svou hudbou zaujmout jako málokdo
jiný,“ vyjádřil Pospíšil čest památce
Karla Gotta.
K úmrtí legendárního zpěváka se vyjádřili i kolegové z branže, umělci.
„Hvězdný život Karla Gotta se naplnil.
Soustrast rodině a klobouk dolů,“ uctil
jeho památku režisér Jan Hřebejk.
Zpěvačka Tereza Kerndlová: „Bůh se
setkal s Bohem... Má vzpomínka na vás
bude vždy barevná, jako jste byl vy
sám! Děkuji za vaše slova, váš smích,
za to že jsem si s vámi mohla zazpívat!
Člověk nikdy zcela neodejde, dokud na
něj někdo myslí! U vás to tak bude Karle! Milujeme vás!“
„Navždy zůstaneš v mém srdci. Děkuji za to, že jsem s Tebou mohla zpívat,
za to, že jsi mne provázel celým životem,“ napsala zpěvačka Ilona Czáková.
Karel Gott se narodil 14. července
1939 v Plzni. Neúspěšně se pokoušel o
studium výtvarného umění, a tak se dal
vyučit elektromontérem v podniku

ČKD, už tehdy se však poohlížel po hudební dráze a při zaměstnání vystupoval jako zpěvák.
Profesionální kariéru budoucí násobný Zlatý slavík nastoupil v roce 1960,
kdy ze strojírenského podniku definitivně odešel. Zásadní zlom přišel o dva
roky později. Tehdy získal místo v divadle Semafor. O rok později poprvé vyhrál Zlatého slavíka, ve druhém ročníku
této ankety popularity.
Dalšími štacemi Karla Gotta byla scéna divadla Apollo, jež založil s Ladislavem a Jiřím Štaidlovými, nebo sedm
měsíců trvající angažmá v americkém
Las Vegas během „léta lásky“ roku
1967. V roce 1968 se účastnil tehdy populární soutěže Eurovize. Sice skončil
až třináctý, ale protože soutěžil za Rakousko s německy zpívanou písní Tausend Fenster, napomohlo to jeho kariéře
na západě. „Někdy v Německu tvrdí, že
mi hodně pomohl ‚ten pseudonym
Gott’. A já říkám, že se tak jmenoval už
můj praděda a mnoho lidí mi to nevěří,“
vzpomínal s nadsázkou v rozhovoru pro
MF DNES.
Celkem natočil a vydal téměř tři stovky desek a s jeho jménem a hlasem jsou
navždy spojené hity jako Lady Carneval, Mistrál, Kávu si osladím, Cesta rájem, Paganini, Bum bum bum nebo Trezor.
(vah)

Karel Gott před odletem do Rio de Janeira v roce 1968.

FOTO | ARCHIV

Smutná zpráva číslo jedna i pro německé fanoušky
Úmrtí Karla Gotta se ve středu stalo titulní zprávou také v německých médiích. Jako
o „přelomové zprávě“ o Gottově smrti informovaly například televize n-tv a Welt nebo
weby veřejnoprávní televize ARD, magazínu Spiegel či listů Süddeutsche Zeitung a Bild.
Medailonky k úmrtí Gotta přinášeji také rakouská média. Označují zpěváka za legendu, jeho
hity spojily několik poválečných generací. „Karel Gott je mrtvý,“ napsal velkým písmem
Bild, který informaci doplnil černobílou fotografií české hvězdy. Podobně jako další média
připomínal Gotta jako „Zlatý hlas z Prahy“, který se proslavil mimo jiné písní Včelka Mája,
kterou i v Německu zná několik generací posluchačů. „V Karlu Gottovi zemřel velký tenor
a zpěvák populární hudby,“ konstatoval list.
Vzpomínají také Slováci a Poláci. Právě naši severní sousedé označují Gotta jako „Franka
Sinatru východního bloku“. Ruská státní agentura TASS zase mistra charakterizovala jako
„hvězdu světové populární hudby první velikosti“.

Karel Gott se zpěvačkou Bárou Basikovou.

FOTO | HERBERT SLAVÍK
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Sochy k smíchu i pláči

Nepovedená monstra. Strašák do zelí, šilhavec nebo pokroucená kráska
s roztaženýma nohama. Tak to dopadá, když skulptury známých osobností místo
pocty přinesou spíš posměch.

TEXT: VERONIKA STREJCOVÁ FOTO: TOMÁŠ HÁJEK, TASR, PROFIMEDIA, KARWAI TANG

Dřevěná socha v nadživotní velikosti, kterou vztyčili nedaleko slovinské Sevnice – místa,
kde vyrůstala první dáma USA MELANIA TRUMPOVÁ, podle místních připomíná spíše
strašáka do zelí. Nedlouho po ní se na soukromém pozemku 30 kilometrů od Lublaně objevila podivně vyhlížející ironizující socha samotného prezidenta DONALDA TRUMPA.
Proti soše VĚRY ŠPINAROVÉ v Ostravě, která podle některých připomíná spíše
herce a režiséra Milana Šteindlera, se jako první
ohradil syn zpěvačky Adam Pavlík. Pohrozil právníky i tím,
že dílo, které zesnulé pěvkyni zrovna nelichotí, zahalí. Radnice města nakonec rozhodla, že socha půjde do dražby.

Socha CRISTIANA RONALDA ve městě Funchal na Madeiře vyvolala v roce 2014
senzaci kvůli detailu v oblasti fotbalistových trenýrek. Ten fotbalistovi přisoudil nadprůměrnou výbavu. To
busta, kterou odhalili o čtyři roky později na tamním letišti,
sklidila posměch kvůli křivému úšklebku, šilhajícím očím
a celkové nepodobnosti.

V městečku Neve
Illan v Izraeli vzdali trochu podivný
hold ELVISOVI
PRESLEYMU.
Nebýt typického
postoje a kytary
na zádech, připomínala by zdejší
socha krále
rock'n'rollu spíš
jakousi jeho
opuchlou čínskou
variantu.

Britský umělec
Marc Quinn má na svědomí
bizarní sochu topmodelky
a rebelky KATE MOSSOVÁ,
která před jedenácti lety
vzbudila velkou pozornost.
Padesátikilové zlaté dílo s názvem Siréna, jehož hodnota
je kolem padesáti milionů
korun, zobrazuje modelku
v krkolomné jogínské pozici
akcentující intimní partie.
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Být lékárník je věda.
Jsme odborníci na farmacii, kteří se stali lékárníky, protože chceme
pomáhat. Povídáme si s vámi, abychom zjistili, co vám prospěje
nejvíce. A také abychom vám s léky předali i odborné poznatky.
Třeba i to, že změna lékové formy někdy výrazně pomáhá.
Měli byste to vědět, a proto tu jsme.
Mgr. Richard Prokeš
Lékárna Dr.Max Třebíč

žé
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Levné bramborové hodování pro
Měly nálepku jídla
pro chudé. Ovšem
šikovný kuchař dokáže
i z brambor nachystat
lahodnou hostinu.
A ano, takové menu
ocení i vaše peněženka.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Naši předkové měli přelom září a října spojený se sklizní brambor ze svých
skromných políček. Právě tato plodina
byla mnohdy základem potravy lidí žijících v chudých nebo dokonce nuzných
podmínkách. V českých zemích se tato
původně jihoamerická plodina poprvé objevila už v roce 1623. Své nezastupitelné
místo má ale i v jídelníčku moderní doby.
„Brambory jsou prostě zdravé, o tom
není pochyb. Kalorická hodnota jedné
porce asi 200 gramů vařených brambor
není vysoká, má asi 110 kalorií. Netloustne se po nich, neobsahují cholesterol ani
zrádné transmastné kyseliny,“ uvedl před
časem známý gourmet Vladimír Poštulka. A mimochodem, jak se brambory dříve jedli, výstižně ukazuje obraz slavného
Van Gogha nazvaný Jedlíci brambor
z roku 1885 – takzvaně na loupačku,
z jedné mísy, odkud si každý bral a teprve
v ruce bramboru osolil. (re, lidovky.cz)

Hustá bramborová
polévka s cizrnou
Potřebujeme:
4 až 5 větších
brambor,
1 pórek, 1 velkou
mrkev, 1 cibuli,
1 pastinák, 2 lžíce
oleje, 3 lžíce
jemných ovesných
vloček, 1 konzervu cizrny, sůl, pepř,
majoránku, 2 stroužky česneku, zeleninový
vývar. Postup: Brambory, mrkev a pastinák
nakrájíme na kostičky, pórek na kolečka,
cibuli nasekáme najemno. Na oleji zpěníme
cibuli, přidáme brambory, kořenovou
zeleninu a pórek a chvíli restujeme. Pak
zalijeme vodou nebo vývarem. Přivedeme
k varu a vmícháme ovesné vločky. Osolíme.
Když jsou brambory téměř měkké,
vmícháme slitou cizrnu, oloupaný
a prolisovaný česnek a rozemnutou
majoránku. Dochutíme solí a pepřem a ještě
chvíli povaříme. Podle potřeby naředíme
vývarem nebo vodou.
Zdroj: Johana Křížková, ONA DNES

Pečené brambory s čočkou
Potřebujeme: 8 velkých brambor, olivový olej, sůl, mletý černý pepř, 1 cibuli, 3 stroužky česneku,
1 mrkev, 2 řapíky celeru, 1 plechovku sterilované čočky (400 g), 1 plechovku sterilovaných rajčat
(400 g), 100 g sterilované kukuřice, špetku oregana. Postup: Brambory pokapeme olivovým
olejem, osolíme a opepříme. Pak každou zabalíme do alobalu. Pečeme na grilu, dokud nejsou měkké.
Cibuli s česnekem nasekáme nadrobno, mrkev a celer pokrájíme na malé kousky. Vše orestujeme na
olivovém oleji v pánvi. Přidáme čočku s rajčaty a kukuřici. Vše dochutíme solí, pepřem a oreganem
a krátce povaříme. Brambory vybalíme z alobalu a svrchu je nařízneme. Pak každou naplníme trochou
čočkové směsi. Znovu rozložíme na gril a chvíli je necháme zapéct.
Zdroj: iDNES.cz

Bramborové špalíčky s houbami
Potřebujeme: 320 g brambor, 120 g hrubé mouky, 1 vejce, čtvrt pytlíku kypřicího prášku, cibuli,
400 g čerstvých hub, sůl, pepř, kmín, tymián, smetanu. Postup: Brambory uvaříme ve slupce
a zchladlé oloupeme, nastrouháme a přidáme mouku, vejce a kypřicí prášek. Uhněteme těsto do
válečku a do vroucí vody z něj
odkrajujeme nočky. Uvařené jsou
po 10 až 12 min. Na oleji zpěníme
cibulku, přidáme pokrájené
houby, osolíme, opepříme
a dochutíme kmínem.
Podusíme a nakonec
přidáme špetku tymiánu.
Směs promícháme s
bramborovými špalíčky,
zjemníme 200 ml
smetany.
Zdroj:
Iva
Málková
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KOUPÍM PAROŽÍ,

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

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

FOTO | SHUTTERSTOCK

sychravý podzim
Bramborový koláč se sýrem a pórkem
Potřebujeme: 300 g křehkého těsta, 2 stroužky
česneku, kousek pórku nebo jarní cibulku,
2 brambory uvařené ve slupce, 2 lžíce másla,
250 ml smetany, 3 vejce, sůl, pepř,
100 g nastrouhaného čedaru.
Postup: Troubu předehřejeme na 180 °C.
Koláčovou formu vyložíme těstem, zakryjeme
kolečkem pečicího papíru zatíženým fazolemi
a předpečeme 10 minut ve vyhřáté troubě.
Česnek oloupeme a nakrájíme nadrobno,
pórek na kolečka. Brambory oloupeme
a nakrájíme na plátky. Na pánvi rozehřejeme
máslo, orestujeme na něm pórek, přidáme
česnek a společně opečeme. V misce
rozšleháme smetanu s vejci, dochutíme solí, pepřem a vmícháme nastrouhaný sýr a pórek
s česnekem. Na dno předpečeného koláče dáme polovinu plátků brambor, zalijeme částí
směsi smetany a pórku, poklademe zbylými bramborami a přelijeme znovu smetanou
s pórkem. Vložíme do trouby a pečeme dalších 30 až 35 minut.

Rösti s jablečným kompotem
Potřebujeme: 4 velká jablka, citron, kousek skořice,
3 až 4 hřebíčky, 1 kg brambor, 1 lžíci soli, 4 lžíce oleje
nebo másla.
Postup: Omytá jablka nakrájíme na čtvrtky,
vykrojíme z nich jádřince, oloupeme a pokrájíme
na kousky. Z citronu odkrojíme škrabkou
na brambory trochu citronové kůry, vymačkáme
z něj asi dvě lžičky citronové šťávy a tou jablka
pokapeme, aby nezhnědla. Jablka vsypeme
i s citronovou kůrou a šťávou do hrnce, přidáme dvě
lžíce medu, skořici a hřebíček, podlijeme trochou
vody a jablka podusíme asi 8 až 10 minut. Brambory oloupeme a na hrubém struhadle
je nastrouháme. Na větší pánvi rozehřejeme olej, přidáme brambory, posypeme je solí
a promícháme s olejem. Vařečkou upravíme do tvaru placky, přikryjeme pokličkou
a 20 minut opékáme na mírném plameni. Pomocí pokličky placku obrátíme a opékáme
dalších 20 minut na velmi mírném plameni. Hotové rösti přesuneme na talíř, naporcujeme
a podáváme s teplým jablečným kompotem.
Zdroj: Ilona Smetanová, ONA DNES
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Práce je fajn, když vám
nekomplikuje život
Buďte své rodině nablízku. Ještě před Vánoci
si můžete přijít na zajímavé finanční ohodnocení
přímo v místě vašeho domova.

·
·
·
·

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

až

19 0
Kč/hod

800 223 000
TvojeBudoucnost.cz

.
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DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Upsání a převod bez poplatků

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

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

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

Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

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

Schválení ČNB

Osobní i elektronická objednávka

Možnost předčasného splacení

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

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

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

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

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

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

Hotel v centru Brna

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ

INVESTICE

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Před „blbostí“ zachrání pojistka
Jsou dny, kdy jde vše
„šejdrem“, jak se říká.
Abyste za škody, které
způsobí vaše dítě, pes
nebo přímo vy sami,
platili co nejméně,
vyplatí se pojistit.
JOSEF HORA
ČR | Představte si klasickou situaci, kdy
přijdete na návštěvu ke známým, dáte si
kávu a děti zavřete do pokoje, aby si hrály. Chvíli klidu ovšem naruší křik, dupot a brek synka vaší hostitelky, kterému vaše ratolest při řádění v pokoji rozšlápla tablet. Ten nový, který kamarádka dětem půjčila právě proto, aby byl
klid. A nestál zrovna málo peněz.
Trable podobného ražení může způsobit i jiný rodinný miláček, pes. Jdete
s ním na procházku, u hájovny se vytrhne a vběhne do kurníku, kde zadáví několik slepic i kohouta. Škoda? Tři tisíce
korun. Nebo na dovolené zavřete psa
v pokoji penzionu. To přeci vydrží,
vždyť jdete jen na chvíli na snídani.
Ovšem nešťastný tvor z touhy po páníčkovi během půl hodiny rozškrábe dveře. Majitel penzionu má sice pochopení,

FOTO | SHUTTERSTOCK

ale sedm tisíc na opravu uhradit pochopitelně chce.
Každodenní chování dítěte, psa, ale
i dospělého může být považováno za rizikový faktor, který je možné pojistit.
K pokrytí výše popsaných škod lze využít lidově řečeno „pojištění proti blbosti“, kterému se v každém pojišťovacím
domě říká jinak – třeba „Pojištění odpovědnosti pro běžný život“. Kdo ho uzavře, pojišťovna mu proplatí třeba míčem
rozbité okno souseda či školy po dobře
mířené střele vaší nebo vašeho dítěte,
psem vyhrabaný záhon tulipánů a další
desítky podobných škod. Pojištění má
ovšem několik „ale“.

Škodu u babičky neproplatí
Pozor například na to, že některé z velkých pojišťoven zmíněné pojištění nesjednají samostatně, ale pouze jako součást

PORADNA

Pojistěte si byt i jeho vybavení
ČR | Pojištění nemovitosti je v Česku běžný standard. Důvodem je i to, že mnoho
z nich je koupeno na hypotéku, kde je to podmínkou. Podle odborníků ovšem platí, že kdo chce komplexní ochranu nemovitosti, měl by přidat i pojištění domácnosti. Zbytečný výdaj to není, protože například jen případy vytopených domácností loni stouply podle statistik pojišťoven o bezmála jedenáct procent. Ceny pojistného u pojištění domácnosti se liší podle hodnoty majetku. V běžných případech se většinou pohybují v řádu stokorun ročně. Například pojištění bytu o rozloze 70 metrů čtverečních ve 3. patře bytového domu na sídlišti okresního města
vyjde při maximální pojistné částce ve výši sto tisíc korun na cca 560 korun.
Za předpokladu, že jde o domácnost s běžným vybavením.
Jaký je rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti?
• Pojištění nemovitosti kryje škody na nemovitosti jako celku. Tedy třeba dveře,
okna, stropy, podlahy, stěny či objekty na pozemku domu (garáž, bazén, plot atd.).
• Pojištění domácnosti kryje věcné škody z odcizení a poškození věcí, které jsou
součástí domácnosti a jsou ve vlastnictví obyvatel domácnosti nebo majitele.
• V případě krádeže či vloupání je ale důležitá úroveň zajištění a ochranných
prvků, která je stanovena konkrétně v pojistných podmínkách.
• Pojišťovny nabízejí pojištění domácnosti v několika variantách, přičemž ta
základní kryje škody způsobené živelnou pohromou (vichřicí, deštěm, krupobitím, bouřkou, výbuchem) nebo pádem letadla či jeho části. Mnoho pojišťoven má
v základním balíčku i pojištění škod způsobených následkem poškozeného vodovodního zařízení nebo elektrorozvodů.
• Na přání klienta se dá základní varianta rozšířit o možnost připojištění proti
krádeži vloupáním, odcizení a vandalismu, povodním a záplavám, zkratu či přepětí elektrického proudu.
(re, iDNES.cz)

pojištění domácnosti. Jako příklad poslouží garsonka v centru Prahy, kde se ročně
platí za pojištění domácnosti zhruba 2500
korun. Kdo si k němu přidá „pojištění proti blbosti“, zaplatí o pár stovek více, zpravidla dalších 250 až 750 korun za rok.
Nižší částka kryje škody do půl milionu
korun, vyšší pak do dvou milionů, platí
pro všechny členy rodiny včetně psů.
Avšak pokud nahlásíte, že pětiletý synek, neohrabaný labrador nebo vy sám
jste o víkendu v bytě babičky zdemolovali obraz v hodnotě dvou milionů, který se dědí z generace na generaci, pojišINZERCE

ťovna vám za pojištění v běžném životě
nezaplatí pravděpodobně nic. Stejně
jako když vám tříletá dcera hodí doma
mobil do záchodu. „Na škody způsobené v rámci nejbližší rodiny, tedy například v domácnosti babičky, způsobené
vašimi dětmi, se zmíněné pojištění nevztahuje,“ varují pracovníci pojišťoven.
Pokud ale zmíněný vzácný obraz zdemolujete při návštěvě zámku nebo na návštěvě kolegy či známého, pojišťovna
škodu proplatí. Stejně tak když si cennost přinese návštěva k vám domů
a tam ji vaše dítě, pes či vy omylem poškodíte nebo zničíte.
Podobné je to také u jízdy na kole. I pro
tento účel pojištění odpovědnosti v běžných situacích platí. Pokud tedy cyklista
způsobí dopravní nehodu, někoho zraní
nebo něco zničí, lze pojištění uplatnit.
Je ovšem třeba zmínit spoluúčast. Některé pojišťovny u pojištění odpovědnosti občana spoluúčast nevyžadují žádnou, některé jen tisíc korun, jiné mohou
chtít i 30 procent, je třeba se proto
dobře seznámit s podmínkami.

HUDEBNÍ IMPULSY

Noví Chinaski. Zn. Poprvé
Jsme melancholičtí
a pomalejší, ale také
rockovější, říká Michal
Malátný k prvnímu albu
„nových“ Chinaski.

JOSEF VLČEK

U

ž se tak nějak vžilo, že nové knihy vycházejí ve čtvrtek a nová
alba v pátek. A na první říjnový
pátek připadá vydání novinky skupiny
Chinaski, označené jednoduše číslem
11. Dva pražské koncertní křty už má
kapela za sebou, Brno přivítá nové al-

bum dnes a v sobotu to čeká slovenské
fanoušky v Bratislavě. Slavnostní rádiový křest mělo nové album Chinaski na
Impulsu, kde kapela novinky posluchačům osobně představila.
A teď pár čísel. Chinaski si letos připomínají 32 let od vzniku kapely, která se
původně jmenovala Starý hadry. Před
25 lety se skupina rozhodla pro současné

INZERCE

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL

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

AKCE
64 740 Kč

39 990 Kč

jméno, před 24 roky vydala první album
a před 22 lety odstartovala skladbou
1. Signální dodnes trvající šňůru hitů.
Těch nejsilnějších je dnes kolem 25.
Dalo by se říci, že jde o zkušenou partu
muzikantů, kdyby v prosinci 2017 nerozpustili zpěvák Michal Malátný a kytarista
František Táborský dlouhodobě existující sestavu. Prý už v ní neexistovala ta pravá „vnitřní chemie“. Vzápětí představili
novou, úspornější partu. Od loňského
března už jedou noví Chinaski naplno
a posluchači si většinou libují, že kapela
zní naživo o poznání rockověji než dřív.
O to větší očekávání s sebou nová deska přináší. Jak se Chinaski změnili s příchodem nových muzikantů? V rádiích je
už první písnička z nové desky. Jmenuje
se Láska a data a naznačuje, že od předchozího alba Není nám do pláče se pravděpodobně až tak moc nezměnilo. Řadí
se do série melancholických a sebezpytných skladeb jako byly v minulých letech úspěšné písně Potkal jsem tě po letech nebo Tamaryšek, které působí dojmem dopisů partnerkám nebo přítelkyním. Michal Malátný sám přiznal, že je
nové album lehce melancholické a pomalejší, přestože na koncertech s chutí
mlátí do kytar. Jednu písničku si s kapelou zapívala i herečka Jitka Čvančarová.

Michal Malátný

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

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

Chinaski ale vždycky nebývali kapelou, která pojednávala hlavně o komplikovaných zákrutách osobních vztahů.
Jejich historii lze zatím rozdělit na dvě
části, v nichž je předělem smrt bubeníka Pavla Grohmana při motocyklové havárii v létě roku 2008. Do té doby občas
zazníval ve skupině dráždivý rebelský
tón – ať už z generačního manifestu Husákových dětí 1970 nebo ze stejně úderné písně Zadarmo. I tehdy měli Chinaski milostné písně, také monology k jejich přítelkyním a partnerkám, ale bývaly citově temperamentnější nebo víc
plné pohody. Jako kdyby se kapela po
Grohmanově smrti schoulila do sebe.
Možná, že se jedenáctá řadová deska
v nové sestavě vrátí k živelnějším mladým letům. Jedničky jsou přece pozitivní čísla. Jedno je ale jisté. Chinaski budou vždycky příkladem kultivovaného
pop rocku, který je hnacím motorem
celé české pop music.

STROJÍRENSKÝ VELETRH
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Lídři strojírenství ukážou
v Brně budoucnost průmyslu
Brněnské výstaviště se
chystá na tradiční svátek
moderního průmyslu.
V pondělí 7. října začíná
61. Mezinárodní
strojírenský veletrh.

Na přehlídku nejvyspělejší techniky se lidé mohou
přijít podívat od pondělka 7. do pátku 11. října.
FOTO | VELETRHY BRNO

MILADA NEDOPILOVÁ
BRNO | Poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií nabídne
61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV). Ve dnech 7. až
11. října se v Brně představí 1 623 vystavovatelů z více než tří desítek zemí. „Zájem o účast je tradičně vysoký a stejně
jako v minulých letech se zaplní celé výstaviště. Na MSV zůstává největším
oborem obrábění a tváření. Výrazný nárůst nových zajímavých firem z České
republiky i ze zahraničí registruje veletrh Transport a Logistika,“ říká ředitel
MSV Michalis Busios.
Polovina vystavovatelů přijede ze zahraničí, lídři světového trhu do Brna přivezou to nejlepší ze své nabídky. Návštěvníci uvidí také oficiální expozice
Baskicka, Běloruska, Francie, Indie, Itálie, Rakouska, Německa, Slovenska či
Taiwanu. Letošní novinkou je v novodobé historii premiérová účast Maďarska
na této úrovni. Současně s MSV se díky
oficiální účasti Číny v gesci čínského
ministerstva obchodu bude konat i výstava „China International Machinery
Brand Show“.
Česko nově svůj ekonomický potenciál prezentuje pod značkou „Czech Republic: The Country For The Future“.

Na MSV se tak v pavilonu Z vůbec poprvé pod jednou střechou společně představí 13 státních institucí jako Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Agentura
pro podnikání a inovace nebo CzechInvest. Zájemcům o jejich služby pomohou řadou nástrojů v jednotlivých fázích podnikání – od inovativní myšlenky přes její realizaci až po export technologií do zahraničí. Konzultace doplní
doprovodný program s řadou specializovaných seminářů.
V pavilonu A1 bude k vidění koncept
elektromobilu společnosti Škoda Auto.
Česká automobilka vystaví koncept VISION iV, který měl světovou premiéru
letos v Ženevě.

Měřeno počtem vystavovatelů i rozsahem obsazené plochy jsou tradičně nejsilnějším oborem MSV obráběcí a tvářecí stroje, kam patří také nástroje, řídicí
systémy a další příslušenství. Obrábění
obsadí největší pavilon P, zatímco tváření je vyhrazen pavilon B. „Z velkých vystavovatelů nebudou chybět DMG
MORI, TAJMAC-ZPS, Kovosvit
MAS, ŽĎAS nebo Alfleth Engineering,“ vyjmenoval mluvčí veletrhu Michal Svoboda. Stabilně vysokou účast firem očekává obor elektronika, automatizace a měřicí technika. V expozici Siemens v pavilonu P se návštěvníci mohou těšit zejména na řadu reálných ukázek digitalizace z praxe. Noví vystavo-

Digitální továrna s Microsoftem
Řešení zaměřená na digitální budoucnost budou na MSV prezentována na expozicích vystavovatelů v jednotlivých
oborových halách. Letos poprvé však
vznikne i speciální expozice s názvem
Digitální továrna 2.0, která digitalizaci
průmyslu uceleně představí. Z návštěvy
této expozice v pavilonu A1 si lidé odnesou nejen informace, ale i skutečný zážitek průmyslové výroby budoucnosti.
Kvalitu obsahu zaručují už jména hlavních partnerů, kterými jsou společnosti
Microsoft a ABB. „Spoluorganizátorem expozice je česká společnost 33A+

jako expert na transformativní digitalizaci organizací. Tato firma učí myslet
výrobní stroje a zařízení, čímž proměňuje průmyslové podniky na digitální,“
uvedl mluvčí MSV Michal Svoboda.
V rámci projektu Digitální továrna
2.0 se bude prezentovat několik desítek
firem, od velkých světových značek až
po ty menší nebo teprve začínající.
K účastníkům patří třeba společnosti
ABRA Software, B2A Software Development, Roi management consulting
nebo SmartVision. Microsoft, jako hlavní partner Digitální továrny 2.0, v pavi-

lonu A1 ukáže reálná řešení a zájemci si
tak vyzkouší, jaké to je být dělníkem i
manažerem v moderní továrně. ABB
předvede třeba unikátní patentovanou
nabíjecí stanici ABB Terra HP, která je
schopna nabít osobní auto na dojezd
200 km během pouhých 8 minut, dále
také novou řadu robota IRB 6700 nebo
kolaborativního robota YuMi s širokými možnostmi aplikací.
Součástí expozice v pavilonu A1 bude
i tzv. Digitální stezka. Jedná se o naučnou stezku, která návštěvníkům představí digitalizaci procesů ve výrobě. (mil)

vatelé přijedou hlavně s roboty a softwarem pro strojírenství.
Veletrh Transport a Logistika se
koná každé dva roky v průběhu MSV.
Nabídka dopravních a logistických řešení na veletrh průmyslových technologií
logicky navazuje. Přihlášeny jsou firmy
z 11 zemí, vedle evropských států mezi
nimi nechybí Čína a Taiwan.
Součástí doprovodného programu je
například Fórum aditivní výroby, které
představí nejvyspělejší metody profesionálního 3D tisku. V pavilonu A2 bude v
provozu balicí linka GABEN Packaging
Live, která letos zabalí Kofolu. Ve čtvrtek 10. října se uskuteční Veletrh pracovních příležitostí JOB FAIR MSV 2019.

Užitečné informace
Otvírací doba
7.–10. 10.
9.00–18.00
11. 10.
9.00–16.00
Vstupenky
Základní
220 Kč
(online přes etickets.bvv.cz)
Na místě
270 Kč
Zlevněné
220 Kč
(děti 6 –15 let, studenti, držitelé
ZTP a ZTP/P, senioři od 60 let)
Školní skupiny
100 Kč
Děti do 6 let a doprovod ZTP/P
zdarma
Více informací a doprovodný
program na www.bvv.cz/msv

61.
Mezinárodní
strojírenský
veletrh

7.–11.10.2019
brno

22 4. října 2019

Česká republika

Láska na talíři
Soutěžní Prostřeno! ve speciálu z Moravy
ČR | Od pondělí bude soutěžní pořad
Prostřeno! tentokrát speciální. Na Moravě hledají lásku. Tři ženy a dva muži se
sejdou kvůli seznámení.
Jako první je za plotnou invalidní důchodkyně Lenka (50 let). Sice má dceru, ale je svobodná. Ráda by potkala milého muže, který ví, co chce, a mohli by
společně cestovat a užívat si života. Nachystá guláš, jenomže jídlo nebude zrovna podle představ jejích soupeřů.
Úterní hostitel Tomáš (28) pracuje ve
službách pro zemědělce. Je svobodný a
žije s rodiči a sestrou. Chce holku do nepohody, která ho bude mít ráda. Soupeřům naservíruje domácí svíčkovou a
k tomu střelbu ze vzduchovky. Tomáš
pokukuje po Hance, která se mu líbí.
Ve středu se u plotny předvede prodejce ojetých vozů Karel (25). Je svobodný. Rád by potkal holku, která bude
mít i své koníčky a nebude ho omezovat
a vyčítat mu práci nebo kamarády. Karel si bude muset poradit hned se dvěma
dramatickými situacemi – nejdříve se
hosté zaseknou ve výtahu a pak se Lenka vyseká na koloběžce.
Čtvrteční večeři si vezme na starosti
Marcela (25). Ta pracuje v rychlém občerstvení, kde připravuje pizzu. Ráda

by poznala normálního kluka, se kterým by měla podobné zájmy a koníčky.
Mezi ty patří procházky přírodou s pejsky, jízda na koních a ráda si posedí s
přáteli. Marcela si troufne i na svíčkovou a domácí knedlíky. Líbí se jí hlavně
Karel. Najde odvahu mu to říct?
Jako poslední se k plotně postaví kadeřnice Hanka (43). Žije sama se svými
syny – 6 a 8 let. Pro hosty připraví zdravou kuchyni. Zažehne někdo svůj plamínek lásky? A jak dopadne boj o výhru
60 tisíc? Sledujte Prostřeno! na Primě
každý všední den od 17.50 hodin. (kot)
Restovaná drůbeží játra na víně s cibulkou, podávaná s rajčátkem a rukolou na křupavé housce
Ingredience: 500 g
kuřecích
jater, 1 cibule, sušený česnek,
majoránka, 1 sklenice bílého vína, 1 lžíce worcestrové
omáčky, sůl. Postup: Kuřecí játra očistíme a nakrájíme, obalíme v hladké mouce. Játra orestujeme, postupně pak přidá-

Do Hanky (vlevo) se zakouká Tomáš (vpravo). Je ale mezi nimi patnáctiletý rozdíl, dojde vůbec na vyznání lásky?
FOTO | FTV PRIMA
me všechny ingredience a ještě krátce
restujeme. Podáváme s chlebem a zeleninovou oblohou nebo salátkem.
Pasta, panenka a domácí pesto
Ingredience: vepřová panenka, italské
těstoviny,
hrubozrnná sůl. Bazalkové
pesto:
4 hrsti čerstvých listů bazalky, 60 g piniových oříšků, 60 ml kvalitního olivového panenského oleje, 3 stroužky oloupaného a dlaní rozmáčklého česneku,
1/2 lžičky hrubozrnné soli, 5 lžic jemně
nastrouhaného čerstvého parmazánu.
Postup – bazalkové pesto: Piniové
oříšky si na pánvi nasucho lehce opražíme. Listy bazalky s hrubozrnnou solí

utřeme ve hmoždíři, pesto má tak lepší
chuť. Parmazán nastrouháme najemno,
oříšky rozmixujeme. Do větší bytelné
misky přendáme rozmělněnou bazalku
a pomalu vléváme a třeme olivový olej.
Přidáme česnek a zase vše dobře rozetřeme do kašovité hmoty. Chuť česneku by
neměla přehlušit chuť bazalky. Oříšky a
parmazán přidáme až nakonec a opět důkladně roztíráme, dokud nám nevznikne hladká hmota. Ochutnáme, můžeme
ještě přisolit. Domácí pesto přendáme
do sklenice a uložíme do lednice. Kvalitní těstoviny (např. fetuccine) uvaříme v
osolené vodě al dente, poté je scedíme a
zamícháme s hotovým pestem. Vepřovou panenku vcelku dáme do rozehřátého kontaktního grilu. Poté posypeme
hrubozrnnou solí a nakrájíme. Bazalkové těstoviny podáváme s panenkou, dozdobíme rukolou a rajčaty.
Čokoládový fondán s vanilkovou
zmrzlinou přelitý malinovým coulis
Ingredience: 1 tabulka čokolády (70 %
a více kakaa), 100 g másla, 100 g cukru,
3 lžíce hladké mouky, 4 vejce, vanilková zmrzlina, maliny, lístek máty na ozdobu. Postup: Máslo rozpustíme ve
vodní lázni. Vejce ušleháme s cukrem.
Ušlehané vejce přidáme do rozpuštěné
čokolády, přidáme hladkou mouku a
lehce promícháme. Pečeme 10 minut v
troubě na 160 °C. Maliny svaříme s cukrem krystal, trochu podlijeme vodou a
povaříme. Poté propasírujeme přes cedník kvůli zrníčkům. Podáváme s kvalitní a chutnou vanilkovou zmrzlinou.

INZERCE

Nabídka na
a říjen

7. 10. – 31. 10.
1 2
2019
www.cooppribram.cz
25,90

17,90

159,-

59,90
5

Šunkové koleno 1kg
Le&Co s.r.o.

Kachna mražená
bez drobů
1kg

9,90

17,90

5,90

100ml =2,36Kč

14
149,-

1l =6,60Kč

7,90

1l =15,80Kč

Vídeňské párk
párky 1kg
Maso uzeniny Písek a.s.

59,90
100g =19,97Kč

Jablka
blka na uskladněn
uskladnění

23,90
, Kč/kg
/ g
Odrůdy:

GOLDEN, RUBINOLA, ŠAMPION,
IDARED, JONAGORED

Příjem objednávek: 1. 10. – 13.10. 2019
Prodej: 14. 10. – 31. 10. 2019
Nabídka platí do 31. 10. 2019
nebo do vyprodání zásob

100%
100%
Pomeranč Jablko
1l
1l

Multi
Vitamin
1l

12,90
100g =6,45Kč

Kunín
Smetana 12%
200g
Lactalis CZ s.r.o.

6,90

100g =4,60Kč

Florian
jogurt 2,3%
150g
vybrané druhy
Olma a.s.

Kapito
250ml

MAXIA 1,5l, 0,5l
perlivá, jemně perlivá

11
19,-

Gouda 1kg
Accom Czech a.s.

35,90
35
Citr
Citrony 1kg

Rybí prsty nemleté Frosta 300g
Cornet CZ s.r.o.

69,90
100g =34,95Kč

Caro Original
200g
Nestle Česko s.r.o.

11,90

Lucerna sklo
Vklad 60g
hoří 12 hodin
Habaček s.r.o.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 5. října 2019
Nova

Prima

Prima cool

6.55 Looney Tunes: Nové příběhy (10, 11) 7.40
Show Toma a Jerryho (25) 8.05 Tvoje tvář má
známý hlas VI 10.50 Koření 11.50 Volejte
Novu 12.25 Rady ptáka Loskutáka 13.25 Tipy
ptáka Loskutáka 13.40 Výměna manželek XI
15.05 Lhář, lhář 16.50 Past na rodiče 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Max Steel III (4) 6.50 Ninjago IX (3) 7.20
M.A.S.H (17) 7.50 M.A.S.H (18) 8.25 M.A.S.H
(19) 8.55 Autosalon 10.15 Bikesalon 10.50
Česko Slovensko má talent 12.20 Vraždy
v Midsomeru XV 14.25 Rumburak. Rodinný
film (ČR, 1984). Hrají: J. Lábus, J. Bohdalová,
O. Kaiser, V. Hašek a další 16.30 Strach.
Krimifilm (ČR, 1963). Hrají R. Hrušínský,
R. Brzobohatý, B. Záhorský, H. Čočková,
S. Sejk, L. Potměšil a další 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.30 Poslední loď V (1) 7.25 Námořní vyšetřovací
služba L. A. X (4) 8.20 Top Gear XVIII 9.30
Pevnost Boyard (7) 11.45 Re-play 12.20 COOL
e-sport 12.50 Futurama IV (6) 13.20 Simpsonovi
XXVIII (13-16) 15.15 Futurama IV (7) 15.35
COOLfeed 15.45 Hvězdná brána: Archa pravdy
17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXVIII (17-20)
19.50 COOLfeed 20.00 Doba ledová 21.50
Labyrint: Útěk 0.10 Živí mrtví VII (16)

20.00 Ceny Thálie 26. ročník
21.40 Hrabě Monte Christo (4/4)
Dobrodružné romantické
drama (Fr./N/It., 1998). Hrají
G. Depardieu, O. Mutiová,
J. Rochefort, P. Arditi, S. Rubini.
Režie J. Dayanová
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Inspektor Banks II
Nevinné hroby. Krimiseriál
(VB, 2012). Hrají S. Tompkinson,
C. Catzová, J. Deam,
L. Burroughsová, N. Sidi.
Režie M. King
0.45 Na forbíně TM
1.30 Bydlení je hra
1.55 Sama doma
3.30 Rajské zahrady II
3.45 Zkus mít vkus
4.20 Žiješ jenom 2x
4.45 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 8.05 Policisté v akci 9.05 Policisté

v akci 10.05 Nové bydlení 11.10 Na chalupě 12.15
30 případů majora Zemana (16) 13.55 Žena za
pultem (3/12) 15.05 Doktor z vejminku (1/7) 16.05
Delukse 17.05 Extrémní případy 18.20 Postavíme,
opravíme, zvelebíme 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 30 případů majora Zemana (17) 22.10 Za
sklem II (7/8) 23.40 Za sklem II (8/8)

NEDĚLE 6.10 Noviny 6.45 Krimi 7.15 Noviny

8.00 Policisté v akci 9.00 Policisté v akci 10.05
Policisté v akci 11.15 Ve znamení Merkura (1) 12.50
30 případů majora Zemana (17) 14.50 Den pro
mou lásku, drama (ČR, 1976) 16.50 Na chalupě
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.50 V oblacích,
romantický film (Rak./N, 2006) 0.50 Na chalupě

PONDĚLÍ 9.25 Soudní síň – cz 10.10 Soudní síň –

cz 11.05 Policisté v akci 12.05 Odsouzené II (5)
13.20 Divocí koně (7) 14.30 Soudní síň 15.30
Soudní síň 16.30 Policisté v akci 17.20 IQ TAXI
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Den pro mou lásku 22.20 IQ TAXI 23.00 Jak
jsem přežil 23.55 Policisté v akci 1.00 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA
V sedmém
nebi
VELKÉ PŘÍBĚHY
OBYČEJNÝCH LIDÍ
NEDĚLE 20:20

20.15 Tvoje tvář má známý hlas VI
22.55 Méďa 2
Komedie (USA, 2015)
1.00 Lhář, lhář
Komedie (USA, 1997)
2.20 Námořní vyšetřovací služba XV
(21)
3.25 Co na to Češi
4.05 Ordinace v růžové zahradě 2 (552)

ÚTERÝ 10.20 Policisté v akci 11.20 Odsouzené II

(6) 12.25 IQ TAXI 13.00 Divocí koně (8) 14.15 Soudní
síň 15.20 Soudní síň 16.20 Policisté v akci 17.20 IQ
TAXI 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ve znamení Merkura (1) 22.00 Policisté v akci
23.05 IQ TAXI 23.40 Ve jménu zákona (21/131)

STŘEDA 10.25 Policisté v akci 11.20 Odsouzené

II (7) 12.30 IQ TAXI 13.05 Divocí koně (9) 14.15
Soudní síň 15.20 Soudní síň 16.20 Policisté v akci
17.20 IQ TAXI 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (18)
22.00 Delukse 23.00 IQ TAXI 23.35 Policisté v akci

ČTVRTEK 10.20 Policisté v akci 11.20
Odsouzené II (8) 12.25 IQ TAXI 13.00 Divocí koně
(10) 14.15 Soudní síň 15.15 Soudní síň 16.15 Policisté
v akci 17.20 IQ TAXI 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Extrémní případy 21.35 Doktor
z vejminku (2) 22.30 IQ TAXI 23.05 Policisté v akci
PÁTEK 10.20 Policisté v akci 11.20 Odsouzené
II (9) 12.25 IQ TAXI 13.05 Divocí koně (11) 14.15
Soudní síň 15.15 Soudní síň 16.20 Policisté v akci
17.20 IQ TAXI 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Žena za pultem (4/12) 21.30 Láska
v nesnázích 23.35 IQ TAXI 0.10 Policisté v akci

INZERCE

ČT1
6.30 Polopatě 7.20 Doktorská pohádka 8.10
Gejzír 8.40 Otec Brown VI 9.25 Columbo
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
O hruškách ušatkách a jablíčku parohátku
13.50 Perníkářka a Větrný mládenec 14.25
Prima sezona (3/5) 15.25 Tažní ptáci 17.05
Hercule Poirot 18.00 Bydlet jako... boho 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

20.15 Temný Kraj II (6)
Šílení 2/2. Krimiseriál (ČR, 2019).
Hrají L. Vaculík, K. Nováková
Badinková, J. Teplý, K. Zima,
M. Trnavský. Režie J. Bártů
21.30 Polda (6)
Fotbal nemá logiku.
Detektivní seriál (ČR, 2016).
Hrají D. Matásek, I. Orozovič,
O. Pavelka, L. Vlasáková,
E. Maximová. Režie J. Fuit
22.45 Vlastní pravidla
Komediální drama (USA, 2007).
Hrají J. Fondová, L. Lohanová,
F. Huffmanová, D. Mulroney,
C. Elwes a další. Režie G. Marshall
1.10 Tísňová linka
Thriller (USA, 2013). Hrají
H. Berryová, A. Breslinová,
M. Eklund, M. Chestnut a další
3.00 Vraždy v Midsomeru XIV
Nový úsvit. Krimiseriál (VB, 2011).
Hrají N. Dudgeon, J. Hughes

Relax
SOBOTA 5.35 Top Relax 6.15 Pohodové zprávy

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

NEDĚLE Top Relax 6.15 Pohodové zprávy 7.15

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

PONDĚLÍ 9.05 Stefanie 10.05 Stefanie 11.25

Pohodové zprávy 11.55 Luxus store 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda 17.55
Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda, 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.35 Medvědí princ 6.45 Špioni jako my 8.35
Odložené případy III (10, 11) 10.25 První rána, akční
film (USA, 1996) 12.35 Jak básníci neztrácejí
naději, komedie (ČR, 2004) 14.50 Zataženo, občas
trakaře, animovaný film (USA, 2009) 16.30
Waylonova výchova, komedie (USA/N. Zél., 2004)
18.15 Malí lidé, komedie (VB, 2011) 20.00 Pan,
fantasy film (USA, 2015) 22.00 Zodiac, thriller
(USA, 2007) 1.00 Spojenec, krimifilm (USA, 2006)

Prima Max
6.45 Ninjago IX (2) 7.15 Max Steel III (3) 7.45 Velké
zprávy 8.55 Vítejte doma V (2) 9.55 Vítejte doma
V (3) 10.50 Spi, holčičko, spi, thriller (USA, 2013)
12.50 Modelky, s. r. o., komedie (ČR, 2014) 15.15
Otec a otec, komedie (Fr., 1983) 17.15 Dobrý Will
Hunting, drama (USA, 1997) 20.00 Casino Royale,
akční film (VB/USA/ČR/N, 2006) 23.10 Smrtící
hadohlavci, horor (USA, 2014) 0.55 Labyrint: Útěk,
thriller (USA/VB, 2014)

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

STŘEDA 11.55 Luxus store 15.55 Nespoutaný
anděl 16.55 Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50
Pohodové zprávy 19.15 Fantastická příroda 19.55
Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda 21.50
Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda
21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda
21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 6. října 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.00
16.15
17.20
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.40
22.15
22.44
22.45
0.10
1.40

Zajímavosti z regionů 6.30 Tažní
ptáci. Drama (ČR, 1983) 8.10 Úsměvy
Ondřeje Havelky 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.25 Objektiv 10.55 Hříchy pro
pátera Knoxe (10/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Tajemná truhla
Až kohout snese vejce
Čertův švagr
Eine kleine Jazzmusik
Drama (ČR, 1996)
Vlak dětství a naděje (1/6)
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Na krátko
Drama (ČR, 2018)
168 hodin
To se ví
Výsledky losování Šťastných 10
Noc klavíristy
Inspektor Banks II
Rozsudek III

NOVA
6.05
7.00
7.50
8.10
9.25
11.35
13.50
15.25
16.50
18.50
19.30
20.20
21.35
22.30
22.55
0.50
2.10
3.05

Tlapková patrola III (21, 22)
Looney Tunes: Nové příběhy (12, 13)
Show Toma a Jerryho (26)
Čarovné střevíce
Pohádka (N, 2018)
V dobré společnosti
Komedie (USA, 2004)
Ladíme 2
Komedie (USA, 2015)
Metráček
Rodinný film (ČR, 1971)
Setkání v červenci
Komedie (ČR, 1978)
Můj brácha má prima bráchu
Komedie (ČR, 1975)
Hospoda (43)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava III (6)
Příběhy českých zločinů
Střepiny
Gangsteři
Akční film (USA, 2010)
Setkání v červenci
Komedie (ČR, 1978)
Námořní vyšetřovací služba XV
(22)
Život ve hvězdách

6.05
6.30
6.55
7.25
8.35
9.00
9.30
11.00
11.55
12.50
13.30
13.55
14.45
16.45
18.55
19.40
19.55
20.15
22.25
1.10
1.45
2.45
4.45

Prima

Nova Cinema

Max Steel III (5)
Ninjago IX (4)
M.A.S.H (20)
Hitlerovi bodyguardi (4)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Vůně zločinu II (8)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Libovky Pepy Libického
Jak se staví sen
Skutečné vraždy: Ztracená lebka
Mysteriózní drama (USA, 2015)
Po čem muži touží
Komedie (ČR, 2018)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Hodinový manžel
Komedie (ČR, 2014). Hrají
D. Novotný, B. Polívka, D. Matásek
Pod povrchem
Mysteriózní thriller (USA, 2000)
Bikesalon
Hitlerovi bodyguardi (4)
Vraždy v Midsomeru XIV
Policie v akci

5.20 Zemětřesení 7.15 Waylonova výchova 9.00
Malí lidé 11.20 Zataženo, občas trakaře 12.55 Pan
14.55 Sue Thomas: Agentka FBI III (13) 15.50
Sherlock Holmes: Jak prosté (1, 2) 17.40 Past na
rodiče 20.00 Green Lantern, sci-fi film (USA, 2011)
22.10 Lovci mafie, krimifilm (USA, 2013) 0.05 Méďa
2, komedie (USA, 2015)

Prima cool
9.45 Pevnost Boyard (1) 12.20 COOL Motorsport
12.45 Bikesalon 13.15 Futurama IV (7) 13.45
Simpsonovi XXVIII (17-20) 15.40 Futurama IV (8)
16.00 COOLfeed 16.10 Doba ledová 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXVIII (21, 22) 18.55
Simpsonovi XXIX (1, 2) 19.50 COOLfeed 20.00
Rambo 22.10 Pod černou vlajkou III (9) 23.20 Pod
černou vlajkou III (10) 0.30 Živí mrtví VIII (1)

Prima Max
6.05 Ninjago IX (3) 6.35 Max Steel III (4) 7.05 Velké
zprávy 8.45 Vítejte doma V (4) 9.45 Rumburak
11.45 Dobrý Will Hunting, drama (USA, 1997) 14.25
Casino Royale, akční film (VB/USA/ČR/N, 2006)
17.35 Šéfkuchař na grilu, komedie (USA, 2014)
20.00 Návrat do Cold Mountain, romantický film
(USA, 2003) 23.20 Vlastní pravidla, komediální
drama (USA, 2007)

pondělí 7. října 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VI 9.45
168 hodin 10.20 Stopař 10.40
Dobrodružství kriminalistiky 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kufr
14.20 Hrabě Monte Christo (4/4)
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Sever (6/6)
21.00 Rozsudek III
21.30 Reportéři ČT
22.05 Legendy kriminalistiky 2 (6/10)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Na stopě
23.05 Kriminalista
0.05 To se ví

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.15
23.15
0.10
1.40
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3745)
Policie Modrava III (6)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (553)
Odložené případy III (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba XV
(23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3746)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (90)
Specialisté (36)
Příběhy českých zločinů
Beze stopy IV (24)
Odložené případy III (12, 13)
Námořní vyšetřovací služba XV
(23)
Krok za krokem IV (6)

Prima
6.05
6.35
7.15
8.05
8.45
9.20
10.15
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.55
1.50
2.50
3.55

Max Steel III (6)
Ninjago IX (5)
M.A.S.H (20)
M.A.S.H (21)
M.A.S.H (22)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Kouzlo lásky
Romantický film (N, 1998)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (1)
Poslední polda II (9)
Komisař Rex VII (10)
Komisař Rex VII (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (197)
Poklad z půdy
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (3)
Komisař Rex VII (10)
Komisař Rex VII (11)
Poslední polda II (9)

Nova Cinema
5.00 Baterie nejsou v ceně 6.35 Muž z Arizony
8.00 Čarovné střevíce 9.15 Pan 11.40 V dobré
společnosti 14.20 Green Lantern 16.15 Lhář, lhář
17.55 Ladíme 2 20.00 Královna Alžběta: Zlatý věk,
historické drama (VB/Fr./USA/N, 2007) 22.10
Showtime, akční film (USA, 2002) 23.50 Uprchlík,
akční film (USA, 1993)

Prima cool
13.35 Simpsonovi XXIX (1, 2) 14.35 Cool Kids (12)
15.05 Re-play 15.40 Futurama IV (9) 16.00
COOLfeed 16.05 Americký chopper V (11) 17.00
Top Gear XIX 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi
XXIX (3-6) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Česko
Slovensko má talent – Aftershow 20.50 Vandráci
21.25 Teorie velkého třesku VII (23, 24) 22.20 Kurz
sebeovládání (57) 22.50 Partička 23.30 COOLfeed

Prima Max
6.05 Ninjago IX (4) 6.35 Max Steel III (5) 7.05 Velké
zprávy 8.10 Kohout na víně 10.50 Rozmarný milionář
12.50 Šéfkuchař na grilu 15.15 X-Men: Budoucí
minulost, sci-fi thriller (USA/VB/Kan., 2014) 18.10
Nový začátek, romantický film (USA, 2010) 20.00
Simpsonovi ve filmu, animovaný film (USA, 2007)
21.50 Gambler: Nejvyšší sázka, thriller (USA, 2014)
0.15 Rambo, akční thriller (USA, 1982)

úterý 8. října 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.50 Doktor Martin IV 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Telefon
Komedie (ČR, 1983)
15.05 Doktor Martin V
15.55 To je vražda, napsala VII
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Dobrodružství kriminalistiky
21.45 Gejzír
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Columbo
23.50 Taggart
1.00 Černé ovce

5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.30
2.00
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3746)
Specialisté (90)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (554)
Odložené případy III (14, 15)
Námořní vyšetřovací služba XV
(24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3747)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (919)
Víkend
Smrtonosná zbraň III (11)
Beze stopy V (1)
Odložené případy III (14, 15)
Námořní vyšetřovací služba XV
(24)
Krok za krokem IV (7)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.05
8.45
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.35
23.45
0.45
1.40
2.45
3.45

Max Steel III (7)
Ninjago IX (6)
M.A.S.H (22)
M.A.S.H (23)
M.A.S.H (24)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Trny v údolí květin
Romantický film (N, 1998)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (2)
Poslední polda II (10)
Komisař Rex VII (12)
Komisař Rex VII (13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (93)
Marta
Vůně zločinu III (1)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (4)
Komisař Rex VII (12)
Komisař Rex VII (13)
Poslední polda II (10)

Nova Cinema
5.10 Špioni jako my 6.40 Ladíme 2 8.45 Odložené
případy III (12, 13) 11.00 Green Lantern 13.40 Past
na rodiče 16.05 Královna Alžběta: Zlatý věk 18.10
Můj brácha má prima bráchu, komedie (ČR, 1975)
20.00 Vyhnanec, krimifilm (USA, 1998) 21.45 Jesse
Stone: Radikální změna, krimifilm (USA, 2007)
23.25 Tenký led, komedie (USA, 2011)

Prima cool
14.40 Teorie velkého třesku VII (23, 24) 15.35
Futurama IV (10) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký
chopper V (12) 17.00 Top Gear XIX 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi XXIX (7, 8) 19.05 COOLfeed 19.15
Simpsonovi XXIX (9, 10) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Partička XXL 21.45 Teorie velkého třesku VIII
(1, 2) 22.40 Kurz sebeovládání (58) 23.10 Partička
23.55 COOLfeed 0.00 Americký chopper V (12)

Prima Max
6.55 Ninjago IX (5) 7.20 Max Steel III (6) 7.50 Velké
zprávy 9.10 Vítejte doma V (6) 10.15 Po čem muži
touží 12.20 Skutečné vraždy: Ztracená lebka 14.10
Nový začátek 16.00 Simpsonovi ve filmu 17.55
Spisovatelé, romantická komedie (USA, 2013)
20.00 Hon na ponorku, akční film (USA, 1990)
22.55 Krvavá legenda, horor (USA, 2013) 0.55
Gambler: Nejvyšší sázka, thriller (USA, 2014)

středa 9. října 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Mzda strachu 10.10 Všechno,
co mám ráda 10.35 Dobrodružství
kriminalistiky 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Pokušení
14.20 Columbo
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Svět pod hlavou (6/10)
21.00 Neviditelní (6/13)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Columbo
23.35 Případy detektiva Murdocha X
0.20 Noc klavíristy
Detektivní drama (ČR, 1976)
1.45 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.25
23.15
0.05
1.45
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3747)
Ordinace v růžové zahradě 2 (919)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (555)
Odložené případy III (16, 17)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3748)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek XI
Malé lásky II
Smrtonosná zbraň III (12)
Beze stopy V (2)
Odložené případy III (16, 17)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (1)
Krok za krokem IV (8)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.10
8.50
9.25
10.25
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
0.05
1.00
2.00
3.00

Max Steel III (8)
Ninjago IX (7)
M.A.S.H (24)
M.A.S.H (25)
M.A.S.H (26)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Dlouhá cesta ke štěstí
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (3)
Poslední polda II (11)
Komisař Rex VII (14)
Komisař Rex VII (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (198)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Temný Kraj II (6)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (5)
Komisař Rex VII (14)
Komisař Rex VII (15)

Nova Cinema
5.05 Waylonova výchova 6.30 Odložené případy III
(14, 15) 8.15 Sue Thomas: Agentka FBI III (13) 9.10
Sherlock Holmes: Jak prosté (1, 2) 11.35 Královna
Alžběta: Zlatý věk 14.15 Lhář, lhář 15.55 Metráček
17.30 Navždy a daleko 20.00 Varieté, muzikál
(USA, 2010) 22.10 Volte mě!, komedie (USA, 2012)
23.50 Jesse Stone: Radikální změna

Prima cool
12.45 Simpsonovi XXIX (7-10) 14.40 Teorie velkého
třesku VIII (1, 2) 15.35 Futurama IV (11) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký chopper V (13) 17.00 Top Gear
XIX 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXIX (11-14)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Teorie velkého
třesku VIII (3-6) 22.05 Kurz sebeovládání (59) 22.35
Prima Partička 23.25 COOLfeed 23.35 Americký
chopper V (13) 0.35 Prima Partička

Prima Max
6.05 Ninjago IX (6) 6.35 Max Steel III (7) 7.05 Velké
zprávy 8.20 Vítejte doma V (6, 7) 10.15 X-Men:
Budoucí minulost 13.05 Spisovatelé, romantická
komedie (USA, 2013) 15.10 Hon na ponorku, akční
film (USA, 1990) 18.05 Setkání po letech, thriller
(USA, 2016) 20.00 Lepší už to nebude, romantická
komedie (USA, 1997) 22.55 Četa, válečný film
(USA, 1986)

čtvrtek 10. října 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.50 Doktor Martin V 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Boty
14.20 Otec Brown VI
15.10 Doktor Martin V
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Dobrodružství kriminalistiky
21.45 Máte slovo s M. Jílkovou
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Taggart
23.35 Kriminalista
0.35 AZ-kvíz
1.00 Toulavá kamera
1.35 Rajské zahrady II

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.15
0.30
2.15
2.35
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3748)
Malé lásky II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (556)
Odložené případy III (18, 19)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3749)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (920)
Život ve hvězdách
Denní světlo
Katastrofický film (USA, 1996)
Odložené případy III (18, 19)
Krok za krokem IV (9)
Kolotoč
Co na to Češi

Prima
6.05
6.35
7.20
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.55
1.50
2.50
3.50

Max Steel III (9)
Ninjago IX (8)
M.A.S.H (26)
M.A.S.H (27)
M.A.S.H (28)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Volání minulosti
Romantický film (N, 2000)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (4)
Poslední polda II (12)
Komisař Rex VIII (1)
Komisař Rex VIII (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (94)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (6)
Komisař Rex VIII (1)
Komisař Rex VIII (2)
Poslední polda II (12)

Nova Cinema
5.40 Sue Thomas: Agentka FBI III (13) 6.40
Odložené případy III (16, 17) 8.25 V dobré
společnosti 11.05 Navždy a daleko 14.15 Srdce
a duše 16.10 Varieté 18.20 Smrtelná nákaza, drama
(N. Zél./USA, 2006) 20.00 Terč, akční komedie
(HG, 1997) 21.35 Nebezpečné hry 2, thriller (USA,
2004) 23.25 Vyhnanec, krimifilm (USA, 1998)

Prima cool
12.10 Futurama IV (11) 12.40 Simpsonovi XXIX
(11-14) 14.40 Teorie velkého třesku VIII (5, 6) 15.35
Futurama IV (12) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký
chopper V (14) 17.00 Top Gear XIX 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXIX (15-18) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého
třesku VIII (7, 8) 22.20 Kurz sebeovládání (60)
22.50 Země policajtů 0.55 Americký chopper V (14)

Prima Max
6.40 Ninjago IX (7) 7.05 Max Steel III (8) 7.35 Velké
zprávy 8.55 Vítejte doma V (8) 9.55 Modelky, s. r. o.
12.20 Setkání po letech, thriller (USA, 2016) 14.20
Lepší už to nebude, romantická komedie (USA,
1997) 17.20 Kohout na víně 2, komedie (N, 2013)
20.00 Vrah skrývá tvář, krimifilm (ČR, 1966) 22.10
Válka bez pravidel, thriller (USA, 2014) 0.45 Četa,
válečný film (USA, 1986)

pátek 11. října 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.50 Telefon 10.25 Vlak dětství
a naděje (1/6) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Vladimír
Menšík
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Četníci z Luhačovic (6/12)
21.30 13. komnata Ondřeje Kepky
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot
23.45 Případy detektiva Murdocha X
0.30 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.05
0.05
1.40
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3749)
Ordinace v růžové zahradě 2 (920)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (557)
Odložené případy III (20, 21)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3750)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Miss Hanoi
Krimifilm (ČR, 2018)
Centrální inteligence
Akční film (USA, 2016)
Odložené případy III (20, 21)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (2)
Život ve hvězdách

Prima
6.05
6.35
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
23.55
0.55
1.50
2.50
3.50

Mstitel Blade (1)
Ninjago IX (9)
M.A.S.H (28)
M.A.S.H (29)
M.A.S.H (30)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Rozervaná srdce
Romantický film (N, 2000)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (5)
Poslední polda II (13)
Komisař Rex VIII (3)
Komisař Rex VIII (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Nebezpečný mstitel
Akční film (USA, 2009)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (7)
Komisař Rex VIII (3)
Komisař Rex VIII (4)
Poslední polda II (13)

Nova Cinema
5.55 Smrtelná nákaza 7.30 Odložené případy III
(18, 19) 9.15 Navždy 12.05 Varieté 14.50 Pomsta
ženy středního věku 16.35 Terč 18.10 Bláznivá
dovolená, komedie (USA, 1983) 20.00 Norman
a duchové, animovaný film (USA, 2012) 21.50 Hra
o přežití, thriller (USA, 1994) 23.40 Denní světlo,
katastrofický film (USA, 1996)

Prima cool
10.45 Autosalon 11.55 Futurama IV (12) 12.25
Simpsonovi XXIX (15-18) 14.20 Teorie velkého
třesku VIII (7, 8) 15.20 Futurama V (1) 15.40
COOLfeed 15.50 Americký chopper V (15) 16.50
Top Gear XIX 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi
XXIX (19-21) 19.45 Simpsonovi XXX (1) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Hvězdná brána: třetí říše
22.35 Prokletý klaun 0.35 Americký chopper V (15)

Prima Max
6.10 Ninjago IX (8) 6.35 Max Steel III (9) 7.05 Velké
zprávy 8.15 Vítejte doma V (9) 9.20 Nový začátek
11.15 Hodinový manžel 13.25 Kohout na víně 2,
komedie (N, 2013) 16.00 Skutečné vraždy:
Pachatel mezi námi, krimifilm (USA, 2015) 17.50
Mužská záležitost, romantická komedie (USA,
2002) 20.00 100 000 dolarů na slunci, akční
komedie (Fr./It., 1964) 22.45 Země policajtů
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Britský zpěvák John Lennon: Hledali jsme štěstí...

Tajenka: ...a našli jsme sebe.
INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

ŘÍJEN / LISTOPAD 2019

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2

VELKO
O
POPOVIC
CKÝ
KOZEL
Řezaný 11
0,5 l

VEL
LKO
O
POPO
OVIC
CKÝ
KOZEL
L
svě
ětlý
0,5 l

VEL
LKO
POPOV
VICKÝ
Ý
KOZE
EL 11
0,5
5l

VELKO
POPOVICKÝ
KOZEL
Florián, 0,5 l

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

PIL
LSNER
URQ
QUELL
ležáák, 0,5 l

SEMTEX
Krvavý pomeranč
0,5
5l

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LE VNĚ JI

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1.10.2019 do 30.11.2019
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

OO
IC

JTE

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (Např.: COOP 01102019 12345)

RAJEC
nesycený
1,5 l

PU

PODZIMNÍ
NOVINKY

RAJEC
jemně sycený
1,5 l

SEMTEX
Originál, 0,5 l

S

KOFOLA originál, 2 l

SEMTEX
Forte, 0,5 l

POŘI Ď
TE

BIRELL
světlý
0,5 l

BIRELL
pollottmavýý 0,5
5l

Česká republika
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PESTRÁ KRAJINA

ČTENÁŘSKÝ RING

Mikroplasty kolem nás
Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

A

čkoli se z různých analýz
a mediálních výstupů na první pohled zdá, že mikroplasty
jsou přítomné a pro člověka rizikové
především v pitné vodě, právě ta je
z hlediska kontaminace mikroplasty
relativně bezpečná.
Potvrzuje to i Světová zdravotnická
organizace (WHO), podle níž dle dostupných laboratorních analýz pitné
vody „neexistují (z hlediska přítomnosti mikroplastů) žádné důkazy, které by naznačovaly obavy o lidské zdraví“. Kromě toho ale také existují technologie, které umí mikroplasty ve formě vláken z pitné vody odstranit. Možné je to například prostřednictvím nanofiltrace, technologie, která byla

před několika dny prezentována na
úpravně pitné vody Domašov nad Bystřicí na Olomoucku. Tato technologie
byla uvedena do provozu na prvním
místě v ČR i ve střední Evropě, nepoužívá ji zatím ani sousední Německo.
To ovšem neznamená, že díky takovým technologiím mikroplasty z našeho světa zmizí. Jsou totiž všude kolem
nás – ve vzduchu, který dýcháme, a samozřejmě také v půdě. Vzduch ani
půdu těchto látek zbavit neumíme,
u vody to možné je, a přesto je to právě voda, které se jako jediné téma mikroplastů aktuálně týká.
Ještě větším paradoxem je, že mikroplasty jsou člověkem cíleně dodávány
do některých výrobků, například do bělicích zubních past. Jak zaznělo na nedávné konferenci VODA 2019 v Poděbradech, jedna dávka takové zubní
pasty (asi 1,6 gramu) obsahuje zhruba
čtyři tisíce kusů mikroplastů. V pitné
vodě přitom rozbory nachází pouze
jednotky mikroplastů na litr. Není
prostě mikroplast jako mikroplast.

Chcete se s námi a ostatními čtenáři podělit o svůj názor na téma či rozhovor,
který jste si přečetli v týdeníku 5plus2?
Napište na e-mail redakce@5plus2.cz.
Vybrané postřehy zveřejníme.

ČEŠI A JEJICH MAZLÍČCI
Čtenáře zaujal článek o průzkumu, který zkoumal nejoblíbenější domácí zvířata Čechů a na prvních třech místech se
v něm umístili psi, kočky a akvarijní rybičky. Přinášíme několik reakcí z diskuze na serveru www.idnes.cz, který článek převzal.
Ještě kdyby těm svým čoklům věnovali náležitou péči... Co tak potkávám na
ulicích, tak to vypadá spíš tak, že pes
venčí své majitele, než aby majitel venčil svého psa... Většina z nich absolutně nemá psa pod kontrolou a ten si samozřejmě dělá, co chce a obtěžuje okolí...
Jiří Karásek
To, že jsou rybičky na třetím místě,
není asi překvapení, ale myslím, že tam
dlouho nezůstanou. Pokoušel jsem se
k akvaristice dotáhnout syna, ale bez
úspěchu. Prý moc práce. Ono dělat

akvaristiku, aby z toho nebyl kolotoč
„nákup ryb – po půl roce spláchnutí
ryb“, to chce přece jenom nějaké vědomosti. Snad až bude mít vlastní rodinu,
dočkám se a předám rady.
František Munzar
Akvarijní rybička je živý tvor. Na drbání to není, ale je zajímavé ji sledovat.
V podstatě kus živé přírody v pokoji.
Zdeněk Wernhart
Muž se dívá na fotbal a z kuchyně se
ozve žena: „Miláčku, dáš si tuňáčka,
nebo kuřátko?“
Muž odpovídá: „Kuřátko, děkuju.“
Žena: „Ty si vem chleba, mluvím s kocourem.“
Martin Macháň
Lidé s poruchou osobnosti jsou pro
okolí konfliktní, sami se cítí odstrčeni,
proto si vztahy nahrazují zvířaty. Nejlepší šidítko je pes, ten je od své biologické
podstaty vlezlý a družný. Pod okny
máme venčící plácek – venčí se v kteroukoliv denní i noční dobu, sotva to po jedné hodině v noci trochu opadne,
v 5 ráno už nastupuje ranní směna.
Rvačky čoklů, agresivní řev majitelů...
Martina Sedlická

INZERCE

Svět exkluzivních článků
a zábavy čeká na Vás!

Exkluzivní
články

Digitální
předplatné

Prémiové
vstupenky
st penk

Filmy
y
zdarma
a

Knihy
zdarma

Mobilní
výhody
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Střední Čechy západ

Rytířům začíná liga chutnat
Hokejisté Kladna v extralize bodovali už třikrát
v řadě. Před utkáním proti Liberci hovoří o vzestupu
formy mladý útočník Patrik Machač.
PETR PROCHÁZKA
KLADNO | Mizerný start a pak rychlý
vzestup. Kladenští hokejisté se po návratu do extraligy chvilku rozkoukávali,
ale v posledních kolech už dělají fanouškům pouze radost. Do sestavy se vrátil

uctívaný Jaromír Jágr a Rytíři s jeho přispěním pravidelně bodují. Povedlo se
jim to už třikrát v řadě. „Abychom si
mohli říct, že už jsme si v extralize zvykli nebo se aklimatizovali, tak to by musela být určitě nějaká delší série zápasů.
Tohle si vůbec nemůžeme pouštět do

hlavy, že by to snad už šlo nějak samo,“
varuje před uspokojením útočník Patrik
Machač, který při posledním utkání pomohl jedním gólem srazit Olomouc.
Byla to jeho první branka sezony.
„Snažím se střílet a doufám, že mi to
tam také někdy padne. Ale jako centr
mám hlavně hodně úkolů dozadu a na
buly, takže zatím je pro mě důležitější
góly nedostávat. My moc branek dávat
nebudeme,“ tuší Machač.
Rytířům pomohlo angažování gólmana Denise Godly, po jehož příchodu za-

tím pouze vyhrávají. Slovenský reprezentant nejprve udržel na jediné trefě
Zlín a při střetnutí s Olomoucí chytil za
stavu 3:3 zkušenému Zbyňku Irglovi klíčové trestné střílení. „Parádně to vychytal, bylo sedm minut před koncem. To
kdybychom inkasovali, tak už jsme to
měli hodně těžké. Takže i z jeho strany
fakt super,“ chválil Machač. Další výzva čeká Kladno v sobotu, od 15 hodin
nastoupí znovu doma v televizním střetnutí proti vedoucím Bílým Tygrům z Liberce. Zapíší Rytíři další body?

INZERCE

Kocouři smolně přišli o zraněného blokaře
PŘÍBRAM | Nedělním zápasem proti
Ostravě vstoupí do nového ročníku extraligy volejbalisté Příbrami.
V posledních týdnech přípravy potkala tým velká nepříjemnost, když se vážně zranil Lukáš Trojanowicz. Je jisté, že
v úvodu sezony bude v sestavě chybět.
„Zlomil si ruku, takže nebude k dispozici delší dobu. Hned na začátku jsme
přišli o jednoho z blokařů, což je velmi

nepříjemné,“ lituje příbramský trenér
Petr Kop.
Jednu z posledních herních prověrek
si populární Kocouři střihli na dobře obsazeném mezinárodním turnaji v Kladně. Sice z toho bylo po třech porážkách
pro Kladno poslední místo, ale soupeři
měli špičkovou úroveň.
„Soupeření s tak kvalitními protivníky nám mnohé ukázalo,“ prohlásil Kop

o utkáních s Kladnem, Karlovarskem
a francouzským Nancy. „Máme co zlepšovat, problémy nám činila především
hra středem,“ postřehl kouč.
Základní část extraligy bude odehrána dvoukolově. Prvních šest týmů po
skončení základní části získá jistotu
play off. Pořadí na 11. a 12. místě je konečné, poslední družstvo sestupuje do
baráže o záchranu proti vítězi 1. ligy.

Druhá část soutěže začne 17. března
předkolem, v němž se utkají týmy umístěné po základní části na 7.–10. místě
a v boji budou dvě vstupenky do play
off. Samotná vyřazovací část pak začíná 24. března. Jedinou novinkou letošního ročníku je, že utkání může být sehráno podle volby pořadatele od pátku do
neděle, pokud tím nedojde ke kolizi se
zápasy evropských pohárů.
(prp)

14. 10.
www.nakupyonadnes.cz
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„Každý rok se dostaneme výš,
stejně jako naše úspory.“

Zájem o stavebko roste,
je výhodnější než dříve
Zhruba půl milionu lidí letos nově uzavře
smlouvu o stavebním spoření. Kromě
tradiční státní podpory, zvýhodněného
přístupu k výhodným úvěrům je letos
potěší i zajímavější zhodnocení.

Založte si
stavebko
ZDARMA*

Domluvte si schůzku s ﬁnančním poradcem ČMSS.
Více na cmss.cz
* Založení smlouvy o stavebním spoření zdarma pro dospělé i děti bez věkového omezení
do cílové částky 150 000 Kč.
Poskytovatelem stavebního spoření je Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Platnost do 31. 10. 2019. Tento dokument má pouze informativní charakter.

Stavební spořitelny totiž vylepšují
svou nabídku, už dlouho tak nebylo stavební spoření tak výhodné jako nyní s blížícím se koncem
roku.
Čistý výnos ze stavebního spoření, tedy výnos po odečtení všech
poplatků a zdanění, se blíží v některých případech i 4 procentům
ročně. Podmínky pro získání takovéhoto výnosu přitom nejsou nijak
složité. „Stavební spořitelny dlouhodobě nabízejí nejvyšší výnos
mezi všemi zajištěnými produkty,
mezi zabezpečenými produkty je
stavebko jediné, které pravidelně
poráží inﬂaci. V posledních týdnech navíc zhodnocení dále roste, už dlouho nebyla tak výhodná
chvíle pro založení stavebního
spoření,“ říká předseda představenstva největší domácí stavební
spořitelny ČMSS Tomáš Kořínek.
ČMSS, známá také jako Liška, obsluhuje zhruba 1,3 milionu klientů.
Nabízí se otázka, proč stavební
spořitelny právě nyní tolik investují do získávání nových klientů,
proč vylepšují svou nabídku. Potřebují si udržet výhodný poměr
mezi vklady a úvěry tak, aby mohli
nadále lidem půjčovat s výhodnými sazbami a být tak alternativou
a konkurencí k hypotékám. A navíc
se blíží konec roku, pro stavební
spořitelny tradičně nejsilnější část
roku – pro ty klienty, kteří chtějí
svůj výnos maximalizovat, je uzavření stavebního spoření na konci
roku nejvýhodnější.
Produkt tak v poslední získává
na atraktivitě a stavební spořitelny se předhání ve výhodných
nabídkách. Např. ČMSS nyní na-

bízí hned dva bonusy, vcelku dají
dohromady až 3.000 Kč. Liška je
už nějakou dobu naplno součástí
skupiny ČSOB, a tak s mateřskou
bankou spojuje. Smlouvu o stavebním spoření si nyní klienti mohou uzavřít zdarma, a to až do cílové částky 150.000 Kč. Běžně činí
poplatek 1 % z cílové částky, ušetřit tak lze 1.500 Kč.
To ale není všechno. Pokud si klient zřídí běžný účet ČSOB Plus
konto nebo Premium konto, dostane smlouvu zdarma až do cílové
částky 200.000 Kč a navíc odměnu
1.000 Kč na nově zřízený účet. Při
využití této akce se výnos stavebka od Lišky vyšplhá až na 3,8 %.
Kromě výhodných sazeb se spořitelny snaží i zjednodušovat celý
proces. Stavební spoření tak lze
uzavřít nejen na poradenských
místech, ale také zcela online. „Naším primárním prodejním kanálem
je rozsáhlá síť kvaliﬁkovaných profesionálních obchodních zástupců. Nicméně od jara umožňujeme
našim klientům uzavřít smlouvu
o stavebním spoření i plně online,
stačí mobil, fotograﬁe osobního
dokladu a pár minut vašeho času,“
dodává Tomáš Kořínek.
Ideální délka stavebního spoření je
6 let. Po tuto dobu je spořitelna povinna držet pevnou úrokovou sazbu z vkladů. Klient může po šesti
letech smlouvu ukončit a peníze
použít libovolným způsobem, aniž
by ztratil nárok na státní podporu,
která je 2000 korun ročně. Klienti
stavebních spořitelen navíc díky
spoření mohou získat výhodné
úvěry na bydlení, ať už na koupi
nebo na rekonstrukci či výstavbu.

