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Z hromady železa perla Ostravy
I díky Jiřímu Michálkovi
se areál Dolní oblasti
Vítkovice stal jednou
z nejnavštěvovanějších
památek celé republiky.
Nyní byl za to oceněn
jako Osobnost kraje.
5plus2
■ ROZHOVOR
MARTIN JIROUŠEK
OSTRAVA | Areál historické části někdejšího státního podniku Vítkovické
železárny se měl v roce 1998 stát minulostí. V plánu bylo i jeho zbourání. Po-

stupně z něj ale vznikla chráněná památka, která je dnes vyhledávaným turistickým cílem. Na této proměně se výrazně
podílel Jiří Michálek, předseda představenstva spolku Dolní oblast Vítkovice,
který za to byl letos vyhlášen Osobností
Moravskoslezského kraje.
S Vítkovicemi prožil podstatnou část
svého života, a tak není divu, že právě
on mohl nejen zastavovat pověstné vysoké pece, ale také se dnes znovu stará
o jejich další využití. Díky jeho houževnatosti se tak podařilo něco, co se zprvu
zdálo být až nemožné, z hromady rezavějícího železa se stala jedna z nejatraktivnějších turistických lokalit Česka.
Za vaší prací stojí současná podoba
Dolní oblasti Vítkovice, jaký z toho
máte pocit?
Je to něco neuvěřitelného. Když se dnes
podíváte na Dolní oblast Vítkovice, vidí-

te památku, která přitahuje spoustu lidí.
Jsme čtvrtou nejnavštěvovanější destinací v rámci České republiky, na což
jsme samozřejmě velice pyšní, ale nebylo jednoduché se k tomuto výsledku dopracovat.

Jiří Michálek

Jak se vám to podařilo a co na tom
bylo složitého?
Na počátku bylo zastavení vysokých
pecí v roce 1998. Pak byla oblast vyhlášena za kulturní památku a posléze národní kulturní památku. Jenže se o ni nikdo nestaral. Vítkovice tenkrát o tuto
část neměly zájem, provázely je finanční problémy a Národní památkový
ústav na tom byl stejně, neměl ani finanční prostředky na udržování. Změna
nastala až v roce 2003, při privatizaci
Vítkovic, kdy se součástí privatizace stala i tato národní kulturní památka.
FOTO | ARCHIV
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Kino Vesmír se
nejspíše změní
v amfiteátr
ORLOVÁ | Ze tří variant mohli v minulých týdnech vybírat obyvatelé Orlové
a poradit tak tamním radním, jak v budoucnu využít plochu, kde doposud stojí kdysi oblíbené kino Vesmír. Atypická
stavba dosloužila svému účelu v roce
2017, kdy město sál uzavřelo. „Její údržba a oprava jsou i s ohledem na řešení
střechy problematické. Protéká tam
voda, jež ničí vnitřní prostory,“ vysvětlila mluvčí města Nataša Cibulková.
Od uzavření kinosálu vedení města
řeší, co Vesmír nahradí. Městský architekt vypracoval tři možnosti řešení, které se radnice rozhodla předložit k posouzení i svým obyvatelům. Navrhoval kinosál nahradit buď sportovištěm, obchodním centrem, nebo veřejným prostorem s malým amfiteátrem, kavárnou
a zázemím pro maminky s dětmi. Právě
třetí variantu si vybrali lidé v hlasování
a blízká je i vedení města. „Pro veřejný
prostor hlasovalo více než padesát procent lidí. Nejméně obyvatel si v místě
přálo obchodní centrum,“ informovala
Cibulková.
Starosta Orlové Miroslav Chlubna
upřesnil, jak by lidmi preferovaná varianta mohla vypadat v praxi: „Nejméně
nákladné by bylo nechat stát obslužnou
část, kde jsou šatny, pokladny, a sál by
se shodil. Udělal by se tam veřejný prostor, amfiteátr, pobytové schody a podobně.“
Výsledek ankety není pro město závazný, rozhodovat budou na zasedání
17. června zastupitelé. „Ti jistě budou
brát na anketu velký zřetel, nicméně nelze jednoznačně zaručit, že vítězná verze bude stoprocentně realizována,“ dodala mluvčí města.
Kino Vesmír má za sebou čtyřicetiletou historii, při níž zažívalo zlatou éru,
kdy do něj na premiéry jezdívaly i české filmové hvězdy. Svého času patřil
sál pro 620 lidí k největším v okolí a proslulý byl výbornou akustikou.
(woj)

V obřím akváriu jsou
především ryby z Odry

Obří akvárium v Landeku a jeho tvůrce a správce Jiří Rachfalík.

Sumec Pepa či štika Matylda jsou obyvateli obřího
akvária, které je nyní k vidění v Landeku.
MARTIN PJENTAK
OSTRAVA | Novou atrakci má Landek
Park v Ostravě-Petřkovicích. Minulou
sobotu zde otevřeli obří akvárium o pěti
tisíci litrech vody. Návštěvníkům ukazuje ryby zdejších vod a jejich biotopy.
Landek Park, komplex hornického
muzea, prehistorických památek a chrá-

něných přírodnin, který leží u soutoku
řek Odry a Ostravice, chce v nové přírodní expozici představit zejména ryby
ze zdejších vod.
V „muzeu ryb“, které vytvořil Jiří Rachfalík, jsou k vidění nejenom kapři
a plotice, ale i okouni, candáti, parmy
oukleje a další rybí zástupci. Na návštěvníky čeká i velký sumec „Pepa“

FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ

a štika ,,Matylda“, což jsou dětmi obdivovaní maskoti. Součástí nové expozice je ukázka lososů a ostatních lososovitých ryb, které také neodmyslitelně patří k řece Odře a jejím přítokům, byť u lososů je to už dávno, co Odrou táhli.
Akvárium Landek, které je situované v bezprostřední blízkosti takzvaného rybího přechodu, je přístupné každý den, včetně víkendů, od 10 do 18 hodin. Cena za vstup je 90 korun pro dospělé a 70 korun pro děti a seniory. Pro
rodiny je pak připraveno speciální
vstupné.
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Dny českého zemědělství
✤ zahájení sezóny
✤ komentované prohlídky

Vás zve v sobotu
15. 6. 2019
od 9 do 15 hod.

porostů v 10, 11, 13 a 14 hod
✤ prohlídka nové haly
a strojového vybavení
✤ koutek pro děti
✤ projíždky s bryčkou
✤ občerstvení

více na www.farmalicka.cz a

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

akce se koná v meruňkovém sadě,
GPS 49.6734147N, 18.0895158E
vlakové spojení - zastávka „Sedlnice“
autobus - zastávka „Sedlnice, Jednota“
auta a kola - parkování v hruškovém sadě,
GPS 49.6722867N, 18.0890708E

Farma Lička +420 556 745 105
Sedlnice 56 +420 737 923 822
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Z hromady železa
perla Ostravy

Z Dolních Vítkovic je dnes vyhledávaná lokalita. FOTO | ARCHIV
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Co tehdy rozhodlo?
Vstupem soukromého investora pana
Světlíka do Vítkovic došlo k obratu.
Rozhodl se, a měl to již ve svém privatizačním záměru, že Dolní oblast Vítkovice promění na památku takového typu,
kam se bude chodit relaxovat a která
bude sloužit vzdělávání.
Takže Jan Světlík vám umožnil další
kroky v proměně zakonzervovaného areálu?
Samozřejmě. Bylo nutné začít realizovat privatizační projekt a s tím současně
i NKP. Představa pana Světlíka byla
sice pěkná, ale bylo nutné zajistit i další
financování na obnovu památky. Navíc
po zastavení vysokých pecí byl areál
opuštěný, nechodili do něj lidé a šlo
o nebezpečný prostor, který musel být
oplocen a znepřístupněn.
Jak jste postupovali?
Nejdříve jsme museli začít vyjednávat

s památkovým ústavem, abychom se dohodli na tom, co je hodno ochrany a co
není. Trvalo to asi dva roky. Načež
jsme začali realizovat záměr, jak oblast
využít. První záměr zpracovalo VUT
Brno, paní profesorka Zemánková se
svými studenty. Všem se líbil a udal
směr. Krajský úřad jej pod dohledem
NPÚ schválil a mohli jsme začít hledat
zdroje financování.
Bylo těžké je najít?
Naštěstí už začaly fungovat evropské
fondy. Podmínkou bylo založit zájmové sdružení právnických osob. Nebyl to
problém. Sehnali jsme do něj tři firmy
plus Vysokou školu báňskou. Pak už se
připravily projekty pro evropské fondy
a měli jsme štěstí, že nás vybrali a dostali jsme dotace na první tři objekty. Byly
to vysoká pec číslo 1, plynojem – dnes
Gong, a šestá energetická ústředna –
dnes U6. Taková byla naše anabáze.
Když se nám dařilo a viděli jsme, že to
umíme udělat, zažádali jsme o granty
z dalších projektů. Získali jsme finance

INZERCE

Střední zahradnická škola, Ostrava,
příspěvková organizace
nabízíme POSlední vOlná míSta v atraktivních ObOrech
✿ Studijní ObOry zakOnčené maturitní zkOuškOu
l 41-44-m/01 zahradnictví se zaměřením na zahradní architekturu

Obor, který připravuje žáky k dalšímu studiu na VŠ i k uplatnění ve firmách
při navrhování a realizaci zahrad, interiérů.
Zdarma oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B získané v průběhu studia!
l

78-42-m/05 Přírodovědné lyceum

Obor gymnaziálního typu s posílením výuky přírodovědných předmětů se zaměřením
na botaniku a biologii člověka, ekologii a péči o krajinu.
Je určen pro žáky s hlubším zájmem o přírodu, životní prostředí a přírodní vědy.
Zajišťuje kvalitnější přípravu pro studium na vysokých školách.

Žákovská 288/20, Ostrava, tel.: 596 622 335, 603 499 405
reditel@szas-ostrava.cz; www.szas-ostrava.cz

na Svět techniky, což bylo 500 milionů
korun. Podařilo se získat prostředky na
inženýrské sítě, na infrastrukturu. Což
bylo 70 milionů. Dále jsme požádali
o prostředky na Důl Hlubina, který
jsme dostali od krajského úřadu do správy, což bylo zhruba 300 milionů.
Pro mnohé je dnes neuvěřitelný
fakt, že národní kulturní památka
měla být ve své době zbourána.
Vysoké pece měly zmizet, ale památkáři
se rozhodli jinak. Přes veškerý odpor
Vítkovických železáren, které neměly
zájem areál udržovat vzhledem k značné
finanční náročnosti. Od roku 2002 požívá areál ochranu národní kulturní památky a je třeba se k němu takto stavět.
Co říkáte na proměnu celého areálu? Tušil jste v době zastavování vysokých pecí, čím se stanou?
Ani náhodou. Byla to hodně zajímavá situace, protože od roku 1998 až do roku
2000 sem nikdo nechodil, všechno padalo, památkáři souhlasili s tím, že tady

vznikne takzvaná řízená ruina. Než tohle, tak to radši areál zbourat. První studie od CzechInvestu s touto možností
počítala, území se mělo vyčistit, vyprázdnit, aby se mohlo využít v rámci
města v něco jiného. Naštěstí to nebylo
nikomu po chuti, ani novému majiteli.
Pan Světlík se zasadil, aby vznikl podobný model, jako mají v Německu
nebo Lucembursku. Měl obrovské štěstí, že sehnal vhodného projektanta. Vystřídalo se jich tady hodně a ne každému byl po chuti industriální charakter tohoto místa, teprve Josef Pleskot ukázal,
že to jde. Jemu to tady naopak vyhovovalo. Sešli se majitel, který to chtěl, projektant, který to uměl, a investoři a my
jako výkonní pracovníci. Kdybychom
se na tom shodli třeba až dnes, už by to
nebylo možné a nefungovalo by to.
Můžete říci, jak původní areál vypadal?
Můžu, v Gongu nad sebou máte zvednutý zvon plynojemu. Ten tehdy jímal vysokopecní plyn a výhodou byl celý uzavřený proces. Vysoké pece vyráběly surové železo, vysokopecní plyn se čistil
a jímal v plynojemu, odtud šel do šesté
energetické ústředny a tam se spaloval
v dmychadlech a horký vzduch se vháněl zpět do vysoké pece, takže to byl
krásný uzavřený cyklus, dnes by se řeklo, že šlo o ekologické řešení. Navíc
tady byl důl i koksovna, proto také památkáři říkají, že na malém místě byly
všechny agregáty nutné k provozu.
A jaká je tedy ta proměna?
Značná, místní už to tady nepoznávají.
První, co jsme udělali, bylo, že jsme po
dohodě s památkáři zbourali asi sedmdesát objektů, různé sociálky, správní budovy, přístavky. Zůstalo jen to podstatné, co nese kulturní a památkovou hodnotu tohoto areálu. Na to jsme se soustředili, a proto to tady také tak prokouklo. Nebyla tady žádná ulice, prodloužená Ruská, vše bylo zavřeno za vrátnicí
a pod dozorem. Dnes je tady veřejný
prostor, ve kterém se pořádají velké festivaly, sportovní akce, lidé sem běžně
chodí na návštěvy, školy sem jezdí za
vzděláváním. Areál je velký a nemáte
šanci vše stihnout.
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Česká republika

Smutek je mi blízký, dotýká se
Bára Basiková se ocitla ve zcela nové roli, a to nikoliv
na pódiu, ale v jeho zákulisí. Coby producentka chce
rozjet sólovou kariéru talentované zpěvačky Nadi
Válové. „Máme leccos společného. Obě nás třeba
nevzali na konzervatoř pro nedostatek talentu,“ usmívá
se při vzpomínce na své hudební začátky. „V dětství
jsem byla zakomplexovaná brýlatá holčička. Talent
ve mně jako jediný tehdy vycítil můj dědeček,“ vypráví.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Texty Michala Horáčka, pěvecká
i manažerská pomoc Báry Basikové. Co
víc si mohla zpěvačka Naďa Válová při
práci na svém prvním sólovém albu přát.
„Naďa není žádný nováček. Myslím, že
sólovou desku měla mít už dávno,“ míní
její „mentorka“ Bára Basiková, sama majitelka jednoho z nejvýraznějších hlasů
na české hudební scéně.
Poprvé se s vámi bavím nejen jako se
zpěvačkou, ale nově také jako s producentkou debutové desky talentované zpěvačky Nadi Válové. Jak jste se
do téhle pro zpěvačku netypické role
dostala?
Je to víceméně náhoda. Naďu Válovou
znám mnoho let, velmi ji obdivuju a nejsem v tom sama, protože její pěvecký projev je ojedinělý, sugestivní a opravdu přesvědčivý. Myslím, že taková zpěvačka už
dávno měla mít své sólové album. Zpívala v mnoha, mnoha představeních Petra
Hapky a Michala Horáčka, nazpívala nejrůznější skladby na několika deskách, ale
nikdy se neprofilovala sama za sebe. Tak
nějak jsem si řekla, že udělám všechno
pro to, aby svou desku měla. Pustila jsem
se do toho a zkusila využít svého jména,
pozice a kontaktů. Když se vydavatelství
rozhodlo desku realizovat, nabídli mi, jestli bych ji rovnou i nezprodukovala. Nechala jsem si pár dní na rozmyšlenou. Přeci jenom jsem zpěvačka a moje práce je zpívat. Nicméně produkovat album kolegyně – zpěvačky s lidmi, které důvěrně
znám, s hudbou, jež je mi blízká, mi nepři-

šlo zas až tak těžké a složité. Takže jsem
řekla ano.
Co tahle vaše nová pozice vlastně
v praxi obnášela?
Byla to hrozně příjemná práce. V součinnosti a se souhlasem Nadi a Michala Horáčka, který poskytl své nádherné texty, jsem
poskládala repertoár. Šlo mi především
o to, aby vynikl Nadi hlas, tak jsem přišla
s nápadem, aby se orchestrace na albu upozadila a byla velmi komorní. Na mém seznamu úkolů byla také určitá manažerská
práce – koordinování termínů, oslovování
hudebníků, vymýšlení názvu desky, součinnost při její vizualizaci a tak dále.

s tím, že je to nesmysl. Ani o několik let
později to s podporou nebylo o moc lepší.
První, kdo mi ji vyjádřil, byl můj dědeček,
který jako jediný v malé holce vycítil talent. Sám byl totiž velký milovník hudby
a fanoušek jazzu. To on můj potenciál odhalil a odvedl mě do Kühnova dětského
sboru.
Na začátku pěvecké dráhy Nadi Válové byla soutěž Superstar, vy jste se poprvé objevila v televizi díky pořadu
Zpívá celá rodina. Dala by se mezi
vámi najít ještě nějaká další podobnost, pokud jde o cestu k muzice?
Obě máme stejnou zkušenost například
s přijímacími zkouškami na konzervatoř.
Ani Naďu, ani mě nevzali pro nedostatek
talentu. Obě jsme to měly úplně stejně,
byť v jiné době a jiném
věku. Kromě lidové
školy umění a výborných pedago-

gů, na které jsem měla štěstí, nemám vlastně žádné oficiální hudební vzdělání. Myslím si, že všechny umělecké profese, ať už
jsou to spisovatelé, malíři, herci nebo hudebníci, v sobě musejí mít velkou dávku
talentu, emocí a citu. To jsou ty hlavní ingredience. Bez talentu vám ani ty nejlepší
školy nepomůžou. Takže dnes toho, že
mě na konzervatoř nevzali, ani nelituju.
Tehdy vám to ale určitě vzalo vítr
z plachet…
Pamatuju si, že tehdy – v té deváté třídě základní školy, se mi úplně zbortil životní sen
a díky mé povaze mě to hodilo do absolutní
pesimistické polohy a nálady. Přestala
jsem věřit, že to vůbec někdy dokážu.
Přesto, nejspíš díky náhodě, štěstí a nějaké
příznivé konstelaci, jsem šla nenápadně
a skromně dál za svým cílem
a osud byl ke mně tak příznivý, že jsem ve správnou
chvíli přišla na správné místo a potkala správné lidi.
Myslím, že v tomhle to
i Naďa měla stejné.

Byla jste pro vaši méně zkušenou kolegyni i tak trochu mentorem, který dodává klid a někdy i motivuje?
Do jisté míry ano. Je ale potřeba říct, že
Naďa není žádný nováček. Sice není zatím tak známá, ale má už bohaté zkušenosti. Obrovskou motivací pro ni byla už ta samotná skutečnost, že natáčí své album.
Že se to doopravdy děje a že se plní její životní sen.
Měla jste vy sama někoho, kdo vás od
začátku podporoval ve snu stát se
zpěvačkou a dodával sebevědomí?
Abych pravdu řekla, mám-li se vrátit až
do svých dětských let, tak v úplných začátcích podpory moc nebylo. Nebyla
jaksi důvěra a nebylo pochopení. Když
před padesáti lety v době totality přišla
šestiletá brýlatá zakomplexovaná holčička s minimálním sebevědomím za
rodiči s tím, že by chtěla být zpěvačka, nejásali nad tím. V té
době se to prostě nenosilo.
Byla to taková utopie, že se
mi víceméně všichni smáli

Bára Basiková

Narodila se 17. února 1963 v Praze.
V 80. letech začala zpívat se skupinou Precedens, s níž vydala
i svou první desku Doba ledová. Následovalo působení ve slavné
kapele Stromboli, s ní koncertuje i v současnosti. V první polovině
90. let hrála i ve formaci Basic Beat.
■ Je zpěvačkou mnoha žánrů, od popu a rocku po alternativu.
Nahrála také desky spojené s projektem Gregoriana, v němž
zpívala latinsky.
■ Vydala i řadu sólových desek, naposledy vloni na jaře Slzy.
■ Patří k hvězdám českých muzikálů, hrála v Jesus Christ Superstar,
Kleopatra či Obraz Doriana Graye.
■ V anketě Český slavík obsadila dvakrát třetí místo a jednou druhé.
■
■

FOTO | LENKA HATAŠOVÁ
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mě umění vycházející z bolesti
Zmínila jste, že jste promlouvala
mimo jiné i do názvu alba Černá. Vaše
vlastní poslední deska se jmenuje
Slzy. Upřímně, ani jeden z názvů nezní zrovna vesele. V jednom starším
rozhovoru jste dokonce řekla, že pesimismus v sobě máte už od dětství.
Jak si něco takového představit?
Každé dítě má sice dětské nazírání na
svět, ale ne každé své okolí a život vnímá
stejně. Pamatuju si, že v dětství jsem byla
hodně uzavřená, přemýšlela jsem o vě-

„

V dětství jsem
byla hodně
uzavřená, přemýšlela jsem
jinak než moji vrstevníci.
cech úplně jinak než mí vrstevníci, víc
jsem si rozuměla se staršími lidmi. Vzpomínám si, že jsem příliš o všem přemýšlela a z máločeho se uměla radovat. Myslím, že je v tom určitá genetická výbava
nebo nějaká dispozice, se kterou člověk
přijde na svět a že to v podstatě není nic negativního. Někdo je rozený optimista, někdo je rozený pesimista. Je to taková má
vnitřní vlastnost a vnitřní postoj. Jinak si
myslím, že jako člověk jsem veselá a mé
děti i přátelé mě znají jako někoho, kdo se
umí bavit a baví se rád. Jen uvnitř je nějaká schránka, která se obrušuje životními
peripetiemi, zkušenostmi a tak dále.
Jaké zkušenosti vás v tomhle směru
nejvíc ovlivnily?
Nechci si stěžovat, vím, že mnozí jsou na
tom mnohem mnohem hůř. Faktem ale je,
že mé dětství bylo hodně složité, vztah

To v praxi znamená obrovskou dávku pochopení, tolerance a demokracie. V životě se u nás nezvyšoval hlas a neuplatňovaly se tělesné tresty. Jsem zastáncem domluvy, vysvětlování – třeba i tisíckrát dokola. Snažím se mu také sdělovat své pocity – čím mě naštval, čím mi ublížil a vysvětlovat mu věci z mé strany. Stejně
tak, jako potřebuje tatínkovu výchovu,
názory a rady, tak potřebuje i maminčin
pohled. I když si myslím, že pro chlapce je v tomhle směru víc důležitý vzor tatínka.
Bára Basiková spojila své jméno i se zcela originální skupinou Stromboli, v níž se hlavně díky
Michalu Pavlíčkovi mísí různé hudební žánry.
Kapela se po mnoha letech pauzy vrátila před
pěti roky a koncertuje dodnes. Naopak novou
výzvou je zpěvačka Naďa Válová, které Bára Basiková produkovala první sólovou desku Černá.
FOTO | SONY BMG (DANIELA DOSTÁLKOVÁ) A ARCHIV MAFRA

s mou maminkou bohužel také, mé vztahy – ať už partnerské nebo manželské,
také nebyly jednoduché… Tohle všechno
vaši povahu ovlivňuje. Životně je mi smutek bližší než radost, ale není to tak, že
bych k tomu nějak programově tíhla.
Zkrátka se mě dotýkají hlubší příběhy
a víc na mě působí umění, které vychází
z nějaké bolesti a trápení. Ostatně nikdy
jsem nedělala veselou hudbu. To ale neznamená, že zpívám o tragédiích.
Když to není například veselá hudba,
co je takový váš „nakopávač“, který
vám dodá energii do žil?
Určitě jsou to moje děti. V nich je má obrovská radost, inspirace a štěstí. Ony jsou
můj nekonečný zdroj poznání.

Kromě dvou dnes již dospělých dcer
máte ještě desetiletého syna. Dá se
vaše dosavadní rodičovská zkušenost
srovnat s tím, co zažíváte jako máma
v klučičím světě?
Je v tom obrovský rozdíl. U mých dvou
dcer se všechno odvíjelo úplně jinak než
se synem. Dodneška jsou holky mými největšími přáteli, moje spřízněné duše a vládne mezi námi úplně přirozeně absolutní
souznění. Jsme zkrátka ženy. U chlapečka
je všechno jinak. I když mi dává velikou
lásku a já jemu také, tak se musím každý
den učit novým věcem, protože jeho vnímání světa je úplně jiné než ženské.
Jaký je vlastně váš přístup k výchově?
Nejsem jako rodič moc autoritativní.

Proč myslíte?
Vztah otce a syna je strašně klíčový, protože právě otec předává do života ty ryze
mužské záležitosti. Muž to má z hlediska
pozice ve společnosti a v životě těžší, protože má být jakousi oporou ženě, rodině
a tak dále. Proto se snažím vést svého
syna k tomu, aby byl samostatný a silný,
protože jednou bude stát všechno na něm.
Jak vás tak poslouchám, chcete se vyvarovat tomu, aby z vašeho syna vyrostl mamánek.
Přesně tak, znám to totiž z opačného pohledu. Když měly dcery své první známosti, často k nám domů přišli chlapci, kteří
byli tak zaostalí a tak nevychovaní, že to
vlastně vůbec nebyli chlapi. Pravda, muži
sice dospívají a také vyzrávají později, ale
některé věci by v sobě měli mít zakódované už od dětství. Být gentlemanem a být
zodpovědným, to je hrozně důležité. Je to
ale těžké. Také jsem dělala spoustu chyb,
že jsem občas měla tendence za každou
cenu synovi pomáhat, i když to vůbec nebylo zapotřebí. Ale řekla jsem si ne. Věřím, že nejlíp mu do života pomůžu tím,
že mu pomáhat nebudu.
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Nenabízíme finanční službu, nabízíme radost ze života
časté otázky o Rentě z nemovitosti

Když se s našimi potenciálními
klienty bavíme o možnostech
poskytnutí Renty z nemovitosti,
setkáváme se s mnoha otázkami.
Na ty nejčastější naleznete
odpovědi v následujícím textu.

Kolik dostanu peněz
a na jakých údajích je
kalkulace založena?
Výše konkrétní částky se odvíjí
od následujících parametrů:
n Od vašeho věku, případně
od věku mladšího z manželů
(pokud jste manželský pár).
Čím jste starší, tím je vyplacená
částka vyšší.
o Od odhadované ceny vaší
nemovitosti. Čím vyšší je odhadovaná cena nemovitosti, tím
vyšší je vyplacená částka.

Existuje riziko,
že o nemovitost přijdu?
Toho se obávat nemusíte.
Tím, že zůstáváte majitelem své
nemovitosti, nehrozí, že o ni
přijdete. Renta z nemovitosti je
hypoteční úvěr zastavený nemovitostí. Nejde tedy o prodej
nemovitosti s právem dožití.
Kdy a jak bude Renta
z nemovitosti splacena?
Renta z nemovitosti je jediný
úvěr v ČR, který za svého života
nemusíte splácet. Ke splacení
úvěru dojde v případě, že se
senior ze své nemovitosti odstěhuje, nemovitost prodá nebo zemře. Obvykle pak majitel nebo
dědic (v případě úmrtí majitele)
nemovitost prodá a z utržených

peněz splatí úvěr a zbylé peníze
si ponechá. Úvěr z Renty z nemovitosti však lze splatit samozřejmě také kdykoli předčasně.
Komu lze tedy Rentu
z nemovitosti doporučit?
Seniorům nad 60 let vlastnícím
nemovitost v hodnotě vyšší než
jeden milion korun, kterou nechtějí prodávat, a nevadí jim, že
na jejich dědice nezbyde celá
hodnota nemovitosti.
Napadají Vás další otázky?
Renta z nemovitosti Vás zaujala
a chcete vědět víc? Zavolejte
nám na telefon 233 321 850
nebo se podívejte na náš web
www.rentaznemovitosti.cz.
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Dcera má jméno po vražedkyni
Televizní seriál Hra o trůny bavil osm sezon jednu
miliardu diváků po celém světě. Poslední série ale
rozčílila milion lidí a sepsali petici, v níž žádají její
přetočení. Mnozí z nich totiž přenesli část děje Hry
o trůny i do svého reálného života.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Gratulace ministerstva fiktivnímu
králi, zvířecí druhy pojmenované podle
seriálových draků nebo vinařství specializující se na mok z neexistující země.
Málokdy se televiznímu seriálu podaří
oslovit své diváky natolik, aby mohl
v jistých podobách prostoupit do reality. Hra o trůny to dokázala.
Že rodiče pojmenují svého potomka
podle filmové či seriálové postavy, není
nic výjimečného. Ostatně v roce 2010
se nejoblíbenějším dívčím jménem ve
Spojených státech vůbec poprvé stala
Isabella. Právě tak se jmenovala hrdinka upírské ságy Stmívání, jejíž knižní,
ale také filmová verze zaznamenala v té
době globální úspěch. Není tedy divu,
že populární Hra o trůny, jejíž první
díly se začaly vysílat už před osmi lety,
také inspirovala tisíce nastávajících rodičů. Ti, kteří své dcerky pojmenovali
Daenerys nebo Khaleesi – podle jedné z
hlavních hrdinek, si ale v závěru seriálu
mohli rvát vlasy za to, že nejdřív nepočkali, jak celá sága skončí. Z postavy,
která byla dlouhé roky prezentována
jako jednoznačně kladná, totiž tvůrci

v předposledním dílu udělali vraždící
monstrum. Po světě byste dnes našli na
3500 děvčat tohoto jména. Jen za loňský rok se jich narodilo 560.
Populární fantasy dílo neinspirovalo
jen rodiče, ale také vědce. Když profesor Brett Ratcliffe, entomolog z univerzity v Lincolnu v americkém státě Nebraska, vybíral označení pro osm nových druhů brouků, tři z nich pojmeno-

„

Drogoni,
viserioni a
rhaegali. Když vytvoříte
jména, jako jsou tato,
chcete získat
trochu pozornosti od
veřejnosti,“ pojmenoval
entomolog objevené
čeledi brouků podle
draků ze seriálu.
val podle draků z knižní předlohy Hry o
trůny. A tak se nové druhy čeledi vrubounovitých jmenují latinsky drogoni, viserioni a rhaegali. „Když
vytvoříte jména, jako jsou

tato, uděláte to, abyste získali trochu pozornosti od veřejnosti,“ řekl Ratcliffe.
„Stále objevujeme život na Zemi. Čtvrtina živých tvorů na Zemi jsou brouci.
Ještě jsme je všechny neobjevili. Nejsme tomu ani blízko,“ dodal profesor,
který je velkým fanouškem seriálu.
Střípek fantasy světa se pokusil přetavit v realitu francouzský vinař Thibault
Bardet. Fanoušci Hry o trůny dobře
vědí, že nejlepší víno je z Dorne – krajiny popisované v seriálu i knižní předloze spisovatele Georga R. R. Martina. A
tak se Bardet pustil do studia fiktivních
map, aby si dokázal představit, jak by
nejspíš skutečné červené víno ze slunečného, nicméně neexistujícího Dorne
mohlo chutnat. „Mým cílem bylo vyrobit víno, které by bylo opravdu jako z
Dorne. Věděl jsem, že je důležité,
aby mělo hodně kořenitou chuť,“
popsal vinař. Ze svého vlastního
dornského vína se fanoušek Hry
o trůny mohl radovat a vydělávat na něm tři roky. Za tu
dobu stihl vyrobit na
30 tisíc lahví. Pak si
na jeho činnost posvítila televizní
stanice HBO a
požádala
jej, aby
svůj

mok ve spojení s kultovní ságou již nenabízel. Stanice totiž spolupracuje s
americkým vinařem, který Hru o trůny
jako značku používá oficiálně.
Globální šílenství kolem Hry o trůny
se vtipným způsobem projevilo i v našich končinách. Na konec seriálu, který
přinesl rozluštění otázky, kdo usedne na
Železný trůn, reagovalo na svém Facebooku dokonce Ministerstvo zahraničních věcí. „Ministerstvo zahraničních
věcí vítá ukončení dlouholeté občanské
války v Západozemí. Zvolení Brandona
Starka vnímáme jako pozitivní krok k
posílení stability království a pro zlepšení životních podmínek obyvatelstva,“
informoval resort.

Jon Sníh a královna-tyranka i vražedkyně Daenerys Targaryen. Poslední série zabila veškeré pozitivní naděje milionů diváků.
FOTO | HBO
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STROMŮ
JSME ZACHRÁNILI ZA MINULÝ ROK DÍKY TŘÍDĚNÍ A RECYKLACI ODPADU
www.jaktridit.cz

www.ekokom.cz
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Francouzské
Lidice
Brutalita masakru stovek
civilistů v Oradour-sur-Glane před 75 lety
šokovala i velitele z divize
SS-Das Reich, jejíž muži
akci provedli. Hlavní
viníci trestu unikli.
ZÁBLESK
HISTORIE
FRANCIE | Ačkoliv na východní frontě,
v Rusku, na Ukrajině či v Polsku byly během druhé světové války vypáleny a vyvražděny stovky(!) vesnic, svět si zapamatoval především jména těch, které ležely
více na západ – hlavně české Lidice a také
francouzský Oradour-sur-Glane.

Vesnice o zhruba 330 stálých obyvatelích, v níž se ale nacházelo i několik stovek uprchlíků z jižní Francie, se před
75 lety stala dějištěm děsivého masakru.
Obec byla v sobotu 10. června 1944 obsazena příslušníky obávané divize
SS-Das Reich, konkrétně asi stovkou
mužů z 1. praporu pluku Der Führer pod
velením Otto Dickmanna. Důvodem bylo
Dickmannovo přesvědčení, že ve vesnici
odbojáři vězní jeho přítele Helmuta Kämpfeho. Šlo o omyl, partyzáni v obci nepůsobili a dost možná šlo o záměnu s jinou vesnicí podobného jména – Oradour-sur-Vayers, kde odbojáři skutečně operovali.
Vojáci nechali shromáždit
obyvatele na náměstí, aby oddělili muže od žen a dětí. Muži
byli postřílení kulometem
ve stodolách, které byly poté zapáleny. Během masakru byly
ženy a děti uvězněny v kostele,
kam ale Němci přinesli výbušninu.
Po explozi vypukla panika, ženy
otevřely kostelní dveře, ale místo
záchrany je zabila palba z kulometu. Ony a jejich děti umíraly popa-

Kulisy tragédie v Oradour-sur-Glane jsou děsivé i po 75 letech. Po válce nebyla obec vzdálená asi 400 kilometrů od Paříže opravena. Její ponuré rozvaliny se
staly památníkem, který ročně navštíví na 300 tisíc lidí.
FOTO | WIKIPEDIA.FR
dané na hromadu. Také kostel byl
poté vypálen stejně jako následně všechny domy v obci. Orgie násilí spoluřídil kapitán
Otto Kahn. Výsledkem jeho
„práce“ bylo 642 zavražděných civilistů, z toho 207 dětí.

Masakr bez trestu
Pro Francii nebývalý masakr byl natolik bestiální, že rozzuřil i velitele
pluku Der Führer Sylvestera Stadlera. Dickmanna navrhl postavit před

německý válečný soud. Jenže k tomu nedošlo. Jednak k tomu nebyla vůle vyšších
míst a hlavně – o tři týdny později Dickmann zahynul. Nikdo z hlavních organizátorů masakru se nakonec po válce před
soud nedostal, jen několik řadových vojáků. Otto Kahn i s rodinou zmizel v poválečném chaosu. Samotný Stadler nebyl z válečných zločinů obviněn, protože za masakr nenesl odpovědnost. Je paradoxní, že na
tragédii v Oradour se podíleli i muži pocházející z francouzské části Alsasko-Lotrinsko, kterou Hitler připojil k třetí říši po po(mb)
rážce Francie v roce 1940.
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Zapomeňte na zapomínání!
Omega-3 mastné kyseliny
Ginkgo biloba
Doplněk stravy Acutil
můžete koupit online
na www.acutil.cz nebo
ve vaší lékárně.

Acutil obsahuje vyvážený
poměr látek pro podporu
paměti a koncentrace

Vitamín B12 a kyselina listová
Vitamín E
Fosfatidylserin

ACUTIL. Doplněk stravy. S: Rybí olej 500 mg (kyselina dokosahexaenová 250 mg, kyselina eikosapentaenová 40 mg), extrakt z Ginkgo biloba 60 mg, fosfatidylserin 15 mg, vitamín E 5 mg, kyselina listová 250 μg, vitamín B12 5 μg. I: Doplněk stravy pro podporu paměti
a koncentrace. KI: Přecitlivělost na jakoukoliv složku přípravku.Acutil obsahuje alergeny ze sóji a ryb. ZU: Bez konzultace s lékařem či lékárníkem se nedoporučuje k užívání těhotným nebo kojícím ženám, pacientům užívajícím antikoagulancia či antiagregancia, diabetikům či před
plánovanou operací. Není určen k podávání dětem. D: 1–2 kapsle denně s jídlem nebo nápojem. Jestliže užíváte tento přípravek poprvé, užívejte 2 kapsle denně po dobu prvních 12 týdnů.Vhodné je dlouhodobé užívání. B: 30, 60 kapslí. V: Efamol Ltd.,Velká Británie. Doplněk stravy.
Angelini Pharma Česká republika s. r. o., Páteřní 7, 635 00 Brno, www.angelini.cz

OPEN AIR KONCERT
Keith Lockhart dirigent, Olga Šroubková housle
Time for Three smyčce, zpěv
John Williams, Dave & Chris Brubeck
19. června 2019, 20.20, Hradčanské náměstí
Vstup volný
www.ceskafilharmonie.cz

Acutil.cz www.acutil.cz

změny ve veřejné dopravě
v odIS od 9. 6. 2019

vážení cestující,
v neděli 9. 6. 2019 vstoupí v platnost změny jízdních řádů v oblasti Opavska
a vítkOvska. Na základě proběhlých výběrových řízení na autobusové
dopravce budou příměstské autobusové linky v oblasti zajišťovat převážně
dopravci ČSAD Vsetín a.s., Transdev Morava s.r.o. a částečně také ARRIVA
MORAVA a. s. na mezikrajských linkách.
co bude od neděle 9. června 2019 jinak?
Doprava bude ve vysoutěžených oblastech zajišťována novými nízkopodlažními
autobusy v bílém vnějším provedení s logem Moravskoslezského kraje
vybavenými klimatizací, USB zásuvkami pro dobíjení mobilních zařízení
a audiovizuálním informačním systémem. Ve vozidlech bude možné hradit jízdné
v hotovosti, bezkontaktní čipovou kartou ODISka a také bezkontaktní bankovní
kartou.
vítkOvskO
Na linkách v rámci Vítkovska proběhly hlavní změny již 9. prosince 2018 při
zahájení provozu oblasti Novojičínska západ a Bílovecka. Od 9. června 2019
dojde na většině linek jen k drobným časovým úpravám vyvolaných požadavky
cestujících, obcí a oběhových možností vozidel.
Spoje mezi Vítkovem a obcí Melč jsou zajištěny linkami č. 233 a č. 241, které jsou
všechny jednotně vedeny přes zastávku Vítkov, Lhotka, střed. V dopoledních
hodinách jsou na lince 233 zavedeny nové přímé spoje, kdy již nebude nutné
v Kružberku přestupovat. Na lince č. 236 je nově více spojů vedeno přímo
mezi Vítkovem a Budišovem n. Budišovkou, Podlesím bez nutnosti přestupu
na autobusovém stanovišti v Budišově nad Budišovkou. O víkendu je přidán
jeden pár spojů, který je proložen se spoji vlakové linky S33.
Spoje stávající linky č. 231 jsou vloženy do linky č. 678, která bude provozována
dopravci ČSAD Vsetín a Transdev Morava. Došlo zde k proložení spojů a přidání
víkendového páru spojů mezi Vítkovem a Ostravou.
OpavskO
Vzhledem k nemožnosti využívání zastávky na pozemku původní dopravní
společnosti je výchozí a konečnou zastávkou Opava východní nádraží.
Od 9. června 2019 dojde na většině linek jen k drobným časovým úpravám
vyvolaných požadavky cestujících, obcí a oběhových možností vozidel. Jízdní
řády jsou až na níže uvedené výjimky provozovány bez výrazných změn.
Z důvodu zpřehlednění tras ve vedení spojů stávající linky č. 247 jsou spoje
rozděleny do dvou linek. Linka 247 je mezi Opavou a Litultovicemi trasována
přes Stěbořice a spoje vedené přes Slavkov a Dolní Životice jsou označeny jako
linka č. 267.
Vybrané spoje linky č. 249 jsou mezi místními částmi Stěbořic Jamnicí a Březovou
vedeny přes zastávku Stěbořice škola a Stěbořice střed.
Spoje vedené mezi Opavou a Kobeřicemi přes Štěpánkovice jsou z linky č. 255
převedeny do páteřní linky č. 252. V lince 255 zůstávají spoje vedené z Kobeřic
dále na Strahovice, Chuchelnou a Bělou. Na základě požadavku na zajištění
spojů pro zaměstnance průmyslové oblasti v Chuchelné jsou zavedeny
víkendové spoje.
Je zavedeno nové spojení Suchých Lazců a Štítiny přes Nové Sedlice spoji linky
č. 257, které zajišťují školní spoje do Základní školy ve Štítině a také jako přípoje
k spojům linek S1 a R61 v zastávce Štítina, železniční stanice.
Nově jsou zavedeny nové rychlé spoje vedeny mezi Opavou, Velkými Heralticemi,
Horním Benešovem a Bruntálem. Spoje jsou v Opavě navázány na vlakové spoje
linky R61.
Rovněž je zavedeno nové pravidelné spojení Opavy s Novým Jičínem přes
Fulnek označené jako linka č. 261. Spoje jsou zajištěny dopravcem ČSAD Vsetín
a vybrané spoje dopravcem Transdev Morava.
Spoje linek č. 263 a č. 264 jsou ukončeny v zastávce Těškovice, střed. Zde je
zajištěn přestup na spoje linek č. 692 a č. 693 do Bílovce. Vybrané spoje jsou
vedeny bez přestupu, kdy dojde v Těškovicích k přeznačení linky.
Spoje stávající linky č. 269 jsou nově označeny jako linka č. 923 a bude zde
zaveden souhrnný jízdní řád s linkou provozovanou dopravcem Arriva Morava
z Olomouckého kraje.
Na základě podpory turistického ruchu v oblasti Slezské Harty je zavedena
sezónní linka č. 266, která bude provozována od 1. května do 30. září. Spoje linky
č. 266 budou vedeny z Opavy přes Slavkov, Dolní Životice, Litultovice, Mladecko,
Jakartovice-Deštné, Jakartovice-Bohdanovice do Leskovce nad Moravicí.
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vážení cestující,
v neděli 9. 6. 2019 vstoupí v platnost změny jízdních řádů v oblasti FrýdeckOMístecka. Změny ve vedení linek se dotknou zejména relace mezi Ostravou
a Frýdkem-Místkem, resp. páteřní relace mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem,
Frenštátem pod Radhoštěm, Rožnovem pod Radhoštěm a Horní Bečvou
ve Zlínském kraji. Na základě proběhlých výběrových řízení na autobusové
dopravce bude příměstské autobusové linky v oblasti zajišťovat převážně
dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s.
co bude od neděle 9. června 2019 jinak?
Doprava bude ve vysoutěžených oblastech zajišťována novými nízkopodlažními
autobusy v bílém vnějším provedení s logem Moravskoslezského kraje
vybavenými klimatizací, USB zásuvkami pro dobíjení mobilních zařízení
a audiovizuálním informačním systémem. Ve vozidlech bude možné hradit jízdné
v hotovosti, bezkontaktní čipovou kartou ODISka a také bezkontaktní bankovní
kartou.
Změny v jízdních řádech a trasování linek
V oblasti obcí Dobrá, Dobratice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo,
Raškovice, Vojkovice a Vyšní Lhoty nedochází k zásadním změnám v jízdních
řádech.
Pro spojení z Morávky přes Raškovice a Nižní Lhoty do Frýdku-Místku a Ostravy
cestující mohou využít autobusovou linku č. 351 provozovanou nově také
náhradou za původní spoje linky č. 355. Tato linka je doplněna spoji linky č. 352
nadále vedenými do areálu ostravské Nové Huti.
Spojení do Dobratic a Vojkovic linkou č. 357 zůstává zachováno v zásadě beze
změn. Podobně se změny nedotkly ani spojení do automobilky Hyundai, jízdní
řády linek č. 358, 385, 386 a dalších zůstávají zachovány v původním rozsahu.
Změn doznalo zejména spojení Ostravy a Frýdku-Místku. Je značně posílen počet
rychlíkových spojů linky č. 353 jedoucí z Ostravy do Frýdku-Místku po dálnici
D56. Velká část spojů je následně vedena dále po lince č. 351 do Morávky.
Obslužnou funkci přes město Paskov a obce Žabeň a Sviadnov zastoupí jak
linka č. 351 vedená do Morávky, tak linka č. 980 vedená dále přes Frenštát pod
Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm do Horní Bečky ve Zlínském kraji.
Linka č. 980 vznikla z původních linek dopravců Arriva Morava (původní linky
380 a 381), ČSAD Frýdek-Místek (původní linka 361) a ČSAD Vsetín (původní
linky 940096 a 940097). Zejména u spojů obsluhovaných původně posledním
dopravcem dojde nově k nabídnutí plnohodnotného tarifu ODIS. Nová linka
č. 980 tak umožní cestujícím jednodušší cestování spoji v pravidelném intervalu,
s jednotnými tarifními podmínkami. Ve všech spojích v této trase tak budou moci
cestující využívat čipovou kartu ODISka, a to jak pro platbu jednotlivého jízdného
z elektronické peněženky, tak pro nahrání dlouhodobé časové jízdenky pro
příslušné tarifní zóny.
V zásadě beze změny zůstávají zachovány spoje autobusové linky č. 354.
Úpravou prošly jízdní řády linek č. 383 a 387. Na lince č. 387 sloužící pro spojení
obcí Lučina, Pazderna, Bruzovice, Sedliště, Kaňovice, Václavovice a Šenov
s Ostravou došlo k mírným úpravám na základě reálných požadavků cestujících.
Linka č. 383, dosud z Ostravy vedená do Kaňovic přes havířovské Dolní
Datyně, je od 9. 6. 2019 prodloužena dále přes Sedliště do Řepišť. V Sedlištích
linka obslouží nové zastávky Sedliště, škola; Sedliště, dolní konec a Sedliště,
U Řepišťského lesa.
Změny v tarifních podmínkách
Na všech uvedených linkách bude platit kompletní tarif Integrovaného dopravního
systému Moravskoslezského kraje ODIS. To znamená, že ve všech spojích
bude možné využít dlouhodobé časové jízdenky nahrané na ODISce a také
z elektronické peněženky ODISky hradit jednotlivé jízdné.
Upozorňujeme cestující, že při cestování v rámci tarifní oblasti OSTRAVA XXL
jsou cestující nově ve všech spojích odbaveni podle tohoto tarifu. Jedná se
o území tarifní zóny 78.

Změny v předprodejní síti
společnosti koordinátor OdIs s.r.o.
Od 1. 6. 2019 přebírá společnost Koordinátor ODIS s.r.o. do své správy
další předprodejní místo. Nově se tak místo stane plnou součástí sítě
dopravních infocenter v Moravskoslezském kraji. Naleznete jej
v Opavě na Jánské ulici. Předprodejní místo bylo převzato od dopravců,
kteří v oblasti zajišťují obslužnost do soboty 8. 6. 2019.
Nově tak můžete od 1. 6. 2019 navštívit toto dopravní infocentrum:
dopravní infocentrum Opava
Jánská 11, Opava, tel.: 555 440 343
e-mail: info-opava@kodis.cz, otevírací doba: Po-Pá: 6.30 – 16.00
Dopravní infocentrum Opava bude nadále sloužit také pro veškeré činnosti
týkající se původních bezkontaktních čipových karet ODISka dopravce
TQM-holding s.r.o.
Od 1. 6. 2019 dochází také k rozšíření možnosti úhrady zakoupených
jízdních dokladů a dalších služeb bankovní platební kartou ve všech
Dopravních infocentrech. Seznam všech Dopravních infocenter naleznete
na webových stránkách www.kodis.cz
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Není kráva jako kráva. Špičkové
Stejně jako zraje víno nebo whisky, tak i maso musí
ke své křehkosti a kvalitě „dozrát“. Grilování sice není
věda, ale předpokladem úspěchu je výběr kvalitního
masa. Přitom ale není potřeba kupovat drahá masa
z Jižní Ameriky. „Vyzrálý hovězí steak z českého chovu
je výborný a navíc k nám necestuje přes půl světa,“
říká farmářka Lucie Bošinová. „A hlavně pořádně
rozžhavte gril,“ radí šéfkuchař Jaroslav Sapík.
JOSEF HORA
ČR | Špekáčky jsou sice fajn, ale přiznejme si na rovinu, že pořádné flákotě kvalitního masa se při letní grilovačce jen těžko
něco vyrovná. Při výběru hovězího masa
bychom ale měli mít předem jasno, jakou
pozdější úpravu zvolíme. A držte se zásady, že méně je více. Skutečně kvalitní bio
maso z českých farem nepotřebuje žádné
složité marinády, natož ty kupované.
Důležité je koupit maso dostatečně vyzrálé, tedy křehké a kvalitní. Díky tomu
pak už stačí k maximálnímu efektu využít
jen základní ingredience v podobě pepře,
soli, oleje a případně čerstvých bylinek.
Zrání mas je věda srovnatelná například
se zráním vína nebo whisky. Vyzrálé maso
znamená, že se v něm po porážce nastartují
enzymatické procesy, díky kterým křehne
a získává na chuťové kvalitě. Zraje zavěšené na hácích v zimě a průvanu nebo ve vakuu. Zatímco u kuřecího či vepřového to
trvá jen pár dnů, hovězí si žádá týdny.
Velkou chybou, která může požitek
z grilování zhatit, je nákup čerstvého, tedy
nevyzrálého, hovězího masa. To se totiž
k přípravě steaků absolutně nehodí, po pečení bývá tvrdé jako podrážka. Vyzrálé
maso poznáte jednoduše – bývá tmavší.

Některé může být skoro hnědé, a svítí
z něj až žlutě tukové mramorování. Mimochodem, tuku se není třeba obávat, takové
steaky jsou velmi šťavnaté a mramorovaná masa jsou ke grilování vhodná.
Vyzrálé maso poznáte jednoduše i tím,
že na něj zatlačíte prstem, po kterém zůstane důlek, což se u čerstvého masa nestane
a zůstává pevné.

Nejkvalitnější fillet mignon
Jakou „část krávy“, respektive který steak
ale vybrat, když je nabídka zdánlivě tak široká? Popravdě, ona zase tak velká není,
jak se může laikovi zdát. Základních hovězích steaků je přibližně devět.
Než kupovat maso balené, je vždy lepší
zajít k řezníkovi a klidně se poradit, popřípadě ho požádat, zda si na maso můžete
sáhnout a prohlédnout si ho.
K přípravě jednoduchého steaku se
hodí svíčková (fillet mignon steak) – je
nejkvalitnější, ale velmi drahá. Levnější je
roštěná a vysoký roštěnec nebo steaky pocházející z krku nebo pupku. Mezi levnější patří i rumpsteak ze zadní kýty. Na gril
se dávají plátky dva až tři centimetry silné. Maso stačí otřít vlhkým hadříkem,
není třeba ho omývat. Po vyjmutí z ledni-

Rekordy ve spotřebě masa
Když se v roce 1948 začala měřit každoroční
tuzemská spotřeba masa, snědl průměrně každý
Čech ročně jen 1,9 kg drůbežího masa. V roce
2017 to bylo už 27,2 kg.
Celková konzumace masa u Čechů za stejné
období vzrostla víc než dvojnásobně. V roce
1948 to bylo 33 kg na osobu, v současnosti kolem
80 kg. A kdy Češi jedli nejvíc masa v poválečné
historii? Bylo to v revolučním roce 1989, tehdy
každý Čech snědl průměrně přes 97 kg masa.
Od té doby spotřeba mírně klesá. Tehdy také
došlo k velkému zlomu u hovězího, s revolucí
přišel výrazný pokles, který se drží dodnes.
Celosvětově se konzumace masa pohybuje
kolem 43 kg na osobu, rozdíly mezi zeměmi
jsou ale obrovské. Zatímco v Indii je to pouhých
5 až 8 kg, průměrný Američan sní za rok přes
100 kg masa. Živočišná produkce je přitom velice
náročná - na čas i energii. Vyrobit kilogram masa
znamená spotřebovat 6,5 kg zrní, 36 kg
objemového krmiva a 155 litrů vody. Kdyby se
celosvětová spotřeba dostala na úroveň USA,
pak by pro produkci takového množství byly
odhadem potřeba čtyři planety velikosti Země.

FOTO | SHUTTERSTOCK

ce se nedává na gril hned, ale je třeba ho
hodinu nechat venku na pokojové teplotě,
případně ho zbavit tuhých blan. Rozhodně se silně nenaklepává, jen se velmi lehce potře olejem, osolí a opepří, milovníci
rozmarýnu mohou přidat trochu čerstvě
natrhaného koření. Poté se steak vloží na
rozpálený gril nebo pánev.
Jsou však i kuchaři, kteří maso solí, až
když je hotové. Mezi ně patří třeba Jaroslav Sapík, který dlouhé roky vařil na Pražském hradě pro české i československé
prezidenty a další politiky z celého světa.
Svůj nejoblíbenější steak připravuje takto:
„Je třeba kvalitní roštěnec s tukovým okrajem, který neodkrajuji. Lehce naklepat, naložit jen do oleje, přidat rozmarýn, tymián
a nesolit. Osolíme až po opečení. Lehce
opepříme, koření by nemělo přetlouct
chuť masa. Při grilování musí být dobře nahřátý gril, nelze zapálit a hned grilovat,“
radí kuchařský mistr.

Propečený steak je zločin
Poté, co je maso na grilu nebo pánvi, není
třeba se lekat, když se přichytí. Za chvíli
se totiž „zatáhne“ a samo pustí. Nakonec

Při grilování
na dřevěném
uhlí dejte pozor na
používání různých
podpalovačů.
Ty totiž chuť masa
i příloh na grilu zničí.
šéfkuchař
Jaroslav Sapík

je třeba si rozmyslet, jak moc propečený
steak chcete připravit. Krvavý čili „rare“
stačí z každé strany opékat 2 až 3 minuty.
Středně propečený, tedy „medium“, trvá
o něco déle, čili 3 až 4 minuty. Varianta
„well done“, tedy hodně propečený, se
dělá zřídka, důvodem je, že takto silně propečené maso ztratí většinu šťávy a chuti.
V tu chvíli ho někdy lze přirovnat ke žvýkání gumy a je mnoho restaurací, kde kuchař odmítne tuto variantu připravit.
„Podle mne je největší kuchařovou chybou hodně propečený steak. Další chybou, pokud grilujeme na dřevěném uhlí,
je přidávání různých podpalovačů, kterými zcela zničíme chuť masa i příloh,“ dodává Sapík.
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české steaky běhají po farmách
Propečenost steaku nezkoušejte vidličkou, všechny šťávy by vytekly. Do povrchu
masa stačí píchnout prstem, čím víc je propečené, tím větší klade odpor. Středně propečené lze stlačit jen slabě. Hotový steak
má všechny šťávy koncentrované ve středu
a potřebuje proto 20 minut v horku, třeba
v troubě nebo na okraji grilu, aby se šťáva
a vůně rovnoměrně do masa rozložily.

Od vidlí po vidličku
Milovníci masa často přemítají, jestli se vyplatí koupit maso z českých farem,
nebo zda si raději vybrat tolik vychvalované argentinské či brazilské hovězí. „Vyzkoušela jsem argentinské i brazilské hovězí, dokonce jsem ochutnala i raritu – japonské maso plemene wagyu, kde kilogram
steaku stojí i 10 tisíc korun. A musím říct,
že české hovězí, pokud je dobře vyzrálé, je
opravdu výborné, navíc necestuje přes půl
světa a nezanechává tak obrovskou ekologickou stopu,“ říká Lucie Bošinová z ekofarmy Bošina na Broumovsku.
Zde, na vlastních pastvinách v chráněné
krajinné oblasti, mají biochov skotu francouzského plemene Salers a sami si zajišťují i porážku, bourání a zpracování masa,

které ve vlastní prodejně nabízejí zákazníkům. A jako správní ekozemědělci v ekologicky rozložitelných taškách. Farma funguje podle hesla „od vidlí po vidličku“.
„Zvířata hospodářství nikdy neopustí.
Máme nad nimi kontrolu od narození po
porážku. Víme, že stádo je téměř celý rok
na pastvinách, že nedostává preventivně
antibiotika, nepoužíváme chemii,“ vysvětluje největší devízu biochovů. Kilogram
svíčkové prodávají za 759 korun, levnější
roštěnec stojí 449 korun. „Na mase nemáme přirážku za dopravu ani další marže
překupníků, takže ceny tady u nás ‚na konci světa‘ nejsou nijak vysoké,“ podotýká.
Kvalitu tuzemského masa i ve srovnání
se zahraničím vyzdvihuje také farmář Jiří Horák z Kolínska. „Ochutnal jsem
steaky v Brazílii.
Troufám si tvrdit, že
pokud dáte vedle sebe
brazilský či argentinský
steak a stejně upravený a vyzrálý steak z českého chovu, rozdíl téměř nepoznáte,“ říká s tím,
že právě proces zrání je pro výsledný charakter masa nejdůležitější.
Méně zásadní už je plemeno skotu,
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Jídlo je

vášeň
A grilování je jeden velký žár, zapalte se
s námi pro každodenní kvalitu. Ať už jde
o maso, ryby nebo třeba pečené
brambory – v Kauﬂandu vás čeká
nepřeberný výběr na váš gril. A cena?
Zůstává vždy nízká.
Více na kauﬂand.cz/jidlo

pokud se tedy nejedná o plemena speciální. České maso doporučuje i šéfkuchař Jaroslav Sapík. „Zásadně používám čerstvé
české hovězí maso. Dovážené maso je většinou vakuované s krví a dlouhou zárukou, nebo mražené,“ vysvětluje.
A jedna rada na závěr. Pokud jste to dotáhli na mistra v pečení buřtů nad ohněm
a chcete se vrhnout na grilování steaků, zajděte si předtím do kvalitní steakové restaurace. I při večeři ve dvou ochutnáte minimálně dva druhy hovězího masa na grilu
a získáte tak inspiraci, co byste chtěli pro
sebe, rodinu či přátele na ohni připravit.

FOTO | MAFRA

Poznejte kvalitu masa
podle loga na etiketě

Pokud pravidelně nakupujete maso
v supermarketu, je dobré, když alespoň
trochu porozumíte etiketě na obalu,
abyste přesně věděli, co nakonec
vkládáte do nákupního košíku. Pro maso
z ekologického zemědělství hledejte na
obalu zkratku BIO - biozebru či biolist.
Pouze tato loga dokládají, že se jedná
skutečně o certifikovanou surovinu.
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„Bio grilovačka“ potěší každého gurmána
5plus2
■ V KUCHYNI

Vepřová kotleta z mangalice, coleslaw s křenem
Potřebujeme: 4 bio vepřové kotlety z mangalice (plemeno pastevního prasete), 4 lžíce
olivového oleje, 2 lžíce červeného vinného octa, lžíci soli, lžičku uzené papriky, několik snítek
oregana, 2 bio jablka, 2 bio mrkve, 3 lžíce strouhaného křenu, 2 lžíce majonézy, 1 citrón.
Postup: Vepřové bio kotlety několik hodin před grilováním vyndáme z chladničky, aby
získaly pokojovou teplotu. V misce si smícháme vinagretu: sůl rozpustíme ve vinném octu,
přidáme uzenou papriku a pomocí metly vyšleháme s olivovým olejem. Nastrouhaná
jablka, křen a mrkve spojíme s majonézou, dochutíme solí a citrónovou šťávou. Na grilu
pomalu opečeme vepřové kotlety dozlatova (nejméně 5 minut z každé strany). Než kotlety
sundáme z grilu, potřeme je z obou stran vinagretou a necháme zprudka projít ostrým
plamenem na grilu tak, aby se odpařil ocet. Horké kotlety podáváme se salátem coleslaw.

Kvalitní bio maso si určitě
nezaslouží znehodnotit
kupovanou marinádou
plnou „chemie“. Inspirujte
se recepty, které chuť
masa ještě zvýrazní.
INZERCE

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

PRVNÍ BUBNOVÁ SEKAČKA S ELEKTROSTARTEM
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

motor s technologií InStart exkluzivně pro VARI
až 75 startů na jedno nabití, nabíjení cca 30 minut
startování tlačítkem
inovovaný tvar krytu žacího bubnu
bezpečnostní brzda disku
dvojitý disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
pevná náprava pro přesné vedení stroje
nezávislé zapínání sečení a pojezdu
originální kalené nože VARI
široká 6“ šípová kola

CENY BUBNOVÝCH SEKAČEK OD:

19 490 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Hranice I - Město, GardenTechnik ŠOBORA,Tř.1.máje 2074,T 605332 063 / Olomouc,AGROCENTRUMDFG,Týnecká 826/55, T 585 154 632 / Ostrava,
BG TECHNIK cs, a.s., Místecká-Rudná , T 596 781 718 / Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 / Uherský Brod-Těšov,
MIKRA ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028 / Vizovice, AGRO SMETANA, Zlínská 703, T 577 452 870 / Zlín, AGRO
SMETANA, Vršava 4975, T 604 605 288 / Zubří, ANTONÍN ŠUPLER, U Bečvy 261, T 571 658 001, 571 658 222

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

Netradiční hovězí
steak z roštěné
Potřebujeme: 600 g hovězí roštěné,
1 lžíci drceného jalovce, 2 lžíce oleje,
2 lžíce vinného octa, 2 lžíce vodky, sůl.
Postup: Hovězí maso očistíme, přes vlákno
rozkrojíme na čtyři steaky a vložíme do
mísy. V misce smícháme drcený jalovec,
olej, vinný ocet a vodku. Marinádu
důkladně promícháme, přilijeme k masu
a dobře ho v ní obalíme. Zakryjeme ho a při
pokojové teplotě necháme asi hodinu
marinovat. Odleželé roštěnky opečeme
na rozehřátém grilu, z každé strany je
grilujeme asi šest minut, přitom je potíráme
zbylou marinádou. Nakonec je necháme na
kraji grilu ještě několik minut odpočinout.

Tatarák s morkem
na topince
Potřebujeme: 400 g palce z hovězí bio
svíčkové, 1 červenou cibuli nebo 3 šalotky,
lžíci kaparů, 2 morkové kosti, lžíci soli, pepř
podle chuti, 3 lžíce slunečnicového oleje,
petrželku, lžičku hořčice, na špičku nože
třeného česneku, 4 krajíce chleba na topinky.
Postup: Takzvané palce z hovězí svíčkové
nakrájíme na slabší plátky a škrábeme
nožem tak, abychom od masa oddělili
šlachy a blanky. Naškrábané maso
uchováme v chladničce. Propláchnuté
kapary nasekáme nadrobno. Morkové kosti
spaříme ve vroucí vodě a vyjmeme.
Přivedeme vodu k varu a opět vložíme
morkové kosti. Mírným varem povaříme asi
30 minut a kosti vyjmeme. Morek opatrně
vyklepneme z kostí a na chvíli vložíme do
mrazničky. Česnek utřeme nožem na pastu
a cibuli nasekáme velmi najemno. Tatarák
ze svíčkové dochutíme solí, pepřem, hořčicí,
přidáme utřený česnek, nasekanou cibulku,
kapary a petrželku. Nakonec důkladně
promícháme se slunečnicovým olejem
a jednotlivé porce nachystáme na talířky.
Krajíce chleba pokapeme olejem a opečeme
na grilu. Na horké pánvi nebo na grilu
zprudka a ze všech stran opečeme válečky
morku (nesmí se na pánvi zdržet, aby se
nerozpustil) a ozdobíme jím porce tataráku.

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com
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Nebývale populární jsou
v Česku poslední dva
roky kola s elektrickým
motorem. Ta, která
mají vhodný poměr
cena-kvalita, se dají
pořídit za 40 tisíc.
JOSEF HORA
ČR | Za ideálních podmínek se s nimi na
jedno nabití dá pohodovou jízdou po rovince urazit i 100 kilometrů. A když baterie dojde, holt šlápnete do pedálů bez pomoci elektřiny. Do Česka v poslední době
dorazil rozmach elektrokol, na tuzemském trhu se jich jen vloni prodaly desítky
tisíc. Každým rokem zájem o ně stoupá
minimálně o čtvrtinu.
A stejně jako u klasických bicyklů platí
i u elektrokol, že tyanejlevnější se obvykle
nevyplatí. „Za cenu pod 30 tisíc bych kolo
kvůli horší kvalitě nekupoval,“ radí Jakub
Ditrich, zakladatel společnosti ekolo.cz,
největšího tuzemského prodejce elektrokol. Když cena stoupá nad 30 tisíc, mění se
kvalita komponentů. Mohou mít vyšší výkon baterií, lepší brzdy, tlumiče i vybavení. Kdo investuje 40 tisíc korun, dostane už
poměrně dobrý stroj. Právě za tuto cenu se
dnes v Česku prodá elektrokol nejvíce.
INZERCE
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Šlapat do pedálů? Češi
raději volí elektrokolo
Při volbě kola je třeba rozhodnout několik základních věcí. Zejména, kde a jak
často ho budu využívat. „Do terénu a lesů
se hodí horská kola s motorem uprostřed
kola, tedy takzvaným středovým pohonem – ten bývá dražší. Levnějšího zadního pohonu bych se nebál u kol trekových,
na silnice a rovnější cesty,“ vysvětluje
s tím, že dražší motory mají značku Bosch
a Yamaha, levnější, ale stále kvalitní, je
pak čínsko-nizozemský Bafang.

Kolik kilometrů vydrží?
Vývoj baterií pro elektrokola jde stále
kupředu, zvyšuje se kapacita a s ní i počet
ujetých možných kilometrů. Nejběžnější jsou
dnes baterie s kapacitou 400 a 500 Wh.
U nich výrobci obecně uvádějí maximální
dojezd až 120, respektive až 180 km. Ovšem
pozor, jde o dojezd v ideálních podmínkách,
tedy bez kopců, silnějšího protivětru a
podobně. Reálný dojezd bývá mnohem nižší,
v kopcovitém terénu a s nejvyšší nastavenou
přípomocí motoru třeba 40 kilometrů.

E-kolo jako životní styl
Prodeje elektrol v Česku rostou hlavně
v posledních dvou letech. „Jen vloni se prodalo přes 50 tisíc kusů,“ popisuje Jakub Ditrich. Podobný rozmach zažilo Německo v
roce 2016, v Holandsku se v současnosti
prodá už víc elektrokol než kol mechanických a stále více lidí je vnímá jako životní
styl. „Není to o sportovním vyžití. Lidé na
ně přesedají jako na každodenní dopravní
prostředek, mění je za auta. Zatímco na

obyčejném kole jsou ochotni třeba do práce dojet maximálně do 10 kilometrů, na
elektrokole už je to přes 20 kilometrů,“
představuje jeden z nedávných průzkumů
a vrací se k Holandsku, evropské zemi
s největším počtem elektrických bicyklů
na obyvatele. „Tam už z velkoměst vedou
do okrajových částí cyklostezky podobné
dálnicím. Kdyby něco takového vedlo třeba z centra Prahy do Kladna, dá se cesta

zvládnout pod hodinu,“ dodává. Přesto
mají elektrokola i své odpůrce.
Častým problém se však stává takzvaný tuning, tedy úprava rychlosti, do které
bude motor pomáhat šlapat. Podle zákona
může jet elektrokolo po silnici nejvýše
25 km/h, úpravou motoru, kterou čeští prodejci běžně dělají, lze rychlost zvýšit až na
45 km/h, což je dle odpůrců pro cyklistu
rychlost nepřirozená a nebezpečná.
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Nový byt i pro chudší
díky Férovému bydlení
Majitelé bytů už díky projektu pomohli desítkám lidí
v těžké životní situaci získat střechu nad hlavou.
ČR | Nalézt vhodný pronájem pro rodinu není úplně snadný úkol. Natož pro
matku samoživitelku nebo pro tisíce
lidí z vyloučených lokalit. Na trhu s bydlením se právě majitele bytů snaží propojit se znevýhodněnými lidmi projekt
Férové bydlení, který od roku 2017 pomohl najít nové lepší místo pro život v
bytech soukromníků desítkám lidí. Jedním z nich byla paní Renáta.
Dnes je jí
26 let
a má
čtyři
děti.

INZERCE

Rok spolu žily na ubytovně, v jedné
místnosti a se společnou kuchyní pro několik rodin. „Kdo si někdy vyzkoušel
bydlení na ubytovně, pochopí, že takový život je pro matku s malými dětmi neúnosný,“ říká manažerka projektu Markéta Henzlová. „Nemůžete si uvařit,
kdy potřebujete, jídlo bych do společné
lednice nikdy nedala,“ podotýká Renáta
s tím, že hygienické podmínky na ubytovně nemá ani cenu komentovat.
S rodinou chtěla z ubytovny pryč, jenže samostatné bydlení sehnat nemohla.
Jako samoživitelka s více dětmi neměla
na volném
realitním
Klíče v projektu Férové bydlení poskytují
ti, kteří chtějí žít život
bez předsudků.

trhu šanci najít pronájem. Tehdy došla
do poradny neziskové organizace
R-Mosty, která projekt Férové bydlení
zajišťuje. Společně našli cestu do nového bytu, a ještě k tomu na krásném místě v širším centru Prahy.
„Férové bydlení propojilo Renátu
s majitelkou bytu 2+1 na Praze 4. I přes
počáteční problémy a nedůvěru ostatních obyvatel domu si mladá maminka
bydlení udržela a paní majitelka ji letos
opět prodloužila nájemní smlouvu,“ pochvaluje si Markéta Henzlová. „Děti
mají blízko do školy a ostatní se na nás
dívají úplně jinak, když bydlíme v bytě
a ne na ubytovně,“ dodává Renáta.

Život bez předsudků
Kdo jsou vlastně lidé, kteří nabízejí své
byty lidem zpravidla chudším? „Často
mají byt, který momentálně nepotřebují
k bydlení a nechtějí ho ani prodat.
Všechny spojuje snaha žít život bez

Projekt Férové bydlení spravuje
nezisková organizace R-Mosty.
■ Zatím ubytovali 22 rodin
s 52 dětmi, všichni byli občany ČR.
■ Majitelé pronajímají byty za ceny
v čase a místě obvyklé, malé
příjmy z nižšího nájemného jim tedy
nehrozí.
■ Více informací o projektu na webu
ferovebydleni.cz.
■

předsudků,“ vysvětluje Markéta Henzlová. Férové bydlení funguje aktuálně v
Praze a Středočeském kraji, využívají
ho zejména Češi. „Pomáháme s obavami z neplacení nájemného, znehodnocení bytu, nedodržování domovního řádu,
konflikty se sousedy a podobně. Pokud
nás majitel bytu požádá, může právník
R-Mostů připravit i nájemní smlouvu,“
uzavírá manažerka.
(jos)

HUDEBNÍ IMPULSY
JOSEF VLČEK

K

arlu Zichovi by 10. června bylo
70 let. Zvláště ženy milovaly
jeho sexy hlas, připomínající Elvise Presleyho. Často tak do repertoáru
řadil skladby, které měly něco společného s rokenrolem. Ve Spirituál kvintetu
také nazpíval řadu vynikajících verzí
amerických gospelových skladeb. Které songy ze Zichova repertoáru přežily
dodnes, ukazují dlouholeté průzkumy
oblíbenosti u posluchačů Rádia Impuls.

7. Měla na očích brýle

Zich patřil do kategorie „letních zpěváků“, tedy těch, jejichž písničky se často
týkaly léta, prázdnin a slunce. Písnička
o brýlaté stopařce vznikla v roce 1978
a Zich se s ní bez většího ohlasu zúčastnil
festivalu Bratislavská lyra. V Československém rozhlasu však nezapadla a hrála
se o sto šest. I když její doprovod dnes
zní trochu těžkopádně, od té doby si pořád drží popularitu u českého publika.

6. Léto jak má být

O osm let později Zich svým dráždivě romantickým hlasem nazpíval přání bývalé
dívce, aby si i bez něj užila „léto, jak má
být“. Je pozoruhodné, jak za tu dobu Zich
zjemnil svůj projev, uvolnil se a naučil se
dát písničkám romantický rozměr.

7 nej Karla Zicha
songs. Říkalo se tak písním, v nichž zpěváci v textu reagovali na něčí hit. Není
všechno paráda je takovým answer songem, zajímavým navíc tím, že Zich v
roce 1983 reagoval na vlastní hit Paráda.

1. Alenka v říši divů

Že jde o nejoblíbenější skladbu Karla Zicha, to nepřekvapí. Ostatně i původní ver-

ze této skladby, kterou hrála anglická
skupina Smokie, patří ke světovým
evergreenům. Zajímavé je, že Zich natočil písničku o tři roky dřív, než se stala v jejich provedení globálním hitem.
Objevil totiž už v roce 1972 nejstarší
verzi téhle písničky, které bez úspěchu
nazpívalo australské trio New World,
a vytušil, že by z ní mohl být hit.

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry

5. Máš chuť majoránky

Zichova romantická Majoránka patří do
kategorie festivalovek. To byly písně,
které se po klidném začátku rozjely do
velkolepého, často bombastického refrénu. S vášní zpívající Zich se svou možná
nejznámější písní získal druhé místo na
Bratislavské lyře 1977. Porazil ho jen
slovenský Modus s písničkou Úsmev.
A to byl v té době opravdu těžký soupeř!

Dojezd 48 km

4. Mosty

Rychlost 25 km/h

Velkou část Zichovy tvorby tvořily cover verze angloamerických hitů. V té
době vysílal rozhlas jen omezené množství anglicky zpívaných písní, ale domácí hity nestačily spotřebu vysílání dostatečně uspokojit. Proto Supraphon kupoval práva k zahraničním hitům a s českými texty je nechával přezpívat domácím
interpretům. Mosty, které Zich pojal
jako duet s Lenkou Filipovou, je cover
verzí hitu Lost In Love, který v roce
1980 ovládl většinu světových žebříčků.

SELVO 3500.6

58 290 Kč

34 990 Kč

0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
2 nezávislé brzdy
Výkon 500 W (1000 W)
Nový výrobek

3. Paráda

Zich tvrdil, že když v listopadu roku
1982 natočil písničku Paráda, vůbec netušil, že z ní bude celonárodní hit. K některým písním si psal hudbu sám a tahle
se mu svým retro charakterem povedla.
Navíc měl šťastný den i jeho dvorní
textař Michal Bukovič a napsal mu vtipný text s autobiografickou narážkou
„Vyndej všechny desky s Elvisem, nostalgický, to já někdy jsem,“ která připomíná Zichův největší vzor.

2. Není všechno paráda

V angloamerické pop music padesátých
a šedesátých let existoval žánr answer

42 prodejen a servisů

Ostrava
BG Technik cs, a.s., Výstavní 123/11
(křižovatka ulic Místecká a Rudná)
tel.: 596 781 718, tel.: 602 750 655
Otevírací doba:
Po – Pá
8:00 – 16:30

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

tvproducts.cz
MALÍŘSKÁ SADA PROFI
Nekapající váleček na malování
se zásobníkem na barvu.

Příslušenství: malířský váleček (900 ml),
váleček na okraje (300 ml), nástavec na rohy,
odkládací vanička, nádoba na doplnění barvy,
skládací prodlužovací rukojeť (až 71 cm)

SÍTĚ PROTI HMYZU

Variabilní síť dveřní
210 × 100 cm
za 199 Kč

Pro bezpečné vypuzení
krtků, hrabošů, hryzců
a jiných neoblíbených
hlodavců.

/ks

SMARTLIN E

Na lehčí práce se dřevem. Automatické
mazání řetězu. Bezpečnostní pojistka.

SMARTLI NE

- napětí akumulátoru 18 V, ochranný
kryt lišty, hmotnost 2,88 kg

30,5 cm

499,-

129,-

/ks

s poklopem

* včetně kapsy na nářadí

OSOBNÍ
ZESILOVAČE
➊
ZVUKU

449,- 1 999,-

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK
ORTHEO

➋

Pro seniory, osoby po
operaci atd, kteří mají
problémy vstávat z křesla
či židle (vhodné i na
invalidní vozík).

Zesiluje hovor i jiné
zvuky. Regulace
hlasitosti.

Pro spolehlivé
uchycení

Zvýšení sedu cca o 10 cm
Šířka 36 cm, hloubka 39 cm
Max. nosnost uživatele 135 kg

➊ Klasik za 499 Kč
➋ Vocal Plus

1 199,-

899,-

➍

SLEVA -200 Kč

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

Rozměr: 45 x 45 x 10 cm
Materiál: PUR pěna

➎

za 799 Kč
➌ Mini za 499 Kč
➍ Dobíjecí POWER ➌
za 699 Kč
➎ Digital za 899 Kč

od

399,- 399,/ks

DOMÁCÍ MAGNETOTERAPIE KOMPRESNÍ PUNČOCHY
SE ZIPEM

Ulevuje od bolesti. Stimuluje krevní oběh. Prohřeje
danou oblast. Elastický materiál - padne všem. Všité
magnety.
AKČNÍ MINI SET
za 699 Kč
(bederní pás
+ nákrčník)

➊ Magnetická ortéza na záda za 499 Kč
➋ Magnetický návlek na zápěstí:
1 ks za 199 Kč / 2 ks za 298 Kč

PARALYZÉRY

Ideální pro diabetiky
a osoby s cévními poruchami. S praktickým
zapínáním na zip.

➊ Angela za 299 Kč
Výkon max: 500 kV
Ø 23 mm, délka 112 mm
Doba nabíjení:
2-4 hodiny
Barvy:

Barva/velikost:
S/M, L/XL, 2XL
S/M, L/XL, 2XL
1 pár za 299 Kč
2 páry za 398 Kč

V nabídce také: bederní pás, magnetický nákrčník, magn
magnetický návlek na

AIR BED Klasik

Luxusní nafukovací postele.
Zdravý spánek díky pevné
a pružné konstrukci.

➊

Výkon max: 100 kV
Doba nabíjení:
2,5 - 3 hodiny
8,9 x 3,2 x 1,7 cm

POZOR! Prodej pouze
osobám starším 18 let!

/pár

ZVĚTŠOVACÍ BRÝLE ZOOM

TOALE
PSÍ TOALETA

1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč

Rozměr: 50 × 75 × 3 cm za 649 Kč
* v nabídce také model
47 × 34 × 5,5 cm za 349 Kč

Pro precizní práce v domácnosti či dílně (šití,
luštění křížovek, modelářství…). Lze kombinovat
s dioptrickými brýlemi. Univerzální velikost.

➊ Jr. Twin za 299 Kč
➋ Twin za 349 Kč
➌ Queen za 449 Kč
➍ King za 499 Kč

➋ Orthell za 399 Kč
Výkon max: 1000 kV
Doba nabíjení:
2,5 - 3 hodiny
19,6 x 3,6 cm

➌ Inferno za 299 Kč

199,-

/ks kotník, magnetický návlek na koleno. od

* Náhradní povlak za 99,-.

Paralyzér a svítilna v jednom. Pro pocit bezpečí.
Poskytují praktickou ochranu před útočníky.

399,-

399,-

149,-

349,-

Rozměry: 56 × 47 × 27 cm
2v1: 1) stolička
2) klekátko

ZVÝŠENÉ SEDÁTKO NA WC

➋

399,-

od

299,-

Dovolí Vašemu ps
psovi,
ulevit si, kdykoli
potřebuje.

33 g
ODOLNÉ

399,-

od

Velikost hlavy: 7 - 19 mm
Max. kroutící moment: 150 ft.lb
1 ks za 399 Kč
k za 698 Kč
2 ks

AKU ŘETĚZOVÁ PILA

Pohodlným otočením
získáte požadovaného
pomocníka.

➋

➋ ELEGANT
➊ PRAKTIK
1 ks za 249 Kč/ks 1 ks za 258 Kč/ks
2 ks za 199 Kč/ks 2 ks za 179 Kč/ks
4 ks za 149 Kč/ks 4 ks za 129 Kč/ks
➌ S LED OSVĚTLENÍM 2v1
1 ks za 299 Kč/ks
2 ks za 249 Kč/ks
4 ks za 199 Kč/ks

od

Nahrazuje čtyř nebo vícehranné nástrčné hlavice.
Lze použít i na další tvary (skoby, očka, křídlové
matice...). Úspora času.

od

ZAHRADNÍ
STOLIČKA
A KLEKÁTKO 2v1

SOLÁRNÍ
ODPUZOVAČE
KRTKŮ

Nástavec na WC mísu
- ideální pro hůře se
pohybující osoby,
handicapované
a seniory.

149,-

od

GARANCE
VRÁCENÍ

UNIVERZÁLNÍ NÁSTRČNÁ
HLAVICE 7-19 mm

Na suchý zip. Udržují v místnosti
čerstvý vzduch a nepustí dovnitř hmyz.

magnetické
zavírání

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

až

90 dní

KVALITY

299,-

799,-

CENA

GARANCE

Okenní síť
150 × 130 cm
za 149 Kč

1 599,-

od

100%

299,-

➍

Doporučujeme dokoupit
kompresor za 299 Kč

160%
od

zvětšení

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP

·

LEHKÉ

199,- 349,-

tel.: 380 405 381

/ks od

·

www.tvproducts.cz

DÁREK!

DÓZY
NA KRMIVO

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA

BAZÉNŮ

Písková ﬁltrace
Standard

A PŘÍSLUŠENSTVÍ

2 399,-

2 699,-

Sada chemie

KAMERA DO AUTA

FOTOCHROMATICKÉ BRÝLE

2,5“ TFT LCD displej, otočný o 270°.
Formáty: 1080p, 720p, VGA. Slot pro paměťové
karty SD/MMC až do 32 GB, mini USB 2.0.
Detekce pohybu. Noční vidění.

Ideální na sporty. Samozatmavovací čočky.
Zároveň jsou polarizační. Vidění je pohodlné,
kontrastní a bez nepříjemného oslnění

Balení obsahuje: držák na okno, kabel USB
- mini USB, nabíječku do auta

Bazény Steel Pro Frame

699,-

949,-

7 499,-

od 6

499,-

ZEŠTÍHLUJÍCÍ BOTY
Street Line

Podporují správné držení těla,
chodíte zcela přirozeně.

1 pár za 599 Kč
2 páry za 1 098 Kč
Barvy / Velikosti
36 - 45
36 - 43

➊
1 199,-

599,-

KOMUNIKUJE
ČESKY

NOVINKA

799,-

499,-

PARNÍ MOP 5v1

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE

Modely:
➊ Race
➋ Speed

Pomocí vodní páry spolehlivě
odstraní zápach a špínu. Bez použití
jakékoli chemikálie. Regulace páry.

Žádné kabely, ﬁltry, sáčky, ani hadice.
➊ Se 4 kartáči za 699 Kč
➋ Profi za 999 Kč

Výkon: 1300 W.

➋

899,SLEVA -100 Kč

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 PÁRŮ

ČISTIČ OKEN 3v1

549,-

teleskopický

1. Nastříkat
2. Rozetřít
3. Odsát

Šířka záběru: 28 cm
Příslušenství: kartáč, sací/rozstřikovací
hubice, nabíječka, gumová stěrka

SLEVA

➊
1 999,-

od

BATERIE
S ELEKTRICKÝM
OHŘEVEM VODY

699,- 1 199,-

Úspora času, energie i vody bez ústředního
ohřevu.
➍ WALL DIGITERM FLEXI za
➊ THERMO QUICK za 1 299 Kč
➋ WALL TERMO QUICK za 1 299 Kč
➌ DIGITERM za 1 599 Kč

1 599 Kč

➎ INOX DIGITAL za 1 999 Kč

1 699,-

999,-

SUPER CHOPPE
CHOPPER
ER

RÝŽOVARY

Včetně nástavce
pro mixování
tekutých
potravin
(objem 1 ℓ,
výška 28 cm).

Příkon: 350 W
Objem: 0,6 litru
➊ 0,6 ℓ za 399 Kč
➋ 1 ℓ za 499 Kč

Multifunkční kuchyňský robot.
Našlehá, rozdrtí, namele, naseká.
Nerezový nůž.

Pro velmi jednoduchou přípravu
všech druhů rýže. Automatické
vypnutí. Uchová rýži
teplou po dobu
až 6 hodin.

➊

od

od

1 299,-

1 399,-

899,-

699 ,-

od

399,-

VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:

BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HR ADEC KR ÁLOVÉ Švehlova 512/14
K ARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3
MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054

OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17
PR AHA 1 Rybná 4 (roh s Jakubskou ul.)
PR AHA 1 Václavské nám. 66/808

PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14
Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

/pár

18 7. června 2019

VSAĎ SI
NA REPRE
00 Kč
BONUS 1 0
HRÁČE
PRO NOVÉ

7. 6. od 20:45

10. 6. od 20:45

Fotbal

Reparát za Anglii. Češi
musí odčinit debakl
Reprezentace má jedinečnou šanci zlepšit svou
pozici v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2020. Kouč
Šilhavý chce po březnové nakládačce 0:5 v Anglii
proti Bulharsku a Černé Hoře vsadit na ofenzivu.
ČR | Zatímco v Anglii při prvním kvalifikačním zápase o EURO 2020 mohla česká reprezentace jen překvapit (a jak
víme, nepřekvapila – 0:5), nadcházející
domácí duely s Bulharskem a Černou Horou musí zvládnout. Pokud z nich svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého nevydolují
šest bodů, zadělají si na pořádně trable
hned z počátku kvalifikačního cyklu.
„Čekají nás dva domácí zápasy, které
potřebujeme zvládnout. Chceme se rehabilitovat po porážce v Anglii, i proto je
v nominaci oproti předchozím nominacím o jednoho útočníka víc, chceme vyhrát,“ uvedl trenér Šilhavý, který vedle
ofenzivní jedničky Patrika Schicka a jabloneckého Martina Doležala pozval do
národního týmu i Libora Kozáka. Vytáhlý forvard reprezentoval naposledy před
téměř šesti lety, po úspěšném jaru v Liberci se nyní stal čerstvou posilou Sparty.
Problémy však trenér Šilhavý musel
řešit především v záloze, kde mu kvůli
zdravotním problémům scházejí Vladimír Darida, Antonín Barák, Michal Trávník a kapitán Bořek Dočkal. „I proto
jsme ukázali na Michala Sadílka, jediného nováčka. Stabilně nastupuje v Eindhovenu, patří k velkým nadějím do budoucna, ale my věříme, že se může prosadit
klidně hned,“ podotýká kouč.

Vzpomínka na „Klekí-petru“
Prvním soupeřem bude už dnes, v pátek
7. června od 20:45, na Letné Bulharsko.

Velký návrat. Útočník Libor Kozák,
čerstvá posila pražské Sparty,
se v reprezentační nominaci objevil
poprvé od listopadu 2013.

Nováčkem Michal Sadílek. Devatenáctiletý záložník se prosadil v dresu PSV Eidhovenu.
FOTO | MAFRA
Mužstvo, s nímž se český, resp. československý tým, utkal v historii už 19krát.
Češi vyhráli osm duelů, soupeř o jeden
méně. Poslední vzájemný zápas se datuje
do října 2013, kdy v posledním kvalifikačním utkání o mistrovství světa zvítězil český výběr v Bulharsku 1:0 zásluhou

Nominace českého týmu
Brankáři: Jiří Pavlenka (Werder Brémy),
Tomáš Koubek (Stade Rennes), Tomáš
Vaclík (Sevilla). Obránci: Jan Bořil
(Slavia), Ondřej Čelůstka (Antalyaspor),
Jakub Brabec (Plzeň), Filip Novák
(Trabzonspor), Pavel Kadeřábek
(Hoffenheim), Tomáš Kalas (Bristol City),
Marek Suchý (Basilej), Vladimír Coufal
(Slavia). Záložníci: Jakub Jankto
(Sampdoria Janov), Tomáš Souček
(Slavia), Lukáš Masopust (Slavia),
Jan Kopic (Plzeň), David Pavelka
(Kasimpasa), Alex Král (Slavia), Michal
Sadílek (PSV Eindhoven), Matěj Vydra
(Burnley), Ladislav Krejčí (Boloňa).
Útočníci: Patrik Schick (AS Řím),
Martin Doležal (Jablonec), Libor Kozák
(Liberec).
Zbývající kvalifikační zápasy
7. září, 15:00: Kosovo – Česko
10. září, 20:45: Černá Hora – Česko
11. října, 20:45: Česko – Anglie
14. listopadu, 20:45: Česko – Kosovo
17. listopadu, 18:00: Bulharsko – Česko

přesné trefy Bořka Dočkala. Jeden z nejpamátnějších vzájemných střetů však letos „oslaví plnoletost“. Před 18 roky Češi
v kvalifikaci na světový šampionát převálcovali na Letné Bulhary 6:0. Trenér Jozef
Chovanec si pro tento klíčový duel
o účast v baráži k sobě povolal Karla Brücknera (přezdívaného Klekí-petra), čímž
se následně nastartovala jeho veleúspěšná
kariéra u áčka národního týmu.
Proti Černé Hoře (hraje se v pondělí
10. června v Olomouci) nastoupil český
tým pouze dvakrát, a to v baráži o EURO
2012. Oba duely v roce 2011 Češi ovládli, doma vyhráli díky gólům Pilaře a Sivoka, venku rozhodl zásah Jiráčka. (mb, jic)

STÁHNI SI APLIKACI
A ZŮSTAŇ VE HŘE

18+

Ministerstvo ﬁnancí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Více informací na ifortuna.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 8. června 2019
Nova

Prima

Prima cool

7.05 Looney Tunes: Nové příběhy (22, 23) 7.50
Show Toma a Jerryho II (17) 8.15 Krok za
krokem VII (6) 8.35 Tři pírka 9.45 Kniha džunglí
11.25 Koření 12.20 Volejte Novu 13.00 Rady
ptáka Loskutáka 14.10 Výměna manželek 15.35
Máme rádi velryby 17.40 Prázdniny pana Beana
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Gormiti (13) 6.45 My Little Pony V (5)
7.15 M.A.S.H (60) 7.45 M.A.S.H (61) 8.20
M.A.S.H (62) 8.55 Autosalon 10.05 Bikesalon
10.35 Parta z penzionu 11.45 Máme rádi Česko
13.25 Česko Slovensko má talent 15.05
Výbuch bude v pět. Rodinný film (ČR, 1984).
Hrají R. Nešpor, M. Bočanová, J. Hálek,
Z. Hadrbolcová 16.50 Čas pracuje pro vraha.
Krimifilm (ČR, 1979). Hrají F. Němec,
L. Munzar, E. Cupák, J. Somr a další 18.55
Velké zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.00 Poslední loď II (3) 6.45 Extant (8) 7.40 Top
Gear III 9.05 Pevnost Boyard (10) 11.30 Re-play
12.05 COOL e-sport 12.35 Futurama V (15) 13.05
Simpsonovi VII (5, 6) 13.55 COOLfeed 14.05
Simpsonovi VII (7, 8) 15.05 Futurama V (16) 15.30
COOLfeed 15.40 X-Men Origins: Wolverine 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi VII (9-12) 19.50
COOLfeed 20.00 Pravdivé lži 23.05 Karavan smrti
1.00 Všemocný (4)

20.00 Zázraky přírody
21.10 Kam se poděla sedmá rota?
Válečná komedie (Fr./It., 1973).
Hrají J. Lefebvre, P. Mondy,
A. Maccione, R. Lamoureux,
P. Tornade a další. Režie
R. Lamoureux
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 To je vražda, napsala: Keltská
hádanka
Detektivka (USA, 2003). Hrají
A. Lansburyová, F. Flanaganová,
C. O’Reilly a další
0.05 Banánové rybičky
0.35 Na forbíně TM
1.20 Olomouc, město květin
1.35 Chalupa je hra
2.00 Zahrada je hra
2.25 Bydlení je hra
2.50 Sama doma
4.20 Kuchařská pohotovost
4.45 Pod pokličkou

Joj Family
SOBOTA 5.55 Noviny 6.30 Policisté v akci

7.20 Policisté v akci 8.20 Na chalupě 9.20 Nové
bydlení 2 10.30 V sedmém nebi 12.05 Rodáci
(2/13) 14.10 Policisté v akci 15.05 Policisté v akci
16.05 Policisté v akci 17.05 Nové bydlení 2 18.20
Postavíme, opravíme, zvelebíme 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Zákony pohybu (5/13) 21.30 Mami,
ožeň mě! 22.55 Mami, ožeň mě! 0.20 Nové bydlení

NEDĚLE 6.30 Krimi 6.50 Noviny 7.40 Soudní
síň 8.45 Soudní síň – nové případy 9.50 Nové
bydlení 2 10.55 Nová zahrada 11.50 Postavíme,
opravíme, zvelebíme 12.30 Mami, ožeň mě! 13.55
Zákony pohybu (5/13) 15.15 Neohlížej se, jde za
námi kůň 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.45 Všechno, co mám rád 0.00 Na chalupě

PONDĚLÍ 9.40 Soudní síň – cz 10.35 Policisté
v akci 11.40 Dr. Stefan Frank (96) 12.45 První oddělení 13.15 Záchranáři v akci 14.05 Záchranáři v akci
15.00 Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 16.55 Policisté
v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Neohlížej se, jde za námi kůň 22.00 Policisté
v akci 23.00 Policisté v akci 0.00 Nová zahrada

SÉRUM PRAVDY

SCI-FI

INZERCE

ČT1
7.15 O pasáčkovi a labutích princeznách 7.40
Sny kominíka Sazivce 8.20 Gejzír 8.50
Slovácko sa nesúdí (1) 9.30 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Zlatá
princezna 14.05 Štěstí krále Alfonse 15.05
Rozpaky kuchaře Svatopluka (10/13) 16.05
Florenc 13,30 17.30 Hercule Poirot 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

SPOŘICÍ
ÚČET
S ÚROKEM
p.a.
www.rb.cz
20.20 Bitevní loď
Sci-fi film (USA, 2012)
22.50 Ghost Rider
Akční film (USA, 2007)
1.00 Máme rádi velryby
Rodinné drama (USA/VB, 2012)
2.45 Holky pod zámkem III
4.05 Tři pírka
Rodinný film (N, 2015)

ÚTERÝ 12.00 Dr. Stefan Frank (97) 13.00

Záchranáři v akci 13.50 Záchranáři v akci 14.45
Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (52, 53/82)
22.20 Policisté v akci 23.20 Policisté v akci

STŘEDA 11.55 Dr. Stefan Frank (98) 12.55

Medicopter 117 (52, 53/82) 15.00 Soudní síň 16.00
Soudní síň – cz 16.55 Policisté v akci 17.55 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Mami,
ožeň mě! 21.45 Mami, ožeň mě! 23.00 Policisté
v akci 0.00 Policisté v akci

ČTVRTEK 11.55 Dr. Stefan Frank (99) 13.00

Záchranáři v akci 13.50 Záchranáři v akci 14.45
Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (54, 55/82)
22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

PÁTEK 10.50 Policisté v akci 11.50 Dr. Stefan

Frank (100) 12.55 Medicopter 117 (54, 55/82)
15.00 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz 17.00
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (3/13) 22.20 Policisté
v akci 23.20 Policisté v akci 0.20 Nová zahrada

20.15 Muzikál aneb Cesty ke štěstí
Hudební film (ČR, 2016).
Hrají V. Kerekesová, R. Vojtek,
A. Fialová, A. Mišík, V. Polívka,
M. Písařík, J. Korn a další. Režie
S. Radun
22.10 Nevyřízený účet
Akční film (USA, 2013).
Hrají J. Statham, J. Franco,
K. Bosworthová, C. Brown,
W. Ryderová a další. Režie
G. Fleder
0.15 Napospas osudu
Thriller (USA, 2014).
Hrají N. Cage, Ch. M. Murray,
L. Thompsonová a další.
Režie V. Armstrong
2.40 Vraždy v Midsomeru XIV
Smrt závodníka. Krimiseriál
(VB, 2011). Hrají N. Dudgeon,
J. Hughes, B. Jackson a další.
Režie R. Holthouse
4.40 Policie v akci

Relax
SOBOTA 6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Top Relax 11.00 Zvěřinec
11.55 Luxus store 15.35 Teleshopping 15.55
Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda
18.40 Pralinky 19.25 Esmeralda 20.20 Esmeralda
21.15 Vysílá televize první republika 22.50 Filmové
novinky 23.05 Indian – Pořad o hrách 23.15
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 6.05 Stefanie 7.00 Stefanie 8.30
Stefanie 9.25 Stefanie 10.20 Pralinky 11.00
Filmové novinky 11.20 Indian – Pořad o hrách 11.55
Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda
17.45 Esmeralda 18.45 Dámská jízda Heidi 19.40
Esmeralda 20.40 Esmeralda, seriál (Mex., 1997)
21.40 Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PONDĚLÍ 8.55 Stefanie 9.55 Divoký anděl

10.50 Filmové novinky 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.35 Osudové pláže 7.55 Můj přítel Monk (10, 11)
9.40 Neuvěřitelná cesta 11.45 Až tak moc tě
nežere 14.05 Čtyřlístek ve službách krále,
animovaný film (ČR, 2014) 15.55 Knoflíková válka,
dobrodružný film (Jap./VB/Fr., 1994) 17.50 Trable
v ráji, komedie (USA, 2009) 20.00 Dokonalý šéf,
komedie (USA, 2015) 21.55 Král Škorpion 2: Zrod
válečníka, akční fantasy film (N/USA/JAR, 2008)
0.10 U mě dobrý, komedie (ČR, 2008)

Prima Max
7.45 My Little Pony V (4) 8.10 Gormiti (12) 8.30
Velké zprávy 9.50 Vítejte doma! (4) 10.50 Vítejte
doma! (5) 11.45 Vánoce za všechny prachy,
komedie (USA, 2008) 13.50 Jesse Stone, krimiseriál
(USA, 2005) 15.35 Komisař Maigret zuří, krimifilm
(Fr., 1963) 17.40 Příběh z Brooklynu, romantický
film (VB/Kan./Irs., 2015) 20.00 Duch, romantický
film (USA, 1990) 22.45 Vražedné jezero, horor
(USA, 2015) 0.40 Karavan smrti, horor (USA, 2017)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie, seriál (N, 1995) 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA 10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy

11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK 10.50 Top Relax 11.25 Pohodové
zprávy 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PÁTEK 10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 9. června 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.00
16.05
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
22.00
22.30
23.04
23.05
0.05
1.15

Zajímavosti z regionů 6.40 Florenc
13,30 8.10 Úsměvy Karla Zicha 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Cukrárna (6/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O uloupené divožence
Vodnická čertovina
Chobotnice z II. patra
Přijela k nám pouť
Muzikál (ČR, 1973)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Pelíšky
Komediální drama (ČR, 1999)
168 hodin
Koptashow
Výsledky losování Šťastných 10
Opožděná vražda
Detektivní příběh (ČR, 1987)
Taggart
Banánové rybičky

NOVA
6.00 Oggy a Škodíci VI (5, 6)
6.15 Tlapková patrola (3, 4)
7.10 Looney Tunes: Nové příběhy
(24, 25)
8.00 Show Toma a Jerryho II (18)
8.20 Krok za krokem VII (7)
8.45 Brémští muzikanti
9.50 Bláznivej tábor
Komedie (USA, 2007)
11.30 Inkoustové srdce
Dobrodružný film
(N/VB/USA, 2008)
13.35 Příště budeme chytřejší,
staroušku!
Komedie (ČR, 1982)
15.20 Ostravak Ostravski
Komedie (ČR, 2016)
17.10 Signál
Komedie (ČR, 2012)
19.30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava (5)
21.30 Střepiny
21.55 Nájemní vrazi
Akční film (USA/Fr., 1995)
0.30 Příště budeme chytřejší,
staroušku!
1.55 Kriminálka Miami X (7)

6.30
6.50
7.15
7.50
8.20
9.35
10.05
11.00
11.55
12.50
13.35
14.45
16.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
1.15
1.50
2.55

Prima

Nova Cinema

Gormiti (14)
My Little Pony V (6)
M.A.S.H (62)
M.A.S.H (63)
Svět ve válce (13)
Prima ZOOM Svět
Rozpal to, šéfe!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen – extra
Moje první láska
Rodinná komedie (USA, 1991)
Muzikál aneb Cesty ke štěstí
Hudební film (ČR, 2016)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Temný Kraj (9)
Jezinky 1/2. Krimiseriál (ČR, 2016)
V. I. P. vraždy (5)
Labutí píseň. Detektivní seriál
(ČR, 2016)
Ryba jménem Wanda
Komedie (VB, 1988)
Bikesalon
Svět ve válce (13)
Vraždy v Midsomeru XIV

6.15 Kawasakiho růže 8.10 Neuvěřitelné příběhy
8.35 Neuvěřitelné příběhy 9.05 Knoflíková válka
11.25 Čtyřlístek ve službách krále 13.15 Dokonalý šéf
15.05 Sue Thomas: Agentka FBI (6-8) 18.00 Ghost
Rider 20.00 E. A. Poe: Podivný experiment, thriller
(USA, 2014) 22.05 Zhasni a zemřeš, horor (USA,
2016) 23.40 Bitevní loď, sci-fi film (USA, 2012)

Prima cool
8.25 Pevnost Boyard (1) 10.55 COOL Motorsport 11.15
Bikesalon 11.50 Futurama V (16) 12.20 Simpsonovi VII
(9, 10) 13.10 COOLfeed 13.20 Simpsonovi VII (11, 12)
14.20 Futurama VI (1) 14.40 COOLfeed 14.50 Pravdivé
lži 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi VII (13-16) 19.50
Úplně debilní zprávy 20.00 Transformers: Pomsta
poražených 23.15 American Horror Story: Roanoke
(6) 0.00 X-Men: Nová generace (10)

Prima Max
7.10 My Little Pony V (5) 7.35 Gormiti (13) 7.50
Velké zprávy 9.20 Vítejte doma! (5, 6) 11.15 Výbuch
bude v pět 12.50 Příběh z Brooklynu 15.15 Duch,
romantický film (USA, 1990) 18.05 Už se nebojím,
rodinný film (USA, 2013) 20.00 Twilight sága: Nový
měsíc, fantasy film (USA, 2009) 22.50 Nevyřízený
účet, akční film (USA, 2013) 0.55 Ryba jménem
Wanda, komedie (VB, 1988)

pondělí 10. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Slovácko sa nesúdí (1)
9.40 Lůžko 10.00 168 hodin 10.30
Rozpaky kuchaře Svatopluka (10/13)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (1/13)
13.35 Po stopách hvězd
14.05 Ze Soboty na Šimka aneb
Zajíc v pytli
15.10 Opožděná vražda
16.05 To je vražda, napsala IV
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vraždy v kruhu
21.20 Infiltrace
22.10 Reportéři ČT
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Na stopě
23.20 Koptashow
23.50 AZ-kvíz
0.15 Banánové rybičky

5.55
8.35
8.50
9.45
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.15
0.00
1.35
2.15
2.50
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3695)
Policie Modrava (5)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (469)
Můj přítel Monk II (1, 2)
Kriminálka Miami X (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3696)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (83)
Specialisté (29)
Smrtonosná zbraň (2)
Beze stopy II (20)
Můj přítel Monk II (1, 2)
Kriminálka Miami X (8)
Střepiny
Krok za krokem VII (8)
Co na to Češi

6.20
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.30
0.25
1.30
2.30
3.30

Prima

Nova Cinema

Gormiti (15)
My Little Pony V (7)
M.A.S.H (63)
M.A.S.H (64)
M.A.S.H (65)
Policie v akci
Jana a dobrodruh:
Osamělé rozhodnutí
Romantický film (N, 2015)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (7)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (2)
Komisař Rex V (12)
Komisař Rex V (13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (183)
Poklad z půdy
Rozpal to, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex V (12)
Komisař Rex V (13)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (2)
Prostřeno!

6.40 Neuvěřitelná cesta 8.05 Kniha džunglí 9.35
Dokonalý šéf 12.00 Bláznivej tábor 14.15
Inkoustové srdce 16.10 Máme rádi velryby 18.20
Prázdniny pana Beana 20.00 Podivuhodný případ
Benjamina Buttona, romantické drama (USA,
2008) 23.10 London, romantické drama (USA/VB,
2006) 0.55 Trable v ráji, komedie (USA, 2009)

Prima cool
14.20 COOL Motorsport 14.45 Re-play 15.20
Futurama VI (2) 15.40 COOLfeed 15.50 Americký
chopper II (2) 16.50 Top Gear III 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi VII (17-20) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Simpsonovi XXX (19) 20.45 Teorie
velkého třesku XII (19) 21.15 Teorie velkého třesku XI
(6, 7) 22.10 Partička 22.50 COOLfeed 23.05 COOL
e-sport 23.25 Americký chopper II (2) 0.25 Partička

Prima Max
6.50 My Little Pony V (6) 7.20 Gormiti (14) 7.40
Velké zprávy 9.05 Vítejte doma! (6, 7) 10.50
Zajíček bez oušek 13.20 Už se nebojím 15.20
Twilight sága: Nový měsíc 18.10 Žít podle svého
20.00 Srdečně vás vítáme, komedie (Fr./Belg.,
2017) 22.05 Brutální Nikita, akční thriller (Fr., 1990)
0.25 Transformers: Pomsta poražených, akční film
(USA, 2009)

úterý 11. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.45 Revizoři 10.00 Příběhy
slavných... Josef Bláha 10.55 Lakovka.
Komedie (ČR, 1980) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (2/13)
13.40 Všechno, co mám ráda
14.05 Přijela k nám pouť
Muzikál (ČR, 1973)
15.20 Doktor Martin
16.10 To je vražda, napsala IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Lidice
Historické drama (ČR/SR, 2011)
22.05 Columbo
23.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.35 Taggart
0.50 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
2.00
2.50
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3696)
Specialisté (83)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (470)
Můj přítel Monk II (3, 4)
Kriminálka Miami X (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3697)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (905)
Víkend
Smrtonosná zbraň (3)
Beze stopy II (20)
Můj přítel Monk II (3, 4)
Kriminálka Miami X (9)
Krok za krokem VII (9)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (470)

6.25
6.45
7.25
8.15
8.55
9.30
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.35
0.30
2.35
3.35

Prima

Nova Cinema

Gormiti (16)
My Little Pony V (8)
M.A.S.H (65)
M.A.S.H (66)
M.A.S.H (67)
Policie v akci
Katie Ffordová: Slavnostní okamžik
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (8)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (3)
Komisař Rex V (14)
Komisař Rex V (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (75)
Nelehký odpočinek. Komediální
seriál (ČR, 2018)
Mordparta (8)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex V (14, 15)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (3)
Prostřeno!

5.55 Knoflíková válka 7.40 Můj přítel Monk II (1, 2)
9.25 Inkoustové srdce 11.50 Máme rádi velryby
14.35 Podivuhodný případ Benjamina Buttona
17.40 Signál, komedie (ČR, 2012) 20.00
Transcendence, sci-fi thriller (USA, 2014) 22.15
Connorsova válka, akční film (USA, 2006) 0.00
Nájemní vrazi, akční film (USA/Fr., 1995)

Prima cool
13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi VII (19, 20) 14.25
Teorie velkého třesku XI (6, 7) 15.20 Futurama VI (3)
15.40 COOLfeed 15.50 Americký chopper II (3)
16.50 Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi
VII (21-24) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Top
Gear speciál: Když se nedaří (2) 21.20 Teorie velkého
třesku XI (8, 9) 22.15 Partička 23.00 COOLfeed 23.10
Americký chopper II (3) 0.10 Partička

Prima Max
7.45 My Little Pony V (7) 8.10 Gormiti (15) 8.30
Velké zprávy 9.50 Vítejte doma! (7, 8) 11.45
Komisař Maigret zuří 13.40 Žít podle svého 15.35
Srdečně vás vítáme, komedie (Fr./Belg., 2017) 17.35
Ukolébavka, drama (USA, 2014) 20.00 Rituál,
dobrodružný film (USA/N, 2006) 22.15 Dalších
48 hodin, krimikomedie (USA, 1990) 0.15 Brutální
Nikita, akční thriller (Fr., 1990)

středa 12. června 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.45 Doktor Martin 10.35
Všechno, co mám ráda 11.00 Po
stopách hvězd 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (3/13)
13.40 Columbo
15.10 Tak neváhej a toč speciál
16.10 To je vražda, napsala IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Škoda lásky
Povídkový cyklus (ČR)
21.30 Nemocnice na kraji města (9/20)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Doktorka Fosterová (1/5)
23.35 Případy detektiva Murdocha X
0.20 Infiltrace
1.10 AZ-kvíz
1.40 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.50
9.05
9.55
11.05
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
23.00
23.55
0.50
2.20
3.15
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3697)
Ordinace v růžové zahradě 2 (905)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (471)
Můj přítel Monk II (5, 6)
Kriminálka Miami X (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3698)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Holky pod zámkem III
MasterChef Česko
Smrtonosná zbraň (4)
Beze stopy II (21)
Můj přítel Monk II (5, 6)
Kriminálka Miami X (10)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (471)
Novashopping

6.25
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.05
1.00
2.00
3.05
4.05

Prima

Nova Cinema

Gormiti (17)
My Little Pony V (9)
M.A.S.H (67)
M.A.S.H (68)
M.A.S.H (69)
Policie v akci
Katie Ffordová: Harrietin sen
Romantický film (N, 2011)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (9)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (4)
Komisař Rex VI (1)
Komisař Rex VI (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (184)
Přes mrtvoly. Seriál (ČR, 2019)
Show Jana Krause
Temný Kraj (9)
Policie v akci
Komisař Rex VI (1)
Komisař Rex VI (2)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (4)
Prostřeno!

5.35 Můj přítel Monk II (3, 4) 7.20 Sue Thomas:
Agentka FBI (6-8) 10.40 Podivuhodný případ
Benjamina Buttona 14.20 Transcendence 16.30
Prázdniny pana Beana 18.10 Ostravak Ostravski
20.00 Vrať se do hrobu, komedie (ČR, 1990) 21.50
Showtime, akční film (USA, 2002) 23.40 E. A. Poe:
Podivný experiment, thriller (USA, 2014)

Prima cool
13.25 Simpsonovi VII (23, 24) 14.25 Teorie velkého
třesku XI (8, 9) 15.20 Futurama VI (4) 15.40 COOLfeed 15.50 Americký chopper II (4) 16.50 Top Gear
III 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi VII (25) 18.45
Simpsonovi VIII (1-3) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku XI (10-13) 22.10 Parta
z penzionu 23.05 COOLfeed 23.15 Americký
chopper II (4) 0.15 Parta z penzionu

Prima Max
7.15 My Little Pony V (8) 7.45 Gormiti (16) 8.05
Velké zprávy 9.40 Vítejte doma! (8, 9) 11.35 Už se
nebojím 13.35 Ukolébavka, drama (USA, 2014)
16.00 Nesmělý svůdník, komedie (N, 2015) 18.10
Žárlivá profesorka, thriller (USA, 2015) 20.00 Nic
než pravda, thriller (USA, 2016) 22.05 Adopce
smrti, horor (USA/Kan., 2011) 23.55 Dalších
48 hodin, krimikomedie (USA, 1990)

čtvrtek 13. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.50 Sny kominíka Sazivce 10.30
Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (4/13)
13.40 Na kus řeči
14.25 Zajíc v pytli
15.30 Všechnopárty
16.10 To je vražda, napsala IV
17.00 Všechno, co mám ráda
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.15 Gejzír
21.45 Máte slovo s M. Jílkovou
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Columbo
0.15 Doktorka Fosterová (1/5)
1.10 AZ-kvíz
1.40 Toulavá kamera
2.15 Dobré ráno
4.45 Sváteční slovo Joela Rumla

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.10
0.00
1.45
2.25
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3698)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (472)
Můj přítel Monk II (7, 8)
Kriminálka Miami X (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3699)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (906)
Život ve hvězdách
Rychlejší
Akční film (USA, 2010)
Můj přítel Monk II (7, 8)
Kriminálka Miami X (11)
Život ve hvězdách
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (472)

Prima
6.25
6.45
7.25
8.15
8.55
9.30
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.45
1.45
2.45

Gormiti (18)
My Little Pony V (10)
M.A.S.H (69)
M.A.S.H (70)
M.A.S.H (71)
Policie v akci
Katie Ffordová: Druhá šance
Romantický film (N, 2014)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (10)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (5)
Komisař Rex VI (3)
Komisař Rex VI (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (76)
Parta z penzionu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VI (3)
Komisař Rex VI (4)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (5)

Nova Cinema
5.35 Sue Thomas: Agentka FBI (7, 8) 7.30 Můj přítel
Monk II (5, 6) 9.20 Bláznivej tábor 11.30
Transcendence 14.15 Natalee Hollowayová 16.00
Vrať se do hrobu, komedie (ČR, 1990) 18.00
Říjnové nebe, drama (USA, 1999) 20.00 Pluto
Nash, komedie (USA, 2002) 21.50 Zjizvená tvář,
drama (USA, 1983) 1.00 Signál, komedie (ČR, 2012)

Prima cool
11.45 Futurama VI (4) 12.15 Simpsonovi VII (25) 12.45
Simpsonovi VIII (1) 13.10 COOLfeed 13.20 Simpsonovi
VIII (2, 3) 14.20 Teorie velkého třesku XI (12, 13) 15.15
Futurama VI (5) 15.35 COOLfeed 15.45 Americký
chopper II (5) 16.45 Top Gear III 18.00 COOLfeed
18.10 Simpsonovi VIII (4-7) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku XI
(14, 15) 22.25 Predátor 0.35 Americký chopper II (5)

Prima Max
7.40 My Little Pony V (9) 8.10 Gormiti (17) 8.30
Velké zprávy 9.50 Vítejte doma! (9, 10) 11.45 Žít
podle svého 13.30 Žárlivá profesorka, thriller (USA,
2015) 15.20 Nic než pravda, thriller (USA, 2016)
17.20 Kuře s ouškama, romantická komedie
(N, 2009) 20.00 Taxi 121, thriller (ČR, 2016) 22.00
Dům na konci ulice, horor (USA, 2012) 0.15 Adopce
smrti, horor (USA/Kan., 2011)

pátek 14. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.45 Lakovka. Komedie (ČR, 1980)
10.20 Nemocnice na kraji města
(9/20) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (5/13)
13.35 Překvapení pana Milberryho
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Jan Bonaventura
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 Nejlepší přítel
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Hercule Poirot
23.30 Případy detektiva Murdocha X
0.10 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
21.55
23.50
1.20
2.00
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3699)
Ordinace v růžové zahradě 2 (906)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (473)
Můj přítel Monk II (9, 10)
Kriminálka Miami X (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3700)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
John Wick
Akční film (USA, 2014)
Můj přítel Monk II (9, 10)
Kriminálka Miami X (12)
Holky pod zámkem III
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (473)

6.25
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
0.00
1.05
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

Gormiti (19)
My Little Pony V (11)
M.A.S.H (71)
M.A.S.H (72)
M.A.S.H (73)
Policie v akci
Katie Ffordová: Láska v New Yorku
Romantický film (N, 2014)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (11)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (6)
Komisař Rex VI (5)
Komisař Rex VI (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
V mysli vraha
Thriller (USA, 2015)
Komisař Rex VI (5)
Komisař Rex VI (6)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (6)
Prostřeno!

5.00 Tři pírka 6.10 Brémští muzikanti 7.20 Říjnové
nebe 9.15 Můj přítel Monk II (7, 8) 11.35 Piknik 14.25
Zbraně pro San Sebastian 16.35 Pluto Nash 18.20
Neuvěřitelná cesta 2: Ztraceni v San Francisku
20.00 Lovecká sezona, animovaný film (USA,
2006) 21.25 Komici, komedie (USA, 2009) 0.20
Rychlejší, akční film (USA, 2010)

Prima cool
9.50 Americký chopper II (5) 10.50 Autosalon 12.05
Futurama VI (5) 12.35 Simpsonovi VIII (4, 5) 13.25
COOLfeed 13.35 Simpsonovi VIII (6, 7) 14.35 Teorie
velkého třesku XI (14, 15) 15.30 Futurama VI (6) 15.50
COOLfeed 15.55 Americký chopper II (6) 16.55 Top
Gear III 18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi VIII (8-11)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Wolverine 22.50
V pařátech smrti 0.45 Americký chopper II (6)

Prima Max
6.05 My Little Pony V (10) 6.30 Gormiti (18) 6.40
Velké zprávy 8.10 Vítejte doma! (10, 11) 10.55
Ukolébavka 13.25 Kuře s ouškama 16.10 Svatební
šílenství, romantická komedie (N, 2015) 18.05 Jesse
Stone: Nový začátek, krimifilm (USA, 2005) 20.00
Souboj o poklad Yankee Zephyru, komedie (Austr.,
1981) 22.20 Predátor, akční horor (USA, 1987) 0.40
Dům na konci ulice, horor (USA, 2012)
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Česká republika

Lebky i slivovice
Prostřeno! tentokrát míří na Plzeňsko. Ale spíš to
vypadá, jako bychom byli někde u východních
hranic. O výhru 60 tisíc se utkají rovnou dva Slováci.
ČR | Muži u plotny v soutěži Prostřeno!
budou v Plzeňském kraji v převaze. Pondělní večeři připraví Slovák Štefan. IT
specialista o sobě tvrdí, že je kliďas a rodinný typ. Rád připravuje brynzové halušky, nejí houby a nikdy by nesnědl
brouky a živé mořské plody. Nic z toho
se ale na talíři neobjeví. Štefan připraví
sýrovou polévku a gazdovskou roládu. U
stolu dojde k setkání dvou spolužaček. A
budou všichni rozumět slovensky?
V úterý se k plotně postaví mladá maminka Nikola. Žije společně s dcerou,
partnerem, maminkou i sourozenci. Svěří se s tím, jak to chodí ve velké rodině.
Nikola sice předvede snahu, ale mrkev
připálí, tousty také. Jenže ona se nevzdává, jen si zanadává. Dokáže svůj spálený večer zachránit? Nevyhne se kritickým poznámkám, a ty jí nebudou po
chuti hlavně od bývalé spolužačky.
Středeční večer bude patřit Čechoslovákovi Broňkovi. Celý život pracoval
jako číšník, ale po dvaceti letech ho tato
profese vyčerpala. Změnil směr a začal
se živit v Německu v automobilovém
průmyslu. Broněk je ale hlavně velký
sběratel. Má rád staré věci, kterými si
plní dům. I knihy zatím jen sbírá, a těší
se, až si je jednou všechny přečte. Broněk vsadí na italskou kuchyni. Jenomže
provedení nebude jako od Itala. Špagety plavou v oleji, takže schytá kritiku.
Hlavně Šárka a její komentáře jsou plné
taktiky. Nevěří tomu, že je jen mlsná.
Ve čtvrtek soupeře k sobě domů po-

zve právě Šárka. Ta, co chodila s Nikolou do školy. Podrží ji bývalá spolužačka? Jako po másle to nepůjde. Šárka je
živel, s ničím se nemaže. Její menu a
především provedení hosty dost zarazí.
Nevěřícně hledí do svých talířů a kritizují a kritizují. Až tenhle večer skončí, budou vlastně všichni rádi. A doma se konečně budou moci něčím dobrým u ledničky dorazit.
Jako poslední se v pátek k plotně postaví řidič sanitky Pavel. Jeho koníčkem jsou šipky a lebky. Co o své zálibě
prozradí? A nebudou se hosté bát? Pavel si hodně věří. Slivovice poteče proudem. Ustojí všetečné otázky? Kdo si co
bude chtít s kým vyříkat? Kdo vyhraje
60 tisíc? Zvítězí dobré jídlo, nebo taktika? Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17.50 hodin. A zkuste některý z receptů soutěžících.
(kot)
Polévka: Zeleninový krém, krutony,
parmazán

Ingredience: 1 brambor, 4 mrkve, 1/3
celeru, 1/2 brokolice, 1/2 květáku, slepičí vývar, smetana, sůl, pepř. Postup: Zeleninu nakrájíme na kostičky, osmahne-

Zleva u stolu Štefan Hrabik (31 let), Nikola Vydrová (24), Pavel Kučera (49),
Bronislav Horňák (43) a Šárka Vavříková (24).
FOTO | FTV PRIMA
me na másle a zalijeme vývarem. Necháme povařit do změknutí. Zeleninu
rozmixujeme, zalijeme smetanou a podle potřeby zahustíme do krémové konzistence. Před podáváním si osmahneme plátky zeleniny, které poklademe na
již hotovou polévku. K polévce podáváme krutony a sýr parmazán.
Hlavní chod: Gazdovská roláda, šťouchaný brambor

Ingredience: 1,5 kg vepřové plece, česnek, plnotučná hořčice, brambory, koření, 2 velké cibule, kuřecí prso, slanina,
olej, pórek, výpek, vývar. Postup: Vepřovou plec si nařežeme tak, aby se maso
dalo srolovat. Z obou stran je okořeníme, osolíme. Z nařezané strany potřeme
hořčicí a česnekem. Na potřenou stranu
pomalu položíme proužek slaniny, poté
kuřecí stripsy a tento postup zopakujeme. Následně roládu srolujeme a bud
svážeme, nebo jinak zafixujeme, aby se
nerozpadla při pečení. Stačí péct hodinu
a půl při 180 °C zakryté a půl hodiny od-

kryté. Dáme si vařit brambory a nakrájíme si trošku pórku na ochucení brambor. Nadrobno nakrájenou cibuli rychle
osmažíme na oleji, aby zhnědla, podlijeme vývarem a dusíme cca 20 minut na
mírném plameni. Potom pořádně rozmixujeme tyčovým mixérem.
Dezert: Kakaová palačinka s créme
fraîche a glazovanými višněmi
Ingredience – těsto: 300 ml polotučného mléka, 3 vejce, 150 g hladké mouky,
50 g moučkového cukru, špetka soli,
1 lžíce kakaa. Créme fraîche: 1 kelímek smetany ke šlehání (31 %), 2 lžíce
podmáslí, višně, máslo, med. Postup:
Do studeného mléka přidáme vejce,
moučkový cukr, sůl a kakao. Za stálého
šlehání přidáme prosetou mouku a šleháme tak dlouho, až se přestanou na povrchu těsta tvořit hrudky. Těsto naléváme na rozpálenou pánev s tukem a po
obou stranách opečeme. Créme
fraîche: Smetanu nalijeme do misky,
vmícháme podmáslí, zakryjeme talířkem nebo potravinářskou fólií a necháme 24 hodin pracovat při pokojové teplotě. Máslo a med rozpustíme na pánvi,
poklademe višně a jen při velmi mírné
teplotě deset minut ohříváme. Často višně obracíme a lžící poléváme medovo-máslovou směsí.

INZERCE

NOVINKA:

DOPRAVA
ZDARMA:

* při koupi 3 ks
na našem e-shopu
www.amylon.cz

Nedostali jste lázNě od pojišťovNy? Nevadí!

Máme pro vás dokonalou náhradu:
FRaNtišKolázeŇsKoU lÉČeBNoU KÚRU BoNUs
Co NaBízí Me?
14x ubytování ve vybraném lázeňském hotelu (Goethe*** otava**)
36 léčebných procedur
● plnou penzi (snídaně, oběd a večeře) ● vstupní a výstupní lékařské vyšetření
● 1 Bonusovou službu navíc:
1. 14 nápojů k obědu či k večeři během Vašeho pobytu NeBo
2. peNdoliNeM nebo vlakem i. třídou tam i zpět za 299 Kč NeBo
3. volný vstup do akvaparku po dobu lázeňského pobytu
– největšího akvaparku českých lázní.

●

●

to vše za sKvě lÉ Ce Ny: od 15 990 Kč
Přemýšlíte, že byste přijeli přes Vaší zdravotní pojišťovnu? Rozhodně.
Máme smlouvu s českými zdravotními pojišťovnami.
NavíC v termínu od 28.10. do 22.12. 2019 a od 5.1.2020 do 1.3.2020
máme všechny dvoulůžkové pokoje na hotelu Goethe*** zcela bez doplatku!

tel: 354 203 000 Hotel savoy****; tel: 354 204 000 Hotel Goethe***

recepce@spahotel-savoy.cz; recepce@spahotel-goethe.cz
www.spahotel-savoy.cz; www.spahotel-goethe.cz

8 618 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Lukáš 17 4+KK

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů

INZERCE

TURISTÉ SE BUDOU MOCI PROJET
PO SLEZSKÉ HARTĚ NA ELEKTROLODI
Od letošní sezóny je dalším lákadlem pro turisty unikátní elektroloď. Zájemci si zhruba od poloviny tohoto měsíce mohou užít plavbu po hladině Slezské Harty. Moravskoslezský kraj tak pokračuje v podpoře cestovního
ruchu, na pořízení elektrolodi dal 14 milionů korun.
„Věřím, že bude pro všechny návštěvníky plavba po
Slezské Hartě nezapomenutelným zážitkem. Tato vodní
nádrž se řadí mezi deset největších v republice a nachází
se v ochranném pásmu, kde je zakázáno používat lodě se
spalovacími motory. Proto je loď poháněná bateriemi. Její
provoz je tedy šetrný k životnímu prostředí a k vodě v nádrži, která se kromě rekreace využívá i jako zdroj užitkové
vody,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že loď dostala jméno Harta na základě ankety.
Velkokapacitní elektroloď Harta pojme 45 výletníků
a posádku. Má bezbariérové provedení a prostor na přepravu až 10 kol. „Samozřejmě se počítá také s návštěvami mladých rodin. Rodiče nemusí mít obavy, na lodi je
vyhrazeno i místo pro kočárky, a to za poplatek 20 korun.
Určitě lidé ocení, že si na výlet s sebou mohou vzít i svého
psa. Během plavby bude turistům k dispozici lodní bufet,
bezbariérová toaleta a vyhlídková i zakrytá paluba,“ řekl
náměstek hejtmana kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška a doplnil, že lístky budou v prodeji
přímo na lodi nebo v infocentru v Leskovci nad Moravicí,
kde má loď svůj domovský přístav s potřebnými technologiemi pro dobíjení.
Ceny palubních lístků se liší podle toho, zda si výletník vybere okružní, nebo vyhlídkovou plavbu. Vyhlídková
plavba vyjde dospělého na 190 korun, děti do 15 let na
150 korun. O prázdninách bude loď na vyhlídky vyplouvat

Hejtman kraje Ivo Vondrák na elektrolodi Harta.

Loď Harta sveze až 45 výletníků, také kola a kočárky.
v pondělí, středu, pátek a neděli, mimo hlavní sezónu o víkendech.
Na okružní plavby se budou turisté moci vydat v červenci a srpnu vždy v úterý, čtvrtek a sobotu. Loď vypluje z Leskovce se zastávkami Razová, Mezina, Nová Pláň, Roudno,
zpět do Leskovce. Cena okružní plavby se bude pohybovat
od 60 do 260 podle délky trasy, kterou si výletníci vyberou.
„Vyhlídkové plavby patří v hlavní turistické sezoně mezi
nejvyhledávanější atraktivity v oblasti Slezské Harty. Cestovní ruch v této části regionu je mnohdy jedinou alternativou rozvoje malého a drobného podnikání. Proto považuji vyplutí elektrolodě a profesionalizaci lodní dopravy
za velmi přínosné,“ poznamenal náměstek hejtmana Jan
Krkoška.
Loď je vybavena dvěma elektromotory, které pohánějí
lithiové baterie. Na střeše i na bocích lodi jsou umístěny solární panely. Maximální rychlost plavby je 13 kilometrů v hodině. Loď provozuje svazek obcí Mikroregion Slezská Harta,
který organizuje veškerou lodní dopravu na přehradě.
„Kromě elektrolodě podpořil v této lokalitě Moravskoslezský kraj také další projekty. Vloni jsme obci Leskovec nad

Moravicí přispěli 400 tisíc korun na zázemí pro návštěvníky
Slezské Harty. Z těchto peněz byly zřízeny elektrické a vodovodní přípojky pro šest zásuvkových pilířů, které slouží pro
nabíjení a doplňování vody pro lodě plující po Slezské Hartě
a pro nabíjení a doplňování právě Harty. Další milion jsme
poskytli na vybudování sociálního zařízení pro návštěvníky,
ale také na zázemí lodní dopravy, pláže a drobného prodeje,“
vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška a doplnil,
že v okolí Harty taky přibudou nádoby na tříděný odpad, parkové lavičky nebo plážové převlékárny.
Okolí Slezské Harty je také oblíbeným místem cykloturistů. Návštěvníci si zde mohou dobít nebo zapůjčit elektrokola, které zde kraj v rámci projektu E-kola distribuoval.
Mikroregion Slezská Harta také od kraje získal příspěvek
340 tisíc na projekt nové cyklostezky.
„Věřím, že sem všechny tyto projekty nalákají další
hosty. Cestovní ruch a jeho rozvoj posiluje vnímání Moravskoslezského kraje jako regionu, který stojí za to navštívit.
A co si budeme povídat, turisté sem vozí peníze, což je
důležité pro místní podnikatele,“ uzavřel hejtman kraje Ivo
Vondrák.

O PŘÍSPĚVEK NA EKOLOGICKÉ KOTLE BYL V KRAJI ENORMNÍ ZÁJEM
Největší bolestí Moravskoslezského kraje je stav
ovzduší. Vedení kraje v tomto směru podniká konkrétní kroky. Kromě dobrovolných dohod s velkými
podniky, podpory čisté mobility a jednání s polskými partnery také pokračuje v kotlíkových dotacích.
Lokální topeniště totiž mají na znečišťování ovzduší
největší podíl.
„Jsem velmi rád, že se potvrdil náš odhad a zájem o výměnu kotlů je opět v našem regionu enormní. Půl miliarda, kterou jsme měli k dispozici, zmizela během necelé
minuty hned první den. Vystačí na přibližně 3 a půl tisíce
žádostí. Je jasné, že je nutné alokaci výrazně navýšit. Stále platí příslib pana ministra, že bude na vládě prosazovat,
aby náš kraj dostal další prostředky. Celkem bychom pak
mohli přerozdělit celou miliardu korun, přesto to nepokryje všechny žádosti. Lidé si totiž ve 3. výzvě řekli o více než
1,2 miliardy korun,“ uvedl hejtman Moravskoslezského
kraje Ivo Vondrák a dodal, že krajský úřad přijal 10 tisíc
žádostí o nízkoemisní kotel za necelých 10 dnů, další už
přijímat nebude.
Ministr životního prostředí Richard Brabec oﬁciálně potvrdil záměr navýšit alokaci pro kraj hned během prvního
dne přijímání žádostí. „Dalších 500 milionů by Moravskoslezský kraj měl opravdu dostat. Tyto prostředky by nám
vláda měla přiklepnout velmi brzy. Navýšení bude projed-

návat už teď v červnu
a já pevně věřím, že
to pro občany našeho
kraje a pro naše životní prostředí dopadne
dobře,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje
pro životní prostředí
Jarmila Uvírová a dodala, že na velký zájem
o kotlíkové dotace
měly vliv i bezúročné
půjčky. „Bylo pro nás
důležité, aby na dotaci
O příspěvek na nový kotel si mohly dosáhnout také
rodiny s nižšími příjmy.
řeklo 10 tisíc domácností.
Intenzivně jsme komunikovali se zástupci jednotlivých obcí, aby půjčku Státního
fondu pro životní prostředí občanům zprostředkovávaly.
Už nyní víme o 150 milionech korun, které tak zájemci využijí. Toto číslo ovšem není konečné, některé obce čekají
až na schválení jednotlivých žádostí o kotlíkovou dotaci,“
řekla náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.
V 1. a 2. výzvě kotlíkových dotací Moravskoslezský kraj
celkově přijal 14 a půl tisíce žádostí o kotlíkovou dotaci.

Schválil jich 13 a půl tisíce. V předchozích výzvách měl
kraj k dispozici na výměny kotlů celkem 1,5 miliardy korun. „Kotel už stihlo vyměnit asi 70 procent domácností,
které se do kotlíkových dotací zapojily. Celkově už byly vyplaceny více než 1,2 miliardy. Každý úspěšný žadatel pak
od kraje získá příspěvek 7 a půl tisíce korun, na výměny
kotlů přispívá i necelá třetina obcí v kraji,“ připomněl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška s tím, že podpora je
ve 3. kole určená na plynové kondenzační kotle, tepelná
čerpadla a kotle na biomasu, které splňují nejvyšší emisní
standardy. Nelze za ně pořídit kotel spalující uhlí.
„Pokud budeme mít na nové nízkoemisní kotle opravdu
celou miliardu, podaří se v tomto kole vyhovět přibližně 8
200 žádostem. Když k tomu přičtu 13 a půl tisíce výměn
z prvních dvou výzev a necelou tisícovku ze zásobníku
předchozího kola, vyměníme v Moravskoslezském kraji
díky kotlíkovým dotacím celkově 22 700 kotlů. A to považuji za velký úspěch,“ uzavřel hejtman Moravskoslezského
kraje Ivo Vondrák.
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Česká republika

Víno vybírám podle
chuti, ne ceny
Herec Miroslav Táborský je
příznivcem vína. Co jeho
smyslům lahodí?

Největší

ČR | „Nemusím mít tento
mok za tisíce korun, a
ani jsem nic podobného zatím neochutnal. Prostě dám
si skleničku
nebo dvě,
a když

specialista
na digitální
tvorbu
Sláva
byla
křišťálová
ČR | Jan Přeučil (82 let) oslavil s manželkou Evou Hruškovou (67 let) křišťálovou svatbu. V rozhovoru pro Rádio
Impuls herec vzpomínal i na svou první
ženu Štěpánku Haničincovou († 68).
Jste ve věku, kdy lze bilancovat.
Řítí se podle vás svět do záhuby?
Vůbec ne. Jednou jsem dostal od své
manželky Evičky knihu o životním stylu a tam byl krásný citát. „Umění života
spočívá v tom uvědomovat si krásu
všedního dne.“ A podle toho se řídíme.
Moc vám to s vaší manželkou sluší,
nejen na svatebních fotografiích.

Herci Jan Přeučil a Eva Hrušková.
FOTO | LENKA HATAŠOVÁ, iDNES.cz

Mám
tu kliku,
že jsem ve
vrcholném
věku potkal po
Štěpánce nádhernou
Evičku. Musím se přiznat, je to pár týdnů, jsme
s Evičkou oslavili křišťálovou svatbu.
Vzal jste manželku na nějakou
dobrou večeři?
Ano. Ale to my chodíme často. Nejenom při významných příležitostech. A
dostala ode mne zlatou maličkost.

si řeknu, toto je přesně to, co chci, nepotřebuji dál nic řešit. Kvalita tohoto nápoje za poslední léta roste a jsem potěšen,
že i tady v Praze se dá vypěstovat výborné víno,“ svěřil se Táborský, který se
stal kmotrem nové kolekce vín ročníku
2018 z vinice sv. Kláry v trojské botanické zahradě. Nejen vínem a prací
ovšem živ je člověk. „Čeká mne o prázdninách zřejmě natáčení, ovšem nějaké
chvíle na oddych ušetřím a skloubím
pracovní i relaxační plány, aby vše
klaplo,“ řekl Táborský. Chalupu má na
Šumavě, takže si chce část prázdnin
užít tam. Kolem je krásná příroda, tak
se se svou chotí Kateřinou moc těší, až
tam zase zavítá. „S manželkou vyrazíme i na pár dnů k moři, ještě nejsme rozhodnuti, kam to bude. Ale domluvili
jsme se, že nejspíš jako téměř tradičně do Chorvatska. Přesné
místo vybíráme, takže nic
konkrétního ještě nevím,
ale je to vcelku jedno.
U Jadranu je skoro
všude dobře,“
prozradil Miroslav Táborský.
(zar)

Nikon D5600 + 18-140 mm VR
+ Dárky v hodnotě 5 780 Kč

Jak vzpomínáte na svého tatínka
Františka Přeučila, kterého soudili
komunisté v procesu s Miladou Horákovou?
Můj tatínek byl odsouzen na doživotí.
Byl patnáct let v komunistických kriminálech. Jezdil jsem za ním, když to šlo.
Ta doba nebyla dobrá.

Já
jsem v první řadě optimista. Na život
se snažím dívat stále pozitivně a nepříjemné věci se snažím
vždy překročit a nedělat si
z nich těžkou hlavu.

Média rozdělila svět na dva nenávistné tábory. Doba se hodně zrychlila.
Mluví se o sluníčkářích, haterech a
podobně. Co z toho jste vy?

Čtete papírové noviny? Máte
chytrý mobil?
Ano, mám ho v tašce. Ale já jsem klasik
a mám rád papírové noviny.
(sub)

Cena: 18 990 Kč
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HLEDÁME DO PRODEJEN

NA NÍŽE UVEDENÉ POZICE:

 Prodavač – Pustá Polom, Dolní Lhota
 Pokladní – Bobrovníky, Dobroslavice, Dolní Lhota
 Zástupce vedoucí(ho) – Dobroslavice, Dolní Lhota
PŘI NÁSTUPU POSKYTUJEME JEDNORÁZOVÝ

STABILIZAČNÍ PŘÍSPĚVEK

+ 12 000 KČ
ke mzdě

DÁLE NABÍZÍME:
 Týden dovolené navíc  Stravenky  Příspěvky na dovolenou a dětskou rekreaci
 Možnost profesního růstu  Zaučení do funkce zkušenými kolegy

Bližší informace na tel.č. 553 697 306 / 309
nebo personální@odtempo.cz, www.odtempo.cz

Koncerty na dvou scénách

SAN SALVADOR /FR/
TA DHOM PROJECT
FEAT. SHRI /IND/
MICHAL HRŮZA
VOXEL • NEDIVOČ

MASARYKOVO
NÁMĚSTÍ

Temp
Tempo,
empo, obchodní
družstvo, Opava

GENERÁLNÍ PARTNER:

HLAVNÍ PARTNEŘI:

ZA PODPORY:

ČERNÁ LOUKA

OREADA /PL/
BALKANSAMBEL /SK/
PRAGUE CELLO QUARTET a další
Výjimeční umělci z INDIE
KATHAKALI tanec v maskách
Tamil Nadu • skupina tanečníků
RAIBENSHE poprvé v Evropě
lidový bojový tanec s akrobatickými prvky
tradiční tanec KATHAK vyprávějící
indické příběhy • MODERNÍ BOLLYWOOD
HUDBA, INDICKÉ CHUTĚ, VŮNĚ A ZÁŽITKY

28.–29. ČERVNA 2019
VSTUP ZDARMA

PARTNER:

TANEČNÍ SCÉNA • STŘEDOVĚKÁ HRA NA HRADĚ • MUSICMAP TALENT STAGE
VĚDA A TECHNIKA HROU • ANIMOVANÉ FILMY • SPORTOVNÍ SOUTĚŽE • DESIGN ZÓNA
GASTRONOMICKÉ POCHOUTKY Z CELÉHO SVĚTA • www.festivalvulicich.cz
PARTNEŘI:

POD ZÁŠTITOU:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

SLEZSKOOSTRAVSKÝ
HRAD

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Zlepšují život lidem bez vlasů
Řady nemocí provází
nepříjemný efekt – ztráta
vlasů. A pak je tady
alopecie, tedy
plešatost, která trápí
nejen dospělé, ale i děti.
DALIBOR MAŇAS

P

ro psychiku nemocných s alopecií, nemocí, která často končí
plešatostí, představují paruky na
míru, které jsou navíc kopií původních
vlasů, velikou pomoc.
Shánět peníze na jejich zhotovení je
cílem nadačního fondu Pramen pomoci,
jenž pomáhá lidem na onkologické léčbě, nemocným alopecií, hormonální poruchou či stresem, jež bývají příčinou
ztráty vlasů, která dramaticky mění život každého člověka.
Nadace již pomohla v osmi případech. Nyní vyzývá hlavně rodiče dětí tr-

Dívka si nechala ostříhat vlasy a věnovala je na výrobu paruk pro onkologicky nemocné děti.
ARCHIVNÍ FOTO | MAFRA
pících alopecií, aby se přihlásili, mají-li
o jejich pomoc zájem. „Pokud víte o rodině, kamarádovi či mladé slečně, která
bojuje s alopecií, ozvěte se. Nadace
uspořádá sbírku a nechá na míru vyrobit

paruku z pravých vlasů. Stačí napsat na
e-mail
pramenpomoci@seznam.cz
nebo zavolat na číslo 608 620 547,“
uvedla zakladatelka nadačního fondu
Pramen pomoci Michaela Losová.

Ztráta vlasů řadu nemocných silně deprivuje. „Alopecie je laicky řečeno nadměrné vypadávání vlasů, končící až
plešatostí, holohlavostí, kdy vlasy nejsou nahrazovány novými. Alopecie bohužel často postihuje i děti. Zvláště pro
dívky, ale někdy i pro chlapce představuje ztráta vlasů velkou psychickou zátěž, a hlavně holčičky prožívají značný
stres s rozvojem nemoci po nástupu do
školy,“ popsala Elizabeth Adenubiová
z Dermatovenerologické kliniky Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady,
která je vedoucí Vlasového centra.
„Proto vidím jako obrovskou pomoc
možnost nahradit původní vlasy kopií
v podobě paruk na míru, které pomáhá
zajistit Pramen pomoci,“ doplnila.
„Když jsme před rokem nadaci zakládali, nedokázali jsme odhadnout, zda na
naše výzvy někdo uslyší. Dnes můžeme
prohlásit – Češi jsou národ, kterému nechybí soucit,“ uvedla Losová s tím, že
díky penězům, které dárci poslali na
zhotovení paruk pro konkrétní lidi, se
podařilo pomoci osmi nemocným.

INZERCE

www.fovea.cz

S kvalitními brýlemi je svět krásný
možné zajistit zrakovou pohodu a zhotovit
kvalitní brýle. Pokud vám oční optik
nevěnuje dostatečnou péči nebo pokud si
koupíte tzv. hotové brýle, nikdy nezjistíte,
jak ostře a pohodlně můžete vidět a velmi
pravděpodobně si svůj zrak ještě více
zhoršíte.
Poznejte rozdíl v kvalitě služeb a navštivte
v Havířově Oční studio Fovea, kde Vám
nabídneme odborné poradenství, největší
výběr brýlí, vyšetření zraku na moderním
přístrojovém vybavení, zhotovení většiny
brýlí do druhého dne a v neposlední řadě
také skvělé a férové ceny bez umělých
„slevových“ akcí, které jsou mnohdy pouze
klamáním zákazníka.

Těšíme se na Vás!

Oči nebyly nikdy v minulosti vystaveny
takové zátěži jako dnes. Lidé pracovali
v přírodě, neexistovaly počítače ani
provozy s celodenním umělým osvětlením.
Zrak je smysl, kterým vnímáme přes 80 %
všech vjemů a měl by nám sloužit do konce
života v co nejlepší formě. K tomu je nutné
věnovat mu odpovídající péči.

Pohybujete se nejčastěji v exteriéru
nebo při umělém osvětlení? Pracujete
na počítači? Pokud ano, kolik hodin denně?
Pracujete jen na počítači, nebo potřebujete
nahlížet také do textů na papíře či vnímat
dění v místnosti? Řídíte auto? Řídíte v noci?
Rádi čtete? Pouze položením správných
otázek a zjištěním potřeb zákazníka je

Oční studio Fovea – pro lepší pohled na svět…

Naše prodejny najdete v suterénu
havířovského obchodního domu ELAN
(vchod od parkoviště) a v očním centru
OPTOMED na Dlouhé třídě naproti
obchodního domu Permon.
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Chirurgové se chopili nástrojů
a zbavili ženu velkého pocení
gického oddělení Vítkovické nemocnice Miloslav Mazura.
Pocení je přitom pro život nutné: slouží ke kontrole tělesné teploty v teplém
prostředí, při tělesné aktivitě a je normální reakcí na zvýšenou teplotu nebo
při úzkosti. „Část populace se však potí
nadměrně a v nepřiměřených situacích,
což může vést ke vzniku emocionálních
a sociálních problémů, stejně jako k pracovní, fyzické a psychické nepohodě,“
uvádějí odborníci.

Nemoc zvaná
hyperhidróza

Chirurgové přerušili nerv, který vysílá signály, jež ovlivňují vyšší potivost.
FOTO | VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE

INZERCE

Agentura Jitřenka
DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ SESTERSKÁ SLUŽBA
Sokolská tř. 49, 702 00 Ostrava – Přívoz
Telefonní objednávky: 597 349 225
Telefon / záznamník: 596 138 727
Marie Mužíková: 604 678 187
E-mail: dpjitrenka@seznam.cz

Při indikaci obvodním lékařem je služba
Plně hrazena zdravotní Pojišťovnou.
je Poskytována zdravotními sestrami
s dlouholetou Praxí.
nabízíme:
• aplikace injekcí I. M., S.C., INFUSÍ, INSULÍNU, ANALGETIK
• PŘEVAZY RAN, DEKUBITŮ, BÉRCOVÝCH VŘEDŮ
• ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
• OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE
(nácvik soběstačnosti, vertikalizace, mobilizace)

Přijmeme zdravotní sestry na hPP
• základní mzda 22 000 Kč + příplatky (13. plat)
• ŘP sk. B a vlastní automobil podmínkou
(proplácení cestovních náhrad)
• příjemný kolektiv

Nadměrné pocení je
problém, naštěstí i na něj
už existuje celá řada
možností, jak zatočit
s „mokrými“ kruhy
pod pažemi.
DALIBOR MAŇAS

J

ednou z možností, jak vyřešit velké pocení, je ošetření pomocí speciální látky. Pojí se na nervové zakončení potních žláz a blokuje uvolňování potu. A to tedy znamená návštěvu
specialisty – dermatologa.
Ve Vítkovické nemocnici zase začali
lékaři řešit problémy s nadměrným pocením pomocí operací.

Pocení je nutnost
Nadměrné pocení trápí řadu lidí, kteří
se kvůli tomuto problému mnohdy dokonce i straní veřejnosti.
„Příkladem je i dvaatřicetiletá pacientka z Ostravska, která obtížemi trpěla
již od dětství a během života navštívila
řadu lékařů v celém Moravskoslezském
kraji, kteří jí ale nedokázali pomoct. Teprve chirurgové Vítkovické nemocnice
se tento problém vůbec poprvé rozhodli
řešit operačně metodou torakoskopické
horní hrudní sympatektomie – s pozitivním výsledkem,“ popsal primář chirur-

U zmíněné pacientky Vítkovické nemocnice začaly problémy s nadměrným
pocením již v dětství. Od lékařů se potom dozvěděla, že trpí nemocí nazvanou hyperhidróza.
Žena to nesla hodně těžce, protože
kvůli nadměrnému pocení měla problémy v životě.
„Z rukou i z nohou jí někdy doslova
kapala voda. Po vyšetření jsme se dohodli na operačním zákroku, který jsme
se rozhodli dělat v naší nemocnici u vůbec prvního pacienta s hyperhidrózou,“
popsal primář chirurgického oddělení
nemocnice s tím, že operace nakonec
dopadla úspěšně.
Zhruba hodinový torakoskopický zákrok provedl chirurgický tým pod vedením primáře Mazura v celkové anestezii pacientky. Pomocí několika tenkých
tubusů – portů – byly přivedeny do hrudní dutiny pracovní nástroje chirurgů
a také kamera.
Dvě ranky na kůži operované byly nakonec zhruba jen půlcentimetrové. „Pomocí nástrojů jsme přerušili v hrudníku
sympatický nervový provazec, který vysílá signály, jež mohou mít za následek
právě zmíněné potíže, jakými je zvýšená potivost,“ uvedl primář Mazur s tím,
že po operaci není nutná již žádná delší
rekonvalescence a do několika dnů se
pacient dokonce vrací do normálního života bez jakýchkoli omezení.
Metoda takzvané torakoskopické
hrudní sympatektomie má podle primáře Vítkovické nemocnice vysokou účinnost – až 95 procent, přičemž efekt tohoto zákroku je okamžitý a dlouhodobý.
Výkon je v rukou zkušeného chirurga
poměrně jednoduchý, rychlý a závažné
komplikace jsou vzácné. Pacienti jdou
domů maximálně po dvou až třech
dnech od operace, aniž by byli v budoucnu operací limitováni.
„Vítkovická nemocnice se stala jedním z mála chirurgických pracovišť v regionu, které se problematikou odstranění nadměrného pocení operačně zabývá,“ doplnil primář.
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Protilátky s věkem tělu ubývají
Problémem šíření
spalniček v zemi je podle
odborníků nedostatečné
očkování dětí a klesající
hladina protilátek
u naočkované populace.

padě jejich nedostatku. Povědomím
o množství protilátek v těle navíc předejdete zbytečnému přeočkování,“ řekla
odbornice.

Na spalničky neexistuje lék

DALIBOR MAŇAS

V

České republice se od ledna objevilo 126 případů spalniček.
Nejvíce případů bylo zaznamenáno v Praze, kde odhalili 81 nemocných. „Za celý loňský rok bylo v republice méně než 150 případů. Spalničky
se projevují jako chřipka, nemocný má
vyrážku. Život mohou ohrožovat komplikace s nemocí spojené, které se vyskytují až u třetiny případů, například
zápal plic,“ poznamenala Aneta Medonosová, odborná garantka infekční sérologie z laboratoře Synlab.
Od začátku roku do konce dubna proto v laboratořích Synlab provedli 8 477
vyšetření na množství protilátek na spalničky. „Případů nákazy spalničkami

Slabé očkování u dětí a ztráta protilátek u očkovaných lidí je jedním z důvodů rozmáhání spalniček ve společnosti.
FOTO | MAFRA
den ode dne přibývá. Důvodem stoupajícího výskytu spalniček je především nedostatečná proočkovanost u dětí a klesající hladina protilátek u očkované populace. Kromě jedinců, kteří spalničky
v minulosti prokazatelně prodělali, jsou
ohrožení v podstatě všichni,“ uvedla
Medonosová.

Problémem je, že hladina očkovacích
protilátek s věkem a prodělanými nemocemi postupně klesá. „V průběhu času
může dojít až k takzvanému vyvanutí
imunity neboli vyprchání protilátek.
Nejlepší ochranou před nákazou je tedy
přesné zjištění jejich hladiny v těle pomocí krevního testu a přeočkování v pří-

Spalničky jsou onemocnění, které se
projevuje slabostí, bolestí svalů, kloubů, teplotou, zánětem spojivek, nechutenstvím, rýmou a kašlem. Inkubační
doba nemoci trvá až dva týdny, infikovaní lidé se tak mohou volně pohybovat
na veřejnosti.
„Za dva až čtyři dny od prvních projevů se na vnitřní straně tváří v oblasti stoliček mohou objevit bělavé skvrny
a pak dojde k výsevu vyrážky, která
bývá doprovázena teplotami kolem
39 °C,“ popisují odborníci.
Problémem je, že na léčbu spalniček
dosud neexistuje lék a léčit lze pouze
příznaky této nemoci. „Se samotnou infekcí se tělo musí vyrovnat samo. To je
pro organismus náročné, a ne vždy se
s ní úspěšně vypořádá. Pacient by měl
být izolován, pít dostatečné množství tekutin a užívat léky pro srážení teploty,“
uvedla Medonosová.

INZERCE
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bio & eko e-shop

Jsme specializované pracoviště
Poskytujeme komplexní péči –
diagnostiku, léčbu a operace na úrovni
současných poznatků medicíny

Klientům nabízíme:
» plastiku víček a drobné estetické zákroky
» léčbu syndromu suchého oka
» diagnostiku a farmakologickou léčbu zeleného zákalu
» zabýváme se onemocněním sítnice
» specializujeme se na problematiku šedého zákalu včetně
implantace nejmodernějších typů nitroočních čoček
» služby optiky – měření zraku optometristou, prodej
dioptrických a slunečních brýlí, kontaktních čoček,
kapek a roztoků
» akce, slevy

Olivová péce pro vasi
pokozku a vlasy
10 0 %
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Objednat se můžete na telefonních číslech:

595 633 342, 595 633 344
Více informací najdete na:

www.ocnicentrum.agel.cz
www.alp
l pik.cz
k

Nád
ád ra zní 84, Mor
Mor. Ostrrava
ava

+4200 774 775 777

Francouzský herec Jean Gabin: Zdvořilost je úsilí i přes svou znalost lidí zachovávat ...

Tajenka: ... dobré způsoby.
INZERCE

Vsaďte na jistotu se zcela novým
modelem ŠKODA SCALA
Nová ŠKODA SCALA klade důraz na bezpečnost
inspirovanou vozy vyšší třídy. V automobilu, který
je vybaven systémem tísňového volání, až 13
asistenčními systémy a navíc až 9 airbagy, se budete
cítit opravdu bezpečně.
novascala.cz

NOVÁ
ŠKODA
SCALA

Dostane vás. Dál.

DÚOPAM s.r.o.

Vaše účetnictví ve správných rukou

 vedení daňové evidence
 vedení podvojného účetnictví
podnikatelům
 účetní poradenství
 personální a mzdová agenda
 rekonstrukce účetnictví
 daňové poradenství
Kontakt:
• Nádražní 21, 702 00 Ostrava
• Tel: 596 117 230
• Mobil: 603 519 751-2
• E-mail: duopam.sro@tiscali.cz
• www.duopam.cz

ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Auto Heller
Cihelní 3160/49b
702 00 Ostrava
Tel.: 596 606 228, 231
www.autoheller.cz

MALOVÁNÍ + ÚKLID
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
již od

394 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA SCALA: 4,1-5,0 l/100 km, 108-113 g/km

www.bestostrava.cz

✆ 596 133 692

Ostravsko a Karvinsko
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Karvinští zůstali mezi elitou
Stejně jako loni také
letos až v úplně
posledním zápase
sezony fotbalisté MFK
Karviná zvládli boj
o záchranu v 1. lize.
JIŘÍ SEIDL
KARVINÁ | Ač je ortodoxní levák, do
míče se opřel pravou nohou a svým gólem zachránil fotbalistům MFK Karviná
první ligu. Záložník Michal Faško je karvinským hrdinou.
Karvinští v odvetě baráže remizovali
v Jihlavě 1:1. Doma předtím vyhráli 2:1.
„Byly to nervy. Ale ubojovali jsme to.
Srdcem,“ řekl Michal Faško.
O nejdůležitější karvinský gól v sezoně se v 70. minutě postarali střídající hráči. Faško byl na hřišti sotva minutu, Ba
Loua, který po průniku po pravé straně
nahrával, čtyři.
Adriel Ba Loua chyběl v základní sestavě kvůli zdravotním problémům.
„Má je už delší dobu, takže jsme věděli,

Michal Faško (vpravo) se spolu s Benjaminem Čoličem a Jánem Krivákem
raduje z vyrovnávacího gólu v Jihlavě.
FOTO | PETR LEMBERK, MAFRA
že zvládne tak třicet minut,“ řekl karvinský trenér František Straka. „Má obrovskou kvalitu, ale kdybyste viděli, jak je
zatejpovaný... Hlavně se musí dát dohromady zdravotně.“
Michal Faško přišel v zimě na hostování do konce sezony z Grasshopperu
Curych, kde má smlouvu ještě na dva
roky. Přivedl ho trenér Norbert Hrnčár.

INZERCE

Letní výprodeje
zahájeny!

Prodejny v Ostravě
Avion Shopping
Park Ostrava

Futurum Ostrava

Forum Nová
Karolina Ostrava

Slevy platí na označené produkty v prodejnách a e-shopu ALPINE PRO od 31. 5. 2019
do vyprodání zásob. Více na alpinepro.cz.

Jenže toho během jara vystřídal František Straka.
„A dal šanci jiným hráčům, kteří se
chytili, dařilo se, takže jsem musel čekat
na svou šanci,“ připomněl Faško, který
doufal, že po nevydařeném podzimním
hostování v německém Braunschweigu
bude v Karviné hrát. „I v Karviné to pro
mě bylo náročné období a teď se dá říct,

že jsem Karviné zachránil ligu. Ale nechci, aby to vyznělo nějak namyšleně.“
František Straka podotkl, že hráči ho
musejí přesvědčit, aby jim dal příležitost. „Michal je velice dobrý fotbalista,
ale mnohdy nevím, co si mám o něm
myslet,“ řekl kouč. „Má výborné věci,
pak horší. Teď dal gól. Je to ten hrdina,
který se postaral, že jsme zůstali v lize.
Musí však přehodnotit svůj přístup k fotbalu a kvalitu prodat na hřišti.“
Každopádně Karvinští úkol splnili.
„V lize jsme se udrželi jen díky baráži,“ připomněl trenér Straka. „Nebýt jí,
sestoupili jsme. Moje mise byla úspěšná. Cíl, s nímž jsme tady přicházel, vyhnout se přímému sestupu a udržet se
v baráži, se povedl. Obrovskou bojovností, srdcem jsme to ubojovali. Ubojovali.“
Straku těší, že se dokázali vyrovnat
s problémy, které měli při skládání sestavy. „Kvůli zraněním nám chyběli Pavel
Dreksa a Jan Moravec. I proto jsme se tolik trápili,“ tvrdí. „K tomu Záhumenský
se oženil a odjel na Slovensko. Chyběl
nám Letič na kraji obrany. Mít sestavu,
jakou bych si představoval, byly by to
v baráži jiné zápasy.“

KVALITA
ZA SUPER
CENU...

PVCtloušťka
Adore
2,80 mm

nášlapná vrstva 0,20 mm, šíře 4 m,
velký výběr z různých designů
dřeva i dlažby

219,-

akční cena
cen

169,-

Kč/m2

Inspirujte
i jt se ve V
Vaší
ší nejbližší
jbližší prodejně
d j ě BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 59x v ČR

akce

30

_

kusové koberce

415,-

Kč/ks

koberce
na kusové Cosi
Fika a

%

Platí pouze do 30. 6. 2019!

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

cena za rozměr 60x110 cm

kusové koberce

Cosi
5 plus 2 06/2019

-15
při nákupu

290,-

materiál 100% PP Frisé,
výška vlasu 7 mm,
velký výběr vzorů,
barevných kombinací
a rozmerů

Platí do 30. 6. 2019
nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby neručíme.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

BRENO.cz
KUPON NA SLEVU

Fika

389,- 272,-

máme

Kč/ks

největší výběr

koberců, PVC a vinylu

bytové PVC

nabízíme také v šířích

5m

cena za rozměr 60x110

cm

Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí

Poradenství
a individuální přístup

Ř
Řezání podlahové
krytiny na míru
k

O
Obšívání
koberců
k

V
Vaše
zboží Vám
dovezeme po celé ČR
d

K
Koberec
oberec i PVC Vám
profesionálně
p
rofesionálně položíme

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

