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Zlín vyrostl z bronzu

Baťův mrakodrap má za sebou velkou rekonstrukci, láká na obří model města

Příští vydání
23. srpna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stojanech za 14 dní. Kdo si chce zkrátit čekání, může navštívit naše webové
stránky 5plus2.cz, kde pro vás připravíme speciální letní číslo.
Redakce 5plus2
Designér Jan Pavézka, jeden z autorů návrhu, představuje bronzový model Zlína.
JANA FUKSOVÁ
ONDŘEJ HOLUBEC
ZLÍN | Je to fascinující pohled. Desítky
budov vytvářejících podobu Zlína z 50.
let minulého století v jednom obrovském bronzovém modelu. Nevšední
dílo zdobí od letošního léta terasu Baťova mrakodrapu, budovy číslo 21 v továrním areálu.
Sídlo kraje má za sebou rozsáhlé úpravy za 84 milionů, výsledkem jsou zmodernizované expozice, jednotný orientační systém, rekonstrukci má za sebou
páternoster a výměny se dočkaly i rychlovýtahy.
Ta nejzajímavější atrakce ale přibyla
až na vršku šestnáctipatrové budovy.
Obrovský bronzový model o velikosti
5 krát 3 metry vznikal déle než rok a připomíná dobu, kdy vznikaly poslední budovy projektované firmou Baťa.
„Jeho vytvoření byl komplikovaný
proces. Je to jeden z největších bronzových modelů ve střední Evropě vyrobený touto technologií,“ vysvětlil designér Jan Pavézka ze zlínské architekto-

FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

lem roku 1950 a kontrolovali jsme je
s podobou ulic z fotografií a materiálů
nalezených různě po archivech,“ doplnil Pavézka.
Pro představu: baťovský domek v modelu měří 1,5 centimetru, kostel sv. Filipa a Jakuba či Baťův památník by se vešly do dlaně.

Nahoru jel půltunový
model v Baťově kanceláři
8. etáž zdobí busta Jana Antonína
Bati od sochaře Radima Hankeho.
nické kanceláře ellement architects. Autoři modelu museli sesbírat informace
o podobě budov, pak objekty vymodelovat a nechat vytisknout na deseti 3D tiskárnách. Teprve poté se dostal do umělecké slévárny.
„Snažili jsme se do modelu dostat
všechny objekty a budovy, které v té
době existovaly. Používali jsme fotografie z vojenského mapování města ko-

K odlití modelu se použila metoda ztraceného vosku. „Je to velmi stará technika, jejíž použití je zmiňováno již u starých Egypťanů 2500 let před naším letopočtem a po staletí zůstala víceméně nezměněná,“ popsal Michal Horák z umělecké slévárny z Horní Kalné u Vrchlabí.
Model vznikal postupně a do Zlína
jej museli přepravit rozdělený na dvě poloviny. Oba díly, které dohromady váží
přes půl tuny, na terasu vyvezla legendární pojízdná Baťova kancelář ve výtahu.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

KARLŠTEJN I EIFFELOVKA

Kvůli bizarním plánům Němci
za války zavřeli památky ...str. 6

NEOKÁZALÝ HRDINA

Oldřicha Nového i jeho ženu
poslali nacisté do lágru ...str. 8
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Zlínsko a Uherskohradišťsko

„Chytré úly? Včelaři se

Bronzový Zlín
a další lákadla
v mrakodrapu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Model Zlína však není jedinou novinkou, kterou v sídle krajského úřadu ukazují. Obnovy se dočkaly expozice ve 2.,
8. a 16. etáži, které přibližují historii budovy i fenomén firmy Baťa. Vznikl navíc nový ucelený prohlídkový okruh po
budově.
„Dobrou zprávou pro návštěvníky je,
že vstup do všech renovovaných expozic zůstává i nadále zdarma,“ informoval hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
V expozici ve 2. etáži čekají návštěvníky upravené fotografické a textové panely, které se nyní více zaměřují na světový kontext budovy. Součástí je i promítání nového čtyřminutového snímku
o budově a osobnosti architekta Vladimíra Karfíka, který Baťův mrakodrap
navrhoval. Nově je tu pro příchozí k dispozici dotykový monitor umožňující interaktivní prohlídku budovy.
Bronzová busta Jana Antonína Bati
zase doplnila stávající podobiznu Tomáše Bati v 8. etáži. Jejím autorem je akademický sochař Radim Hanke. Ve stejném podlaží je také na jedné ze stěn vysázen plastickým písmem text doprovodu k poslední vůli Tomáše Bati.

Dalekohledy jako na
amerických mrakodrapech
V nejvyšším patře jsou na terase kromě
modelu Zlína také nové dalekohledy. Inspirovány jsou dalekohledy na amerických mrakodrapech a mají na sobě orientační popisky.
Turistům se také zpřístupnil pohled
do strojovny vozíku na údržbu fasády,
který představuje atraktivní technickou
zajímavost. „Expozice na terase je doplněna fotografiemi a texty na téma: Mrakodrap jako demonstrace moci,“ přiblížila mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová.
INZERCE

Kovtranz Zlín - Marek Dynka

Autovrakoviště Kvasice
Tel.: 603 972 558

Odvoz a ekologická
likvidace autovraků.
certiﬁkát o ekologické likvidaci
Vám vystavíme na místě ZDARMA

Za váš autovrak vyplatíme

500 až 1500 Kč

Kam si zajít pro nejlepší
med? Co dokážou
technické vymoženosti?
Proč ženy včelaří jinak
než muži a škodí
opravdu všudypřítomná
řepka? Předseda
zlínských včelařů
Roman Slavík otevřeně
o citlivých tématech.
ONDŘEJ HOLUBEC
ZLÍN | Do dobrodružství mezi úly se
pouští stále více lidí. Ve Zlínském kraji
stoupl počet včelařů jen za posledních
pět let zhruba o deset procent. Má to výhody i nevýhody. Producenti medu na
sebe navzájem mohou pozitivně působit, učit se novým věcem. Na druhou
stranu by se dalo s nadsázkou říct, že začíná být „převčeleno“.
„Pravdou je, že koncentrace včelařů
v některých regionech je natolik velká,
že krajina nemusí uživit všechny včely.
Na druhou stranu jsme v situaci, kdy
každoročně řada včelstev nepřežije
zimu,“ říká Roman Slavík, který vede
od roku 2015 okresní organizaci včelařů na Zlínsku a je také předsedou krajského koordinačního výboru Českého
svazu včelařů. Sám je typem včelaře,
který s nadšením objevuje nové technologie, a v rozhovoru tvrdí, že zásadní by
pro včelaře mělo být vzdělání.

O tom, kolik bude medu
„Nečekáme žádnou oslnivou sezonu, na
druhou stranu ani výrazný propadák.
Příroda nám to trochu zkomplikovala.
Na začátku roku včely nestihly zesílit.
V posledních letech je to tak, že naráz
současně vykvete velké množství rostlin, ovocných stromů i významné zemědělské plodiny a včely pak nestíhají opylovat všechny květy.
Do poloviny května jsme měli navíc
chladné a deštivé počasí, včely trpěly
hladem a zkonzumovaly si zásoby.
Mokrý květen ale zase nastartoval poměrně slušnou medovicovou snůšku, ta
loni skoro nebyla. Sečteno a podtrženo
to vychází na průměr. Před čtyřmi pěti
lety jsme vytočili až 35 kilogramů
medu z jednoho úlu, letos to odhaduji
na průměr do 20 kilogramů na jeden úl.
Může se stát, že někteří včelaři v zimě
už med na prodej mít nebudou.“

Roman Slavík je nadšenec, který včelařství vyučuje na vysoké škole a zajímá
se o nejmodernější metody.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

O tom, proč je u nás levno
„Statistiky EU ukazují, že v Evropě se
prodává kilo medu od 5 do 18 eur, což
je velký rozptyl. V Česku se pohybujeme při spodní hranici. Počítáme s tím,

Roman Slavík

(42 let)
vystudoval magisterský obor
technologie životního prostředí
na UTB ve Zlíně
■ o včelařství přednáší na Fakultě
veřejnosprávních
a ekonomických studií
v Uherském Hradišti, Vysoké
školy Jagiellońské v Toruni
■ organizuje odborné přednášky
a včelařské kurzy nejen pro
začátečníky
■ věnuje se osvětě a zavádění
nové metody hypertermického
ošetřování včelího plodu do
včelařské praxe
■

že květový med bude letos stát v průměru 160 korun, medovicový 200 korun za
kilogram.
Souvisí to s tím, že na rozdíl od západních států, kde je včelařství vysoce profesionalizované, máme v Česku přibližně 80 % takzvaných hobby včelařů. Ti
převážně produkují med, který dávají rodině a známým, a přebytek prodávají za
relativně nízké částky nebo jej dávají do
výkupu, kde ceny jsou taky nízké. Sám
znám lokality v České republice, kde se
med prodává i za 80 korun kilogram,
což je naprosto mimo realitu.“

O hledání nejlepšího medu
„Lidé jsou pochopitelně nedůvěřiví,
vždyť med patří mezi nejfalšovanější potraviny u nás. Rada je ale velmi jednoduchá. Najděte v okolí blízkého včelaře
a domluvte si u něj návštěvu. Podívejte
se, jak pracuje se včelami, jak získává
med při medobraní, a ideálně když vás
do toho procesu přímo zapojí.“
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tu s novinkami teprv seznamují“
O zdravějších včelách

O „fenoménu řepka“

„Když jsem přebíral funkci předsedy,
byla tu alarmující situace, Zlínský kraj
měl nejvíc ohnisek moru včelího plodu
v zemi. Nyní se naštěstí vše zlepšuje,
díky skvělé práci Státní veterinární správy. Nyní jsme zhruba na polovině ohnisek co před pěti lety a dá se odhadnout,
že trend je klesající. Každopádně však
stále nemůžeme tvrdit, že jsme se problému s morem zbavili.“

„Samotná plodina je pro včely přínosná. Je vysoce nektarodárná a máme z ní
výborný květový med. Jsou s ní ale spojeny dva problémy. Prvním jsou postřiky, které se dělají, aby řepka dobře rostla a dala se sklidit jako kvalitní produkt.
Druhá věc je, že včely odkázané jen na
řepkovou monokulturu nejsou v ideálním prostředí s pestrou stravou.“

O ženách mezi úly

O moderních technologiích
„K dispozici jsou například inteligentní
úly, které se dají řídit na dálku. Můžete
sledovat letovou aktivitu včel, meteorologické vlivy, analyzovat zvuky u úlů,
včelám třeba v době chemických postřiků zamezit, aby vyletovaly z úlu. S nadsázkou se dá říct, že můžete včelařit
a být vzdálení dvě stě kilometrů daleko.
Těch nových technologických vymožeností je hodně. Zatímco my se s těmito
novinkami teprve seznamujeme, v zahraničí je přínos více viditelný.“

Zkušený včelař Jiří Kalenda z Lípy kontroluje úly. Letošní sezonu hodnotí
jako průměrnou, s horší květovou a lepší medovicovou snůškou.

„Žen mezi včelaři přibývá, i když stále
platí, že chov včel je především mužská
doména. Je ale zajímavé pozorovat rozdíl v mužském a ženském přístupu. Všímám si toho při různých kurzech. Přijde
mi, že ženy se ke včelám chovají jako
k dětem, dávají včelám větší mateřskou
péči, berou to jako poslání, přístup k životu. Jde jim o kvalitu a o zdravý přírodní produkt. Chlapi jsou mnohem pragmatičtější. Když jim včelstvo pojde, nelámou si s tím hlavu a pořídí nové. Jde
jim spíše o požitek a kvantitu.“

O krádežích
„Kriminalita je bohužel v tomto oboru
častá věc a vyplatí se chránit. Možností
je několik. Například úlové váhy. Pokud s úlem někdo manipuluje, váhy zaznamenají změnu hmotnosti a pošlou
potřebná data včelaři prakticky okamžitě. Mimo to na Zlínsku využíváme
i RFID čipy zabudované do úlů. Je to nenáročná ochrana, která příliš nestojí. Už
se nám stalo, že jsme díky RFID čipům
našli ukradené úly a prokázali, že se jedná skutečně o naše úly.“
INZERCE

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu o ekologické
likvidaci autovraku NA MÍSTĚ.
Tel.: 777 550 621, 608 749 219

Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

500
až až
1500,1500KčKč
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Česká republika

Už se nechci zpovídat, jestli jdu
Vtip je pro jeho knihy typický, přesto teprve nyní
Michal Viewegh cítí, že píše román opravdu
humoristický. „Zní to bizarně, ale někdy se
u počítače nad svým textem sám směju,“ líčí vznik
nové knihy, která bude následovat po Povídkách
o nelásce vydaných na jaře. „Skutečně humoristický
román je v našem řemesle jedna z nejtěžších věcí
a moje nenaplněná ambice,“ vysvětluje spisovatel.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ačkoliv tomu název Vieweghovy
poslední knihy Povídky o nelásce úplně
nenapovídá, právě láska a její podoby
jsou pro něj jako autora stále složitější
motiv. „Variací na téma láska je sto tisíc a vymyslet novou je téměř nemožné,“ popisuje spisovatelské trable.
Potkáváme se v kavárně, což je takové tradiční místo nejen pro rozhovory, ale také pro spisovatele a jejich
tvůrčí práci. Také to tak máte? Píšete
někdy po kavárnách?
Často ze Sázavy, kde bydlím, jezdím za
různými povinnostmi do Prahy, a nejednou mi třeba mezi návštěvou lékaře
v IKEMu a pracovní schůzkou v centru
vznikne i i několikahodinový prostoj. Během něj opravdu většinou sedím někde
v kavárně, ale není to tak, že bych tam vyloženě psal knihu. Spíš si píšu poznámky,
přemýšlím nad dějem a podobně. Na vlastní psaní se člověk musí opravdu soustředit – a domácí pracovna je přeci jenom
klidnější a navíc příjemnější prostředí.
Máte jenom jedno místo, kde píšete?
Téměř celý život píšu doma. Posledních
asi deset let využívám v sázavském domě
hostinský pokoj se samostatným vstupem, což je pro spisovatele ideální místo.
Tam mě opravdu nikdo neruší. Píšu tam
už asi dvanáct let.
Vaše zatím poslední kniha se jmenuje
Povídky o nelásce. Název je výmluvný a poměrně trefně vystihuje všech
dvanáct příběhů. Co byste o téhle sbírce řekl vy sám?

Není to úplně optimistický pohled na partnerské vztahy. Říká se, že jak žijeme, tak
i píšeme – a i moje psaní je samozřejmě
mou životní zkušeností zahrnující mimo
jiné dva rozvody poznamenané. Nejsem
přehnaný vztahový optimista.
V jednom rozhovoru zhruba před
rokem jste řekl, že některá témata
pro psaní už pro vás nejsou zajímavá
a spíše vás nudí. Zmínil jste mezi nimi
i právě lásku.
To bylo jenom takové rouhavé, záměrně
provokativní vyjádření. Pro mě jako prozaika je láska hlavně řemeslný problém,
nikoli psychologický. Nešlo o to, jaký
vztah k lásce mám já jako člověk, ale o to,
jaký vztah mám coby autor k lásce jako tématu. Variací na téma láska je totiž sto tisíc – v nejrůznějších filmech, divadelních
hrách, románech, povídkách, novelách – a vymyslet novou variaci je téměř
nemožné, všechno jsou jen obměny již
dávno existujícího. Ne, že by v novém románu, který zrovna píšu, láska nebyla.
Ale jsou tam i jiné mezilidské vztahy –
sousedské, kamarádské, čistě erotické… Plus pár témat, která s láskou úplně nesouvisí.

víc mi nový román, který mě právě zaměstnává, znovu přinesl radost ze psaní.
Píšu i deset hodin denně, a ani o tom občas nevím. V minulých několika letech se
mi stávalo, že jsem chodil do pracovny,
aniž jsem byl o námětu knihy, kterou jsem
psal, úplně přesvědčený… Teď mám ale
námět, kterému od začátku věřím a který
mě hodně baví.
Můžete tedy nastínit, o čem nová kniha bude?
Je to příběh tří kamarádek, z nichž jedna
je vdaná, druhá rozvedená a třetí je vdova.
Tyhle tři ženy společně vyrazí na letní hudební festival a všechny tři tam celkem
dost řádí. Vdaná s sebou navíc bere jakýsi přívažek na cestu v podobě
manžela – který pak, chudák,
přihlíží všemu, co se tam
děje. Je to pokus o humoristický román. Vždycky
jsem přiznával, že je to
má nenaplněná ambice,
protože napsat dobrý,
skutečně vtipný humoristický román je podle
mě v našem řemesle jedna z nejtěžších věcí.

Vy máte pocit, že jste dosud nenapsal
humoristickou knihu?
Částečně opravdu ano, i když Báječná léta
pod psa by se za humoristický román nejspíš považovat dala, Účastníci zájezdu asi
do jisté míry také. Jsou tam mnohá humorná místa, ale v podtextu jsou v obou těch
příbězích i vážné a smutné věci. Ale tak
dobře, abych byl přesnější: Přál bych si napsat román, v němž bude humor ještě výraznější… Cítím, že by se to mohlo podařit, protože teď se psaním opravdu bavím.
To, co nyní řeknu, bude vypadat hodně bizarně: Stává se mi, že se v pracovně u počítače nad svým textem sám směju. To je
ale asi podmínka, aby se pak při čtení zasmál i někdo jiný.
Kromě psaní vám teď určitě
dělá radost také jedna maličká osoba. Nedávno jste
se prý stal dědečkem.
Musím dodat, že hrdým dědečkem. V sedmapadesáti už na
to samozřejmě mám věk, ostatně jsem se dědečkem mohl
klidně stát i mnohem dřív, protože dceru – maminku vnoučka – jsem měl už ve dvaceti.

Před pěti lety jste prodělal vážnou
zdravotní příhodu, jejíž následky vás do určité míry provázejí
dodnes. Jak moc je psaní jiné
od momentu, kdy vám praskla
aorta?
Ještě před dvěma třemi lety bych
vám řekl, že ten rozdíl je zcela zásadní. Že píšu úplně jinak a že
i moje témata jsou logicky temnější.
Nemoc, rozvod a všechny problémy,
které jsem měl, se na psaní logicky musely odrazit. Teď už jsem se ale, doufám,
posunul dál. Žiju skoro stejně jako před
onou událostí – a cítím se spokojeně. Na-

Michal Viewegh

Narodil se 31. března 1962 v Praze. Absolvoval gymnázium, poté studoval politickou
ekonomii, ovšem po třech semestrech toho nechal a šel pracovat jako noční vrátný.
Později vystudoval češtinu a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
■ Pracoval v nakladatelství, byl učitelem, začal psát vlastní povídky a knihy. Z počátku kariéry
se proslavil romány Báječná léta pod psa (1992) a Výchova dívek v Čechách (1994).
■ Od roku 1995 je autorem na volné noze. Dostal několik ocenění, například Magnesia Litera
za rok 2005. Jeho knih se prodal více než milion výtisků.
■ Na konci roku 2012 mu praskla aorta a bojoval o život. Po náročné rehabilitaci se vrátil k práci,
s následky se podle svých slov ovšem potýká dodnes.
■ Byl dvakrát ženatý, má tři dcery.
■

FOTO | DAVID NEFF, MAFRA

Česká republika

9. srpna 2019 5

na fotbal či na kafe s exmilenkou
Zatím jsem dědečkem spíš formálně, kočárek jsem vezl jen asi dvakrát. Ale moje
dcera Míša se v létě chystá ke mně na Sázavu, takže si vnouče užiju. Navíc na
mém pozemku chce stavět dům, čili v budoucnosti je uvidím každý den.
Takže se obklopíte rodinou.
Přesně tak. Kousek ode mě už teď bydlí
maminka a také brácha s manželkou a synkem. Jsme celkem soudržná rodina,
i když já teď mámu i oba bráchy trochu zanedbávám, protože mi psaní požírá víc
času než v době, kdy jsem byl ještě zdravý – líp jsem se soustředil, víc si pamatoval. Nicméně třeba scéna, kdy máma zavolá, ať si přijdu pro jídlo, já vyjdu z domu
s prázdným talířem a vracím se obratem
s ještě teplým obědem, je naprosto reálná.
Takhle to u nás prostě chodí.
Jak jste na začátku sám zmínil, kromě
zdravotních potíží vaši tvorbu ovlivnil
také druhý rozvod před čtyřmi lety.
Už delší dobu ale opět nejste sám
a máte po svém boku partnerku. Jste
typ, který může být v pohodě dlouhodobě bez ženského protějšku? Někteří muži si ve staromládeneckém životě libují, tak mě zajímá, jak jste tohle
období zvládal vy.
Rozumím vám. Když jsem učil na základce, měl jsem staršího kolegu, který žil léta
sám. Vlastně mu to vyhovovalo a partnerku si už ani nehledal. Já ale nejsem vyloženě samotář. Situaci, kdy člověk bydlí po
rozvodu nějakou dobu sám, jsem už zažil
dvakrát. Myslím proto, že sám být umím
a že mě to nijak netraumatizuje, a dokonce mi to v mnoha ohledech vyhovuje. Ale
je rozdíl mezi tím bydlet sám a mít kolem
sebe přítelkyni, rodinu a spoustu přáINZERCE

Místo luxusu zmatek na letišti i v hotelu
Mezi českými spisovateli patřil Michal Viewegh k továrnám na peníze. Uměl vydělat hodně
sobě i nakladateli, jeho knížky kupovaly statisíce lidí. „V období, kdy se mi opravdu dařilo
a kdy se navíc knihy prodávaly mnohem víc než dneska, patřily k mému životu luxusní
dovolené. Tenkrát se třeba jen Účastníků zájezdu prodalo přes dvě stě tisíc
výtisků. To jsou dnes neuvěřitelná čísla,“ srovnává Viewegh. Poté, co se ale
musel vypořádat s následky prasklé aorty, daleké cesty už tolik
nevyhledává. „Kdyby mě teď někdo mohl kouzelným sluchátkem odnést
na Maledivy, určitě bych se nebránil. Jenže když si představím všechen
ten stres kolem cesty a hlavně těch asi patnáct nebo kolik hodin
v letadle, zase tolik mě to neláká,“ říká přesvědčivě. „Pořád se ještě
potýkám s výraznými hendikepy, které se týkají paměti, pozornosti
a prostorové orientace. Zrovna tyhle tři věci jsou pro cestování
tragické hendikepy. Když neustále bloudíte v hotelu,
zapomenete pas v letištní kavárně, do které vás pak už
z odletové haly musejí doprovodit celník a policista
(a potom jen tak tak stíháte letadlo), nebo když necháte
telefon v palubní přihrádce auta na odlehlém letištním
parkovišti, kam už se zpátky nedostanete, není to opravdu
nic příjemného,“ vysvětluje.

V časech největší slávy se knihy Michala Viewegha (na snímku z roku 2007) prodávaly
v desítkách i stovkách tisíc kusů. FOTO | MAFRA
tel – a situací, kdy člověk žije opravdu sám
a nemá ani moc blízkých nebo kamarádů.
To pak může být tragické. Mně se naštěstí
nic takového nestalo. Bráchu mám padesát metrů od svého domu, maminku sedmdesát a všude okolo prima sousedy, takže
opravdu sám jsem vlastně nikdy nebyl.
A navíc když zvednu telefon, vždycky
za mnou někdo z Prahy přijede.
Takže vám život ve dvou nechyběl?
Samota samozřejmě může být příjemná
i depresivní. Těsně po rozvodu jsem zažil
i takové ty dny, kdy víte, že všechny rodiny v okolí čeká nedělní oběd – a vás zrovna nikdo nepozval. Nebo v mém případě

spíš pozval a já na to zapomněl a už mi
pak bylo trapné se ptát, jestli jsem byl pozvaný. Takže si potom na pánvi klohním
míchaná vajíčka, zatímco z domů nerozvedených sousedů cítím vůni řízků nebo
pečené kachny. To jsou takové truchlivé
chvíle nás rozvedených, ale jinak to, myslím si, zvládám vcelku dobře. A teď už mi
navíc přítelkyně Monika občas uvaří.
A když ne, pozvu se k ní domů, k bráchovi nebo k mámě sám. (úsměv)
Odrazily se dva rozvody nějak
na tom, jak dnes přistupujete k lásce
a partnerství?
Po dvou takhle velkých životních zklamá-

ních samozřejmě už žádná další zažít nechcete, takže jste opatrnější. Je mi sedmapadesát, a tudíž mě čeká – budu-li optimista – ještě dvacet třicet let. Musím si proto
klást otázku, jak chci tyhle zcela konkrétní zbylé roky prožít. To, co je přede
mnou, není už jaksi žádné „nekonečno“,
nýbrž až děsivě omezený počet let. A já se
tudíž nemůžu chovat bezstarostně. Člověk v mém věku by si měl říct, co ještě ještě od zbytku života chce a co už ne.
A to ve vašem případě vypadá jak?
Uvedu ilustrativní příklad, byť zdánlivě banální. Když mi nečekaně zavolají sázavští
kamarádi, že za hodinu se jde na fotbal
a pak do hospody, už vážně nechci nikomu odpovídat na otázku: „Ty jdeš zase na
fotbal a pak ještě do hospody?!“ To je jen
jeden tuctový příklad ze stovek jiných
partnerských sporů, které samozřejmě bývají i mnohem vážnější. Takhle já už ale
žít nechci – a nebudu! Když mi zavolá kamarádka nebo dokonce exmilenka, jestli
s ní zajdu v Praze na oběd či na kafe, tak
pokud skutečně chci, samozřejmě s ní na
kafe či oběd jdu. Své současné partnerce
bych v podobné situaci pochopitelně také
nebránil. Nejsme vzájemní otroci. Už nikdy nebudu otročit něčí představě o vztahu. Je fér si všechno tohle ujasnit hned na
začátku. My s Monikou to udělali a někdy
to dokonce i funguje. (úsměv)
Říkáte, že jste si ujasnil, co od života
chcete. Co to tedy je?
„Vyloupnout ze svého života ustálenou
sedlinu zvyků a činností, které mám rád,
a těch se pak držet.“ To volně cituji Marcela Prousta z Hledání ztraceného času.
Vystihuje přesně to, co bych po zbytek
svého života chtěl dělat.

6 9. srpna 2019

Česká republika

Kvůli bizarním plánům
nacisté zavřeli památky
Řada historických objektů světového významu byla
za druhé světové války uzavřena. „Obyčejní“ lidé
nesměli na Karlštejn ani na pařížskou Eiffelovku.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | České hrady a zámky se lidem začaly otvírat po rozpadu Rakouska-Uherska. Z rukou šlechty přecházely pod taktovkou pozemkových reforem nové československé vlády do majetku státu.
Ten je postupně zpřístupnil – třeba Křivoklát v roce 1921, Konopiště o pět let
později. Rodící se turismus ale utnula
2. světová válka a významné památky
si Němci zabrali pro sebe.
To, co se v útrobách hradů a zámků
dělo, by obyčejné lidi sotva napadlo.
V chorých nacistických hlavách se zrodily bizarní plány – ve Veltrusech vychovávali v projektu Lebensborn „čisté
árijce“, na Zbirohu hledali tajemnou
sílu země, na horách cvičili mise do
Antarktidy. Většina památek ale sloužila jako školy, sídla pohlavárů či jako
ústředí nacistických organizací.

poru osídlování země české a moravské. Němci sem rádi chodili na divadelní představení, ale i na prohlídky.
V roce 1943 na hrad zavítalo skoro 79 tisíc návštěvníků, zejména vojáků Wehrmachtu a Hitlerjugend. Židům byl vstup
na hrad přísně zakázán.
Tip: Každou středu až do konce srpna je na Karlštejně zvláštní prohlídka
zvaná Večerní putování. Vstup pro dospělé činí 230 Kč.

Lebensborn. Pramen
života ve Veltrusech

Karlštejn 1943: 79 tisíc
pravých Němců. Židi ne

Karlštejn, kde byl první návštěvní řád sepsán v roce
1911, má mezi památkami zvláštní postavení. Dá se říct, že posledními majiteli byli jeho zakladatelé Karel IV. a po
něm jeho syn Václav IV.
Další staletí je vnímán jako majetek
českého království. To ovšem Němce
netrápilo. Heydrich sem za války přivedl germanizační úřad – Nadaci pro pod-

Energie ze Zbirohu díky
jaspisu a puklině ve skále

Do Veltrus u Prahy přenesli Němci odporný projekt Lebensborn, tedy Pramen
života. Hlavním úkolem spolku bylo
zplodit a vychovat „árijce s čistou
krví“, kteří zalidní území, jež Němci dobyjí. Do zámku přijížděly mladé
dívky ve věku 18 až 25 let, tzv.
„snoubenky vlasti“. V jejich plodné dny dorazili němečtí vojáci,
hlavně za odměnu. Vybrané
Němky oplodnili a vrátili se ke
svým útvarům. Těhotné ženy
pak odcestovaly „slehnout“ do
četných „Lebensborn“ porodnic, kde jim děti byly odebrány a
určeny k adopci. Počet narozených
„ubožátek“ v mnoha domech Lebensbornu se odhaduje na 40 tisíc.
Tip: V sobotu 10. srpna začnou na
zámku Dožínky hraběte Chotka. Kromě
trhů či divadla bude i módní přehlídka s
koňmi na téma Dámské sedlo v průběhu
věků. Vstup 50 Kč.

Když na zámku Zbiroh mezi Prahou a Plzní dokončil v roce
1928 Alfons Mucha
slavnou Slovanskou
epopej, netušil, že o
patnáct let později
všechny
zámecké
komnaty zabere SS a
německá radiotelegraJaspis
fická služba. Důvodem byla hornina jaspis, která je ve skále pod zámkem a která skvěle odráží a
zesiluje rádiové vlny.
Kromě toho byla ve sklepení objevena trhlina, kterou znali už Keltové a staří Slované, z níž prý vyvěrá silná energie. Okultismem posedlí nacističtí pohlaváři se kolem zvláštního místa scházeli a oblečeni v černých uniformách se
oddávali seancím.
Tip: Každou prázdninovou středu zde
pořádají noční prohlídku, poslední víkend v srpnu pak velkou rytířskou bitvu.

Z Luční boudy do Tibetu
nebo až na Antarktidu

Nejen hrady a zámky, nacisté zabrali
také hory. Poté, co Němci obsadili české pohraničí včetně Sněžky, byla nej-

Když v roce 1940 Hitler dobyl
Paříž, odbojáři přeřezali kabely od výtahů Eiffelovky. Vůdce zůstal dole. Francouzský
symbol nenáviděl a při ústupu o čtyři roky později nařídil
jeho zničení.
FOTO | MAFRA
vyšším bodem protektorátu Lysá
hora (1323 m n. m,) v Beskydech.
Z Krkonoš se staly Riesengebirge
a z tamní turisticky oblíbené Luční boudy Wiesenbaude. Bouda
sloužila jako výcvikové středisko, školily se zde letecké radistky, ale
připravovaly se tu i tajné mise. Nacističtí vědci a špioni měli z Luční vyjíždět
za záhadami Tibetu a hledat mnichy s
nadpřirozenými schopnostmi, plánovaly se i výpravy do Antarktidy.
Tip: Na Luční boudě ochutnejte pivo
Paroháč z tamního nejvýše položeného
pivovaru v Evropě.

Eiffelova věž: odboj uřezal
kabely a naštval Hitlera
Na dominantu Paříže vystoupaly v roce
jejího otevření (1889) skoro 2 miliony
lidí. Návštěvnost se zvyšovala až do první světové války, kdy byla věž uzavřena. Když Francii porazili v roce 1940 nacisté, Eiffelovka se uzavřela znovu.
Němci se z jejího vrcholu kochali pohledem na dobyté město, francouzský
odboj jim alespoň přeřezal kabely od výtahů, aby to neměli tak jednoduché.
Když se válka obrátila, zuřivý pološílený Hitler dal rozkaz Eiffelovu věž strhnout. Stejně jako další pařížské památky. Dietrich von Choltitz, nacistický guvernér Paříže, rozkaz ale nesplnil. Měl
prý město moc rád.
Tip: Výtahem na věž se dnes dostanete za 25,5 euro. Kus cesty výtahem a kus
pěšky pak vyjde na 19,40 euro.
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Škola Hitlerjugend
v jihlavském lesoparku

takovou školou na českém území, na začátku války fungovalo celkem 30 podobných institucí se šesti tisíci žáky. Důraz byl kladen na budování pocitu nadřazenosti studentů a také na tělesnou zdatnost, zejména box byl na přání Hitlera
nedílnou součástí studia končícího maturitou.
Tip: Vydejte se do hlubin zámku Ploskovice, kde jsou nádherné umělé vodní
jeskyně zvané grotty.

Škola Adolfa Hitlera Čechy a Morava
– tak se jmenovala první škola
Hitlerjugend na českém území, která
přijala své první žáky už počátkem
ledna roku 1944. Právě tehdy sem přicházeli jak vychovatelé, tak žáci.
Studenti ovládající češtinu měli později vykonávat funkce komisařů v českých zemích. Nacistická škola v jihlavském lesoparku Heulos byla vybudována celá z kamene a ve starogermánském
stylu. Po válce zde bydleli studenti českých škol, v 90. letech byl objekt opuštěný a chátral, následně byl opraven a
dnes funguje jako školicí středisko Policejního prezidia.
Tip: Při prohlídce parku Heulos je od
zámečku možné po několika minutách
dojít až k jihlavské zoo.

Na Benešovsku „ostrůvky“
pro cvičení i život armády

Ploskovice: Národně
politický výchovný ústav
Dne 10. října 1940 byla na zámku Ploskovice nedaleko Litoměřic otevřena
tzv. NAPOLA, zkratka pro „národně politický výchovný ústav“.
V tomto spolku se vychovávaly elity
třetí říše – budoucí důstojníci, kteří měli
stanout v čele dobytých území. Ploskovice s kapacitou 200 chlapců byly první

Budovy „hrádku“ v jihlavském parku Heulos (nahoře) sloužily rok coby škola Hitlerjugend. Vlevo NAPOLA s nadějnými chlapci. Vpravo meandr Vltavy
z vyhlídky Máj, kde řeka razí cestu ze Slap do Štěchovic.
FOTO | MAFRA

Na 30 tisíc lidí, 70 obcí a 180 osad – to
byl plán vytvoření německého vojenského prostoru v samém středu protektorátu. Z obcí se postupně vystěhovalo původní obyvatelstvo, aby zde mohla cvičit a žít německá armáda.
V plánu bylo i vyklizení celého Benešova, z něhož se mělo stát město
SS-Stadt Böhmen. Souvislý celek Čechů a Moravanů měly postupně rozdrobit německé „ostrůvky“ s cílem dosáhnout tak zvaného konečného vyřešení
české otázky, tedy germanizace českého národa.
Tip: Benešovsko je plné krásných koutů přírody. Voda a lesy plné hub jsou
v okolí přehrady Slapy. V posledních
měsících se zde opravily a otevřely nové
kempy, třeba Maják u Nalžovic.

INZERCE

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

Přijmeme

pracovnici/ka úklidu NC
na HPP, DPČ a DPP ve Zlíně.
Poskytujeme příspěvek na dopravu.
Mzda 100 Kč na hodinu.

Tel.: 739 613 206.

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ
K
O SKVĚLÉ
CENY

Služba SMS-INFO zdarma
– rychlá informace o haváriích
a odstávkách vody do Vašeho mobilu
V suchém letním období, kdy může docházet k častějším poruchám
na vodovodním potrubí, by rychlá informace prostřednictvím naší
bezplatné SMS zprávy mohla přijít vhod. Nenechte se zaskočit
případnou odstávkou, či havárií vody a spolehněte se na včasné
informace přímo do Vašeho mobilu.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. prostřednictvím služby SMSINFO rozesílá zdarma svým zákazníkům důležité informace o haváriích
nebo odstávkách vody, včetně předpokládaného termínu ukončení odstávky,
či poskytnutém náhradním zásobování vodou již od roku 2007. Doposud se
k této službě na Moravě přihlásilo již více než 17 tisíc zákazníků a jejich
počet neustále roste.
Ke službě SMS-INFO je nutná pouze registrace, kterou je možné provést
na www.voda-info.cz, na zákaznických linkách 840 668 668 nebo
601 276 276, či zaslat SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112, kdy
bude operátor klienta kontaktovat a provede s ním rychlou a pohodlnou
registraci této služby.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 • 601 276 276

www.smv.cz

společenské večery ▪ vyhlídkové lety balonem ▪ jízdní kola ▪ tablet
▪ pobyty na hausbótech a lodích ▪ poukazy na módní pánskou
konfekci ▪ pobytové poukazy ▪ kolobežka ▪ jazykové kurzy
▪ zážitkové vaření piva ▪ zahradní lehátka ▪ vstupenky do kina
▪ poukazy na občerstvení, zboží a služby ad.
WWW.AQUAPARK-UH.CZ
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Neokázalý hrdina. Nový
chránil ženu před nacisty
Filmová hvězda Oldřich Nový, od jehož narození 7. srpna
uplynulo 120 let, se za protektorátu odmítl rozvést se
svou manželkou židovského původu a raději nastoupil
transport do nacistického lágru. I v takové situaci navíc
pomáhal ostatním, třeba herci Janu Skopečkovi.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Byl to jeden z paradoxů té šílené
doby. Oldřich Nový, spolu s Vlastou Burianem asi největší hvězda prvorepublikové kinematografie, natáčel i v prvních letech protektorátu jednu veselohru za druhou. Přitom
už v té době tato obdivovaná hvězda čelila
útokům fašistického tisku i nacistických mocipánů, a to kvůli židovskému původu manželky Alice. Nacisté na něj tlačili, aby se s ní
rozvedl. To však slavný elegán odmítal. Věděl, že už by pak svou ženu neměl jak chránit. Smrt tak nakonec hrozila oběma.
Oldřich Nový, od jehož narození 7. srpna uplynulo 120 let, se s fotografkou Alicí
Wienerovou-Mahlerovou oženil v roce
1936 po osmiletém vztahu. Od února
1937 spolu vychovávali dceru Janu, která
ovšem byla Nového nemanželským dítětem. Za protektorátu herec balancoval na
hodně vratké bárce. Díky svému vlivu
sice několikrát odvrátil zatčení a deportaci své ženy, ovšem nacistům nakonec došla trpělivost. Rasově
smíšené manželství už nehodlali tolerovat ani u tolik populární osobnosti. Po snímku Va-

lentin Dobrotivý z roku 1942 již Nový nebyl tak často obsazován a v závěru roku
1944 si okupanti přišli pro jeho manželku
Alici. Deportována byla do terezínského
ghetta. Zoufalý Oldřich Nový ztrácel naději. A to o to více, když byl v lednu 1945
sám povolán do internačního tábora na
pražském Hagiboru. O dceru Janu
se postarala kmotra Hana Vítová,
taktéž slavná herečka.

„Zachránil mi život“
Oldřich Nový poté musel jako jeden
z mnoha nastoupit na žižkovském
nákladovém nádraží do vlaku, přesněji do nákladního vozu „dobytčáku“, který jej odvezl do tábora
Osterode-Harz v Sasku. Před cestou se na nástupišti potkal i
se svým mladým hereckým kolegou Janem
Skopečkem. „Čekali jsme na trans-

port do koncentračního tábora. Už doma
před zatčením jsem měl horečku. Byla mi
zima, přesto jsem usnul. Probudil jsem se,
když jsem ucítil cizí ruku na čele. ‚Chlapče, máte horečku,‘ zaslechl jsem povědomý hlas. Uviděl jsem Oldřicha Nového.
Podal mi několik tabletek aspirinu. Jsem
přesvědčen, že mi zachránil život,“ vzpomínal Skopeček, který se později proslavil
například filmem Tři chlapi v chalupě.
Nový v lágru v Sasku zůstal uvězněný do
poloviny dubna 1945. Později
o svých zážitcích odmítal hovořit, bylo to
pro něj tabu.
Táborovépeklo přežila
i
Alice,
ovšem nepochybně i vlivem
těchto traumat se
u ní začala projevovat schizofrenie. Vždyť za války přišla o polovinu
rodiny.
(mb)

Oldřich Nový a jeho žena
Alice, které říkal Lízinka.
FOTO | ARCHIV MAFRA
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Herci proti Hitlerovi
Karel Höger
V letech 1943 a 1944
byl kurýrem mezi
odbojovými skupinami
na Moravě a v Praze.
Pod krycími jmény Eva
036 a Kolanda 036
předával šifrované zprávy. Kromě toho
tento oblíbený herec finančně podporoval
rodiny, jejíž členové byli zavření ve vězení
nebo v koncentrácích. Po válce o tom
nikdy nemluvil, pravda vyšla najevo až
dlouho po jeho smrti - v roce 2005, kdy
jeho příběh popsala manželka Eva.
Jindřich Plachta
Představitel
introvertních až
bázlivých mužů
s nasazením života
svého i své rodiny ukryl
ve své době jednoho
z nejhledanějších
odbojářů protektorátu - Jana Ziku. Navíc
aby se vyhnul výstupu v pronacistickém
rozhlasovém skeči, raději šel na operaci,
kterou do té doby striktně odmítal.
Raoul Schránil
Spolupracoval s
odbojáři napojenými
na české vojáky z
paravýsadku Carbon.
Na konci války ukryl
dva anglické letce,
kteří uprchli ze zajetí. Ti se po válce herci
ozvali a v dopise mu poděkovali za
pomoc. „Kdyby je tehdy někdo viděl, jak
přelézají plot, a udal to, tak by nás bez
milosti všechny popravili,“ vzpomínal
Schránil později.
Karel Lamač
Herec, scenárista
a hlavně úspěšný
režisér brzy po
začátku okupace
spolu se svým
dvorním
kameramanem Ottou Hellem emigroval
a na západě vstoupil do československé
zahraniční armády. Mimo jiné natáčel
dokumenty o životě čs. letců RAF. Setkal
se i s anglickým ministerským předsedou
Churchillem.

8 920 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Upsání a převod bez poplatků

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

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

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

Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

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

Schválení ČNB

Osobní i elektronická objednávka

Možnost předčasného splacení

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

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

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

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

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

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

Hotel v centru Brna

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ

SENIOŘI NA CESTÁCH
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Jak přečkat nástrahy dovolené
Touha užít si dovolenou
naplno je často silnější
než starost o zdraví.
Snaha šetřit, přílišná
zvědavost, ale i
přeceňování sil. To jsou
věci, které české seniory
za hranicemi dostávají
do nesnází.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Zkušená turistická průvodkyně
Eva Mahrová klade ve všech destinacích, kde běžně působí, svým klientům
pokaždé na srdce, aby pamatovali na tři
základní věci.
„V průvodcovské hantýrce používáme výraz ‚pépézetka‘ – tedy peníze, pas
a zdraví. Samozřejmě je z této trojice
tím nejdůležitějším právě zdraví,“ říká
dáma, která je klientům oporou především v oblasti jihovýchodní Asie.

Indulona na opalování?
Podle ní je u starších lidí na cestách typické šetření peněz. „Ovšem mnohdy i
na úkor zdraví. Často si myslí, že vše je
v rámci zaplacení výdajů na cestovní položky. Nechtějí během zájezdu utrácet
nic navíc a nechtějí se o nic starat,“ vysvětluje s tím, že takový přístup se bohužel odráží takřka všude – například i ve

FOTO | PROFIMEDIA

volbě naprosto nevhodné kosmetiky.
„Například se nechtějí mazat drahými
opalovacími krémy s vysokým faktorem, nebo je úplně zapomenou a v tropické destinaci se mažou Indulonou
nebo něčím podobným, co doma zbylo.
Co je ale důležitější, starší lidé většinou
vůbec v souvislosti s cestováním nemyslí na očkování. I tady samozřejmě mohou hrát roli finance,“ upozorňuje.

Zbytečné přejídání v horku
Také snaha vytěžit z několika dnů v exotickém ráji maximum se může vymstít.
„Aby se peníze za zájezd co nejvíc vrátily, tak například neberou ohled na to,
když je upozorním, aby si na některých
místech dali pozor na maso a raději ho
vynechali. Mám na mysli zvláště horké
oblasti, jako je například Indie v dubnu,
kdy tam panují obrovská vedra,“ upřesňuje Mahrová s tím, že v tuto dobu obec-

ně míří do Indie méně turistů, ale finančně jsou zájezdy mnohem dostupnější.
„Snažím se jim radit, aby se – obzvláště s ohledem na úmorná horka, nepřejídali. Jenže pak stejně většinou vidím všechny ty přeplněné talíře. Chtějí
zkrátka ochutnat všechno, což na jednu
stranu chápu, ale na druhou stranu to
může přinést hazard se zdravím,“ upozorňuje. Její rady přitom vycházejí z
prosté praxe. Až 70 % cestovatelů se v
rozvojových oblastech potýká se zažívacími obtížemi, přičemž pro starší lidi
přirozeně každá zdravotní komplikace
představuje větší zátěž.

Sepsat si všechny své léky
Pro seniory, kteří berou dlouhodobě
denně léky, může znamenat například
průjem podstatně větší problém než jen
hrozbu dehydratace. Může totiž snížit
účinek užívaných léků. Pokud jde o ty,

Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity,
cestovatelům radí sepsat si pro každý
případ názvy veškerých léků, užívanou
dávku, ale také účinnou látku, nikoli
pouze komerční název. Stejně tak může
ušetřit mnoho problémů informovat se
včas o možných interakcích léků a jídla,
protože během zahraničních pobytů se
podstatně mění jídelníček.
I zmiňovanou dehydrataci není dobré
podceňovat. Seniory totiž může ohrožovat z důvodů, které většinu mladších ročníků netrápí. Lidé, které trápí inkontinence, zejména při delších cestách nedodržují pitný režim z obavy, že neudrží
moč. „U žen má také vliv obava ze špatné hygieny záchodů,“ dodává Maďar.

Věděli jste, že…

...cestovatelům dobře známá
pásmová nemoc nebo také jet
lag (tryskáčový syndrom
plynoucí z leteckého překonání
několika časových pásem) má u
starších lidí podstatně delší
a intenzivnější průběh? V boji
s ní pomáhá vystavení se
slunečnímu záření.
■ ...nejrychleji rozvíjející se
segment turistického ruchu –
výletní plavby – jsou zdravotně
rizikovější než cestování
letadlem? A to kvůli potenciálu
k šíření pneumokoků, chřipky
a dalších onemocnění.
■

INZERCE

PrvníklientiRenty z nemovitostivČesku?Častovysokoškolskyvzdělaníodborníci
I senioři si chtějí užívat života: cestovat, dobře jíst, hýčkat své zdraví. Co ale dělat, když starobní důchod
nestačí? Prodat dům, aby byly nějaké peníze?To se nikomu nechce. Rozumíme vám. Naštěstí má tato situace
elegantní, bezpečné řešení. Jmenuje se Renta z nemovitosti a v České republice ji už vyzkoušeli mnozí
právníci a odborníci z řad seniorů.
Proč hned prodávat dům či byt, když si chcete přilepšit k důchodu? Nemovitosti se nezbavujte, byla by to škoda. Raději si
zažádejte o Rentu z nemovitosti. Jde o půjčku, kterou senior nesplácí, protože tato povinnost přechází na dědice. Dům zůstává
stále jeho, nemusí se nikam stěhovat, vše zůstává při starém.
Renta z nemovitosti je jedinečné řešení na důchod, které si
v Česku pomalu a jistě získává důvěru. Naši klienti jsou odvážní
a my jim za to děkujeme. Jsou to často vysokoškolsky vzdělaní odborníci, kteří se nebojí nových věcí a mají přehled. Jsme
rádi, že díky nim se postupně povědomí o Rentě z nemovitosti
rozšiřuje a my můžeme pomoci zlepšit životní standard čím dál
více lidem.
Senioři se dnes dožívají vysokého věku, jsou vitální a mají plno
plánů. Banky jsou ale v půjčování peněz zdrženlivé a navíc se
u nich musí měsíčně splácet. Zjistili jsme, že v zahraničí tento
druh půjčky u seniorů boduje. Proto jsme ji před 5 lety začali
pod názvem Renta z nemovitosti nabízet i my. Jako jediný poskytovatel zpětné hypotéky máme licenci České národní banky.
Peníze vám vyplatíme jednorázově nebo vám každý měsíc zašleme dohodnutou částku. Lze ale zkombinovat i obě nabízené
možnosti. Na co peníze použijete, to je výhradně vaše věc. Ně-

kteří senioři si zkvalitní každodenní život a pečují o sebe, splatí půjčky a úvěry, jiní rekonstruují bydlení, další poznávají cizí
země nebo dají vnoučatům peníze na studia.
Povinnost splatit tuto půjčku vzniká až po smrti seniora nebo
ve chvíli, kdy se rozhodne nemovitost prodat. Dědicové však nemusejí dům prodávat, pokud mají dluh z čeho uhradit. Úrok je
sice o něco vyšší než u klasické hypotéky, ale senior nenese žádná rizika a díky penězům, které dostane ke starobnímu důchodu
navíc, prožije důstojné, plnohodnotné stáří.

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

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

Česká republika

Jen pár minut na grilu
stačí, aby lahodné maso
lososa zpříjemnilo letní
večer. Do jednoduchých
a rychlých receptů
použijeme i lesní houby.
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Losos. Rychle a letně
Losos s houbami

5plus2
■ V KUCHYNI

Karbanátky
z lososa a jednoduchý avokádový salátek
Suroviny asi na 6 karbanátků: 500 g lososa, 1 bílá houska, 50 ml mléka, 1 vejce, 1 lžíce sekaného čerstvého koriandru, 1/2 jarní cibulky, šťáva z cca 1/4 citronu, sůl, pepř. Postup: Porce lososa zbavíme kůže. Maso rozsekáme nožem nebo nahrubo rozmixujeme v kutru. Housku či
rohlík nakrájíme na malé kostičky, přendáme je do mísy a zalijeme mlékem. Přidáme rybí
maso, vejce, nasekaný čerstvý koriandr (klidně můžeme místo něho použít listovou petržel
nebo kopr) a jarní cibulku, šťávu z citronu, sůl a pepř. Vše důkladně smícháme. Těsně před grilováním utvoříme mokrýma rukama z rybí směsi karbanátky, které opečeme z obou stran na
rozpálené mřížce grilu nebo na trošce oleje na pánvi. Podáváme třeba s dipem z osolené zakysané smetany a čerstvého kopru nebo s jednoduchým salátkem, na který budeme potřebovat:
1 až 2 zralá avokáda, 2 střední rajčata, šťávu z 1/2 limetky, sůl a pepř.
Postup: Nasekáme zralé avokádo, které předtím oloupeme a zbavíme
pecky (tu nevyhazujeme). Ke kostičkám avokáda přidáme nakrájená
rajčata, která zbavíme semínek, nakrájíme jen dužinu. Zeleninu zakápneme limetkovou šťávou, osolíme a opepříme. Vše zamícháme.
Tip: Do salátu položíme i pecku, tím pádem avokádo nezhnědne.
INZERCE

BRuNO family park – skvělý vodní
svět a mnoho atrakcí uvnitř!
Hledáte neopakovatelnou zábavu nejen na letní období? Či
snad místo na rodinný vý
v let do
Brna? Máme pro vás tip – BRuNO family park.
V létě jistě oceníte nejen klimatizovanou vnitřní část, ale také vodní
svět a fontány v části venkovní. Náš
rodinný park sídlí v Brně v městské
části Slatina. Je nejmodernějším
herním centrem obdobného typu.
Nachází se u nás přes 40 atrakcí –
tobogány, populární autodrom,
jedinečné lodičky
k v „Mořském
světě“, čtrnáctipatrový labyrint,
dlouhé podzemní nory nebo
třeba lanovka.
Kromě zábavy se u nás může
ete
také skv
k ěle najíst. Rodinná restauPočet atrakcí: Přes 40 uvnitř
a 15 ve venkovní části
Velikost vnitřní části:
4000 m² (otevřen celoročně)
Velikost venkovního areálu:
3700 m² (otevřen od jara do
podzimu)
Stravovací místa: 3
(restaurace Hnízdo, brasserie
Zobka, kavárna v Mláďatech)
Nejdelší tobogán: 38 metrů
Kigginsova 2, Brno-Slatina
www.BrunoFamilyPark.cz

Suroviny: 800 g filetu z lososa, sůl,
mletý bílý pepř, šťáva z 1 citronu,
300 g čerstvých lesních hub, 1 menší
pórek, 50 g másla, 1 lžíce pokrájené petrželky, cherry rajčátka a bylinky (estragon, saturejka, tymián) na ozdobení. Bramborová kaše: 600 g
brambor, 1 větší petržel, 300 ml mléka. Postup: Lososa očistíme
(zbavíme šupin), opláchneme pod studenou vodou, osušíme a popřípadě pinzetou vykostíme. Filet nakrájíme na 8 plátků, které osolíme, opepříme a pokapeme citronovou šťávou. Dáme do chladu odležet. Mezitím oloupeme brambory a petržel. Brambory nakrájíme
na kostky, uvaříme je v osolené vodě, scedíme a necháme okapat.
Petržel nakrájíme na plátky, které dusíme v osoleném mléce doměkka. Podušenou petržel s mlékem rozmixujeme. Brambory s petrželovým pyré rozšťoucháme dohladka a kaši udržujeme teplou.
Žampiony a pórek očistíme, omyjeme a necháme okapat. Houby
nakrájíme na tenké plátky a pórek na kolečka. V pánvi rozehřejeme polovinu másla a zprudka v něm opečeme žampiony. Přidáme
pórek, osolíme a zvolna dusíme asi 5 minut. Nakonec vmícháme
petrželku. V druhé pánvi rozehřejeme zbylé máslo, porce ryby opečeme z obou stran a vyjmeme. Restujeme-li lososa z každé strany
1,5 minuty, je maso uprostřed jen prohřáté. Kdo má rád rybu propečenou, restuje ji déle. Lososa s bramborovou kaší rozdělíme na talíře, přidáme podušenou zeleninu, čerstvá rozpůlená cherry rajčátka
a ozdobíme bylinkami.
Zdroj: coolinarka.cz, iDNES.cz

❊❊

❊
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Když lázně... tak jedině

Františkovy!
Hotel Savoy****
a Hotel Goethe***
přímo v lázeňském centru
nabízí účinnou léčbu na mnoho
zdravotních neduhů.

Vyzkoušejte náš
race Hnízdo, která je
spojena s parkem, má
luxusní design a navíc
ná
ádherný dětský
k koutek.
Pro nejmenší děti do čtyř let
slouží celá sekce „Mláďata“. Kromě
oblíbeného bazénu s kuličkami zde
najdete spoustu hraček, dětskou
k , skluzavku
kuchyňku, průlezky
nebo třeba mechanickou stěnu,
na které se i nejmenší děti mohou
pocvičit v motorice. Veškeré atrakce jsou uvnitř, v létě je navíc k dispozici venkovní areál s úžasným
vodním světem, šlapacími autíčky
k ,
bagjumpem pro odvážné, dalšími
tobogány, hnízdem čápa BRuNA
a mnoho dalšího.
Každý si zde najde přesně to, co
mu vyhovuje. Návštěva BRuNO family parku prostě stojí za to!

v ceně: 14 nocí,
plná penze, 2 lékařská
vyšetření, 36 léčebných
procedur,1 bonusová
služba dle Vašeho
výběru ZDARMA

pobyt bonUS
s cenami

již od 15 490 kč.
A navíc máme novinkU:

do lázní i S vaším
pSím mazlíčkem
Psi jsou v našich
hotelech vítáni.

informace a rezervace:
recepce Hotelu Savoy****
354 203 000
(denně 24 hodin),
recepce@spahotel-savoy.cz

❊❊

recepce Hotelu Goethe***
354 204 000
(denně 24 hodin),
recepce@spahotel-goethe.cz

www.spahotel-savoy.cz
www.spahotel-goethe.cz

❊❊

HUDEBNÍ IMPULSY

Laufer i Pilarka jako Gott
JOSEF VLČEK

R

očník narození 1939 je v české
hudbě výjimečně silný. Osmdesátiny oslavili nejen Karel Gott
a Naďa Urbánková, srpen je ve znamení
dalších dvou hvězd – 9. srpna slaví kulaté narozeniny Eva Pilarová a o tři dny
později Josef Laufer.

S trochou nadsázky lze říci, že mladší
generace zná Evu Pilarovou víc jako autorku vyhlášených kuchařských knih.
Ale fandové zvláště „zlatých šedesátých“ dobře vědí, že legendární Pilarka,
původně studentka operního zpěvu na
JAMU, si získala renomé jako technicky
dokonalá jazzová zpěvačka. Josef Škvorecký o ní píše jako o „FitzPilarce“ a při-

rovnává jí tak k Elle Fitzgeraldové. Na jejím kontě jsou ale také hity s texty Jiřího
Suchého jako Malé kotě nebo adaptace
rock´n´rollu Elvise Presleyho Don´t
Be Cruel pod názvem Co je to láska?.
Pilarová je vynikající zpěvačkou „do
party“. Nesmrtelná jsou její dueta Dotýkat se hvězd s Karlem Gottem, Tam za vodou v rákosí a Ach, ta láska nebeská

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SELVO 41000

79 900 Kč

47 990 Kč
Dojezd 50 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
Hydraulické kotoučové
brzdy
Výkon 1000 W
Nový výrobek
42 prodejen a servisů

Zlín
MARTONI.cz s.r.o., K Pasekám 5680
tel.: 792 304 293, tel.: 608 445 559
Přerov
KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14
tel.: 581 737 028 - 029
Brno – Černovice
Gardentech – Jaroslav Toninger,
Mírová 15, tel.: 548 531 294

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

s Waldemarem Matuškou nebo Amfora,
lexikon a preparát s Naďou Urbánkovou.
V letech 1964, 1965, 1969 a 1972 byla
Zlatou slavicí, v pokladnici české populární hudby jsou její klasické hity jako Rozhoupej zvony, Sekáči jdou nebo Rodeo.
O Pilarové se říkalo, že dokáže s neuvěřitelnou suverenitou zazpívat cokoli. Třeba i Montyho čardáš. Ve své kategorii mohla být hvězdou světového formátu. Měla ale velkou smůlu – narodila
se v zemi a v době, která talentům jejího
rozměru nepřála. A tak se stalo, že kromě Československa mohli její obdivuhodnou pěveckou techniku obdivovat
jen posluchači z východního bloku
nebo z Kuby.

Josef Laufer je naopak spíše světový
typ. Syn Španělky a československého
lékaře se narodil ve Francii na útěku
dvojice z občanské války ve Španělsku
a až do roku 1947 žil v Anglii. V pětašedesátém absolvoval DAMU a herectví
se věnoval i v dobách, kdy byl na veřejnosti víc znám jako zpěvák. Režiséři ho
pro jeho cizokrajný vzhled a jazykové
vybavení rádi obsazovali do rolí cizinců, pokud možno záporáků.
Jako zpěvák měl Laufer dost smůlu
na repertoár. V šedesátých letech, kdy
se většina zpěváků opírala o zázemí malých divadel, dával přednost volnému
spojení s různými soubory. Na svou
dobu byl hodně nezávislý a tím pádem
měl v tehdejším rádiu méně prostoru
než jiní. Nicméně i tak se z písní Kam
zmizel tvůj dětský úsměv nebo Malé
šípy staly ve své době velké hity.
V Lauferových profilech k osmdesátinám se jistě najde hodně prostoru pro
zmínky o pověstné oslavné písni o komunistickém rozvědčíkovi kapitánu Minaříkovi, který chtěl vyhodit do povětří mnichovské ústředí Svobodné Evropy. Slyšelo ji jen poměrně málo lidí, a tak si ho většina bude pamatovat především díky srdceryvné řidičské baladě Sbohem, lásko,
já jedu dál z roku 1986. Pamětníci si možná pustí i jeho diskotékové cover verze
Tak už jsem boty zul (Daddy Cool),
Ďábel diskoték (Disco Duck) a Pásek mi
dej (Y.M.C.A.). Hrávaly se jako o život.
Jak Pilarová, tak i Laufer fušovali do
psaní. Laufer se ale kuchařkám nevěnoval. Má na svém kontě dvě knihy povídek a divadelní hry. Dokonce zkoušel režírovat opery. A jeho nejslavnější role?
Paradoxně nemluvená. Je jedním ze tří
kytaristů, kteří provázejí diváky dějem
filmového muzikálu Starci na chmelu.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 10. srpna 2019
Nova

Prima

Prima cool

6.45 Looney Tunes: Úžasná show II (6, 7) 7.35
Show Toma a Jerryho (9) 7.55 Jak Honza ke
štěstí přišel 9.10 Jak na věc 11.10 Policejní
akademie 5: Nasazení: Miami Beach 13.00
Výměna manželek 14.25 Dvojčata 16.30
Letopisy Narnie: Princ Kaspian 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Astro Boy (24) 6.40 My Little Pony VII
(16) 7.05 M.A.S.H (171) 7.40 M.A.S.H (172) 8.10
M.A.S.H (173) 8.40 Autosalon 9.50 Bikesalon
10.25 Máme rádi Česko 12.10 Karel a já.
Filmová komedie (ČR, 1942) 14.15 Návštěvníci
II: V chodbách času. Komedie (Fr., 1998). Hrají
J. Reno, M. Robinová, Ch. Clavier a další 16.50
Petrolejový princ. Dobrodružný film (N/Jug.,
1965). Hrají S. Granger, P. Brice, W. Barnes
a další 18.55 Velké zprávy 19.40 Divošky
19.55 TOP STAR

7.00 Poslední loď III (8) 7.55 Extant II (13) 8.50 Top
Gear 2008 9.55 Pevnost Boyard (8) 12.25 Re-play
12.55 Futurama X (7) 13.25 Simpsonovi XVIII (7)
13.55 Simpsonovi XVIII (8) 14.25 Simpsonovi XVIII
(9) 14.50 Simpsonovi XVIII (10) 15.20 Futurama X
(8) 15.50 Lovci dinosaurů 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XVIII (11-14) 19.50 Úplně debilní zprávy
20.00 Herkules: Zrození legendy 22.05 Pláž 0.35
Všemocný (22)

20.00 Zázraky přírody
21.10 Báječná Angelika
Dobrodružné romantické
drama (Fr./N/It., 1965). Hrají
M. Mercierová, J.-L. Trintignant,
J. Rochefort, C. Giraud, G. Gemma
a další. Režie B. Borderie
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Mladý Montalbano II
Poctivý zloděj. Detektivní seriál
(It., 2015). Hrají M. Riondino,
A. Vassallo, F. Pizzuto,
S. Felberbaumová a další.
Režie G. M. Tavarelli
0.40 Světáci
1.35 Manéž Bolka Polívky
2.45 Buďte pozdraven, pane Jouda!
3.40 Malá farma
4.00 Žiješ jenom 2x
4.30 Přes nový práh
4.55 Bydlení je hra
5.15 Etiketa

Joj Family
SOBOTA 8.30 Na chalupě 9.30 Nové bydlení

10.35 Chlapci a chlapi (11/11) 12.00 Zákony pohybu
(10/13) 13.25 Zákony pohybu (11/13) 14.30 Zákony
pohybu (12/13) 15.40 Zákony pohybu (13/13) 17.05
Nové bydlení 18.15 Postavíme, opravíme, zvelebíme
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů
majora Zemana (1/30) 21.35 Chlapci a chlapi (11/11)
23.00 Bučkovi 3 0.25 Nové bydlení

NEDĚLE 6.20 Krimi 6.40 Noviny 7.25 Soudní

síň – cz 8.20 Soudní síň 9.30 Nové bydlení 10.30
Nová zahrada 11.30 Postavíme, opravíme, zvelebíme
12.10 Bučkovi 3 13.35 30 případů majora Zemana
(1/30) 14.55 Výstřely v Mariánských Lázních 16.55
Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.40 Všechno, co
mám rád 0.10 Na chalupě

PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 9.30 Soudní síň –
cz 10.30 Policisté v akci 11.35 Na plný plyn (18/25)
12.45 Vlci (11, 12) 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní
síň – cz 16.50 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Výstřely
v Mariánských Lázních 22.15 Policisté v akci 23.15
Policisté v akci 0.15 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

SCI-FI
V sedmém
nebi
VELKÉ PŘÍBĚHY
OBYČEJNÝCH LIDÍ
NEDĚLE 20:20

20.20 Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti
Akční sci-fi film (USA, 2016)
23.10 Drive Angry
Akční film (USA, 2011)
1.05 Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach
Komedie (USA, 1988)
2.40 Námořní vyšetřovací služba XIV

ÚTERÝ 9.25 Soudní síň 10.30 Policisté v akci

11.30 Na plný plyn (19/25) 12.40 Vlci (13, 14) 14.40
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ve jménu zákona (6, 7/131) 22.20 Policisté
v akci 23.20 Policisté v akci 0.25 Nové bydlení

STŘEDA 9.35 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Na plný plyn (20/25) 12.50 Ve jménu zákona
(6, 7/131) 15.00 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
17.00 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora
Zemana (2) 21.25 Aféry 22.10 Policisté v akci
ČTVRTEK 9.30 Soudní síň 10.30 Policisté

v akci 11.30 Na plný plyn (21/25) 12.40 Vlci (15, 16)
14.45 Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.50 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ve jménu zákona (8, 9/131) 22.30 Policisté
v akci 23.25 Policisté v akci 0.25 Nové bydlení

PÁTEK 9.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Na plný plyn (22/25) 12.45 Ve jménu zákona
(8, 9/131) 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz
16.55 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (12/13) 22.15 Policisté
v akci 23.15 Policisté v akci 0.15 Nové bydlení

INZERCE

ČT1
8.05 Záhada hlavolamu (6/9) 8.25 Slovácko sa
nesúdí (9/12) 9.00 Toulavá kamera – Za
rodinným stříbrem (5/8) 9.30 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby – letní
speciál 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Lojzička je číslo 14.05 O stříbrném a zlatém
vajíčku 14.45 Roztomilý člověk 16.15 V tomhle
zámku straší, šéfe! 17.30 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

20.15 Hobit: Neočekávaná cesta
Fantasy film (USA, 2012).
Hrají M. Freeman, I. McKellen,
R. Armitage, C. Blanchettová,
K. Stott, G. McTavish a další.
Režie P. Jackson
23.45 Pistolnice Jane
Western (USA, 2015). Hrají
N. Portmanová, J. Edgerton,
N. Emmerich, B. Holbrook,
E. McGregor a další. Režie
G. O’Connor
1.45 Rosa: Svatba v Africe
Romantická komedie
(N, 2015). Hrají A. Neldelová,
S. Fazilatová, J. Rieke a další.
Režie M. Karen
3.45 Deset malých černoušků (2/2)
Krimifilm (VB, 2015). Příběh
podle slavného knižního
bestselleru Agathy Christie.
Hrají Ch. Dance, S. Neill,
M. Richardsonová a další

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 15.55 Pralinky 16.35 Nespoutaný
anděl 17.30 Nespoutaný anděl 18.25 Nespoutaný
anděl 19.25 Nespoutaný anděl 20.20 Nespoutaný
anděl 21.15 Vladimír Hron: Poslední zhasne 22.40
Filmové novinky 22.55 Indian – Pořad o hrách
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 6.40 Stefanie 8.15 Stefanie 9.15

Stefanie 10.15 Pralinky 11.00 Filmové novinky 11.20
Indian – Pořad o hrách 11.55 Luxus store 15.55
Dámská jízda Heidi 16.50 Esmeralda 17.45
Esmeralda 18.40 Esmeralda 19.40 Esmeralda,
seriál (Mex., 1997) 20.40 Esmeralda, seriál
(Mex., 1997) 21.30 Vladimír Hron: Poslední zhasne
23.15 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 9.55 Divoký anděl 10.50 Filmové

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

Nova Cinema
6.20 Pozdravy ze spermabanky 8.20 Můj přítel
Monk VII (7, 8) 10.05 Gremlins, hororová komedie
(USA, 1984) 12.40 Bláznivá svoboda, komedie
(USA, 2010) 14.30 Aladin, animovaný film (USA,
1992) 16.15 Můj kamarád gepard, dobrodružný film
(USA, 2005) 18.10 Dračí srdce: Boj o trůn, fantasy
film (USA, 2017) 20.00 Seabiscuit, sportovní film
(USA, 2003) 22.45 V jako Vendeta, sci-fi film
(N/VB/USA, 2005)

Prima Max
7.40 My Little Pony VII (15) 8.05 Astro Boy (23)
8.35 Velké zprávy 9.55 Vítejte doma! III (22, 23)
11.50 Zralé víno, komedie (ČR, 1981) 13.50 Človíček
Tate, rodinný film (USA, 1991) 15.55 Seber si svých
pět švestek, komedie (Fr., 1983) 17.55 Schůzka
naslepo, romantická komedie (USA, 1987) 20.00
Stav obležení, akční thriller (USA, 1998) 22.25
Běženky a kapři, horor (USA, 2016) 0.20 Pláž,
dobrodružné drama (USA/VB, 2000)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

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

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

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

ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda
17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 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 Nespoutaný anděl 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 11. srpna 2019
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Slepice na
smetaně 6.40 Nenechávejte muže
samotného doma 7.05 Roztomilý
člověk 8.35 Všechno, co mám ráda
v létě (6/8) 9.00 Úsměvy Josefa
Laufera 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.25 Objektiv 10.55
Hříchy pro pátera Knoxe (2/10) 11.55
Dneska to konečně rozjedeme

13.00 Zprávy
13.05 Křesadlo
Pohádka (ČR, 2004)
14.05 O ptáku Ohniváku
Pohádka (ČR, 1980)
14.50 Poslední šance
Drama (ČR, 1985)
16.10 Dobrá Voda (5/7)
17.30 Jestřábí věž
Dobrodružné drama (ČR, 1984)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Chalupáři (5, 6/11)
21.35 Území strachu
Krimidrama (ČR, 1986)
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Taggart

NOVA
6.40 Looney Tunes: Úžasná show II
(8, 9)
7.35 Show Toma a Jerryho (10)
7.55 Krok za krokem II (11, 12)
8.45 O rybáři a jeho ženě
Pohádka (N, 2013)
10.00 Můj přítel delfín 2
Rodinný film (USA, 2014)
12.05 Stav ztroskotání
Rodinná komedie (ČR, 1983)
13.40 Otec Kondelík a ženich Vejvara
Komedie (ČR, 1937)
15.50 Bobule
Komedie (ČR, 2008)
17.40 Discopříběh 2
Komedie (ČR, 1991)
19.30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava II (6)
21.35 Poslední skaut
Akční film (USA, 1991)
23.45 Okresní přebor (15)
0.20 Okresní přebor (16)
1.00 Otec Kondelík a ženich Vejvara
Komedie (ČR, 1937)
2.35 Námořní vyšetřovací služba XIV (7)
3.15 Milenky (8)
4.20 Co na to Češi

6.15
6.45
7.05
7.45
8.15
9.25
10.30
11.00
12.15
13.00
13.45
15.20
18.55
19.40
19.55
20.15

22.15
0.05
1.45
2.20

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (25)
My Little Pony VII (17)
M.A.S.H (173)
M.A.S.H (174)
Svět ve válce (22)
Hooten a lady: Lovci pokladů (6)
Fabergého vejce. Dobrodružný
seriál (VB, 2016)
Máma nad věcí
Jak se staví sen – extra
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Slunce, seno, jahody
Filmová komedie (ČR, 1983)
Hobit: Neočekávaná cesta
Fantasy film (USA, 2012)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Kurýr
Akční film (USA/Fr., 2002). Hrají
J. Statham, S. Qiová, M. Schulze
a další. Režie C. Yuen
Sherlock: Prázdný pohřebák (1/3)
Krimifilm (VB, 2013)
1890 (6)
Bikesalon
Svět ve válce (22)

5.30 Můj kamarád gepard 7.20 Aladin 9.05
Seabiscuit 12.20 Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach 14.05 Sue Thomas: Agentka FBI II
(11-13) 17.00 Batman vs. Superman: Úsvit
spravedlnosti 20.00 Nesvatbovi, romantická
komedie (USA, 2005) 22.20 Čelisti: Pomsta, thriller
(USA, 1987) 0.05 Drive Angry

Prima cool
7.50 13. okrsek (1) 8.50 Top Gear 2008 10.00
Pevnost Boyard (9) 12.35 COOL Motorsport 12.55
Futurama X (8) 13.25 Simpsonovi XVIII (11-14) 15.25
Futurama X (9) 15.55 Herkules: Zrození legendy
17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XVIII (15-18)
19.50 Úplně debilní zprávy 20.00 Star Wars:
Epizoda II – Klony útočí 23.10 Pod černou vlajkou II
(3) 0.20 Pod černou vlajkou II (4)

Prima Max
7.10 My Little Pony VII (16) 7.40 Astro Boy (24)
8.05 Velké zprávy 9.35 Vítejte doma! III (23, 24)
11.25 Karel a já 13.35 Schůzka naslepo 15.35
Crusoe, dobrodružný film (USA/VB, 1989) 17.35
Dobrodruzi z velkoměsta, komedie (USA, 1991)
20.00 Jestřábí žena, fantasy film (USA, 1985)
22.30 Pistolnice Jane, western (USA, 2015) 0.45
Sherlock: Prázdný pohřebák (1/3)

pondělí 12. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

Tři obři a vlak. Pohádka (ČR, 1987)
6.35 Křeček 6.59 Studio 6 9.00 To je
vražda, napsala VI 9.50 Slovácko sa
nesúdí (9/12) 10.25 Malý pitaval
z velkého města (12/15) 11.25
Tajemství proutěného košíku (11/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (26)
13.20 V tomhle zámku straší, šéfe!
Komedie (ČR, 1989)
14.35 Území strachu
Krimidrama (ČR, 1986)
16.10 To je vražda, napsala VI
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 Hříšní lidé města pražského (10)
21.00 Všichni musí zemřít
Krimifilm (ČR, 2005)
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Kriminalista
23.25 Taggart

5.55
8.50
9.05
10.00
11.10
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
22.40
23.40
0.35
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Rodinné případy
Policie Modrava II (6)
Helena (29)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (513)
Můj přítel Monk VII (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba XIV (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Krok za krokem II (13)
Hospoda (31)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Sherlock Holmes
Akční krimithriller
(USA/VB/N, 2009)
Smrtonosná zbraň II (11)
Rychlý prachy. Seriál (USA, 2017)
Beze stopy III (23)
Můj přítel Monk VII (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba XIV (8)

6.15
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
23.25
0.25
1.25
2.30
3.30

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (1)
My Little Pony VII (18)
M.A.S.H (174)
M.A.S.H (175)
M.A.S.H (176)
Policie v akci
Naše farma v Irsku
Tajnosti. Romantický seriál
(N, 2007-2010)
Polední zprávy
Policie Hamburk VI (21)
Doktor z hor: Nové příběhy X (14)
Komisař Rex II (6)
Komisař Rex II (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Old Firehand
Dobrodružný film (N/Jug., 1966)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex II (6)
Komisař Rex II (7)
Doktor z hor: Nové příběhy X (14)
Prostřeno!

5.20 Gremlins 7.20 Seabiscuit 10.00 Dračí srdce:
Boj o trůn 11.55 Teleshopping 12.25 Nesvatbovi
14.40 Teleshopping 15.15 Dvojčata 17.15 Letopisy
Narnie: Princ Kaspian, fantasy film (USA/ČR/
Pol./Slovin., 2008) 20.00 Strom v srdci, drama
(USA, 2008) 21.50 Vítězové a poražení, drama
(USA, 1999) 0.55 Poslední skaut

Prima cool
14.25 Těžká dřina 15.05 Re-play 15.40 Futurama X
(10) 16.00 Americký chopper III (22) 17.00 Top
Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XVIII
(19-22) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Cool Kids
(4) 20.45 Teorie velkého třesku IV (12, 13) 21.40
Kurz sebeovládání (25) 22.10 Teorie velkého třesku
IV (14) 22.40 Partička 23.20 Americký chopper III
(22) 0.20 Partička 1.00 Kdo přežije: Filipíny (1)

Prima Max
6.35 My Little Pony VII (17) 7.05 Astro Boy (25)
7.30 Velké zprávy 8.40 Vítejte doma III (24, 25)
10.35 Kurýr 12.25 Dobrodruzi z velkoměsta 14.55
Star Wars: Epizoda II – Klony útočí, sci-fi film (USA,
2002) 18.05 Veterinář vyšetřuje: Stará kletba,
krimifilm (N, 2014) 20.00 Baby Boom, komedie
(USA, 1987) 22.20 Vystrašený šepot, thriller (Kan.,
2013) 0.15 Jestřábí žena, fantasy film (USA, 1985)

úterý 13. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

Banánové rybičky 6.30 Po stopách
hvězd 6.59 Studio 6 9.00 To je
vražda, napsala VI 9.50 Viktorka
10.10 Dobrá Voda (5/7) 11.25
Tajemství proutěného košíku (12/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (27)
13.25 Trumfy Miroslava Donutila
14.20 Báječná Angelika
Dobrodružné romantické drama
(Fr./N/It., 1965)
16.00 To je vražda, napsala VI
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 Malý pitaval z velkého města (13/15)
21.00 Nejlepší Bakaláři
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Columbo
23.20 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz

5.55
8.45
9.00
9.55
10.45
11.50
12.00
12.30
12.50
14.10
16.00
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.30
22.10
22.40
23.40
0.30
2.00
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Rodinné případy
Rodinné případy
Helena (30, 31)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (514)
Můj přítel Monk VII (11, 12)
Námořní vyšetřovací služba XIV (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Krok za krokem II (14)
Hospoda (32)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (12)
Comeback
Comeback
Smrtonosná zbraň II (12)
Beze stopy IV (1)
Můj přítel Monk VII (11, 12)
Námořní vyšetřovací služba XIV (9)
Krok za krokem II (14)

6.15
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.05
23.25
0.25
1.25
2.30

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (2)
My Little Pony VII (19)
M.A.S.H (176)
M.A.S.H (177)
M.A.S.H (178)
Policie v akci
Naše farma v Irsku
Záhada. Romantický seriál
(N, 2007-2010)
Polední zprávy
Policie Hamburk VI (22)
Doktor z hor: Nové příběhy X (15)
Komisař Rex II (8)
Komisař Rex II (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Agatha Christie:
Tajemný protivník (1/2)
Krimifilm (VB, 2015)
Vůně zločinu II (1)
Policie v akci
Komisař Rex II (8)
Komisař Rex II (9)
Doktor z hor: Nové příběhy X (15)

7.10 Můj přítel Monk VII (9, 10) 8.55 Jak na věc 11.20
Můj přítel delfín 2 13.50 Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti 16.55 Stav ztroskotání, rodinná
komedie (ČR, 1983) 18.20 Discopříběh 2, komedie
(ČR, 1991) 20.00 Řeka, drama (USA, 1983) 22.25
Vykonavatel, krimifilm (USA, 1976) 0.20 Dvojčata,
komedie (USA, 1988)

Prima cool
14.40 Teorie velkého třesku IV (13, 14) 15.40
Futurama X (11) 16.00 Americký chopper III (23)
17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XIX (1-4) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Top Gear speciál: Napříč Itálií (1) 21.20 Teorie
velkého třesku IV (15) 21.50 Kurz sebeovládání (26)
22.15 Teorie velkého třesku IV (16) 22.45 Partička
23.35 Americký chopper III (23) 0.30 Partička

Prima Max
7.10 My Little Pony VII (18) 7.35 Astro Boy II (1) 8.05
Velké zprávy 9.40 Vítejte doma III (25, 26) 11.25
Človíček Tate 13.40 Veterinář vyšetřuje: Stará kletba,
krimifilm (N, 2014) 15.40 Baby Boom, komedie
(USA, 1987) 18.05 Harry Price: Krotitel duchů,
thriller (VB, 2015) 20.00 Let Fénixe, thriller (USA,
2003) 22.25 Krvavá dimenze, sci-fi thriller (USA,
2010) 0.20 Vystrašený šepot, thriller (Kan., 2013)

středa 14. srpna 2019
ČT1
6.00

Příběhy slavných... Ilja Prachař 6.59
Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 Všechno, co mám ráda v létě
(6/8) 10.15 Klec 10.25 Malý pitaval
z velkého města (13/15) 11.30
Tajemství proutěného košíku (13/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (28)
13.20 Poslední šance
14.40 Štěstí
15.00 Columbo
16.10 To je vražda, napsala VI
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.35 Nemocnice na kraji města (18/20)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Doktorka Fosterová II (5/5)
23.30 Případy detektiva Murdocha X
0.15 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.50
9.05
10.00
11.10
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.30
22.00
22.35
23.30
0.25
1.55
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Rodinné případy
Kriminálka Anděl II (12)
Helena (32)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (515)
Můj přítel Monk VII (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba XIV (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Krok za krokem II (15)
Hospoda (33)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (13)
Comeback
Comeback
Smrtonosná zbraň II (13)
Beze stopy IV (2)
Můj přítel Monk VII (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba XIV (10)
Krok za krokem II (15)

6.15
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.35
23.45
0.45
1.45
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (3)
My Little Pony VII (20)
M.A.S.H (178)
M.A.S.H (179)
M.A.S.H (180)
Policie v akci
Ach, ten můj šéf! 1
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Policie Hamburk VI (23)
Doktor z hor: Nové příběhy X (16)
Komisař Rex II (10)
Komisař Rex II (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Návštěvníci 3: Revoluce
Komedie (Fr., 2016). Hrají
J. Reno, Ch. Clavier, F. Dubosc
Show Jana Krause
Policie v akci
Komisař Rex II (10)
Komisař Rex II (11)
Doktor z hor: Nové příběhy X (16)
Prostřeno!

5.30 Můj přítel Monk VII (11, 12) 7.20 Sue Thomas:
Agentka FBI II (11-13) 10.45 Policejní akademie 5:
Nasazení: Miami Beach 13.00 Strom v srdci 14.50
Letopisy Narnie: Princ Kaspian 17.35 Sherlock
Holmes 20.00 Manželství na kšeft, drama (USA,
2013) 21.35 Rocker, komedie (USA, 2001) 23.40
Riziko, krimifilm (USA, 2000)

Prima cool
12.20 Futurama X (11) 12.50 Simpsonovi XIX (1-4)
14.45 Teorie velkého třesku IV (15, 16) 15.40
Futurama X (12) 16.00 Americký chopper III (24)
17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XIX (5-8) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku IV (17-19) 21.40 Kurz
sebeovládání (27) 22.10 Teorie velkého třesku IV
(20) 22.35 Partička 23.15 Americký chopper III (24)

Prima Max
6.10 My Little Pony VII (19) 6.35 Astro Boy II (2)
7.05 Velké zprávy 8.10 Vítejte doma III (26, 27)
10.05 Let Fénixe 12.30 Harry Price: Krotitel duchů
14.20 Hobit: Neočekávaná cesta 18.05 Kurz pro
nevěsty, romantický film (USA, 2017) 20.00 Pelé:
Zrození legendy, životopisné drama (USA, 2016)
22.20 Tichý experiment, horor (USA/VB, 2014)
0.25 Krvavá dimenze, sci-fi thriller (USA, 2010)

čtvrtek 15. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

Příběhy slavných... Pavel Novák 6.59
Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.50 Hádání s Hadovkou 10.30
Hříšní lidé města pražského (10)
11.30 My z konce světa (1/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (29)
13.25 Všechno, co mám ráda v létě (6/8)
13.50 Pytel
14.05 Jestřábí věž
Dobrodružné drama (ČR, 1984)
15.30 Všechnopárty
16.10 To je vražda, napsala VI
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 Malý pitaval z velkého města
(14/15)
21.00 Nejlepší Bakaláři
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Columbo
23.40 Případ hodného vedoucího

5.55
8.50
9.05
10.00
11.10
11.50
12.00
12.35
12.55
14.15
16.05
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.30
23.45
0.40
2.15
3.15
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Rodinné případy
Kriminálka Anděl II (13)
Helena (33)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (516)
Můj přítel Monk VII (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba XIV (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Krok za krokem II (16)
Hospoda (34)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (14)
Milenky (9, 10)
Odložené případy
Můj přítel Monk VII (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba XIV (11)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (516)
Novashopping

Prima
6.15
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
23.25
0.20
1.25
2.25
3.30

Astro Boy II (4)
My Little Pony VII (21)
M.A.S.H (180)
M.A.S.H (181)
M.A.S.H (182)
Policie v akci
Ach, ten můj šéf! 2
Romantický film (N, 2011)
Polední zprávy
Policie Hamburk VI (24)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (1)
Komisař Rex II (12)
Komisař Rex II (13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Vraždy v Brokenwoodu II (3)
Úlovek dne. Krimiseriál
(N. Zél., 2015)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex II (12)
Komisař Rex II (13)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (1)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.55 Sue Thomas: Agentka FBI II (13-14) 8.40 Můj
přítel delfín 2 11.05 Řeka 14.05 Sherlock Holmes
16.30 Manželství na kšeft, drama (USA, 2013)
18.10 Bobule, komedie (ČR, 2008) 20.00 Andrew –
člen naší rodiny, rodinný film (USA, 1999) 22.30
Cela, horor (USA, 2000) 0.30 Rocker, komedie
(USA, 2001)

Prima cool
11.45 Simpsonovi XIX (5- 8) 13.45 Teorie velkého
třesku IV (19, 20) 14.40 Futurama X (13) 15.10
Americký chopper III (25) 17.00 Top Gear 2009
18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIX (9-12) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie
velkého třesku IV (21) 21.55 Kurz sebeovládání (28)
22.20 Teorie velkého třesku IV (22) 22.50 Robocop
3 0.55 Americký chopper III (25)

Prima Max
7.40 My Little Pony VII (20) 8.05 Astro Boy II (3)
8.35 Velké zprávy 9.55 Vítejte doma III (27, 28)
11.50 Old Firehand 13.50 Kurz pro nevěsty 15.50
Pelé: Zrození legendy, životopisné drama (USA,
2016) 18.10 Cizí minulost, thriller (USA, 2016) 20.00
Mladé víno, komedie (ČR, 1986) 22.10 Nepoučitelní,
krimikomedie (USA, 2013) 0.15 Tichý experiment,
horor (USA/VB, 2014)

pátek 16. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

O ptáku Ohniváku 6.45 Pytel 6.59
Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 O stříbrném a zlatém vajíčku
10.30 Nemocnice na kraji města
(18/20) 11.30 My z konce světa (2/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (30)
13.25 Anynka a čert
14.00 Osudná smyčka
15.05 Neobyčejné životy
16.05 To je vražda, napsala VI
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Toulavá kamera – Za rodinným
stříbrem (6/8)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Kouzla králů
Pohádka (ČR, 2008)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Hercule Poirot
23.25 Případy detektiva Murdocha X
0.10 Doktorka Fosterová II (5/5)

5.55
8.50
9.05
10.00
11.10
11.50
12.00
12.30
12.50
14.10
16.00
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
22.20
0.05
0.45
2.15
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Rodinné případy
Kriminálka Anděl II (14)
Helena (34)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (517)
Můj přítel Monk VIII (1, 2)
Námořní vyšetřovací služba XIV (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Krok za krokem II (17)
Hospoda (35)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
2Bobule
Komedie (ČR, 2009)
Teror
Thriller (USA, 2011)
Odložené případy IV
Můj přítel Monk VIII (1, 2)
Námořní vyšetřovací služba XIV (12)
Co na to Češi

6.15
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.40
0.45
1.50
2.50
3.50
4.45

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (5)
My Little Pony VII (22)
M.A.S.H (182)
M.A.S.H (183)
M.A.S.H (184)
Policie v akci
Ach, ten můj šéf! 3
Romantický film (N, 2013)
Polední zprávy
Policie Hamburk VI (25)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (2)
Komisař Rex II (14)
Komisař Rex II (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunce, seno a pár facek
Filmová komedie (ČR, 1989)
Policajt v Beverly Hills
Akční komedie (USA, 1984)
Komisař Rex II (14)
Komisař Rex II (15)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (2)
Prostřeno!
Šéf na grilu

8.00 Liga spravedlivých: V pasti času 8.55 Michael
11.25 Wyatt Earp 15.00 Teleshopping 15.35
Andrew – člen naší rodiny, rodinný film (USA, 1999)
18.00 Gremlins 2: Nová generace, fantasy komedie
(USA, 1990) 20.00 Robinsonovi, animovaný film
(USA, 2007) 21.50 Mafiáni, drama (USA, 1990)
0.35 Projekt X, komedie (USA, 2012)

Prima cool
7.50 Špinavá práce III (5) 9.10 Americký chopper III
(25) 11.10 Autosalon 12.20 Futurama X (13) 12.45
Simpsonovi XIX (9-12) 14.40 Teorie velkého třesku
IV (21, 22) 15.40 Futurama (1) 16.00 Americký
chopper IV (1) 17.00 Top Gear 2009 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIX (13-16) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 X-Men 22.20 Tygr
lidožrout 0.15 Americký chopper IV (1)

Prima Max
7.40 My Little Pony VII (21) 8.10 Astro Boy II (4)
8.35 Velké zprávy 10.05 Vítejte doma III (28, 29)
11.55 Dobrodruzi z velkoměsta14.20 Cizí minulost
16.15 Z celého srdce 18.10 Vyhoď máti z vlaku,
komedie (USA, 1987) 20.00 Breakheartský
průsmyk, dobrodružný film (USA, 1975) 22.05 Boj
o Hedvábnou stezku, dobrodružný film (Čína, 2015)
0.15 Nepoučitelní, krimikomedie (USA, 2013)
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Pluk se rozroste
na dvojnásobek
Elitní výsadkový prapor
v Chrudimi od příštího
roku po povýšení na pluk
rozšíří areál kasáren.
RADEK LATISLAV
CHRUDIM | Elitní 43. výsadkový prapor v Chrudimi se příští rok rozroste na
armádní pluk. Podle velitele nově vzniklého organizačního jádra výsadkového
pluku Ivo Zelinky se ve světě za posledních pět let radikálně změnila bezpečnostní situace.
„V roce 2014 došlo k anexi Krymu,
stále pokračuje konflikt na východě
Ukrajiny a v roce 2015 nastala migrační
krize,“ připomíná Ivo Zelinka s tím, že
česká armáda nemá v extrémně krát-

„

Stovky
výsadkářů
budou schopny
reagovat v řádu hodin,“
vysvětlil velitel pluku.
kém čase schopnost adekvátně reagovat
na hrozby. Síla okamžité reakce Armády České republiky se má naplno rozjet
v roce 2026. „Stovky výsadkářů budou
schopny reagovat v řádu hodin,“ řekl
Zelinka. Výsadkáři chrudimského pluku mají plnit deset doktrinálních úkolů,
jako je vzdušně-výsadková činnost, operace v týlu nepřítele, přepadové operace
nebo úkoly spojené s přepravou obyvatel ohrožených válečným konfliktem
nebo přírodní katastrofou.
Výsadkový pluk oficiálně vznikne

Chrudimští výsadkáři při cvičení.

příští rok v říjnu a bude mít počáteční
operační schopnost. Do plné operační
schopnosti bude připraven ne později
než za sedm let. Pluk se z 800 lidí rozroste na dvojnásobek. S jeho rozvojem je
spjata modernizace kasáren kpt. Jaroše,
která spočívá ve výstavbě nových objektů a rekonstrukci těch stávajících.
„Současný areál byl navržen pro prapor stavebního vojska Československé
lidové armády. Travnaté letiště svojí infrastrukturou, kterou využívá jak armáda, tak civilní aeroklub, odpovídá době
svého vzniku, tedy 30. letům 20. století,“ dodal Ivo Zelinka. První stavební
úpravy budou zahájeny už na konci letošního roku. V kasárnách rozšíří a zmodernizují štáb, hangáry, kuchyně, vystavěna bude nová ekologická myčka nebo
parkovací dům. Naplánován je i zcela
nový vjezd do areálu, od kterého si armáda slibuje, že bude více bezpečný než
ten stávající. U letiště vznikne také armádní tunelová střelnice. „Měla by být
modelovou pro zbytek armády z hlediska tunelových střelnic. Budeme první
posádkou, která ji bude mít,“ sdělil velitel organizačního jádra výsadkového
pluku. Na již rozjeté plány spojené s přechodem z praporu na pluk má armáda
připraveno 200 milionů korun.
A peníze do Chrudimi potečou zřejmě i v dalších letech. Kolem roku 2025
by mělo u kasáren vzniknout nové sportoviště s atletickým oválem nebo sportovní hala s kapacitou 250 diváků. Za
předem dohodnutých podmínek by mohlo sloužit veřejnosti. Vojáci mají v plánu v areálu vystavět také nové muzeum
výsadkových vojsk nebo venkovní parkoviště s kapacitou 100 vozidel.
Pro nové záměry bude muset armáda
odkoupit dalších pět hektarů pozemků,
které vlastní chrudimská arcidiecéze.

FOTO | RADEK KALHOUS

Zlínský kraj
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Bitvu „o trůny“ chtěl zabalit
Ve slavném seriálu Hra
o trůny ztvárnil Nočního
krále, který vede mrtvé
a chce zničit svět.
Kaskadér Vladimír
Furdík líčil zážitky
z natáčení na filmovce.

kaskadérského týmu měl také všechny informace, kdy a jak která postava zemře,
což mnozí herci netušili. Věděl také, jak
seriál skončí, o čemž fanoušci seriálu spekulovali.
„Musel jsem si dávat pozor na pusu.
Ale nijak jsem to neprožíval. Když jste
toho součástí, tak se to nedá. Pak jsem se
na to podíval v televizi,“ usmál se.
Kaskadérskému řemeslu se věnuje 35
let, má za sebou stovku filmů, včetně velkých hollywoodských trháků jako třeba
bondovky Skyfall nebo Piráty z Karibiku.
Na roli Nočního krále ale asi jen tak nezapomene. Možná i proto, že si nechal děsivou masku, v které ho hrál.

JANA FUKSOVÁ
UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Z fantasy seriálu Hra o trůny, který letos skončil osmou
sérií, se stal fenomén. Po světě má sága
plná pletichaření, překvapivých zvratů
i neskrývané krutosti mnoho milionů fanoušků. Jednou ze zásadních postav příběhu je Noční král, nesmírně mocná postava s hrozivou tváří a uhrančivýma očima.
Zajímavé je, že během posledních tří
sérií ji nehrála žádná herecká superstar,
ale pod maskou se skrýval Vladimír Furdík. Filmový kaskadér a slovenský rodák, který žije v Olomouci. Minulý týden

Noční král a jeho představitel Vladimír Furdík v civilu.
na Filmové škole v Uherském Hradišti
popisoval, jak se k tak zásadní roli dostal.
„Když mi před lety zavolal kamarád
a nabídl mi tuto práci, seriál jsem vůbec
neznal. Tehdy takovou sledovanost neměl. Uvědomil jsem si to až později,“ líčí
Furdík, který si prý dodnes není jistý, zdali je postava Nočního krále čistě záporná.
Před každým natáčením vždy strávil
několik hodin v maskérně kvůli náročné
aplikaci speciální silikonové masky. Ná-

FOTO | HBO, MAFRA

ročné pro něj bylo také naučit se chůzi
této postavy.
Mimořádně náročné prý pro něj bylo
natáčení dílu s velikou bitvou. Točilo se
od ledna do března v noci u Belfastu.
„Pršelo, sněžilo, někdy jsem měl chuť
to zabalit. Bylo to náročné a drsné. Potom se to ještě měsíc dotáčelo ve studiu,“
podotkl Furdík, který také přímo v Hradišti předvedl, jak vznikaly některé souboje v seriálu. Mimochodem, jako člen

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

INZERCE

CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si během minuty nabídku
ﬁnančních produktů z celého trhu.

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Automobilový průmysl

Gastronomie, pohostinství, cest. ruch, ubytování

Automechanik

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Recepční

Operátor/ka kontroly kvality (26 000 - 31 000…

26 000 - 31 000 Kč / měsíc

Kongresový pracovník

Automechanik na Vyšehradě

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Recepční - denní/noční

Operátor ve výrobě - mzda až 27.000 Kč…

23 500 - 27 000 Kč / měsíc

Číšník/servírka na snídaně a banquetové akce

P
ík éč
l
Více na www.jobdnes.cz

(AŽ 25 000 KČ) 22 000 25 000 Kč /

ě í

Tvůrčí práce, kultura, umění

d

17 000 - 20 000 Kč

ž 40 000 Kč

35 000 40 000 Kč /

ě í

Automobilový průmysl

Event manager
Masér/ka

K h ř l
í
i
Více na www.jobdnes.cz

14 740 Kč / měsíc

Automechanik

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Operátor/ka kontroly kvality (26 000 - 31 000…

26 000 - 31 000 Kč / měsíc

Maséři (kromě odborných masérů ve…

15 000 - 20 000 Kč / měsíc

Automechanik na Vyšehradě

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Maséři (kromě odborných masérů ve…

20 000 - 22 000 Kč / měsíc

Operátor ve výrobě - mzda až 27.000 Kč…

23 500 - 27 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz
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Anglický ﬁlozof Francis Bacon: Chování si lidé předávají navzájem..

Tajenka: ...jako nemoci.
INZERCE

do 13. 8. 2019

Sýr Eidam 40%
1kg

119Kč
12,90Kč
Smetana na
vaření 12%
200g + 15g ZDARMA

Bonux gel Color,
Ice fresh 20 dávek

69,90Kč

139Kč
Kuřecí šunka
90% masa 1kg

Zlínsko a Uherskohradišťsko
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Kopecký chce vylepšit rekord
Příští víkend bude patřit
oblíbené automobilové
soutěži Barum Czech
Rally Zlín. Na startu se
objeví závodníci
z 25 zemí.
TOMÁŠ ŽELEZNÍK
ZLÍN | Japonec Hiroki Arai, Brazilec
Paulo Nobre či Kuvajťan Mšari Althefiri. Závodníci ze vzdálených či exotických zemí zpestří letošní ročník automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín,
která startuje už příští víkend. Ale ani jejich účast nic nemění na jménu hlavního favorita. O svůj osmý triumf a pátý
v řadě usiluje tovární jezdec Škody Motorsport Jan Kopecký.
„Pokaždé, když se postavíme na
start, chceme vyhrát,“ poznamenal Kopecký, kterého ve Škodě Fabii R5 Evo
doplňuje Pavel Dresler.
Ve startovní listině tentokrát schází
světová hvězda typu Španěla Daniho
Sorda, který příznivce motorismu potě-

šil loni. Největším soupeřem Kopeckého by proto měl být Rus Alexej Lukjaňuk, jemuž zlínské prostředí dokonale
sedí. Svou rychlost by měli předvést
také členové domácí špičky Filip Mareš, Jan Černý, Václav Pech nebo zlínský Tomáš Kostka, který dokázal naplnit rozpočet, aby mohl startovat na domácí rally. Využije fabii z dílen svého
švagra Romana Kresty.
Pokud jde o podobu trati, žádné velké
novinky nečekejte. Pořadatelé vycházejí z osvědčeného konceptu minulých
let. Jednu změnu ale přece jen nachystali. Poté, co pominula hrozba moru afrických prasat, se znovu pojede kultovní
rychlostní zkouška Pindula.
„Problém zmizel, takže Pindula je
zpět,“ glosoval ředitel soutěže Miloslav
Regner.
Soutěž jako obvykle otevře páteční
rychlostní zkouška v ulicích města.
Opět se pojede v obráceném pořadí. Nejprve se na trať vydají elegantní vozy Bugatti a další historické skvosty. Za volantem jednoho z nich se tradičně objeví uznávaný kardiochirurg Jan Pirk. Pak
se po trati budou prohánět starší vozy
v rámci Star Rally, nakonec budou silni-

Jan Kopecký obhajuje vítězství na
Barum rally. FOTO | TOMÁŠ KRAJÍČEK

„Uvažovali jsme o tom, že bychom erzetu více natáhli do továrního areálu,
jenže lidé by neměli kde stát,“ poznamenal Regner. „Udělat erzetu jinde než
v současné podobně nejde. Nemůžeme
zastavit celý Zlín,“ uvědomuje si.
Sobotní program začíná v 8.30, pojedou se testy Březová, Semetín, Halenkovice a Kostelany. Nedělní program startuje v 7.30, závodníky prověří úseky
Maják, Pindula a Kašava. Ta je přitom
s 25 kilometry nejdelší zkouškou celé
soutěže.
„Když se bojuje o sekundy, je to parádní závěr závodu,“ upozornil Miroslav Jakeš z Hutiska-Solance, který loni
dojel čtvrtý.
V cíli na zlínském náměstí Míru se vítězná posádka objeví před 17. hodinou.

ce v baťovském areálu a jeho okolí patřit soudobým modelům. První z nich se
vydá na trať ve 21.15.
Na rozdíl od tradičních rychlostních
zkoušek je vstup na městský test zdarma. Pořadatelé v minulých letech s pomocí mobilních operátorů zkoušeli zjistit, kolik lidí se podél trati tísní. Došli
k číslu 35 tisíc diváků!

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

INZERCE

Včetně potvrzení na místě.

500 až 1500 Kč za váš vrak
Odvoz ZDARMA.

Dobrotice 776 719 631

TECHNOLOGIE PRO AUTOMOBILOVÝ
PRŮMYSL SE VYVÍJÍ A MY JSME
TOHO SOUČÁSTÍ.

Zveme vás na LÉTOFEST
do WITTE ACTION ZÓNY,
kde se o nás dozvíte více!
v Ostravě 10. 8. a v Brně 17. 8.

witte-automotive.jobs.cz | 800 199 200
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KUPON NA SLEVU

-15
při nákupu

%

Platí pouze do 31. 8. 2019!

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

5 plus 2 08/2019

ÝP
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50
až

%

máme

největší výběr

koberců, PVC a vinylu

bytové PVC

nabízíme také v šířích

5m

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

Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí

Poradenství
a individuální přístup

Ř
Řezání podlahové
k
krytiny na míru

O
Obšívání
k
koberců

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

V
Vaše
zboží Vám
d
dovezeme po celé ČR

BRENO.cz

K
Koberec i PVC Vám
p
profesionálně položíme

Platí do 31. 8. 2019 nebo do vyprodání
zásob. Za případné tiskové chyby neručíme.
Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

