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ZIMNÍ PNEUMATIKY
ZDARMA

ZÁRUKA NA 5 LET
ZDARMA

DÁLNIČNÍ ZNÁMKA
ZDARMA

ZÍSKEJTE ZDARMA
KOMPLETNÍ BALÍČEK VÝHOD
POUZE DO 30. 11.
opel.cz infolinka: 800 101 101
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,6–5,8 l/100km, 95–132 g/km.
*Dvouletá výrobní záruka a dále tříletá smluvní záruka Opel. Více informací na www.opel.cz nebo u prodejce vozů Opel.

PAMĚTNÍ MEDAILE ZDARMA – BEZ ZÁVAZKŮ
EMISE:
Jubilejní pamětní ražba ZDARMA
POZOR:
Pouze 1 ks ražby pro každého zákazníka
TÉMA:
Alfons Maria Mucha

Nejrychlejší způsob rezervace:
www.mucha-vyroci.cz; tel.: 810 50 50 20

AUTORKA MOTIVU:
Gabriela Koukalová

DISTRIBUTOR:
Národní Pokladnice

CENA:
0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

NOBLESA A VZNEŠENOST DO VAŠICH RUKOU
Oslavte jubileum Alfonse Muchy!

Nechte se vtáhnout do doby, kdy strohost a ostré hrany
neměly v umění své místo. Připomeňte si životní výročí
nejvýznamnějšího secesního umělce Alfonse Muchy, od
jehož narození uplyne příští rok již 160 let.
Národní Pokladnice oslavuje výročí a odkaz tohoto
výjimečného výtvarníka a vlastence jubilejní pamětní
ražbou, kterou můžete získat i Vy, a to ZDARMA! Uchovejte
si trvalou vzpomínku na Alfonse Muchu, který si svou
tvorbou podmanil svět a stal se symbolem své doby.

ZDARMA
Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.mucha-vyroci.cz
Telefonní rezervační linka:

810 50 50 20

Po-Pá 9:00-18:00, So-Ne 9:00-15:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

ČÍSLO REZERVACE: 72013616
DŮLEŽITÉ: Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace
CENA: O Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

AVERS:

Portrét Alfonse Muchy s typickou
secesní stylizací

REVERS:

Český lev od Alfonse Muchy

KOV:

Mědinikl

PRŮMĚR:

33 mm

HMOTNOST

15 g

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému
zájmu je možné objednat pouze 1 ks jubilejní pamětní ražby
ZDARMA. Platíte pouze poštovné a balné ve výši 89 Kč.
Doporučujeme proto s objednávkou neotálet.
Garantujeme Vám právo na vrácení pamětní ražby ve lhůtě
14 dnů od doručení. Nabídka platí pouze 10 dní!

www.mucha-vyroci.cz

LIMITOVANÁ NABÍDKA – PLATÍ POUZE 10 DNÍ!
Autorkou jubilejní pamětní ražby je držitelka mnoha sportovních
trofejí, stříbrná medailistka ze zimních olympijských her a také
medailérka Gabriela Koukalová.
„Věřím, že umění má na společnost větší vliv, než jsme si schopni
uvědomit. Rozvíjí v nás mnoho stránek tak, jako nic jiného v našem
životě. Umění nás dělá vnímavější, rozvíjí naši představivost, citlivost,
empatii a usnadňuje komunikaci mezi námi. Je mi velkou ctí, že mi
společnost Národní Pokladnice svěřila svou důvěru a mohla jsem
na ražbě, jež oslavuje jednoho z největších malířů všech dob,
pracovat. Snažila jsem se odvést maximální práci, stejně j
ako tomu do nedávna bylo při sportovních kláních.“

EXKLUZIVNĚ K DOSTÁNÍ JEN V NÁRODNÍ POKLADNICI!

Litoměřice
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Ňuňák s Kalou mají
tvořit základ expozice
Ústecké muzeum
uvažuje o vytvoření stálé
přírodovědné výstavy.

KRUŠNOHORSKÉ PODZEMÍ

Geologové vytvořili první
3D mapu části hor
... str. 4

MILOSLAVA HÁLOVÁ
ÚSTÍ NAD LABEM | Kostru slonice
Kaly si lze prohlédnout ve vstupní hale
ústeckého muzea. Samice slona indického, která patřila ke dlouholetým symbolům ústecké zoologické zahrady, musela být letos v únoru ze zdravotních důvodů utracena. Po neméně oblíbeném orangutanovi Ňuňákovi je to další zvíře, které muzeum ze zoo získalo.
Kostra, kterou odborně připravili preparátoři, zatím stojí ve vstupní hale
hned u hlavního vchodu, a to ryze
z praktických důvodů. Musí totiž vyvětrat. „Zcela vědomě teď stojí v průvanu,
předpokládám, že tady zůstane až do
konce roku,“ vysvětluje ředitel muzea
Václav Houfek.
Kosterní preparát je rozebíratelný.
Buď na několik částí, nebo v případě
nutnosti – třeba kvůli převozu – i na jednotlivé kosti. Celkové náklady na vytvoření a sestavení modelu se blíží 300 tisícům korun. „Ideální je vytvořit kosterní
i dermoplastický preparát. Ne vždy to
jde, protože konkrétně u slonice Kaly
není kůže v takovém stavu, aby dermoplastický preparát mohl vzniknout. Odebereme jenom vzorky na výzkum,“
upřesňuje Houfek.
Současné umístění kosterních pozůstatků Kaly je výsledkem dohody o spolupráci mezi muzeem a zoologickou zahradou. „Se zoologickou zahradou jsme
podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci, kde se zoo zavazuje poskytovat
našemu muzeu přednostně a bezplatně
uhynulá zvířata, a to ke zhotovení preparátů,“ přibližuje ředitel muzea.
Neznamená to ovšem, že muzeum získá všechna zvířata, ale pouze vybrané

KAREL GOTT MALÍŘEM

Jak vznikaly slavné obrazy
a pro koho je maloval? ... str. 6

EXTRÉMNÍ GASTRONOMIE

Kočka na talíři. Švýcarům
chutná dodnes
... str. 10 a 11
Sestavení kostry velkého zvířete ve vstupní hale trvalo odborníkům zhruba
dva týdny.
FOTO | IVETA LHOTSKÁ
druhy, na kterých mu záleží. Přednostní
zájem má například o aligátora Libora,
medvěda malajského, zebru nebo žirafu. Podpisem smlouvy by se už nemělo
stát takové nedorozumění, k jakému došlo po červencovém utracení nosorožčí
samice Zamby. Její tělo bylo totiž prodáno do zoologického muzea v Protivíně,
v ústeckých muzejních sbírkách zůstanou její rohy.
Spoluprací se zoo se muzeu přibližuje sen mít svou stálou přírodovědeckou

expozici. „Abychom mohli uvažovat
o vybudování stálé přírodovědné expozice, musíme k tomu mít dostatečně bohaté vlastní sbírky, které budou reprezentativní a atraktivní,“ upřesňuje Houfek plány do budoucna.
Než se však podaří expozici vybudovat, je velmi pravděpodobné, že kostru
slonice muzeum zapůjčí ústecké přírodovědecké fakultě do jejích nových prostor. Jednání mezi muzeem a fakultou
jsou však teprve na začátku.

POTĚMKINOVY VESNICE

Kulisy domů, vojáci v rolích
šťastných venkovanů ...str. 12 a 13
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Krušnohorské podzemí vydalo
geologům svá tajemství
Odborníci po 3,5 letech
zkoumání znají detailní
složení části hor.
ZUZANA MENDLOVÁ
CHLUMEC | Při ražbě tunelu pro vysokorychlostní trať, která má v budoucnu
propojit Prahu a Drážďany, čekají na stavaře i velmi komplikované úseky. Šestadvacet kilometrů dlouhý tunel pod Krušnými horami totiž nebude procházet jednolitým masivem, ale velmi složitým geologickým územím. Předpokládá se, že
zhruba deset procent stavby bude probíhat v extrémních podmínkách.
Čeští geologové spolu se saskými kolegy představili minulý týden výsledky
3,5 roku trvajícího detailního zkoumání
části hor, skrz kterou má tunel vést –
její geologickou mapu a vůbec první geologický 3D model. Získané poznatky
mají pomoci určit, jak nejlépe tunel
umístit. A už teď je jasné, že jeho ražba
a stavba nebudou nic snadného.
Jeden z nejsložitějších úkolů čeká stavaře hned při budování vyústění portálu
tunelu na české straně u Chlumce na Ústecku. „Krušnohorský svah, kde bude
vyústění, je velmi komplikovaná geologická stavba, doplněná mohutnou tektonikou a zlomy, což znamená, že v těchto místech bude náročná ražba. Svah
tvoří geologický zlom široký několik
set metrů, který je složen z velkých bloků horniny, mezi nimiž jsou další nadrcené. Tvoří ho však i volné dutiny či vulkanické žíly místy zasypané jílem,“ popsal jednu z komplikovaných zón Vladislav Rapprich z České geologické společnosti s tím, že místu se budou ještě
více věnovat odborníci při detailních inženýrsko-geologických průzkumech.
Vše je už zanesené i v modelech. „3D
modely jsme začali využívat roku 2015
v souvislosti s přípravou podzemních
úložišť jaderného odpadu. V současné
chvíli máme ještě rozpracovaný model
geologické stavby Českého středohoří
v místech, kde by měl vést také tunel
pro vysokorychlostní trať,“ doplnil další
člen týmu Jan Franěk.

Louka (uprostřed snímku) mezi hlavní silnicí z Děčína na Teplice a místní komunikací v Chlumci je místem, kde má
v budoucnu vyústit portál železničního tunelu.
FOTO | ZUZANA MENDLOVÁ
co je čeká, věděli i o velkých poruchových zónách a oblastech, a jen si je
upřesňovali, i tak se jim podařilo narazit na několik novinek. V okolí Špičáku
nedaleko Krásného Lesa nalezli nový
podzemní, sopečný kráter. „V Českém
středohoří jsme zase našli velmi komplikovanou geologickou stavbu v okolí Litoměřic. Ta také vyřadila jednu z možných variant pro vedení tunelu,“ uvedl
Petr Kycl z České geologické společnosti. V Českém středohoří jsou zatím ve
hře ještě tři varianty trasy. Odborníci se

nyní snaží navrhnout takovou trasu, která bude mít nejlepší geologické podmínky pro výstavbu.
Geologie nezná státní hranice, a tak
již od počátku čeští geologové spolupracují s německými kolegy. Na německé
straně se vědci zaměřili na takzvanou
Bernersdorfskou strukturu, na niž geologové poprvé narazili těsně před spuštěním současného projektu. „Jedná se
o křídové sedimenty uprostřed krušnohorských rul. V podzemí tvoří takový
trychtýř o šířce zhruba 500 až 600 met-

Bylo na co navazovat
Ačkoliv geologové díky dlouholeté tradici hornictví v Krušných horách tušili,

Historicky první 3D geologická mapa části Krušných hor mezi Ústím
a saským Heidenau, kudy má vést železniční tunel.
FOTO | REPRO 5PLUS2

rů a hloubce 300 metrů. Vznik této poruchy je pro nás neznámý. Může to být
velká tektonická struktura nebo může
být i vulkanického původu,“ popsal jednu ze zajímavostí Ottomar Kreutz ze
Saského zemského úřadu pro geologii
s tím, že i kvůli vedení trasy, která má
být poblíž útvaru, je potřeba místo ještě
důkladně prozkoumat.
Spolupráci s geology z obou stran hranice si pochvaluje i Petr Provazník, projektový manažer Správy železniční dopravní cesty pro vysokorychlostní spojení Praha–Drážďany. „Nebývá zvykem,
že bychom měli k dispozici podrobná
geologická data v tak rané fázi projektové přípravy. Už teď tak můžeme korigovat vedení trasy tak, abychom v budoucnu předešli vzniku části problémů,“ podotkl při setkání se zástupci obou geologických společností.
Pokud vyjde vše podle současných
plánů, tunelem by mohly první vlaky
projet zhruba za 20 let. Celá mezinárodní trať, na které vlaky budou moci v některých úsecích jezdit až 350kilometrovou rychlostí, má být kompletně hotová
do roku 2050. Cesta vlakem z Ústí do
Prahy by však už za patnáct let mohla trvat jen kolem půl hodiny. V letech
2030–35 by už mohla být uvedena do
provozu trať mezi Lovosicemi a Prahou.
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Do školy už bez bariér
Po pěti letech úsilí
vybudovala litoměřická
základní škola výtah.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
PAVEL KŘIVOHLAVÝ
LITOMĚŘICE | Po pěti letech příprav
a hledání finančního zabezpečení se podařilo základní škole Boženy Němcové
v Litoměřicích uvést do provozu nový
bezbariérový výtah. Umístit moderní
technologii do více než sto let staré budovy nebylo jednoduché. Nakonec se
jako nejlepší místo ukázal vnitřní dvorní trakt, do kterého prosklený výtah
dobře zapadl.
„Výtah nemohl být umístěn lépe.
Hlavně s ohledem na to, že v takovýchto historických budovách je velmi těžké
zasahovat do vnitřního prostoru,“ pochvaloval si při slavnostním uvedení do
provozu starosta Ladislav Chlupáč.
O potřebě bezbariérového pohybu po
škole se mluvilo už dlouho. „O to, aby
naše škola byla bezbariérová, jsme usilovali pět let. Před pěti lety totiž nastoupila do první třídy i dívenka, která používá vozík. Byli jsme rádi, že město Litoměřice souhlasilo s tím, že nám pomůže
a staneme se druhou bezbariérovou ško-

Základní škola Boženy Němcové v Litoměřicích vybudovala výtah. Ten
umožňuje bezbariérový přístup i do vyšších pater.
FOTO | PAVEL KŘIVOHLAVÝ
lou ve městě,“ podotkl ředitel školy
Václav Hanč.
Ředitel školy připomněl, že výtah nebude sloužit jen pro imobilní žáky, ale
také pro návštěvníky koncertů a představení. „Výtah se dá používat dvěma systémy,“ vysvětlil. „Samotní žáci si ho přivolat nemohou, protože je na čip, který
mají pouze učitelé. Naopak když budou
koncerty ve varhanním sále ve druhém
patře, bude možné výtah přivolat běžným způsobem.“
Hanč upozornil, že starší a méně pohybliví lidé měli dosud velké problémy,

když se chtěli účastnit kulturních akcí
ve škole: „Tělesně handicapovaní občané byli odkázáni na pomoc ostatních.
Pokud se chtěli dostat do sálu, museli
jsme je až do horního patra po schodech
vynést.“
Stavba výtahu začala na počátku
prázdnin a dokončit se ji podařilo v polovině září. Celkové náklady se vyšplhaly na 3,7 milionu korun. „Byli jsme
rádi, že se našel dotační fond Evropské
unie, ze kterého se uhradila největší
část investice, tedy 3,4 milionu,“ doplnil Václav Hanč.

Kvůli vandalům
si město hlídá víc
sportoviště
VARNSDORF | Město Varnsdorf se
rozhodlo zpřístupnit víceúčelový sportovní areál v Západní ulici pouze přes recepci budovy, jež se nachází u sportoviště. Důvodem jsou neukáznění uživatelé
komplexu, kteří ničí jeho vybavení. Modernizace areálu stála město miliony korun a opravy další desítky tisíc korun.
„Areál bude i nadále zdarma, akorát
se bude chodit přes recepci, aby byla
kontrola nad lidmi, kteří tam chodí. Po
nějaké době dojde k vyhodnocení, zda
se situace v areálu zlepšila. Věříme, že
opatření bude adekvátní a zafunguje,“
vysvětlil uzavření areálu starosta města
Stanislav Horáček. Návštěvníci zničili
třeba síťové oplocení a poškodili umělou plochu, když na ní típali cigarety.
Velký problémem jsou také hory odpadků, které po sobě neukáznění sportovci
zanechávají.
(vlm)

Branka občas posloužila jako odpadkový koš. FOTO | MÚ VARNSDORF

INZERCE

PALIVOVÉ
DŘEVO štíPAnÉ
TVRDÉ
POLOTVRDÉ
MĚKKÉ

1200,- Kč/prms
1000,- Kč/prms
800,- Kč/prms

VÍCE INFO A OBJEDNÁVKY NA:
tel.: 777 808 417 – p. Beneš / www.drevocl.cz

Koberce a PVC u Kauflandu v České Lípě
Nabídka širokého sortimentu koberců, linoleí a PVC podlahových krytin
• DOPRAVA zakoupeného zboží do 35 km ZDARMA • Zajišťujeme i pokládku
Najdete nás v České Lípě,
Mimoňská 3346 (areál bývalé kotelny)

19. - 20. 10. 2019

• Po-Pá 8:30-17:30 • So 9-12 hodin
• Tel.: 481 010 355 • Mobil: 605 906 040

www.kobercepvc.cz

www.zahradacech.cz

festival dobrého jídla a pití!

Gastro
food fest

na Zahradě Čech

Markéta Hrubešová

Radek Šubrt

Kristína Nemčková
Vítězka MasterChef Česko

Patricie Solaříková

Aleš Lehký
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Česká republika

Znáte obrazy
Karla Gotta?
Na neděli 1. prosince chystá uznávaná pražská
galerie aukci oleje na plátně Mona Lisa s červeným
vínem. Obraz namaloval zlatý slavík Karel Gott.
Vyšroubují dražitelé jeho cenu do závratné sumy?
Podívejte se, co sám pěvecký mistr o svých
obrazech říkal. Při malování se cítil svobodně.
Obraz Oldřich Nový a Anny Ondráková (malé
foto nahoře) se vloni v prosincové aukci prodal
za 1,2 milionu korun. „Bylo to překvapení, které
nikdo nečekal,“ prohlásil tehdy galerista.

Mona Lisa s červeným vínem. Galerie Kodl nasadila
vyvolávací cenu 350 000 Kč a chce zkraje prosince
prodat Gottův obraz. Mistra by asi dražba nepotěšila.
Ve své knize kdysi Karel Gott uvedl: „Třeba namaluji
Monu Lisu podle Leonarda da Vinciho, jak si v dnešní
době sedla do kavárny ke skleničce červeného vína.
Bylo to mé svobodné rozhodnutí, protože nemám
v úmyslu tento obraz nabízet k prodeji.“
FOTO | O. LITTERA,
L. KUBĚNA,VIPOSOBNOSTI.eu

Andie MacDowell
na premiéře filmu
v Los Angeles.

Čas něžností. „Podle
mě není nic špatného
na tom, když se dvě
mladé ženy vzájemně
dotýkají,“ vysvětloval
Mistr Gott po
představení obrazu
Čas něžností na
výstavě v Kolíně nad
Rýnem. Německý
bulvární tisk ale
tenkrát vyšel
s titulkem: Karel Gott má rád gruppensex. „Od té doby si už
na zákeřné otázky novinářů dávám pozor,“ dodal zpěvák.
Originál z roku 1973 je v soukromé sbírce v Los Angeles. Jeho
menší zrcadlově obrácenou verzi z roku 2012 vydražil při
benefičním večeru miliardář Karel Janeček za 260 000 Kč.

Herečka. Když hollywoodská
hvězda Andie MacDowell natáčela
v Praze film Harrisonovy květy,
přišla se podívat na výstavu obrazů
Karla Gotta. „Projevila přání, abych ji
namaloval. ‚Mám ráda koně,‘ svěřila
se mi. A tak jsem ji namaloval nahou
na koni,“ vzpomínal Mistr.
Herečka si odnesla ještě mokré
plátno, na které její malá dcerka cosi
položila. „Obraz proto vypadá
jakoby nepovedený,“ mínil Gott.
ZDROJ: BILDER OBRAZY KAREL GOTT

Johanka z Arku. Dárek k narozeninám pro Lucii Bílou, která historickou postavu ztvárnila v muzikálu.
Dva nula. Na dánském ostrově
Aro maloval Karel Gott ulice, ale
domy si poskládal podle sebe.
Tamní lidé vyvěšovali vlajky. „Odhodlali se k tomu poté, co Dánsko
porazilo Německo na evropském
šampionátu ve fotbale 2:0. Takže
jsem obraz také nazval Dva nula.“

na všechno!
čtvrtek 24.10. od 8 hod.

Těší se na Vás Váš NKD tým v
Děčíně, Plzeňské 1700/9, OC KORÁL
Jsme Vám rádi k dispozici i v naší pobočce v Litvínově
(U Autodílen 2205, Retail Park Litvínov).

* Ve vyobrazené úvodní nabídce je již započtena 20% sleva, kromě zboží od Stooker. Nelze kombinovat s jinými slevami,
akcemi a cenami za sadu. Sleva se odečte při placení. Platné pouze v této pobočce. Všechny akce a nabídky platné
pouze v den otevření. Do vyprodání zásob. Všechny ceny jsou uvedené v Kč.
NKD Móda s.r.o. · Generála Lišky 969/3, Černice · 32600 Plzeň · nkd.cz

Bunda

639

Kč
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Tančím víc obličejem než nohama
Ačkoliv Matouš Ruml před pár dny oslavil 34. narozeniny
a je trojnásobným otcem, stále dostává spíš „klučičí“ role.
„Asi je to i tím, že se rád směju, hýbu a moje mimika
mluví víc, než by měla,“ přemítá herec, jehož stále občas
někdo pozdraví „Ahoj, Lexo“, a to podle jeho role v
populárním sitcomu Comeback. . Nyní se Matouš Ruml
snaží svůj pohyb přetavit v ladný tanec ve
StarDance.
5plus2
■ ROZHOVOR

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Do tanečních nechodil, tak teď si to
vynahradí, a to hned pod drobnohledem
televizních kamer. Herec Matouš Ruml
byl před začátkem desáté řady taneční
show StarDance sázkovými kancelářemi považován za největšího favorita.
Při prvních trénincích jste o sobě prohlásil, že se považujete za pohybově
nadaného. Takže v tanečních vám to
zřejmě šlo, že?
Kdepak, do tanečních jsem nechodil. Ale
obecně mě pohyb už od školy potkává,
a to spíš v pantomimě nebo v nonverbální
komunikaci. Nejrůznější gagy, etudy
a klauniády mě na škole bavily nejvíc.
Tenhle druh pohybu mě potkával i během
angažmá v divadle v Mladé Boleslavi
a hrozně mě to baví. Standardní tanec je
ale něco úplně jiného, co jsem doteď ještě
nezkusil. Proto jsem také ve StarDance.
Má to pravidla, a celkem drsná, která
když nesplníte, tak tanec nevypadá, jak vypadat má. Právě mě baví objevovat.
Vaše taneční partnerka Natálie Otáhalová prohlásila, že je pro ni těžké krotit vaši mimiku. Prý dokonce tančíte
víc obličejem než nohama.
Bohužel, dělám to tak i v herectví. Asi je
to moje přirozenost, že mimika mluví víc,
než by někdy měla. Nedělám to schválně.
I v herectví se před kamerou snažím krotit. V tanci se musím krotit snad ještě víc.
Takže hádám, že jste jako kluk od učitelek ve škole často slýchal větu: A nedělej obličeje!
To ne, jako malý kluk jsem nebyl moc raubíř. To jsem v sobě objevil až s dětským divadelním studiem, když jsem začal hrát.
Až tehdy jsem zjistil, že mě baví humor.

Jsem velmi pozitivní člověk a baví mě si
praci užívat, proto je můj projev takový
víc komediální.
Objevil jste už na tanci něco, co vás vyloženě štve?
Někdy mě hodně štve rytmus. Nejvíc mě
totiž u tance brzdí hlava. Nemám kdovíjakou fyzičku, ale zatím mě nic nebolí tak
moc, abych nemohl tančit dál. Vždycky,
když si myslím, že umím kroky a zapojím
ruce, tak už to nezvládám.
Jak nadšeně přivítala vaše působení
v soutěži vaše rodina s malým miminkem poté, co jste strávil velkou část
léta se shakespearovskými slavnostmi?
Snažím se veškerou svou práci dělat
s ohledem na rodinu, ale nabídka na StarDance byla opravdu nesmírně lákavá.
Moje srdce chtělo říct ano okamžitě, ale
muselo to projít ještě rodinným referendem, což se povedlo. Doma byli nadšení.

vnímají. Navíc ti první diváci Comebacku
už rostou a setkání s nimi je již milejší.
Ale na začátku to bylo spíš: Hej, Lexo,
pojď sem! V poslední době mě lidé poznávali také díky roli učitele v Ulici, ale musím říct, že Lexa je pořád silnější.
Přestal jste raději nosit kšiltovky?
Já kšiltovky nosím pořád, ale ne na stranu.
Málokdo možná ví, že jste také nositelem ceny Thálie. Co tohle ocenění udělalo s vaší kariérou?
Dalo mi to obrovskou motivaci pro další
práci. Byla to cena pro mladého činoherce
do třiatřiceti let. V dopise od herecké asociace stálo, že jde o ocenění za dosavadní herecký přínos českému divadlu. Říkal jsem
si tehdy, že to je
něco úžasného.
Myslím si, že
ceny by měly
být hlavně takové – říkat mladým lidem, že
to, co dělají,

Jste sice už trojnásobný táta od rodiny, ale pořád působíte klučičím dojmem. Určitě vám už spousta lidí řekla, že tak trochu klamete tělem, že?
Je pravda, že dostávám takové role. A určitě za to nemůže jen Lexa z Comebacku.
Myslím, že je to i hodně o tom, jaký člověk je. Já se rád směju, rád se hýbu, jsem
zkrátka takový živější. Je možné, že dost
lidí mě má zafixovaného jako šestnáctiletého klučíka ze sitcomu. Ačkoli teď už
jsem možná trochu vyrostl, tak je mi, dejme tomu, dvacet.
Role teenagera Lexy v seriálu Comeback byla určitě tou, která vás vnesla
do širšího vědomí diváků. Zavolá na
vás ještě dnes někdo na ulici Lexo?
Stává se to čím dál tím míň. Spíš mě štvou
novinové články s titulky typu Lexa
z Comebacku dvojtečka. Myslím, že je
to víc o tom, jak mě společnost prezentuje, než o tom, jak mě jednotliví lidé

Matouš Ruml

Narodil se 4. října 1985 v Praze. Vystudoval hudebně dramatické oddělení Pražské
konzervatoře, kam ho však napoprvé nevzali, a proto rok navštěvoval střední
průmyslovou školu dopravní.
■ Od srpna 2008 působí v Městském divadle v Mladé Boleslavi, hostuje ale i v jiných
divadlech. Od roku 2013 je na volné noze. V televizi se proslavil rolí Lexy v oblíbeném
sitcomu Comeback a později také účinkováním v nekonečném seriálu Ulice.
■ Zahrál si ve filmech 10 pravidel, jak sbalit holku, Bezva ženská na krku, Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci, Miluji tě modře či Kouzla králů.
■

FOTO | ČESKÁ TELEVIZE

dělají správně a utvrdit je v tom, aby to dělali dál.
Vraťme se ještě na moment k vaší rodině. Vy jste se otcem stal poměrně
brzy. Byl to vždy váš plán být mladým
tátou?
Spíš jsem o tom neuvažoval. Když jsem
potkal svou ženu na škole, hned jsme věděli, že patříme k sobě. Prakticky hned
jsme mluvili o dětech a o rodině, takže mi
to přišlo přirozené. Vždycky jsme chtěli
velkou rodinu a já ze srandy říkal, že chci
sedm dětí. Z toho jsme ale po druhém dítěti ustoupili. Teď máme třetí, a tím asi končíme. Chceme si také užít
sami sebe a říkáme si,
že je to super, že až
budou jednou děti
z baráku, budeme
mít ještě sílu na
to, abychom mohli cestovat a užívat si znovu ve
dvou. Na to se
také hrozně
těším.

Česká republika

Účastníci 10. ročníku show
StarDance minulou sobotu
uctili památku Karla Gotta
tanci na písně z Mistrova
repertoáru. Zítra už se začne
soutěžit „naostro“. Vypadne
jako první
překvapivě
hned někdo
z favoritů?
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Vzhůru na taneční parket!

Graves věří Kovymu, Fridrichová bojuje s trémou
Hanuš bavičem, Vágner poctivým dříčem
O tom, že letošní ročník nebude postrádat komediální element, přesvědčuje už
nyní herec Miroslav Hanuš (na snímku) a jeho pohled na latinskoamerické tance.
„Já se latině trochu směju. Ti opravdičtí závodníci se tak ukrutně natírají. K tomu
se tak nelidsky kroutí. Já myslím, že by jim do toho měl vstoupit někdo jako já,
kdo ty vrty nestíhá a ten tanec vrátí zpět k člověku. Ne, že Tatiana Drexler mi
bude říkat, co je tam špatně, já jim budu říkat, co je tam lépe díky mně,“ říká s
humorem sobě vlastním. Mezi jeho konkurenty bude například písničkář Xindl X,
který zatím bojuje s tanečními botami a hlavně s jejich zvýšenými podpatky,
youtuber Karel Kovář alias Kovy, který bude pravděpodobně největším
tahákem pro mladé a dětské publikum, nebo rybář Jakub Vágner. Ten k
tréninkům přistoupil s velkým nasazením. „Snažím se to brát skutečně poctivě,
takže chodím do fitka, na fyzioterapii a k tomu máme někdy i dvoufázové
tréninky. Ostatní práce jde stranou, ale když už jsem se do toho pustil, tak to chci
dělat naplno,“ tvrdí odhodlaně. A jak si povede herec Matouš Ruml, který o sobě
říká, že tančí víc očima nebo nohama?

Zpěvačka Tonya Graves nevidí největší konkurenci ve svých ženských soupeřkách, ale
spíše u pánů. Už teď má svého favorita. „Matouš Ruml je skoro stejně roztomilý jako já.
Ale napadá mě, že velkou konkurencí pro všechny může být Kovy. Sice ho tolik neznám,
ale moje děti mě informovaly o tom, kdo je,“ vysvětluje Graves. Svůj taneční um předvede
také herečka Veronika Khek Kubařová, bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová
(na snímku vpravo) nebo spisovatelka Radka Třeštíková. S vystupováním naživo nebude
mít problém moderátorka Nora Fridrichová, která je před kamerou jako doma.
„Mně nevadí přímé přenosy. Problémem bude předvést tanec. Stydím se i před jedním
člověkem, natož před celým národem,“ posteskla si partnerka sportovního komentátora
a někdejšího účastníka StarDance Roberta Záruby.
FOTO: Česká televize

WWW.ZO NKY.CZ

| 800 449 999
Nejnižší úrok na Zonky je 2,99 % p. a. a více než ½ našich klientů s půjčkou ve výši 150 000 Kč získá na Zonky úrok do 5,99 % p. a. RPSN pro tuto reprezentativní
půjčku je 7,04 %, splátka 2 958 Kč, poslední splátka 2 894 Kč a jednorázový poplatek 2 % (zde 3 000 Kč). Celkem zákazník zaplatí 177 416 Kč za 5 let.
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Extrémní gastro: Chuť kočky,
„Skandál. Proti etice!“ volali rozhořčení Italové, když
jejich šéfkuchař prohlásil o kočičím mase: „Je lepší
než kuře, lepší než králík, lepší než holub.“ Pojídání
koček ale zakazuje zákon. Nepatří mezi jateční zvířata.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Střešní králík nebo králík bez uší,
tak se ještě nedávno říkalo kočkám ve
velké části Evropy. Včetně Československa. Kočka patřila spolu se psem ještě počátkem roku 1934 na seznam jatečných zvířat. Upéct si ji doma nebylo nic

Kočku v kuchyni vídáváme spíše
jako mlsouna, který hledá něco
na zub. Kočka na talíři coby jídlo
se nám dost příčí a nedokážeme
si to představit. Ve Švýcarsku je
ale pochoutkou.
FOTO | MAFRA

neobvyklého. Pár let před válkou sice
oba „domácí mazlíčky“ ze seznamu jatečných zvířat prvorepublikoví zákonodárci vyškrtli, ovšem s válečným hladem a chudobou se tisíce koček a psů
do českých kuchyní vrátily. Naštěstí se
zvyk chudých vytrácel už po válce a postupně vymizel. Dnes se maso koček
ani psů na trh v Česku dostat nesmí.
„Když opomineme kulturní a etický
pohled na věc, který do velké míry konzumaci masa psů a koček v naší civilizaci vylučuje, maso z domestikovaných
šelem není v ČR zákonem vyjmenováno jako maso, které se smí uvádět na
trh,“ vysvětluje mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Dnes si našinec pojídání koček
spojí

spíše s Čínou a městem Kanton nebo
Vietnamem, kde před nedávnem, stejně
jako na Taiwanu, konečně postavili pojídání koček mimo zákon.

Švýcarům dodnes chutná
specialita i z masa koček
Naopak zákonem povolenou a oblíbenou přípravu kočičího masa vcelku překvapivě najdeme pouhých 400 kilometrů od české hranice, ve Švýcarsku.
Tamní kanton Appezell je vyhlášený
regionální pochoutkou mostbröckli, vyráběnou mimo jiné z masa psů a koček.
Krajová specialita z okolí města St. Gallen bývá chystána podle rodinného receptu předávaného z generace na generaci. Zpravidla každá usedlost či statek
připravuje mostbröckli vlastním způsobem. Jde o vyčištěný, uzený a usušený kus soleného
masa, který se podává nakrájený

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA

na tenké plátky. Porážka je legální v případě, že ji provede majitel kočky pro
vlastní potřebu.
„Není na tom nic divného, maso je
prostě maso. Kočka je spíše slavnostní,
častěji se tady jedí psi. Zvláště stavební
dělníci, zedníci, jsou tím vyhlášení,“
prozradil při zachování anonymity
v roce 2013 švýcarský sedlák pro britský list Daily Times.
Kočky ještě v nedávné historii konzumovala běžně takřka celá Evropa. Tak
třeba anglická zvyklost říká, že první
jídlo v novém domě by měla být pečená
kočka. Přináší to totiž štěstí.

Pozor, hlavu ne. Abyste
nepropadli šílenství
Kočky ve středověku pojídala francouzská městská chudina. Španělský recept zase varoval
před snědením kočičí hlavy,
které prý přivede jedlíka k šílenství. Celý recept z roku
1529 popisuje významný
středověký kuchař Ruperto
de Nola takto: „Vezmi plnou
kočku a podřež jí hrdlo, hlavu
od mrtvého těla odděl a zahoď.
Pokud ji budeš jíst, ztratíš smysly i soudnost. Vyčisti dobře
maso od srsti, zvenčí i zevnitř. Zabal jej pak do bílého plátna a na
den a noc zakopej do země, aby
zkřehlo.“ Švýcarský parlament protesty proti pojídání psů a koček sice vždy
vyslyší, ale prozatím nic nepodniká a
roky argumentuje tím, že jíst či nejíst
kočky je svědomím každého švýcarského občana. To sousední Italové kočičí
hody zakázali. Sami totiž kvůli chudobě
kočky často v minulosti pojídali a dodnes se prý za to velmi stydí.
Důkazem je kulinářský pořad veřejnoprávní televizní stanice RAI, kde v
roce 2010 vystoupil vyhlášený italský
kuchař Beppe Bigazzi a k milionům televizních diváků prohlásil: „Jedl jsem

INZERCE

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

Padají Vám vlasy při česání?

zmírňuje vypadávání vlasů
a podporuje jejich růst

Čínské kočky v klecích. Fotky žíznivých zvířat zachráněných z kuchyňských
hrnců zveřejnil před časem The Telegraph.
REPROFOTO | MAFRA
kočku a můžu vám říci, že je to lepší
než mnoho dalších zvířat. Lepší než
kuře, lepší než králík, lepší než holub,"
olizoval se Ital a přidal také tradiční
radu na úpravu masa. „Kočičí maso
před dušením naložte na tři dny do pramenité vody, aby zkřehlo.“

Trestný čin týrání zvířat
Místo potlesku přišla obrovská kritika,
pořad byl na hodinu zakázán a ozvalo
se italské ministerstvo zdravotnictví:
„Je absolutně neslýchané, aby veřejná
televizní stanice ve svém programu divákům říkala, jak jsou kočky delikátní

pochoutkou. Kontaktovala jsem již producenty pořadu, aby uvážili, zda jejich
pořad nevybízel k trestnému činu týrání
zvířat,“ uvedla tehdy pracovnice ministerstva Francesca Martini.
Poslední větší případ pojídání koček
řešili Italové v roce 2015. Padesátiletý
Francesco F. byl souzen za to, že obcházel útulky, kde sháněl černé kočky.
Když ale jednou prohlásil, že by rád zvíře, které má na sobě trochu masa,
ochránci ho začali sledovat. Itala přistihli přímo v kuchyni s rukama od krve ve
chvíli, kdy jedno ze zvířat usmrtil. „To
se nesmí, jíst kočky?“ opáčil muž, který
si měl odpykat 12 měsíců vězení.

O Vánocích s bílým vínem a na česneku
V některých oblastech Švýcarska, údajně kolem Bernu či Lucernu, připravují
obyvatelé delikátní pokrmy z koček. Tvrdí, že jejich maso je jemné a snadno
stravitelné. „Tajně ho jí zhruba tři procenta obyvatel země,“ odhaduje Tomi
Tomková, zakladatelka ligy na ochranu zvířat SOS Chats Noiraigue. Švýcaři
připravují kočky zejména na Vánoce v podobném receptu jako králíka, tedy při
pečení podlité bílým vínem a na sosu z česneku.

Zakázaný pokrm Ortolans a la provençale
Kromě koček a psů se ochránci zvířat snaží zakázat pojídání dalšího zvířete,
strnada obecného, kterého zejména francouzské restaurace „na černo“ nabízejí
v pokrmu zvaném Ortolans a la provençale, tedy pečený strnad. Problém je
v usmrcení zvířete. Strnad je několik týdnů vykrmován fíky a kukuřicí na
čtyřnásobek své váhy, aby byl nakonec utopen v koňaku a upečen. Ptáka servírují
dva číšnici, jeden pokrm před jedlíkem odklopí, druhý mu přes hlavu přehodí ubrus,
aby se neztratila vůně masa. Nejlepší jsou prý ptačí plíce, které se po utopení ptáka
naplní zmíněným koňakem. Cena za tradiční francouzskou delikatesu se
pohybuje kolem 5 tisíc korun.
Když koncem 90. let klesla populace opeřeného pěvce ve
Francii o 30 procent, byl lov strnada zakázán. Přesto
každoročně nejen ve Francii, ale i ve Španělsku, Itálii a hlavně
na Kypru a Maltě policie chytí tisíce pytláků s miliony strnadů a
jiného drobného ptactva. To se právě přes Středomoří stěhuje
za teplem. Jejich konzumace se i přes zákaz lovu stanovený
zákonem stále nedaří vymýtit. S ptáky se čile obchoduje a
dovážejí se také z Tuniska nebo Jordánska.
(jos)

• obsahuje speciálně
sladěný přírodní
extrakt
• šetrný k pokožce
hlavy i vlasům - bez
kofeinu, alkoholu,
silikonů a parabenů
• prokázaná účinnost

Žádejte ve
vaší lékárně

www.parusan.cz
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Falešné bohatství. Potěmkin chtěl
Spojení Potěmkinova vesnice zná skoro každý jako
falešné přikrášlování skutečnosti a leckdo ho má
spojené s budováním socialismu. Přitom jeho původ je
mnohem starší. Zasloužil se o něj ruský voják a milenec
carevny Grigorij Alexandrovič Potěmkin-Tavričeskij,
který se narodil před 280 lety, 11. října 1739.
byla na Turcích. Chtěla se pochlubit
a zároveň ukázat, jak je ruská říše mocná a bohatá. Cílem bylo, aby se Rakousko přidalo do války proti Osmanům. Jenže poloostrov byl chudý a zpustlý a jeho
gubernátor, carevnin milenec a rádce Potěmkin, musel okamžitě jednat.
Vraťme se ale na chvíli o několik let
zpátky, kdy Kateřina Veliká usedla na
carský trůn. Stalo se tak po smrti jejího
manžela, cara Petra III., který prý byl nevýznamný jak při politických jednáních, tak v manželské posteli – trpěl totiž fimózou, tedy zúženou předkožkou.

ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Když přišlo to brzké jaro roku
1787, rakouský císař Josef II. vyrazil
z Vídně do Ruska, aby se s carevnou Kateřinou Velikou plavil po řece Dněpr.
Carevna uspořádala pro Josefa II. a další evropské mocné pány a diplomaty
úžasnou podívanou – několikadenní inspekční cestu na Krym, který právě do-

Kníže Potěmkin a carevna Kateřina II. na dobové kresbě.

FOTO | WIKIPEDIA
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KOUPÍM PAROŽÍ,

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

Nejrychlejší
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8 DNÍ = 7 NOCÍ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH - HOTEL RICHARD****

17.11. – 08.12.2019 + 04.01. – 31.03.2020
původní cena 14.350 Kč

www.5plus2.cz/schrankovne

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

půjčka

EXKLUZIVNÍ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ ZIMNÍ POBYTY

Objednejte si
týdeník 5plus2
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od 8.600,- Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji
od 9.600,- Kč 1-lůžkový pokoj

Kč

SLEVA 100 %
z úroku zpět*

Vyhrajte Škodu Fabia

10× Iphone 6

sleva 40 %

Ubytování s bohatou polopenzí, Polední snack v celých
pobytových dnech, 1x aperitiv na přivítanou,
1x lékařské vyšetření + 12x procedura/pobyt
Bazén, vířivka, ﬁtness studio, pitná kúra, župan

Možnost zakoupit i jako dárkový poukaz k Vánocům!!
REZERVACE: TEL.: 354 696 111 – E-MAIL: recepce@hotelrichard.com

5× Tablet S
Samsung*

I práce je fajn,
když splní vaše
očekávání
Žádejte na www.expresscash.cz
Ž

S lepší prací není třeba čekat
na Ježíška. Už před Vánoci se můžete
radovat z nové práce.

nebo volejte denně do 17 hod. na tel.: 734 153 969
Touto nabídkou automaticky nevzniká nárok na úvěr.
*Detaily a podmínky uvedených akcí najdete na stránkách www.expresscash.cz

áš tým
jeme venvaš
Rozšiřu
í lokalitě.
chodní zástupce
Hledáme ob

L
DRŽITE
E
LICENC

vysoké provize
ČNB
atraktivní startovací bonus
jsme stabilní, ziskoví a stále rosteme
Podmínky: Maturitní vysvědčení nebo praxe
v poskytování úvěrů minimálně 3 roky.

www.expresscash.cz

734 153 969

Více informací na www.expresscash.cz/kariera
nebo na výše uvedeném telefonu nebo pište SMS,
ozveme se Vám zpět!

·
·
·
·

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

až

19 0
Kč/hod

800 223 000
TvojeBudoucnost.cz

.

šokovat císaře
Naopak Kateřina, původem Němka,
byla na poli politiky i vášní naprostou
primadonou. Petr III. si špatnou politikou proti sobě popudil velkou část aristokracie, byl zajat a ve vězení zabit. Otěže vlády převzala Kateřina, která se nechala provolat císařovnou. V Petrohradu uspořádala vojenskou přehlídku, při
níž jí armáda měla přísahat věrnost.
Před důstojnictvo přicválala na koni,
v uniformě, hrdá a pouze v doprovodu
kněžny Daškovové, proto se akt nazývá
„dámskou revolucí“. V pozoru stál i důstojník Potěmkin – jeden z nejlepších studentů, ale také milovník alkoholu a nepřítel hygieny. Kromě bujného poprsí
33leté carevny si všiml, že jí na kordu
chybí oficiální zlaté střapce a nabídl jí
své. Milovnice živočišné lásky si ho zapamatovala a nedlouho poté náležitě odměnila, mimo jiné se stal gubernátorem
Krymu coby kníže Tauridský – Tauriada
se totiž Krym nazýval ve starověku.

Husa do každé chalupy
Ale zpět k inspekční cestě. Akce se připravovala roky. V místech, kde měla carevna nocovat, vyrůstaly paláce, silnice
i domy. Finance ale chyběly a jak se delegace blížila, Potěmkin vymyslel plán,
jak diplomaty oslnit. Z Petrohradu pozval čtyři desítky malířů, kteří připravili
krásné kulisy domů i celých vesnic.
Papírové domky byly rozestaveny podél řeky Dněpru, ale vždy dál od řeky.
Josef II. viděl z paluby na dálku krásné
výjevy – malebné domky, mezi nimiž
pobíhali přešťastní lidé, kteří mávali,
zpívali, tančili a veselili se. Na okraji
vsí se zase pásl dobře živený dobytek.

Potěmkinův sníh i tráva
„Dílo“ jak stvořené Potěmkinem je možné
vidět v Rusku i dnes. Není to tak dávno,
co při návštěvě ruského „cara“ Vladimira
Putina nechal starosta jistého města
přemalovat trávník na zeleno, byla totiž
zima a tráva byla suchá a hnědá.
Nebo v hornickém městě Myski na Sibiři,
kde tamní úřady měly postavit sněžnou
klouzačku. Všude ale kvůli prachu z dolů
ležely metry špinavého černého sněhu, tak
ho prostě nechaly natřít bílou barvou. Poté,
co si desítky lidí stěžovaly, že se oni i děti
zamazali bílou barvou, se starosta omluvil.

Rakouský panovník už ale neviděl,
že ve chvíli, kdy padla noc, zmizela
i celá vesnice. Z veselých obyvatel se
stali zase vojáci, kteří kulisy rychle přestěhovali na jiné místo, stejně tak tam
nahnali dobytek i vozy, ve kterých se
místo obilí skvěl krásný žlutavý písek.
V několikáté vsi už stádo i vesničané
sotva stáli na nohou. Vrcholem Potěmkinovy drzosti se stala osobní návštěva
vesnic. Tam nechal opravit jen hlavní
třídu, boční ulice opět zdobily malované kulisy. Císařovna se divila, že i ta nejchudší chalupa měla na stole pečenou
husu. Byla to ale stále tatáž husa, která
se přenášela přes zadní dvorky.
A tak to bylo se vším, i s loďstvem
v Sevastopolu, kde válečné koráby stály
v první řadě, za nimi pak desítky obchodních lodí maskovaných za válečné.
Když se po mnoha týdnech Josef II. vrátil zpět do milované Vídně a všichni se
ho na Rusko vyptávali, povzdechl si
jen: „Byla to jedna velká halucinace.“

Talenty před finále Sanremo
Junior proškolí i Jan Čenský

ČR | Jsou mladí, talentování, ale ze stovky přihlášených se do finálového kola
pěvecké soutěže Sanremo Junior CZ
2020 SPECIÁL dostali jen ti nejlepší.
Odborná porota při únorovém finálovém galavečeru vybere vítěze, který pojede reprezentovat Českou republiku do
italského lázeňského města Sanremo.

Finalisty nyní od října do února čeká
několik víkendů plných příprav na vrchol soutěže. Absolvují například hodiny zpěvu s hlasovou poradkyní Kühnova dětského sboru Eliškou Hrubou Toperczerovou, pohybovou hereckou průpravu s herečkou Dianou Šoltýsovou,
profesionální focení s Michaelem Kratochvílem či lekce rétoriky s Janem Čenským.
Finálový večer se uskuteční v pražském Divadle Hybernia 19. února, a to za
doprovodu Bon Art Pops Orchestra. Ten
je složen výhradně z žen, které v minulosti na koncertech doprovázely takové
hvězdy jako je Miro Žbirka, skupina Chinaski, David Koller, Marek Ztracený, Michal Hrůza nebo třeba Janek Ledecký.
Letošní ročník soutěže je speciální
tím, že se finálového večera zúčastní i finalisté z minulých ročníků, kteří splňují
podmínky soutěže a zaujali porotu. (re)
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Kosa nebo Koště jsou
přezdívky nejslavnější
československé zbraně,
SA vzor 58. Veterán
dodnes hraje prim ve
výzbroji mnoha zemí.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Když byla česká delegace v roce
2012 ve Vietnamu, přiznal generál tamní armády, že legendární český samopal
vzor 58 mu během vietnamské války
proti Američanům zachránil život.
Dnes je samopal, v armádní hantýrce
přesněji útočná puška, známý po celém
světě a patří k oficiální výzbroji mnoha
armád, například Indie, Íránu, zemí Blízkého východu, Afriky, ale třeba i Slovenska. „Osmapadesátku“ si po celém
světě občas pletli a pletou s jinou legendou, sovětským AK-47 neboli kalašnikovem. Československý SA vz. 58 je
ale tuzemský originál a byl vlastně odpovědí na vysoce kvalitní kalašnikov.
Vše začalo po 2. světové válce, kdy
československá vláda řešila problém základní výzbroje pěchoty. Vojáci totiž
měli zejména zastaralé opakovací pušky a tak v roce 1956 začal podnik Konstrukta Brno vyvíjet novou zbraň.

„

Při střelbě
v dávkách byl
československý samopal
přesnější než kalašnikov.

„Kosí“ nepřátele přes
60 let. Samopal vz. 58
komplikace byla i váha. Zde pomohl letecký průmysl. Československá vláda
v té době totiž zakoupila licenci na výrobu sovětské stíhačky Mig 15, a to včetně technologie výroby hliníkových slitin. Zásobník tak mohl být z lehkého hliníku a nikoli z těžké oceli.
Nejdůležitější zkoušky se konaly
v SSSR koncem roku 1957 a na jaře
1958. V závěrečné zprávě bylo řečeno,
že zbraně československé konstrukce
jsou plně srovnatelné s
konstrukcí sovětského
kalašnikova. Životnost
českého samopalu je prý
o něco nižší, přesnost
střelby při jednotlivých
výstřelech zhruba stejná. Když se ale samopal
přepnul na střelbu v dávkách, byl československý v přesnosti úspěšnější než kalašnikov. To
ovšem Rusové vysvětlili tím, že sovětští vojáci nejsou zvyklí
na vyšší kadenci české zbraně, která za
minutu vystřelila 800 nábojů, kdežto kalašnikov jen 600.

V Česku už jen pro zálohy

Projekt dostal krycí název Koště
a v jeho čele stál tandem dvou inženýrů
Jiřího Čermáka a Bohuslava Novotného. Kalašnikov jim posloužil jako jedna
z inspirací, čeští inženýři ale vymysleli
vlastní a velmi úspěšná řešení. Během
vývoje se objevilo několik problémů,
například zahřívání hlavně, významná

V létě 1959 byl vz. 58 slavnostně zaveden do československé armády a během
několika měsíců vybavila ČSSR, tehdy
jako jediná země Varšavské smlouvy,
své vojáky samopalem vlastní výroby.
Říká se, že Češi si jako jediní ze zemí
„sovětského bloku“ dokázali „dupnout“
a prosadit tuzemskou zbraň. Pravda je
ale nejspíš taková, že Rusové nijak netlačili a naopak se zájmem sledovali
vznik československého samopalu,
bylo to výhodné i pro jejich vývojové
týmy.

Drtivá většina munice
a zbraní Islámského
státu pocházela
ze zemí bývalé
Varšavské smlouvy,
Česko nevyjímaje. Tak se
i samopaly vzor 58 objevily
v jejich rukou. FOTO | NATIONAL
GEOGRAPHIC, JAKUB VRÁNA

Kalašnikovů se během dlouhých let
vyrobilo odhadem 75 milionů kusů, československý SA vz. 58 těsně nepřekročil hranici jednoho milionu.
V Česku bylo „koště“ součástí standardní výbavy pěchoty do roku 2010,
v současných dnech ho používají hlavně zálohy. Zbraň se po vyřazení bohužel objevuje i v řadách teroristických
skupin, jako je Islámský stát. Například
v roce 2012 jich armáda kvůli modernizaci prodávala 20 tisíc kusů, jeden odhadem za tisíc korun. Ve specializovaných obchodech se dnes dá koupit za
6 až 10 tisíc korun.
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Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?
Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2
Jana Vaita, Kladno - Modrava

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz
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ELIXÍR
zdraví a spokojenosti...

Svěží vzduch z přírody
do vašeho bytu či domu

Proč ionizovat vzduch?
» Zlepšíte dýchání,
» odstraníte alergeny a prach,
» ničíte viry a bakterie,
» snížíte působení radonu,
» zlepšíte koncentraci a paměť,
» zlepšíte pracovní výkonnost,
» zkvalitníte spánek,
» zmírníte depresivní stavy,
» podpoříte růst rostlin.

cena 3.490 Kč/ks
cena 3.290 Kč/ks od 2 ks

VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU
2015, 2016, 2017, 2018

Filtr není třeba nikdy vyměňovat! Stačí
ho jen jednoduše vyjmout a otřít. Účinek
čištění ihned vidíte!

Ionic-CARE® Triton X6 – čistička a ionizátor v jednom
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu
a ionizátor. Čištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto nehlučně. Cirkulaci vzduchu v přístroji totiž zajišťuje soustava elektrod,
které pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového větru. Tato moderní
technologie nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky náročné ventilátory. Nečistoty se zachytávají na omyvatelném elektrostatickém ﬁltru.
Na jeho ploše spolehlivě ulpí nejen polétavý prach, ale i chemikálie,
cigaretový kouř, pyly, viry, bakterie, plísně a jiné alergeny. Přístroj
disponuje třemi výkonovými stupni a jeho spotřeba je maximálně 12 W.

Nejprodávanější značka čističek v ČR!

99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno
V červnu 2019 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1016 uživatelů čističky Ionic-CARE. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírnění dýchacích potíží. Dále oceňují čističku jako významnou prevenci před
virózami. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

Víte, proč se na horách, v lese, u moře, u splavu či
po bouřce cítíte tak dobře? Je to proto, že na těchto
místech je podstatně vyšší koncentrace zdraví prospěšných aniontů kyslíku (záporně nabitých kyslíkových částic) než ve městech, bytech a kancelářích.
A víte, že v moderním bytě nebo kanceláři nás obklopuje několikrát škodlivější vzduch než venku?

V

tímco v přírodě (na horách, u moře,
moderních bytech a kancelářích dýcháme škodlivý vzduch,
v lese, u vodopádů) dýcháme vzduch
který dokáže zkrátit život i
s koncentracemi až 10.000 vzdušných
o několik let. Cítíme se v něm unaveaniontů v cm3, v interiérech, kde žijeme a pracujeme, jsou hodnoty většiní a nervózní. Prachové mikročástinou blízké nule. Právě díky vysoké konce, smog, jedovaté chemické výpacentraci prospěšných vzdušných aniry z umělých hmot a nábytku, bakteontů je nám tak dobrie, viry, spóry plísní,
V bytech a kancelářích
ře v lese, u moře,
výkaly všudypřítomdýcháme vzduch, který
při východu slunce
ných roztočů – to vše
se v uzavřených prozkrátí život o několik let nebo u tekoucí vody
či táborového ohně.
storách koncentruje.
Zejména kvůli působení vzdušných aniPotom, zejména v chladnějších obdoontů nás tato místa podvědomě přitabích roku, kdy méně větráme, působí
hují a velmi rychle si na nich odpočityto škodlivé látky na náš organizmus
neme. Díky čističce Ionic-CARE si taprakticky celý den. Největší část škodkovou příjemnou atmosféru nyní můželivin přitom proniká do těla právě plíme vytvořit i doma.
cemi.
Nemocné domy: Aniž si to uvědomujeme, polovina z nás nějakým způso- Dárek ZDARMA!
bem trpí Syndromem nezdravých buIonic-CARE FF-210 – osvěžovač a čisdov - SBS. Ten způsobuje řadu potítič pro lednice, toalety a šatní skříně
ží od bolesti hlavy, nespavosti, snížev hodnotě 450 Kč zdarma!
né koncentrace, alergií, astmatu, akutTento přístroj neutralizuje pachy a proních i chronických onemocnění plic, až
čišťuje vzduch v ledpo těžké deprese i rakovinu. Moderní
nici, koupelně, šatně a
stavební materiály, utěsněná okna, běkdekoliv jinde. Navíc
žící klimatizace, vaření na plynu, synomezuje výskyt baktetetické koberce, umělý nábytek, televirií, zabraňuje růstu plísze, monitory, kopírky a dalších zhruba
ní a v lednici uchová20 vlivů dohromady vytváří uvnitř buvá potraviny déle čerdov – tedy tam, kde trávíme 80 % živostvé.
ta – zdraví škodlivé prostředí!
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kterém trvale pobýváme, by mělo podle
doporučení Státního zdravotního ústavu obsahovat minimálně 1.250 záporných iontů (aniontů) na cm3. A za-

Pro získání dárku
stačí zadat při objednávce kód:

kód

5PS

Akce doprava a dárek zdarma platí do 30.11.2019
volejte zdarma
800 112 111 www.ionic-care.cz

16 18. října 2019

Česká republika

Podzimní dobroty za pár korun
Meteorologové hlásí pozvolné ochlazování. Rána už
provázejí mlhy a nízké teploty. Nejvyšší čas zahřát
se vydatnou, ale levnou polévkou, ze záhonu sklidit
cibuli na štrúdl a otrhat poslední jablka na zahrádce.
5plus2
■ V KUCHYNI
Vydatná finská rybí
polévka Lohikeitto
Začíná období, kdy každý dostane chuť
na vydatnou horkou polévku. „Za pár
kaček kupuji v prodejně na Dukelské třídě ořez z lososů. Výborně se hodí na vývar, který si můžete udělat klidně do zásoby,“ říká královéhradecká foodblogerka Svatava Vašková. Přinášíme její recept na finskou polévku Lohikeitto.
Ingredience: asi 1 kg ořezu z ryb, 1 petržel, 1 mrkev, 2 brambory, 1 malá bílá
cibule, 1/2 hrnku čerstvého kopru, 2 lžíce mraženého hrášku, 200 ml smetany
ke šlehání, 200 g lososa, citronová šťáva, sůl, bílý pepř.
Postup: Nejprve si připravte asi 750 ml
rybího vývaru z ořezu ryb, mrkve, petržele a trochy soli. Nechte mírně probublávat asi 30 až 40 minut. Vývar slijte, zbytky ryb vyhoďte, mrkev a petržel
nakrájejte na kostičky. Ve větším hrnci
na másle orestujte nasekanou bílou cibuli, přidejte k ní na malé kostičky nakrájené oloupané brambory a vše zalijte rybím vývarem. Společně vařte do změknutí brambor. Poté celý obsah rozmixujte tyčovým mixérem. Polévku dejte znovu vařit, přidejte do ní hrášek, nakrájenou mrkev a petržel, přilijte smetanu a
INZERCE

Finská rybí polévka Lohikeitto podle Svatavy.
FOTO | COOLINARKA.cz
provařte. Nakonec dejte do vroucí polévky na kousky nakrájeného lososa a
nasekaný kopr. Polévku dochuťte citronovou šťávou, solí a bílým pepřem.
Svěží salát z jablek a červené
řepy: Nastrouháme jablka,
červenou řepu omyjeme, oloupeme
a také nahrubo nastrouháme.
Ochutíme citronovou šťávou či
cukrem, nebo přiostříme cibulkou,
trochou křenu, solí a pepřem.

Cibulový štrúdl
Na zahrádce lehla
nať cibule a dávno
už chce ze země
ven. Pokud jste to
ještě neudělali,
styďte se. Rychle ji skliďte a připravte
z ní třeba cibulový štrúdl.
Ingredience na 2 až 3 štrúdly: 500 g
listového těsta, 1,25 kg cibule, 1 lžíce
kmínu, 3 lžíce sádla, 1 až 2 lžíce cukru
krupice, 50 až 100 ml suchého vína,
vinný ocet, sůl a mletý pepř, 1 až 2 lžíce hladké mouky, 1 vejce na potření.
Postup: Předehřejeme si troubu na
200 stupňů. Cibuli oloupeme, podélně
rozpůlíme a nakrájíme napříč na plátky. V kastrole rozehřejeme sádlo, vsypeme půlku cibule, kmín a osmahne-

Mrkvový krém s červenou
řepou vydá za hlavní chod
Ingredience: 500 g mrkve, 250 g červené řepy, 1 cibule, 50 ml rostlinného
oleje, 1000 ml kuřecího vývaru, 2 bobkové listy, 3 kuličky celého pepře,
3 kuličky nového koření, 1 citron, sůl
podle chuti, 100 g 33% smetany ke
šlehání, krupicový cukr podle chuti,
100 g zakysané smetany, hrst nasekané petrželky. Postup: Mrkev a řepu
oloupeme, 2/3 zeleniny nakrájíme na
plátky a zbytek na kostičky. Cibuli
oloupeme a nakrájíme ji najemno. Na
rozehřátém oleji krátce osmahneme cibuli, plátky mrkve a řepy, zalijeme vývarem, přidáme koření zabalené do

me. Přidáme zbylou cibuli, osolíme,
chvíli opékáme, posypeme cukrem, necháme lehce zkaramelizovat, zastříkneme vínem a dusíme, dokud cibule nezvláční a víno se neodpaří. Dochutíme
pár kapkami octa, solí, pepřem, případně cukrem, odstavíme a necháme
zchladnout. Listové těsto rozdělíme na
2 až 3 díly a každý díl postupně vyválíme na pomoučeném vále na obdélníkový plát silný asi 3 až 5 mm. Na pláty
těsta rozdělíme cibulovou náplň, rovnoměrně ji rozprostřeme, okraje necháme volné. Po delší straně stočíme jako
roládu a kratší konce dobře spojíme.
Záviny přeneseme na plech vyložený
pečicím papírem, potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme kmínem a pečeme v předehřáté troubě dozlatova,
trvá to asi 35 až 40 minut.

plátěného sáčku,
lžičku nastrouhané
citronové
kůry a vaříme doměkka. Kostičky zeleniny nasypeme do malého
rendlíku s osolenou vroucí vodou, přivedeme k varu a uvaříme doměkka.
Jakmile je zelenina měkká, vyndáme
koření a polévku rozmixujeme dohladka. Přimícháme smetanu, podle
chuti dosolíme, přidáme citronovou
šťávu a cukr. Jednotlivé porce polévky posypeme kostičkami uvařené zeleniny, ozdobíme zakysanou smetanou a posypeme nakrájenou petrželkou.
(kor, jphl, ves, coolinarka.cz)

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Vždy krásná
& spokojená
ZATOČTE S EKZÉMEM,
NE S POKOŽKOU!

Konec unaveným očím!
Pokud jsou vaše oči stále častěji unavené od televize
prostředí, je vhodné
čii monitoru počítače nebo prašného pros
za
ačít doplňovat potřebné látky, které jsou
u důležité
prro jejich správnou funkci.
De
ejte sbohem unaveným očím s Ocutein
Ocutein® Brilllant Lutein 25
5 mg,
do
oplňkem stravy z prémiové řady Da Vinci Acad
demia s maxim
málním
množstvím luteinu a vitam
minem A pro maximá
ální
a dlouhodob
bý účine
ek. Jako jedinýý
obsahuje ttaké fosffatidylcholin a další
účinné látky, jakko je zinek, jenžž
přiispívá k udržení normáálního
zraku, a selen a měď, kte
eré
přispívají k ochraně buněk
p
ozepřed oxidačním poško
ním.

Ekzém, kortikoidy, ekzém, kortikoidy… nekonečný
kolotoč, který zná každý atopik. Řešení, jak z kola ven,
je přitom snadné. Místo kortikoidů stačí věřit přírodě.
Kortikoidy jsou synteticky vyráběné steroidní hormony se
schopností potlačovat imunitní reakci pokožky na alergeny zánět. Jejich výhodou je rychlé zmírnění svědění, začervenání
i pnutí pokožky. Daní za rychlou úlevu jsou však nežádoucí
vedlejší účinky a rychlý opětovný návrat problému po jejich
vysazení. Zkuste raději přírodní Exema zklidňující krém
bez vedlejších účinků. Díky složení se sníženým pH, konopným olejem, bambuckým máslem a kyselinou mléčnou
rychle zmírňuje svědění,
svědění pálení i zarudnutí pokožky a účinúčin
ně ulevuje od akutních
projevů
p
j
atopie.
p Exema
zatočí s ekzémem, ne
s vaší pokožkou.

OIDY
KORTIK
Vyzkoušejte i další
konopné přípravky Cannaderm
dostupné v lékárnách a zdravých
výživách.

Nyní d
dárek pro vás:
Oční ka
apky OCUTEIN®
TIVE PLUS
SENSIT
ma
zdarm

Hemoroidy trápí lidstvo již po tisíciletí. Příčinou jejich
vzniku je zejména nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání,
nadváha, těhotenství nebo stres. Postihují až tři ze čtyř lidí.
Nenechte se omezovat a vyzkoušejte nejprodávanější gel
na hemoroidyy v kategorii zdravotnických prostředků –
p® Gel Max z prémiové
Hemostop
é i é řady Da Vinci Academia.
Díky kombinaci dubové kůry, bosweera a dalších devíti bylin
llie, Aloe ve
mostop® z vaší lékárny
působí Hem
již při prvottních problémech spojemoroidy (svrbění, štípání
ných s hem
onečníku). Díky Aloe
a pálení ko
vera má Hemostop® zklidňující
účinek při podráždění a svědění v oblasti konečníku.
Boswellie je využívána
m pro své protizápředevším
nětlivé úččinky. Je vhodný
také pro ttěhotné a kojící
ženy.

Trpí vaše kštice zvýšeným vypadáváním a řídnutím? Jsou
vaše vlasy oslabené, poškozené a bez objemu? Nechte
je znovu rozkvést s šamponem Vlasové hnojivo!
Vlasové hnojivo šampon s kofeinem a komplexem HustoplexTM
účinně redukuje vypadávání vlasů, jejich řídnutí a poškození
vnějšími vlivy, škodlivinami či náročným stylingem. Unikátní složení s kofeinem, kopřivou, zeleným čajem
a silymarinem navíc podporuje
růst nových vlasů, zvyšuje odolnost vlasových
buněk a pomáhá
vytvářet objem, lesk
a sílu vlasů. Vyzkoušet
můžete také vlasovou
výživu Vlasové hnojivo ve formě tablet.
Šampon i výživa jsou
VÝ ŠAM
SO
k dostání v lékárnách
a zdravých výživách.

ale hemoroidům!
Dejte va

VLA

Nechte VLASY ROZKVÉST

HUSTÉ SLOŽENÍ,
HUSTÝ VÝSLEDEK

N

N
PO

Královské řešení hemoroidů

OVIN K A

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Bolest kolen ovlivňují i ledviny
Bolavá kolena trápí
40 procent dospělých,
u lidí starších 50 let jsou
to téměř tři čtvrtiny.
Trable nemusí být
způsobené jen únavou
po náročnější aktivitě
či úrazem, ale také třeba
problémy s ledvinami.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Také znáte ten nepříjemný pocit,
když máte nateklé a zarudlé koleno, ve
kterém „lupe“ a vy nemůžete ani sejít
ze schodů? Důvodů, proč vás bolí právě
kolena, může být několik.
Už dávno totiž nejsou bolavá kolena
výsadou seniorů, kteří chodí o holi. Trápí se s nimi stále mladší a mladší lidé.
A nestojí za nimi vždy úraz. Zatímco bolest způsobená úrazem časem odezní, ta
způsobená artritidou ne.
Příčina nemusí být vždy v oblasti bolesti. Může být třeba i ve štítné žláze
nebo lupénce. Častou příčinou bolesti
kolene je nedostatečná péče o chodidla.
Zdravé chodidlo totiž slouží jako opora
pro správné držení těla. A to je základem pohybu bez bolesti.
Další příčinou může být již zmiňovaný úraz. Poranění dělíme na poranění
měkkého kolena (menisky, vazy) a poraINZERCE

Jak ulevit od bolesti?

Koleno je nejsložitější
kloub v lidském těle

Na jeho stavbě se podílí dolní
konec stehenní kosti, horní
konec kosti holenní, kost
lýtková a čéška.
Vše je stabilizováno kloubním
pouzdrem, vnitřním a zevním
postranním vazem, zkříženým
vazem a meniskem (tzv.
nitrokloubní stabilizátory).
Stejně důležité jsou i svaly,
jinak také dynamické
stabilizátory.
FOTO | SHUTTERSTOCK, ARCHIV MAFRA

nění kostních struktur. Nadměrné přetěžování kolena vede k opotřebení kloubní chrupavky, která chrání přiléhající
kosti před mechanickým poškozením.
Během života nedorůstá a její síla
a pružnost klesá. Při sportu dochází často k poranění menisků (nejčastěji toho
vnitřního), poškození postranních nebo
zkřížených vazů a zlomeninám.
Zánět kolenního kloubu může být revmatického původu. Kloubní tkáň prosákne, kloubní tekutina se zmnoží
a kloub oteče. Často bývá spojen i s výpotkem. Lékař pak koleno přebytku
kloubní tekutiny zbaví punkcí.
Bolestivým kloubním onemocněním
jednoho nebo více kloubů je artróza.

Nejčastěji jsou při ní postižena kolena,
kyčle a ramena. Za její zvýšený výskyt
může špatný životní styl. Vede ke snížené pohyblivosti a někdy je třeba ji řešit
operativně. Projevuje se bolestí v kloubu a jeho ztuhlostí, otokem, deformací
a kulháním.
A ač to leckoho možná překvapí, problémy s koleny často souvisí s ledvinami. Pokud nepracují, jak mají, jedním
z příznaků může být právě i problém
s kolenními klouby. Proto jakmile pocítíte bolest v koleni, začněte popíjet ledvinový čaj. Do jídelníčku zařaďte potraviny bohaté na draslík (meruňky, broskve,
hrách, fazole a švestky). Naopak omezte
brambory a lilkovité rostliny.
(re)

Vyhledejte příčinu vašich potíží.
Pokud za tím není úraz nebo
onemocnění, zvažte, zda nezažíváte
stres a nepřetěžujete svůj organismus.
■ Upravte si stravu. Měla by být
vyvážená, aby organismus
nepřekyselovala.
■ Vyzkoušejte bylinky. Pijte čaje určené
pro zmírnění bolesti kloubů a ledvinový
čaj. Zkuste masti a gely s kostivalem
a kaštanem koňským.
■ Pravidelně se hýbejte. I svižná
procházka stačí.
■ Relaxujte. Naslouchejte svému tělu.
Bolest signalizuje, že něco není v
pořádku. Možná stačí jen zvolnit
tempo.
■

SOUTĚŽ
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LG RC81U2AV3W

Kapacita 8 kg • Eco Hybrid™ - hybridní sušení – úspora energie, nebo času • 14 programů,
13 přídavných možností, 3 možnosti sušení • program Pro alergiky – redukce až 99,9 % alergenů
• automatické čištění kondenzátoru • SmartThinQ + Wi-Fi připojení • V × Š × H: 85 × 60 × 69 cm

4K 16
4
Ul cm
tr
a
H
D

Kapacita 9 kg • technologie AutoDry: šetrně usuší prádlo přesně podle požadovaného
stupně sušení • AntiVibration Design: zaručuje vyšší stabilitu a tišší chod • technologie
SensitiveDrying: systém šetrného sušení • technologie AutoClean: bez čištění ﬁltru
ve dvířkách • V × Š × H: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm • registrace do souteže o zážitky
na stránce www.susickybosch.cz
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4K UHD Smart televizor

LG 65UM7660

Rozlišení 3840 × 2160 • DVB-T/C/T2/S2 (H.265/HEVC) • 4K Active HDR,
Ultra Surround • Wi-Fi, Bluetooth, IPS panel • 4× HDMI, 2× USB, webOS

NOVINKA
A

+ DÁREK
Party reproduktor GoGEN
v hodnotě 2 999 Kč
Platí v termínu od 21. 10. do 3. 11. 2019

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

!!!

ŠKrrTÁME
CENY

Nakupujte online na www.DATART.cz

MOJE ZAHRADA
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Sazenice pro bohatou sklizeň
Podzim je ideální období
pro sázení ovocných
stromů. Do zimy dobře
zakoření, na jaře mohou
vyrašit a zvládnou
i kratší období sucha.
Podle čeho si vybírat?
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Máte už vybráno, který strom či keř
vám v příštích letech má dělat radost bohatou úrodou? Pokud ještě váháte, berte při
koupi v potaz i možná úskalí různých druhů sazenic. Tak především musíte mít jasno, co se vám na zahradu vlastně vejde.
Možností k výběru je několik: keř (větve vyrůstají ze země), vřeteno (výška kmene 30 až 60 cm), palmeta (výška kmene
40 až 60 cm), zákrsek (výška kmene 40 až
60 cm), čtvrtkmen (výška kmene 80 až
110 cm), polokmen (výška kmene 130 až
150 cm) či vysokokmen (výška kmene
130 až 150 cm). Existuje také štěpovanec
čili stromek bez koruny tvořený jen jedním výhonem – prutem, kdy se korunka
zapěstovává až po výsadbě. Nebo knip
baum, čili modifikace štěpovance – dvouletý výpěstek s jednoletou korunkou.
U drobného ovoce pěstovaného jako
keř (rybíz a angrešt), musí mít sazenice minimálně jeden výhon dlouhý 40 cm. Jestliže má více výhonů, tak by měly být dlou-

hé alespoň 25 cm. U keřů maliníku a ostružiníku musí mít výhon tloušťku v rozmezí
7 až 20 mm, délka může být zkrácena i na
50 cm.

V kontejneru, nebo bez?
Další volbou je, zda koupit stromek prostokořenný, nebo v kontejneru. První případ je vhodný na podzimní a jarní sadbu.
Výhodou je, že si sazenice rychle zvykne
na zeminu v zahradě. Před vlastní sadbou
je třeba kořeny na tři hodiny ponořit do
kýble s vodou a později vydatně zalévat.
Tato varianta je většinou také levnější.
Stromky v kontejneru bývají dražší, jejich sadba je ale možná od jara až do zamrznutí půdy. Po výsadbě se stromky zastřihnou. Ovšem pozor, teplomilné peckoviny (meruňka, broskvoň, mandloň) je lepší kupovat a sázet na jaře do teplé půdy.

Zdravý a dobře rozložený kořenový systém je předpokladem
úspěšného
ujmutí
stromku. Na snímku
vlevo jmenovka, která zaručuje zdravý
a kvalitní materiál.

Martin Makal, časopis Zahrádkář
(redakčně upraveno)

Na co se zaměřit při koupi
sazenice ovocného stromku
Koruna – Sledujte rozmístění a počet výhonů v korunce i to, zda je kůra
na výhonech hladká, nesvraskalá. Jednotlivé pupeny musí být krásně
diferencované; terminální pupeny i výhony vyzrálé a nepoškozené,
u prostokořenných sazenic jsou výhony bez listů.
Kmen – Musí být rovný, hladký a nepoškozený.
Kořeny – Měly by být zdravé, nepoškozené a neseschlé, neměly
by mokvat. Jejich počet by měl být přímo úměrný velikosti korunky.
Jmenovka – Jde o hlavní identifikační údaj, je na něm určení druhu
(například Prunus avium - třešeň) a odrůdy (například Karešova), dále
použitá podnož (u třešní například Colt). Na další visačce pak můžou
být stručné informace o dané odrůdě a jejích vlastnostech.

Roub ušlechtilé
odrůdy musí
být v korunce
dobře přirostlý.

INZERCE

KONCEM MĚSÍCE JAK HODINY, DO KAŽDÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ RODINY

Za objednávku ročního
předplatného získáte
sadu 10 sáčků osiv od
e-shopu dobrasemena.cczz
pro novou sezónu.
Nezapomeňte uvést kód 5+2.

www.zahradkar.org
nebo na tel. +420 800 100 134
OBJEDNÁVEJTE NA:

Roční
předplatné

336 Kč

Roční
předplatné
můžete
i darovat, dárce
obdrží Lunární
kalendář.

Moje zahrada
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PESTRÁ KRAJINA
Manuál pro lepší kompost:
využít můžete i papír a lógr Ať voda neodplaví miliardy
ČR | Při podzimním úklidu zahrady vznikne spousta odpadu, který by bylo škoda vyhodit. Raději jej zkompostujte, využít můžete i zbytky z kuchyně. Ovšem pozor, zdaleka ne vše, co vám zbyde na talíři, se hodí.
Co tedy do kompustu patří, aby později
posloužil jako skutečně výživný substrát?
Bez obav můžete použít posklizňové
zbytky zeleniny i odkvetlé květiny, zbytky
ovoce a zeleniny z kuchyně, právě tak jako
kávovou sedlinu (tedy lidově lógr, vylouhované sáčky od čaje, skořápky vajíček, ale
třeba i zmačkaný papír (nikoliv však barevné časopisy). Naopak tepelně upravené potraviny do kompostu nepatří, stejně tak kosti nebo zvířecí exkrementy. Není ani dobré
přehánět to s jižním ovocem. Jeho slupky
snadno zplesniví, proto by se jej nemělo
kompostovat větší množství najednou.
Větve by měly napřed projít drtičem zahradního odpadu (mohou jej nahradit i nůžky nebo sekyra), aby kompostované kousky
nebyly větší než pět centimetrů. Ale například zbytky po řezu zeravu lze kompostovat
jen v malém množství. Rozkládají se totiž
pomalu, a tak se hodí spíš jako podklad pod
živé ploty. Máte-li větší množství posečené
trávy, je dobré přimíchat k ní odlišný materi-

Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

FOTO | MAFRA

ál, aby do kompostu mohl vnikat vzduch.
Zelená hmota se míchá se slámou, čerstvý
odpad se starým, vláknitý s mazlavým. Totéž platí pro jehličí a mech či piliny.
Potřebujete-li zpracovat malé množství
odpadu – tedy pokud máte malou zahradu – bohatě vystačíte s některým z uzavřených modelů, k nimž patří termokompostéry. Často stačí jen jedna nádoba, protože
rostlinný materiál se za vysokých teplot,
které v termokompostéru panují, rozkládá
opravdu rychle. Na větší zahradě je víc odpadu – ať z řezu dřevin, trvalkových či zeleninových záhonů nebo posekané trávy.
V takovém případě se vyplatí mít alespoň
(re, ONA DNES)
dva kompostéry.

M

inisterstvo zemědělství ohlásilo další postupný administrativní krok, který by měl vést
ke zvýšené pestrosti naší krajiny. Zahrádka to ale stále ještě nebude, maximální možná souvislá plocha 30 hektarů, na které bude možné pěstovat od
roku 2021 jednu plodinu, je totiž pořád ještě hodně velká.
Přesto je potřeba říci, že jde o další
krok správným směrem, jehož důsledkem bude snížení rizik sucha, povodní
i ztrát půdy z polí v podobě vodní eroze. Hodnota takto splavené půdy, která ročně končí ve vodních tocích, ale
často i v obcích nebo na zahrádkách v
blízkosti erozí postižených pozemků,
se odhaduje na 10 miliard korun, ve

skutečnosti je ale nevyčíslitelná. Nejde jen o cenu půdy jako takové, ale i o
následné škody a pokles úrodnosti
půdy, které je na polích, ale třeba i v lesích kvůli erozi méně. To se pak projevuje nižšími hektarovými výnosy plodin, které na erozí ohrožených polích
rostou, a tedy snížením konkurenceschopnosti pěstitelů. Možným řešením je sice dodávat živiny na pole formou hnojiv, ta chemická ale nejsou
společností podporována a organické
hmoty ze statkových hnojiv je málo.
Díky vodní a větrné erozi zmizí každoročně v ČR z polí více než 30 milionů kubíků zeminy (i když se stále
opakovaně uvádí „jen“ 21 milionů), podle zjištění vědců z Univerzity Palackého v Olomouci dosahuje smyv půdy
v některých oblastech i sto tun na hektar. Zmenšení monokultur na 30 hektarů, a to na všech polích (dnes se týká
jen nejvíce ohrožených lokalit), je tak
i v zájmu zemědělců. A při zelenání zemědělské politiky EU to zřejmě redukcí plochy na 30 hektarů nekončí.

INZERCE

POJĎ
VEN
ƒ
Podzimní prodejní akce
do 30. 11. 2019.

Více informací získáte u vašeho odborného prodejce STIHL nebo na www.stihl.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Lucie Bílá zpívá Tu o sobě
Po velkolepém
rozloučení s Karlem
Gottem chce Lucie Bílá
potěšit fanoušky novou
deskou s hitem Protože.

JOSEF VLČEK

L

ucie Bílá má za sebou jedno
z nejemotivnějších vystoupení
v životě. Při zádušní mši za Karla
Gotta minulou sobotu zazpívala sama
i s Vojtěchem Dykem v katedrále
sv. Víta. O její interpretaci Ave Maria ji
za svého života požádal sám Mistr.

„S Karlem Gottem odchází doba, která
se nikdy nevrátí. Byla to ikona, legenda,
úžasný člověk, báječná hvězda, nenahraditelná bytost,“ prohlásila Bílá.
Teď už se snaží myslet na veselejší
věci. V sobotu 19. října zazpívá na Českém mejdanu s Impulsem v O2 areně, kde
vystupující také vzdají hold nejslavnějšímu zpěvákovi české historie. Už dnes,

INZERCE

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

EKO DOTACE 7 600 Kč na pohonné
jednotky s motory HONDA, nově s
motorem HONDA GSV 190!
Pokud u autorizovaného prodejce VARI
odevzdáte svůj starý, i nefunkční, dvou- či
čtyřtaktní motor s řídítky (akceptujeme i
pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO DOTACE slevu 7 600 Kč
na nákup nové pohonné jednotky s odstředivou spojkou 80 mm VARI PJGCV160 nebo
VARI PJGCV190 (HONDA GSV 190) včetně
nových řídítek, příruby a spojky. Získáte tak
novou pohonnou jednotku s čtyřtaktním
motorem za skvělou cenu.

NOVˇE 90
SV 1
G
A
D
N
HO

JEDNOTKY POHONNÉ
Objednací číslo
Cena Kč
AKCE EKO DOTACE

v pátek 18. října, navíc pokřtí Lucie Bílá
v Rádiu Impuls své nové album nazvané
Ta o mně. V éteru zazní její aktuální hit
Protože, který momentálně patří k nejsledovanějším českým písním na YouTube.
Lucie na novém albu vsadila na mladé a zajímavé muzikanty i autory, mimo
jiné se silným slovenským zastoupením. Celkové péče o desku Ta o mně se
podobně jako na předchozím albu Hana
ujal tamní producent Martin „Maxo“
Šrámek, známý ze spolupráce se slovenskými rapovými hvězdami Majkem Spiritem a Rytmusem, nebo se zpěváky
jako Katarína Knechtová či Adam Mišík. Překvapivý je ale především přehled těch, kdo napsali pro Bílou písničky. Ze čtyřiceti písní, které pro ni tvůrčí
tým původně shromáždil, si zvolila třináct songů autorů o generaci mladších.
Tři písničky pro Lucii napsal Marek
Ztracený, z něhož se po skladbách pro
Karla Gotta a Hanu Zagorovou stává
úspěšný skladatel pro zpěváky střední
a starší generace. Jednou z nich je právě
aktuální hit Protože. Největší zastoupe-

Lucie Bílá na loňském Mejdanu
s Impulsem.
FOTO | LIBOR MAKRLÍK

PJGCV160

PJGCV190

S MOTOREM GSV 190

4369

4371

20 590
12 990

24 590
16 990

TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtaktní motory lze
bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně lze vyměnit i jedno
ozubené soukolí pro správné naladění pracovních
rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316 je
nutné přestavět i převody pro provedení čtyřtakt
nebo využít akce „ŠROTOVNÉ“.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Klatovy, FRANČÍK, 5. Května 329, T 376 323 787 / Louny, HSQ centrum , Zeměšská 2787, T 732 500 962 / Marianské Lázně, GARFO, Chebská
602/20a, T 725 301 044 / Plzeň, AT SERVIS, Husova 73, T 377 221 789 / Rumburk, Jiří Šuma, Nová 168/15, T 606 850 100 / Sokolov, BESTO PRO s.r.o.,
K.H.Borovského 2141, T 352 605 429

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

ní na desce má autorské jádro pražské
skupiny Jananas Jan Vávra a Jana Infeldová. Infeldová je známá i jako herečka, například ze seriálu Rodinná pouta.
Bílá vsadila také na písničku skoro neznámého českého zpěváka Marcella
a přibrala i skladbu Nevěřím od Patricie
Fuxové, jinak členky kritikou obdivované skupiny Vesna. A tečku za deskou
v podobě něžné ukolébavky Pojď klidně spát má na svědomí Jana Kirschner.
Pro Bílou je to odvážný krok, ale potvrzuje fakt, že si zpěvačka uvědomuje,
jak radikálně se mění současná populární hudba. Koneckonců, poslední opravdu velké rádiové hity eSeMeS a Vokurky měla krátce po roce 2000. Její nový
hit Protože má ale velmi dobře našlápnuto a nemusí zůstat jen u něj.
Nesmíme ale zapomenout, že populární hudba v posledních letech sází na zvyšující se roli producenta, elektronické
nástroje a podporu na YouTube. Díky
tomu se majitelka velkého hlasu musí
prát o své místo na slunci s těmi, jimž
stačí ke slávě jediný nápad. Chvála
bohu, stále ještě existuje mnoho těch,
kdo ocení poctivou práci, zajímavou
hudbu a vynikající zpěv.

Česká republika
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Andělé dohlížejí
Soutěžní pořad Prostřeno! míří do Zlínského kraje
ČR | Ve Zlínském kraji bojuje o výhru
60 tisíc korun v pořadu Prostřeno! i student Mirek (18 let). Uvaří v pondělí a
troufne si na kachnu. Místo francouzské
čokoládové delikatesy Mousse podá salát a v něm živé myšky. Co dámy řeknou na to, až budou v míse běhat myši?
V úterý se u plotny předvede nástrojář Michal (29). Sice sestaví originální
menu, ale domácí tarhoňa bude docela
propadák. A perkelt rovnou připálí.
Středa bude patřit řidičce kamionu Patrícii (31). Pochází ze Slovenska a zaujme drsným vzhledem. Je celá potetovaná. Vsadí překvapivě na italskou kuchyni a bude to sázka povedená. Hostům zachutná tak, že si žádají přídavky.
Čtvrteční večeři si vezme na starost
projektová manažerka Jitka (40). V poslední době se snaží stravovat „low
carb“ – tedy bez sacharidů. Dlouho žila
v Itálii. Pro soupeře připraví cuketovou
parádičku a chřestovou polévku. Podaří
se Jitce zasytit chlapy zeleninou?
Poslední se v pátek k plotně postaví
zástupce vedoucí prodejny Alena (48).
Věří na existenci andělů a při vaření

bude na jejich pomoc spoléhat. Alena
hodně překvapí rukolovou polévkou.
Hosté ji ochutnají poprvé v životě.
Zhořkne jim v puse, nebo zachutná?
Jak to dopadne a kdo vyhraje? Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední
den od 17.50 hodin.
Předkrm: Rohlíčky z listového těsta
plněné šunkou, vitaminový dip
Ingredience:
200 g listového těsta, 200 g
šunky, smetana na potření.
Vitaminový
dip: jogurt řeckého typu, sezonní bylinky, sůl, pepř. Postup: Z listového těsta
si vykrojíme kruh a vytvarujeme rohlíčky, které naplníme nastrouhanou šunkou a srolujeme. Rohlíčky potřeme smetanou a dáme péct na deset minut do
trouby vyhřáté na 210 °C. Podáváme s
vitaminovým dipem. Jogurt smícháme
s čerstvými nasekanými bylinkami, osolíme a opepříme dle chuti. Necháme
chvíli odležet.

Alena (vzadu uprostřed) má ráda anděly. Proto tyto dobré bytosti s křídly
dostanou na starost ohlídat, aby se nic nespálilo.
FOTO | FTV PRIMA
Rukolová polévka s parmazánem
Ingredience:
100 g rukoly,
5 lžic másla, 5
lžic hladké
mouky,
2
žloutky, 0,5 l
zeleninového vývaru, 2 rohlíky z předešlého dne, parmazán, bylinky – libeček,
petržel, kopr apod. Postup: Z másla a
mouky uděláme jíšku, zalijeme vývarem, přidáme bylinky, rukolu, krátce povaříme, přidáme žloutky. Krutony a parmazán podáváme až při servírování.
Hlavní chod: Penne s parmazánem
Ingredience: 500 až 700 g mixu mletého masa (hovězí a vepřové), 4 plechov-

ky loupaných
rajčat
(celé
nebo krájené),
500 g těstovin
penne, 10 až 15
stroužků česneku, čerstvá bazalka, parmazán, olej, sůl,
pepř. Postup: Maso si opražíme na oleji, přidáme půlku nadrobno nasekaného
česneku, opepříme a osolíme podle chuti. Mezitím si dáme vařit těstoviny,
měly by být al dente. Až máme osmažené maso, přidáme konzervy rajčat a
aspoň dvacet minut podusíme. Ke konci
přidáme zbytek česneku a nasekanou bazalku. Těstoviny si scedíme a přidáme
do masové směsi, zamícháme a podáváme s hoblinkami parmazánu.
(kot)
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DVOJÍ RADOST
S HELLO PŮJČKOU!

garant

ovaný
úrok

S naší akční půjčkou budete mít radost hned dvakrát. Nejen že si splníte své sny,
ale spolu s námi ještě pomůžete dětem nebo životnímu prostředí...

www.hellobank.cz

Platnost akce od 1. 10. do 30. 11. 2019.

Reprezentativní příklad: Úvěr ve výši 222 000 Kč: trvání úvěru 67 měsíců, měsíční splátka 3 773 Kč, roční pevná úroková sazba 4,70 %. RPSN 4,80%, celková částka splatná
klientem 252 791 Kč, vztahuje se k úvěrové smlouvě uzavřené 17. 10. 2019 s první splátkou 17. 11. 2019, poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč. Parametry jsou informativní
a mohou se měnit dle aktuálního posouzení klienta bankou. Poskytovatelem úvěru je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR používá obchodní značku Hello
bank! by Cetelem). Neposkytujeme „radu“ ve smyslu § 85 zákona o spotřebitelském úvěru ani úvěry v cizí měně. Spotřebitel je povinen sdělit bance nebo zprostředkovateli
úvěru úplné a pravdivé informace nutné pro posouzení úvěruschopnosti, jinak úvěr banka neposkytne. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 19. října 2019
Nova

Prima

Prima cool

8.00 Příběhy Toma a Jerryho II (3) 8.20 Krok
za krokem IV (14) 8.40 Tvoje tvář má známý
hlas VI 11.25 Koření 12.20 Volejte Novu 13.00
Rady ptáka Loskutáka 13.50 Tipy ptáka
Loskutáka 14.05 Výměna manželek XI 15.30
My dva a křen 17.35 Hněv Titánů 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Mstitel Blade (9) 6.35 Čapí příběhy (6)
6.55 M.A.S.H (42) 7.35 M.A.S.H (43) 8.10
Autosalon 9.30 Bikesalon 9.55 Prima Partička
10.55 Česko Slovensko má talent 12.45
Vraždy v Midsomeru XV 14.45 Páni kluci.
Rodinný dobrodružný film (ČR, 1975). Hrají
M. Dymek, P. Voříšek, I. Janžurová a další
16.45 Po stopách krve. Krimifilm (ČR, 1969).
Hrají R. Hrušínský, V. Ptáček, I. Prachař,
K. Dellapina, V. Huber a další 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.00 Poslední loď V (5) 6.55 Námořní vyšetřovací
služba L. A. X (8) 7.50 Top Gear XXI 9.00 Pevnost
Boyard (4) 11.15 Re-play 11.50 COOL e-sport 12.20
Futurama V (8) 12.50 Simpsonovi (3-6) 14.50
Futurama V (9) 15.10 COOLfeed 15.20 Hellboy
17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi (7, 8) 18.55
Simpsonovi (9) 19.30 Simpsonovi (10) 19.50
COOLfeed 20.00 Doba ledová 4: Země v pohybu
22.05 Temný úsvit 0.40 Živí mrtví VIII (4)

20.00 StarDance X... když hvězdy
tančí
Soutěžní páry tentokrát
předvedou sambu, jive a valčík.
Přímým přenosem provázejí
Tereza Kostková a Marek Eben
22.00 Světlo pro Světlušku
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.25 Bounty
Historické drama
(VB/USA, 1984). Hrají
M. Gibson, A. Hopkins, D. Day-Lewis, L. Olivier, L. Neeson.
Režie R. Donaldson
1.30 Banánové rybičky
Zábavní talk show Haliny
Pawlowské
2.25 Sama doma
3.55 Zkus mít vkus
4.25 Žiješ jenom 2x
4.55 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 8.55 Policisté v akci 9.55 Na chalupě

10.55 Nové bydlení 12.00 Žena za pultem (5/12)
13.00 30 případů majora Zemana (20) 15.00
Doktor z vejminku (3) 16.00 Delukse 17.00
Extrémní případy 18.15 Postavíme, opravíme,
zvelebíme 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
30 případů majora Zemana (21) 22.05 Za sklem III
(2) 23.25 Delukse 0.30 Extrémní případy

NEDĚLE 5.45 Krimi 6.10 Noviny 6.45 Krimi
7.15 Noviny 8.00 Policisté v akci 9.00 Policisté
v akci 10.00 Policisté v akci 11.00 Ve znamení
Merkura (3) 12.55 30 případů majora Zemana (21)
14.45 Farářův konec 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.50 Láska a jiné tajnosti,
romantický film (Rak./N, 2007) 0.45 Na chalupě
PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 9.25 Soudní

síň – cz 10.20 Policisté v akci 11.20 Odsouzené II
(15) 12.30 IQ Taxi 13.05 Divocí koně (17) 14.15
Soudní síň 15.20 Soudní síň 16.20 Policisté v akci
17.20 IQ Taxi 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Farářův konec 22.25 IQ Taxi 23.00
Jak jsem přežil 0.00 Policisté v akci

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
6.25 Polopatě 7.15 Bratr Paleček 8.05
StarDance X... kolem dokola 8.10 Gejzír 8.40
Otec Brown VI 9.30 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Voděnka
14.05 Zlatý copánek 14.45 Prima sezona
(4/5) 15.40 Kam čert nemůže 17.05 Hercule
Poirot 18.00 Bydlet jako... muzikant 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

V sedmém
nebi
VELKÉ PŘÍBĚHY
OBYČEJNÝCH LIDÍ
NEDĚLE 20:20

20.15 Tvoje tvář má známý hlas VI
22.55 Riddick: Kronika temna
Akční sci-fi thriller (USA, 2004)
1.10 My dva a křen
Romantická komedie
(USA, 2006)
2.50 Život ve hvězdách
3.30 Volejte Novu
4.00 Specialisté (37)

20.15 Temný Kraj II (8)
Démoni 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2019). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková-Badinková, J. Teplý,
K. Zima, M. Trnavský. Režie J. Bártů
21.30 Polda (7)
Alibi. Detektivní seriál
(ČR, 2016). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka,
L. Vlasáková, E. Maximová.
Režie J. Fuit
22.50 Koleje osudu
Životopisné drama
(VB/Austr./Švýc., 2013).
Hrají C. Firth, N. Kidmanová,
S. Skarsgard, M. MacKenzie
a další. Režie J. Teplitzky
1.15
Osm hrozných
Western (USA, 2015).
Hrají S. L. Jackson, K. Russell,
J. J. Leighová, W. Goggins,
T. Roth. Režie Q. Tarantino
4.45 Policie v akci

ÚTERÝ 9.20 Soudní síň 10.25 Policisté v akci
11.25 Odsouzené II (16) 12.30 IQ Taxi 13.05 Divocí
koně (18) 14.20 Soudní síň 15.25 Soudní síň 16.25
Policisté v akci 17.20 IQ Taxi 17.55 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Ve znamení
Merkura (3) 22.05 Policisté v akci 23.05 IQ Taxi

STŘEDA 10.20 Policisté v akci 11.15 Odsouzené

II (17) 12.25 IQ Taxi 13.00 Divocí koně (19) 14.10
Soudní síň 15.15 Soudní síň 16.20 Policisté v akci
17.20 IQ Taxi 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (22)
22.10 Delukse 23.10 IQ Taxi 23.50 Policisté v akci

ČTVRTEK 12.30 IQ Taxi 13.05 Divocí koně (20)

14.20 Soudní síň 15.20 Soudní síň 16.20 Policisté v
akci 17.20 IQ Taxi 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Extrémní případy 21.25
Doktor z vejminku (4) 22.20 IQ Taxi 22.55 Policisté
v akci 23.55 Ve jménu zákona (29/131)

PÁTEK 11.20 Odsouzené II (19) 12.25 IQ Taxi

13.00 Divocí koně (21) 14.15 Soudní síň 15.20
Soudní síň 16.20 Policisté v akci, seriál (SR, 2016)
17.20 IQ Taxi 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Žena za pultem (6/12) 21.20 Píseň
hor 23.15 IQ Taxi 23.50 Policisté v akci

Relax
SOBOTA 8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor z hor

10.30 Doktor z hor 11.30 Top Relax 11.55 Luxus
store 15.35 Teleshopping 15.55 Top Relax 16.10
Indian – Pořad o hrách 16.30 Filmové novinky
16.40 Zvěřinec 17.10 Esmeralda 18.05 Esmeralda
19.00 Esmeralda 20.00 Esmeralda 21.00
Esmeralda 21.50 Vladimír Hron: Poslední zhasne
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 7.30

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

PONDĚLÍ 9.05 Stefanie 10.05 Stefanie 11.25

Pohodové zprávy 11.55 Luxus store 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda 17.55
Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Na
červeném koberci 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.10 Bitva o Midway 8.40 Odložené případy IV
(9, 10) 10.30 Bláznivá dovolená v Evropě 12.45
K-9: Můj přítel se studeným čumákem 14.40 Lorax,
animovaný film (USA, 2012) 16.15 Beethoven 3,
komedie (USA, 2000) 18.10 Prezidentův syn,
komedie (USA, 1996) 20.00 Serenity, sci-fi film
(USA, 2005) 22.20 Krvavý diamant, válečné
drama (USA/N, 2006) 0.55 CHIPS: Bláznivá
hlídka, akční krimikomedie (USA, 2017)

Prima Max
6.40 Čapí příběhy (5) 7.10 Mstitel Blade (8),
animovaný seriál (Jap., 2011) 7.40 Zpravodajství
FTV Prima 8.45 Láska z románu, romantický film
(USA, 2015) 10.40 Manžel na hodinu, komedie
(ČR, 2016) 12.50 Moje potrhlá máma, komedie
(USA, 2011) 14.50 Sicilský klan, drama (Fr., 1970)
17.20 Druhý báječný hotel Marigold, komedie (VB,
2015) 20.00 Skyfall, akční film (VB/USA, 2012)
23.10 Mladé pušky II, western (USA, 1990)

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

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda
17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Fantastická příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 Na červeném koberci 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

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

PÁTEK 11.55 Luxus store 15.55 Nespoutaný
anděl 16.55 Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50
Pohodové zprávy 19.15 Zvěřinec 19.55
Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda 21.50
Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 20. října 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.05
15.35
16.55
17.55
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.05
21.35
22.05
22.34
22.35
0.05
2.15

Zajímavosti z regionů 6.30 Eso 6.50
Kam čert nemůže 8.10 Úsměvy Aleny
Kreuzmannové 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Hříchy pro
diváky detektivek (2/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Sofie a ukradený poklad
Sedmipírek
O třech synech
Strašidlo cantervillské
Vlak dětství a naděje (2/6)
Herbář VII
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance X... kolem dokola
Zločin v Polné (2/2)
168 hodin
To se ví
Výsledky losování Šťastných 10
Pumpaři od Zlaté podkovy
Bounty
Rozsudek III

NOVA
5.55
6.50
7.40
8.05
9.15
11.05
13.10
14.55
17.05
18.50
19.30
20.20
21.30
21.55
0.00
1.35
3.10

Tlapková patrola (3, 4)
Looney Tunes: Nové příběhy
(20, 21)
Příběhy Toma a Jerryho II (4)
Sněženka a Růženka
Fantasy film (N, 2011)
Bravo Girls: Všechno, nebo nic
Komedie (USA, 2006)
Policajt ze školky 2
Akční komedie (USA, 2016)
Tchán
Komedie (ČR, 1979)
Kameňák
Filmová komedie (ČR, 2003)
Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
Hospoda (45)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava III (8)
Střepiny
Nepřítel pod ochranou
Akční krimithriller (USA/JAR, 2012)
Tchán
Komedie (ČR, 1979)
Policajt ze školky 2
Akční komedie (USA, 2016)
DO-RE-MI

Prima
6.05
6.35
7.05
7.30
8.45
9.15
9.45
11.00
11.55
12.50
13.40
13.55
14.35
16.30
18.55
19.40
19.55
20.15
22.45
1.15
1.45
2.50

Mstitel Blade (10)
Čapí příběhy (7)
M.A.S.H (44)
Hitlerovi bodyguardi (6)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Vůně zločinu III (2)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Extra
Skutečné vraždy:
Tři ložnice a jedno tělo
Krimifilm (USA, 2016)
Manžel na hodinu
Komedie (ČR, 2016)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Všechno, nebo nic
Romantická komedie
(ČR/SR/Pol., 2017)
Mlčení jehňátek
Krimithriller (USA, 1991)
Bikesalon
Hitlerovi bodyguardi (6)
Mladé pušky II

Nova Cinema
5.15 Poslední západ slunce 7.00 Táta 9.15
Prezidentův syn 11.40 Lorax 13.15 Serenity 15.35
Sherlock Holmes: Jak prosté (6-8) 18.15 Hněv
Titánů, fantasy film (USA/Šp., 2012) 20.00 Život je
boj, akční drama (USA, 2009) 22.10 V zajetí
démonů 2, horor (USA, 2016) 0.40 Riddick:
Kronika temna, akční sci-fi thriller (USA, 2004)

Prima cool
8.40 Top Gear XXI 9.50 Pevnost Boyard (5) 12.10
COOL Motorsport 12.35 Bikesalon 13.05 Futurama
V (9) 13.35 Simpsonovi (7-10) 15.35 Futurama
V (10) 16.00 COOLfeed 16.10 Doba ledová 4: Země
v pohybu 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi (11-13)
19.30 Simpsonovi II (1) 19.50 COOLfeed 20.00
Rambo III 22.10 Pod černou vlajkou IV (3) 23.25
Pod černou vlajkou IV (4) 0.45 Živí mrtví VIII (5)

Prima Max
6.05 Čapí příběhy (6) 6.35 Mstitel Blade (9) 7.05
Zpravodajství FTV Prima 8.05 Utajená pravda
10.05 Páni kluci 12.05 Druhý báječný hotel
Marigold, komedie (VB, 2015) 14.40 Skyfall, akční
film (VB/USA, 2012) 17.45 Návštěvníci, komedie
(Fr., 1993) 20.00 Vlak do neznáma, romantický film
(USA, 2011) 22.40 Koleje osudu, životopisné drama
(VB/Austr./Švýc., 2013)

pondělí 21. října 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VI 9.45
168 hodin 10.20 Cesta mstitele své
cti 10.35 Dobrodružství kriminalistiky
11.25 AZ-kvíz 11.50 StarDance X...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.25 Pumpaři od Zlaté podkovy
15.55 To je vražda, napsala VII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Princip slasti (2/10)
21.00 Rozsudek III
21.30 Reportéři ČT
22.10 Legendy kriminalistiky 2 (8/10)
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Na stopě
23.05 Kriminalista

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.25
0.20
1.55
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3755)
Policie Modrava III (8)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (563)
Odložené případy IV (11, 12)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3756)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (92)
Specialisté (38)
Příběhy českých zločinů
Beze stopy V (6)
Odložené případy IV (11, 12)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (9)
Střepiny

Prima
6.05
6.35
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.15
12.30
13.30
14.25
15.25
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.55
1.50
2.50
3.55

Mstitel Blade (11)
Čapí příběhy (8)
M.A.S.H (44)
M.A.S.H (45)
M.A.S.H (46)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Léto u moře
Romantický film (N, 1995)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (11)
Poslední polda III (6)
Komisař Rex VIII (15)
Návrat komisaře Rexe IX (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (201)
Poklad z půdy
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (13)
Komisař Rex VIII (15)
Návrat komisaře Rexe IX (1)
Poslední polda III (6)

Nova Cinema
5.05 Bitva o Midway 7.25 Prezidentův syn 9.20
Bláznivá dovolená v Evropě 11.35 Beethoven 3
14.00 Život je boj 16.10 Policajt ze školky 2 18.05
My dva a křen 20.00 Život po životě, mysteriózní
drama (USA, 2010) 22.25 Ve stínu pravdy,
krimidrama (USA, 2006) 0.30 Nepřítel pod
ochranou, akční krimithriller (USA/JAR, 2012)

Prima cool
14.45 Re-play 15.20 Futurama V (11) 15.45 COOLfeed
15.55 Americký chopper V (21) 16.55 Top Gear XXI
18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi II (2-5) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Česko Slovensko má
talent – Aftershow 20.50 Vandráci 21.25 Teorie
velkého třesku VIII (19, 20) 22.20 Kurz sebeovládání
(65) 22.50 Partička 23.35 COOLfeed 23.45 COOL
Esport 0.15 Americký chopper V (21)

Prima Max
6.45 Čapí příběhy (7) 7.15 Mstitel Blade (10) 7.45
Zpravodajství FTV Prima 9.20 Vítejte doma V
(18, 19) 11.15 Naši a já 13.15 Návštěvníci, komedie
(Fr., 1993) 15.25 Vlak do neznáma, romantický film
(USA, 2011) 18.10 Osudová chvíle, drama (USA,
2012) 20.00 Addamsova rodina 2, komedie (USA,
1993) 22.05 Do hlubiny, akční film (USA, 2005)
0.20 Rambo III, akční film (USA, 1988)

úterý 22. října 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hovory H z Paláce K
9.40 Doktor Martin V 10.30 Vyprávěj
11.25 AZ-kvíz 11.50 StarDance X...
kolem dokola

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

5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.30
2.05
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3756)
Specialisté (92)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (564)
Odložené případy IV (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3757)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (923)
Víkend
Smrtonosná zbraň III (15)
Beze stopy V (7)
Odložené případy IV (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (10)
Krok za krokem IV (15)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.25
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.45
23.55
0.55
1.50
2.55
3.55

Mstitel Blade (12)
Čapí příběhy (9)
M.A.S.H (46)
M.A.S.H (47)
M.A.S.H (48)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Bouřlivé setkání
Romantický film (N, 1993)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (12)
Poslední polda III (7)
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (97)
MARTA
Vůně zločinu III (3)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (14)
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Poslední polda III (7)

Nova Cinema
5.10 Táta 7.15 Odložené případy IV (11, 12) 9.05
Policajt ze školky 2 11.30 Život je boj 14.10 Život po
životě 16.35 Hněv Titánů 18.20 Sněženky a machři,
komedie (ČR, 1982) 20.00 Anakonda, dobrodružný
film (USA/Braz./Peru, 1997) 21.45 Náhlý úder, akční
krimithriller (USA, 1983) 0.00 Hlava nehlava,
komedie (USA, 2006)

Prima cool
12.25 Simpsonovi II (2-5) 14.25 Teorie velkého
třesku VIII (19, 20) 15.25 Futurama V (12) 15.45
COOLfeed 15.55 Americký chopper V (22) 16.55
Top Gear XXI 18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi II
(6-9) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Partička
XXL 21.45 Teorie velkého třesku VIII (21, 22) 22.35
Kurz sebeovládání (66) 23.05 Single Lady (3)
23.30 Partička 0.15 Cesty k úspěchu

Prima Max
7.05 Čapí příběhy (8) 7.35 Mstitel Blade (11) 8.05
Zpravodajství FTV Prima 9.45 Vítejte doma V
(20, 21) 11.40 Kniha života, anim. pohádka (USA,
2014) 13.45 Osudová chvíle, drama (USA, 2012)
15.40 Addamsova rodina 2, komedie (USA, 1993)
17.40 Souboj o poklad Yankee Zephyru, komedie
(Austr., 1981) 20.00 Jasné nebezpečí, thriller (USA,
1994) 23.00 Výstřel, thriller (USA, 1981)

středa 23. října 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VII 9.45 Hašlerky 10.10 Všechno, co
mám ráda 10.35 Dobrodružství
kriminalistiky 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechnopárty
14.45 Columbo
15.55 To je vražda, napsala VIII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.10 Svět pod hlavou (7/10)
21.05 Neviditelní (7/13)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Columbo
23.20 Případy detektiva Murdocha X
0.00 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.25
0.20
1.55
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3757)
Ordinace v růžové zahradě 2 (923)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (565)
Odložené případy IV (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3758)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek XI
O 10 let mladší II
Whiskey Cavalier (1)
Beze stopy V (8)
Odložené případy IV (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (11)
Krok za krokem IV (16)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.25
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
0.05
1.05
2.00
3.05

Iron Man (1)
Čapí příběhy (10)
M.A.S.H (48)
M.A.S.H (49)
M.A.S.H (50)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Konec jednoho léta
Romantický film (N, 1994)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (13)
Poslední polda III (8)
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Návrat komisaře Rexe IX (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (202)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Temný Kraj II (8)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (15)
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Návrat komisaře Rexe IX (5)

Nova Cinema
6.10 Odložené případy IV (13, 14) 7.55 Sherlock
Holmes: Jak prosté (6-8) 11.10 Život po životě
14.05 My dva a křen 16.05 Bravo Girls: Všechno
nebo nic 17.55 Kameňák 20.00 Lásky čas,
romantická komedie (VB, 2013) 22.20 Poslední
mejdan, romantická komedie (USA, 1998) 0.10
Pokání, drama (VB/Fr./USA, 2007)

Prima cool
14.40 Teorie velkého třesku VIII (21, 22) 15.30
Futurama V (13) 15.50 COOLfeed 15.55 Americký
chopper V (23) 16.55 Top Gear XXI 18.00
COOLfeed 18.10 Simpsonovi II (10-13) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Teorie velkého třesku VIII
(23, 24) 21.10 Teorie velkého třesku IX (1, 2) 22.05
Kurz sebeovládání (67) 22.30 Single Lady (4)
22.55 Prima Partička 23.55 COOLfeed

Prima Max
6.05 Čapí příběhy (9) 6.35 Mstitel Blade (12) 7.05
Zpravodajství FTV Prima 8.15 Skutečné vraždy: Tři
ložnice a jedno tělo 10.10 Hellboy 12.45 Souboj
o poklad Yankee Zephyru, komedie (Austr., 1981)
15.00 Jasné nebezpečí, thriller (USA, 1994) 18.10
Dávná křivda, thriller (USA, 2016) 20.00 Nejvyšší
nabídka, romantický film (It., 2013) 22.50 Thelma
a Louise, krimidrama (USA/VB/Fr., 1991)

čtvrtek 24. října 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Všechnopárty 10.30
Vyprávěj 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance X... kolem dokola

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

5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.30
2.15
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3758)
O 10 let mladší II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (566)
Odložené případy IV (17, 18)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3759)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (924)
Život ve hvězdách
Mariňák
Válečný film (N/USA/VB, 2005)
Odložené případy IV (17, 18)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (12)
Co na to Češi

6.05
6.35
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.25
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
0.55
1.50
2.55

Prima

Nova Cinema

Iron Man (2)
Čapí příběhy (11)
M.A.S.H (50)
M.A.S.H (51)
M.A.S.H (52)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová: Hra světel
Romantický film (N, 1995)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (14)
Poslední polda III (9)
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Návrat komisaře Rexe IX (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (98)
Rodina, nebo peníze. Komediální
seriál (ČR, 2018)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (16)
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Návrat komisaře Rexe IX (7)

5.05 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 6.10
Odložené případy IV (15, 16) 8.05 Bravo Girls:
Všechno, nebo nic 9.50 Madisonské mosty 12.55
Kameňák 15.35 Lásky čas 17.50 Na vítězné vlně
20.00 Pták na drátě, komedie (USA, 1990) 22.10
Horší než smrt, komedie (USA, 2010) 23.55
Anakonda, dobrodružný film (USA/Braz./Peru, 1997)

Prima cool
11.45 Futurama V (13) 12.15 Simpsonovi II (10-13)
14.15 Teorie velkého třesku IX (1, 2) 15.10 Futurama
V (14) 15.30 COOLfeed 15.35 Americký chopper V
(24) 16.40 Top Gear XXI 18.00 COOLfeed 18.10
Simpsonovi II (14-17) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku IX
(3, 4) 22.15 Kurz sebeovládání (68) 22.45 Dvojitý
zásah 1.00 Americký chopper V (24)

Prima Max
6.15 Čapí příběhy (10) 6.45 Iron Man (1) 7.10
Zpravodajství FTV Prima 7.55 Vítejte doma V (22)
8.50 Kniha života 10.55 Manžel na hodinu 13.10
Dávná křivda 15.00 Nejvyšší nabídka 17.50 Květy
války, válečný film (USA, 2011) 20.00 Diagnóza
smrti, krimifilm (ČR, 1979) 22.05 Sedmý hřích,
thriller (USA, 2000) 0.35 Thelma a Louise,
krimidrama (USA/VB/Fr., 1991)

pátek 25. října 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Úsměvy Karla Hašlera 10.25
Vlak dětství a naděje (2/6) 11.25
AZ-kvíz 11.50 StarDance X... kolem
dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Četníci z Luhačovic (8/12)
21.30 13. komnata Joža Ráže
22.00 Všechnopárty
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Hercule Poirot
23.50 Případy detektiva Murdocha X
0.35 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.15
0.00
1.30
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3759)
Ordinace v růžové zahradě 2 (924)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (567)
Odložené případy IV (19, 20)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3760)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kameňák 2
Komedie (ČR, 2004)
Postradatelní
Akční film (USA, 2010)
Odložené případy IV (19, 20)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (13)
Život ve hvězdách

Prima
6.05
6.35
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.25
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
0.30
1.25
2.25
3.25
4.25

Iron Man (3)
Čapí příběhy (12)
M.A.S.H (52)
M.A.S.H (53)
M.A.S.H (54)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Hodina rozhodnutí
Romantický film (N, 1996)
Polední zprávy
Policie Hamburk VIII (15)
Poslední polda III (10)
Návrat komisaře Rexe IX (8)
Návrat komisaře Rexe X (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Bitva o Sevastopol
Válečný film (Rus./Ukr., 2015)
Policie v akci
Spravedlnost v krvi IX (17)
Návrat komisaře Rexe IX (8)
Návrat komisaře Rexe X (1)
Poslední polda III (10)

Nova Cinema
5.10 Na vítězné vlně 7.05 Odložené případy IV
(17, 18) 8.55 Válečný vůz 11.25 Lásky čas 14.15
Brewsterovy miliony 16.10 Pták na drátě 18.15
Bláznivá dovolená v Las Vegas 20.00 Mravenec Z,
animovaná dobrodružná komedie (USA, 1998)
21.30 Sázka na smrt, akční krimithriller (USA, 1988)
23.15 Mariňák, válečný film (N/USA/VB, 2005)

Prima cool
9.35 Americký chopper V (24) 10.40 Autosalon
11.50 Futurama V (14) 12.20 Simpsonovi II (14-17)
14.20 Teorie velkého třesku IX (3, 4) 15.10
Futurama V (15) 15.35 COOLfeed 15.45 Americký
chopper V (25) 16.45 Top Gear XXI 18.00
COOLfeed 18.10 Simpsonovi II (18-21) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Exodus: Bohové a králové
23.20 Vesmírná tělesa

Prima Max
6.05 Čapí příběhy (11) 6.35 Iron Man (2) 7.05
Zpravodajství FTV Prima 8.25 Vítejte doma V (23)
9.20 Všechno nebo nic 11.45 Do hlubiny 14.00
Květy války 16.15 Skutečné vraždy: Záhada starého
domu, krimifilm (USA, 2016) 18.05 Všechny cesty
vedou do Říma, romantická komedie (USA/It.,
2015) 20.00 Tenkrát na západě, western (USA/It.,
1968) 23.35 Dvojitý zásah, akční film (USA, 1991)

Inzerce

Místní akční skupina Vladař
Je společenstvím venkovských obyvatel, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí,
svazků obcí a institucí), nezávislým na politickém rozhodování. Pomáhá při rozvoji venkova na Kadaňsku, Žatecku, Podbořansku, Žluticku a Manětínsku.
Díky aktivitě komunitně vedený místní rozvoj, se daří podporovat místní opatření z EU
i krajských zdrojů. V rámci podpory z EU se
již podařilo podpořit z programu IROP rekonstrukce venkovských škol za více jak 38 mil.
Kč, další projekty za více jak 15 milionů jsou
v procesu hodnocení.
Aktuálně vyhlášené výzvy IROP pro území
MAS Vladař:
• 12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1)
- aktivita TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU
DOPRAVU (1 mil. Kč)
• 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy III. (IROP1) aktivita BEZPEČNOST DOPRAVY (12 mil. Kč)
V přípravě jsou výzvy na rozvoj sociálního
podnikání (2 mil. Kč) a investic do rozvoje komunitních center (2,5 mil. Kč).
Více na http://irop.vladar.cz
Potřeby rozvoje potenciálu místní ekonomiky je řešena prostřednictvím podpory
z Programu rozvoje venkova. MAS Vladař administrovala přes 100 žádostí ve 2 výzvách,
další výzva se připravuje na začátek roku
2020. Zemědělští a nezemědělští podnikatelé z území MAS Vladař budou moci žádat
o podporu svých rozvojových projektů v částce cca 25 mil. Kč při průměrné dotaci 50%
na investiční projekt. „Předpokládáme, že
stejně jako v minulých letech, bude největší
zájem malých podnikatelů a mikropodniků

s projekty do milionu korun“, sdělil Josef Ryšavý, ředitel MAS. V minulých výzvách byla
kromě zemědělských podniků podpořena
řada řemeslníků a poskytovatelů služeb.
Venkovské oblasti díky této podpoře získávají
kvalitní a dostupnou nabídku služeb. Investice směřovaly do strojového vybavení, nákupů moderních technologií i podpory mobility.

bezplatné pomoci méně starostí s byrokracií
a více času ke zlepšování vzdělávání ve svém
školském zařízení.“ I v současnosti nás mohou ředitelé v případě zájmu kontaktovat.
Rádi jim při výzvě Šablony III bezplatně pomůžeme s celým procesem: od tvorby žádosti po podání závěrečné zprávy.

Komunitně vedený místní rozvoj

Ve zkratce lze říci, že nástroj se zaměřuje na
řešení lokálních problémů, výzev a rozvoj
místního potenciálu. Aby vše mohlo fungovat dobře, musí být tyto oblasti správně identiﬁkovány, musí dojít k diskusi nad prioritami, návrh možných řešení za využití místních
znalostí i zdrojů. To vše je následně popsáno
v tzv. strategii pro území MAS.

MAS VLADAŘ POMÁHÁ ŠKOLÁM

Od roku 2016 mají k dispozici ředitelé základních a mateřských škol v území MAS Vladař
důležitou pomoc. Díky podpoře Ministerstva
školství a mládeže a tělovýchovy skrze CLLD
jim MAS Vladař poskytuje bezplatné konzultace při čerpání prostředků z Operačního
programu věda, výzkum, vzdělávání.
„Již 27 škol a školských zařízení těchto bezplatných konzultací využívá. Prostředky, které již díky této pomoci putují na zkvalitnění
výuky, jsou v objemu více než 20 milionů korun. Ředitelé je použili např. na zaměstnání
školních asistentů, chův, nakupovali tablety,
založili čtenářské či matematické kluby. Stovky učitelů absolvovaly kurzy dalšího vzdělávání, jezdily do škol po celém Česku načerpat
dobrou praxi.“ sdělil David Šebesta, zaměstnanec MAS, který je ředitelům kdykoliv
k dispozici a dodává: „ředitelé mají díky naší

Územní působnost
MAS Vladař o.p.s.

Ústecký kraj
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Kraj i příští rok podpoří filmaře
Pestrá krajina severních
Čech láká televizní
i filmové štáby.
ÚSTÍ NAD LABEM | Seriály Svět pod
hlavou, Most, Rapl, Sever či aktuálně
Bourák i celovečerní filmy české i zahraniční produkce se v poslední době na-

táčely v kraji. Filmařským štábům
a agenturám s hledáním vhodných lokací, zajištěním komparzu či komunikací
na úřadech pomáhá Filmová kancelář
Ústeckého kraje. Krajští radní jí na příští rok schválili čtyři miliony korun na pobídky, jak sem přilákat další produkce.
Kraj bere účinkování zdejších míst
v kinech a televizi jako propagaci, která
sem přivede víc turistů. „Pokud to bude

dobře fungovat, mohli bychom v dalších letech částku i navýšit,“ uvedl
hejtman Oldřich Bubeníček s tím, že na
práci filmové kanceláře chodí od štábů
dobré ohlasy a peníze vložené do pobídek se regionu mnohonásobně vrátí.
Filmové štáby tu nechávají peníze za
ubytování, zábory míst nebo catering,
ale najímají si i živnostníky na řemeslné
práce či komparz. V seriálech a filmech

z poslední doby si zahrálo třeba náměstí
historického Úštěku, zámky Ploskovice
a Stekník, Národní park České Švýcarsko nebo různá místa v Mostě a Ústí
nad Labem. Zajímavých lokalit, které
by se mohly filmařům líbit a přispět
k oživení místní ekonomiky, je přitom
v regionu mnohem víc. Rozdělování peněz na filmové pobídky bude formou individuálních dotací.
(hal)

INZERCE

Korejci točili dokument o porcelánce

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

DUBÍ | Filmaři až z daleké Jižní Koreje
obsadili před nedávnem i prostory dubské porcelánky. Natáčeli tu dokumentární film o výrobě porcelánu a zejména
o cibuláku, který je v této asijské zemi
velmi populární.
„Do Koreje a Japonska směřuje značná část vývozu z Dubí. V kolébce výroby porcelánu ten český obdivují a mají
o něj velký zájem,“ uvedla mluvčí spo-

lečnosti Český porcelán Dubí Libuše
Maxová.
Korejci v dokumentu zmiňují nejen
historii porcelánu, ale zejména jeho současnou výrobu a nové trendy, přibližují
um zdejších lidí a představují také osobnost dlouholetého ředitele společnosti
Vladimíra Feixe, který je se zdejším závodem spjatý už od roku 1947, kdy sem
nastoupil jako učeň v oboru modelář.
Dubská porcelánka pro řadu svých zahraničních klientů speciálně upravuje
sortiment a platí to i pro zákazníky z Již-

ní Koreje. „Je například potřeba zpracovat a doplnit další nové tvary, které by
naplňovaly potřeby korejské gastronomie. Doplnit a dodávat chceme ale také
kořenky a další produkty,“ řekl Vladimír Feix v rozhovoru pro korejské filmaře, kteří v dokumentu kromě provozu
nezapomněli zachytit ani novou porcelánovou fontánu v areálu závodu či Dům
porcelánu s modrou krví.
(pap)
Fontánu si nadělila porcelánka
v létě ke 150 výročí. FOTO | I. LHOTSKÁ
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Český německy hovořící ﬁlozof Bernard Bolzano: Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme...

Tajenka: ...i za největší bouřky.
INZERCE

á
notov
vá vana

PRODEJ LEDVICKÉHO UHLÍ
BRIKETY, KAÈ?REK

DOPRAVA UHLÍ NAD 40q
ZDARMA (do 20 km)
SLOŽENÍ UHLÍ DOPRAVNÍKEM
AŽ DO SKLEPA NEBO KÙLNY

akrylá
do staré

• bez bourání
• bez nástřiku
• montáž 2 hodiny

záruka 5 let
tel.: 602 945 204

www.vanabezbourani.cz

KOUPÍM

Staré sklo, porcelán, hračky, obrazy,
nábytek, lampy, hud. nástroje, hodiny,
radia a gramo, voj. věci, vánoční, různé
stroje. Vše staré, starožitné i veteš.
Různý sběratelský materiál a zajímavosti:
lahve, pohledy, peníze,vyznamenání apod.

VOLF, tel.: 776 118 764

Přijedu - zaplatím, seriózně.

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

Mobilní data
zadarmo?
JJ SIM kup
v trafice ,
nebo online
Internet zdarma platí 30 dnů
od aktivace SIM nebo dobití.
Více o předplacené kartě
na www.mobil.cz

Palác Jordan | Dlouhá 3458/2A, 400 01 Ústí nad Labem-město | Telefon: 477 822 848 | www.sanaplasma.cz
OC Central | Radniční 3400, 434 01 Most | Telefon: 474 336 013 | www.sanaplasma.cz

Ústí, Litoměřice a Děčín
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Z kapitána přes noc asistentem
Jaroslav Roubík začal ze
dne na den trénovat
ústecké hokejisty.
PETR BÍLEK
ÚSTÍ NAD LABEM | V 1. hokejové
lize se dechberoucí statistiky Jaroslava Roubíka zastavily na 1074 zápasech a 1067 bodech. Další už nepřidá,
rekordman soutěže kariéru bleskově
uťal. Přes noc se z něj stal v ústeckém
Slovanu asistent trenéra. „Počítal jsem
s tím, že budu trénovat, akorát to vzalo
nečekaně rychlý spád,“ doznala ikona
1. ligy.
Ještě minulý čtvrtek naskočil 42letý
kapitán do partie proti Třebíči, kterou
Slovan ztratil 1:4, v pátek už na tréninku sekundoval ústeckým koučům Vladimíru Evanovi a Tomáši Marešovi coby
jejich oficiální pobočník. „Hrající asistent jsem být nechtěl. Musí se dělat jedna věc, nebo druhá. A já se rozhodl pro
tu druhou,“ vysvětlil, proč s kariérou
praštil.
Letos Roubík ve 12 zápasech nastřílel pět gólů a na jeden nahrál. Další přidá jen v nouzi. „Výzbroj má ve skladu,
kdyby to hořelo,“ usmál se Evan, který
je i sportovním jednatelem. Roubíkova
proměna v trenéra v průběhu sezony
prý byla plánovaná. „Má neskutečné
hráčské zkušenosti v 1. lize, které může
předávat mladým,“ představuje Evan
svoji vizi.
Rodák z Prahy netrpí, že se jeho hráčská dráha uzavřela. „Těžké to je, ale to
je život, ten běží a člověk se mu musí
přizpůsobit. Za tímhle rozhodnutím

bylo všechno dohromady, moje výkony
i situace týmu, impulz pro mužstvo,“ vykreslil. Slovan je třetí od konce s devíti
body. V minulé sezoně byl otrávený, trápila ho zranění. „Nebyl jsem otrávený
z toho, že se nedařilo, ale že člověk už
nehraje takový hokej, na jaký byl zvyklý. Na šance, góly, nahrávky; chybí
vám to. Loni na nás padla deka, prohrávalo se plno zápasů, potom se točilo
strašně moc hráčů. Sice je to práce
a baví vás, ale už z toho nemáte takovou
radost. Pak člověk zvažuje, jestli neskončí.“
Skončil. „Už v létě jsem přehazoval
mozek, že budu něco učit kluky, předávat jim nějaké informace. Starat se
o klid v kabině, fungovat dál jako vůdčí
osobnost. Víc už jako trenér, ne jako
top hráč. Ani jsem nebyl podepsaný top
hráč, který by měl rozhodovat tisíc zápasů, i když jsem se o to snažil. Už jsem
byl spojka mezi trenéry a hráčskou kabinou.“
Roubík má vystudovanou trenérskou
B licenci a časem se chystá i na áčkovou. Na starosti by měl mít hlavně nácvik ofenzivy, což je mu jako superkanonýrovi vlastní. „Vymýšlet přesilovky, signály, věci do útoku, to mě baví,“
přiznal. O hokejovém systému dumá už
dlouhou dobu. „Když vidím krásnou
akci, zjistím, proč vyšla. Ve všem jsou
nějaké zákonitosti. Chci je pochopit
a předat klukům. Ale je to těžké, protože byť je hokej jednoduchá hra, je v něm
dost improvizace. Můžete vymyslet dokonalou přesilovku, ale jeden bránící
hráč si stoupne jinak a už to v životě nemůže vyjít.“
Ač Roubíkovým řemeslem bylo střílení gólů, chápe, že tým musí hlavně

v něm hned vypadnout, hrát hrozně a poztrácet diváky.“
Jak si užil první trénink v nové roli?
„Akorát jsem neměl výstroj, jinak je to
stejné. Snažím se klukům radit. Když to
zlehčím, máme ve Slovanu mateřskou
školku. Ale doba už je taková, že hraje
víc mladších než starších,“ bere to Roubík, který 1. ligu válel za Beroun, Chomutov a hlavně za Hradec Králové
s Ústím. Do realizačního týmu se přesunul i 37letý brankář Martin Volke. Uťal
kariéru a stal se trenérem gólmanů. Cepovat je bude ve spolupráci s Ondřejem
Pavelcem, mistrem světa.

Jaroslav Roubík ještě jako hráč.
FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ

dobře bránit. Na budoucím výběru hráčů a stabilizaci kádru pro příští, již sestupovou sezonu se už v létě ve Slovanu podílel. „Mužstvo se musí skládat zezadu.
Jako to dělal trenér Růžička na Slavii.
Měl top brankáře i šest beků, pak mu stačil de facto juniorský útok a vždy se dostal do play-off. V útoku měl jednu
hvězdu, Bednáře, potom Červenku,
a hráli parádně,“ vybavuje si zlatou éru
Slavie.
Play-off je i pro Roubíka cíl, ale má
ještě jeden vyšší. „Aby diváci chodili
s úsměvem domů. Je lepší hrát super hokej, ale nepostoupit do play-off, než

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

800 22 33 88
www.vykupzahotove.cz

INZERCE

Novinka na českém trhu. Kia XCeed V Kia Ústí skladem i testovací jízdě!
www.kia.com

realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz
web: www.realcentrum.cz

Kia XCeed. Spotřeba paliva 3,8-8,6 l/100 km. Emise CO2 (NEDC 2.0) 109-158 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.
Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

tvproducts.cz
MALÍŘSKÁ SADA PROFI

Nekapající váleček na malování se zásobníkem na
barvu.

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

PODZIMNÍ HITY

až

90 dní
GARANCE
VRÁCENÍ

ZVĚTŠOVACÍ BRÝLE ZOOM

NÁSTRČN
NÝ
KLÍČ 48v
v1

SMAR
RTL IN E

Ideální pro au
uto, domácnost
a ostatní aktiivity. Otočné
hlavy 360°.

Pro precizní práce v domácnosti či dílně (šití, luštění
křížovek, modelářství…). Lze kombinovat s dioptrickými brýlemi. Univerzální velikost.
1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč

160%

1 ks za 399 Kč
2 ks za 598 Kč

zvětšení

36
60°

799,-

Zesiluje hovor i jiné zvuky.
Regulace hlasitosti.

➋

➊

➊ Klasik za 499 Kč
➋ Vocal Plus
za 799 Kč
➌ Mini za 499 Kč
➍ Dobíjecí POWER
za 699 Kč
➎ Digital za 899 Kč

➍

SLEVA -200 Kč

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

od

od

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

➎

➌

299
9,-

499,-

ZVÝŠENÉ SEDÁTKO
NA WC
s poklopem

OSOBNÍ ZESILOVAČE
ZVUKU

Pro spolehlivé
uchycení

399,- 899,/ks

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE
➊ SE 4 KARTÁČI za 699 Kč
➋ PROFI za 999 Kč

od

/ks

/ks

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK
ORTHEO

Pro seniory, osoby po operaci atd, kteří mají problémy
vstávat z křesla či židle (vhodné i na invalidní vozík).
Rozměr: 45 x 45 x 10 cm
Materiál: PUR pěna

399,-

* Náhradní povlak za 99,-.

MULTIFUNKČNÍ
KRÁJEČ 5v1

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

1 ks za 399 Kč
2 ks za 598 Kč

9 dílná sada. Rychle a stejnoměrně krájí o
oce a zeleninu
elenin
ovoce
s minimálním úsilím. Čepele
z nerez oceli.

NOVINKA

SLEVA

➊

1 699,-

od

TEPLOVZDUŠNÝ
VENTILÁTOR
MINI HEATER

5 výměnných
ý
ý nástavců

699,- 999,-

Zapojuje se přímo
do zásuvky. Termostat
od 15 °C do 32 °C.
12 hodinový časovač.
Digitální LED displej.
Automatické vypnutí.

od

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVANÁ
DEKA
Na dálkové ovládání (pohodlně nastavíte intenzitu vyhřívání).
y
). Příjemná,
Příjemná
bezpeč
pečnáá a úsporná.
ú
Rozměěr: 150 × 80 cm
1 ks zaa 499 Kč
2 ks za 798 Kč

899,-

449,-

/ks

299,-

PARALYZÉRY

Paralyzér a svítilna v jednom. Pro pocit bezpečí.
Poskytují praktickou ochranu před útočníky.
➊ Angela za 249 Kč

Výkon max: 500 kV
Ø 23 mm, délka 112 mm
Doba nabíjení: 2-4 hodiny
Barvy:

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

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

od

399,399

MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17
PR AHA 1 Rybná 4 (roh s Jakubskou ul.)

➊

➋

599 599,

/ks

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · tel.: 380 405 381 · www.tvproducts.cz
VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HR ADEC KR ÁLOVÉ Švehlova 512/14
K ARLOV Y VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3

/ks

➌ Inferno za 229 Kč

Napětí: 230 V / 50 Hz
Příkon 400 W
1 ks za 499 Kč
2 ks za 898 Kč

od

199,-

ČISTIČ OKEN 3v1
teleskopický
cký
1. Nastříkat
2. Rozetřít
3. Odsát

➋

LEHKÉ

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

1 199,-

Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice.

ODOLNÉ

NOVINKA

1 599,-

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

33 g

PR AHA 1 Václavské nám. 66/808
PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
Chyby v textu
ZNOJMO Tovární 14
a vyobrazení vyhrazeny.

399,-

od

229,-

