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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE ELEKTRA A NÁBYTKU

propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE PROPERTY
DLUHOPISY PRO OBČANY A FIRMY

Investice od 30 000 Kč
Osobní i on-line objednávka
Roční úrok 4,5 % u tříletých a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Multifunkční budova, Brno

Zámek Račice, přestavba

5,6 %

Obchodní galerie, Jihlava

ROČNÍ
ÚROK

Bytový dům, Brno-Chrlice

Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun. Investiční strategií e-Finance je investovat prostředky
získané z dluhopisů do nákupu a výstavby rezidenčních a komerčních nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky. Portfolio investic najdete na www.e-finance.eu.

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET
Objednání dluhopisů: www.e-finance.eu nebo  +420 515 555 555
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá
nařízení (EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své
vlastní posouzení vhodnosti investování do těchto cenných papírů.

ŘEMESLNÁ PIVA & ČESKÁ KUCHYNĚ
V BRNĚ, NÁM. 28. ŘÍJNA 23

HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ na smetaně, karlovarský knedlík

+420 515 557 515 • www.efipivovar.cz
Naše piva vaříme v různých
stylech a chutích, z nejlepších surovin na trhu a s maximálním podílem ruční
práce. Ochutnáte u nás pivní
klasiky i speciály.
Naše restaurace je zaměřena na tradiční českou
kuchyni v moderním pojetí,
využívá lokální a čerstvé suroviny a disponuje vlastní
zrárnou masa.

HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ

ROZVOZ ZDARMA BRNO A OKOLÍ DO 25 KM

Objednávejte na: www.efishop.cz,
 515 555 565, jidlo@efishop.cz
Vakuované hotové jídlo s trvanlivostí 7 dní nebo zavařené jídlo s trvanlivostí 3 měsíce si můžete objednat
od kuchařů restaurací a hotelů skupiny e-Finance, a.s.

VÝDEJNÍ MÍSTA V BRNĚ:
• eFi Hotel, Bratislavská 52, Brno
• EFI Pivovar, nám. 28. října 23
• Restaurant TEFITI, Zelný trh 4
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Marta Jandová
Baví mě měnit
se v muže, aspoň
nemusím tančit
v podpatkách

24. 9. 2021

…str. 6 a 7

Píšťaly varhan jdou k adopci
Na varhany v budoucím
Janáčkově kulturním
centru v Brně může
kdokoli přispět ve
veřejné sbírce. Štědřejší
dárci si navíc adoptují
i konkrétní píšťalu.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Poslechnout si Janáčkovu Glagolskou mši nebo rapsodii Taras Bulba
s takovým zvukem velkých varhan, jak
to zamýšlel sám Leoš Janáček, budou
moct posluchači v novém koncertním
sále pro brněnskou filharmonii, který
vyroste mezi ulicemi Veselá a Besední
v centru Brna. Na pořízení varhan teď
může kdokoli přispět ve veřejné sbírce.
Sbírka Varhany pro Brno se otevřela
minulý týden při zahajovacím koncertu
66. sezony Filharmonie Brno a vedení
města se pro ni inspirovalo sbírkou ve
svatovítské katedrále.
„Ve spolupráci s odborníky stanovíme zadání, co varhany musejí splňovat,
aby nejen vyhovovaly po všech stránkách, ale aby i přesně odpovídaly kubatuře sálu – nebyly ani moc silné, ani
moc slabé,“ vysvětlil brněnský náměstek pro kulturu Tomáš Koláčný (Piráti).
Výtvarně budou varhany symbolizovat strom života. Konkrétní podoba nástroje a jednotlivých píšťal vzejde až
z výběrového řízení na varhanářské firmy, jeho cena se pohybuje v desítkách
milionů korun. „Po stanovení konkrétních požadavků oslovíme výrobce po
Evropě i celém světě. Bude se jednat
o první nové koncertní varhany pro
nový klasický koncertní sál v Česku po
zhruba sto letech, takže jejich výběr nechceme uspěchat,“ dodal Koláčný.
Na transparentní účet 5200247/0100
může přispět každý libovolnou částkou
a symbolicky si tak část varhan koupit.
Kdo pošle více než dva tisíce korun,
může si adoptovat i jednotlivé píšťaly,
získá pamětní zlacenou brož v podobě
píšťaly a zápis do knihy dárců. Na nej-

Janáčkovu kulturnímu centru budou dominovat nové varhany. Půjde o první nové koncertní varhany pro nový klasický koncertní sál v Česku po zhruba sto letech.
VIZUALIZACE | MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

„

větší píšťaly pak budou mít největší dárci možnost nechat vygravírovat své jméno či název společnosti.
K dispozici už jsou také výsledky
akustických měření, která během uply-

Varhany musí
vyhovovat
po všech stránkách.
Chceme, aby přesně
odpovídaly kubatuře
sálu – nebyly ani moc
silné, ani moc slabé.
nulého půl roku prováděli projektanti
na modelu. Závěry jsou podle vedení
města slibné, což je dobrá zpráva pro
akustiku koncertního sálu. „Model je naprosto unikátní v českých podmínkách,

ale i ve světě. Opravdu garantuje nejlepší možnou akustiku,“ vyzdvihla Marie
Kučerová, ředitelka brněnské filharmonie, která v novém koncertním sále najde zázemí.
Na místě, kde bude Janáčkovo kulturní centrum stát, jsou zatím hotové jen
podzemní garáže. Ty ještě nejsou přístupné, s jejich otevřením se čeká na
stavbu nadzemní části. Ta by podle harmonogramu měla začít příští léto.
„Máme vydané stavební povolení,
v listopadu očekáváme odevzdání hotové dokumentace pro provedení stavby,
na jejímž základě vyhlásíme výběrové
řízení na zhotovitele. Toho bychom
chtěli vybrat na jaře a v létě už konečně
‚kopnout do země‘,“ shrnula brněnská
primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Budova se šesti podlažími a sálem
pro 1 200 posluchačů vyjde na dvě miliardy korun. Součástí stavebních prací je
i propojení s Besedním domem. Město

za ni zaplatí miliardu, o 600 milionů požádalo ministerstvo kultury a 100 milionů by měl dát Jihomoravský kraj. Přes
300 milionů už v minulosti poskytla společnost Brněnské komunikace, která
v místě postavila podzemní garáže.
Před koncertní síní vznikne nové prostranství, které městská část Brno-střed
doporučila pojmenovat jako náměstí
Ludvíka Kundery, po brněnském klavíristovi a muzikologovi, žákovi Leoše Janáčka a prvním rektorovi Janáčkovy
akademie múzických umění.
Stavbu v minulých letech zkomplikovala žaloba Atelieru M1 architekti. Ten
měl za to, že projekční tým Tomasz Konior, Yasuhisa Toyota a Petr Hrůša, jenž
zajišťoval dokumentaci pro stavební povolení, neúměrně zasahoval do jejich autorských práv, cestu ke smírnému řešení
se podařilo najít v dohodě o narovnání,
v níž jsou zakotveny klíčové principy, jimiž se bude další příprava stavby řídit.
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Jihomoravský kraj

Dopravní stavby? Nechybí tolik
peníze, jako dobrý koordinátor
Občanští demokraté,
lidovci a TOP 09 vyrážejí
do boje o hlasy voličů
v trojkoalici s názvem
Spolu. Z druhého místa
jihomoravské kandidátky
vysílají Jiřího Horáka.

VOLBY
MARKÉTA LANKAŠOVÁ
JIŽNÍ MORAVA | Trojkoalici Spolu,
tedy ODS, lidovce a TOP 09, vede na celostátní úrovni i na jižní Moravě do voleb předseda občanských demokratů
Petr Fiala, vysokoškolský pedagog a někdejší rektor brněnské Masarykovy univerzity. Kvůli časovému vytížení nemohl na dotazy reagovat, místo něj nám
odpovídal Jiří Horák. Jihomoravská jednička lidovců, dvojka společné kandidátky a starosta Bučovic na Vyškovsku
se chce ve Sněmovně zabývat především bydlením a dopravou.
Jsou to oblasti, ve kterých byste si
sám sebe dokázal představit jako
ministra?
V tuto chvíli nemám ministerské ambice. Ale můžu říct zcela jednoznačně, co
bych chtěl řešit a k čemu přispět. Jsou
to problémy, se kterými se setkávám
právě jako starosta, s nimiž se mi lidé
svěřují a které mě trápí. Doprava, bydlení a exekuce. U dopravy je největší problém špatná koordinace pracovníků, kteří ve svých výkonech mohou být dobří.
Jenže to nestačí. Státní instituce jdou
v rozhodnutích kolikrát proti sobě, pravá ruka neví, co dělá levá. A z vlastní
zkušenosti vím, že to jde zkoordinovat
lépe.
V programu trojkoalice stojí, že
z pražského Letiště Václava Havla

Sedmatřicetiletý Jiří Horák je starostou Bučovic na Vyškovsku. Pokud ho lidé zvolí poslancem, chce si funkci udržet,
aby dořešil třeba obchvat města. Plánuje ale rezignovat na post krajského zastupitele.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
bude mezinárodní letecký uzel s přímými dálkovými linkami po celém
světě. Co uděláte s brněnským letištěm, které se dlouhodobě nedaří
rozlétat?
Teď budu mluvit jen za sebe. Stát by
měl investovat do jiných věcí. Samozřejmě, letiště je dobré pro byznys, podporuje obchod. Ale mně obecně vadí, když
stát investuje prostředky do soukromé
sféry. Měl by podporovat pevnou infrastrukturu, aby se lidé dostali k letišti,
aby fungovaly přistávací dráhy. Ale neměl by podporovat soukromé linky. Do
toho, abychom letěli levněji do Řecka,
už by stát mluvit neměl.
Letošní vláda zanechává rekordní
dluh. Víte, kde se na nutné dopravní
stavby vezmou peníze?
Myslím, že velká část staveb dopravní
infrastruktury jde financovat ze zdrojů
Evropské unie. A neviděl bych největší
problém v nedostatku peněz, jako spíš
v nepřipravenosti těch projektů. V Česku nestojí projekty silnic a dálnic na penězích, ale na tom, že ty stavby nejsou
povolené. Jestli ovšem vláda bude pokračovat v zadlužování v takovém tempu, jaké nastolila, tak nebudou peníze
vůbec na nic.

Chcete také zamezit vylidňování
center měst. Jak?
Ocenil bych, kdyby stát na obce převáděl své pozemky. Je to jednoduché.
Když má stát nevyužívaný pozemek, který chce obec využít pro bydlení, tak ho
na ni stát bezplatně převede. A ceny za
bydlení můžou jít dolů jen tehdy, když
bude stát ve velkém podporovat výstavbu nájemních bytů. Nebude-li to dělat,
sociální nůžky se ještě více rozevřou.
Tvrdíte, že podpoříte výstavbu až
40 tisíc nových bytů ročně v celé
zemi. Kdo to bude stavět?
Ideálním, i když ne levným řešením by
bylo, aby stát přispíval na každý vystavěný byt obci. I teď se může čerpat podpora, ale ta výše je při dnešních cenách
směšná. Města nejsou motivovaná stavět, protože se to nevyplatí. Stát musí
dávat obci částku, za kterou je reálné vystavět byt.
Ještě se zastavme u vzdělávání.
Chcete se zaměřit na státem garantované srovnávací zkoušky, které
budou ověřovat kompetence a gramotnost žáků. Nebude toto jen dalším stresem pro žáky?
Jde o to, že by mělo být nějaké objektiv-

ní srovnání. Ať si každá škola pěstuje
vlastní charakter, i pro žáky samotné je
dobré, když si budou moci vybrat mezi
humanitně, technicky nebo umělecky
zaměřenou školou. Ale aby se žáci a jejich rodiče mohli podle něčeho rozhodovat, měli by mít přehled. A ten nabídne
právě centrální srovnávání, které nepůjde příliš do hloubky.
Důraz kladete i na podporu dětí z rodin ze sociálně znevýhodněného
prostředí a dětí s odlišným mateřským jazykem. Jak to bude probíhat?
Je důležitá osvěta mezi řediteli, aby využívali určité dávky, třeba na výlety, lyžařské kurzy. Děti se díky tomu lépe začlení do kolektivu. Sociální a kulturní
kapitál, které děti dědí od rodičů, se totiž mohou rozšířit naposledy ve škole.
Týdeník 5plus2 představuje před
sněmovními volbami lídry stran
a hnutí v jednotlivých krajích.
Pořadí určil výsledek posledních
sněmovních voleb a u těch,
jež v nich tehdy nekandidovaly,
průzkumy veřejného mínění.
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Co umí mentolka a měřič únavy
Že věda není jen nudné
bádání, ale může to být
zábava, ukáže dnes
večer Noc vědců. Letos
se zaměří na téma času
ve všech podobách.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Otevřené laboratoře, kde si zájemci vyzkouší různé pokusy a vychytávky jako třeba alkobrýle, které navozují pocit, jako by řidič před jízdou požil alkohol, nebo dostanou návod, jak si
doma postavit měřič únavy, nabídne už
dnes večer Noc vědců. Ta se letos zaměřuje na téma času ve všech podobách
a v Brně se do ní zapojí univerzity i další vědecké instituce.
Zábavní vědecký park VIDA! otevře
své expozice zdarma. „Přijďte si k nám
užít pokusy související s časem. Naučte
se poznávat stáří stromů podle letokruhů, vyrobte si sluneční nebo přesýpací
hodiny, odhalte, jak se mění ženský cyklus v průběhu života nebo co se děje

Jak se počítá stáří stromů, jak se vyrábí sluneční hodiny i co se děje s lidským tělem po smrti, zjistí návštěvníci centra VIDA!
FOTO | ARCHIV VIDA!
s lidským tělem po smrti,“ láká na akci
její hlavní organizátorka Kristýna Klašková z VIDA! science centra.
O důležitosti každé vteřiny se budou
moci přesvědčit návštěvníci Centra dopravního výzkumu. Vyzkouší si třeba
eye tracker, který odhalí, jak důkladně
se řidič věnuje řízení auta a kdy naopak

upírá pozornost k ladění rádia nebo k telefonu. Alkobrýle zase navodí pocity po
požití alkoholu, který za volantem výrazně mění schopnost reagovat na nečekané události na silnici.
Do Technického muzea v Brně můžou zamířit všichni fanoušci hodin různých druhů. Muzeum nabízí jednu z nej-

rozsáhlejších sbírek hodinových mechanismů nejen značky Prim sběratele Libora Hovorky.
Vysoké učení technické (VUT)
v Brně zve do Muzea výpočetní techniky na fakultě informačních technologií,
kde bude k vidění padesátka osobních
počítačů z méně či více vzdálené minulosti. Ateliér herních médií fakulty výtvarných umění ukáže vznik studentských počítačových a deskových her
a jejich vývoj v čase. „Reakční dobu
sportovců dokážou změřit technici
z Centra sportovních aktivit. V zážitkových expozicích se zájemci dozvědí,
proč mentolka zkracuje tuto reakční
dobu a jak si doma postavit měřič únavy,“ zve na VUT Tereza Kadrnožková.
Na Mendelově univerzitě se bude pozorovat, jak se vyvíjí jednotlivé rostliny, hmyz, kuře ve vejci, ale i celý les.
Věnovat se vědci budou i vodě, krajině
či výživě zvířat a jejich změnám v čase.
A v parku na Kraví hoře u hvězdárny,
pokud to počasí dovolí, vyroste desetimetrový model Země neboli terralóna.
Na které akce je potřeba se registrovat a které další je možné sledovat online, zjistí zájemci na webu Noci vědců.

INZERCE

S OBI POD STŘECHOU
ZASTŘEŠENÍ TERASY
314 CM X 305 CM X 240 CM

FLORAWORLD
PŘÍSTŘEŠEK NA AUTO
S PLOCHOU STŘECHOU
300 CM X 496 CM

OBI market
Opava, Hlučínská
51, 747 05
Brno Sokolova
622/1, Brno

ANTRACIT

www.obi.cz
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Česká republika

Chci stárnout s grácií. Raději víc
vrásek než se nechat „napíchat“
V Tvoje tvář má známý hlas zazářila jako Elvis Presley
nebo Jiří Schelinger a coby porotkyně právě vybírá ty
nejlepší talenty Česka a Slovenska. Marta Jandová se
v televizních show zabydlela a sní o pořadu o pečení.
„Jednu dobu jsem pekla doslova denně, miluju to,“
přiznává zpěvačka, která odmítá „botoxové
zkrášlování“, a přesto si udržuje mladistvý vzhled.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Poznala pestrý život v Německu
i Spojených státech, přesto zpěvačku
Martu Jandovou baví nejvíc rodné Česko. „Je to náš malý hobitín. Kopečky,
údolí, řeky a rybníky. Jsme taková šťavnatá zem a praotec Čech našel opravdu
nádherné místo,“ zasní se maminka osmileté Marušky, s níž si stejně jako mnoho jiných rodičů v nedávné době vyzkoušela i roli kantorky. „Učit se s ní
mě moc baví, jen občas mi rupnou nervy,“ směje se.
Od roku 2016, kdy jste byla hodně vidět díky tehdy novému formátu Tvoje tvář má známý hlas, jste na obrazovkách televizí jako doma. Znovu
jste se do show vrátila letos, na kterou proměnu vzpomínáte nejraději?
Baví mě muži. Přeměna v muže je hodně viditelná, musím zpívat hlubším hlasem, jinak se hýbat. To je fajn. Tanec
na podpatkách mi moc nejde, což
muži nemusejí. Takže Schelinger, Bobek, Elvis…
Co všechno vám kromě proměn
v muže Tvář dala?
To, že jsem se zase mohla vídat při práci s kamarády, mohla jsem zpívat, zkoušet, být nervózní. To všechno bylo famózní – právě v době covidové. Všichni jsme byli moc vděční za tuhle možnost. Samozřejmě i finančně. Rok jsme
nic nedělali a pak tohle. Díkybohu!

Marta Jandová

Stýkáte se dodnes s kolegy, se kterými jste se potkávali „na place“?
Stýkáme se málo. Vidíme se při jiné práci, ale jinak na setkávání není moc čas.
Teď se všechno dohání, každý je rozlítaný, takže to není zrovna jednoduché, ale
to už jsme všichni jednou zažili. I skvělá parta nezůstane úplně partou, když
projekt skončí. Každý máme svoji práci
a doháníme, co jsme ztratili.
Jak se vám spolupracovalo s Ondřejem Sokolem coby moderátorem?
S Ondřejem jsme se vlastně skoro nevídali. Jen v den natáčení, a to vlastně skoro jenom při moderaci na jevišti. Kluci
měli hodně práce se scénáři a zkoušením. Jinak mám Ondřeje ráda od prvního momentu, co jsem ho potkala. To ještě režíroval Geňu a Suchoše v Mr. GS.
Je to sympaťák a dříč k tomu. Baví mě.
Už poněkolikáté usedáte také do poroty show Česko Slovensko má talent, překvapí vás dnes vůbec ještě
něco?
Určitě! Kdyby tomu tak nebylo, tak by
to bylo smutné živobytí. Minimálně nějakým tím osobním kouzlem nás lidé
ještě dokážou překvapit.
Existuje nějaká další show, do které
byste se ráda zapojila?
O pečení. To by mě fakt bavilo. Peču už
odmalička. Dřív s maminkou hlavně vánoční cukroví, pak v Německu třeba
i deset druhů, protože Vánoce miluju.
Jednu dobu jsem tam pekla každý den.
Když se rodiče mého přítele vrátili
domů, měli napečeno. To mě drží po-

Narodila se 13. dubna 1974 v Praze, provdaná je Marta Verner.
Je dcerou muzikanta a frontmana skupiny Olympic Petra Jandy, ovšem svou hudební
cestu si krok po kroku vybojovala v Německu.
■ Když ji nepřijali na vysokou školu, odešla do Německa naučit se další jazyk.
Pracovala jako sekretářka, myla nádobí, roznášela letáky.
■ Během té doby začala zpívat v kapele Die Happy, která posléze prorazila na trhu
a Marta se stala profesionální zpěvačkou.
■ Do Česka se vrátila v roce 2009. Hraje a zpívá také v muzikálech, je oblíbenou
porotkyní talentových soutěží i moderátorkou.
■ Je podruhé vdaná (její manžel je lékařem), má osmiletou dceru Marii.
■
■

řád. Když máme sraz s rodinou, ráda
peču. Nevyjde mi to vždycky, ale miluju to. Anebo zahradničení. Tomu moc
nerozumím, neznám ani moc kytek podle jména, ale ráda sázím a ošetřuju.

z vyšších tříd mě poznávali. Chodili
za ní a ptali se jí, jestli je moje dcera.
A jí to bylo příjemné. Teď už mě znají
a nikoho to nezajímá. Ani ji už moc ne.
Je to prostě normální.

Vaší dceři Marušce je osm let. Vnímá už fakt, že její maminka vystupuje v televizi a že máte „známou
tvář“?
Už to ví. Začalo to v první třídě. V televizi tenkrát běžel Talent a spolužáci

FOTO | HERMINAPRESS
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Jak jí to ve škole jde?
Zatím má samé jedničky. Ale začala třetí třídu, teď teprve uvidíme. Dosud to nebylo těžké, ještě k tomu ta korona…
Jsem zvědavá, jaké to bude letos. Ale
učí se rychle. A my jí hodně pomáháme. Mě osobně to moc baví se s ní učit.
Jen občas mi rupnou nervy.
Vychováváte ji doma spíš
po „rockersku“, nebo „doktorsku“,
když je váš muž lékař?
Hodně vysvětlujeme. To myslím vystihne všechno. Baví nás se jí hodně věnovat. Manžel nemá tolik času jako já, ale
snažíme se jí oba dát do života co nejvíc.

„

Vidíte už v tomhle věku, jestli se víc
pomamila, nebo potatila?
Obojí. Ale uvidíme, kam ji vítr zavane.
Zpívá krásně, ale také ráda pečuje o zvířátka… Je ještě malá, a tak ji baví spousta věcí.

V show Tvoje tvář má známý hlas prošla Marta Jandová
mnoha proměnami. Při jedné z nich se stala mladší kopií
svého otce, frontmana kapely Olympic Petra Jandy.
Marta Jandová se svou sestrou Eliškou
na snímku z roku 2014.
V roce 2015 Marta Jandová reprezentovala spolu
s Václavem Noidem Bártou Česko v evropské hudební soutěži Eurovision, a to s písní Hope Never Dies.
FOTO | TV NOVA, iDNES.cz/LENKA HATAŠOVÁ, PETR TOPIČ, MAFRA

Meditovat se
snažím už tři
roky, ale moc mi to
nejde. Pořád na něco
musím myslet.
Málokdo by vám tipoval váš věk.
Jste typ ženy, která si dopomáhá vymoženostmi současné plastické chirurgie a různými látkami, děláte pro
to něco, nebo je to dílo přírody?
Nedělám nic. Mažu se krémy, mám
o pár kilo víc a pravděpodobně dobré
geny. Injekcí i skalpelu se bojím a chci
zestárnout s grácií. Napíchané ženy vypadají po určité době všechny stejně blbě. Radši budu mít víc vrásek, ale vypadat jako já, jen ve starší verzi.
Věnujete se sama sobě alespoň tak,
že chodíte na kosmetiku, masáže
nebo třeba meditujete?
Meditovat se snažím už tři roky, ale
moc mi to nejde. Pořád na něco musím
myslet. (smích) Na kosmetiku občas

chodím a masáže miluju, ale nebyla
jsem strašně dlouho. Tak až se ten školní rok zase pořádně rozjede, budu mít
snad víc času.
Cvičíte, jíte zdravě?
Cvičím občas. Před covidem jsem chodila poměrně pravidelně do fitka a také
na jógu. Pak jsem ale zlenivěla a teď je
zase čas to změnit. Začali jsme trochu jinak jíst. A je to fajn. Cítíme se skvěle.
Snad nám to vydrží.
Dřív jste hodně cestovala, před návratem do Česka jste dlouhou dobu

žila v Německu, předtím také v USA.
Ohlížíte se zpětně, srovnáváte?
Já strašně nerada srovnávám. Beru
všechno tak, jak to je, a snažím se přizpůsobit situaci. V Německu i v České
republice se cítím dobře. Všude jsou
dobří lidé a také idioti. S tím se musíme naučit žít. A také záleží na tom,
jaké si to uděláme. V USA jsem byla
v době komunismu, to bylo něco úplně
jiného. Kulturní šok „na entou“. Ale
bylo mi 17 a byla jsem hladová
po všem novém. Šíleně mě to bavilo.
Otevřel se mi svět. Za tu zkušenost
jsem moc vděčná.

Jak byste jako „světoběžnice“ popsala Českou republiku?
Je to náš malý hobitín. Kopečky, údolí,
řeky a rybníky. Jsme taková šťavnatá
zem a praotec Čech našel opravdu nádherné místo. A máme smysl pro humor.
Co vás teď v tom našem hobitíně
čeká?
Nějaká vystoupení, samozřejmě rádio,
kde mě mohou posluchači slyšet každé
dopoledne, a hodně domácích úkolů
s Maruškou. Také online čtení a jedno
překvapení na Vánoce.

INZERCE
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Chopok vs. Sněžka.
Hory jako „Václaváky“,
u sousedů s medvědy

Patří k nejnavštěvovanějším horám v Česku a na Slovensku,
pro turisty mají své kouzlo nejen zasněžené, ale také
při letních či podzimních túrách. Krkonošská Sněžka
a Chopok v Nízkých Tatrách ovšem mají svá specifika.
Kolik stojí lanovky, ubytování a kde není problém narazit
na medvěda, to přímo na místě zjišťoval reportér 5plus2.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Kdo miluje Nízké Tatry, neměl by
při plánování svých horských túr vynechat Chopok. Autem je to z Prahy do vsi
Demänovská dolina, kde k oblakům začínají šplhat lanovky, asi sedm hodin cesty.
Přes Kroměříž, Uherský Brod, Trenčín,
Žilinu doputujete až do Liptovského Mikuláše, kde obrovský „kruháč“ nasměruje
řidiče buď do nákupního střediska, nebo
do hor. Co je lákavější, je asi jasné.
Cesta Slovenskem ubíhala svižně, užívali jsme si výhledy na vysoké hory a hluboké lesy. Silnici často kopírují železniční koleje, ostatně pendolino Košičan zvládne trasu z Prahy do Liptovského Mikuláše
za šest hodin. Pak stačí přestoupit na místní
autobus a za čtvrt hodiny jste pod Chopokem, třetím nejvyšším vrcholem Nízkých
Tater a zároveň jednou z nejnavštěvovanějších horských destinací na Slovensku.
Ubytování jsem pro sebe a rodinu před
cestou hledal přes internetový portál a překvapilo mě, že mnohé chaty a penziony
neumožňovaly mít s sebou psa. Nakonec
i proto zvítězily Bungalovy Jasná, chatový kemp s milým správcem Josefem Hurtajem, se kterým se lze rychle domluvit po
e-mailu. Cena za chatičku patřila k nižším – pro dva dospělé, dítě a psa vyšly čty-

ři noci na 220 eur, tedy asi 1400 korun
za noc. „Jestli chcete na Chopok, tak zítra.
Bude hezky,“ radí Josef Hurtaj po našem
příjezdu a podal nám mapy. „Medvědů se
nebojte,“ uklidňuje naši obavu z těchto
chráněných šelem, kterých na Slovensku
žije okolo tří tisíc.

Zpívejte, medvědi odejdou
Druhý den ráno se k lanovkám dopravíme
autem, parkování je zde zdarma, tedy až na
jedno parkoviště, kde byste zaplatili za den
pět eur. Jízda na Chopok a dolů stojí pro dospělého 22 eur, dítě do šesti let má tento zážitek zdarma, zatímco pes za 10 eur.
Než dorazíte na vrchol, musíte využít lanovky hned tři. Na první „čtyřsedačku“ stojíme ve frontě 20 minut, psa musím vzít do
náručí. Následuje přibližovací kabinovka,
která jede jen asi dvě minuty, fronta je zde
ovšem hodinová. Lze se jí ale vyhnout
a ke třetí lanovce vystoupat pěšky. Tam je
lanovka kabinová pro 10 osob a nastoupit
do ní lze v podstatě bez čekání.
Na kamenitou špici Chopoku do
2024 m. n. m. se dá od lanovky vyjít za několik minut, je tam ale hlava na hlavě. Proto vyrážíme po hřebenovce směr Ďumbier, nejvyšší horu Nízkých Tater. Otevírá
se nám nádherný pohled na pohoří. Skáčeme po kamenech, pes má být na úzké cestě na vodítku.
Naplánovali jsme si, že Chopok sejdeme pěšky, jenže malinko v nás hlodá oba-

Zatímco z Chopoku se pěšky dolů vydá kvůli chráněným medvědům
málokdo, na cestách pod Sněžkou je to občas jak na „Václaváku“.
va z medvědů. Ta zesílí, když vidíme, že
„po svých“ si to dolů šine jen minimum turistů. Návštěvníci se raději drží na hřebeni, kam se prý medvědi neodváží, dolů
pak zase sjedou lanovkou.
Vzájemně si dodáme odvahu a nedaleko Ďumbieru začneme sestupovat dolů.
Putování je to příjemné, brzy se noříme do
kosodřeviny, pak do lesů. Cesta po starých
kamenných „tatranských chodníčcích“ pohodově ubíhá, když nám najednou vletí
adrenalin do žil. Už nějakou tu dobu vídáme okolo sebe rozrytá maliní, jenže teď přímo na cestě narazíme na čerstvý medvědí
trus. Značně znervózníme, zvlášť když jiní
turisté jsou v nedohlednu. A tak se raději
držíme rady místních a po zbytek cesty si
zpíváme a děláme hluk. Pokud prý medvěda nepřekvapíte někde v zatáčce, zvíře má
dost času člověka zaslechnout a většinou
se vzdálí samo.
Nakonec potkáváme jen obřího jelena
a po namáhavém celodenním výletu zdárně sestupujeme zpátky do Demänovské doliny. Vyhladovělí navštívíme hospodu Tři
domky, která zde fungovala už v 70. letech. Výborná kapustnica stojí 4 eura, nakládaný hermelín 4,5, špagety a skvělé

brynzové halušky po devíti eurech.
„Máme Plzeň,“ usmívá se servírka a následně donese špatně vychlazený a mdlý
půllitr české perly za 2,9 euro. Inu, i dobrá
Plzeň se musí umět načepovat.

A teď na Sněžku!
Po návratu ze Slovenska jedu ještě na Sněžku. Z Prahy jste v Peci pod Sněžkou na
čtyřech kolech za slabé tři hodiny. Trochu
problém je s parkováním, najít volné místo
není jen tak, za celodenní stání na parkovišti dáte 240 korun. Lanovka je odtud ale
kousek a fronty se ve všední den netvoří.
Lístek nahoru a dolů vyjde pro dospělého
na 470 korun, pes to má za stovku.
Nahoře na Sněžce je stejně jako na Chopoku narváno. Dolů vyrážím opět pěšky.
Manželka po zážitcích s medvědy teď nechce o horách slyšet, pes se mě věrně drží
dál. Cesta z vrcholu je plná turistů, s davem jdu až ke Slezskému domu – první
velké chatě na polské straně. „Sněžku ročně navštíví půl druhého milionu lidí.
Ovšem až 70 procent návštěvníků je z Polska,“ vysvětluje starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek.

Česká republika
Když se cesty rozdělí na polskou a českou stranu, davy mizí a já jdu přes nádherná rašeliniště na Luční boudu. Ceny jsou tu
podobné jako v horských oblastech na Slovensku – polévka za 90 korun, hovězí guláš
za 235 korun, zdejší pivo Paroháč 0,4 litru
mají za 70 korun. Stoupám přes Památník
obětem hor, kde se z cedule dozvím zajímavost, proč ve stínu nejvyšší české hory zemřelo tolik lidí: „V Krkonoších je nejdrsnější podnebí ve střední Evropě. Je to proto, že
hory s hřebeny 1 km nad okolím nic nechrání před neustálým vlhkým větrem od Severního moře.“ Za překrásných výhledů sestupuji k boudě Výrovka, dále k Chalupě
„Na rozcestí“, kde je skvělé občerstvení
s příznivými cenami: „Hovězí guláš za
135 Kč, půllitr piva za 49 Kč,“ stojí na tabuli.
Se západem slunce se jdu ubytovat. Dole
v Peci lze přenocovat už od 700 korun, horské hotely a boudy i zde ve vyšších polohách stojí často kolem 1000 až 1500 korun
za noc. Já se ubytuji v jednom z dražších hotelů jménem Friesovy boudy, noc se snídaní
vyjde na asi pět tisíc korun. K dispozici je
ovšem kromě milého personálu třeba skvělá sauna, pára a menší bazén. Řízek s bramborovým salátem tu mají za 220 korun, kyselo stojí 90, pivo Fries, které si vaří sami, je
za 50 korun. Probouzím se do sobotního
rána, kdy se na hlavních cestách objeví
davy turistů i cyklistů. Rychle proto pryč
na ty vedlejší, stejně jako na Chopoku i zde
platí, že mimo hlavní trasy je klid.
INZERCE
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Začátek cesty z Chopoku na asi
čtyři kilometry vzdálený Ďumbier. Místo se často halí do mlhy
a mraků, ty se ale začaly kolem
poledne trhat a otevřel se krásný
pohled na hřebeny Nízkých Tater. Turistů je zde poměrně hodně a často se při míjení pozdraví.

Vrchol Sněžky ročně navštíví 1,5 milionu turistů. Za bariérami je „kamenné moře“, tedy
přísně chráněné místo, kde se kameny vlivem
mrazu a horka samy posunují.

Priehyba je jedna z lanovek
na severní straně Chopoku,
která návštěvníky přibližuje
k vrcholu. Oblíbená je také jižní strana hory se stanicí Kosodrevina. S obousměrnou jízdenkou lze tak využít severní
i jižní lanovky. Hora je protkána sítí pěších tras, každý si
může vybrat délku, náročnost i návaznost na lanovky.

Friesovy boudy mají dnes i saunu, ještě
v 1. polovině 20. století ale boudaři svítili petrolejkami, chleba si pekli jednou za dva týdny
sami a pro zeleninu, které se v této výšce nedařilo, jezdili do Vrchlabí. FOTO | J. HORA, JASNA.SK
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Reformujeme důchody i exekuce
Ivan Bartoš (koalice Piráti/STAN) chce lépe cílit
sociální pomoc, uzdravit veřejné finance a pokročit
v digitalizaci, což by mělo urychlit i stavební řízení.
Piráti jsou někdy označováni za stranu pro mladé, ale kvůli výrokům některých vašich členů i za radikální levici. Čím chcete přesvědčit starší generaci, že i pro ni má smysl vás volit?
Nejlépe za nás mluví práce ve Sněmovně,
ale i v zastupitelstvech měst a obcí, kde
máme 300 zastupitelů, na úrovni krajů
pak dalších 100 lidí. Vedeme tři největší
města ČR, jsme v koalici v polovině krajů
a jsme ve vedení Evropského parlamentu.
Jsme konstruktivní opozicí, v průběhu
pandemie jsme vládě předložili více než
stovku jednotlivých úprav, kdy jsme
suplovali činnost vlády a pomáhali odstraňovat chyby a nedostatky. Zastali jsme se
ošetřujících, samoživitelů a samoživitelek, pracovníků na dohodu, živnostníků
a mnoha dalších. Upozorňovali jsme na
protiprávní a neodůvodněná opatření vlády a vyzývali ji k ústavnosti.
To se bavíme o tom, co bylo, ale jaké
jsou vaše představy o budoucnosti
zmiňované starší generace?
Navrhujeme řadu opatření, která se pozitivně dotknou seniorů a nejzranitelnějších
skupin obyvatel. V rámci důchodové reformy bychom chtěli zavést důstojnou minimální výši důchodu pro ty, co splní podmínky přiznání důchodu. Minimální důchod by měl v budoucnu dosáhnout alespoň 30 procent průměrné mzdy a zajistit,
že žádný důchodce nebude ohrožen chudobou. Pro příští volební období lze předpokládat realizaci v rámci ekonomických
možností státu na základě návrhu důchodové komise, který počítá se základem
ve výši zhruba 10 000 korun. Navrhujeme
také spravedlivou reformu exekucí, která
sjednotí exekuce k jednomu exekutorovi

VOLBY
Týdeník 5plus2 pokračuje v sérii
předvolebních rozhovorů s
celostátními lídry významných
stran a hnutí. Startovali jsme
představením lídrů Přísahy
a uskupení Trikolora Svobodní
Soukromníci, kterým průzkumy
dávají šance na vstup do
Sněmovny. Následují lídři v pořadí,
v jakém jejich strany uspěly při
posledních sněmovních volbách.
Dosud vyšlo: 3. 9. Jan Hamáček
(ČSSD), 10. 9. Vojtěch Filip (KSČM),
17. 9. Tomio Okamura (SPD).

a omezí obchodování s dluhy a chudobou,
jež se dotýká ve zvýšené míře právě starší
generace. Máme připravený zákon o sociálním bydlení. Počítáme s různými formami poradenství, podporou bydlení
v soukromém sektoru za využití státní garance i samotnou výstavbou dostupných
a sociálních obecních bytů.
Často hovoříte o snaze co největší digitalizace státní správy. Které prvky digitalizace považujete za nejdůležitější?
V průběhu následujícího volebního období chceme, aby stát nabídl skutečně funkční služby pro občany. Například upozornit na zásadní termíny a úkony, jako je vyzvednutí občanského průkazu, řidičáku
nebo podání daňového přiznání. Úřady budou moci řadu formulářů, jako je daňové
přiznání, předvyplnit dle již známých dat.
Řadu dokumentů nebude třeba doručovat
mezi úřady osobně. To ulehčí zejména
úkony při zakládání firem nebo při vyřizování stavebního povolení. Ve Sněmovně
jsme již prosadili některé důležité zákony,
které směřují k propojení úřadů a specifikaci úkonů, jež budou úřady občanovi garantovat.
Kandidáti STAN byli vždycky
velmi silní v regionech,
v menších sídlech; a to ať
už se o hlasy ucházeli
spolu s TOP 09, nebo
samostatně. Jakými
konkrétními kroky
chcete zbrzdit trend
vylidňování venkova?
Je třeba, aby venkov
mohl nabídnout kromě svých tradičních
výhod jako je klid, čisté životní prostředí, sousedské mezilidské vztahy nebo levnější bydlení
plnohodnotnou alternati-

FOTO | LADISLAV KŘIVAN, MAFRA

vu k městu, zejména v oblasti infrastruktury. Tu stát bohužel dlouhodobě opomíjí.
Vytvoříme proto doporučenou úroveň vybavenosti pro různé typy obcí v oblastech
vzdělání, lékařské a sociální péče, veřejné
dopravy a další mobility, připojení k internetu, sportu a volném čase, dostupnosti
bydlení a tak dále. Díky tomu zacílíme pomoc podle skutečných potřeb namísto současného financování naslepo.
Co považujete za svůj předvolební
trumf, který vám může získat hlasy
i nerozhodnutých voličů?
Jsme strana, která vznikla zdola a není podporována žádnými zájmovými skupinami
nebo oligarchy. Jsme transparentní a prvky, které programově podporujeme, uplatňujeme dlouhodobě sami na sebe. Nejsme
spojeni s žádným skandálem. Dlouhodobě
jsme terčem lží a dezinformací, protože se
nás bojí političtí byznysmeni. Jsme jediná
poctivá alternativa nezatížená korupční minulostí. Každý si může dohledat, že náš
předvolební program opravdu plníme
i z opozice. Co slíbíme, to platí.
Které tři konkrétní programové návrhy
a sliby vnímáte jako nejdůležitější?
Chceme ukončit zadlužování budoucnosti
a uzdravit a konsolidovat státní finance.
S tím souvisí i nutnost investování do vzdělávání, zajištění konkurenceschopnosti a transformace na moderní průmysl s přidanou hodnotou. Zarazíme plýtvání, korupci
a rozkrádání státu,
čímž získáme peníze na potřebné investice.
Bereme vážně péči o krajinu. Živá
příroda je
závazek
vůči našim
dětem.

5x o sobě
Ivan Bartoš
Kdybyste měl čistě pro sebe 24 hodin
volna na cokoliv, jak byste je strávil?
Volný den bych strávil se svou rodinou,
tedy s mojí ženou Lydií, ročním synem
Bertramem a 15letou dcerou Amélií
na chatě ve Frýdštejnu na Jablonecku.
Za co utrácíte nejvíce peněz?
Nejraději a nejvíc utrácím za knihy.
Váš největší profesní úspěch?
Za úspěch považuji, že jsme ve spolupráci
s kolegy pod mým vedením dovedli Piráty
do všech pater politiky.
Vaše nejoblíbenější místo v Česku?
Mám rád historické město Loket na
Sokolovsku i své rodné město Jablonec a
Jizerské hory. Líbí se mi na hradě Houska.
Mám také rád Brno a Prahu, kde žiji.
Oblíbená kniha a film?
Mým oblíbeným spisovatelem je Erich
Maria Remarque, nejraději mám knihy
od něj. Z filmů jsem si oblíbil americký
Natural Born Killers z roku 1994 (Takoví
normální zabijáci) režiséra Olivera Stonea.

Jakou bude Česko zemí v roce 2025,
pokud uspějete a budete čtyři roky
u vlády?
Vrátíme se k rozpočtové odpovědnosti,
zvrátíme nepříznivý trend klientelismu
a prorůstání státu soukromými firmami,
přijmeme zásadní protikorupční zákony.
Ukončíme ekonomickou stagnaci a nepředvídatelnost a učiníme kroky k uzdravení veřejných financí včetně kroků k reformě důchodového systému. Utvoříme
prostředí k rozvoji technologických firem
a zapojíme školství do praxe a projektů.
Můžete už nyní jasně říct, s kým pro
vás nepřichází povolební spolupráce
v úvahu? Popřípadě koho považujete
za svého přirozeného potenciálního
koaličního partnera?
Nebudeme spolupracovat s extremisty
a s osobami s potvrzeným střetem zájmů či
korupčními škraloupy. Stejně jako ve všech
předchozích volbách jsme zveřejnili svou
povolební strategii a té se budeme i držet.
Pro voliče jsme zcela čitelní, v tom, co nabízíme a s kým případně půjdeme do vlády.
Aktuálně se jako přijatelná jeví spolupráce
s koalicí Spolu, vzhledem ke skandální
systémové korupční politice
ANO je pro nás spolupráce nepředstavitel(mb)
ná.
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Vávra, režisér
všech režimů

Poslední možnost
hlasování do 29. 9.

Otakar Vávra natáčel za první republiky, protektorátu
i po celou dobu komunistického režimu. Od narození
řemeslně mimořádně talentovaného režiséra, jenž ale
mnohdy neuměl říct ne propagandistickému tlaku,
uplynulo v únoru 110 let.
A v polovině září i 10 let
od jeho smrti. Připomeňme
si některá jeho zlomová díla.

více na www.hybemesehezkycesky.cz

NABÍDKA OD ČTVRTKA DO STŘEDY
23. 9. – 29. 9. 2021
28. 9. ZAVŘENO

VEPŘOVÁ KRKOVICE
bez kosti, balená ve vakuu
cena za 1 kg SU
P
CEN ER
A

Velbloud uchem jehly (1936)

79,90
SÝR EIDAM
KARLOVA
KORUNA
BLOČEK
30 % tuku v s.
MARGOT
250 g
100 g 11,56 Kč
Originál, Bílá
90 g
100 g za 8,67Kč
(běžně
za 17,67 Kč)

28,90
39,90

Vávrova režisérská prvotina, při níž se dočkal
vytoužené spolupráce s Hugo Haasem. Do té doby
se mladý filmař snažil prosadit sérií krátkých
avantgardních snímků a živil se psaním scénářů.

Dívka v modrém (1939)

7,80

CENA BEZ PENNY KARTY

15,90

50%

27%

INSTANTNÍ KÁVA
NESCAFÉ
Classic, Crema
200 g

84,90

1 l 179,80 Kč

29%

89,90
139,90

KVĚTÁK
1 ks

Husitská trilogie (1954-1956)

Kladivo na čarodějnice (1969)

35

%

21,90
39,90

Součástí nacistické kulturní a propagandistické politiky v
protektorátu byla podpora milých, oddechových komedií,
které měly vytvořit zdání „normálního života“ obyvatel
okupované země. Dívka v modrém, jež měla premiéru
začátkem roku 1940, patří k vrcholům komediálního
žánru své doby, přičemž velkou zásluhu na tom mají
herecké výkony Lídy Baarové a Oldřicha Nového.

Jak říká historička Tereza Hlaváčková, výpravné historické snímky „V 50. letech minulého
století přesně splňovaly marxistické pojetí husitství“. Hus je ve filmu především
revolucionářem, vůdcem lidových mas a bere se za spravedlnost nejchudšího lidu. „Ale chybí
zde to nejpodstatnější, a to je, že Jan Hus byl především knězem. (...) Přešlapů je tam několik,
ale hlavně zcela zaniká, že Hus byl zbožným člověkem, církev nechtěl zrušit, chtěl ji pouze
zreformovat,“ uvedla pro Český rozhlas historička Eva Doležalová. Mimochodem, právě
historická témata měl Vávra asi vůbec nejraději, byť byla
vždy politicky velmi ožehavá. „Musel jsem si dávat pozor
na výběr témat, ale já už jsem to uměl, protože za nacismu
sledovali nejen téma, jestli není protiněmecké, ale doslova
každou větu. Takže já už uměl udělat autocenzuru nejen
na film, ale i abych se vyhnul jiným možným střetům.
To jsem uměl. Proto jsem dělal historické filmy,“ prohlásil
Vávra v knižním rozhovoru.

TUZEMÁK
JINDŘICHOHRADECKÝ
37,5 % alk.
0,5 l

100 g 42,45 Kč

119,90

Česká republika

45%

ilustrační foto

Platnostaaproduktová
produktovánabídka
nabídkamohou
mohoubýt
býtovlivněny
ovlivněny
nařízeními
vlády.
Platnost
nařízeními
vlády.
Fotografiemohou
mohoubýt
býtilustrační.
ilustrační.Vyhrazujeme
Vyhrazujemesisiprávo
právo
změn.
změn.
Fotografie
Další
Dalšípodmínky
podmínkynabídky
nabídkyna
nawww.penny.cz.
www.penny.cz.

Když se začátkem 60. let zdálo,
že Vávrova hvězda vyhořela,
režisér dokázal překvapit a vrátit
se i v takzvané nové - na čas
svobodnější - vlně
československého filmu. Jeho
vrcholem je strhující Kladivo
na čarodějnice. Mnohé z filmu
o čarodějnických procesech na Šumpersku v 17. století
však odkazovalo k současnosti - k podobné zvůli
stalinské justiční mašinérie i k údělu člověka, drceného
pod soukolím státní moci. „Vávra ostatně ani nezastíral,
že jej k natočení historického dramatu přiměl osud
Rudolfa Slánského, který byl popraven v roce 1952
po zmanipulovaném soudu. Film se sice dostal do kin, ale
záhy byl zakázán a mělo se na něj navždy zapomenout,“
vysvětluje filmová kritička Mirka Spáčilová.
(mb)

Sokolovo (1974)
Spolu se snímky Dny zrady
a Osvobození Prahy tvoří tento
snímek Vávrovu rekonstrukci
událostí z let 1938 až 1945,
ovšem mimořádně poplatnou
komunistické propagandě.
Vávra šikovně kombinuje
reálné výroky politiků se lživými
interpretacemi a dokonce
s naprostými historickými
nesmysly. Filmařsky výpravná
podívaná to však bezesporu je.

NEJLEVNĚJŠÍ
ZBOŽÍ NA ČESKÉM TRHU

Přesvědčte se sami v našich prodejnách nebo na eshopu

30-70

levnoshop.cz

%

SLEVA NA ZNAČKOVOU
DROGERII A KOSMETIKU

19

90

běžně 79,-

Platí do
vyprodání
zásob

nám
oproti běžným ce
ČR
v
nejnižší ceny

6990

UŠETŘÍTE

75

%

běžně 199,-

Sirup
SodaStream

UŠETŘÍTE

65

%

jablko, 50 % ovocné
složky, 440 ml
Minimální doba
trvanlivosti: 11/2020

Prací prášek
Vanish AVA

975 g, 15 pracích dávek,
na bílé i barevné prádlo

od

199,- 80

UŠETŘÍTE

běžně 999,-

%

Značková obuv

Dámská, pánská,
dětská

Denní krém
Dermacol
Princess
50 ml

Minimální doba
trvanlivosti: 4/2021

3990 63

UŠETŘÍTE

běžně 109,-

%

Platnost cen a nabídky od 23. 9. do 3. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob v prodejnách LEVNO a na eshopu levnoshop.cz.

Další tisíce produktů za super
ceny v našich 14 prodejnách.

Česká Lípa | 2× Hradec Králové | Jihlava | Kladno | Liberec | 5× Praha | Plzeň | Příbram | Teplice
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Česká republika

Krávy vyžadují
po lidech
dochvilnost
Jedno dojení krávy trvá
pouhých dvanáct minut
a zootechnik musí být
dochvilný. I půlhodinové
zpoždění zvíře pozná
a znervózní, což ovlivní
kvalitu mléka. Co o chovu
skotu možná ještě nevíte?
ČR | V Česku se chová asi 360 tisíc kusů
skotu, přičemž nejčastějším mléčným plemenem je holštýnský skot, který byl vyšlechtěn na pomezí Holandska, severního
Německa a Dánska. A ačkoliv jejich mléko či z něho vyrobenou smetanu, sýr a další produkty konzumuje denně většina
z nás, o dojení a chovu samotném už toho
v dnešní moderní době většina lidí mnoho
neví. Zajímavosti proto týdeník 5plus2 zjišťoval u Bronislava Polcara, zootechnika
ze společnosti Kladrubská z Rokycanska,
kde chovají tisíc kusů mléčného skotu.
Domestikace skotu začala už před
10 tisíci lety.
S domestikací se započalo na Blízkém východě. Původně byl skot chován na maso,
někdy před 4500 lety už i na mléko. Z po-

čátku měly krávy mléka velmi málo a stačilo zejména telatům, postupným šlechtěním se ale produkce zvyšovala.
Každá kráva musí před tím, než začne dávat mléko, zabřeznout.
Laktace dojnice je podmíněna narozením
telete. Mladé jalovice jsou připouštěny
ve věku 12 měsíců a starší. Speciální obojky zaznamenávají pohybovou aktivitu,
díky které můžeme rozpoznat blížící se
říji, umožní i sledovat dobu ležení a přežvykování, které může odhalit začínající
zdravotní problémy.
Dojení trvá 12 minut třikrát denně.
„Krávy se dojí třikrát denně – ráno, v poledne a večer. Samotné dojení trvá asi
12 minut, musí se ale dodržovat pravidelnost a režim, takže každá kráva je naučená
nastoupit na dojení ve stejný čas. Může nastoupit plus minus o půl hodiny později či
dříve, víc ale ne. Půl hodiny je interval,
který už kráva pozná. Kdyby nezačalo dojení, začne být nervózní, a to se poté odrazí na celkové užitkovosti dojnice,“ vysvětluje Bronislav Polcar.
Vemeno, tedy mléčná žláza, musí
být před dojením i po něm ošetřeno.
Mléčná žláza se musí před dojením umýt
a dezinfikovat. „Z každého struku se pro-

Bronislav Polcar, zootechnik ze společnosti Kladrubská z Rokycanska.
vedou tři odstřiky mléka, aby byly odstraněny nežádoucí zbytky ze strukového kanálku a také se zjistilo, jestli neprobíhá zánětlivý proces v jednotlivých čtvrtích vemene. Kontakt dojiče s vemenem dává
dojnici signál pro spouštění mléka. Následně se nasadí dojící stroj. Po konci dojení jsou struky znovu ošetřeny speciálním
přípravkem,“ přibližuje expert.
Dojení je dodnes doménou žen.
„U nás jsou většinou dojičky, máme ale i
dva muže. Každá dojící směna, kdy se stádo žene do dojírny, trvá asi pět a půl hodiny. Jednu směnu vždy obstarají dvě dojičky a jeden naháněč, tihle tři tedy obstarají

Zajímavost
Světový rekord v množství
vyprodukovaného mléka drží kanadská
kráva Smurf. Získala jej na konci svého
života v roce 2015. Tajemství úspěchu
tkvělo v dlouhověkosti, za svůj život
nadojila asi 248 tisíc kilogramů mléka,
což je 24 600 balení tvarohu po 10 kg.

asi 800 krav. Je to fyzicky náročná práce,
dojička má plat kolem 30 tisíc hrubého,
podle toho, jak je firma úspěšná,“ vypočítává zootechnik.
První automatické dojící stroje se začaly používat už před 90 lety.
Ještě začátkem 20. století žádné velkochovy skotu neexistovaly. „Když tehdy kráva
nadojila 10 litrů mléka za den, přišla se podívat celá vesnice. Dnes díky šlechtění
nadojí krávy i 100 a více litrů denně, průměr, alespoň u nás, je 40 litrů,“ říká Polcar. První automatické dojící stroje byly
vymýšleny a používány ve 30. letech minulého století, kdy se začaly zakládat první chovy se stovkami kusů krav.
Životní podmínky skotu se v Česku
neustále zlepšují.
Trendem v Evropské unii je, že krávy by neměly být uvazovány, ale měly by mít volný
přístup do venkovních výběhů. Česko patří
ve zlepšování welfare – tedy životní pohody – na přední příčky. Je to ale nákladná záležitost, u nás třeba modernizace stájí vyšla
v posledních letech na 120 milionů. (jos)
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S Rentou z nemovitosti od FINEMO.CZ si mohu dál užívat
Dokud jsem neodešel do důchodu, měl jsem pohodový život. Koupil jsem si všechno, co
jsem potřeboval, a ještě jsem si udělal radost novým autem, po kterém jsem dlouho toužil.
Jenomže potom se všechno změnilo. Měl jsem sice
něco našetřeno, ale úspory velmi rychle zmizely. Najednou jsem byl v situaci, kdy jsem musel obracet každou korunu a přemýšlet o tom, co si můžu a nemůžu
dovolit. Na to jsem během svého života nebyl zvyklý
a rozhodně jsem si na to nechtěl zvykat v důchodu,
kdy jsem si chtěl užívat o to víc.
Zvažoval jsem, co udělám. Vlastnil jsem velký dům,
který jsem neměl komu odkázat, ale rovněž jsem
ho nechtěl prodávat a stěhovat se někam jinam. Už

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

jsem v něm zapustil kořeny a byl jsem na něj zvyklý.
A v okolí rovněž bydlela spousta mých přátel. Nedovedl jsem si představit, že bych přežíval v nějakém
malém bytě kvůli tomu, abych měl peníze na živobytí.
Vyhledával jsem si na internetu různé možnosti a objevil jsem tak zpětnou hypotéku neboli Rentu z nemovitosti od společnosti FINEMO.CZ. Produkt se mi hned
zalíbil, ale samozřejmě jsem měl jisté pochybnosti.
Nechtěl jsem se stát obětí nějakých podvodníků. Hodně času jsem strávil zjišťováním detailních informací,
výhod a nevýhod daného produktu a na schůzku
s obchodní zástupkyní firmy FINEMO.CZ, která Rentu
z nemovitosti poskytovala, jsem šel připravený.
Dostalo se mi ujištění, že vše, co jsem si o produktu zjistil, je platné. Příjemná obchodní zástupkyně mi
připravila předběžnou kalkulaci a dala mi k pročtení
smlouvu.
Jsem rád, že jsem se pro Rentu z nemovitosti rozhodl a mohu tak peníze z domu využít ještě během
svého života.

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

HYPOTÉKA
KOMERČNÍ TÉMA

S Hypotékou 2v1 rostoucí
cena materiálu vaše
vysněné bydlení neohrozí

Pořídit si bydlení z vlastních úspor je už řadu let
problém pro většinu Čechů. Aktuálně by na něj šetřili
56 let.* Naučili se proto brát si hypotéky. Poslední
rok ale zamíchal kartami a k pokračujícímu růstu
cen nemovitostí se přidalo i zdražování stavebního
materiálu. Co když dojdou peníze během stavby
nebo nezbude na vybavení? Jak takové situaci
předejít, prozradil manažer pro hypotéky Komerční
banky Ondřej Šuchman.
Ceny nemovitostí jsou historicky nejvyšší, kolik dnes vlastně stojí třeba
třípokojový byt?
Nemovitosti jsou opravdu nejdražší
v historii, v průměru stojí metr čtvereční asi 77 tisíc korun, v Praze dokonce
100 tisíc korun. Průměrně za třípokojový byt o 65 metrech čtverečních zaplatíme přes 5 milionů korun.
To není málo. Můžou si Češi takový
byt vůbec dovolit?
Když budeme pokračovat v průměrných číslech, tak ne. Šetřili by na něj
celý život, v Praze by dokonce musely
spořit celé dvě generace. Řešením je jedině úvěr, konkrétně hypotéka. A nutno
dodat, že letošní rok je v zájmu o hypotéky skutečně rekordní. Mohou za to nejen stoupající ceny nemovitostí, které
navíc podle odborníků porostou i nadále, ale i nízké úrokové sazby a vyšší
úspory, které si Češi vytvořili během posledních dvou let.

INFOBOX
■

Více informací o hypotékách Komerční
banky získáte na kterékoli pobočce KB.
Můžete také zavolat na bezplatnou
infolinku 800 521 521 nebo navštívit
www.kb.cz/hypoteka.

O jaké hypotéky je nyní největší zájem, co klienti chtějí?
Trh nemovitostí se kromě rostoucích cen
vyznačuje také nedostatečnou nabídkou.
Čím dál důležitějšími se tak stávají dva
faktory: co nejvíce času na výběr nemovitosti a možnost neúčelové půjčky pro případ nečekaných výdajů. Velký zájem tak
třeba naši klienti mají o poměrně novou
Hypotéku bez nemovitosti, kde si mohou

bydlení vybírat až tři roky, a také Hypotéku 2v1, která pokrývá druhý bod a nabízí
možnost čerpání neúčelového úvěru
za stejnou sazbu jako je sjednaná na hypotéce.

„

V poslední době roste hlavně cena
materiálu. Setkáváte se s tím a umí
Komerční banka pomoci?
Již delší dobu vidíme, že klienti, kteří si
u nás vzali hypoteční úvěr, následně ješ-

Velký zájem
naši klienti
mají o poměrně novou
Hypotéku bez nemovitosti.
tě žádali o úvěr spotřebitelský. Špatně
si spočítali své finanční možnosti a hypotéka je natolik vyčerpala, že jim nezbyly peníze třeba na vybavení domácnosti. V posledních týdnech ale přibývají klienti, kteří by bez dodatečných financí nemohli své vysněné bydlení kvůli růstu cen vůbec dokončit, popřípadě
v něm bydlet. A pro oba tyto případy je
zde Hypotéka 2v1. Jak už sám název napovídá, jedná se o dva produkty v jednom – kombinaci hypotéky a neúčelového úvěru. Ten můžete využít dle potřeb
třeba na vybavení domácnosti, tedy
na věci, které standardní hypotéka nepokrývá, nebo pro případ, že se stavba nečekaně prodraží.
Jaká je hlavní výhoda Hypotéky 2v1?
Na jedné straně klient s Hypotékou 2v1
výrazně uspoří na splátkách, protože neúčelová část má stejné parametry jako
účelová hypotéka. Na druhé straně nemusí znovu žádat o úvěr a ví, kolik pro-

Manažer pro hypotéky Komerční banky Ondřej Šuchman.
středků má k dispozici, a ušetří tím čas.
Nedávno jsme navíc zdvojnásobili částku, kterou můžeme klientům nabídnout,
ti nyní mohou touto cestou získat až
800 000 Kč.
Pro zájemce o vaše hypotéky chystáte nyní speciální bonus – jaký?
Při podpisu smlouvy od 20. 9.
do 30. 11. 2021 získají klienti zpracová-

Vzorový příklad

FOTO | KB

ní úvěru, odhad nemovitosti a možnost
čerpání na návrh na vklad zdarma (s výjimkou Hypotéky bez nemovitosti). (kp)
* Informace o dostupnosti bydlení vyplývají z analýzy Modré pyramidy, která vychází z interních dat a statistik Modré pyramidy
a z veřejně dostupných informací Eurostatu,
Českého statistického úřadu, poradenské
společnosti Deloitte a realitních kanceláří.

Výše úvěru 3 000 000 Kč, splatnost 30 let, pevná úroková sazba 2,99 % p.a, fixace 5 let,
RPSN 3,51 %, celková splatná částka 4 820 099,82 Kč. První splátka úroků 3 488,33 Kč,
2. až 359. anuitní splátka 12 654 Kč, 360. anuitní splátka 12 479,49 Kč.
■ Jednorázové poplatky za: sjednání úvěru 0 Kč, ocenění nemovitosti 0 Kč, návrh na vklad
do katastru 2 000 Kč, návrh na výmaz z katastru 2 000 Kč.
■ Měsíční poplatky za: spravování úvěru 0 Kč, běžný účet MůjÚčet 0 Kč, el. výpisy 0 Kč,
rizikové životní pojištění 750 Kč.
■ Příklad je spočítán k datu čerpání 1. 10. 2021 a termínu splácení úvěru vždy k 15. dni
v měsíci.
■ Zajištění - zástavní právo k nemovitosti, včetně pojištění nemovitosti.
■
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Byl jedním z nejlepších
hokejových brankářů
naší historie. Komunisti
ale Bohumila „Božu“
Modrého týrali a poslali
těžit uran. Od jeho
narození uplynulo 105 let.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Ráno jej probudila tuhá zima, voda
v umyvadle byla zamrzlá. Není divu, zde –
v táboře Barbora na Slavkovsku v Krušných horách – to v lecčems připomínalo sovětský gulag. Psalo se září 1952 a místní
politické vězně čekalo další každodenní
kolečko křiku, ponižování, povinného dřepování, bití a práce v uranové šachtě. Jedním z mužů, kteří na pokraji sil tahali těžké
vozíky s vytěženou hlušinou, byl i Bohumil Modrý – ještě před nedávnem reprezentační hvězda a jeden z nejlepších hokejových brankářů Evropy. Nyní muž, jenž byl
fakticky odsouzen k pomalému umírání.
Měl vzhled hollywoodské hvězdy, vysokoškolské vzdělání a úspěch. Tedy vše, co
komunisty v letech gottwaldovsko-stalinistického teroru iritovalo. Bohumil Modrý,
kterého svého času nazval rozhlasový komentátor Josef Laufer „Boža“, se narodil

Česká republika

Z nároďáku do lágru
24. září 1916 v Praze. Už coby 20letý chytal jako reprezentační jednička na světovém
šampionátu. V roce 1947 se stal mistrem světa, o rok později přidal stříbro z olympiády.

V čele „protistátní skupiny“
Ještě před nástupem KSČ k moci dostal
Modrý nabídku hrát a pracovat v Kanadě,
rozhodnutí ale odložil. Po únorovém puči
pak on a další hráči LTC Praha zvažovali,
že se v prosinci 1948 nevrátí z turnaje v Davosu. V emigraci nakonec zůstali jen dva
z nich. V následujícím roce Modrý zásadní
měrou přispěl k dalšímu titulu mistrů světa
ve Stockholmu a znovu zauvažoval o kariéře v zámoří. Nejprve se pokusil získat souhlas od ministra Kopeckého, pod nějž sport
spadal. Když se to nepodařilo, opět přemýšlel nad ilegálním odchodem. Začátkem
roku 1950 ukončil reprezentančí kariéru, začal pracovat na stavebních projektech a emigraci kvůli malým dětem odložil.
Když o několik měsíců později komunističtí mocipáni znemožnili hokejovému
nároďáku obhajovat titul v Londýně, několik naštvaných hráčů zapíjelo vztek a smutek v hospodě U Herclíků. Padaly nadávky
na komunisty a vše vyvrcholilo nočním za-

týkáním. Boža
Modrý v hospodě
nebyl – logicky,
s kariérou přeci již
skončil. V té době
měl smluvenou večeři s jistým americkým občanem
žijícím v Československu Martinem
Bowem.
„Šlo
FOTO | o velkého fanoušARCHIV MAFRA ka sportu a také
muže, který pracoval pro úřad, jenž vyřizoval povolení pro
vstup do západní části Německa,“ uvedl
ve své studii badatel Roman John.
Ač se zpočátku zdálo, že v kauze zatčených hokejistů půjde jen o onu hospodskou výtržnost, vše se změnilo 24. března
1950, kdy si Státní bezpečnost přišla pro
Bohumila Modrého. „Boža“ byl označen
za jednoho z hlavních organizátorů jakéhosi emigračního plánu, posléze byl i kvůli
stykům s Bowem viněn ze špionáže a následně z velezrady. Na podzim už byl celý
proces s reprezentanty označen „Bohumil
Modrý a spol.“ a brankářská hvězda byla
podle obžaloby hlavou „protistátní skupi-

ny“. Modrý potvrdil, že mužstvo mělo nabídky na emigraci, ale odmítlo je, a popřel,
že by usiloval o to, aby národní tým zůstal
v Anglii. Jenže scénář i výsledek procesu
byl napsaný dávno před tím, než verdikt začátkem října definitivně padl. Rozsudek poslal Modrého na 15 let do vězení za velezradu, byl to nejvyšší trest ze všech odsouzených hokejistů. Co na tom, že Modrý v té
době už vůbec nebyl součástí mužstva…
Následující roky musel Modrý snášet sadistické choutky dozorců. Pankrác, Bory,
Jáchymovsko. Všude byl Modrý i další hokejisté terčem brutálního zacházení. V květnu 1952 byli přemístěni na Sokolovsko
a na podzim do zmiňovaného tábora Barbora. Uran Modrý těžil osm měsíců, zničilo
mu to zdraví. Život mu zachránil přesun do
projekční skupiny a tím i do „pevné“ věznice. Až opakovaná žádost o milost byla kladně vyřízena a Modrý tak mohl brány věznice opustit v lednu 1955. Poté pracoval jako
stavbyvedoucí. Brzy se u něj však projevily
závažné obtíže, dost možná vyvolané ozářením. Podle neurologa Otakara Kellera však
zřejmě šlo o nemoc, kterou dnes známe
pod zkratkou ALS. Zemřel 21. července
1963, rehabilitace v období pražského jara
(mb)
se tak nedožil.

INZERCE

Máte vlhkost
ve zdech?
• V suterénu nebo
v obytných místnostech?
• Odlupuje se vám omítka?
• Degradují vám nátěry
na vlhkém zdivu?
• Ničí vlhko vaše tapety?
• Dochází ke vzniku plísní
a hub?

• Máte
v místnostech
vysokou vlhkost
vzduchu?

NYNÍ
Y
SLEV

40 %

• Nemůžete ve vlhkém
sklepě nic skladovat?
• Jsou vaše náklady
na vytápění příliš vysoké
kvůli vlhkým zdem?

Pomůžeme
Vám
• Dlouholetou zkušeností
s vysoušením zdiva
• Objednejte si nezávazně
odbornou prohlídku, analýzu
škody a předběžný odhad nákladů
• Speciálně vyvinutá metoda
nízkotlaké injektáže
• Suché zdivo jednou provždy
• Neohrožuje statiku zdiva
• Aplikace zvenku nebo z místnosti
• Pevná cena bez skrytých
vícenákladů

Zavolejte nám na
703 123 191 nebo

e-mail: info@sanacezdi.cz

www.sanacezdi.cz

na prvním místě!

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Zdraví celé rodiny
ZASE VŠI? ZLIKVIDUJTE JE
DVOJITOU SÍLOU!

Zjistili jste, že má vaše dítě opět vši? Nepodléhejte panice a zlikvidujte je rychle a účinně!
Efektivní řešení naleznete v lékárně! Vyzkoušejte zdravotnický prostředek LiQuido DUO Forte
šampon na vši + sérum – dvojitý zásah proti
vším a hnidám v podobě šamponu a séra na
vlasy, které působí na veš třemi mechanickými
účinky (2x dušení, 1x liQuidace). LiQuido DUO
FORTE obsahuje unikátní komplex přírodních
silic a olejů, jejichž kombinace a účinné látky
vytváří nepříznivé podmínky pro existenci, růst
a množení vší. Zároveň je šetrný a dobře snášený citlivou pokožkou. Mohou ho tak užívat malé
děti i alergici.

CHRAŇTE
SVŮJ ZRAK
SILOU
BORŮVEK
Podrážděné, unavené
a citlivé oči umí potrápit každého z nás. Nenechte si proto pokazit
váš běžný den a pořiďte si kvalitní oční kapky s extraktem z borůvek, které budou váš
zrak doslova hýčkat.
Proti svědění, slzení, řezání nebo pálení očí jsou nyní
k dostání OCUTEIN SENSITIVE PLUS oční kapky,
které mírní podráždění způsobené vnějšími vlivy
a zklidňují suché a unavené oči. V jejich složení naleznete hyaluronát sodný zajišťující lubrikační a hydratační účinek a extrakt z borůvek, který pomáhá ulevit
od pocitu unavených očí a přispívá k udržení dobrého
zraku. Díky šetrnému složení je tento zdravotnický
prostředek určen i pro velmi citlivé oči. Oční kapky je
možné aplikovat přímo na kontaktní čočky. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

DÁREK NAVÍC: ČEPICE
A HŘEBÍNEK PRO EFEKTIVNĚJŠÍ
ODSTRANĚNÍ HNID A VŠÍ

NATŘETE TO AKNÉ KONOPÍM

Oční ka
kapky
OCUTEIN
OCUT
SENSITIV PLUS
SENSITIVE
mají prodlo
prodlouženou
trvanlivost – 90 dní
po prvním
prv
otevření.
otevře

Trápí vás neustále se objevující akné? Nasaďte na nevzhledné pupínky a ucpané póry neotřelou a maximálně účinnou
zbraň – konopí!
Aknea ošetřující sérum s vysokým obsahem konopného oleje,
arnikou, tymiánem a šalvějí rychle zklidňuje akutní projevy akné,
mírní začervenání pupínků a omezuje vznik ucpaných, zarudlých
a zanícených pórů. Přidejte Aknea sérum do své kabelky a mějte
ho po ruce kdykoli se nepříjemný pupínek objeví. Brzy nebude po
problému ani památky. K dostání v lékárnách a zdravých výživách.
Vyzkoušejte i další konopné přípravky řady Aknea zaměřené
problematicko pleť.
na péči o problematickou

JAK NA CHOLESTEROL A VYSOKÝ KREVNÍ TLAK?
Áčko mezi Reishi.

Vysoká hladina cholesterolu v krvi a vysoký krevní tlak
dnes patří mezi naprosto běžné potíže. Tělo nám takto dává
najevo, že naše celková vitalita a zdraví není zcela v pořádku. Utěšovat se však tím, že tento problém řeší všichni, není
zcela na místě. S přibývajícím věkem je totiž mnohem těžší
se s těmito neduhy vypořádat.
Účinky zázračné houby Reishi objevili naši předci již před mnoha staletími. Houba Reishi přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu a krevního tlaku. Doplněk stravy z lékárny
ReishiA 800mg EXtractum obsahuje 100% čistý extrakt této
houby, jenž zaručuje maximální kvalitu i účinnost.
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Pivo slaďte se správným jídlem
Že by se měl výběr vína
snoubit s pokrmem,
k němuž jej budete pít,
to dnes ví už skoro
každý. Podobná pravidla
platí ovšem i pro pivo.
5plus2
■ V KUCHYNI
Jaká piva se hodí
k rybě, svíčkové, salátu
nebo k dezertu?
Ryba: světlé pšeničné
Guláš: jemně hořký ležák
Svíčková: polotmavá piva se sladkou
koncovou chutí
Pečená žebra na medu: polotmavá až
tmavá piva
Salát a zeleninová jídla: klasický jemný
světlý ležák, pšeničné pivo
Dezerty a sladká jídla: tmavá piva se
sladkou chutí i s vyšším obsahem alkoholu

Specialita: portugalský pálivý Pica pau

K pivu patří pivní preclíky

Potřebujeme: 1 lžíci
sádla, 1 lžíci olivového
oleje, 1 stroužek česneku
(propasírovaného),
1 pálivou papričku,
300 g hovězí svíčkové
nakrájené na kostky,
150 g parmské sušené
šunky nakrájené
na proužky, 10 malých nakládaných okurčiček, 2 až 3 lžíce bílého vína, hrst
petrželky, 1 citron, 150 g nakládané zeleniny (mrkev, cibulky, olivy, květák), sůl, pepř.
Na přípravu chilli oleje: 300 ml olivového oleje, 7 nakládaných a 10 sušených
papriček (ideálně piri piri nebo malagueta), 4 stroužky česneku, 2 lžíce brandy, kůru
z 1 citronu, 1 lžíci (L) mleté červené papriky, 1 L šťávy z citronu, 1 L octa, 3 bobkové
listy, sůl, pepř. Postup: Nejdřív připravíme chilli olej. Čerstvé i sušené papričky
rozmixujeme s trochou vody v mixéru na pastu. Přidáme sůl. Na oleji rozpálíme asi
60 ml oleje. Přidáme chilli pastu, česnek, brandy, citronovou kůru a šťávu, papriku,
ocet a bobkový list. Na mírném ohni restujeme asi 4 minuty, dokud se alkohol
nevypaří a směs mírně nezkaramelizuje. Odložíme směs stranou a smícháme se
zbytkem oleje. Na pánvi rozpustíme sádlo společně s olivovým olejem. Přidáme
česnek, maso a chilli, osolíme a opepříme a smažíme 3 až 4 minuty. Přihodíme
šunku, nakládanou zeleninu a okurky. Zalijeme vínem. Necháme ještě minutu
vařit, odstavíme z plamene a přidáme petrželku.
Kousky hovězího se napichují přímo z pánve na párátka. K tomuto rychlému
a jednoduchému hospodskému pokrmu se skvěle hodí vychlazené pivo a čerstvé
pečivo k namáčení do omáčky.
Zdroj: Lidovky.cz (čerpáno z knihy Chilli, průvodce světem pálivého jídla)

Potřebujeme: 400 g polohrubé mouky, 100 g tuku,
220 ml vlažného piva, 2 žloutky, 20 g droždí, 1 lžičku
cukru, mletý pepř, sůl, sůl na posypání.
Postup: Dvě lžíce mouky smícháme s cukrem a droždím
v míse, zalijeme částí vlažného piva a necháme vzejít
kvásek v teple. Dolijeme zbylé pivo a rozpuštěný vlažný
tuk (ne horký), přidáme žloutek, zbytek mouky, osolíme,
opepříme a vypracujeme ze směsi hladké těsto, které
necháme 45 minut vykynout v teple. Těsto rozdělíme na
malé dílky, ze kterých uděláme delší válečky. Ty svineme
do tvaru preclíků, naskládáme na plech, potřeme žloutkem
rozšlehaným s pivem, osolíme a pečeme dozlatova
v troubě vyhřáté na 175 stupňů.
Zdroj: Lidovky.cz

FOTO | MAFRA
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Po roce je tu opět DUX.
Svijany ho vaří už tři várky

P

řed čtyřmi lety jednu, později dvě
a letos už tři várky silného světlého
piva DUX uvařil letos Pivovar Svijany, aby uspokojil poptávku po tomto výjimečném pivu, které se vaří jen jednou do
roka u příležitostí tradičních Dnů českého
piva. Svátek všech milovníků zlatavého
moku a oslava tradice českých hospod
pod patronací Českého svazu pivovarů
a sladoven se konají od 23. do 30. září
po celé zemi. DUX při nich bude opět
na čepu vybraných více než dvou set svijanských restaurací a 28. září jej budou
moci jako obvykle ochutnat i návštěvníci
Svatováclavských slavností přímo
na Zámku Svijany.
„Po vynucené covidové přestávce už je
načase, aby se lidé začali vracet od pití
doma k dobrému a správně ošetřenému točenému pivu v restauraci. Hospody a restaurace hrály v životě našeho národa
vždy důležitou roli, byla by nesmírná škoda, kdyby jejich skvělá tradice měla postupně zanikat. Proto maximálně podporujeme Svaz pivovarů a sladoven ve snaze
o její obnovování. Dnes je toho zapotřebí
více než kdykoli dříve,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.
Podle svijanského sládka Petra Menšíka
(na snímku) DUX patří se svými 5,5 procenta alkoholu mezi silnější piva, je plný
a hutný, ale současně také hladký a jemný.
„Pro dosažení výrazné jantarové barvy
a vyvážené hladké chuti jsme zvolili kom-

binaci vybraných
humnových sladů,
znalci jistě ocení i jemnou chmelovou hořkost žateckého chmele odrůdy Sládek doplněného tradičně pěstovaným Osvaldovým
klonem Žateckého poloraného červeňáku z našich vlastních
chmelnic. Stejně jako všechna svijanská
piva je samozřejmě nepasterovaný,“ přibližuje. „Letos jsme jej uvařili již tři várky o
celkovém objemu 600 hektolitrů,“ dodává.

Svatováclavské slavnosti
Vrcholem Dnů českého piva přímo ve Svijanech budou 28. září Svatováclavské slavnosti. Po tradičním příjezdu sv. Václava
vypukne na Zámku Svijany tradiční řemeslný jarmark doprovázený šermířskými
a kejklířskými vystoupeními. Součástí bohatého programu pak bude třeba přehlídka
pivních šatů, projížďky v historickém kočáru či koncert skupiny Přehmat.
Pivaře na svijanských Svatováclavských slavnostech potěší slavnostní naražení sudu, škola čepování, degustace a pivní
soutěže. Ve 14:30 je na programu i speciální prohlídka Pivovaru Svijany se sládkem
Petrem Menšíkem, s nímž účastníci budou
moci navštívit i místa, která nejsou při běžných exkurzích pivovaru přístupná. (ks)
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Aliance pro budoucnost č. 9 má volební potenciál 6,4%
V době, kdy každý na každého vytahuje
špínu, tak voliči nacházejí v Alianci pro
budoucnost tu tolik potřebnou klidnou sílu. Ta
se už v politice nadobro ztratila.

Zprvu nenápadná Aliance
najednou upoutává voliče.
Dokonce 22,9% voličů jí
dává při odpovědích, koho
byste volili, na druhé místo.
Klidné, rozvážné a hlavně
hospodářsk y zasvěcené
vystupování lídrů Aliance
v médiích, na rozdíl od
hašteřivých předsedů parlamentních stran, přináší své
ovoce. Skutečný potenciál

ekonomicky silné Aliance
pro budoucnost jsou ještě
Agrárníci, zastupující zájmy menších a středních
zemědělců, Strana konzervativní pravice – Řád národa
s myšlenkou, že rozvrat
rodinných a jiných konzervativních hodnot vede
k zániku národa. Opravdovou zelenou politiku prosazuje v Alianci Demokratická

miláčků při Silvestrovských
petardách. Další název strany
mluví sám za sebe: Zdraví,
sport, prosperita. Je třeba
podporovat sportovní kluby
na přímo, Zdravý národ
znamená národní prosperitu. Hnutím soustředěným
v Alianci jsou i Starostové

zemích. Není přece možné,
aby v nápisech, např.
obchodů, chyběla čeština.
„Nejdříve jsem šéfovi Aliance
doporučoval, aby vystupoval
v televizích ležérně, bez kravaty,
v nějaké rozhalence, či tričku.
Nyní uznávám, že v kontrastu
ke všem ostatním, kteří nyní

Předseda Aliance pro budoucnost
Pavel Sehnal někdy kravatu
a sako také odloží

Pavel Sehnal a Petr Hannig na poradě volebního štábu

Aliance pro budoucnost č. 9 má nejvyšší podíl těch co se pro ni rozhodují, 22,9%. Avšak téměř rozhodnutých
voličů pro Alianci je zatím jenom 6,4%, ale i to stačí.
pro opuštěné a týrané pejsky
Aliance pro budoucnost je strana zelených – za práva
a je proti týrání zvířat třeba
nyní 6,4%.
zvířat. Je to strana, která utrpením našich čtyřnohých
Na kandidátních listinách podporuje a zakládá útulky

pro kraj, kteří hrubě nesouhlasí s tím, že STAN jde
v koalici s Piráty. A konečně
ROZUMNÍ – Petr Hannig – za
spravedlnost a životní jistoty.
Jejich předseda, bývalý prezidentský kandidát je znám
tím, že prosazuje zákon,
který by zakazoval diskriminovat lidi kvůli věku, třeba
při přijímání, či propouštění
pracovníků 50+. Je znám
také bojem proti nápadům
některých politiků omezit
starší řidiče, co se řidičských
průkazů týká.
Jako kandidát Aliance na
ministra kultury prosazuje Zákon o českém jazyce
a kultuře. Podobné zákony
o národních jazycích a kulturách fungují v různých

kravaty zavrhli a myslí si, že se
přiblíží lidu tím, že už rozhalenka
je málo, že je třeba rolák, aby se
politik dostal lidem pod kůži, tak
musím Pavlovi Sehnalovi dát za
pravdu. Skoro jako jediný vystupuje v konzervativním oblečení
s kravatou “ se přiznává Petr
Hannig
A Pavel Sehnal k tomu
dodává: „Jsem konzervativní
podnikatel, který se vyšvihl na
vrchol bez dotací, jenom usilovnou prací. I jako politik se
nebudu podbízet. Kravata a oblek
k serióznosti patří. Aliance chce
pro ČR prosperitu a svobodu. A to
se bez zodpovědného přístupu
a respektování tradičních hodnot
neobejde.“
Aliance pro budoucnost má
volební číslo 9.
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Železná lady

Napsali o ní, že pro Trikolóru je tím,
čím byla Alžběta I. pro Anglii 16. století.
Nejen rusovláska s oduševnělým půvabem
a vnitřní silou, ale i povolaná volbou osudu
z ústraní do čela. Milovaná, následovaná
a opěvovaná Shakespearem. Navzdory
nepřízni doby, útokům z vnějšku i zevnitř,
Anglii sjednotila a dovedla ji k vítězství
a úspěchu.

Vzhledem k její paličatosti,
neústupnosti a cílevědomosti se nabízí i jiný „britský“
příměr. Margareth Thatcherové říkali Železná lady.

K tomu má Zuzana Majerová
Zahradníková ještě daleko,
ale našlápnuto už má. Ale
nepředbíhejme.
Některé ženy to tak dnes dělají, vdají se a ke svému rodnému příjmení si ještě přilepí to manželovo. To ale není
případ Majerové. Narodila se
jako Dvořáková. Pak se vdala
a už jako Zahradníková šest
let žila se svým manželem
v Kanadě. Mimochodem,
odtud má původ její skvělá
angličtina. To manželství
se ale nevyvedlo, takže se

za ne zcela jednoduchých
okolností vrátila zpátky do
České republiky. Už se synem, který se narodil v Kanadě. Pak se znovu vdala,
narodil se jí druhý syn a už
jako Majerová si ponechala
i to druhé příjmení. Kvůli
prvnímu synovi. Aby jako
jediný neměl v nové rodině
úplně jiné jméno.
Že existuje nějaká Zuzana
Majerová Zahradníková
zaregistrovali lidé nejprve
na Olomoucku. Z prakticky nevolitelného místa na
kandidátce ODS přeskákala
díky preferenčním hlasům
na místo první, načež v roce
2017 usedla do poslanecké lavice. Nepřišlo to samo. Tvrdě
si to odpracovala.
Znovu na sebe upozornila,
když se jako jediná z poslaneckého klubu ODS zastala
vyloučeného Václava Klause
mladšího. Hledejme za tím
její hypertrofovaný smysl
pro spravedlnost. Klausovo
vyloučení bylo unfair, ale
ostatní raději mlčeli. Nako-

JEDINÁ
PRAVICE
V PRAZE

nec právě s Klausem juniorem založila Trikolóru a stala
se její první místopředsedkyní. Nyní ji osud vystrčil do
čela Trikolóry. Již zmiňovaná Alžběta I. nakonec Anglii
sjednotila. Bude zajímavé
sledovat, zda se Majerové
totéž podaří s českou pravicí. První krok už učinila.
Trikolóra vytvoří společnou
kandidátku se Svobodnými
a Soukromníky.
Svým spolustraníkům nedávno v dopise napsala:
„O post předsedkyně jsem nikdy
neusilovala, ani po něm netoužila. Prostě to na mě spadlo. S tím,
že to nebude úplně jednoduché
a že budu muset čelit různým
útokům včetně těch podpásových,
jsem počítala. Nečekala jsem ale,
že přijdou i z vlastních řad. Ale
nestěžuju si, tak to v politice prostě chodí. Někdy nás život postaví
do role, kterou jsme si nevybrali,
ale nikdo jiný ji sehrát nemůže,
protože nikdo jiný tu zrovna
není. Kdosi v této souvislosti připomněl slova Rudolfa Hrušínského z filmu Vesničko má středisko-

Jindra
Jindřich Rajchl

Zuzka
Zuzana Majerová
Zahradníková

vá: Když je někdo jedinej, kdo to
může udělat, tak musí! Proto vás
chci poprosit, zkuste si uvědomit,
že to celé není vůbec o mně, ale
o Vás. O Vás všech, kterým záleží
na budoucnosti naší země.“
Trikolóra si jako hlavní heslo
do svého programu vepsala,
že lidem vrátí normální svět.
A co je podle Majerové normální? Normální je, že rodinu tvoří maminka, tatínek
a děti. Normální je, že existují jen dvě pohlaví. Normální
je, že manželství je svazkem
jednoho muže a jedné ženy.
Normální je pracovat, a ne
čerpat. Normální je postarat se nejprve o svoji rodinu,
o svoji obec, o svoji zemi,
a až potom pomáhat jinde.
Normální je rozhodovat si
o našich věcech doma.
Jak to nakonec u voleb dopadne, je zatím stále ještě
ve hvězdách. Jedno je ale
jisté už teď. O téhle pohledné, paličaté rusovlásce ještě
uslyšíme.
Zadavatel/Zpracovatel:
TrikoloraSvobodníSoukromníci

Vašek
Václav Kubata
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Náš kraj – Brno
Hana Holišová řádí
na jevišti Městského divadla
Brno jako Pretty Woman
●

Velká silniční přestavba
na Tomkově náměstí začala
●

Kanaďan v Kometě. Město
si zamiloval až napodruhé
●
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NÁŠ KRAJ – BRNO
ROZHOVOR
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PODZIM V NÁRODNÍM

26

JAK SE STAVÍ OKRUH

30

Městské divadlo Brno nedávno uvedlo premiéru muzikálu Pretty Woman podle slavného filmu. Jak se v roli prostitutky Vivian cítí
její představitelka a hvězda zdejšího souboru Hana Holišová? A jak vzpomíná na účinkování v televizní show, již dvakrát vyhrála?

Hned několik činoherních, baletních i operních novinek a k tomu taneční přehlídku přichystalo na podzim Národní divadlo Brno.
V říjnu totiž na jeviště Janáčkova a Mahenova divadla vtrhne festival Dance Brno.

Silničáři se v Brně pustili do miliardových
staveb na rozšíření velkého městského
okruhu. Delší dobu už pracují na Žabovřeské, v létě se vrhli i na Tomkovo náměstí.
Co na řidiče čeká za Husovickým tunelem?
A kdy to bude hotové?

KANAĎAN V KOMETĚ

38

KAM NA KONCERT

43

ŽABOVŘESKÁ,
STAVBA
VELKÉHO
MĚSTSKÉHO
OKRUHU V BRNĚ.
FOTO: MAFRA

Pozoruhodný příběh píše v Kometě Brno
kanadský hokejista Brandon Magee. Poprvé se o modrobílý dres krátce ucházel
před sedmi lety, na ledě brněnského klubu
se však prosazuje až na druhý pokus nyní.
A jak vidí centrum jižní Moravy?

Ewa Farna, J.A.R, Wohnout nebo Helena
Vondráčková. Na podzim Brno nabízí bohatou nabídku koncertů různých žánrů. Rozezní pódium v Sono Centru, v Semilasse
nebo na Flédě.
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Pretty Woman, to je menší
maraton. Fajn pro kondici

Hraje v Ulici, vyhrála show
Tvoje tvář má známý hlas, zpívá
s big bandem New Time Orchestra
a teď brněnská rodačka Hana
Holišová řádí coby Vivian
v muzikálu Pretty Woman
v Městském divadle Brno.
TEXT: ZUZANA BRANDOVÁ
FOTO: MDB A MAFRA

J

e to náročná role, kdybyste ji měla
porovnat s jinými muzikálovými?
Je těžké porovnávat různé role, každá je vždy úplně jiná a náročná v jiném ohledu. Nicméně, při tomto
představení se moc nezastavím, když nejsem na jevišti, tak se převlékám nebo mě
přečesávají, je to menší maraton, což je ale
fajn pro kondici. Hudba je spíše pop-rocková než typicky muzikálová, napsal ji Bryan
Adams a řekla bych, že jeho rukopis je znát
a mě osobně baví. Pretty Woman jsme nazkoušeli v době, kdy byla divadla zavřená,
poté jsme představení „zakonzervovali“ a
nastala několikaměsíční pauza, teď jsme s
ním konečně šli před lidi. Hrát pro prázdný
sál mi přišlo bizarní, měla
jsem smíšené pocity
zbytečnosti, marnosti,
smutku.
Je radost
vnímat
konečně
odezvu
z hlediště.

Pretty Woman je známý film a dá se
očekávat, že lidé s ním budou muzikál
porovnávat. Jak to vidíte vy?
Lidé se určitě těší na známý romantický
příběh s happy endem, ale věřím a doufám, že nečekají naprostou kopii, že se nechají vtáhnout naším příběhem a nebude
důvod urputně porovnávat. Máme v představení samozřejmě některé oblíbené hlášky z filmu nebo některé „ikonické“ detaily,
ale není cílem něco nebo někoho kopírovat a každá z nás tří, které roli Vivian alternujeme, vnáší do role i kus sebe.
Inspirovala jste se u Julie Roberts?
Julia a její Vivian je krásná a okouzlující.
Svou bezprostředností, šarmem a úsměvem si získá sympatie Edwarda i diváka.
Takže úsměv, bezprostřednost, vtip, sympatičnost, v tom jsem se snažila u Julie inspirovat, aby divák fandil, stejně jako fandí, když kouká na film.
Máte ten film ráda?
Ráda se na něj jednou za čas podívám,
má pro mě své kouzlo.
Jste vítězka televizní show Tvoje tvář má
známý hlas. Jaká přeměna pro vás byla
největší výzvou?
Největší výzvou pro mě asi bylo ustát
intenzitu práce a příprav. Několik intenzivních týdnů,
kdy natočíte jeden
večer díl a už ces-

tou domů z natáčení začínáte pracovat na
dalším. Každý úkol je specifický a náročný v jiných aspektech, pěvecky, tanečně,
interpretačně. Jako náročné vnímám hlavně to, že jsem nebyla kvůli covidové pauze v divadlech příliš v kondici, hůř se mi
vše učilo a taky jsem pociťovala tlak, který
jsem si ovšem vytvořila sama, že nechci
zklamat diváky, kteří mi fandili v první
řadě. A jelikož už tento formát není v naší
TV žádnou novinkou, obstát u diváka
není takovou samozřejmostí. Ale měla
jsem velké štěstí na partu kolegů, na celý
tým, kromě dřiny jsme si to myslím i moc
užili. Nelituju vůbec, že jsem do toho znovu šla, byl to takový můj malý soukromý
boj a překonávání se. Že to celé nakonec
proběhlo ke spokojenosti diváků, mě posílilo a jsem za to ráda.
Několik let už hrajete v seriálu Ulice roli
Veroniky Maléřové. Nespadne člověk při
natáčení takového seriálu do rutiny?
Ulici točíme střídavě se dvěma různými štáby a několika režiséry, kteří se taky střídají a
mají samozřejmě rozdílný způsob práce,
takže k rutině jen tak nedojde. Ale po několika letech, kdy jsme jako Maléřovi měli jednu z hlavních dějových linek, je teď příjemná změna, že mám jen pár natáčecích dnů v
měsíci a můžu si dovolit lehce volnější životní tempo a mít prostor na jiné aktivity.
Na natáčení Ulice je příjemný a pohodový kolektiv, takže i po těch
letech se tam stále ráda vracím.
Budete v Ulici pokračovat?
Zatím pokračuju, teď především jako kamarádka Blanky,
kterou hraje Linda Rybová.
OKOUZLUJÍCÍ VIVIAN
V JEDNÉ Z NEJPŮSOBIVĚJŠÍCH
SCÉN V MUZIKÁLU PRETTY
WOMAN S BOHÁČEM EDWARDEM
V PODÁNÍ PETRA GAZDÍKA.
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Seriálem už prošlo hodně herců z Brna.
Nemáte už náhodou v Praze šatnu
s nápisem Městské divadlo Brno?
Nemáme, a docela by mě zajímalo, jaké
nápisy by se na takové brněnské šatně
v pražských ateliérech objevily. (úsměv)

pa Rožka, který napsal knihu i scénář
o Gumpovi, jsou lidé, kteří to vše dělají
především z velké lásky k psům, což je z
jejich přístupu cítit.
Čím byste vlastně byla, když ne herečkou?
Vystudovala jsem předškolní a mimoškolní pedagogiku, ale myslím, že toto povolání není má profesní cesta. Učitelé mají
můj obdiv, obzvlášť teď. V období první
vlny covidu jsme s kamarádkou uskutečnily projekt Pošli kluka na pivo, vrátí se ti
s kytkou. Vázaly jsme v jednom brněnském pivním baru kytičky, byla to pro mě
relaxace, terapie, radost v tom zvláštním
období, bavilo mě to moc, ale jestli bych
se do toho vrhla natrvalo, nedokážu teď
říct, uvidíme, co život přinese.

Hrajete i v novém filmu Gump – pes, který
naučil lidi žít. Jste vášnivá pejskařka?
Nedávno jsem se díky titulku nějakého
rozhovoru dozvěděla, že jsem vášnivá
pejskařka, stejně jako se píše, že jsem vášnivá houbařka. Začínám se bát, co napíšou příště. (směje se) Ale psy mám moc
ráda a většinu svého života jsem prožila
v domácnosti se psem. Jsou to parťáci
a myslím, že život s nimi je veselejší.
Jakou roli v Gumpovi hrajete?
Paní Tlustou. Řekla bych, že reprezentuji
takovou normální maminku od rodiny,
která není primárně žádná „zlobaba“, ale
svým lehkovážným přístupem dokáže
ublížit. Naše rodinka se ve filmu ocitne
krátce, ale i takový krátký okamžik ovlivní život Gumpa. Věřím, že se díky filmu
nad tímto tématem pár lidí zamyslí a třeba budou konat zodpovědněji, až se budou rozhodovat, jestli si pořídit psa. Byla
to moc krásná práce a celý tým kolem Fili-

Co vás teď na podzim čeká za natáčení,
představení, koncerty?
Točíme na Slovensku film Hlavně veľa lásky, který příští rok bude mít premiéru
i v českých kinech. Scénář napsala Evita
Twardzik Urbaníková. Hrajeme s Ondrou
Sokolem takovou ambiciózní a urputnou
manželskou dvojici, která se tak trochu
plete pod nohy hlavním představitelům.
Baví mě to moc a práce s Ondřejem je pro
mě velká radost zastřešená ohromnou

HANA HOLIŠOVÁ NARODILA SE ROKU 1980 V BRNĚ.
VYSTUDOVALA ČINOHERNÍ HERECTVÍ NA JAMU.
V MDB JE OD ROKU 2005. MÁ DOMA CENU THÁLIE
2013 ZA TITULNÍ ROLI V MUZIKÁLU PAPEŽKA.

péčí ze strany báječné filmové produkce.
Film by měl mít pokračování ve formě TV
minisérie, kde naše postavy dostanou větší prostor, vše se teď píše, tak jsem zvědavá, co nás čeká. Jinak pokračuji v natáčení Ulice, hraju představení v Městském divadle Brno a doháníme covidem odložené koncerty a akce s brněnským big bandem New Time Orchestra i šansonové večery Petr Hapka a jeho potměšilí hosté.
A kdy vás uvidí diváci přímo v Brně?
Do Městského divadla můžu pozvat tedy
na čerstvě odpremiérovanou Pretty Woman, na kterou máme samé krásné ohlasy, což mě moc těší. Taky zvu na můj oblíbený Monty Python’s Spamalot, představení Donaha nebo Vrabčák a Anděl. Taky
se budu podílet na listopadovém křtu knihy kamaráda, Brňáka Pavla Tomeše, kniha se jmenuje Až na ten konec dobrý…
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Úsporné a zdravé bydlení
a od té doby mají spoustu spokojených uživatelů
v rodinných i bytových domech, což jistě potěší.

Už v roce 1990 bylo v Brně instalováno první tepelné čerpadlo MARKUS 2500 ze Švédska,
v poradenském středisku pro vytápění, v tehdejší
energetické společnosti JME Brno. Tím byla v ČR
zahájena éra instalací tepelných čerpadel, nejprve jako doplněk k stávajícím kotlům a později
jako samostatný zdroj tepla pro vytápění a ohřev
vody.

Mnozí obyvatelé Brna, ale i z celé ČR, znají Úsporný vzorový dům Gama, stojící v Národním stavebním centru v areálu BVV od roku 2002, kde byly
v provozu předváděny úsporné technologie a poskytovány bezplatně cenné poradenské služby
veřejnosti, ale i přednášky studentům od učilišť až
po vysoké školy. Tak ten už neexistuje, protože musel ustoupit nové výstavbě.

Poradenské středisko pro úsporné a ekologické
vytápění a řízené větrání
Zaměřením svých aktivit předstihla dnešní dobu
o desítky let, protože dnes se už přichází na to,
že bez obnovitelných zdrojů energie, kde tepelná
čerpadla jsou bezkonkurenčně nejefektivnějším řešením, do budoucna není pro vytápění prakticky
jiná cesta.

Tepelné čerpadlo v interiéru
Poradenské středisko se pak transformovalo
do dnešní společnosti TERMO KOMFORT, která
s bohatými zkušenostmi za 30 let aktivního působení v oboru, kdy své aktivity rozšířila i do oblasti
řízeného větrání – rekuperace, zajišťuje dodávky
dodávky špičkových tepelných čerpadel zn. DIMPLEX všech systémů s výkony od 4 do 130 kW
a také centrálních a lokálních rekuperací.

Kontakt: TERMO KOMFORT, s.r.o

|

Snižování tepelných ztrát objektů zateplováním
a utěsňováním sebou nese nutnost do těchto „termosek“ zajistit dostatek čerstvého vzduchu pro zdravý
pobyt osob. V současnosti jediným způsobem větrání, které zajistí minimalizaci tepelných ztrát objektů
a v letním období omezí přehřívání vnitřních prostor
bez nutnosti chlazení, je řízené větrání s rekuperací.
Dokonce už i naše nové stavební předpisy to vyžadují. Decentrální rekuperační jednotky DIMPLEX DL
50W patří objektivně k těm nejlepším na trhu. Už
v roce 2014 získaly Hlavní cenu VÝROBEK ROKU

www.termokomfort.cz

|

info@termokomfort.cz |

Společnost TERMO KOMFORT však stále pokračuje, byť za poněkud jiných podmínek, v aktivitách,
které zahájila před 30-ti lety. Dodává na trh skvělá
tepelná čerpadla s prestižní mezinárodní značkou
kvality EHPA, rekuperace a další tepelnou techniku
od německého výrobce DIMPLEX.

Bytový dům s rekuperacemi

tel.: 545 213 628

|

mob.:724 294 136
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ned několik činoherních, baletních i operních novinek a k
tomu ještě taneční přehlídku
přichystalo na podzim Národní divadlo Brno (NdB). Od 18.
do 23. října roztančí Janáčkovo a Mahenovo divadlo festival Dance Brno.
Během jednoho týdne se představí baletní soubory národních divadel z Prahy,
Brna a Ostravy a divadel z Plzně, Ostravy,
Olomouce a Českých Budějovic. Program bude složený převážně z neoklasických a současných choreografií, domácí
soubor zatančí Dámu s kaméliemi.
A to není z baletu všechno. Od 13. listopadu přibude na repertoár novinka
Beethoven s choreografií šéfa brněnského baletu Mária Radačovského. „Spolu
s orchestrem, sborem a sólisty Janáčkovy
opery vám představíme ambiciózní titul,
který vznikl k 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena,“ podotkl Radačovský.
Také činohra na podzim chystá několik premiér, z nichž by pozornosti diváků
neměl ujít mimořádný „scénický koncert“ Kočár do Vídně, který vzniká v koprodukci s Filharmonií Brno a ve spolupráci s Ensemble Opera Diversa. Na programu budou také Nebesa – poslední dra-

Podzim v NdB
s baletním
festivalem
FOTO: NDB

ma britské autorky Lucy Kirkwoodové,
které v lednu 2020 uvedlo londýnské národní divadlo, Ohnivá země Václava Štecha a Molierův Amfitryon.
Téma letošní operní sezony spojuje
společné téma „jít za hlasem srdce“. Operu Peter Grimes, dílo Benjamina Brittena, jež bude mít premiéru 9. října, nastuduje režisér David Radok. „Podařilo se
nám najít skvělého představitele hlavní
role, švédského pěvce Joachima Bäckströma,“ vyzdvihuje umělecký šéf opery Jiří
Heřman. A na 5. listopadu se chystá pře-

sunutá premiéra Řeckých pašijí od Bohuslava Martinů.
Národní divadlo také inovovalo předplatné a pro diváky připravilo předplatitelské skupiny, které přinášejí svobodnější
volbu výběru představení. „Divák si tak
může zvolit preferovaný žánr, zda chce
chodit do divadla ve všední dny či o víkendech nebo jaký je pro něho nejvhodnější
čas začátku představení. Velkou výhodou
variabilního předplatného je možnost
skupiny vzájemně kombinovat,“ vysvětluje ředitel NdB Martin Glaser.
(zab)
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Přijeďte si užít krásy babího léto.

Cyklistika, turistika, víno, burčák a kulinářské zážitky na Vás čekají 
Přijeďte strávit dovolenou, nebo prodloužený víkend do Mikulova na jižní Moravě!

Když dovolená,
tak v Apartmánech
Pemag Mikulov.
Nově otevřené rodinné
apartmány zvou ke strávení
dovolené na jižní Moravě.
Velké prosluněné pokoje
s klimatizací, plně vybavené
kuchyňské kouty, parkoviště,
kolárna, wiﬁ…

Apartmány Pemag, Gagarinova 1240/3, Mikulov 692 01
Kontakt: Denisa Polachová +420 608 284 844

www.apartmany-pemag.cz
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STRAŠPYTLŮM VSTUP ZAKÁZÁN.
LETOHRÁDEK OBSADILA STRAŠIDLA

Letohrádek Mitrovských v Brně připravil výstavu pro
všechny, kteří se rádi bojí. Čeká na ně upírský hřbitov, krvavá lázeň, Draculova hrobka či katova přípravna.
Pro výstavu byly vytvořeny speciální figury s věrohodnými detaily – skleněnýma očima, ostrými zuby, účesy
a dobovými šaty. Atraktivitu zvyšují multimediální
oživlé obrazy, které vystraší úplně každého návštěvníka.
Před očima se totiž promění zprvu idylický portrét ve
strach nahánějící bestii. Expozice o krvavé historii, jež
představí reálné historické postavy toužící po lidské krvi
a bolesti, bude v letohrádku k vidění do 28. listopadu.
Otevřeno je od čtvrtka do neděle, od 10 do 16 hodin.

V ZOO DOVÁDÍ MALÍ LEVHARTI
I NOVÁ MEDVĚDICE

Dvojčata levharta cejlonského, která v brněnské zoo přišla na svět 7. června,
už dovádí ve výběhu a návštěvníci mohou
sledovat jejich vzájemné bratrské souboje.
Jde o druhý odchov desetileté samice Nayany a stejně starého samce Daana. A od léta
je novou obyvatelkou zoo taky sedmiletá
samice medvěda kamčatského Irina, která
do Brna dorazila z Francie.

MORAVSKÝ PODZIM
PŘIPOMENE JANA NOVÁKA

Připomenutí skladatele spjatého s Brnem
Jana Nováka, od jehož narození letos
uplynulo sto let, minimalismus a Arménie –
v duchu těchto tří témat se ponese letošní
51. ročník hudebního festivalu Moravský
podzim. Brněnští filharmonici v sedmnácti
dnech od 1. října nabídnou orchestrální i komorní koncerty, divadelní představení, recitály, projekce i program pro děti.

AQUALAND ZVE
NA PODZIM DO WELLNESS

Aqualand Moravia ukončil letní sezonu, během níž se nejoblíbenější atrakcí stal tobogan High Five, který jede do kopce, a také
nový dětský vodní hrad se čtyřmi tobogany. A teď přivítá tu podzimní, v níž zve návštěvníky do wellness. Ve wellness Pálava
každý sudý pátek večer pořádá muzikoterapii a dětské saunování každou sudou neděli
v zóně Forum Romanum.
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Ventilátory a příslušenství
www.ventilatory-kars.cz
Brno, Ponávka 12

Pracovní a zdravotní obuv
www.obchod-kars.cz
Brno, Koliště 49
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VÝKUP AUTOVRAKŮ
VČETNĚ ODVOZU

Barko

®

Výkup na jedničku
od roku 1997

VOLEJTE ZDARMA
800 193 193
www.druhotnesuroviny.cz
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Po městském okruhu se
pojede lépe. Už za tři roky
Silničáři se v Brně pustili do
miliardových staveb na rozšíření
velkého městského okruhu. Delší
dobu pracují na Žabovřeské, v létě
se vrhli i na Tomkovo náměstí.
TEXT: MAREK OSOUCH
VIZUALIZACE: ŘSD

N

a dopravní omezení, které
však v budoucnu přinese výrazné zlepšení, jsou řidiči na
Žabovřeské zvyklí už několik
posledních let. Nejhorší
špunt brněnské dopravy by se měl ale do
roku 2024 rozšířit na čtyřpruh. Kromě
této části městského okruhu se však letos
v létě začalo pracovat na východě města
u Tomkova náměstí, kde auta také často
stojí v dlouhých kolonách.

Úprava cestu od Husovického tunelu
zvedne, křižovatka na Tomkově náměstí bude mimoúrovňová, stejně jako o několik set metrů dále u Karlovy. „Dopravně se uleví dotčenému území, protože řidiči budou moci projet místem plynuleji a MHD nebude v oblasti nabírat významná zpoždění,“ přibližují zástupci
města budoucí výhody této stavby za
2,3 miliardy, která bude hotová v roce
2024.
Souběžně se začalo pracovat i na navazujícím úseku Rokytova, díky němuž
auta po mostě překonají železniční koridor a vyjedou na ulici mířící na Vinohrady. Do budoucna by se měl ještě přidat
tunel pod tímto sídlištěm, který je v tuto
chvíli ve fázi dokončeného projektu. Vyhotovuje se studie a v plánu je podrobný
geotechnický průzkum, konkrétně průzkumná štola. Začátek stavby je plánovaný na rok 2027.

Tento termín je tak ještě relativně daleko, u Tomkova náměstí se ale už několik
měsíců pracuje. Po hlavní frekventované
silnici se zatím dá projet bez problémů
a zůstane to tak přinejmenším do konce
letošního roku.
Komplikovanější je to na vedlejší Dukelské třídě. Omezený je tady i provoz
tramvaje. „Linka 4 jezdí pouze v úseku
Náměstí Míru – Vozovna Husovice. Náhradní dopravu zajišťuje autobusová linka x4 v trase Mostecká – Tomkovo náměstí – Maloměřický most – Babická,“
přiblížila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
Nejpozději 12. prosince tohoto roku
však musí být provoz tramvají v této části
města plně obnoven. Důvod? Celý následující rok bude totiž právě tato tramvaj
součástí výlukového opatření při přerušení provozu na železnici mezi Brnem a
Blanskem.
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PĚKNÉ - MODERNÍ - SPOLEHLIVÉ

VÝSTRAŽNÉ
PRVKY
Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

BEZPEČNOSTNÍ
PRVKY

POHONY
PRO BRÁNY

OVLÁDACÍ
PRVKY

POHONY PRO
GARÁŽOVÁ VRATA

Nakupujte na Nice.cz

Z HUSOVICKÉHO TUNELU POVEDE SILNICE
SMĚREM NA VINOHRADY. PŘEKONÁ ŘEKU
I ŽELEZNIČNÍ TRAŤ. KŘIŽOVATKY
BUDOU MIMOÚROVŇOVÉ.

Dopravní omezení kolem Tomkova náměstí pro auta i MHD se budou vyvíjet
podle toho, jak budou pokračovat práce
na stavbě nové komunikace. „Není možné přesně stanovit další fáze, protože
vždy záleží, jak rychle budou postupovat
fáze předchozí,“ vysvětlila Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského
magistrátu. O vývoji uzavírek ale magistrát slibuje včas informovat.
Kromě Ředitelství silnic a dálnic
INZERCE

(ŘSD) jakožto hlavního investora stavby se na této části okruhu podílí i město
Brno. „Město bude v projektu stavět lávku přes řeku Svitavu, chodníky, postará
se o úpravy světelných křižovatek, přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy a veřejné osvětlení. Z městského rozpočtu půjde na práce na Tomkově náměstí a Rokytově 176 milionů korun,“
přiblížila primátorka Markéta Vaňková
(ODS).
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Náklady obcí na nakládání s odpady.

Kolik stojí obecní odpady?
Z

námé české přísloví říká: „Jiný kraj,
jiný mrav.“ Regionální rozdíly však neplatí jen u chování, ale třeba i v případě
odpadového hospodářství. A tak se mohou také náklady na odpady zásadně lišit
obec od obce. Náklady obcí na odpadové
hospodářství zjišťuje každoročně dotazníkovým šetřením společnost EKO-KOM.
Pojďme se tedy podívat, kde jsou náklady
na odpady nejvyšší, a kde naopak nejnižší. Nejvíce se obcím prodraží odpad, který
házíme do černých popelnic, tedy směsný
odpad.
Náklady na odpadové hospodářství ovlivňuje
mnoho faktorů. Ve zkratce můžeme říct, že závisí
hlavně na množství a struktuře odpadů, na rozsa-

hu obsluhovaného území a na mandatorních výdajích daných legislativou. Dalšími faktory jsou
životní úroveň obyvatel v jednotlivých regionech
a jejich spotřební vzorce chování, hustota osídlení, geografické podmínky, dopravní obslužnost
území, způsoby sběru a svozu komodit, dostupnost a vybavenost technologií pro nakládání
s odpady, cenová politika firem nakládajících
s odpady, způsob stanovování ceny za prováděné služby a další.
Největší podíl na celkových nákladech
obcí tvoří náklady na sběr a svoz
směsného komunálního odpadu (v roce 2020 to bylo 54 %), dále
jsou to náklady na sběr a svoz tříděných odpadů, které tvoří cca 24 %
a dalšími významnými složkami jsou
náklady na objemné odpady a náklady na bioodpady. Přibližně 10 % z celkových nákladů připadá na ostatní položky.
Zajímavý je také pohled na vývoj celkových
nákladů - zatímco v roce 2006 platily obce
České republiky v oblasti odpadového hospodářství v průměru 698 Kč na jednoho občana,
v roce 2020 tato částka činila už 1 064 Kč. V přepočtu na jednoho obyvatele měl nejvyšší náklady
v roce 2020 Středočeský kraj (1 245 Kč/ob.), nejnižší pak Jihomoravský kraj (862 Kč/ob.). Náklady

se liší také v závislosti na velikostní skupině obcí.
Zatímco nejnižší náklady na jednoho obyvatele
měly v roce 2020 obce od 100 tisíc do 1 milionu
obyvatel (855 Kč/ob.), nejvyšší náklady na jednoho obyvatele vykázaly obce s více než 1 milionem
obyvatel (1 161 Kč/ob.) a obce v kategorii 20 001
– 50 000 obyvatel (1 139 Kč/ob.).
Největší položku tvoří náklady obcí na směsný
komunální odpad, tzn. náklady spojené se sběrem a svozem směsného komunálního odpadu
od občanů, a to včetně nákladů na jeho odstranění či energetické využití. Nejméně zaplatí
Zlínský kraj (466,70 Kč/ob.), nejvíce Hlavní
město Praha (737,70 Kč/ob.), nejvyšší náklady mají města ve velikostní skupině
nad 1 milion obyvatel. Za tříděný odpad
pak zaplatí obec zhruba 253 korun na 1
obyvatele za rok. Liší se to ale opět
podle krajů i v závislosti
na velikosti obce. A tak zatímco nejlépe byl na tom
v roce 2020 Jihomoravský
kraj (159,30 Kč/ob.) a obce
od 100 001 do 1 milionu
obyvatel (164,90 Kč/ob.), nejvíce zaplatí Praha (348,70 Kč/ob.)
a velkoměsta s více než 1 milionem
obyvatel.
A z čeho obce odpadové hospodářství financují? Největší část tvoří příjem z poplatku od občanů, který mohou obce stanovit různými způsoby.
Dalšími příjmy mohou být poplatky
od rekreantů či majitelů rekreačních objektů v obci, dále
jsou to například poplatky
od živnostníků zapojených v systému
obce. Některé obce také získávají výnosy
ze sběru textilu, zisk z prodeje druhotných
surovin, příspěvky od kolektivních systémů
(např. za sběr elektrozařízení), platby jiných
obcí za využití sběrného dvora či kompenzač-

ní platby za umístění skládky ve svém katastru.
Významnou příjmovou položkou pro obce jsou
pak odměny ze systému EKO-KOM za zajištění
míst zpětného odběru a zajištění sběru a využití
odpadů z obalů. Celkem obce získaly v roce 2020
v průměru 736 Kč na obyvatele, z toho příjmy
z poplatků od obyvatel činily 540 Kč/ob. a příjmy
ze systému EKO-KOM 148 Kč/ob.

PRŮMĚRNÉ
NÁKLADY

na obecní odpady
Směsný komunální odpad...............573,90 Kč/ob.
Tříděný odpad .................................252,60 Kč/ob.
Objemný odpad.................................78,90 Kč/ob.
Bioodpad + údržba zeleně................87,20 Kč/ob.
Provoz sběrných dvorů, černé skládky, atd............
........................................................155,20 Kč/ob.
Celkem................................1 064 Kč/ob.

Podrobné informace zveřejnila Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM na svém webu
v příspěvku Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2020 na
https://www.ekokom.cz/ekonomika-odpadoveho-hospodarstvi-v-roce-2020/.
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BRuNO family park

– království zábavy

Chcete poznat něco nového, prožít den plný legrace a zábavy? Přijeďte do Brna!
V druhém největším městě ČR se nachází moderní zábavní centrum BRuNO family park.
Místo ideální pro rodiny s dětmi, vhodné pro dětské oslavy či ﬁremní akce.
Park je poměrně rozlehlý, jeho plocha činí
7700 m2. Rozdělen je na část venkovní a část
vnitřní. Venkovní atrakce jsou v provozu od jara
do podzimu, v zimě je vnější areál uzavřen.
Vnitřních 4000 m2 je klimatizováno a přijet
tak můžete v jakémkoli počasí, v kteroukoli roční
dobu. Těšit se můžete na více než 40 nevšedních
atrakcí. Většina z nich není věkově omezena, takže vyřádit se mohou nejen děti, ale i jejich rodiče.
A jaké atrakce u nás najdete? Velmi oblíbený je
veliký skákací polštář. V jeho prostřední části dosahuje výšky až 2 metrů a udržet na něm rovnováhu vyžaduje značné úsilí. Kdo rád skáče v měkké
posteli mezi polštáři, tady si přijde na své. Pro milovníky závodění je k dispozici například „Svišťák“.
Tato nafukovací dvojitá skluzavka má délku 9 metrů a pro závod je jako stvořená. Nadšenci lanových
center budou v BRuNU jako v ráji. Lanové tunely
a mosty doplňují 3 velké lanové komíny. Rozhled
na park nabízí ptačí budky umístěné u stropu.
A výhled na okolí umožňuje „Čapí oko“ – panoramatická vyhlídka na Brno ve výšce 22 metrů. Zážitek z ní umocní skleněná podlaha, která prověří
odvahu nejednoho návštěvníka. Cestu dolů si lze
zkrátit skrze „Tenké střevo“. Tento tobogán se pyšní nevětší délkou mezi všemi vnitřními tobogány
v ČR. Menší bráška „Tenkého střeva“ je tobogán
jménem „Kloaka“. I ten nabízí parádní jízdu skrze
pravotočivé zatáčky.

Toto je výčet jen několika atrakcí z BRuNA – království zábavy. V širokém výběru si zde svoji oblíbenou najde úplně každý. Zkrátka nepřijdou ani
nejmenší děti, pro které by některé atrakce nebyly
bezpečné. Mladší 4 let se mohou uchýlit do oddělení „Mláďata“, kde je pro ně připravena dřevěná
kuchyňka, obchod, hrací kostky nebo oblíbený „Babylabyrint“.
Po dovádění je čas na jídlo. To zajišťuje jídelna
Zobka bufetovou formou anebo restaurace Hnízdo s fantastickou kuchyní. Rodiče nejspíš potěší
i malá kavárnička v oddělení „Mláďata“.
Parkování u parku je bezproblematické, v bezprostřední blízkosti jsou dvě velká neplacená parkoviště. Snadná je i cesta mhd, kterou z centra
města zajišťují trolejbusy.

Pokud vás tato stručná pozvánka do BRuNA
zlákala, jistě nebudete litovat. BRuNO family park
se na vás již těší!
www.brunofamilypark.cz
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EKOFILM ukáže bydlení 21. století.

Vyrazte na ﬁlmy i diskuze od 20. do 23. října
Parky, zelené střechy nebo více
místa pro lidi namísto aut. To je
jen krátký výčet způsobů, jak nám
radnice mohou zpříjemnit pobyt
ve městech a vracet do nich život. Nebo jak můžeme přírodě
pomoct my sami, když podobná
řešení použijeme u svých domů.
A právě o zelené architektuře
a chytrém plánování měst bude
letošní EKOFILM, jehož brány se
otevřou od středy 20. do soboty
23. října. Kompletní program najdete na www.ekoﬁlm.cz.
Letošní, už 47. ročník mezinárodního ﬁlmového festivalu se zaměřením na životní prostředí, EKOFILM
nese podtitul Adresa: Země. „Chceme tak zdůraznit, že máme jen jednu planetu pro náš společný domov
nejen s dalšími lidmi, ale hlavně
s přírodou. Bez zdravé krajiny, bez
prostoru pro živočichy i rostliny
nebo bez přírodních zdrojů bude
ale naše planeta jen těžko místem,
kterému můžeme říkat domov,“ vysvětluje motivace pro letošní téma
ministr životního prostředí Richard
Brabec.
Na letošním EKOFILMu budou odborníci, architekti, lidé z byznysu
i neziskovek či politici debatovat,
co dalšího můžeme pro místa, kde
žijeme, udělat. Nejen v Brně, ale
i v jeho okolí – v menších městech
a obcích, odkud je sice blíže do pří-

rody, často však disponují mnohem
tenčími rozpočty a možnostmi, jak
se připravit na měnící se klimatické
podmínky.
Kromě pětadvacítky soutěžních
ﬁlmů se můžete těšit na odborné
i uvolněné besedy. „Letos dostanou
na festivalu prostor témata jako
zelená architektura, městské plánování, komunitní život nebo chytré

Kromě ﬁlmových projekcí a odborných i neformálních debat je součástí
EKOFILMu také program pro školy nebo Rodinný den. Na ten se letos zájemci mohou těšit v sobotu 23. října na brněnském náměstí Svobody.

V letošní porotě EKOFILMu zasedne i česká herečka Veronika Khek
Kubařová. Ze zahraničních porotců je to například nizozemský
ﬁlmař a architekt Jord den Hollander, zakladatel rotterdamského
ﬁlmového festivalu o architektuře.
Medailonky všech porotců jsou na
https://www.ekoﬁlm.cz/osobnosti/
(foto: Kateřina Moravcová)

technologie. Budeme se o nich bavit ve středu 20. října od 16 hodin na úvodní besedě a prostoupí
i celým doprovodným programem
festivalu,“ dodává odborný garant
festivalu Bohuslav Binka z Katedry
environmentálních studií FSS MU,
kde část programu probíhá.
Vedle úvodní besedy zahájí festival i tradiční zahajovací koncert.
Ve středu 20. října od 18:30 rozjede svou show na náměstí Svobody kapela Brass Avenue. Čtvrtek
a pátek bude ve znamení ﬁlmových

projekcí v Univerzitním kině Scala
a v Sále společenského centra ÚMČ
Brno-střed, sobota bude patřit Rodinnému dni na Svoboďáku či v brněnské ZOO.
Záštitu nad festivalem převzali ministr životního prostředí Richard
Brabec, jihomoravský hejtman Jan
Grolich, brněnská primátorka Markéta Vaňkova, starosta Brna-střed
Vojtěch Mencl, rektor Masarykovy
univerzity Martin Bareš a rektorka
Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

47. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
20. – 23. 10. 2021, BRNO

www.ekofilm.cz

#ekofilm

pořadatel

organizátoři

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

FINANČNÍ PODPORA

HLAVNÍ PARTNER

ZÁŠTITY

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MGR. RICHARDA BRABCE, HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE MGR. JANA GROLICHA, PRIMÁTORKY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA JUDR. MARKÉTY VAŇKOVÉ, STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED ING. ARCH. VOJTĚCHA MENCLA, REKTORA MASARYKOVY UNIVERZITY
PROF. MARTINA BAREŠE A REKTORKY MENDELOVY UNIVERZITY PROF. ING. DANUŠE NERUDOVÉ, PH.D.
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Šlechtí zeleninu s chutí již 30 let
Rajčata, papriky, cibule, česnek, kedlubny a další
druhy zeleniny jsou oblíbenou součástí jídelníčku.
Aby se však dostaly až na kuchyňské stoly nebo
jako příloha ke grilovaným masům a sýrům, musí
je někdo vypěstovat. Ještě před tím je však potřeba vyrobit k nim osivo. A to je právě doména
a hlavní poslání ryze české šlechtitelské ﬁrmy
Moravoseed CZ a.s. Přestože letos slaví třicet
let své šlechtitelské činnosti, tato tradice sahá
ještě dál. Mnohé dnešní odrůdy zeleniny mají
svůj základ z dob po druhé světové válce. Šlechtitelé v Moravoseedu se starají o to, aby udržovali stávající odrůdy zeleniny a současně také
šlechtili nové, které jsou odolnější vůči chorobám
a škůdcům, čímž se snižuje potřeba používání
chemických přípravků na jejich ochranu, a to při
zachování skvělé chuti. České odrůdy dnes mají
vynikající jméno nejen u nás, ale i v zahraničí.
Česká zelenina má světové jméno
V uceleném sortimentu Moravoseedu se nachází přes
450 odrůd zeleniny, včetně českých odrůd česneku.
„Šlechtíme v českých podmínkách a jsme silní hráči
na světovém trhu. Dodáváme osivo českým zemědělcům, zahraničním ﬁrmám, ale také od nás nakupují
semena drobní zahrádkáři a lidé, kteří mají zájem vypěstovat si doma na zahradě nebo na balkóně vlastní
chutnou a zdravou zeleninu,“ říká Radek Aust z Moravoseedu. Nepřehlédnutelné sáčky se semínky zeleniny
se dají pořídit celoročně na e-shopu www.moravoseed.cz , v síti hobby marketů nebo ve specializovaných
zahrádkářských prodejnách a zahradních centrech.
V širokém sortimentu nalezneme i osivo okrasných
a aromatických rostlin a bylinek, které ﬁrma zajišťuje
od renomovaných zahraničních i tuzemských dodavatelů. Drobní pěstitelé tak velmi dobře znají kvalitu odrůd i osiv v Hobby sérii od této pěstitelské ﬁrmy.
Jedním z úkolů šlechtitelů je také udržovat
stávající odrůdy
Pro všechny odrůdy průběžně probíhá i udržovací
šlechtění, aby zůstaly zachovány požadované vlastnosti a nedocházelo při nekontrolovaných přesevech
během let k jejich k postupné degradaci. „Příroda má
přirozeně ráda rozmanitost, což by se pěstitelům u jednotlivých odrůd zeleniny příliš nelíbilo. Naším úkolem

je, aby například zelí vyšlechtěné v roce 1939 vypadalo
i v roce 2021 stále stejně,“ vysvětluje Radek Aust, co je
udržovací šlechtění, které musí v renomovaných šlechtitelských ﬁrmách nepřetržitě probíhat.
Chuť vždy na prvním místě
Samotná chuť jednotlivých odrůd je v Moravoseedu
jedním z hlavních parametrů pro uvedení nové odrůdy
na trh. Dříve jsme se na trhu často setkávali s upřednostňováním skladovacích parametrů na úkor těch
chuťových, což bylo nejmarkantnější u rajčat nabízených celoročně v marketech. Chuťové a nutriční vlastnosti jsou však nejpodstatnější užitnou hodnotou pro
konzumenty zeleniny. Proto v Moravoseedu pravidelně
probíhají degustace desítek nových variant rajčat, ale
i paprik, okurek, salátů, mrkví a další zeleniny. Na špičku mezi zeleninovými labužníky se tak dostala tyčková
datlová rajčata Mandat F1, ﬁalová ředkvička Viola,
mini skleníková okurka Kalimero F1 a mnoho dalších
skvělých odrůd, ke kterým každoročně přibývají další
novinky.
Nejoblíbenější zelenina jsou papriky,
rajčata a okurky
Pokud bychom měli sestavit žebříček nejoblíbenější
zeleniny, na prvních místech budou papriky, rajčata,
okurky a hned za nimi saláty, cibule, mrkve i ředkvičky.
Toto složení je vlastně základem pro zdravé zeleninové
saláty. Pěstování zeleniny často v kombinaci s bylinkami i květinami je koníček a vlastně i životní styl, který
znovu objevují i mladší generace. Výsledkem je vlastnoručně vypěstovaná zdravá a chutná zelenina pro rodinu
i pro známé. Ti nejšikovnější potom zvládají i její zpracování a konzervaci, aby měli výsledky svého pěstování
k dispozici i v zimním období, vlastně tedy po celý rok.
Stejně jako je Vám k dispozici nepřetržitě i společnost
Moravoseed CZ a.s
Kontaktní informace:
MORAVOSEED CZ a.s.
Mušlov 1701/4, 69121 Mikulov
Tel.: +420 519 510 252,
E-mail: oﬃce@moravoseed.cz
Web: www.moravoseed.cz
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Káva, hokej... a Magee má, co

Pozoruhodný příběh píše v Kometě
Brno kanadský hokejista Brandon
Magee. Poprvé se o modrobílý dres
krátce ucházel před sedmi lety,
prosazuje se až na druhý pokus nyní.
TEXT: JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
FOTO: ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

M

áte zájem udělat si v kostce
obrázek o tom, jak se za poslední roky změnilo Brno?
Dobrou odpověď může dát
Brandon Magee, kanadský
hokejista, který má možnost srovnání.
Poprvé jihomoravskou metropoli poznával v roce 2014, když tam byl v extraligové Kometě na zkoušce. Tehdy ji v trvalé angažmá neproměnil a vrátil se do zámoří, letos v létě ho však osud zavál zpět.
„Je to tu skvělé. Město se trochu mění,
ale hodně věcí je zde i stejných. Například restaurace kolem náměstí a hlavní
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třídy. U některých si pamatuji posezení
na zahrádce u kávy nebo jídla. Navštívil
jsem je tehdy a jsou tam i dnes,“ zjišťuje
rodák z kanadského Edmontonu.
Do Brna se vrátil kvůli tomu, že mu
skončilo působení v čínském Kunlunu, za
který hrál KHL. Magee přiznává, že evropská města jsou pro něho v jeho sedmadvaceti letech velkou neznámou, do toho na
soutoku Svratky a Svitavy však vplul hladce.
„Oproti Edmontonu, odkud pocházím,
je to v Brně hodně jiné. Nejen z hlediska
historie, ale i rozdílným povrchem silnic
a cest nebo typy restaurací. V Kanadě
a v Americe máme často velké řetězce,
v Brně vidím lokální podniky. Což je příjemné. Rád je podpořím,“ říká.
O kávě mluví tento nevysoký útočník
skoro až laskavě. „Jo, tou nepohrdnu,“ neskrývá. Pokud však už má mezi zápasy
čas, netráví ho jen sezením s šálkem
v ruce. Před pár dny zavítal do nedalekých Valtic na prohlídku zámku, s krajanem a spoluhráčem Alexandrem Malletem plánoval vylézt na Špilberk. „Chci

Brno a okolí poznat víc. Líbí se mi řeky,
zvlněná krajina, je zde hodně co objevovat,“ těší se.
Takhle si Magee na druhý pokus získává vztah k městu, kde se pokouší prosadit
s hokejkou v ruce. Má pro to lepší podmínky než před lety při první návštěvě –
oproti současné zámořské kolonii v Kometě byl tehdy jedinou zahraniční posilou týmu. Jako mladík měl hrát poprvé jinde než v Kanadě, což nebylo jen tak.
„S Brnem nebylo špatně nic, ale byl
jsem z toho trochu vyplašený. Technologie nebyly tak rozvinuté jako dnes, kdy si
můžu všechno v mobilu bleskově přeložit, usnadnit si přístup k objednávání jídla. Jsem tady zatím sám, ale doufám, že
časem přiletí přítelkyně nebo rodina.
A taky že se z hotelu přestěhuji do apartmánu s vlastní kuchyní a budu schopen si
uvařit vlastní jídlo,“ plánuje.
V Kometě má smlouvu na dva roky. Přihlásil se o ni sám. Protože nemá hráčského agenta, zvedl Magee telefon sám
a ohlásil se šéfovi brněnského klubu Liboru Zábranskému.
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potřebuje
Zábranský ho chtěl znovu vidět na ledě,
ale to už bylo nadějné, že se s uchazečem
o místo v Kometě domluví.
Magee si delší dobu nepřipouštěl, že
by jeho kariéra měla vést do Evropy. Jako
Kanaďan snil o NHL, a i když do ní nebyl
nikdy draftován, objížděl kempy a zkoušel prorazit.
Dva roky – už v dospělém věku – pak
studoval a hrál na univerzitě v kanadské
provincii Alberta. Výhledově uvažoval
o práci učitele, hokej má však stále přednost.
Ve volném čase si rád přečte autobiografickou knihu. Zaujala ho zpověď
rockového zpěváka Anthonyho Kiedise
nebo hokejového bouřliváka Boba Proberta. Ten byl v NHL známý tím, že se
uměl poprat i zapsat do střelecké listiny,
což je kombinace, v níž našel zalíbení
i Magee.
„Dát gól se nepodaří každý zápas. Musíš přidat i něco dalšího, čím pomůžeš
svému týmu a pobavíš fanoušky,“ vysvětluje svoje krédo, s nímž bude v nejbližší
době zkoušet bavit diváky v Brně.

ZÁMOŘSKÁ POSILA V BRNĚNSKÉ KOMETĚ ZAKOUŠÍ BRANDON MAGEE SVOJE PRVNÍ PLNOHODNOTNÉ ANGAŽMÁ V
EVROPĚ. ZAHRÁL SI I V KHL, ALE TAM OBLÉKAL DRES KLUBU Z ČÍNSKÉHO PEKINGU.
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VÝROBA KNIH
V EKOLOGICKÉ GENERACI
TISK CENTRUM s.r.o., Modřická 62/645, Moravany u Brna, www.tiskcentrum.cz
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PEUGEOT e-2008
100% elektrický

Peugeot i-Cockpit® 3D – dojezd až 310 km –
nabití na 80 % za 30 minut

Udávaná vzdálenost odpovídá 310 km podle měření metodou WLTP 2019. Nabití na 80 % kapacity baterie za 30 minut platí v případě nabíjení z veřejné
stanice o výkonu 100 kW. *Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a
následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km.

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno, www.rmservis.cz

S dětmi do velkoměsta
O
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blíbená jihomoravská metropole samozřejmě nezapomíná
ani na rodiny s dětmi.
Naopak! Součástí BRNOPASu, tedy brněnské turistické slevové karty, jsou slevy
na vstupy do míst, kde
se žádné dítě (ani rodič) rozhodně nudit
nebude. A výhodou je,
že s kartou máte zdarma MHD, takže můžete všude vyrazit pohodlně “šalinou”.

Například zcela zdarma může
s BRNOPASem navštívit celá
vaše rodina brněnskou Zoo
a jen tady strávit půl dne. Má

několik nových expozic a také
skvělou dětskou Zoo. Kdo by
odolal krmení zvířátek a vláčku, který vás vyveze do kopce?
Kousek od Zoo je Brněnská přehrada, takové brněnské moře,
a s třídenní variantou BRNOPASu se po ní můžete zdarma
svézt na parníku. Ten vás přiblíží k některé ze zajímavých lesních vyhlídek, nebo vás doveze
až na hrad Veveří. V provozu je
do konce října.
Když nebude počasí přát
venkovním aktivitám, můžete
zamířit do VIDA! centra, kam
BRNOPAS nabízí slevu 20 %
pro dospělé a děti se přidají
zcela zdarma. Heuréka! zde
zvolají všichni, od nejmenších po dospělé. V moderním
vědeckém centru je na 170
exponátů, které můžete prozkoumat a vyzkoušet na vlast-

ní pěst. Vhodné i pro úplné
prcky – mají tam dráhu pro
odrážedla, kuličky, mravence –
prostě ráj.

Vzdělání a zábavu kombinuje taky nové Elektrikárium
– první univerzitní interaktivní
herna v ČR. Malé přírodovědce
pak nadchne karibská džungle
s živými motýly Papilonia, kde
mohou každou chvíli pozorovat, jak se líhnou krásní motýli
ze všech koutů světa. Obří mamut, jeskynní malby, exponáty z nejstarších dějin lidstva?
Do pravěké historie nahlédnete v Pavilonu Anthropos.
Pořádně se vyřádit mohou
děti v Bruno family parku nebo
v Bongo parku, kam s BRNOPASem dostanete taky slevu
ze vstupného – spousta prolézaček, skluzavek, trampolín či

autodrom je rozhodně zabaví
na dlouho. Další slevy na vstupném poskytuje hrad Špilberk,
Labyrint pod Zelným trhem
(Brněnské podzemí), věž Staré
radnice, Aquapark Kohoutovice nebo Moravská galerie.

Vyčerpali jste nabídky BRNOPASu a ještě vám zbyl
čas? Můžete vyrazit objevovat vesmír na Hvězdárnu
a planetárium Brno na Kraví
hoře uprostřed moc hezkého
parku. Za dalším poznáním
zábavnou formou se vydejte
do Technického muzea v Brně
nebo Otevřené zahrady. Brno
totiž nejsou jen bary, restaurace a festivaly, ale spousta
zábavy a aktivit pro malé i velké, zkrátka všechny s hravým
duchem. Co vše BRNOPAS
obsahuje a kde si jej koupíte
najdete na www.brnopas.cz.

TIC BRNO

TO NEJLEPŠÍ
Z BRNA V JEDNÉ
TURISTICKÉ KARTĚ
Více informací naleznete
na www.brnopas.cz nebo
v informačních centrech TIC BRNO.

↓

S RODINOU SI V BRNĚ UŽIJTE:

TIC BRNO

→
→
→

GO TO BRNO.cz

→

TOP 5 CÍLŮ ZDARMA
MHD ZDARMA
K 3DENNÍMU BRNOPASU
PLAVBA LODÍ PO BRNĚNSKÉ
PŘEHRADĚ
DALŠÍ VÝHODNÉ SLEVY

←

TIC BRNO p. o. finančně podporuje
statutární město Brno.
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Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu
SMS
ve tvaru

na
tel. číslo

MFD16

jen za

16 Kč

90211

ZA KOLIK SI LETOS
ZALYŽUJETE
Přehled největších českých středisek Strana 7
MLADÁ FRONTA

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA
Rozhovor dne Str. 4

středa 23. 9. 2015

18 Kč

VYSOČINA

Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223

9

ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci

Strana 6
Navštivte náš zpravodajský
server www.idnes.cz
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Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•
•
•
•
•

dělnice ve zdravotnické výrobě
dělnice ve zdravotnické výrobě – tisk etiket
logistik EOS
skladník/skladnice
specialista/ka hygieny

PRODEJNA SPOTŘEBIČŮ
NÁHRADNÍ DÍLY
SERVIS

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost osobního rozvoje, jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku práce
• příplatky nad zákonnou výši
• kooperativní prémie
• prémie na letní dovolenou a Vánoce
• věrnostní odměny
• dotované stravování
• vitamínové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• ﬁremní akce a beneﬁty

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás: email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com;
tel.: +420 544 425 879; + 420 731 141 123
email: Lucie.Wutzelova@cz.LRMed.com; tel. +420 544 425 844
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

Křenová 19, Brno; tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz
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Tajemné masky uměly i léčit
Cestovatel Richard
Jaroněk otevřel
ve Vizovicích nové
muzeum mizející africké
kultury Tjiwara. Větší
sbírku mají jen v Louvru.

sek, štítů, soch a zbraní zejména ze států střední Afriky. Každý z vystavených
exponátů je nejméně padesát let starý
a má svůj vlastní příběh sepsaný vizovickým sběratelem. Patří k němu i QR
kód. Pokud by se chtěl někdo detailně
seznámit s vystavenými díly, v muzeu
by musel strávit nejméně čtyři hodiny.

Jeho zavazadla budila
pozornost celníků

JAROSLAV CHUDARA
VIZOVICE | Válečnické masky kmene
We z Pobřeží slonoviny jsou tak děsivé,
že je některá světová muzea raději nevystavují. Strašidelné sochy Nkisi-Nkondi
s hřeby a kostmi údajně dokážou vyléčit, nebo přivodit smrt. Nechybí ani dřevěná destička Lukasa sloužící jako posel zakódovaných zpráv či masky, které
se staly inspirací pro španělské velikány moderního umění Pabla Picassa
a Salvadora Dalího.
To je pouze malá ukázka z nově otevřeného muzea mizející africké kultury
Tjiwara, jež ve Vizovicích vybudoval
místní cestovatel, fotograf a potápěč Richard Jaroněk.
I když to zní málo pravděpodobně,

Richard Jaroněk podnikl do Afriky desítky cest.
ucelenější, významnější a podle počtu
exponátů rozsáhlejší sbírku africké kultury vlastní jen pařížské muzeum v Louvru. Ačkoliv expozice mezi sebou nesoutěží, jeden světový primát je k vidění pouze ve Vizovicích. Jedná se o so-

FOTO | JAN SALAČ

chy krále a královny nigerijského kmene Yoruba. „Zatímco v Louvru je vystavena socha krále, my vlastníme dvě,
máme i královnu,“ říká Jaroněk.
Muzeum sídlící na ulici Lázeňská nabízí na 200 metrech čtverečních 340 ma-

Svoji první masku si cestovatel koupil
v roce 1996 od jednoho z největších středoafrických kmenů Chokwe a zaplatil za
ni dva tisíce korun. „Tehdy mě fascinovaly strašidelné masky a ta vůbec první
měla navíc zvláštní ženskou tvář,“ líčí.
Od té doby budí jeho zavazadla
zvláštní pozornost celníků. „Podezření
je pochopitelné, ale zbytečné. Masky si
většinou kupuju přímo při návštěvách
domorodých kmenů. Často je dostávám
také darem, občas si je nechávám posílat poštou,“ vysvětluje Jaroněk.
Mezi nepřehlédnutelné zajímavosti
patří přes sto let stará dřevěná socha
Nyamwezi s ohebnými končetinami,
kterou si cestovatel přivezl z Tanzanie.

INZERCE

Domov u zámku, z.s.

VOLNÁ MÍSTA PRO SENIORY !!
Nabízíme možnost okamžitého umístění v Domově pro seniory
a v Domově se zvláštním režimem.
Domovy se nachází v krásné klidné lokalitě obce Ivanovice na Hané
a její místní části Chvalkovice na Hané.
Byty jsou umístěny v uzavřených areálech s vnitřním dvorem a zahradou.
Domovy mají vlastní kuchyni a uživatelům je tak podávána kvalitní,
čerstvá strava.

V případe zájmu nás kontaktujte na:
sociální pracovník:
vedoucí domova: 777 265 145, 513 034 552
608 517 300, 513 034 554
socialnipracovnik@domovuzamku.cz
vrchní sestra: 517 332 122
pulikova@domovuzamku.cz
Chvalkovice na Hané č. 1, 683 23 Ivanovice na Hané

www.domovuzamku.cz

Jídelna Máj, Divadelní 3, Brno
Vás zve na polední menu Po-Pá 10.00.–13.30h.
na chutný oběd od 84,- Kč
Nabízíme mimo české klasiky i zdravotní chutná dietní jídla.
Veškerá jídla z naší denní nabídky a doplňkový sortiment
Vám dovezeme také domů a to od 93,- Kč
Nově jsme zahájili možnost si k dovezenému obědu objednat
i svačinový balíček.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Veškeré informace k dovozům a nejen k nim,
na tel. 727 935 000 a 725 866 752
nebo www.obedyvbrne.cz | objednavky@obedyvbrne.cz
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VÝBĚR PODZIMNÍCH KONCERTŮ
EWA FARNA

3. října, Sono Centrum

20.00

7. listopadu, Sono Centrum
19.30
Rozhlasový Big Band Gustava Broma oslavil 80 let existence a letos si připomíná
100 let od narození svého zakladatele.
Na koncert k významnému jubileu pozval
zpěváka Dana Bártu.

LACO DECZI

STO ZVÍŘAT

5. října, Sono Centrum
20.00
V roce 2020 oslavila kapela 30 let existence na naší hudební scéně.

MIG 21

BSP

6. října, KC Semilasso
19.30
Ota Balage, Kamil Střihavka a Michal Pavlíček – přednarozeninový koncert k 30letému výročí skupiny.

ROBERT KŘESŤAN
A DRUHÁ TRÁVA

10. října, Sono Centrum
19.30
Po devíti letech vydali album. I s hosty jej
poprvé představí a pokřtí v Sono Centru.

10. a 11. listopadu, Fléda
20.30
Po žhavé letní show na výstavišti kapela
opět zahraje na Flédě. A to hned dvakrát.

WOHNOUT

prvé vydá do světa šansonu.
Hosté: Michal Kindl, Iris Moris

HELENA VONDRÁČKOVÁ

23. října, KC Semilasso
19.30
Vzhůru k výškám Tour přinese osvědčené
hity i písně z posledního CD Tvrdohlavá.

J.A.R.

JELEN

ŠTEFAN MARGITA, INTIMITY

ROZHLASOVÝ BIG BAND
GUSTAVA BROMA FEAT. DAN
BÁRTA: 100 LET G. BROMA

14. října, Fléda
20.30
Jednotka Akademického Rapu se s ironií
temného budovatele vydává znovu do akce!
19. října, Sono Centrum
19.00
Operní pěvec, tenor se z operního světa po-

2. listopadu, Sono Centrum
20.00
S novou úspěšnou řadovou deskou Věci
a sny přišla kapela bezmála po pěti letech.

13. listopadu, Sono Centrum
20.00
Kapela přijede s novým albem Huh! Minule
to bylo vyprodané, jak to dopadne letos?

LACO DECZI & CELULA NEW
YORK

14. listopadu, Sono Centrum
20.00
Provokatér, showman a hlavně fenomenální trumpetista se vrací do Sona i se svou kapelou Celula New York.

BITTOVÁ / DUSILOVÁ / NAČEVA

15. listopadu, Sono Centrum
20.00
Hvězdné trio spolu odehraje poslední koncerty.

INZERCE

• Zpracujeme vám
nezávazně kalkulaci
úspory.

Zafixujte si
nízké ceny
ELEKTŘINY
a PLYNU
Přejděte k nám už dnes.
Jednoduše a výhodně.

Jediný dodavatel,
všechny energie.

Teplo

Elektřina

Plyn

• Zdarma za vás
vyřídíme formality
spojené s převodem.
• Zaﬁxujeme vám ceny
elektřiny a plynu.
Stačí si jen užívat
výhodných cen.

Volejte na
545 162 345
nebo pište na
energie@teplarny.cz
Jsme spolehlivým dodavatelem
energií po celé České republice.

www.teplarny.cz

INZERCE

Vstupte do
exkluzivního světa
článků a zábavy
Prémiové
články

Knihy
zdarma

Filmy
zdarma

Skvělé
soutěže

Vstupte již

1 Kč

Digitální
předplatné

od

za měsíc

www.idnes.cz/premium

textil-eco.cz

 Stěhujeme
pečlivě a och
otně veškeré
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5 mýtů o pečivu. Škodí tělu?
Chléb nebo rohlíky jsou
součástí jídelníčku
většiny domácností.
Přesto o pečivu stále
přežívají pověry, které
odborníci odmítají.
Mýtus 1: Při hubnutí je
třeba přestat jíst pečivo
Vyloučení pečiva z jídelníčku při snižování váhy nemá své opodstatnění, ač to některé diety radí. „Úplné vyloučení pečiva
sice může vést k rychlému úbytku na
váze, ale stejně tak bude krátkodobě fungovat, když z jídelníčku vyloučíte například všechny sacharidové přílohy či přestanete jíst čokoládu. Důvodem úbytku na
váze je jednoduše obecně nižší příjem, přičemž neuváženě velkým kalorickým deficitem při vyloučení pečiva může dojít až
ke zpomalení metabolismu,“ vysvětluje
Michaela Ryglová, odborná garantka výži-

vy za společnost Bonavita. Pravdou
ovšem je, že při dietě a vůbec při snaze
o zdravější způsob života je lepší vybírat
tmavé a celozrnné pečivo. Má příznivý obsah energie i vysokou biologickou hodnotu a dokáže dobře zasytit. Ideální je pečivo na snídani, pro ženy jedna porce
(50-60 gramů podle druhu pečiva, odpovídá krajíci chleba, celozrnnému rohlíku
nebo kaiserce), pro muže až dvě porce.
Dále je vhodná jedna porce chleba nebo
pečiva na odpolední svačinu.

Mýtus 2: Čím tmavší
pečivo, tím zdravější
Celozrnné pečivo nikdy nemá vyloženě
tmavou barvu, neplatí tedy, že čím
tmavší, tím více celozrnné. Barvu mohou
výrobci vytvářet i uměle. U baleného pečiva může napovědět složení: Je-li na prvním místě hladká mouka, nejedná se o pečivo celozrnné, byť může být sebetmavší.
Zdravě vypadají pufované rýžové nebo
pšeničné chleby (říká se jim také polystyrenové), ovšem pravdou je, že obsahují

víc energie než běžné pečivo. Prodávají se
v malých porcích, nicméně nepříznivý glykemický index tuto výhodu obrací vniveč.
Člověk totiž u jednoho chlebu stěží zůstane, protože mu brzy vyhládne. Doporučit
se dají celozrnné křehké chleby, takzvané
knäckebroty.

Mýtus 3: Pečivo byste
neměli jíst večer
Podle odborníků je to zbytečné omezování. Naše tělo nemá žádné zabudované hodiny a metabolismus sacharidů se nemění
podle západu či východu slunce. Pokud se
chcete cítit dobře, být zdraví a přirozeně
štíhlí, naučte se poslouchat své tělo, respektujte své biorytmy a zbytečně se nepřejídejte, což ovšem platí pro jakoukoliv
denní dobu, nejen v tu večerní.

Mýtus 4: Rozpékané pečivo
je vždy nutričně horší
Čerstvě upečené a voňavé pečivo je jistě
podstatně lahodnější než pečivo ze zmra-

zeného polotovaru, avšak ne vždy platí, že
rozpékané či dokonce balené pečivo je
méně kvalitní nebo dokonce nutričně horší. Najděte si čas a čtěte si složení jednotlivých výrobků. Na českém trhu můžete narazit i na velice zajímavé výrobce, jejichž
balené pečivo je vyrobeno ze špaldové
nebo třeba pohankové mouky a je obohacené o vyšší podíl vlákniny například
ve formě zdraví prospěšných semínek.
Kvalitní balené pečivo má navíc tu výhodu, že déle vydrží a jako svačinka na výlety je i mnohem praktičtější.

Mýtus 5: Lepek v pečivu
našemu tělu škodí
Je to nesmysl. Zdravému člověku lepek
neškodí, strava bez lepku pro něj neznamená žádné prokazatelné výhody, ale pokud mu bezlepkové potraviny chutnají,
tak mu neuškodí. Naopak člověk, který
trpí celiakií nebo alergií na lepek, je
na tyto potraviny odkázán a strava s lepkem jeho zdravotní stav pochopitelně výrazně zhoršuje.
(re, iDNES.cz)
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Proti kožním a nehtovým plísním bez vedlejších účinků
Dermatofytózy způsobují rozšířené a velmi
nepříjemné plísňové onemocnění kůže, nehtů, vlasů i srsti. Dermatofytozy se řadí mezi
opomíjená onemocnění, ovšem s možnými
následky pro inﬁkované osoby, jelikož oslabují
imunitní systém, a tím mohou nepřímo podpořit jinou závažnější nemoc.
Doposud k léčbě plísňových kožních a nehtových onemocnění jsou předepisována chemická antimykotika, na která si patogeny vyvíjejí
rezistenci. Dlouhodobé užívání chemických
protiplísňových přípravků je diskutabilní a většinou nemožné u jedinců s poškozením jater,
diabetiků i starších osob nebo osob s oslabenou imunitou.
Čeští vědci zaznamenali mezinárodní úspěch
ve výzkumu mikroorganizmu Pythium oligandrum (chytré houby) a jeho potlačování růstu
dermatofytů, které způsobují kožní a nehtové
plísně. V renomovaném časopisu Mycopathologia (Springer Verlag), publikovali převratnou
původní práci, v níž sledovali vzájemné působení Pythium oligandrum na dermatofyty, které jsou v rozvinutých zemích nejčastější u lidí
a zvířat. K objasnění principu vzájemného působení, bylo sledování i molekulárního pozadí
mykoparazitizmu pomocí expresních proﬁlů
genů zodpovědných za napadení na straně Pythium oligandrum (příprava na útok) a stresové
reakce na straně dermatofyta Microsporum canis (příprava na obranu). Výsledky potvrdily, že
mikroorganizmy o sobě vědí a probíhá mezi

nimi komunikace, než dojde ke vzájemnému
kontaktu.
Ukázalo se, že dermatofyty jsou účinně potlačeny nebo usmrceny Pythium oligandrum v
umělém prostředí kultivačního média mezi 48
a 72 h po prvním kontaktu.
Praktické testování bylo zaměřeno:
1) na zápach nohou, kde u 79% sledovaných
osob zápach zcela vymizel,
2) na potivost nohou, kde u 67% sledovaných
osob potivost ustala,
3) na meziprstní plísně nohou, kde u 83%
sledovaných osob byla plíseň odstraněna
4) na plísně nehtů, kde u 15% sledovaných
osob byla plíseň odstraněna, a u dalších
došlo ke zlepšení.
Publikované řešení spočívá v aplikaci mikroorganizmu Pythium oligandrum, pro který jsou
dermatofyty potravou. Jedinečnost mikroorganizmu Pythium oligandrum (chytrá houba) je
v tom, že není schopen napadnout jiné buňky
ať rostlin, zvířat nebo lidí, což svědčí o jeho

bezpečnosti. Po likvidaci plísní z místa aplikace odrůstá s kůží nebo nehtem a napomáhá
k znovuobnovení přirozené mikroﬂóry.
Mikroorganizmus Pythium oligandrum produkuje také množství enzymů. Tyto enzymy se
v praxi osvědčily u onemocněních, které nezpůsobují plísně, jako jsou například záněty
dásní, lupénka, atopický ekzém nebo rozbourávání bioﬁlmů pro úpravu fyziologické mikrobiální ﬂóry poškozené pokožky při nehojících
se ranách.
U lidí se přípravky používají pro kůži a nehty se sklonem k plísním, pro intimní hygienu,
pro kůži náchylnou k zapaření a pro místa
náchylná k výskytu kvasinek, pro kůži náchylnou k lupénce a atopickému ekzému, pro péči
o podrážděnou, opruzenou a suchou pokožku. Velkou úlevu zažívají lidé, kteří mají sklony
k zánětům dásní.
Pro veterinární použití jsou v prodeji přípravky
s chytrou houbou, které jsou vhodné pro péči
o kůži a kožní deriváty při výskytu kvasinek
a plísní, k úpravě fyziologické mikrobiální ﬂóry
srsti a kůže, pro srst a kůži náchylnou k zapaření, ekzému nebo při výskytu hniloby kopyt
u koní.
Více informací na www.chytrahouba.cz
K dostání v lékárnách
a u veterinárních lékařů.
Infolinka: 728 814 202
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Řešíte, zda máte
protilátky na Covid 19
Základním projevem
adaptivní imunity je
tvorba speciﬁckých
protilátek, které
můžeme detekovat.
Přítomnost protilátek
je diagnostickým kritériem potvrzujícím
prodělání virového
onemocnění a často také potvrzením
imunity proti danému
onemocnění.

lik typů namířených proti různým
virovým antigenům. Nejdůležitější
jsou protilátky proti spike proteinu
(S, resp. S1 podjednotce), receptor
binding doméně (RBD) a nukleokapsidovému proteinu (N). V průběhu virové infekce se tvoří různé
izotypy protilátek (IgA, IgM, IgG).
Obrovské diskuse se vedou ohledně nastavení hranice pro množství
protilátek, která bude pro organizmus protektivní. ECDC (European
Centre for Disease prevention and
Control) považuje za spolehlivý
důkaz protektivity výskyt tzv. neutralizačních protilátek proti SARS-CoV-2, které stanovujeme „virus
neutralizačním testem“ (VNT), tedy
funkčním in vitro testem, při kterém se zjišťuje, jestli dané sérum
(resp. protilátky v něm přítomné)
ochrání buněčnou kulturu před virovou infekcí (2). Pokud jsou v séru
neutralizační protilátky, pak buňky
zůstanou živé, protože se virus nenamnoží. Pokud nejsou protilátky
přítomné, virus buňky napadne,

Tato teze je v praxi uplatňována již
dlouho a je brána za samozřejmou,
ale s příchodem COVID-19 jako
kdyby snad nikdy neexistovala.
Bohužel se setkáváme s tím, že je
význam měření hladiny protilátek
zpochybňován, a to jak mezi laickou, tak odbornou veřejností.
Dlouhodobou imunitní odpověď
zajišťují paměťové B a T lymfocyty.
Na produkci protilátek se podílejí
B buňky a plazmocyty, kdežto Th2
buňky podporují jejich tvorbu a Thc
(cytotoxické T lymfocyty) zabíjejí
inﬁkované buňky (1).
V průběhu infekce se netvoří pouze
jeden typ protilátek, ale hned něko-
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(Plný text článku včetně
veškerých odkazů naleznete na
www.lomina.ch/media)

Zdravotnický prostředek určený k detekci protilátek
onemocnění COVID-19 určený k volnému prodeji.
Zjistěte přibližné množství protilátek po prodělaném
onemocnění COVID-19 a/nebo po očkování.
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(min. 10 měsíců) a poskytují nám
ochranu i při opakovaném kontaktu
s infekcí natolik, že eventuální reinfekce bude mít ve většině případů
pouze mírný průběh, nebo bude
asymptomatická. Běžně dostupné
metody pro detekci protilátek spolehlivě predikují výsledky VNT, který je dle ECDC zlatým standardem
stanovení imunity.
Vzhledem k výše uvedenému se
nabízí otázka, proč se neklade větší důraz na stanovování protilátek.
Znalost jejich hladiny nám může
pomoci v mnoha směrech.
Například pokud se rozhodujete,
zda se nechat naočkovat po prodělání infekce COVID-19 nebo Vás
zajímá, zda Vaše tělo vůbec dokázalo protilátky vytvořit, a to buď po
vakcinaci, nebo po prodělání COVID-19. Zda protilátky mám nebo
ne je podstatnou informací.

(1) Krátká, Z., Fejt, V., Kučera, R., Fürst, T., Zelená, H.: Protilátky po prodělané infekci poskytují dostatečnou a dlouhodobou ochranu proti
onemocnění COVID-19. SZÚ Ostrava. 2021. Dostupné na: https://zuova.cz/Home/Clanek/protilatky-po-prodelane-infekci-poskytuji-dostatecnou-a-dlouhodobou-ochranu-proti-onemocneni-covid-19.
(2) European Centre for Disease Prevention and Control - Immune responses and immunity to SARS-CoV-2. https://www.ecdc.europa.eu/
en/covid-19/latest-evidence/immune-responses.
(3) Krátká Z, Fejt V, Kučera R, Zelená H. Protilátkové repetitorium – vyšetření protilátek proti koronaviru v běžné praxi. Čas Lék čes.
2021;160(2-3):52-56.
(4) Wang Z, Muecksch F,et al. Naturally enhanced neutralizing breadth against SARS-CoV-2 one year after infection. Nature. 2021. doi:
10.1038/s41586-021-03696-9.
(5) Turner JS, Kim W, Kalaidina E, et al. SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Nature 2021; doi:
10.1038/s41586-021-03647-4.

HLADINA ÚROVNĚ PROTILÁTEK IgG COVID-19
ání

namnoží se v nich a buňky odumřou (3).
Výsledek VNT nejlépe pozitivně
koreluje s přítomností protilátek
IgG proti S1 nebo RBD antigenům.
Neutralizační protilátky jsou detekovatelné 7. až 15. den od začátku
onemocnění. Maximum dosahují
14. až 22. den onemocnění. Hladina
těchto protilátek později mírně klesá, ale udržuje se na určitých hodnotách speciﬁckých pro daného
pacienta po dlouhou dobu. Má-li
někdo opakovaně pozitivní výsledek VNT, můžeme ho považovat
v dlouhodobém měřítku přibližně
jednoho roku za imunního.
Jelikož VNT není dostupný všem
pacientům, je možné používat
ke stanovení protilátek standardní
laboratorní testy (1).
Z dosud dostupných studií je stanovení protilátek proti koronaviru
spolehlivou metodou prokazující
prodělanou infekci COVID-19 (4,5).
Protilátky se vyskytují v krvi dle
dostupných dat dlouhou dobu
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„75“ Honzy Nedvěda
JOSEF VLČEK

N

ěkteří umělci mají velké štěstí.
Oni sice jako každý stárnou, ale jejich písničky zůstávají stále mladé. Málokdo si může takovou tezi přivlastnit tak jako písničkář Jan Nedvěd, který se
24. září dožívá pětasedmdesátky. Autor
nejméně tuctu zlidovělých písní výrazně
ovlivnil vývoj české trampské a folkové
scény a v 90. letech oba okrajové žánry posunul k populární hudbě.
Mnozí mají Nedvěda zafixovaného
jako trampského barda, ale zpěvák začínal v 60. letech minulého století v beatových kapelách. Až teprve v roce 1972 založil spolu s bratrem Františkem trampskou kapelu Ontario. O dva roky později
se Ontario stalo senzací festivalu Porta.
Není bez zajímavosti, že Honzova píseň
Kamarád tehdy zvítězila v autorské soutěži a odsunula na druhé místo novinku Wabiho Daňka Rosa na kolejích.
Ještě téhož roku se kapela bratří Nedvědů přejmenovala na Brontosaury a rychle
získala popularitu mezi trampským a folkovým publikem. S přibývajícími lety zaINZERCE
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čal Honza Nedvěd pozvolna ustupovat od
typických témat trampské písně a skladby
o životě na osadě nebo na Divokém západě stále více nahrazoval tématy z reálného
života. Říká se, že v těch letech prý psal
písničku denně.
Brontosaurům vyšla první deska Na kameni kámen až v roce 1985. Kdosi výstižně poznamenal, že to byla snad první česká
kapela, která odstartovala svou diskografii

rovnou kompilací největších hitů. Čtyři
z nich – Hlídej lásku, skálo má, Růže z papíru, Valčíček a titulní Na kameni kámen –
patří do úplně nejužšího fondu nestárnoucí
české klasiky 80. let. Druhá, o dva roky
mladší deska Ptáčata pak přinesla snad nejslavnější Nedvědovu píseň Stánky.
Vrcholem Nedvědovy kariéry byla
90. léta. Brontosauři vydali na jejich začátku dvě další alba, ale Honza Nedvěd se zároveň snažil rozvíjet vlastní sólovou dráhu.
Nakonec se stejně alespoň na čas vrátil
ke spolupráci se svým bratrem. V roce
1996 vydali pod názvem Nedvědi legendární album Pasáček hvězd, jednu z nejprodávanějších českých desek všech dob.
Úspěch Pasáčka vynesl Nedvědy na vrchol tehdejší populární hudby. Se silnou
podporou TV Nova následně vystoupili
21. června 1996 na strahovském stadionu
pro sedmdesát tisíc návštěvníků.

Skutečně silní byli jen spolu
Neustálé škorpení mezi bratry vedlo na vrcholu slávy k rozchodu. Ukázalo se, že
síla dvojice byla v tom, jak se oba doplňo-

vali. Honza měl autorský talent a František byl zase zpěvák od pánaboha. I když
se oba na svých sólových drahách snažili
sebevíc, pozvolna směřovali k popovému
průměru. František se dostal až kamsi do
pop country a Honza ztrácel na své písničkářské přesvědčivosti a jako autor často
upadal do sentimentu a naivně religiózních témat.
Dnes už se oba bratři, kteří se nakonec
smířili, na jednom pódiu neobjeví. O rok
mladší František nedávno podlehl vážné
nemoci a své, také zářijové narozeniny,
oslavit nestihl.
Ještě dvě důležité věci je k Nedvědově
víc než padesátileté kariéře dodat. Paralelně s Brontosaury vystupovali oba bratři se
Spirituál kvintetem a jeho hlas můžeme
slyšet na řadě jeho nejslavnějších nahrávek spirituálů a lidových písní. A nelze zapomenout také na Nedvědy jako na inspiraci pro následující generace českých písničkářů. Třeba i tím, že někteří z nich jejich písně odmítali a tím spíš se snažili hledat svou vlastní cestu. Jiní je naopak považují za svůj velký autorský vzor. Jako například Marek Ztracený.
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Už žádná omezení ekonomiky!
A úředníci do výroby

Proč je všechno pořád dražší?
A co se s tím dá dělat? Ptali
jsme se ekonomek Jany Bobošíkové (JB) a Hany Lipovské (HL), které ve volbách
kandidují jako ekonomické
expertky strany VOLNÝ Blok
v Praze a v Pardubickém kraji.

Proč zboží a služby tak zdražují?
JB: Žijeme v nesmyslné iluzi, že kdo
má peníze, je bohatý. Tak to ale není.
Peníze mají smysl jen tehdy, když si
za ně můžeme něco koupit. Představme si, že naše hospodářství vyrábí
pouze chleba a nic jiného. A představme si, že na každou rodinu připadá jeden bochník chleba. Budeme se mít
lépe a najíme se více, když vláda dá
každé rodině tisícikorunový příspěvek
na jídlo? Samozřejmě, že ne! Peníze
v peněžence chleba neupečou.
HL: Naopak důsledek je jasný: ti, kdo
budou mít více peněz jako první, poběží do obchodu a nabídnou za existující chleba vyšší cenu. Takže stávající omezené množství chleba zdraží,
ale nikdo nebude bohatší, společnost
se nebude mít lépe.

ším obalu budete kupovat stále menší
čokoládu. Na první pohled dostáváte
více, ve skutečnosti se máte hůře.

JB: Problém totiž nespočívá v nedostatku mincí a bankovek nebo čísel
na účtu ale třeba v nedostatku pekařů,
v nedostatku mouky nebo pecí.
Pomohlo by, kdyby vláda začala regulovat ceny a nedovolila tak, aby například máslo nestálo více než 45Kč?
HL: Naprosto ne! Ceny rostou, protože je v hospodářství příliš mnoho peněz, za které si můžeme koupit příliš
málo zboží. Když ceny budeme regulovat, másla více nebude.
JB: Ve skutečnosti ho bude spíše
méně, protože za příliš nízkou cenu se

ﬁrmám nevyplatí máslo vyrábět a obchodům prodávat. Taková regulace
většinou vede ke vzniku černého trhu,
kdy se zboží prodává „podpultově“
a mnohem dráž.
Neměla by tedy vláda naopak alespoň zvýšit důchody, sociální dávky
a nutit zaměstnavatele, aby zvyšovali
mzdy?
HL: To je pořád stejný problém. Zvýšením důchodů zvýšíme množství peněz v hospodářství, ale nový chleba
se neupeče a samotných bankovek
se nenajíme. Je to jako když ve vět-

Jaké řešení tedy navrhujete vy?
HL: Prvním krokem je oddlužení ekonomiky. Když se do lodě dostane
voda, musíme ji co možná nejrychleji
odčerpat. Teď je třeba co nejrychleji vyřešit dluh, který vláda vyrobila.
Zároveň musíme plně otevřít hospodářství a zbavit je všech omezení, aby
ﬁrmy mohly zase vyrábět. Už žádný
další lockdown.
JB: Musíme také vyřešit nedostatek
lidí ve výrobě. Ministryně ﬁnancí Schillerová se netají tím, že vládě vyhovuje, když museli kvůli jejím drastickým
opatřením skončit malí živnostníci.
Prý tak bude více lidí do výroby. My
naopak chceme, aby mohly kadeřnice
nebo hospodští dále svobodně podnikat. Každý, kdo sám podniká, zemi
pomáhá. A navíc se stará sám o sebe,
od státu nechce nic víc, než aby si jej
pokud možno nevšímal. Mnohem
lepší bude uvolnit pro skutečný hospodářský život armádu státních úředníků. Úřednická místa naší zemi nic
nepřinášejí. Naopak, právě je musí
dnes živnostníci ze svých daní živit.

ZAKÁŽEME EXPERIMENTY NA DĚTECH! 3
volte
číslo

WWW.VOLNYBLOK.CZ

Ing. Hana Lipovská,Ph.D.
lídr v Pardubickém kraji

Mgr. Lubomír Volný

poslanec Parlamentu ČR, celostátní lídr
zadavatel/zhotovitel: volný blok

Roman Horký

kandidát v Jihomoravském kraji

Ilona Csáková

lídr v Jihomoravském kraji

CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z rozhovorů pořadu INTERVIEW

Jazyková úroveň politiků poklesla
P

rezident Miloš Zeman kdysi patřil
mezi nejlepší politické řečníky,
jeho rétorická a obsahová úroveň
ale klesla k vulgaritám. V pořadu Interview na CNN Prima NEWS to řekl jazykovědec a někdejší ředitel Ústavu pro jazyk
český Akademie věd (ÚJČ) Karel Oliva.
„Mluvil spisovně, skvěle spatra, myšlenky byly dobře formulované a měly návaznost,“ nešetřil chválou jazykovědec.
Po čase ale podle něj přišel zlom a současný prezident následně šel s kvalitou mluveného projevu dolů, když potřeboval získat
„intelektuálně méně náročné voliče“.
„Havla už nemáme vůbec a Zeman poklesl jak po stránce rétorické, tak obsahové. Vulgarity jsou věci dříve vskutku nevídané, spustil to skutečně Miloš Zeman.
To mu mám osobně za zlé,“ pokračoval
na téma v pořadu Interview. „Situace je
horší než kdysi. A neříkám to proto, že
jsem zestárl a že za mého mládí byl svět
lepší. Je to objektivně tak,“ dodal.
Oliva věří, že i politici mají určitý vliv
na to, co vnímá veřejnost jako spisovný

nebo nespisovný jazyk. „Ať chtějí nebo
ne, jsou jistým vzorem pro ostatní občany.
Je potřeba si uvědomit, že jednotlivá slova
jsou jen řetězce zvuků. Zda něco je, nebo
není vulgární, je na dohodě mezi mluvčími daného jazyka, a může se to měnit. Co
bylo vulgární před 100 lety, už dnes být nemusí – a naopak,“ rozvedl jazykovědec.

Spisovnost, ale i charisma
Jako příklad uvedl slovo „sranda“, které je
dnes synonymem pro legraci. Ještě před
50 lety bylo ale společensky nepřijatelné.
„Všichni ještě vnímali etymologickou motivaci, tedy sloveso, ze kterého bylo podstatné jméno odvozené,“ přiblížil ve vysílání CNN Prima NEWS. Naopak slovo
„prd*l“ bylo do určité míry odborným termínem, který používal třeba lékař Antonín
Jan Jungmann, bratr spisovatele a překladatele Josefa Jungmanna. „Dnes bychom asi
řekli spíše konečník,“ konstatoval Oliva.
Celkově Oliva nehodnotí rétorické
schopnosti současných politiků příliš klad-

ně. Z hlediska mluveného projevu ale má
dva kandidáty, které by označil za schopné
rétory. „Všichni se snaží. Některým to jde
lépe, některým hůře. Mezi osoby, které
jsou schopny mluvit plně spisovně, patří
nesourodá dvojice Petr Fiala a Tomio Okamura. Ten, kdo mluví nejhůře a dává svým
projevem najevo, že vzdělání nemá a ani
mu na něm nezáleží, je předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek,“
zhodnotil Oliva současné poslance. Připomněl, že jde nejen o plnou spisovnost a gramatickou správnost. Důležitou součástí
mluveného projevu je také charisma, aby
daný mluvčí dokázal strhnout posluchače.
Politickou korektnost označil jazykovědec za snahu dovést lidskou slušnost ad absurdum než za jazykový problém. Že jsou
některá slova vytlačována z oficiálních kontextů, neznamená, že se nebudou běžně nadále používat. „V tomhle politická korektnost nedosahuje svých cílů. Řekl bych, že je
nesmyslná nebo naivní v představě, že když
nahradíme slova jinými, povede to ke změně chování ve společnosti. Možná to pove-

FOTO | MAFRA

de ke změně jazykového chování, kdy si
všichni nakonec uloží nějakou tu autocenzuru a nebudou říkat slova jako černoch nebo
cikán, ale myšlení lidí se tím nezmění,“ vy(ms)
světlil v pořadu Interview Oliva.
Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života
můžete sledovat na CNN Prima
NEWS každý všední den v 17:30.

INZERCE

11 205 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Lucie 40
4+KK+G

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.
V programu Nulová hotovost

www.ekonomicke-stavby.cz

+420 377 825 782

Elektrické
vozíky a skútry

OBÁVÁT
RIZIK A N E SE
ÁK
V HROMA AZY
DN
DOPRAV É
Ě?

Cestujte s

amostatn
ě
a bezpečn
ě
na vozícíc
h SELVO
SELVO 4800

72 590 Kč

44 990 Kč
SELVO 3500

58 290 Kč

36 990 Kč
Dojezd až 55 km
Rychlost až 25 km/h
0,10 Kč / km
Varianty s různými typy brzd
Výkon i pro extrémní kopce
Úložné prostory pro nákup
Držák holí za příplatek
Lithiová baterie za příplatek
Bez řidičáku
Nový výrobek
Testovací jízda ZDARMA

SELVO 41000

Nemusíte do obchodu
- objednejte si předvedení

SLEVA

79 900 Kč

až

40 %

49 990 Kč

50 kamenných prodejen
a servisů v ČR a 3 ve SR
s možností dopravy zboží k Vám

ČR: PRAHA 5, VELKÁ CHUCHLE, 606 756 599 | ČECHTICE, 317 853 111 | KOLÍN 5, 608 265 749 | LIBICE
NAD CIDLINOU, 325 607 336 | VLAŠIM, 317 844 116 | VRBOVÁ LHOTA (PODĚBRADY), 724 162 212 | ZAJEČOV,
737 945 871 | ČESKÉ BUDĚJOVICE 4, 389 012 230 | ČESKÉ BUDĚJOVICE 7, 733 626 379 | DRHOVLE U PÍSKU
- PAMĚTICE, 608 100 717 | PÍSEK, 603 837 153 | SOBĚSLAV, 603 836 119 | STRAKONICE, 383 324 405
PLZEŇ 2-SLOVANY, 605 506 159 | PLZEŇ 4-DOUBRAVKA, 377 462 108-9 | CHEB, 608 481 885
CHOMUTOV, 474 629 469 | LITOMĚŘICE, 416 733 051 | LOUNY - HUSOVA, 777 753 536 | LOUNY
- ZEMĚŠSKÁ, 732 500 962 | TEPLICE, 777 746 457 | LIBEREC, 485 113 070 | JILEMNICE, 603 169 333
TURNOV, 731 174 078 | JIČÍN, 602 303 359 | POLICE NAD METUJÍ, 608 111 830 | TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ,
731 443 979 | KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, 465 637 381 | LÁZNĚ BOHDANEČ - KŘIČEŇ, 774 661 307
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 777 808 131 | VYSOKÉ MÝTO, 739 670 712 | BRTNICE, 567 216 388 | HAVLÍČKŮV
BROD, 730 517 388 | JIHLAVA, 776 458 817 | TŘEBÍČ, 568 823 537 | BOSKOVICE, 777 064 455 | BRNO
- ČERNOVICE, 548 531 294 | ZNOJMO, 515 244 224 | HODONÍN, 723 315 779 | OLOMOUC - BUKOVANY,
585 351 730 | OLOMOUC - H O L I C E , 5 8 5 15 4 6 3 2 | H R A N I C E , 5 81 6 0 4 9 6 2 | KO N I C E , 72 2 74 4 267
| P Ř E R OV, 5 81 737 0 28 Š U M P E R K - V I K Ý Ř OV I C E , 5 8 3 212 419 | B A Š K A ( U F RÝ D K U
M Í S T K U ), 5 5 8 6 4 9 0 4 9 | O S T R AVA - V Í T KOV I C E , 5 9 6 781 718 | N OV Ý J I Č Í N , 7 74 8 6 4 20 6
Z L Í N - K PA S E K Á M , 79 2 3 0 4 2 9 3 | Z L Í N - V R Š AVA , 57 7 101 6 0 6 S R: L I P T OV S K Ý M I K U L Á Š,
+ 4 21 4 4 5 52 2 6 0 4 | R U Ž O M B E R O K , + 421 4 4 4 3 21 24 8 | ŽIAR NAD HRONOM, +421 456 724 103

Další informace a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz
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Česká republika

Žába Karolíny

Speciál Prostřeno! s pěti teenagery a obojživelníkem
ČR | Prostřeno! bude tentokrát speciálně: O výhru 60 tisíc se utká pět teenagerů. Jako první se k plotně postaví osmnáctiletá studentka střední školy Ella.
Připraví butter chicken s naanem a
jasmínovou rýží. Ella je zvědavá, kdo
přijde na večeři. Trochu překvapí Karolína, která dorazí s živou žábou.
V úterý uvaří šestnáctiletý student
gymnázia Jakub. Pro své soupeřky nachystá carpaccio z červené řepy, jako
hlavní chod bude pečený losos s batátovým pyré. Vychutnají si nejen jídlo, ale
i to, když jim Kuba zahraje na saxofon?
A co Karolína? Dorazí zase se žábou?
Ve středu čeká hosty sedmnáctiletá
studentka střední zdravotky Beáta. Budoucí nutriční specialistka překvapivě
sází na starou dobrou českou klasiku –
hovězí vývar s domácími nudlemi, dančí guláš s houskovým knedlíkem a Pavlovu. A při zábavě se půjde do kravína
krmit telátka. Karolína sice nechá žábu
doma, ale dorazí s cihlou…
Čtvrteční večeři chystá osmnáctiletá
Karolína. Její kamarádka, co si říká „Bubák“, se postará se o zábavu – bude stra-

šit ve sklepě. Karolína uvaří skromně.
Čaj z damiány, špenátovou polévku, těstoviny se sýrovou omáčkou a brownies.
A proč budou někteří hosté rozmrzelí?
Páteční soutěžní menu připraví osmnáctiletá studentka dvojjazyčného gymnázia Valentýna. Sází na jehněčí hřebínek s rýží a jemnou paprikovou omáčkou. Karolína dorazí se zpožděním. S jakou přijde náladou? Sledujte Prostřeno!
na Primě každý všední den od 17:50.
Jehněčí hřebínek s rýží a jemnou paprikovou omáčkou
Ingredience:
500 g jehněčího hřebínku,
2 hrnky rýže,
500 g papriky
červené kapie,
1 větší cibule, čerstvá petržel, 1/4 kostky másla, 1 PL brusinkového džemu,
1 PL olivového oleje, 4 bobkové listy,
2 ML sladké papriky, 2 snítky čerstvého rozmarýnu, 2 ML muškátového oříšku, 250 ml smetany 33 %, sůl, pepř. Postup: Nejdříve nakrájíme cibuli na čtvrt-

Zleva Karolína Zýková, Jakub Krejčíř, Valentýna Vavřičková, Beáta Burianová a Ella Zimmermannová. Pod poklicemi je výhra.
FOTO | FTV PRIMA
ky a poté očistíme kapie, vydlabeme jádra a nakrájíme na proužky. Papriky a cibuli vložíme do pekáče. Na zeleninu
dáme očištěný hřebínek, poté osolíme,
opepříme, zasypeme trochou sladké papriky a přidáme bobkový list s rozmarýnem. Vše na závěr pokapeme olivovým
olejem. Vložíme do předehřáté trouby na
180 °C a pečeme 1 hodinu a 30 minut.
Poté vyndáme pekáč z trouby a opatrně
vyjmeme hřebínek vedle na prkénko
a koření vyhodíme (bobkový list, rozmarýn). Papriky a cibuli s trochou výpeku
vložíme do hrnce a maso dáme zpět do
pekáče a vrátíme do trouby, aby bylo
v teple. K paprikám v hrnci přidáme lžíci
brusinek a rozmixujeme ponorným mixérem. Následně vložíme hrnec na plotnu
a začneme směs lehce ohřívat – nikoli vařit. Přidáme máslo a podle potřeby vmí-

cháme smetanu. Poté dochutíme solí, pepřem a muškátovým oříškem. Na závěr
uvaříme rýži ve vroucí vodě a podáváme
ji zasypanou čerstvou petrželkou.
Dezert: Čokoládové bonbónky s banánovou zmrzlinou
Ingredience: 3 banány, bílý jogurt, tabulka a půl hořké čokolády, jahody, maliny, 3 až 4 PL burákového másla. Postup: Přes noc zmrazíme oloupané banány. Ve vodní lázni
rozpustíme hořkou čokoládu s burákovým máslem. Tekutinu nalijeme do formiček a dáme cca na dvě hodiny zmrazit. Banány rozmixujeme se dvěma lžícemi jogurtu. Bonbóny posypeme solí,
přidáme zmrzlinu a nakrájené ovoce.

INZERCE
Zámečník. Baví vás kusová nebo
malosériová výroba? Láká vás stabilita
strojírenské firmy s tradicí delší než 70 let?
Tak pojďte k nám do UNEXu! Na zámečníky
čeká nábor. příspěvek až 20.000 Kč. Více
informací na prace@unex.cz, tel:
585072727, www.prace.unex.cz.

UNEX a.s.

SEŘIZOVAČ - MIMO AUTOMOTIVE, SOU
vzdělání - techn. zaměření, praxe na
obdobné pozici ve strojírenství výhodou,
rádi zaučíme i šikovné operátory, kteří se již
setkali se seřizováním, manuální zručnost,
znalost technické dokumentace, ochota
pracovat ve třísměnném provozu. E-mail:
info@grafton.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/1QNE0F

Více na www.jobdnes.cz/detail/DYH7ON

Kvalita, kontrola jakosti

IT - správa systémů a služby

Technický nákupčí

Grafton
Rec ruitment
Praha

Application consultant

60 000 - 70 000 Kč / měsíc

Strategický nákupčí s AJ + NJ - home office

60 000 - 65 000 Kč / měsíc

Automation support specialist (70. - 80.000…

70 000 - 80 000 Kč / měsíc

Manažer/-ka nákupu

60 000 - 80 000 Kč / měsíc

IT podpora hledá juniora

20 000 - 30 000 Kč / měsíc

Auditor kvality

29 000 - 35 000 Kč / měsíc

IT podpora s pokročilou znalostí angličtiny

30 000 - 33 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

40 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Prodáváte byt či dům?
Najděte si prověřeného makléře
ve vašem okrese.
Najdete ho na www.realitakroku.cz
Hlavní partneři:

Pod záštitou:

TV program týdeníku 5plus2

sobota 25. září 2021
Nova

Prima

Prima cool

6.10 Looney Tunes: Úžasná show 7.00 Co nového, Scooby-Doo? III 8.10 Král Drozdí brada 9.20
SuperStar 11.50 Koření 12.45 Volejte Novu
13.25 Rady ptáka Loskutáka 14.20 Tipy ptáka
Loskutáka 14.35 Souboj na talíři 15.35 Svatba
na první pohled II 17.00 Kráska a zvíře 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Wolverine (5) 6.35 Pirátova rodinka (8)
7.00 Bolek a Lolek 7.25 M.A.S.H (171) 7.55
M.A.S.H (172) 8.30 Autosalon.tv 9.35 Česko
Slovensko má talent 11.20 Máme rádi Česko
13.05 Hvězdy nad hlavou (4) 14.30 Jak básníci přicházejí o iluze. Filmová komedie (ČR,
1984). Hrají P. Kříž, D. Matásek, A. Romanová-Tarábková, K. Roden, V. Svoboda, J. Dielle.
Režie D. Klein 16.50 Zlaté dno. Veselohra (ČR,
1942) 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME

6.05 Pevnost Boyard (10, 1) 10.40 Re-play 11.15
COOL e-sport 11.40 Tipsport CS:GO COOL liga
12.15 Ajťáci III (4, 5) 13.15 Simpsonovi XIV (11, 12)
14.15 Simpsonovi XIV (13, 14) 15.10 Fantastická 4
a Silver Surfer 17.10 Ajťáci III (6) 17.45 Ajťáci IV (1)
18.15 Simpsonovi XV (17, 18) 19.15 Simpsonovi XV
(19, 20) 20.15 Doba ledová 4: Země v pohybu
22.00 Santa je úchyl! 23.55 Simpsonovi XV (17)
0.25 Simpsonovi XV (18) 0.50 Simpsonovi XV (19)

20.10 Zázraky přírody
Premiérová zábavní show, kde
největší hvězdou je příroda sama
21.20 Co takhle dát si Gotta
Pořad uvádíme jako vzpomínku
na mimořádného zpěváka
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Maigret a smrt účetního
Detektivka (Fr./Belg./Švýc.,
2000). Hrají B. Cremer,
A. Brasseur, L. Duthillleulová,
A. Reibel, J. Cafaro. Režie
F. Luciani
0.00 Komisař Montalbano
Motýlí křídla. Krimiseriál
(It., 2008)
1.55 Sama doma
3.25 Bolkoviny
4.10 Bydlení je hra
4.35 Chalupa je hra
5.00 Malá farma
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 7.20 Policisté v akci 8.20 Policisté

v akci 9.20 Nová zahrada 10.20 Na chalupě 11.20
Nové bydlení 12.25 DELUKSE (5) 13.30 První
oddělení 14.00 Doktor z vejminku (4) 14.55
V sedmém nebi 17.00 Nová zahrada 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém
nebi 22.25 30 případů majora Zemana (26) 0.05
DELUKSE (5) 0.50 První oddělení

NEDĚLE 5.20 Noviny 5.55 Krimi 6.20 Noviny

6.55 Dr. Ludsky (7, 8/10) 9.25 Záchranáři v akci
10.10 Záchranáři v akci 11.05 Nemocnice 12.05
Nemocnice 13.15 Bučkovi 2 – Slunce, seno, vesnice
14.50 Sedmého dne večer 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Dům snů 22.20 Velké sedlo (1/9) 23.30 Záchranáři
v akci 0.15 Záchranáři v akci

PONDĚLÍ 7.00 Soudní síň 11.00 Policisté v akci

12.00 Dr. Ludsky (8) 13.05 Klan – V dobrém i ve
zlém (15) 14.10 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.10
Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Dr. Ludsky (9) 21.25 Sedmého
dne večer 23.25 První oddělení II 0.10 Nové
bydlení 0.45 Klan – V dobrém i ve zlém (15)

SÉRUM PRAVDY

ROMANTICKÝ

INZERCE

ČT1
7.20 Hejkal 8.00 Uloupený princ 9.00
Úsměvy Ladislava Fialky 9.40 Gejzír 10.10
Z archivu Sherlocka Holmese 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Chytrá
princezna 14.15 Paní Liška 14.45 Zlatý copánek 15.30 Smrt krásných srnců 17.05 Hercule
Poirot 17.55 Bydlet jako... v lesní školce 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

V sedmém
nebi
VELKÉ PŘÍBĚHY
OBYČEJNÝCH LIDÍ
SOBOTA 20:20

20.20 LOVEní
Romantický film (ČR, 2019)
22.30 Déja Vu
Akční film (USA, 2006)
0.55 Očista: Anarchie
Sci-fi horor (Fr./USA, 2014)
2.30 Specialisté (139)
3.50 Král Drozdí brada
4.50 Novashopping

ÚTERÝ 7.05 Soudní síň 11.10 Policisté v akci 12.15

Klan – V dobrém i ve zlém (16) 13.15 První oddělení
II 14.15 Soudní síň 16.30 Soudní síň – cz 17.25
Záchranáři v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana
(26) 22.00 Nemocnice 23.05 První oddělení II

STŘEDA 11.05 Záchranáři v akci 12.00 Klan –

V dobrém i ve zlém (17) 13.00 První oddělení II 14.00
Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Velké sedlo (1)
21.25 Doktor z vejminku (5) 22.20 První oddělení II
23.20 Nové bydlení 0.00 Klan – V dobrém i ve zlém

ČTVRTEK 12.05 Klan – V dobrém i ve zlém (18)
13.10 První oddělení II 14.10 Soudní síň 16.15 Soudní
síň – cz 17.05 Záchranáři v akci 17.55 První oddělení
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Dr. Ludsky 21.25 Nemocnice 22.30 První oddělení II
23.30 Nové bydlení 0.10 Klan – V dobrém i ve zlém
PÁTEK 11.05 Záchranáři v akci 11.55 Klan –

V dobrém i ve zlém (19) 13.00 První oddělení II
14.00 Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Muž
z Londýna 22.20 Bučkovi 2 – Slunce, seno, vesnice
23.50 Nové bydlení 0.20 Klan – V dobrém i ve zlém

20.15 Dvojka na zabití (4)
Špatné patro. Krimiseriál
(ČR, 2021). Hrají J. Prachař,
S. Sandeva, M. Vladyka, N. Lichý,
M. Šteindler. Režie L. Kodad
21.30 Polda II (5)
Páté přikázání. Detektivní seriál
(ČR, 2017)
22.50 Jak básníci přicházejí o iluze
Filmová komedie (ČR, 1984).
Hrají P. Kříž, D. Matásek,
A. Tarábková, K. Roden,
M. Myslíková. Režie D. Klein
1.00 Jeden musí z kola ven
Thriller (VB/Fr./N, 2011).
Hrají G. Oldman, C. Firth, T. Hardy,
M. Strong, B. Cumberbatch.
Režie T. Alfredson
3.40 3 dny na zabití
Akční film (USA/Fr./Rus., 2014).
Hrají K. Costner, A. Heardová,
H. Steinfeldová, C. Nielsenová,
T. Lemarquis. Režie McG

Relax
SOBOTA 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00
Teleshopping 7.25 Esmeralda 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax
14.55 Námořní hlídka 15.55 Vášnivý polibek 17.55
Esmeralda 18.55 Esmeralda 19.55 Hotel Herbich
20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka 23.05
Top Relax 23.20 Luxus store
NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

Teleshopping 7.25 Esmeralda 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Hotel
Herbich 15.55 Vášnivý polibek 16.55 Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 18.55 Esmeralda 19.55 Skrytá
vášeň 20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

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

Nova Cinema
6.05 Zrcadlový princ 7.50 Můj přítel Monk VIII
(9, 10) 9.30 Pidilidi 11.05 Teleshopping 11.35
Vesmírní kovbojové, dobrodružný film (USA,
2000) 14.05 Úžasňákovi, animovaná komedie
(USA, 2004) 16.20 VALL-I, animovaný sci-fi film
(USA, 2008) 18.10 2Bobule, komedie (ČR, 2009)
20.00 Úžasňákovi 2, animovaný film (USA, 2018)
22.20 Repo Men, akční film (USA/Kan., 2010) 0.25
Temná věž, akční film (USA, 2017)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.40 Wolverine (4) 7.00
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (5) 8.00
Poslední prázdniny 10.20 Mission: Impossible 3
12.55 Správná parta 14.45 Věčný příběh, romantická komedie (USA, 1998) 17.15 Podivné dědictví,
dobrodružná komedie (It./Fr., 1972) 20.00
Zraněná srdce, romantické drama (USA, 2019)
22.15 Opravdová kuráž, western (USA, 2010) 0.25
Santa je úchyl!, komedie (USA, 2003)

ÚTERÝ 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55 Skrytá
vášeň 20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55 Hotel
Herbich 20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Hotel Herbich 15.55
Vášnivý polibek 17.55 Esmeralda 19.55 Skrytá vášeň
20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové

zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Vášnivý polibek 16.55 Vášnivý polibek 17.55
Esmeralda 19.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČÍSLO 374

neděle 26. září 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.00
15.55
17.15
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.10
21.44
21.45
23.05
23.50
0.20
0.25
0.55

Zajímavosti z regionů 6.25 Smrt krásných srnců 8.00 Lesní ženka 8.25
Pečení na neděli 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Zelený rytíř
Panenka z vltavské tůně
O hloupé havířce
Do nebíčka
Dopis psaný španělsky
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Ochránce (4/10)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
O mrtvých jen dobře
Případy detektiva Murdocha XII
13. komnata Anny Slováčkové
Sváteční slovo kazatele Církve
bratrské Jana Asszonyiho
Hobby naší doby
Manéž Bolka Polívky

Nova
6.00 Looney Tunes: Úžasná show
(20, 21)
6.50 Co nového, Scooby-Doo? III
(11-13)
8.05 Sněhová královna
Pohádka (N, 2014)
9.50 Poslední píseň
Romantické drama (USA, 2010)
11.55 Škola superhrdinů
Komedie (USA, 2005)
13.50 Jen ho nechte, ať se bojí
Komedie (ČR, 1978)
15.40 LOVEní
Romantická komedie (ČR, 2019)
17.55 Za trnkovým keřem
Dobrodružný rodinný film (ČR,
1980)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 SuperStar
22.35 Love Island
23.40 Střepiny
0.10 Jen ho nechte, ať se bojí
Komedie (ČR, 1978)
2.00 Specialisté (45)
3.20 Sněhová královna
Pohádka (N, 2014)
4.45 Novashopping

6.05
6.35
7.05
7.35
8.00
9.15
9.50
10.30
11.00
11.50
12.45
13.10
13.50
14.15
15.40
16.55
18.52
18.55
19.40
20.00
22.35
1.15
3.15

Prima

Nova Cinema

Wolverine (6)
Pirátova rodinka (9)
M.A.S.H (172)
M.A.S.H (173)
Druhá světová válka: Cena říše
(4)
Prima SVĚT
Vařte jako šéf!
Prima Mazlíček
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Dvojka na zabití (4)
Polda II (5)
Špunti na vodě
Komedie (ČR, 2017)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
Česko hledá premiéra: Velká
předvolební debata
Nelítostný Parker
Thriller (USA, 2013)
Šibenice
Krimithriller (USA, 2017)
Vraždy podle Agathy Christie (11)

5.05 DC Super Hero Girls: Legendy Atlantidy 6.15
Kniha džunglí 2 7.25 VALL-I 9.15 2Bobule 11.40
Úžasňákovi 13.55 Úžasňákovi 2 16.10 Škatuláci
18.00 Alenka v říši divů: Za zrcadlem, dobrodružný
film (USA, 2016) 20.00 Kráska a zvíře, romantický
film (USA, 2017) 22.30 Anděl smrti, thriller
(USA, 1998) 1.00 Repo Men

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.30 Pevnost Boyard (1) 8.45
Pevnost Boyard (2) 11.05 Autosalon.tv 12.20 Ajťáci
III (6) 12.55 Ajťáci IV (1) 13.25 Simpsonovi XIV
(15-18) 15.25 Doba ledová 4: Země v pohybu 17.15
Ajťáci IV (2) 17.45 Ajťáci IV (3) 18.15 Simpsonovi XV
(21, 22) 19.15 Simpsonovi XVI (1) 19.45 Simpsonovi
XVI (2) 20.15 Mission: Impossible – Ghost Protocol
22.55 Rambo III

Prima Max
5.25 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.55 Wolverine (5) 8.25 Námořní vyšetřovací
služba L. A. IV (4-6) 11.15 Zlaté dno 13.15 Věčný
příběh 15.50 Fantastická 4 a Silver Surfer 17.45
Návštěvníci 3: Revoluce 20.00 Ďábel nosí Pradu,
romantické komediální drama (USA, 2006) 22.20
Čtyři pírka – zkouška cti, válečný film (USA/VB,
2002) 0.55 Nelítostný Parker, thriller (USA, 2013)

pondělí 27. září 2021
ČT1
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2021
14.15 Všechno, co mám ráda
14.40 O mrtvých jen dobře
16.05 Na krok od nebe II
17.00 AZ-kvíz
17.30 Černé ovce
17.45 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2021
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Rapl II (4/13)
21.10 Reportéři ČT
21.50 Krotitelé dluhů V
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.20 Gympl
0.15 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.55
9.50
10.55
11.50
12.00
12.40
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.15
1.00
1.40
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4115)
Specialisté (45)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(14)
Odložené případy IV (23)
Můj přítel Monk VIII (11, 12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4116)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (140)
Specialisté (46)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (13)
Můj přítel Monk VIII (11, 12)
Odložené případy IV (23)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (13)
Na lovu

6.15
7.00
8.10
9.15
10.20
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
23.50
0.55
1.55
2.55
3.55
5.35

Prima

Nova Cinema

Wolverine (7)
Nový den
M.A.S.H (173, 174)
Přešlapy II (4)
Tlouštíci
Walker, Texas Ranger IV (8)
Jake a Tlusťoch II (8)
Policie Hamburk VIII (2)
Komisař Rex VII (1)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Hvězdy nad hlavou (5)
První večeře
Tlouštíci
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VII (1)
Jake a Tlusťoch II (8)
Policie Hamburk VIII (2)
Pohoda u krbu

5.30 Zrcadlový princ 6.55 Pidilidi 8.30 Sněhová
královna 10.50 Úžasňákovi 2 13.35 Alenka v říši
divů: Za zrcadlem 15.35 Poslední píseň 17.35
Kráska a zvíře, rodinný fantasy film (USA, 2017)
20.00 Thor: Ragnarok, akční fantasy film
(USA/Austr., 2017) 22.35 Poslední dům nalevo,
horor (USA, 2009) 0.45 Anděl smrti

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.35 Flash (13, 14) 8.45 Top
Gear XXII (8) 10.10 Hvězdná brána III (57, 58) 12.15
Ajťáci IV (2, 3) 13.15 Simpsonovi XIV (19-22) 15.05
Hvězdná brána III (59, 60) 17.10 Ajťáci IV (4, 5) 18.15
Simpsonovi XVI (3-6) 20.15 Prima Partička 21.15
Partička 22.05 Teorie velkého třesku XII (24) 22.35
Teorie velkého třesku XII (1) 23.10 Re-play 23.45
Simpsonovi XVI (3) 0.10 Simpsonovi XVI (4)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.45 Wolverine (6) 7.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (6, 7) 9.10
Ztracená naděje 11.00 Policajtka 13.15 Návštěvníci
3: Revoluce 15.25 Operace Zlomený šíp 17.45 Ďábel
nosí Pradu 20.00 Pán domu, akční komedie (USA,
2005) 22.00 Noci s nepřítelem, thriller (USA, 1991)
0.05 Mission: Impossible – Ghost Protocol, akční
thriller (USA/SAE/ČR, 2011)

úterý 28. září 2021
ČT1
6.00

12.10
13.15
14.30
15.45
17.30
18.55
19.00
19.52
20.10
21.20
22.24
22.25
23.15
0.05
1.00
1.25
1.55
2.45
4.00
4.25
5.00

Královská ozvěna 7.00 Lístek do
památníku 8.30 O Šípkové Růžence
9.30 Předeme, předeme zlatou nitku
10.40 Anička s lískovými oříšky

O pyšném panovníkovi
Není houba jako houba
O zlatém pokladu
Saturnin
Komedie (ČR, 1994)
Sedmero krkavců
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Nejlepší trapasy
Vlak dětství a naděje (2/6)
Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
Příběhy slavných... Štěpánka
Haničincová
Případy detektiva Murdocha XII
Kriminalista III
Banánové rybičky
Zajímavosti z regionů
Všechnopárty
Manéž Bolka Polívky
Malá farma
Kuchařská pohotovost
Ignis Brunensis 2008

Nova
7.05
8.20
9.50
11.45
13.35
15.40
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.40
1.40
3.35
4.05
4.45

Čarovné střevíce
Pohádka (N, 2018)
Výbuch bude v pět
Rodinný film (ČR, 1984)
Škola základ života
Komedie (ČR, 1938)
Na vlásku
Animovaný film (USA, 2010)
Tři mušketýři
Dobrodružný film
(USA/Rak./VB, 1993)
Zloba – Královna černé magie
Fantasy film (USA/VB, 2014)
Na lovu
Ulice (4117)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko V
Souboj na talíři
Víkend
Tři mušketýři
Dobrodružný film
(USA/Rak./VB, 1993)
Škola základ života
Komedie (ČR, 1938)
Střepiny
Na lovu
Novashopping

Prima
6.05
6.35
7.05
7.25
7.45
9.40
11.35
13.40
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
0.00
1.15
3.15
5.35

Wolverine (8)
Pirátova rodinka (10)
Bolek a Lolek mezi horníky
Bolek a Lolek mezi horníky
Jak vycvičit draka
Anim. pohádka (USA, 2010)
Kopretiny pro zámeckou paní
Komedie (ČR, 1981)
Tuxedo
Akční komedie (USA, 2002)
Přednosta stanice
Komedie (ČR, 1941)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (127)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Přednosta stanice
Komedie (ČR, 1941)
Kopretiny pro zámeckou paní
Komedie (ČR, 1981)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.20 Král Drozdí brada 6.15 Kniha džunglí 2 7.30
Můj přítel Monk VIII (11, 12) 9.45 Alenka v říši divů:
Za zrcadlem 12.20 Thor: Ragnarok 14.50 Jen ho
nechte, ať se bojí 16.40 Za trnkovým keřem 18.10
Škola superhrdinů 20.00 Star Wars: Epizoda IX –
Vzestup Skywalkera 22.45 D. C. Sniper: 23 dní
strachu, drama (USA, 2003) 0.35 Očista: Anarchie

Prima cool
10.05 Hvězdná brána III (59, 60) 12.10 Ajťáci IV
(4, 5) 13.10 Simpsonovi XV (1-3) 14.35 Hvězdná
brána III (61, 62) 16.40 Ajťáci IV (6) 17.10 Ajťáci:
Přichází internet 18.15 Simpsonovi XVI (7-10) 20.15
Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem a Lukášem
Pavláskem (9, 10) 21.00 Show Jana Krause 22.05
Lovci prokletých pokladů (13) 23.15 Těžká dřina
23.50 Simpsonovi XVI (7) 0.15 Simpsonovi XVI (8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.25 Wolverine (7) 7.50
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (7, 8) 9.40
Svatební pochod 4: Něco nového, něco starého
11.35 Návštěvníci 3: Revoluce 13.45 Operace
Zlomený šíp 16.05 Ďábelská dohoda 17.55 Pán
domu 20.00 Hon na ponorku, akční film (USA,
1990) 22.50 Útok žraloka, thriller (Austr./Kan.,
2009) 0.45 Noci s nepřítelem, thriller (USA, 1991)

středa 29. září 2021
ČT1
12.30 Sama doma
14.00 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2021
14.15 13. komnata Anny Slováčkové
14.40 Počesku
14.50 Dopis psaný španělsky
16.00 Na krok od nebe II
17.00 AZ-kvíz
17.25 Černé ovce
17.45 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2021
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Dobrodružství kriminalistiky (16/26)
21.00 Labyrint III (4/7)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Hercule Poirot
22.55 Komici na jedničku
23.50 AZ-kvíz
0.20 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.25
8.40
9.40
10.30
11.50
12.00
12.40
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.40
22.45
23.40
1.25
2.05
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4116)
Ulice (4117)
MasterChef Česko V
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(15)
Odložené případy IV (24)
Můj přítel Monk VIII (13, 14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4118)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko V
Love Island
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (14)
Můj přítel Monk VIII (13, 14)
Odložené případy IV (24)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (14)
Na lovu

6.15
7.00
8.20
8.55
10.20
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Prima

Nova Cinema

Wolverine (9)
Nový den
M.A.S.H (175)
Slunečná (127)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger IV (9)
Jake a Tlusťoch II (9)
Policie Hamburk VIII (3)
Komisař Rex VII (2)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
1. MISE (6)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VII (2)
Jake a Tlusťoch II (9)
Policie Hamburk VIII (3)
Pohoda u krbu

5.45 Čarovné střevíce 6.55 Škola superhrdinů 8.45
Za trnkovým keřem 10.45 Thor: Ragnarok 13.45 Na
vlásku 15.35 Star Wars: Epizoda IX – Vzestup
Skywalkera 18.15 Zloba – Královna černé magie
20.00 Déja Vu, akční sci-fi film (USA/VB, 2006)
22.20 Divočáci, akční komedie (USA, 2007) 0.15
D. C. Sniper: 23 dní strachu

Prima cool
10.05 Hvězdná brána III (61, 62) 12.10 Ajťáci IV (6)
12.40 Ajťáci: Přichází internet 13.45 Simpsonovi XV
(6-8) 15.05 Hvězdná brána III (63, 64) 17.10 Odkaz
budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství
rodiny Smolíkovy (1, 2) 18.15 Simpsonovi XVI (11-14)
20.15 Autosalon.tv 21.25 Osobní řidič Míra Hejda
(5) 22.00 Moto cestou necestou 22.31 Next (3)
23.45 COOL e-sport 0.15 Simpsonovi XVI (11, 12)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.25 Wolverine (8) 6.50
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (8, 9) 8.40
Zlaté dno 10.40 Ďábel nosí Pradu 12.55 Ďábelská
dohoda, thriller (USA, 2017) 14.50 Nezapomeň na
mě, romantický film (USA, 2010) 17.10 Hon na
ponorku, akční film (USA, 1990) 20.00 Vražda
v Orient expresu, detektivní film (USA, 2017) 22.20
Doupě zločinu, akční film (USA, 2018)

čtvrtek 30. září 2021
ČT1
12.30 Sama doma
14.00 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2021
14.15 Pečení na neděli
14.40 Profesionálové
15.35 Na krok od nebe II
16.30 Všechno, co mám ráda
17.00 AZ-kvíz
17.25 Černé ovce
17.45 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2021
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Nejlepší trapasy
21.20 Máte slovo s M. Jílkovou
22.20 Gejzír
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Na stopě
23.15 Komisař Montalbano
1.00 AZ-kvíz
1.30 V kondici

Nova
5.55
8.25
8.40
9.35
10.55
11.50
12.00
12.40
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.25
22.45
23.20
0.15
1.05
1.45
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4118)
MasterChef Česko V
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(16)
Odložené případy V (1)
Můj přítel Monk VIII (15, 16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4119)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Pan Profesor (5)
Svatba na první pohled II
Život ve hvězdách
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (15)
Můj přítel Monk VIII (15, 16)
Odložené případy V (1)
Víkend
Na lovu

6.15
7.00
8.10
9.10
10.25
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Prima

Nova Cinema

Wolverine (10)
Nový den
M.A.S.H (175, 176)
1. MISE (6)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger IV (10)
Jake a Tlusťoch II (10)
Policie Hamburk VIII (4)
Komisař Rex VII (3)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (128)
Inkognito
Přešlapy II (5)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VII (3)
Jake a Tlusťoch II (10)
Policie Hamburk VIII (4)
Pohoda u krbu

5.50 Není Kronk jako Kronk 7.05 Můj přítel Monk
VIII (13, 14) 8.45 Na vlásku 11.10 Star Wars: Epizoda
IX – Vzestup Skywalkera 14.20 Zloba – Královna
černé magie 16.10 Tři mušketýři 18.10 Dračí srdce:
Boj o trůn 20.00 Velký Gatsby, romantické drama
(Austr./USA, 2013) 22.40 Náhlá smrt, akční film
(USA, 1995) 0.55 Divočáci

Prima cool
10.00 Hvězdná brána III (63, 64) 12.05 Odkaz
budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství
rodiny Smolíkovy (1, 2) 13.10 Simpsonovi XV (9-12)
15.00 Hvězdná brána III (65, 66) 17.05 Odkaz
budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství
rodiny Smolíkovy (3, 4) 18.15 Simpsonovi XVI (15-18)
20.15 Partička XXL 21.45 Nečum na mě show 22.15
Krvavá minulost 0.20 Simpsonovi XVI (15, 16)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.30 Wolverine (9) 6.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (9, 10) 8.50
Kopretiny pro zámeckou paní 10.40 Dávné křivdy
12.40 Nezapomeň na mě 14.55 Podivné dědictví
17.40 Vražda v Orient expresu 20.00 Jak básníkům
chutná život, filmová komedie (ČR, 1987) 22.20
Přebytečná zátěž, akční film (USA, 2018) 0.15
Doupě zločinu, akční film (USA, 2018)

pátek 1. října 2021
ČT1
12.30 Sama doma
14.00 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2021
14.15 Na stopě
14.40 Reportéři ČT
15.25 Příběhy slavných... Štěpánka
Haničincová
16.20 Polopatě
17.10 AZ-kvíz
17.40 Vyhrazeno pro pořady politických
stran, politických hnutí a koalicí
kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny 2021
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Osada (5/13)
21.10 13. komnata Lucie Šafářové
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Všechnopárty
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista III
0.25 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
10.55
11.50
12.00
12.40
14.00
15.00
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.25
0.40
1.35
2.20
3.15
3.55
5.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4119)
Pan Profesor (5)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(17)
Odložené případy V (2)
Kriminálka Miami (1, 2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4120)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (16)
Nespoutaný Django
Kriminálka Miami (1)
Kriminálka Miami (2)
Odložené případy V (2)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným
(17)
Novashopping

6.15
7.00
8.20
8.50
10.20
11.25
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.40
0.55
1.55
2.55
3.55

Prima

Nova Cinema

Wolverine (11)
Nový den
M.A.S.H (177)
Slunečná (128)
Inkognito
Walker, Texas Ranger IV (11)
Jake a Tlusťoch II (11)
Policie Hamburk VIII (5)
Komisař Rex VII (4)
Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste
v hospodách nejedli blafy!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Česko Slovensko má talent
Máme rádi Česko
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VII (4)
Jake a Tlusťoch II (11)
Policie Hamburk VIII (5)

5.00 Sněhová královna 6.25 Dračí srdce: Boj o trůn
8.10 Můj přítel Monk VIII (15, 16) 10.25 Škola základ
života 12.45 Loupení jehňátek 14.30 Výbuch bude
v pět 15.55 Velký Gatsby 18.20 Velký den slečny
Pettigrewové 20.00 Lego příběh 21.50
Kontraband, akční krimithriller (USA/VB/Fr., 2012)
23.55 Náhlá smrt, akční film (USA, 1995)

Prima cool
8.55 Top Gear XXIII (4) 10.00 Hvězdná brána III
(65, 66) 12.05 Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy (3, 4) 13.10
Simpsonovi XV (13-16) 15.00 Hvězdná brána IV (1, 2)
17.05 Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy (5, 6) 18.15 Simpsonovi XVI
(19-21) 19.45 Simpsonovi XVII (1) 20.15 Supervulkán
22.15 Žraločí muž 0.10 Simpsonovi XVI (19, 20)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 10.05 Wolverine (10)
10.35 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (10, 11)
12.20 Ďábelská dohoda 14.15 Dávné křivdy 16.15
Svatební pochod 5: Staronový přítel 18.10 Vánoce
v ohrožení 20.00 Přes prsty, romantická komedie
(ČR/SR, 2019) 22.15 Zabijákův osobní strážce, akční
komedie (USA, 2017) 0.45 Přebytečná zátěž, akční
film (USA, 2018)

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Jeskyně umí léčit astma i alergii
Astmatici nebo třeba lidé
s chronickými problémy
dýchacích cest si mohou
dopřát nevšední zážitek
a zároveň efektivní
léčbu. Stačí vyzkoušet
speleoterapii. Pomáhá
i po covidu.

Co od speleoterapie
očekávat?

snížení nemocnosti
snížení užívání léků
■ posílení imunity a otužení organismu
■
■

Pro koho je vhodná?
astmatiky, alergiky, atopiky, často
nemocné
■

5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Její název vybízí k představě, jako
by šlo o nějakou odpočinkovou aktivitu
pro milovníky podzemních jeskyní. Speleoterapie je sice nevšední, ale přitom
velmi účinnou a nenáročnou klimatickou léčebnou metodu určenou takřka
pro každého. Ovšem skutečně probíhá
v přírodním podzemním prostředí.
Vhodná je pro pacienty s astmatem,
chronickými onemocněními dýchacích
cest, alergiemi či například ekzematiky.
Jde o soubor léčebných metod, jejichž základem je využívání opakovaného vlivu mikroklimatu podzemního prostředí krasových jeskyní a jiných podzemních prostor k léčbě některých chronických onemocnění.

Metoda známá stovky let
Z historie je patrno, že využívání pozitivního vlivu podzemního prostředí na

Cvičení uvnitř jeskyně dětem pomáhá díky podzemnímu mikroklimatu.
lidský organizmus bylo známo už v antickém Řecku a Římě. První písemné
zmínky o speleoterapii jsou z 15.století
ze solných dolů Wieliczka. Moderní základ speleoterapie vytvořil v 50. letech
20. století lékař Karl Hermann Spannagel, který v lázeňském městě Ennepetal začal využívat speleoterapii už nikoliv jako balneologickou, ale jako léčebnou metodu u dospělých astmatiků.
Jeho zkušenosti a hlavní zásady byly potom převzaty a rozvíjeny v různých speleoterapeutických centrech v celé Evropě.
Tato centra jsou většinou zdravotnická zařízení lázeňského či léčebenského
charakteru se školeným zdravotnickým personálem. V 60. a 70. letech se
rozvíjejí i československá speleoterape-

utická centra v Gombasecké a Bystrianské jeskyni na Slovensku, v Sloupsko-šošůvských jeskyních, v Amatérské jeskyni v Moravském krasu, v Třesínské jeskyni v Mladči u Litovle, poté
i v jeskyních v Javoříčku. V 90. letech
pak vznikla speleoterapie také ve Zlatých Horách ve zrekonstruovaném důlním díle.

Stálá teplota i vlhkost
Co činí přírodní podzemní klima využívané pro speleoterapii tak zvláštním?
Mikroklima podzemního prostředí je
tvořeno aerosolem, který má určité
vlastnosti. Ty podmiňují, zda je podzemní prostředí pro speleoterapii vhodné či
nikoliv. Hlavní a nutnou podmínkou

těchto vlastností je jejich stálost. Stálá
teplota a stálá a vysoká vlhkost zajišťují
minimální proudění vzduchu, přičemž
se zároveň postarají o to, aby se zde nevyskytovaly žádné alergeny, plísně či
prach. Vysoká vlhkost pak výrazně napomáhá zvlhčování dýchacích cest a
tím i jejich čištění. Účinek speleoterapie je výrazně podpořen, je-li doplněna
o vhodnou a odborně vedenou rehabilitaci a cvičení.
Speleoterapii je rozhodně vhodné využít v obdobích nepříznivých klimatických podmínek, jako například v období inverze, která se často vyskytuje
v průmyslových oblastech, anebo také
v období vysoké nemocnosti dětí při nástupu do kolektivního zařízení. Výborné zkušenosti s účinkem pobytu na speleoterapii zaznamenávají také pacienti
po prodělaném onemocnění covid-19.
V České republice je v dnešní době
speleoterapie jako léčebná metoda poskytována v dětských léčebnách ve Zlatých Horách a v Ostrově u Macochy.

INZERCE

Dětská léčebna respiračních nemocí se speleoterapií s dlouholetou tradicí
a výbornými výsledky léčby
Krásné prostředí ekologicky nezatíženého podhůří Jeseníků
Léčba se opírá především o speleoterapii, klimatoterapii, inhalace,
rehabilitační cvičení a otužování
Věk pacientů 2 – 18 let, do 6-ti let je možný pobyt s doprovodem,
pobyty v délce 4 – 8 týdnů
Vlastní ZŠ a MŠ; individuální přístup ve výuce díky nízkému počtu žáků ve třídě
Smlouva se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR
Nepřetržité měření čistoty a kvality ovzduší
Pacientům je k dispozici infrasauna, bazén venkovního relaxačního areálu,
dětská hřiště, venkovní fitness stezka v přilehlém parku, discgolf
Široká nabídka masáží, rehabilitační služby
K zapůjčení koloběžky, kola, saně, boby
Pro zájemce je k dispozici ubytovna Edel, vhodná jak pro návštěvy,
tak i pro větší skupiny
Okolí léčebny a Zlatých Hor svou nabídkou vybízí ke krásným výletům
a různým sportovním aktivitám

SANATORIUM EDEL s.r.o.
Lázeňská 491
793 76 Zlaté Hory

Tel.: 584 425 327 – 8
edel@speleoterapie.cz
www.speleoterapie.cz

Objevte svět
neomezených
článků a zábavy
S předplatným iDNES Premium získáte
všechny následující výhody
Prémiové
články

Přednostní
vstupenky

Digitální
předplatné

Skvělé
soutěže

Filmy
zdarma

Knihy
zdarma

iDNES Premium
Zdraví

Sportovní
kanály

... a další
výhody

Již od 1 Kč za měsíc

Více na www.idnes.cz/premium
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Česká republika

Barvu Tháliím dodává škrob

Skláři z Lindavy opět vyrábějí sošky pro divadelní ceny Thálie, které se uskuteční začátkem října
JAN PEŠEK
LINDAVA | Bramborový škrob, se kterým běžně pracují spíš pekaři nebo cukráři, se pro letošní rok stal nedílnou součástí výroby cen Thálie. Nejvyššímu ocenění tuzemských divadelníků, které tradičně vyrábí skláři v Lindavě, dodává unikátní ambrové zabarvení. V útulné sklárně Ajeto patřící do rodiny Lasvit vyrobí
pro letošní ceremoniál celkem čtrnáct
váz v podobě benátské masky. Zatímco
jedna bude modrá, celých třináct bude
zářit barvou ambry.

Barva teplého skla
„Jinak se tomu také říká barva teplého
skla. Sklo v horkém, tedy tekutém stavu
má totiž jemně ambrové zbarvení. Když
pak vychladne, je čiré. Někomu se ale
líbí zabarvení horkého skla a je zklamaný, když je pak výsledek čirý. Ambra
však dokáže to zabarvení udržet,“ popisuje vzhled letošních cen ředitel sklárny
David Ševčík.
Netradičního zabarvení lze dosáhnout

Čtrnáct váz v podobě benátské masky vyrábí ve sklárně Ajeto. Jedna bude
modrá, třináct bude zářit barvou ambry.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ

jednoduchými a cenově přijatelnými způsoby. „Jsou dvě varianty – bramborový
škrob nebo mouka. My máme škrob,“ přibližuje Ševčík.
Vcelku běžná surovina využívaná
k výrobě dortů nebo pečiva vystřídala daleko odvážnější materiál, který barvil sošky v loňském roce, a to uran. Jako radioaktivní látku ho tehdy musel schválit jaderný úřad. „To vzniklo spontánně, protože jsme tu uranové sklo měli kvůli jiné
zakázce. A nakonec to byl hit,“ ohlíží se
ředitel sklárny Ševčík.
Co se naopak nemění, je pečlivá práce zdejších sklářů. Zhruba tříkilová trofej se musí vyfouknout, vytvarovat ve
formě a doplnit o uši. Po vychladnutí
přichází řada na brusiče. „Nejvíc se
vždy bojím kroku, když se uřízne zadní
stěna a vybrušují se oči a pusa. Tam nejvíc hrozí, že to praskne. Brusič musí být
opravdu šikovný,“ popisuje sklář Petr
Kuchta. „Oči jsou probroušené skrz, ale
ústa jsou jenom plasticky líznutá do
skla. Pokud je sklo jen o pár milimetrů
tenčí, brusič ho prořízne a váza je tím
znehodnocená.“
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NOVÁ ŠKODA

FABIA

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

Financujte CHYTŘE se

Nová ŠKODA FABIA se pyšní unikátním designem, velkorysým prostorem a řadou vyspělých technologií,
díky kterým bude každá vaše jízda ještě pohodlnější a bezpečnější. Stačí jen vyrazit!

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA FABIA:
5,0–6,0 l/ 100 km - 113,2–136,4 g/km
ilustrativní foto

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AGROTEC a. s.
Brněnská 74, Hustopeče 693 01, tel.: 519 402 111
Chrlická 1153, Modřice 664 42, tel.: 548 133 810
Lidická 123, Břeclav 690 02, tel.: 519 326 500
www.agrotecauto.cz

VYUŽIJTE PŘEDSEZÓNNÍ CENY! NEČEKEJTE AŽ SE ZIMA ZEPTÁ

DŘEVĚNÉ EKOBRIKETY
VHODNÉ DO VŠECH TYPŮ KAMEN, KRBŮ A KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

1 paleta = 1 tuna jen 5400 Kč

BUKOVÉ BRIKETY RUF
PRO RYCHLÉ ROZTOPENÍ

při odběru od 2 tun do 30 km
z prodejních skladů

1 tuna = 5200 Kč

EKOBRIKETY s.r.o., Kelčany 60

AKCE

DOPRAVA ZDARMA

www.ekobrikety.cz

E
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Jihomoravský kraj
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Přírodní pole, řeka i školní třídy

Kdo umí bojovat se změnou klimatu? O cenu Adapterra Awards usilují zemědělec, vodohospodáři i škola
„V rámci revitalizace území jsme odstranili levobřežní hráz, aby se voda mohla rozlévat. Vytvořili jsme tůně, mokřad
a na sedmnácti hektarech jsme vysázeli
skladbou bohatý lužní les, ve kterém rostou desítky různých druhů stromů včetně
ovocných, aby rozlivy probíhaly do zalesněné části nivy,“ popisuje dokončenou revitalizaci generální ředitel Povodí
Moravy Václav Gargulák.

IVANA SOLAŘÍKOVÁ
JIŽNÍ MORAVA | Inspirativní projekty,
které pomáhají přizpůsobit města,
domy a krajinu klimatické změně, hledá
už několik let soutěž Adapterra
Awards. V letošním ročníku postoupilo
do finále osmnáct projektů, mezi nimi
tři z jižní Moravy. Mezi nejlepší nápady
se probojovala ekofarma Petra Marady,
lužní les na Dyji a škola v Ostopovicích.
Demonstrační ekofarma Petra Marady se zabývá malebnou krajinou Moravského Toskánska. Menší lány orné
půdy se střídají s biokoridory, alejemi
stromů, zatravněnými pruhy, mokřady
a tůněmi s dalšími prvky na zadržení
vody a rozčlenění zemědělské krajiny.
Na proměně intenzivně obhospodařovaného území pracuje soukromý zemědělec a vysokoškolský pedagog Petr
Marada od roku 2007. Krajině se tehdy
rozhodl vrátit přirozenou strukturu, diverzitu a schopnost hospodařit s vodou.
„Cílem projektu bylo, je a bude adaptovat tuto krajinu na klimatickou změnu
a vrátit do ní život,“ vysvětluje cíle projektu Petr Marada. Významnou aktivitou jeho farmy je i odborné vzdělávání
a informační činnost ve vybudovaném
ekocentru a v podmínkách vlastní farmy.
Povodí Moravy zvítězilo v loňském
ročníku soutěže s projektem napojení

Hlasy do půli října

Škola v Ostopovicích je přírodní zahradou. V soutěži konkuruje farmě Petra
Marady a revitalizaci potoka u Novosedel.
FOTO | ADAPTERRA AWARDS
odstavných ramen řeky Dyje u Břeclavi. Letos se probojovalo do finále s dalším počinem. Tím je proměna krajiny
kolem Baštýnského potoka u Novosedel. V místě se podařilo unifikovanou
zemědělskou krajinu proměnit v půvabnou lužní lokalitu. Přesto, nebo právě
proto se na místě podařilo udržet potřeb-

nou míru povodňové ochrany pro okolní obce.
Vodohospodáři na místě obnovili přirozený vodní režim záplavového území
Dyje vytvořením téměř šesti hektarů periodicky zaplavované nivy s přirozeným vodním korytem a tůněmi a vysadili lužní les.

Mezi lidmi už je 600 milionů
BŘECLAVSKO, HODONÍNSKO | Humanitární organizace za necelé tři měsíce od řádění tornáda na jihu Moravy ve
sbírkách vybraly téměř miliardu korun.
Z ní dosud lidem vyplatily přes 600 milionů, což odpovídá asi 64 procentům.
Na systém vyplácení má každá nezisková organizace vlastní pravidla.
Jsou postavená zejména na míře poškození obydlí a úrovni sociálního znevýhodnění daných domácností. Některé
směřují určitý obnos i na obnovu krajiny a zeleně.
Nejvíce peněz dosud vybrala a přerozdělila Diecézní charita Brno. Dárci věnovali na pomoc lidem po ničivém tornádu prostřednictvím jejich sbírky do
poloviny září zhruba 342 milionů korun, organizace z nich zatím odeslala
přes 222 milionů.
Nadace Via, která zastřešuje více sbírek a spolupracuje při rozdělování peněz s neziskovými organizacemi, které
působí v terénu – například s Člověkem v tísni, Diakonií a organizací
ADRA, v první vlně vyplácela každé
poškozené rodině jednorázový příspě-

vek 150 tisíc korun bez ohledu na další
faktory, v další fázi dostaly stejnou
částku rodiny s větším poškozením,
kterým na pokrytí škod nestačila. Teď
má následovat poslední fáze podpory:
více individualizovaná s ohledem na
průzkum v terénu, který zjišťuje nákladnost oprav, pojištění, úspory či sociální
situaci. „Na základě tohoto šetření
bude v potřebných případech přímá finanční pomoc dále navýšena i v násobných částkách,“ uvedla za nadaci Hana
Sedláková.
Stejný trojkolový systém nastavila
i organizace ADRA, která se soustředí
na obyvatele Moravské Nové Vsi.
V první vlně v první polovině července
vyplatili plošně 213 tamním domácnostem přes 31 milionů korun.
Organizace Člověk v tísni vyplácela
v první fázi 75 nebo 150 tisíc dle míry
poškození majetku, v druhé fázi pak
150 tisíc. Zaměřovali se hlavně na nemovitosti. Na třetí fázi je připravených
zhruba 35 milionů, které poslouží jako
individualizovaná pomoc rodinám, s nimiž jejich terénní pracovníci dlouhodo-

bě spolupracují a poskytují jim poradenství či asistenci. Část peněz půjde na pomoc živnostníkům a malopodnikatelům.
(sol)
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Třetím jihomoravským projektem, který
usiluje o cenu Adapterra Awards, je Mateřská a základní škola v Ostopovicích.
V mnoha ohledech je centrem obce. Slouží jako zastíněné veřejné hřiště, přírodní
zahrada, místo pro setkávání dalších organizací i pro vzdělávání dospělých. Areál, který je od roku 2010 postupně modernizován, je navíc maximálně energeticky úsporný. Mikroklima v okolí příznivě
ovlivňuje zelená střecha školy, která
slouží i jako venkovní učebna.
Finalisté soutěže Adapterra Awards
teď sbírají hlasy fanoušků. Anketa
o Cenu sympatie končí 15. října. Hodnocení odborné poroty pak bude prozrazeno 4. listopadu.
Vítěz veřejného hlasování i vítězové
vybraní odbornou porotou soutěže si
pak odnesou zážitky ze zahraničních exkurzí. Výherci vybraní odborníky navíc
získají i finanční ocenění. Nejvýše sto tisíc korun.

Nabízíme až 3000 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

ZREPASUJEME VÁM STAROU…

akumulátorovou baterii

provádíme repase baterií nejen do nářadí, vysavačů, RC modelů,
airsoftových zbraní, nouzového osvětlení atd. Bezkonkurenční ceny ze značkových
článků Sanyo / Panasonic. Ceník najdete na našich www stránkách.

PRODEJ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ VŠECH TYPŮ
CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?
Pošlete sms na číslo 777 088 444 a MY VÁM ZAVOLÁME ZPĚT…

AEB spol. s r. o. Závist 12, Brno – Komín, tel. 541 242 643

www.shopgsm.cz
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Ruský dramatik Anton Pavlovič Čechov: Umění milovat…

Tajenka: … znamená umět vše.
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Brno, Blansko a Vyškov

Zavadila těší
první místo, na
návrat nespěchá
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Pavel Zavadil vyhlíží návrat na trávníky.
FOTO | FCZ BRNO
BRNO | Napoprvé kapitán fotbalistů
Zbrojovky Brno Pavel Zavadil svůj návrat po zranění uspěchal a po patnácti
minutách následujícího zápasu se vrátil
na marodku. Přestože svoje potíže se
zadním stehenním svalem nepovažuje
za komplikované, podruhé už takovou
chybu udělat nechce.
Proto se pauza veterána, kterého Zbrojovka přivedla po sestupu do druhé ligy
jako lídra omlazeného týmu, protáhne
pravděpodobně na více než měsíc. Zavadil nehraje od konce srpna.
„Nemám tam nic natrženého, ani trhlinku. U mladších hráčů se to hojí rychleji. Já musím být trpělivý a pořádně se
vyléčit,“ hlásí Zavadil, motivovaný
k návratu i ve třiačtyřiceti letech.
Věku ani pauze, po které se po dřívějším ukončení kariéry v Opavě vrátil do
Brna pomoct s bojem o postup mezi elitu, svoje současné marodění nepřičítá.
„Jsem si vědom, že nějaký věk tam je,
ale já se cítím dobře. Necítím se po zátěži nebo po tréninkovém bloku víc unavený než třeba před pěti lety. Musím víc dávat regeneraci a strečinku, to je jasné, tohle zranění se ale objeví i u mladších hráčů. Podle mě to není ani na dlouhou
dobu. Budu muset vynechat nějaký ten
týden, a potom věřím, že se vrátím ve
stoprocentní formě,“ popisuje.
S tím, jak si zatím Zbrojovka vede,
může být spokojený. Po minulém kole
brněnský soubor poprvé vyskočil na první místo druholigové tabulky.
Přestože hodně zápasů má Zbrojovka
těžce ubojovaných, prohrála zatím jen
jednou, a to podle jejího kapitána z úvodu sezony taky o něčem svědčí.
„Mužstvo má vnitřní sílu, spoustu zápasů dokáže rozhodovat ke konci nebo
ve druhé polovině,“ hodnotí Zavadil.
Probojovat se v polovině podzimu na
vedoucí příčku považuje za důležité.
„Sebevědomí hráčů a mančaftu roste. Říkali jsme už před začátkem, že nechceme něco honit na poslední chvíli, od začátku jsme to chtěli podchytit, a až na jeden zápas (prohra v Prostějově) se nám
to daří. Víme, že máme nedostatky, na
nichž musíme pracovat, to k tomu patří.
Pracujeme na tom každý den. Chce to trpělivost,“ uvědomuje si.
(jip)

www.5plus2.cz

Výjimečná akce
K 500. výročí úmrtí Leonarda Da Vinci:

20 výjimečných ražeb zuslechtěných zlatem k poctě největšímu všestrannému géniovi
Nákladne zušlechtěno

ryzím
ZLATEM
(999/1.000)

Poslední večeře

Anatomie

Dáma s hranostajem

Botanika

Starý muž s věncem z břečťanu

Mona Lisa

Codex Atlanticus

Ø každé 40 mm

Létající stroje

Salvator Mundi

Válečné stroje

Madonna z Benois

Svatý Jan Křtitel

Srdce

Studie embrya

Obraz Ginevra de Benci

Madonna ve skalách

Portrét muzikanta

La Scapigliata

Studie koně

Vitruviánský muž

za 10 bezúročných splátek

po 499

Kč

nebo za jedinečnou
zvýhodněnou celkovou
cenu 4 990 Kč

• Přísně limitovaný náklad
• Zušlechtěno ryzím zlatem
omezený v celosvětovém
s detailní barevnou aplikací
měřítku na pouhých
• Nejvyšší kvalita, tzv.
9 999 kompletních kolekcí
„leštěné razidlo“

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD®, je obchodní značka společnosti HMK V AG. Společnost zodpovědná za dodržování (GDPR)
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Váš obchodní partner je: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

společná
zadní strana

Dvě reprezentativní úložná
alba ZDARMA jen pro Vás!

ZDARMA PRO VÁS:
Praktické náramkové
hodinky (bežná cena 799 Kč)

• V ušlechtilém a
nadčasovém provedení
• Praktické pro každý den
(příklad modelu)

EXKLUZIVNÍ NABÍDKOVÝ KUPÓN
Ano, využívám svůj kredit a objednávám exkluzivní kompletní sadu

„Leonardo da Vinci“ (výr. č. 195-401-5) – prosím zakřížkujte:
❑ v 10 pohodlných bezúročných splátkách po 499 Kč nebo
❑ za jednorázovou cenu pouhých 4 990 Kč (místo pozdějších 19 900 Kč)
NEPLATÍTE POŠTOVNÉ. Máte 60 denní právo na vrácení zásilky, které se počítá od datumu vystavení
faktury. Do tohoto data máte také možnost vrátit kompletní sadu prostřednictvím pošty v originálním balení,
pokud je to možné. Při neuvedení způsobu platby vycházíme z toho, že požadujete celkovou cenu.
Nenásledují žádné další zásilky.
Za účelem zasílání informací a nabídek od nás a dalších společností zpracováváme na základě članku 6
odst.1 f GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vaše data také s pomocí poskytovatelů
služeb. Pokud souhlasíte se zpracováním Vašeho telefonního čisla pro účely telefonní reklamy od
společnosti HMK V AG, prosím zaškrtněte. Tento souhlas je platný až do zrušení. Další informace
naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů, ke kterým máte kdykoliv přiítup na stránkách
www.mincovni-obchod.cz nebo o ně můžete požádat. Kdykoli můžete požádat o zrušení používání
Vašich osobních dat pro reklamní účely. Stačí krátká zpráva na Český mincovní obchod, Plovarní 82/3,
301 00 Plzeň – Jižní Předměstí.

Objednejte rychle pohodlně po telefonu:

Tel.: 377 150 060

Nyní objednejte a zaplaťte později! Zavolejte nám!
Každý telefonicky objednávající obdrží praktickou meteostanici jako dárek!
V případě dalších dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 725 698 998 nebo 377 150 060 nebo
navštivte naše webové stránky www.mincovni-obchod.cz.

❑ Paní

❑ Pán

714 - 03

Příjmení / jméno

Ulice / č.

PSČ / Město

Číslo zákazníka (pokud je známé)
Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je přečíst na webových
stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo písemně požádat o jejich zaslání. Vaš smluvni partner:
HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

Datum

Podpis

Prosíme zašlete v obálce na: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD,
Plovární 82/3 • 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

