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Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti více jak 20 let

DVOULETÉ ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY E-FINANCE
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ROČNÍ ÚROK

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 7 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Dvouleté dluhopisy

Zastavovaný areál Zámku Račice o rozloze přes 50.000 m2

Koncern e-Finance, a.s. nabízí dluhopisy zajištěné zástavním
právem na celém exkluzivním areálu Zámku Račice čítající
pozemky o výměře přes 50 000 m2, nemovitosti a samotný
Zámek Račice. Celé portfolio investic najdete na našich
stránkách www.e-finance.eu.

...................................................................................................................................................................................

TŘÍLETÉ DLUHOPISY SKUPINY E-FINANCE
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ROČNÍ ÚROK

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 8 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Tříleté dluhopisy

Investice roku 2021

Skupina e-Finance více jak 20 let investuje do nemovitostí
v atraktivních lokalitách České republiky. Díky tomu disponuje
stabilním portfoliem, zejména nájemních nemovitostí, v hodnotě
přesahující 1 miliardu korun. Portfolio investic najdete na
www.e-finance.eu.

ČNB schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený
ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Objednání: www.e-finance.eu,  +420 515 555 555

ZELŇÁK EFI BEER FEST

EFI HOSTINEC

V EFI Hostinci Zelňák pro Vás chystáme v termínu 3.10. - 9.10. ZELŇÁK EFI BEER FEST, kde
budeme podávat naši EFI Pšenici za vymazlených 35 Kč a budete moct okusit bavorské
speciality, jako např. tradiční preclík, zelňačku s klobásou, curry wurst s hranolkami
nebo vepřové ragú s EFI Pšenicí, kořenovou zeleninou a slaninou s kvasovým chlebem.
Těšíme se na Vás!

EFI Hostinec ZELŇÁK Zelný trh 4, 602 00 Brno střed

3. 10. - 9. 10.

2022

EFI Hostinec Zelňák
člen e-Finance Group
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Eva
Hecko Perkausová
Mám dobrodružnou
povahu, i po narození
svého dítěte chci
dál cestovat

23. 9. 2022
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„Muzeum má propojení
s místní komunitou“
PROSPERUJÍ I DÍKY PRAZE

Výzkum Město pro byznys
ovládla města v kraji ...str. 6

NADÁVKY PO ČESKU

Peprný průvodce vulgarismy
dneška i minulosti ...str. 10 a 11

„Naše putovní výstava Příběh vína a vody shrnuje dějiny vinařství v Čechách od raně středověkých počátků do současnosti. K vidění byla v Novoměstské radnici v Praze či v areálu Kuksu,“ říká Jitka Králová.
FOTO | ARCHIV J. KRÁLOVÉ

Regionální muzeum Mělník má od léta novou
ředitelku. Jitka Králová by ráda modernizovala
prostory a plánuje novou expozici vinařství a přírody.
5plus2
■ ROZHOVOR
EVA JAROŠOVÁ
MĚLNÍK | V muzeu chce Jitka Králová
navázat na tradici a nabízet cestu za poznáním i zábavou. Plánuje i novinky. „Je
třeba zpracovat projektovou dokumentaci na úpravu vstupních prostor, revitalizovat osvětlení ve velkém sále a připravit
novou expozici vinařství,“ říká.

Muzeum dobře znáte, protože
v něm mnoho let pracujete. Co vidíte jako jeho největší přednost?
Domnívám se, že mělnické muzeum je
silně propojené s místní komunitou
a školami. Vyhledávané je podle mého
názoru především díky interaktivním
vzdělávacím projektům a příjemné atmosféře. Tradiční jsou jeho vazby na
nejrůznější spolupracující subjekty.
Tyto vzájemně se obohacující vztahy,
v nichž se můžeme učit jeden od druhého, chceme i nadále upevňovat a rozšiřo-

vat. Naše instituce disponuje bohatým
sbírkovým fondem a neustále nabízí zážitkové i poznávací programy pro rodiny s dětmi, ale i třetí věk a nejširší veřejnost. Mělničtí muzejníci jsou navíc
opravdu fundovaní ve svých oborech,
nadále se vzdělávají a pracují na sobě.
Takže jsou svým návštěvníkům schopni
a ochotni připravit často neuvěřitelné
aktivity. Namátkou třeba divadelní hříčky, módní přehlídky, promenády historických kočárků, pohádkové stezky
nebo masopustní rej. I v budoucnu chceme oslovovat co nejširší publikum a nabízet mu cestu za poznáním, zábavou,
novými obzory i prostor pro setkávání
se a stavět tak na dosavadních pozitivních základech muzea.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 7

HOVĚZÍ VERSUS VEPŘOVÉ

Maso pod drobnohledem
kuchaře Huga Hromase ...str. 12

FRANTIŠEK FILIPOVSKÝ

Hrál pro Masaryka, fandil
Spartě a miloval chůzi ...str. 20
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Střední Čechy východ

Města prosperují i díky Praze
Výzkum Město pro
byznys ovládla
středočeská města.
Sociologové namítají, že
podobné žebříčky
spokojenost lidí nezaručí.

Podnikatelský
žebříček

ALEŠ KUBELKA
STŘEDNÍ ČECHY | Loni Brandýs nad
Labem, letos sousední Lysá. Trend z posledních let, kdy prestižnímu srovnávacímu výzkumu Město pro byznys vévodila středočeská města, pokračuje. Podle odborníků se podnikatelsky rozvíjejí nejvíce ze všech regionů České republiky. Potvrzuje to pohled do elitní desítky právě zveřejněných výsledků zmíněného výzkumu, do které se kromě vítězné Lysé nad Labem dostala další čtyři
města z kraje.
Sociologové to odůvodňují především jejich výhodnou polohou v sousedství metropole, nicméně upozorňují, že
úspěchy středočeských měst v podobných anketách o kvalitě života jejich
obyvatel příliš nevypovídají.
Srovnávací výzkum Město pro byznys zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm několik sledovaných kategorií podnikatelského prostředí a přístup veřejné správy ve všech 205
obcích s rozšířenou působností v zemi.
INZERCE

Do srovnávacího výzkumu
Město pro byznys, který hodnotí
potenciál měst v ČR, je zapojeno
205 obcí s rozšířenou
působností a 22 městských částí
Prahy. Žebříček sestavuje
agentura Datank a vyhlašuje
týdeník Ekonom. Analytici dělí
hodnocení do dvou kategorií:
podnikatelské prostředí a
přístup veřejné správy. Pořadí se
vyhlašuje jak za jednotlivé kraje,
tak za celou ČR.
■ Výsledky celorepublikového
výzkumu Město pro byznys
2021: 1. Lysá nad Labem,
2. Brno, 3. Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav, 4. Říčany,
5. Pardubice, 6. Nová Paka,
7. Hradec Králové, 8. Beroun,
9. Světlá n. S., 10. Mladá Boleslav
■

Zástupci tří nejlepších Měst pro byznys. Uprostřed starosta vítězné Lysé
nad Labem Karel Otava.
FOTO | MPB
Lysá nad Labem se může pyšnit výbornými hodnotami hned v několika kategoriích. „Především zaznamenává
enormní meziroční nárůst ekonomických subjektů (firmy, podnikatelé atd. –
pozn. red.) a také vysoký počet dokončených bytů v přepočtu na obyvatele. Město navíc mládne, svědčí o tom nízký index stáří. Lysá má rovněž vysoký podíl
čerpaných dotací na celkových příjmech města,“ vysvětluje David Pavlát,
projektový ředitel výzkumu.
Vítězství v něm si radnice v Lysé
cení. „Vím, že to není zadarmo, naše
město hodně investuje a lidé v něm chtějí bydlet. Probíhá u nás řada investic do
dopravní infrastruktury a do škol, to znamená do našich dětí. Hodně peněz dáváme také do sportu,“ říká starosta Lysé
nad Labem Karel Otava (ČSSD).
Bronzovou příčku bralo ve výzkumu
Město pro byznys souměstí Brandýs

nad Labem – Stará Boleslav, které jen
těsně neobhájilo loňské vítězství. Odborníci mimo jiné vyzdvihli jeho výbornou dopravní dostupnost či značný nárůst ekonomicky aktivních obyvatel.

Výhodná poloha
Do nejlepší desítky letošního výzkumu
se z měst v kraji ještě dostaly čtvrté Říčany, osmý Beroun a desátá Mladá Boleslav. „Jsme samozřejmě velice rádi,
že Beroun dosahuje takto vysokého indexu kvality života. Na druhou stranu je
poctivé si přiznat, že nám nahrává i
skvělá lokalita,“ připouští starostka Berouna Soňa Chalupová (ODS).
Právě výhodná poloha středočeských
měst v okolí Prahy je podle sociologů
jedním z hlavních důvodů, proč často
dosahují v podobných výzkumech výborných výsledků. „Česko už více než

výroba a prodej kysaného zelí

založeno 1899

prodej krouhaného zelí
prodejní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
sobota 7:00 - 12:00 hod.

na kačina 235, 281 23 starý kolín
tel.: 321 764 141
e-mail: basezelisro@volny.cz
www.kysane-zeli.cz

dvacet let prochází silnou vlnou suburbanizace. To znamená, že se obce v okolí velkých měst populačně rozrůstají,
stěhují se do nich mladí lidé, hodně se
v nich staví. Ruku v ruce s tím se do
nich přesouvají i podnikatelé. K nejsilnější suburbanizaci pak dochází v okolí
Prahy. Je dobře, když na tento trend dokážou městské úřady reagovat vhodnou
investiční činností a územním plánováním,“ vysvětluje Josef Bernard ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.
Podle něj však není ekonomický rozvoj měst v okolí Prahy pouze zásluhou
jejich vedení. „Mnohem spíše čerpají zásadní výhodu ze své polohy. Druhá rovina je pak v tom, jestli indikátory používané v podobných výzkumech dokážou
zachytit i kvalitu života. A tím si nejsem zdaleka jistý. Žebříčky používají
data, jako je populační vývoj, vzdělanost či dostupnost služeb. Všechny tyto
věci ale souvisejí s kvalitou života jenom velice slabě. Zkuste si položit otázku, jestli se kvalita vašeho života zvýší,
když se do města, kde bydlíte, přistěhuje více obyvatel a narodí se tam více
dětí. Pravděpodobně příliš ne,“ podotýká Bernard.
Další sociologové pak připouštějí, že
Středočeský kraj je „zlatý prstenec“,
kam se ve velkém přelévá kapitál z hlavního města. „Je zde dobrá dopravní obslužnost, přičemž lidé z regionu jezdí
nejvíce za prací právě do Prahy a města
v okolí využívají jako ‚noclehárnu‘,“ dodává sociolog z Kutné Hory Jan Klán.
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„Muzeum má propojení
s místní komunitou“
DOKONČENÍ ZE STRANY 5

Na čem bude naopak třeba do budoucna zapracovat?
Je tu několik projektů, které je potřeba
připravit. Zpracovat projektovou dokumentaci na úpravu vstupních prostor,
obnovit osvětlení ve velkém sále, připravit novou expozici vinařství a přírody,
kde chceme využít nejnovější multimediální technologii. Palčivým problémem mnoha paměťových institucí včetně té naší jsou kapacitně nedostačující
stárnoucí depozitární prostory pro ukládání sbírkového fondu. Soustředit se
také chceme na aktuální komunikační
virtuální platformy.
Co nového plánujete v muzeu na
podzim?
Programová nabídka mělnického muzea bude opravdu bohatá. Asi nejvíce
očekávanou událostí roku je výstava nazvaná Teritoriem vlků, která představu-

je problematiku návratu vlka do naší
krajiny, respektive do oblasti Chráněné
krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův
kraj. Nechybějí interakce, využití nových technologií, setkání s odborníky či
aktivní zóny a také skvělé programy pro
školy i celou veřejnost. Připravujeme
také mykologické přednášky, seminář
věnovaný Janu Jindřichu Lucemburskému a jeho světu či třeba Den Středočeského kraje se zábavným programem
pro všechny věkové kategorie návštěvníků.
Kromě toho, že výstavy sami připravujete, nabízíte také výstavy putovní pro jiné instituce. O jakou z nich
je největší zájem a na jakých místech ji lidé mohli vidět?
Z naší bohaté nabídky putovních výstav
jsme zájem zaznamenali například u výstavy Příběh vína a vody, která shrnuje
dějiny vinařství v Čechách od raně středověkých počátků do současnosti. K vi-

dění byla například v Novoměstské radnici v Praze či v areálu Kuksu. Aktuálně
za ní lze vyjet k našim východním sousedům do Malokarpatského muzea v Pezinku.
K Mělníku neodmyslitelně patří víno
a tomu věnujete také jednu ze
svých stálých expozic. Jaký nejvzácnější exponát se do ní podařilo získat?
K nejcennějším exponátům můžeme
řadit cechovní korouhev mělnického vinařského cechu z 60. let 18. století
a poté feruli cechmistra vinařského cechu čili vlastně jakési žezlo hodnostáře
z konce 17. století. Pozoruhodnými
předměty spojenými s tématem vín a vinařství jsou ale také artefakty rovněž
prezentované veřejnosti v naší expozici
jako oltář zasvěcený patronu vinařů svatému Václavu nebo světcova barokní socha z Dřís zobrazující jeho práci na vinici.

INZERCE

SPOLU
No Stress Production a KVART Production uvádí

LÁSKA NEZNAMENÁ OBET

POUZE V KINECH
OD 29. ZÁŘÍ 2022
v hlavních rolích

VERONIKA ŽILKOVÁ / ŠTEPÁN KOZUB / KAMILA JANOVICOVÁ

dále hrají: Marek Němec, Václav Kopta, Kristýna Podzimková, Martina Babišová, Marianna Polyáková a další / kostýmy: Barbora Černá, Petr Weinfurter / masky: Janka Vítová / hudba: Sven Mikkelsen
zvuk: Tomáš Oramus, Anna Jesenská / střih: Lenka Gmitrová / kamera: Václav Tlapák / produkce: Kateřina Polívková, Karolína Fialová / producenti: Kateřina Dušková, Jiří Dušek, Martin Müller, David Laňka
scénář: David Laňka a Martin Müller podle stejnojmenné divadelní hry Fabia Marry / režie: Martin Müller a David Laňka

ŽALUZIE
ROLETY

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

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

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

U porodu sama? Manžel
nechá rozhodnutí na mně

Už za několik týdnů moderátorka Eva Hecko
Perkausová na čas odejde z televizní obrazovky
a stane se poprvé maminkou. „Zatím sbírám rady
od kamarádek, ale na roli mámy se úplně připravit ani
nedá, takže věřím hlavně na vrozené ženské instinkty,“
říká jedna z hlavních tváří zpravodajství CNN Prima
News, která i po porodu chce zůstat aktivní ve všech
směrech. „Mám dobrodružnou povahu a v dnešní
době je cestování s dětmi téměř běžné,“ plánuje.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Pro modelku a nyní především moderátorku Evu Hecko Perkausovou je
manžel Ivan velkou oporou, a to samozřejmě i v současné době, kdy do narození jejich prvního dítěte zbývají už
spíš týdny. Přesto si Eva není jistá, jestli
její muž bude přímo u porodu. „Pokud
na jeho přítomnosti v den D budu trvat,
bude tam. Kdyby si měl ale vybrat sám,
vím, že by se radši držel stanou,“ přiznává s tím, že rozhodnutí proto manžel nechá na ní.
S těhotenstvím se člověku mění pohled na svět. Co se změnilo u vás?
U mě se toho zatím zase tolik nezměnilo, celé těhotenství je mi dobře a vlastně
se cítím jako předtím. Mám vážně štěstí, protože se mi vyhýbaly i nevolnosti
a extrémní chutě. Určitě jsem na sebe
ale víc opatrná, protože teď už nenesu
zodpovědnost nejen za sebe, ale hlavně
za našeho syna. Myslím, že pohled
na svět jako takový se člověku změní
asi až po narození miminka. A na to si
ještě chvíli počkáme.

Ovlivňuje příchod miminka váš přístup k budování pracovní kariéry?
Vnímám to tak, že všechno se dá
skloubit – jak rodina, tak práce. Vidím to i u kolegyň z redakce
CNN Prima NEWS, které mají malé
děti a zvládají kombinovat mateřské
povinnosti s těmi pracovními. Takže
si myslím, že by to neměl být problém. Nehledě na to, že fungovat
v roli rodiče a zaměstnance zvládají
i maminky, které mají denní pracovní dobu třeba i delší než osm hodin.
No a když bude někdy potřeba, tak
manžel nebo babička budou
s péčí o malého samozřejmě pomáhat.

diu za moderátorským pultem mi dodává určitou dávku adrenalinu, která mě
dobíjí. Co a kdo mě bude dobíjet během
mateřské dovolené, zatím netuším…
(smích) Ne, samozřejmě mám nějakou
představu a ráda se nechám výkonem
našeho miminka překvapit. Dokonce se
na to už moc těším.

Kdy se plánujete vrátit do práce?
Žádný limit návratu jsem si nestanovila,
protože tohle je opravdu něco, co se
nedá odhadnout. Nechci si připouštět
žádné komplikace nebo nesnáze. Takže
když vše dopadne tak, jak má, všechno
„si sedne“ a bude nám to fungovat, chtěla bych se na obrazovky vrátit hned, jak
to bude možné.
Láká vás po návratu do televize nějaký jiný formát pořadu, třeba moderování diskuze nebo talk show?
Mě moderování Hlavních zpráv baví
a naplňuje tolik, že bych vůbec neměnila. Ale třeba pro mě na CNN Prima
NEWS po návratu zpět na obrazovky nachystají nějaké překvapení, kdo ví. Každopádně já teď o žádné takové změně
nevím.
Bude u porodu manžel?
Můj muž o mě naprosto skvěle pečuje
celé těhotenství. Pokud na jeho přítomnosti v „den D“ budu trvat, bude tam.
Kdyby si měl ale vybrat sám, vím, že by
se radši držel stanou. Rozhodnutí nechává na mě, je mi velkou oporou.

Zhruba od prosince
budete
muset
na čas opustit moderátorskou židli.
Vydržíte to bez
kamer v pohodě?
Na jednu stranu
se mi bude
po práci v Hlavních zprávách
i po našich divácích stýskat, protože
práce ve stu-

Eva Hecko Perkausová

Narodila se 25. března 1994.
Od 13 let se věnuje modelingu.
■ Jako moderátorka se stala známou díky TopStar
magazínu, poté uváděla hlavní zpravodajskou
relaci FTV Prima spolu s někdejším olympijským
vítězem v desetiboji Romanem Šebrlem.
■ Na novém kanálu CNN Prima NEWS nejprve
provázela společenským magazínem Showtime,
ale i se Šebrlem se vrátila do večerní zpravodajské
relace Hlavní zprávy.
■ Zahrála si ve filmu Modelky s. r. o., v epizodních
rolích se objevila v seriálech Ohnivý kuře,
V.I.P. vraždy a Znamení koně.
■ Na začátku tohoto roku se vdala za podnikatele
Ivana Hecka, s nímž nyní čeká své první dítě.
■
■

FOTO | FTV PRIMA
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Myslíte, že vás čeká titulek či fotka
v novinách v duchu „Eva Hecko Perkausová týden/měsíc po porodu vypadá opět jako modelka“?
Tak to nevím, třeba to nebude žádná sláva. (smích) Pro mě je na prvním místě
vždycky zdraví, ale časem se určitě
budu chtít dostat do nějaké fyzické kondice, protože sport a pohyb zbožňuji, je
to součást mého života. Ale takový titulek by mě vlastně docela potěšil.
Co očekáváte od manžela, až se vrátíte z porodnice?
No já tedy hlavně očekávám, že nás v té
porodnici vyzvedne. (smích) Žádná další velká očekávání nemám, protože už
teď vím, že mám v Ivanovi maximální
podporu. A ta bude zajisté potřeba i první dny a týdny v nové mateřské roli.

„

Mám
dobrodružnou
povahu, moc ráda
objevuji a poznávám
nová místa. V dnešní
době je cestování
s dětmi téměř běžně.

Dva nejbližší parťáci. Jeden v práci, druhý
v soukromí. Partnerem v Hlavních zprávách na CNN Prima News je pro Evu Hecko
Perkausovou někdejší nejlepší desetibojař
světa Roman Šebrle. A spolupráce jim šlape skvěle.
Doma je pro Evu zase oporou její manžel,
podnikatel Ivan Hecko, s nímž čeká první
společné miminko.

Na co se v mateřství nejvíc těšíte
a čeho se naopak docela obáváte?
Obavy mám z toho, že je to pro mě naprosto nová zkušenost. Snažím se sbírat
nějaké rady od kamarádek, příbuzných
i zkušených kolegyň, abych byla alespoň částečně připravena. Nicméně na
roli mámy se asi úplně připravit nedá.
Věřím, že my ženy máme tuto schopnost částečně vrozenou, že vše přijde
přirozeně a instinkty mi napovědí. A na
co se naopak těším? Na malého, na životní změnu a kolotoč, který nastane.

způsobí takový ten romantický moment. Může to být třeba snídaně
ve třech, první slova malého nebo i rodinný výlet. Takže o žádné konkrétní
chvíli se nedá mluvit. Bude jich doufám
mnoho, každý měsíc něco nového a potrvá to snad dlouhé roky.

Máte vysněnou nějakou romantickou představu o určité chvíli či činnosti, při níž budete všichni tři jako
rodina?
Konkrétní představu nemám. Vlastně si
myslím, že s příchodem chlapečka nastane každý den nějaká změna, která

Myslíte, že s malým zvolníte, nebo
budete naopak třeba cestovat
po světě?
Ráda bych zůstala taková, jaká jsem –
aktivní. Mám dobrodružnou povahu,
moc ráda objevuji a poznávám nová
místa. V dnešní době je cestování s dět-

FOTO | FTV PRIMA; MICHAL SVÁČEK, MAFRA

mi téměř běžné. Je to asi o něco náročnější, ale pro nás to bude nová výzva
a zkušenost. Každopádně bych nerada
předbíhala. Nějaké vize sice mám, ale
to, jaká budu nebo nebudu v roli mámy,
ukáže až čas.
Váš nevlastní bratr Vladimír Čapek
zvítězil v soutěži Survivor 2022. Sledovala jste ho?
Sledovala jsem každý díl! Neskutečně
moc jsem mu fandila, protože vím, jak
dlouho si přál být účastníkem této reality show a kolik let se snažil do soutěže
Survivor dostat. Přání se mu splnilo,

a dokonce odešel jako vítěz. Mám z něj
obrovskou radost, dokázal to!
Co myslíte, šla byste do nějaké takové show?
Já mám ráda akční výzvy. Byla by to
rozhodně zajímavá zkušenost.
Co třeba StarDance?
Tanec miluji, takže proč ne.
Máte ráda reality show, sledujete
je?
Když mám čas, tak se ráda podívám třeba na Česko Slovensko má talent.

INZERCE

VŘES OBECNÝ
Calluna vulgaris
ø 9 cm, výška 10 – 15 cm,
odrůda „Beauty Ladies”,
různé barvy

39,-

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 2. 10. 2022. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Chyby a změny jsou vyhrazeny. Sortiment rostlin nelze nakoupit on-line.

Nakupte
on-line na
bauhaus.cz
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Ty ludařko,
zvyj*baná
zlodějská!
Je libo si pořádně zanadávat? Račte se ponořit
do nejpeprnějších českých vulgarismů.
Současných i dávno zapomenutých. Ale pozor!
Text je přístupný až od 18 let. Hvězdičky zdobí
jen vybrané výrazy související s přirozením.
JOSEF HORA
ČR | To, že Češi umí urážlivě a peprně
nadávat, je dobře známo. K nejoblíbenějším českým nadávkám už dlouhá
léta patří slovo „prdel“. „Je to chrám
českého nadávání,“ říkal s oblibou Jan
Werich. „Když dneska řeknete slovo exkrement, lidé se pohoršeně otočí. Když
řeknete hovno, ani nemrknou,“ bavil

5plus2
■ TÉMA
Werich diváky a následně oslovoval
Voskovce slovy „milý vole“, tedy dalším oblíbeným českým vulgarismem.
Zajímavou historii má nadávka „kráva“. Ta prošla složitým vývojem. Nadávky obecně měly a mají druhého urazit, zesměšnit a snížit jeho důstojnost,

Mějte
před
stářím
navrch
Každý čtvrtý dospělý se do 80 let stane závislým na druhých,
a to má podle prognóz má v Česku přibýt další milion důchodců
k aktuálním dvěma. Kdo nám pomůže, když to nezvládneme
sami, pokud nechceme zatěžovat rodinu a blízké?
„Ačkoliv si na bohatší penzi
s podporou státu spoří už téměř
4,5 milionu Čechů, mnoho z nás
si neuvědomuje, že riziko stáří tkví i ve vrtkavém zdraví. Například jen částečná asistence
v domácím prostředí vyjde až na
20 tisíc měsíčně. Za celodenní
péči ve specializovaném zařízení pak snadno zaplatíme až dvojnásobek,“ upozorňuje Michal Korejs, ředitel produktového vývoje
NN Životní pojišťovny.

Řešení existuje

Může jím být pojištění dlouhodobé péče. „V NN máme tu výhodu, že tento produkt již nabízíme. Včasná příprava na stáří
dokáže nám i naší rodině ušetřit
spoustu peněz a starostí. Když se
navíc na pojištění myslí v nižším
věku, kdy je člověk ještě v plném
zdraví, cena zůstává stejná až do
stáří,” vysvětluje Korejs.

Nechte si dobře poradit
Spojte se s jedním z našich
nejlepších poradců ve vašem
regionu, který pomohl už stovkám
lidí udělat si život bezstarostnější.

Středočeský kraj:
Jana Ejemová
606 416 291
jana.ejemova@poradce.nn.cz

FOTO | Shutterstock

hodnoty či sociální status. To „kráva“
poměrně dobře plní, nadávka se ovšem
prý rozšířila až v roce 1934.
Původně označovala mladou, neohrabanou dívku, později i hloupé a líné osoby zejména ženského pohlaví, vše se odvíjelo od vlastností zvířete, které působí
právě neohrabaně a hloupě. Ve středověku se ale nadávka nejspíš nepoužívala,
kráva totiž v minulých staletích byla
symbolem bohatství a hojnosti, třeba
jako je dnes drahé auto.
Další zvíře, konkrétně osel, je spojeno s jednou z prvních dochovaných nadávek na světě. Nadávky jsou totiž staré
jako lidstvo samo a zakladatel psychoanalýzy a rodák z Příbora na Moravě
Sigmund Freud o nich říkal: „První člověk, který místo kamene hodil nadávkou, byl tvůrcem civilizace.“
Zda a jak se nadávalo v pravěku, dnes
nevíme, o vulgarismu se ale dochovala
zmínka stará tři tisíce let. Pochází
z Egypta. Jednalo se o stélu, tedy kamenný památník, který se vyskytoval
na hřbitovech či obětištích, na němž
bylo napsáno, že kdo poruší určité pravidlo, stihne ho trest ve smyslu kopulace
s oslem. Velmi vzdáleným výrazem
může být dnešní vulgarismus „kozomrd“, ovšem přenesený na osla, kromě
toho iniciátorem kopulace mělo být
v egyptském případě ono zvíře.

Chlap, cizinci a hosti
V českém prostředí se nadávky
rodily zejména ve středověku. Jednou z nejhorších urážek byl výraz „chlap“.
Dnes jej vnímáme spíše
jako pochvalu, před staletími to ale bylo naopak. Nižší či chudší vrstvy se daly
shrnout jedním slovem
chátra, říkalo se ale především chlapstvo, jeden člen pak
chlap. Nejhorší urážka to byla
pro šlechtice, zejména když
ji pronesl třeba král, který chtěl právě jmenovanou nižší
šlechtu po-

Zakladatel psychoanalýzy
Sigmund Freud prohlásil:
První člověk, který místo
kamene hodil nadávkou,
byl tvůrcem civilizace.
trestat či ponížit. Středověkou nadávkou pro nově přistěhovalé byly zase výrazy jako „cizinci a hosti“.
Nebo také „Němci“, což vzniklo z nedůvěry českého lidu vůči německé
šlechtě. Výrazy se dlouho používaly i
vůči Židům a romskému obyvatelstvu,
obě etnika se totiž bránila asimilaci a
udržovala vlastní zvyklosti.
16. století zrodilo jednu z nejčastějších a nejpeprnějších nadávek, která vytrvala na vrcholu dodnes: „kurva.“ Značí lehkou ženu, které se v němčině říkalo die Hure a z toho mohlo české kurva
vzniknout, dříve tedy hurva.
Původ možná souvisí i s indoevropským „kur“, latinsky „currere“, tedy běhat, svědčí pro to výrazy jako běhna
či poběhlice. Postupem
času se přidala slova
jako báryně, harapanna
či chýra. Nebo také
kuběna,

Česká republika
což z počátku ukazovalo na milenku
kněze, později i ženatého muže, kuběnář byl pak kněz, který se stýkal s kuběnou – dnes už se slovo nepoužívá.
Původně se v některých oblastech slovem kurvička nazývaly mladé dívky, dokonce se říkalo: „Narodily se nám dvě
kurvičky.“ Pro narozené dívky se později vžil i hanlivý výraz „křivochcalky“,
často ho v trudomyslnosti používal člen
rodiny, který toužil po chlapci.
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Nadávky se ve středověku často točily kolem víry, zbožnost totiž patřila
mezi nejvyšší ctnosti, a tak nadávky v
této oblasti zasahovaly nitro velmi silně. Vždyť jedno arabské přísloví říká:
„Z jeho nadávek usuzuje na jeho víru.“
Už za Přemyslovců se pohanům nadávalo do „modloslužebníků“, tedy lidí,
kteří vyzývají stará slovanská božstva
v čele s Perunem.

Hus kázal i nadával

Lump a šelma sedlák
Mezi nejstarší české nadávky patří šelma. Byla přejata ze starogermánského
„schelm“ a v obou jazycích to byl nejdříve výraz pro mor.
V českém prostředí „šelma“ zdomácněla, výraz se používal například pro
ďábla, později pro divoká zvířata či mršiny, nebo, hlavně v němčině, pro lumpa nejhrubšího zrna, dlouho vydrželo
třeba české „šelma sedlák“.
Mezi starší nadávky patří i „králík“,
pejorativní označení se objevilo ve
14. století v Dalimilově kronice a mířilo
na samotného panovníka, kterého označovalo za malého a neschopného.

Nadávky se hojně rozšířily při husitských válkách. Jan Hus jimi při kritice
katolické církve nešetřil a nenáviděné
katolíky nazýval „křivověrci“, čímž rozzuřil nejednoho z nich.
Prodejce odpustků častoval výrazem
„balamité“ a „svatokupci“, katolické
učení pak „tráveninou“, tedy snahou papeže a kněží otrávit křesťanskou víru.
Samozřejmě katolíci nadávali také, výraz husité bylo původně pejorativní
označení stoupenců Jana Husa. Dále
jim říkali „husáci, kališníci či obojetníci“, to pro jejich přijímání podobojí.

Jsi trouba! To je nejčastější nadávka, kterou v současné době používáme.
Hned následuje výraz blbec.
FOTO2 x | ARCHIV MAFRA
Hostii se pak obecně říkalo modla,
motýl nebo škvarek.
Když se někdo pořádně naštval
v době baroka, mohl řvát velice ostrá
slova jako: „Zkurvysynu, zvyjebená
kurvo, šejdířko, ludařko, chásko zvyjebená zlodějská.“ A jak je to dnes? Podle

několika studií se stal naprostým vítězem výraz „trouba“. Mezi první desítku
se pak vešly nadávky jako blbec, buzna,
buzerant, ču*ák, debil, dement, hajzl,
hovno a idiot. Často používané jsou
také kokot, kráva, kurva, pi*a/pí*a,
prdel, řiť, sračka, svině a šu*at.

Původ nadávek a jejich prvotní význam může překvapit
Dnešní nadávky a vulgarismy nejhrubšího zrna znamenaly původně něco trochu jiného nebo se používaly v jiném kontextu.
Podívejme se po historii několika nejpoužívanějších. Tak například:
■ Mr*at. Dnes má význam pohlavního styku, původně slovo ale znamenalo pohyb, ve smyslu něčím hýbat, vrtět, kývavě pohybovat,
často v malém prostoru.
■ Ču*ák. Slovo je odvozené od jemnějšího čůrat, které původně znamenalo „hlasitě téci“. Odvozená slova dříve zdobila češtinu
v různých regionech. Třeba v pražských divadlech se nosily „ču*áčky“, tedy umělé kadeře na dámské vlásence. Když někdo v Brně
„ču*ákoval“, stál dlouho a bezprizorně na témže místě. V 19. století se v okolí Strakonic nazýval „ču*ák“ sloupek v plotu či ohradě
kolem chalupy, odtud se pak rozšířilo „stojí jako ču*ák“. Na Slovensku „dělati ču*áky“ prý znamenalo veseliti se.
■ Pí*a. Dnes se slovo výhradně používá jako nadávka, okazující k dámskému přirození. Dříve to byl v některých částech českých zemích další
výraz pro sýkorku. Ve staré Praze byla pí*a malý dámský klobouk. Etymologie vysvětluje původ slova z napoleonských válek. Francouzští
vojáci nazývaly české a moravské prostitutky, či přímo jejich vulvu, petit chat (vyslovováno „ptý-ša“),
což v překladu znamená „malá kočka, kočička“. Z toho se pak postupem času stalo české pí*a.
Poznámka pro (ne)slušňáky: V prvním případě vynecháváme písmeno D, v druhém R a ve třetím Č.

František Ringo Čech
namaloval obraz
Zvířátka obdivují píču.
Jednu z jeho verzí
vlastní i Národní galerie
v Praze (vlevo).
Kapela Tři sestry má
zase kosočtverec v logu.

Matěj Hádek před tribunálem v televizní minisérii Jan Hus. Sám český náboženský reformátor a kazatel ve svých promluvách k lidu nešetřil ostrými výrazy na katolické
kněží i papeže a jejich otravu víry.

FOTO | MAFRA, FACEBOOK
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Profesionální přídavné materiály a svářecí technika pro nejnáročnější aplikace
Významný Evropský výrobce svářecí techniky, materiálů pro svařování,
navařování a pájení přijme do svého kolektivu následující pozice:

• ElEktrotECHnik Pro sErVis sVářECí tECHniky
• APlikAční tECHnik - svařování a robotizace
• obCHodní ZástuPCE - pro prodej svářecí techniky do regionu Čechy
Více informací naleznete na:
https://www.voestalpine.com/highperformancemetals/cs/cs/kariera/
Voestalpine High
Performance Metals CZ s.r.o.

Průmyslová 591/1, Vyškov 682 01
Tel.: +420 515 211 871
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S levným kusem masa se
v kuchyni vždy nadřete víc

K přípravě kvalitních
pokrmů je třeba znát
nejen nápadité recepty,
ale také ovládat znalosti
o různých druzích masa
a jejich zpracování.
„Větší pozornost by si
zasloužily vnitřnosti jako
jazyk nebo srdce,“ říká
kuchař Michal Hugo
Hromas, autor několika
kulinářských knih.

ročné na zpracování, a to ať už kvůli kostem nebo šlachám. Obtížné zpracování
ale zase kompenzuje cena, tak to prostě
chodí. S levnou věcí se vždycky člověk
víc nadře. Dobrým příkladem je třeba praní drštěk nebo střev.

Mrkněte na recepty
z BIO hovězího

U vepřového jsou také nějaké partie,
na které se při vaření zapomíná?
Prase je u nás dobře přečtená kniha, není
jeho část, která by nebyla známá. Máme
bohatou tradici zabijaček. Spíše je mi líto,
že se klasická zabijačka tak trochu vytrácí
a vepřové získalo punc levného a dostupného masa. Je to škoda, protože se dá vymazlit úplně stejně jako hovězí. Měl jsem
například za sucha vyvěšenou kotletu z bílého prasete a musím konstatovat, že už
krásně voněla takzvaně šunkovinou. Její
aroma připomíná sušenou šunku. Při zrání
se postupně vytrácí voda a chuť masa
a tuku je mnohem intenzivnější.

JOSEF HORA
ČR | Když se na začátku září v pražském
Zemědělském muzeu slavnostně vyhlašovaly výsledky soutěže Nejlepší biopotravina roku 2022, kuchařským guru akce byl
Michal Hugo Hromas. Gastronauti už znají jeho lásku k ohni, na kterém umí připravit mnoho svých pochoutek, ale kromě
toho je i publicista.
Během svých přednášek přibližuje jak
kulinářská tajemství, tak techniku zpracování potravin, jejich kvalitu a dává rady,
jak si chutně uvařit a najíst. Velmi dobře
rozumí hovězímu masu, zákonitostem
jeho zrání a úprav.
Umí Češi v kuchyni pracovat s hovězím masem tak, jak si zaslouží? Přece
jen je rozdíl mezi přípravou guláše
a kvalitního steaku…
Češi si s hovězím samozřejmě dovedou
poradit, rozdíl je jen v tom, že tradičně se
u nás choval spíše mléčný skot, takže kvalita hovězího masa byla spíš průměrná.
Zpracovávalo se rychle, proto se preferovaly úpravy dušením. Když se podíváte
na českou klasiku, jsou to spíše omáčky
a maso vařené nebo dušené na způsob guláše. Dokonce i roštěná se spíše podusila,
než vyloženě opekla nebo grilovala.
Máme prostě trochu jinou kulturu, pokud
jde o hovězí. Při úpravě dušením a vařením nemusíte jednotlivé partie až tak rozlišovat. U řezníka se tak většinou neobjednávaly partie, ale prostě jste si řekli o kus
masa na guláš nebo na ptáčky.
Co se tedy nejen amatérští kuchtíci
zpravidla ještě musí naučit?
Učíme se, a myslím, že docela dobře, záležitosti okolo zrání masa a jeho úpravy grilováním. Jsou to techniky, se kterými
jsme se prostě nesetkávali. Spíš mám ale
někdy pocit, že se nám někde mezi generacemi trochu vytratil vztah k vnitřnostem
nebo k telecímu masu.

FOTO | ARCHIV 5plus2

Zmínil jste vnitřnosti. Je to ta část skotu, kterou zatím příliš nevyužíváme?
Skot se zpracovává poměrně důkladně. Pořád je to produkce, která se musí zaplatit,
nemůžete jen tak vyhazovat kusy masa.
Větší pozornost by si možná zasloužily
vnitřnosti jako jazyk nebo srdce. Ale často
na to rezignují sami producenti, protože
jim celý kus skotu může zaplatit třeba
dobře zpracovaný a dobře zaplacený hřbet.
Které levnější partie nejraději využíváte v kuchyni vy?
S radostí připravuji srdce nebo jazyk. Líčka nám kvůli televizní popularitě podražila a v poslední době zdražil trochu i ten jazyk, ale pořád je to krásný čistý sval
za hezké peníze. Ohledně masa si myslím,
že si docela dobře stojí pupek či žebra.
A co je pro přípravu nejjednodušší?
Samozřejmě vysoký a nízký roštěnec
z dobře vyzrálého kusu připravený jako
steak. I když má přes kilo, upéct ho na uhlí
je záležitostí pěti minut. A nesmíme zapomínat na starý dobrý tatarák. Naopak nejtěžší jsou zmiňované vnitřnosti a kusy ná-

Kupujte BIO
pro naši budoucnost!
Správným krokem, jak podpořit
ekologické zemědělce, kteří přirozeně
pečují o půdu, krajinu a hospodářská
zvířata s maximální ohleduplností, je
nákup jejich bioproduktů. Kromě farem
a farmářských trhů je nakoupíte také
v supermarketech. Vždy ale musí nést
označení logem biolistu nebo
biozebry.
Je-li na vámi vybrané potravině logo
biozebry s nápisem „Produkt
ekologického zemědělství“, můžete
si být jisti, že poslední úpravu tohoto
výrobku – ať už výrobu, zpracování,

A co drůbež?
U ní bychom se měli zaměřovat na kvalitu
chovu a porážky. Začít respektovat jejich
cenu. Vím, že teď spoustu lidí naštvu, ale
cena například kuřete na běžném trhu vylučuje, aby se drůbež chovala seriózně
a slušně. Raději bychom se měli zaměřit
na kvalitu a dobrou cenou dát prostor producentům dělat to pořádně. Potom si můžeme dopřát maso sice ne tak často, jak
jsme navykli, ale rozhodně nesrovnatelně
kvalitnější. Proto také při vaření nejčastěji
sahám po bioprodukci, protože ta vám
dává jistotu o původu masa a hlavně způsobu chovu. Třeba právě u kuřecího je ten
rozdíl naprosto zásadní.
či balení – provedl subjekt certifikovaný
českou kontrolní organizací. Která
organizace certifikaci v ČR provedla,
zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na
číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jejž
najdete u loga biozebry.
Pokud výrobek pochází ze zemí
Evropské unie, musí být označen
biolistem, číselným kódem kontrolní
organizace a také informací o původu
surovin. Ten se obvykle uvádí ve
formátu „EU“, nebo „mimo EU“
společně s názvem země, ve které byly
vyprodukovány všechny použité
suroviny.
Více informací o biopotravinách
najdete na myjsmebio.cz.
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Bitva pohlaví, nebo jen švindl?
Před třiceti lety stanuli proti sobě na tenisovém
kurtu bojovnice za práva leseb Martina Navrátilová
a arogantní rváč Jimmy Connors. V historii šlo o třetí
takové měření sil označované jako „souboj pohlaví“.
ZÁBLESK
HISTORIE
USA | Zatím poslední ostře sledovaný
duel mezi ženou a mužem spolu sehráli
tenisté Martina Navrátilová a Jimmy
Connors 25. září 1992 na venkovním
kurtu hotelu Caesars Palace v Paradise,
v metropolitní oblasti Las Vegas.
Jimmy se tehdy vyjádřil, že zápas
bude „válkou“, Navrátilová opáčila, že
spíše půjde o „bitvu ega“. Média byla
tenkrát velmi korektní a souboj nazývala „bitvou šampionů“, snažila se nepoužívat vžité označení „bitva pohlaví“.
Hrálo se s hybridními pravidly, která
zvýhodňovala Navrátilovou, přesto
40letý Connors zvítězil proti o pět let
mladší soupeřce 7:5, 6:2. A měl kliku.
Později ve své knize The Outsider přiznal, že si vsadil milion dolarů, že ne-

prohraje více než osm her. Martina ho
porazila v sedmi. Navíc od pořadatelů
inkasoval půlmilionovou prémii za vítězství. A oba tenisté dostali také startovné ve výši 650 tisíc dolarů.
Rozhodně nešlo o první takové zápolení. Už předtím zjara roku 1973 pětapadesátiletý Američan Bobby Riggs pobil
jednu z nejslavnějších tenistek historie
Margaret Courtovou 6:2, 6:1. Australanka pak zápas označila za jednu z největších chyb, které se v kariéře dopustila.
V září téhož roku ji pomstila Billie
Jean Kingová, když v další „bitvě pohlaví“ vyzvala Bobbyho Riggse, někdejší
světovou jedničku. Říkali mu šovinistické prase. Ona zase beze studu hlásala, že
je lesba a muže k ničemu užitečnému nepotřebuje. Utkali se v ostře sledované tenisové exhibici, muž proti ženě, tradice
proti emancipaci. Na tiskovce před zápa-

Jsou uznávanými legendami. Martina Navrátilová a Jimmy Connors se utkali
před třiceti lety v exhibici nazývané „souboj šampionů“. FOTO | ARCHIV MAFRA
sem Riggs prohĺásil: „Ženy patří do postele a kuchyně. Přesně v tomto pořadí.
Ale určitě ne do arény, aby soupeřily
spolu s muži.“ Souboj sledovalo 50 milionů lidí u televize, návštěva 30 472 diváků na stadionu Astrodome v Houstonu přepisovala tenisové rekordy.
Po zápase s Kingovou musel Riggs
přiznat: „Podcenil jsem ji. Zasloužila si
vyhrát, bylo to fér.“ Krok v cestě za rovnoprávnost žen ale kalí dost pochybností. Riggs prý dlužil ohromný balík pe-

něz a vsadil proti sobě. Tenisová legenda Chris Evertová si myslí: „Věřím, že
to bylo férové. Jenže když Bobbyho znáte, tak si nikdy nemůžete být jistí.“
Zajímavostí je, že i americké sestry
Williamsovy coby teenagerky kdysi prohlásily, že porazí každého chlapa od
200. místa v žebříčku ATP. Tak je vzal
za slovo vcelku neznámý tenista Karsten Braasch, tehdy 203. hráč světa.
V Melbourne smetl 17letou Venus 6:2
a 16letou Serenu 6:1.
(top, kor)
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ČTENÍ, NAD KTERÝM SE TAJÍ DECH
SLAVNÉ KRIMINALISTICKÉ DUO JE ZPĚT
Od autora série V lese visí anděl
Píše se rok 2001. Novopečený šéf zvláštní
vyšetřovací
jednotky
Holger Munch má za
úkol vyřešit vraždu dvou
jedenáctiletých chlapců.
Nedostatek důkazů ho
přivede na nápad angažovat
talentovanou
studentku policejní akademie Miu Krügerovou.
Ani s pomocí její intuice
se však nevyhnou všem
falešným stopám, které
jim zanechává pomatený
vrah posedlý vizuální dokonalostí. Podaří se nakonec dopadnout muže, jenž má hrůzné
činy na svědomí?

TEMNÁ DETEKTIVKA
Z PŘEDVEČERA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Krásné a bezstarostné.
Takové jsou manželky
nacistických pohlavárů
známé jako Snoubenky
smrti. Zatímco v Evropě to vře, tyto dámy se
nerušeně scházejí v berlínském hotelu Adlon
na sklenku šampaňského. Brzy však i ony na
vlastní kůži okusí, jak se
prohrává boj o vlastní život. Do vyšetřování série
brutálních vražd se pouštějí tři lidé: neortodoxní
psychoanalytik, bohatá
dědička a nemilosrdný gestapák. Co když se ale pachatel skrývá jinde,
než si všichni myslí?

Od autora
bestselleru

Purpurové
řeky

www.albatrosmedia.cz
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Zapracujte na zimní i jarní úrodě
V září je potřeba stíhat na zahradě činnosti spojené
jak s přípravou na nadcházející zimní měsíce, tak ty,
které jsou spojené už se zajištěním budoucích sklizní.
5plus2
■ RÁDCE
ČR | S končícím létem skliďte na své zahradě poslední kousky ovoce, zkontrolujte švestky, jablka, hrušky a vinnou révu.
Také ostružiníky ještě plodí. Ze zeleniny
si pochutnáte na červeném i bílém zelí.
Počítejte už s klesajícími teplotami
a podle toho se o zahradu postarejte.
Nejdřív přemístěte dovnitř pokojové rostliny, které jste nechali letnit na zahrádce.
V noci teploty razantně klesají, což by
mohl být pro pokojovky šok. Předem se
připravte na ochlazení. Pořiďte si netkanou textilii, kterou ochráníte při prvních
mrazících choulostivé rostliny.

Narcisy a další cibuloviny
Společně s ochlazováním přichází také
čas sázení jarních cibulovin, jako jsou

RECEPT

bledule, sněženky, kosatce, okrasné česneky, tulipány, hyacinty, krokusy, lilie
či modřence. Ještě v teplých zářijových
dnech máte možnost vysadit narcisy.
Než začnete s výsadbou, záhon zryjte
a nakypřete. Přidejte kompost a cibuloviny navlhčete přípravkem proti tvorbě
hub, pak je teprve vysaďte.
Dbejte ale na dostatečnou hloubku. Malé cibule sázejte přibližně 7 cm
pod zem,
ty větší pak
do 15 cm.
Při mělčím
usazení by
příliš vnímaly
výkyvy teploty,
hlubší by zamezovalo
správné tvorbě květů. Cibuloviny se obvykle sáze-

jí do skupin podle druhu. O vzdálenosti
mezi jednotlivými kusy rozhoduje opět
velikost cibule. Těm malým, jaké mají
bledule nebo sněženky, postačí 5 cm,
velké se spokojí s deseticentimetrovými odstupy.

Na špenát je stále ještě čas
Na podzim se počasí podobá tomu jarnímu a také poskytuje podobné podmínky
pro sázení. Proto je možné například sklízet česnek a krátce poté ho začít znovu sázet, ovšem to až v listopadu. Přes zimu samozřejmě hrozí silné mrazy, které cibulku zničí. Pokud ji ale zasadíte dostatečně
hluboko, cibulka přežije. Konkrétně česnek sázejte pět až osm centimetrů
pod zem. Jestli si chcete ještě vypěstovat zeleninu na zimu, máte
šanci právě v září. V tuto dobu,
kdy je ještě teplo, vysejte špenát, a to do třícentimetrové
hloubky 15 až 20 cm od sebe.
Už od října čekejte sklizeň.

Trávník a stromy

ILUSTR. FOTO | SHUTTERSTOCK

Vysazujte a přesazujte okrasné stromy
a keře jako jehličnany, vřesy, stálezelené listnáče i rododendrony, ale nezapomeňte na vydatnou zálivku. Nezapomeňte na péči o okrasný trávník. Ten v září sečte výhradně na
výšku 2 až 3 cm, přihnojte, případně
ošetřete proti plevelu. (re, iDNES.cz)

Využijte sklizeň hrušek k přípravě slaného koláče se sýrem
Potřebujeme: 1 balení křehkého těsta, 250 ml smetany na vaření, 250 g smetanového sýra, 100 g sýra s modrou plísní, 3 velká
vejce, sůl, bílý pepř, 3 až 4 malé hrušky. Postup: Troubu předehřejeme na 180 °C. Koláčovou formu vymažeme tukem a vyložíme těstem, kousky těsta přesahující okraje odřízneme a přimáčkneme ke kraji. Dno těsta vyložíme pečicím papírem a zatížíme suchými fazolemi. Těsto předpečeme asi 10 minut se zátěží, pak odstraníme pečicí papír s fazolemi a pečeme dalších pět
minut bez zátěže. V misce promícháme smetanu s Lučinou a najemno nastrouhaným sýrem s modrou plísní. Přimícháme vejce, podle chuti osolíme a opepříme. Hrušky omyjeme, pokud mají hezkou tenkou slupku, tak je jen nakrájíme na čtvrtky, zbavíme jádřince a pokrájíme na tenčí plátky. Předpečené těsto naplníme sýrovou směsí, poklademe plátky hrušek a dáme péct
na 30 až 35 minut. Koláč můžeme podávat teplý i studený nebo vychlazený. Tip na závěr: Dno předpečeného korpusu pokryjte opečenými kostičkami slaniny nebo nasekanými vlašskými ořechy.
Recept: Ilona Smetanová, foto: Profimedia
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Za účet
s ČSOB Smart

OD ČTVRTKA DO ÚTERÝ
22. 9. – 27. 9. 2022
28. 9. ZAVŘENO

75%
sleva

Zvířátka z českého
venkova.

OPLATKA KATKA ENJOY
různé druhy | 40 g
100 g 9,75 Kč

TAVENÝ SÝR BONI
různé druhy
150 g | 100 g 11,27 Kč

Máme pro vás
2 000 Kč
Akce platí od 29. 8. do 31. 10. 2022.

3,90
6,90�

43%

16,90
21,90

22%

19,90

24,90
39,90

SCHWARZWALDSKÁ
ŠUNKA
krájená,
100 g vyrobeno
ze 128 g masa
100 g

Poštovní spořitelna je obchodní značka
Československé obchodní banky, a. s.

jen za
10 bodů

43,90

37%

RELAX
vybrané
druhy
1l
PAPRIKA
ČERVENÁ
volná
cena za 1 kg

39,90
69,90

ilustrační foto

www.csob.cz/vyhodyprovsechny

54%

42%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády. Fotografie mohou být ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
*Sleva je poskytována za body za nákupy v prodejnách Penny Market. Body za své nákupy můžete
získat do 26. 10. 2022. Získané body lze uplatnit do 2. 11. 2022. Akce platí do vyprodání a vydání zásob
v jednotlivých prodejnách Penny Market s. r. o. Částka pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev,
částek za vratné obaly a loterijní služby. Podrobná pravidla na www.penny.cz.

HUDEBNÍ IMPULSY

Z Úval do největší arény
JOSEF VLČEK

Dnes je Divokej Bill ostřílená kapela
se sedmi alby a více než tuctem hitů, kterým se říká trvalky, protože v rádiích nikdy nezapadly a běžně se hrají dodnes.
Tou první rádiovkou bylo Znamení. Vašek Bláha se v několika rozhovorech nechal slyšet, že bylo neuvěřitelné uvědomit si sílu rádia. Přestože měla v té době
kapela stovky odehraných koncertů, Znamení úplně posunulo vnímání Billů u publika. Zatím poslední takovou trvalkou
bylo Tsunami, které bylo na vrcholu rádiových rotací v letech 2018 až 2020.
Obraz valící se katastrofy jako kdyby
předpověděl blížící se vlnu covidu.

T

ento týden si patrně udělá Vašek
Bláha radost novou kytarou.
Frontman kapely Divokej Bill slaví 24. září narozeniny a stalo se zvykem,
že si k nim nadělí nový kousek do sbírky
kytar. Už jich má doma 45. A kdoví, třeba se mu povede sehnat kytaru z roku
1976, kdy se narodil. Má prý na ni velký
zálusk. Kytaristou chtěl být odjakživa,
ambici zpěváka ale neměl. Otec tří dcer,
motorkář, cestovatel a původně i umělecký truhlář má za sebou Divoký léto s kapelou a teď se všichni chystají znovu dobít O2 arenu. Tentokrát na Českém
mejdanu s Impulsem už 15. října.
Divokej Bill je osmičlenná muzikantská parta, která pochází z Úval u Prahy.
Jen pro zajímavost, její název byl prý původně provizoriem a figuroval v jedné
z jejích prvních písní. Vznikla v roce
1998 a o dva roky později vydala s velkým úspěchem první desku Propustka
do pekel. Z ní pocházející písnička Plakala se navíc stala jednou z nejpopulárnějších písní roku 2000. A nesmí chybět na
žádném z koncertů kapely. Divokej Bill
se totiž svým stylem dokonale trefil
do vkusu českého publika. Vyplnil prostor mezi keltským punkem inspirova-

Nejlepší cover Karla Kryla
FOTO | MAFRA

ným Třemi sestrami a moravským folklorem, který v rockových úpravách hrává
Čechomor. Je v něm trochu hospodského šramlu, v němž nesmí chybět housle
a tahací harmonika, stejně jako elektrických a akustických kytar melodického
rocku. Kapela navíc vždycky hrála
s okouzlující energií a dokázala ji přelít
i na své posluchače. A co bylo důležité
a v tehdejších českých poměrech nevídané, svou energii dostala i na své desky.

Bláhova kapela má v sobě odjakživa
cosi chlapského tak, jak to slýcháme
v mnoha lidových písních. Často se
v nich objevuje například pro rockovou
hudbu neobvyklé vojenské téma. Třeba
známý Batalion z roku 2009 líčí návrat
poslední jednotky z války očima jednoho z těch, kdo pochodují městem.
A tak, jak je u „Billů“ zvykem, prolíná se v protiválečné skladbě radost z přežití se smutkem a bolestí z toho, co vojáci v bojích prožili. Ale stejně hořkosladké bývají i jejich milostné písně. Typic-

kým příkladem je například Malování
nebo další známý hit Pocit.
Vašek Bláha je autorem většiny skladeb Divokýho Billa, těch bolavých
i těch radostných, jako je hned po Plakala statisticky nejpopulárnější píseň Čmelák. Přesto si jeho kapela získala velký
respekt také jednou přejatou písní.

„

Až hit Znamení
posunul
vnímání „Billa“ u publika.
V roce 2014 nahrála s lehce folkově-countryovým nádechem píseň Karavana mraků. Jejich snímek bývá dodnes
považován za vůbec nejlepší coververzi
skladby Karla Kryla – a že pokusů nově
interpretovat Krylovy písně se za posledních třicet let objevilo více než dost.
Poslední kolekci nových písní vydal
Divokej Bill před pěti lety, a proto se
očekává, že je nejvyšší čas, aby skupina
v blízké době vydala nové album. Navíc oslaví v příštím roce 25 let. Zrovna
Český mejdan s Impulsem patří mezi ta
ideální prostředí, kde by mohli Bláha
a jeho parta nějakou novinku naživo
představit našlapané hale.

Slavný orchestr Karla Vlacha omlazuje
ČR | Orchestr Karla Vlacha funguje od roku 1939,
má za sebou statisíce najetých kilometrů za posluchači
po celém světě. Pravidelně s ním vystupovali Josef
Zíma, Yvetta Simonová či Pavlína Filipovská. A právě
oni před několika dny symbolicky předali žezlo mladší
pěvecké generaci.
Od nastávající sezony se novými tvářemi orchestru
Karla Vlacha stávají Václav Noid Bárta a Tereza Mašková. „Je to velká zodpovědnost po takových velikánech převzít repertoár, ale kolena se nám neroztřásla,“
svorně uvedli oba protagonisté.

„Orchestr Karla Vlacha pro mě znamenal všechno.
Zpívala jsem předtím s orchestrem Zdeňka Bartáka,
ale pak jsem dostala nabídku od Karla Vlacha, což pro
mě bylo něco jako obrovské vítězství. Přijít jako mladá holka do tak výborné kapely nebylo jen tak, ale
zvládla jsem to,“ svěřila se Yvetta Simonová.
„Učila jsem se stále nové písničky, hlavně duety
s Milanem Chladilem. Nás dva dal dohromady Vladimír Dvořák, který v Československém rozhlase tehdy
uváděl pořad Posloucháte orchestr Karla Vlacha a pozval si mě tam,“ dodala Simonová a prozradila také, že

zpívání pro ni bylo v životě vším. „Nejlepší v životě
pro mě byla práce. Byla jsem do ní tak ponořená, že
jsem jednou na Vánoce někde vystupovala a zapomněla jsem udělat bramborový salát. Musela jsem ho koupit,“ dodala zpěvačka.
Orchestr Karla Vlacha získal kromě čerstvých pěveckých posil také novou domovskou scénu. Nově
bude pro zkoušení, tak pro koncerty a veřejné produkce využívat prostory Kongresového centra. Premiérový jarní galakoncert v novém působišti se chystá
16. dubna 2023.
(iDNES.cz)
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I ŽALUZIE
I VRATA
I DVEŘE
I ROLETY

PORAZTE INFLACI
A UŠETŘETE NA ENERGIÍCH

Akce platí do 31.10.2022.

www.lomax.cz
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DOBRÁ RADA
z lékárny

sme sice lékárna na internetu – dokonce ta největší
v ČR, ale i u nás jsou základním kamenem týmu lékárníci. Stejně jako v každé jiné lékárně. Vždyť bez nich
by Lékárna.cz nebyla lékárnou! Sám jsem profesí lékárník a preferuji to odvěké poslání poradit lidem tak
dobře, aby se uzdravili z nemoci nebo si posílili zdraví.
Trápí něco se zdravím i vás? Tak nám klidně napište,
zavolejte nebo využijte chat. Rádi pro každý váš zdravotní problém najdeme řešení, prověříme skladbu léků,
které užíváte, vybereme vhodné doplňky stravy nebo
vám sestavíme na míru ideální mix včetně režimových
opatření. Poradenská služba Lékárna.cz je pro každého zdarma a navíc nemusíte za námi nikam chodit,
stát ve frontě s nemocnými: naše lékárníky oslovíte
jednoduše mailem nebo přes chat z webu Lékárna.cz.
Dostanete tolik času, kolik budete potřebovat, abyste
dobře porozuměli doporučením. Jsme si jisti tím, co
vám doporučujeme, i tím, že touto individuální péčí
o vás významně předbíháme ostatní lékárny.
GARANCE DOBRÉ RADY
A mám pro vás ještě jeden tip: využijte Garanci dobré rady. Když si totiž koupíte na Lékárna.cz to, co vám
pro zlepšení zdravotního stavu náš lékárník doporučí,
dáváme vám garanci, že se váš stav zlepší. Takže když
doporučený postup„nezabere“, i když jste se léčili podle našich rad, můžete do 30 dnů požádat o vrácení
peněz, které jste na základě naší rady na Lékárna.cz do
24 hodin po poradě utratili za doporučené léčivé přípravky. Tak pevně si stojíme za tím, co přesně pro vaše
zdraví vybereme a radami, které přidáme! Důležitá je
i vaše zpětná vazba o průběhu léčby: lékárník může
přidat další doporučení, nebo vás poslat k lékaři. A taky
je to signál, zda radíme pacientovi srozumitelně, případně i námět pro inovace léčivých přípravků. Věřte,
že jsme ještě nikomu peníze nevraceli! Přesná pravidla
najdete na www.lekarna.cz.
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MODERNÍ LÉKÁRENSTVÍ
Garance dobrých rad je unikátní služba lékárníků v Lékárna.cz, nepodporuje zbytečnou spotřebu léčivých
přípravků, snaží se vést nemocného i k režimovým
opatřením. Rádi pomůžeme každému s jeho cestou
ke zdraví.

É RA

PharmDr. Vladimír Finsterle
lékárník a zakladatel Lékárna.cz

CNN PRIMA NEWS
TELEVIZNÍ ZÁKULISÍ

Volby živě:
Obří studio
v nové podobě

V

olby jsou tady! Už dnes, v pátek
23. září, začnou lidé po celém
Česku volit místní zastupitelstva
a třetinu Senátu. Volební místnosti se
uzavírají v sobotu ve 14 hodin a nedlouho poté začnou z Českého statistického
úřadu proudit první předběžné výsledky
z jednotlivých volebních okrsků. Komunální volby jsou co do orientace ve výsledcích velmi komplikované. Zvlášť
velká výzva je to pro televizní vysílání.
CNN Prima NEWS proto přichystala
zbrusu nové volební studio s pěti moderátory a dechberoucím kontinuálním přísunem informací. Kamera bude studiem
doslova prolétávat a střídat pohledy
na jednotlivé moderátory, kteří budou
zrovna mít ty nejaktuálnější informace.
Rozsáhlé volební studio odstartuje v sobotu v 11:00. A nabídne velmi zajímavou
podívanou i vzhledem k aktuální energetické krizi, která by mohla zamíchat volebními preferencemi napříč Českem. Diváky přivítá pětice moderátorů ve složení
Terezie Tománková, Petr Suchoň, Markéta Fialová, Petr Převrátil a Natálie Pančochářová, kteří budou po celý den informovat o všem důležitém.
Oblíbená moderátorka politických debat Terezie Tománková si bude do studia zvát nejen politiky, ale také experty,
se kterými promluví o vývoji hlasování
a možných dopadech nového uspořádání zastupitelstev na náš život.

Jen pár metrů od Terezie bude Petr Suchoň u interaktivní obrazovky průběžně
zásobovat diváky analýzami výsledků
a rozebírat možné rozložení sil v jednotlivých obcích s pomocí Prima tužky.
Opět jen kousek to bude mít kamera
na své cestě po studiu k boční velkoplošné obrazovce a Markétě Fialové, která bude jako už tradičně informovat
o nejaktuálnějších průběžných výsledcích.

Start v sobotu v 11 hodin
Chybět nebude ani detailní pohled
na souboje v senátních volbách. Kdo se
bude přibližovat ke druhému kolu a kdo
naopak směřovat k porážce, probere
u další velkoplošné obrazovky moderátor Petr Převrátil. A důležitá je i atmosféra ve společnosti. Jak volby vnímají lidé
po celém Česku? Co zajímavého se stalo ve volebních místnostech? Sociální
sítě a internet bude přímo ve studiu sledovat Natálie Pančochářová.
V pohotovosti bude samozřejmě i zástup krajských reportérů CNN Prima
NEWS. Ti budou ve volebních štábech
největších politických stran a hnutí a budou pravidelně živě vstupovat ze všech
krajů po celé České republice.
(ms)
Volební studio v novém kabátě startuje už v sobotu v 11:00 na CNN Prima NEWS.
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PRO ŽENY, KTERÉ ZÁŘÍ
BUĎTE HŘÍŠNĚ SEXY

Každá žena touží po bujném a zdravém dekoltu,
avšak příroda nebývá ke všem ženám spravedlivá.
Proto je zapotřebí přírodě trochu pomoci.
Proměňte svůj sen o dokonalém poprsí v realitu díky produktu
Decolen Forte. Doplněk stravy z lékárny, jehož přírodní složení
ze semen vinné révy, chmelu otáčivého, sóji a extraktu ze lnu
setého, chrání a p
podporuje
prsní tkáně. Navíc má p
pozitivní
p j zdraví p
vliv na plnost, pevnost a celkové zdraví prsou a pomáhá snížit
negativní účinky
ky hormonální nerovnováhy.

NOHY
OHY JAKO
ONVE?
KONVE?
KONCUJTE
SKONCUJTE
S OTOKY
ONOPÍM!
KONOPÍM!

Trápí
ápí vás
otoky
oky
a pocit
těžkých
žkých dolních
končetin?
nčetin? Máte
dojem,
jem, že nosíte
na nohou konve a vaše lýtka hyzdí křečové žíly?
ž
Skoncujte
oncujte s problémy konopím!
Konopné
okamžitou
nopné mazání Venosil s chladivým efektem poskytuje
kytuje oka
amžitou úlevu a osvěženíí
pro nohy bez otoků, křečových žil, metliček nebo pocitů těžko
těžkosti. Venosil obsahuje uni-kátní
ní kombinaci konopného oleje a jedle sibiřské doplněnou o rutin, kostival, arniku, fe-nykl, řepík, mátu a měsíček. Dlouhodobá péče a jemná masáž nohou Venosilem přispívá
ke zmírnění obtíží a celkově lepšímu stavu dolních končetin.

ZALIJ VLASY, AŤ HUSTĚ ROSTOU!
ZA
Jsou
Js vaše vlasy slabé, řídké, bez objemu
a nadměrně
vypadávají? Dopřejte
n
jim vydatnou zálivku sérem
Vlasové
hnojivo!
l

e
Konopná úleva pro vaše nohy je dostupná v lékárnách a zdravých výživách také ve
formě spreje s aplikací bez nutnosti roztírání.

NÁVALY HORKA? POCENÍ?
POMOC, MENOPAUZA!

Pozorujete na sobě poslední dobou návaly
horka,
á l h
k nadměrné
d ě é poce-ní, změny nálady, nespavost, zhoršení libida nebo přibírání na váze??
Může za tím být menopauza, které se obává každá žena ve středním
věku. Máme pro vás ověřené řešení, jak s projevy menopauzy zatočit
jednou provždy!
Nenechte se dále týrat menopauzou a vyzkoušejte Elli MenoOsteo FORTE nabízející
komplex důležitých látek pro ženy v menopauze i po ní. Díky extraktu z jetele lučního
pomáhá udržovat klidný a pohodlný přechod. Extrakt ze šištic chmele otáčivého zase
napomáhá ženám vyrovnat se s návaly horka, pocením, neklidem či podrážděností.
Doplněk stravy obsahuje také vitaminy D3 a K2 a vápník, který je potřebný pro zdraví
kostí. K dostání v lékárně.

Sérum Vlasové hnojivo představuje
dstavuje koncentrovanou péči
o slabé a řídké vlasy s tendencí vypadávat. Jeho složení spojuje
účinky kofeinu a komplexu HustoplexTM do mimořádně koncentrované bezoplachové péče. Díky tomu sérum zajišťuje rychlý
a výrazný nástup účinku i při problémech s intenzivním vypadáváním, řídnutím a oslabením vlasů. Vyzkoušejte také Vlasové
hnojivo v podobě šamponu či tablet. Kompletní portfolio značky Vlasové hnojivo najdete v lékárnách a zdravých výživách.
HUSTÉ SLOŽENÍ, HUSTÝ VÝSLEDEK
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František Filipovský
Po třicítce hrál víc než přesvědčivě studenty, okolo osmdesátky
sršel elánem ve slavných komediích o „básnících“ po boku mladého
Pavla Kříže. František Filipovský, od jehož narození právě dnes
23. září uplynulo 115 let, patří k nezapomenutelným legendám
českého filmu a divadla. Jak se mu hrálo před T. G. Masarykem,
díky čemu získal možnost dabovat Louise de Funèse a komu fandil
v pražském fotbalovém derby? Zavzpomínejte s 5plus2.

Text: mb Foto: archiv MAFRA, ČSFD.cz, Wikipedia

Z KOMPARSISTY NESTOREM
NÁRODNÍHO DIVADLA
K uměleckému prostředí měl František
Filipovský blízko už jen proto, že jeho
otec vyučoval zpěv, hru na housle či
klavír a věnoval se také chrámovému
sboru. „Jako malý kluk jsem se neustále
pohyboval kolem kostelních kůrů. Tehdy
to byla vlastně jedna z mála možností,
jak rodiče mohli v dětech rozvíjet hudební nadání. A já zpíval rád,“ vyprávěl
Filipovský v knize Jiřího Tvrzníka Komik
se vrací. Přes dětské loutkové divadélko
tento rodák z východočeské Přelouče
přičichl k hereckému prostředí a se
skutečnými divadelníky si pak poprvé
zahrál před diváky coby sextant pardubického gymnázia. Lhostejno, že to
byla jen epizodní rolička, a to ještě jako
záskok za nemocného herce. Ani sám
Filipovský tehdy jistě nesnil o tom, že
v budoucnu nastoupí do Národního divadla a stane se jeho pevnou součástí
po 47 let.

„CO VLASTNĚ UMĚJ?“ VÍTALI
WERICH S VOSKOVCEM

LAKOMEC POZVÁNKOU K DABOVÁNÍ
LOUISE DE FUNÈSE

Když Filipovský nastoupil do legendárního Osvobozeného divadla v roce 1932, Jan Werich s Jiřím
Voskovcem jej uvítali bez zbytečných zdvořilostí.
„Co vlastně uměj?“ onikal Werich záměrně přehlíživě o dva roky mladšímu novému kolegovi. Voskovec se k onikání přidal, ale zároveň se na Františka
usmíval, aby ho nevyplašili zase až tak moc. Byla
to prostě taková „mazácká hra“. Na snímku je vlevo
František Filipovský jako velekněz Ratata a Hana
Vítová coby otrokyně Onomatopoe ve hře Osvobozeného divadla Caesar z roku 1932, kdy Filipovský
do zdejšího souboru nastopil. Právě na prknech
Osvobozeného divadla měl Filipovský možnost
zahrát si i před zraky prezidenta T. G. Masaryka,
kterého do divadla pozval celý ansámbl. „Nikdo moc
nevěřil, že by pozvání přijal. Jenomže prezidentova
kancelář téměř obratem oznámila, že ano. Když pak
přicházel do speciálně připravené lóže, vyprodaný
sál povstal a vítal ho dlouhým potleskem. Také my
jsme stáli před oponou a tleskali,“ líčil Filipovský
a nezapomněl dodat, že TGM poté nechal do divadla poslat vzkaz, že se mu hra Svět za mřížemi líbila.

Že je František Filipovský francouzskému herci Lousi de
Funèsovi podobný nejen fyziognomicky, ale také hlasově,
to ví asi každý. Ovšem impuls k tomu, že právě Filipovský
dostal na počátku 70. let nabídku tohoto skvělého francouzského herce a komika dabovat, vzešel z jiné situace.
„Dabingoví režiséři na to přišli jednoduše – František Filipovský na divadle hrál mimo jiné Harpagona v Mollièrově
komedii Lakomec. A právě tuto roli si ztvárnil de Funès
na filmovém plátně ve snímku, který dokonce sám režíroval. Podle vzpomínek pamětníků stačilo jen vzájemně porovnat výkony
obou komiků v Lakomci. Našly se totiž celé desítky společných momentů, které oba herci zahráli naprosto
shodně,“ vysvětlila v knize František
Filipovský – Velký herec malých rolí
autorka Jana Divišová.

NA ROLI STUDENTA STARÝ
I MLADÝ ZÁROVEŇ
Při natáčení slavných studentských komedií Škola
základ života (1938) a Cesta do hlubin študákovy
duše (1939) bylo Filipovskému 31, respektive 32 let.
Přesto podobně jako ještě o skoro rok starší Ladislav
Pešek postavy otravných šprtů sehrál naprosto brilantně. Jejich filmový profesor Jaroslav Marvan byl
přitom jen o šest let starší. Je proto paradoxní, že už
v roce 1932 Filipovský neprošel konkurzem na roli
studenta ve snímku Před maturitou s odůvodněním,
že je na roli oktavána už příliš starý.

K VITALITĚ ZDRAVOU CHŮZÍ
A KOUŘENÍ NAVZDORY
Ačkoliv se jeho věk již blížil pětaosmdesátce, mnozí kolegové obdivovali Filipovského vitalitu. „Že mám recept
na stáří? To je bláhová představa, fyzicky už spoustu
věcí nezvládám,“ reagoval, aby ovšem jedním dechem
dodal, že má asi šťastnou náturu, protože ho to nijak
nedeprimuje a nemoci si nepřipouští. „Zatím to jde a stačí
mi k tomu jen přirozená obliba rychlé chůze. Jiný recept
nemám a příklady vzorné životosprávy, která by zdůvodňovala svěžest mého poměrně vysokého věku, také určitě
nemám. Málokdy se pořádně vyspím, jím nepořádně
a docela bezuzdně kouřím. Z neřestí nevyznávám jen
alkohol,“ uvedl kumštýř, který podle svých slov nikdy
nebyl opilý.

„KÉŽ JSOU VŠICHNI MOJI BLÍZCÍ
SPARŤANI,“ PŘÁL SI
Rtuťovitý herec patřil k milovníkům fotbalu, klubem jeho
srdce byla Sparta. „Na zájezdech jsem v hotelích zpravidla
sdílel společný pokoj s Martinem Růžkem. Slávista každým
coulem. To je snad jediné, co mě na něm mrzí, protože
bych si přál, aby všichni lidé, které mám rád, byli sparťani,“ zasnil se Filipovský, který ale smutnil nad tím, že se
Slavia byla nucena přestěhovat z Letné do Vršovic. „To letenské sousedství mělo v sobě cosi pikantního a umocňovalo rivalitu obou věčných soupeřů,“ vysvětloval.
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Pastinák třikrát jinak

Dá se jíst vařený i syrový
a v kuchyni z něj můžete
připravit skvělou přílohu
k masu stejně jako třeba
bábovku. Čas na sklizeň
pastináku bohatého
mimo jiné na vlákninu
je právě nyní, v září.

Pastináková bábovka
s ořechy a rumem
FOTO | MAFRA

Pastináková kaše s uzeným a pečenými jablky
Na 4 porce potřebujeme: 600 g pastináku, 250 g moučných brambor, sůl, 100 g másla, 150 ml
mléka, 600 g uzeného masa, 2 lžíce medu, pepř, 2 jablka, 2 lžíce hnědého cukru, 2 lžíce oleje.
Postup: Pastinák i brambory oloupeme a každé zvlášť nakrájíme na kostky. V hrnci přivedeme
k varu osolenou vodu, nasypeme do ní pastinák a vaříme do poloměkka. Přidáme brambory
a společně dovaříme. Scedíme a pak prolisujeme přes jemné síto do mísy nebo rozmixujeme.
Přimícháme 40 g rozpuštěného másla, teplé mléko a osolíme. Uzené nakrájíme na plátky,
potřeme medem, posypeme drceným pepřem a necháme odležet. Jablka rozkrojíme podélně
na polovinu a potom nakrájíme na plátky. V pánvi rozehřejeme část másla (asi 40 g), přisypeme
cukr a necháme zkaramelizovat. Přidáme jablka a zvolna je v karamelu podusíme. V pánvi
nahřejeme olej a maso v něm z obou stran zvolna opečeme.
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Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 38 %
SELVO i4500

56 650 Kč

34 990 Kč
Snadné složení do rozměru 62x36x78 cm
(kolečkový kufr)
odpružená kola překonají i prahy
výkonný pohon 2x 250W ovládaný joystickem
vyzkoušení ZDARMA

Potřebujeme: 100 g rozinek, 2 lžíce rumu,
280 g pastináku, 5 ks vajec, 250 g másla,
200 g moučkového cukru, 1 sáček
vanilkového cukru, 100 g nastrouhaných
vlašských ořechů, 120 g zakysané smetany,
420 g hladké mouky, 1 sáček kypřicího
prášku, sůl, moučkový cukr na posypání,
tuk a hrubou mouka na formu.
Postup: Rozinky propláchneme teplou
vodou, nasypeme do misky, přelijeme
rumem a necháme nabobtnat. Pastinák
oloupeme a nastrouháme najemno. Vejce
rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků.
Z bílků připravíme tuhý sníh. Změklé máslo
vyšleháme s moučkovým i vanilkovým
cukrem a žloutky do pěny. Přidáme ořechy,
pastinák a zakysanou smetanu. Do hmoty
lehce vmícháme bílkový sníh a nakonec
do ní zapravíme mouku prosátou s kypřicím
práškem a špetkou soli. Bábovkovou formu
vymažeme tukem, vysypeme moukou
a naplníme těstem. Pečeme je ve vyhřáté
troubě při 150 °C asi 50 minut. Po upečení
necháme bábovku krátce vychladnout
ve formě, pak ji vyklopíme na kovovou
mřížku a necháme vychladnout úplně.
Poté bábovku pocukrujeme.

Vepřová panenka
s pastinákovými frity

nosnost 100 kg
hmotnost vč. baterií jen 31 kg (26 kg bez)
nový výrobek
dojezd 30km
baterie Li-Ion 2x24V 13Ah (624Wh)
rozměry: d 110 cm, š 62 cm, v 96 cm
sedák: h 45 cm, š 45 cm, výška od země 52 cm
nemusíte do obchodu objednejte si předvedení

Vlašim

Havlíčkův Brod, Pražská 3807
Jihlava, Fritzova 4260/4
ADOVE s.r.o.
tel.: 737 007 875

CYKLOŠVEC,
Na Potoce 225,
tel.: 317 844 116,
603 879 634

Libice nad Cidlinou

Praha - V.Chuchle

VARI, a.s.,
Opolanská 350,
tel.: 325 607 336, 325 607 346

BG Technik cs, a.s.,
U závodiště 8/251,
tel.: 606 756 599

Další nejbližší prodejny: Pardubice,

Hradec Králové,
Ústí nad Orlicí a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Potřebujeme: 600 g vepřové panenky,
2 lžíce olivového oleje, 1 lžičku sušeného
česneku a dvě citronové šťávy, čtvrt lžičky
drcených chilli papriček, sůl. Na frity:
3 velké pastináky, 1 lžičku sladké papriky,
2 lžíce olivového oleje. Na pesto:
50 g mandlí, hrst listové petržele, 2 lžíce
olivového oleje a citronové šťávy.
Postup: Panenku potřeme olejem
rozmíchaným se sušeným česnekem,
citronovou šťávou, chilli a solí. Necháme
odpočinout. Na frity oloupeme pastinák.
Na struhadle nebo nožem ho nakrájíme
na tenké hranolky. V míse je smícháme
s paprikou, solí a olejem. Rozprostřeme na
plech vyložený pečicím papírem. Vložíme
do trouby vyhřáté na 200 °C a pečeme asi
15 až 20 minut, až budou měkké.
Zahřejeme grilovací pánev. Položíme
na ni připravenou panenku a opékáme ji
ze všech stran, celkem asi osm minut.
Pánev sundáme z ohně a maso na ní nechte
chvilku odpočinout. Připravíme si pesto.
Všechny potřebné suroviny vložíme do
robota s noži a rozmixujeme na hrubou
pastu. Pokud je potřeba, přidáme trochu
vody. Panenku naporcujeme. Servírujeme ji
se zeleninovými frity a mandlovým pestem.
Zdroj receptů: Kulinární studio MAFRA
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Keramická dlažba je ideální
řešení do interiéru i exteriéru
P

ři pořizování domu či bytu je
dnes již běžným požadavkem
mít alespoň malý kousek místa
pro venkovní relaxaci. Jinak řečeno, balkon či terasa je pomyslná místnost navíc, se kterou se však předem počítá. Zároveň jde o poměrně unikátní prostor,
který na nás působí při pohledu zvenku
i zevnitř budovy. Měli bychom tak usilovat o to, abychom celkový charakter interiéru i exteriéru funkčně a esteticky
propojili.
Ideální řešení podlahových povrchů
zde představuje kvalitní keramická dlažba. Ta kromě možnosti všestranného využití spojuje i celou řadu dalších výhod.
Je odolná, atraktivní, nenáročná a nabízí nepřeberné množství formátů, stylů
či barev. Velmi elegantním dojmem působí například série SHIREEN v oblíbeném designu dřeva. Oproti přírodnímu
materiálu má však mnohem vyšší životnost a menší nároky na údržbu. Navíc
dřevěný obklad sám o sobě vyvolává pocit tepla a útulna. Skvěle se tak hodí
do prostoru uvnitř i ven.

vat zvýšenou pozornost také vlastnímu
bezpečí. V místech, kde je přirozená vlhkost, je žádoucí též speciální glazura,
která zamezí uklouznutí. Dlaždice s protiskluzovou úpravou tak umožňují bezpečný pohyb při chůzi naboso i v obuvi.
Nejlepším řešením pro terasy a balkony se tak stávají mrazuvzdorné, slinuté,
glazované dlaždice. Kombinaci všech
vyjmenovaných vlastností a krásnou kamennou texturu nabízí například série
BODO nebo URAL od renomovaných
španělských výrobců. Navíc pod sérií
URAL nabízíme i tzv. Modulární = Multiformátovou dlažbu.

„

Odolá i nepřízni počasí

Keramická
dlažba je
odolná, atraktivní,
nenáročná a nabízí
nepřeberné množství
formátů, stylů či barev.
Hodí se do prostoru
uvnitř i ven.

Dalším předpokladem pro dlouhou životnost venkovní dlažby je vysoká otěruvzdornost. Nejlepší volbou je slinutá
dlažba, která je dostatečně tvrdá, pevná,
otěruvzdorná a zároveň méně nasákavá.
Garancí kvality je totiž i tzv. index nasákavosti neboli mrazuvzdornost.
Pro exteriér volíme ideálně slinuté dlaždice s nasákavostí nižší než 0,5 %. Mrazuvzdorná dlažba bude spolehlivě odolávat nepřízni počasí, je však třeba věno-

Tato dlažba představuje originální
design díky skladbě různých formátů.
Každé balení obsahuje nakombinované
dlaždice různých velikostí (50x50,
25x50 a 25x25 cm). Výhodou tedy je,
že nemusíte kupovat jednotlivé velikosti a následně je kombinovat. U modulární dlažby je již máte v patřičném poměru připraveny v jednom balení. Více informací na www.sapho.cz.
(ks)

Dlažba SHIREEN GREY

Dlažba URAL MODULAR

Obklady a dlažba BODO

INZERCE

www.sapho.cz

koupelny, které mají styl
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Náš kraj Střední Čechy
Co chystají středočeská divadla
● Pěšky přes dva Blaníky či na Okoř
●
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Svatováclavská pouť
● Kam s dětmi, když prší
●

Inzerce

Podzim v Kutné Hoře

ek

Všechna roční období historickému městu Kutná Hora sluší, ale podzim
je ve městě zapsaném na Seznam světového dědictví UNESCO obzvlášť
působivý. Podzimně zbarvené stráně doslova vybízejí k procházkám
a vícedenním výletům. Kromě návštěvy kutnohorských památek se
můžete vydat na příjemnou vycházku údolím říčky Vrchlice nebo prozkoumat jednu z nejstarších částí Kutné Hory Sedlec a poblíž národní přírodní památku Kaňk s rozhlednou na vrchu. Pokud by vám výletní plány
přerušila nepřízeň počasí, zařaďte do svého programu návštěvu místních
h
muzeí.
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Prohlídka s vůní čokolády na vás čeká v Muzeu
čokolády & čokoládovně a připomene doby, kdy
kutnohorská čokoládovna pod značkou Lidka
byla známá takřka po celém světě. Ta nyní po
obnovení výroby sbírá prestižní ocenění pro nejlepší čokolády vůbec, naposledy letos v červnu
získala 8 medailí včetně jednoho zlata na prestižní International Chocolate Awards. Mlsné jazýčky
navíc mohou po předchozí rezervaci absolvovat
i degustaci širokého výběru čokolád.
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Doslova o pár uliček
vedle vás tentokrát
vůně inkoustu a tiskařské
barvy zavede na další působivé místo, a to do Knihtiskárny. Expozice historie knihtisku představí autentické tiskařské str
stroje, příběh
podniku
rodinného
založenéh
ho v roce
1920 a zájemci si
mohou
vytisknou
ut na památku
i vlastní pohlednici.
n
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Po
outavou výpravu (nejen) do historie kutnohorského stříbra
naabízí expozice Vlašského dvora. Navštívíte-li navíc Vlašský dvůr
v so
obotu 1. října, nevynechejte 1. keramický trh pořádaný přímo na
nádvvoří. Součástí doprovodného programu bude dílnička pro děti
a ukázka středověké ražby pražských grošů.

• Knihtiskárna, www.knihtiskarna.cz
Využijte nadcházejícího podzimu a přijeďte do
• Muzeum čokolády & čokoládovna, www.chocomuseum.cz
Kutné Hory, kde se budete cítit jako doma
• Vlašský dvůr, www.pskh.cz
• Infocentrum Kollárova ulice 589, 284 01 Kutná Hora
a kam se budete rádi vracet!
• Infocentrum hlavní nádraží ČD, K Nádraží 2, 284 03 Kutná Hora – Sedlec

www.kutnahora.cz
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Divákům nabídnou
sex, ďábla i Adinu

Kladenské a mladoboleslavské divadlo se pilně připravují na premiéry
inscenací o osobnostech, které mají ke středním Čechám silné vazby
TEXT: JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ A ROBERT BOŽOVSKÝ FOTO: TOMÁŠ GLASBERGER, MDK A ARCHIV DIVADEL

S

hodně po dvou premiérách nabídnou do konce letošního kalendářního roku středočeská
profesionální divadla v Kladně,
Mladé Boleslavi a Příbrami. Například soubor kladenského divadla se
nyní intenzivně připravuje na novou hru
Jak jsem potkal ďábla. Je inspirovaná životem a dílem Oty Pavla. Poprvé ji na jevišti uvede ve světové premiéře v sobotu
8. října.
„Hra vznikla na objednávku přímo pro
kladenskou činohru a je poctou jednomu
z nejvýznamnějších českých spisovatelů.
Osudy Oty Pavla, který zemřel na selhání
srdce ve věku nedožitých 43 let, jsou totiž
spjaté nejen s nedalekým Buštěhradem,
ale i celým Kladenskem,“ vysvětluje vedoucí obchodního oddělení a propagace
Městského divadla v Kladně Dagmar
Brandlová.

ÚSPĚŠNÝ, ALE I DEPRESIVNÍ
Jak název hry napovídá, vznikl spojením
jednoho z nejslavnějších spisovatelových děl Jak jsem potkal ryby a citace
jeho vzpomínek na návštěvu olympijských her v rakouském Innsbrucku
v roce 1964, kde ho přepadl první těžký
záchvat maniodepresivní psychózy. Tvůrci tak představí Pavla jako jednoho z našich nejlepších spisovatelů a sportovních
reportérů, ale i jako malého chlapce a člověka zkoušeného vážným psychickým
onemocněním. „Hra kombinuje autobiografické Pavlovy povídky z dětství s dalšími epizodami z jeho života. Čerpali jsme
z různých dokumentů, korespondence a
podobně. Jeho povídky v sobě mají úžasný humor a laskavost, osud mu nicméně
těch hezkých chvil v jeho životním příběhu moc nenadělil. Ve hře je Pavlův humor, ale rádi bychom, aby byli diváci ně-

jak zasaženi jeho osudem, aby pocítili,
čím byla jeho tvorba vykoupena, čím byl
vykoupen jejich čtenářský zážitek,“ popisuje režisér inscenace Petr Svojtka.
Počátkem prosince pak kladenské divadlo uvede druhou premiéru sezony.
Bude jí slavný muzikál Na skle malované
o Juraji Jánošíkovi. Od ledna do června se
pak diváci mohou těšit na další čtyři novinky.

>

HVĚZDA MNOHA TVÁŘÍ NA MLADOBOLESLAVSKÉM
JEVIŠTI BUDOU NARÁZ ČTYŘI ADINY. KAŽDOU
Z NICH ZTVÁRNÍ JINÁ HEREČKA.

INZERCE

Městské divadlo Kladno

108. sezona

Pocta Otovi Pavlovi, jeho dílu, životu a jeho vůli ho žít.

Jak— jsem —
potkal — ďábla
Jiří Janků
Petr Svojtka

světová premiéra 8. října 2022

režie Petr Svojtka

www.divadlokladno.cz
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TŘI MUŠKETÝŘI KLADENSKÉ DIVADLO MÁ VE SVÉM REPERTOÁRU HRU, V NÍŽ SE STŘÍDAJÍ SLOVNÍ SOUBOJE S TĚMI NA KORDY. PŮVODNÍ ROMÁN
ALEXANDRA DUMASE ST. SE DOČKAL MÍRNÝCH ÚPRAV, A DIVÁKŮM PROTO NABÍZÍ NĚKOLIK PŘEKVAPENÍ.

>

JISTĚ, PANE MINISTŘE
V době, kdy už bude probíhat „střídání
stráží“ na radnicích a magistrátech po letošních komunálních volbách, uvede příbramské Divadlo Antonína Dvořáka divadelní verzi kultovního britského televizního seriálu Jistě, pane ministře. A bude
to verze o desítky let mladší, tudíž současná, ostřejší a také sofistikovanější.
Dějová linie zůstává stejná jako u seriálu – dlouholetý opoziční politik Hacker
(Petr Florián) získává po volbách jedno
z ministerstev a s nejlepší vůlí se snaží vymést z něho přebujelou administrativu.
Stálý tajemník ministerstva Sir Appleby
(Jan Konečný), absolutně neúnavný profesionál, má však také svůj trvalý záměr –
koncentrovat moc v rukou státní správy
a vyšachovat ministra ze hry. Protřelý tajemník vychází z předpokladu, že ani
jeho šéf, ani veřejnost by nikdy neměli vědět víc, než je třeba. Jak může nevyhlášený souboj těch dvou dopadnout?
Přestože se děj odehrává v britském, a
tudíž velmi konzervativním prostředí, situace, postavy i vztahy mezi politiky jsou
natolik typické, že i českému divákovi připomenou domácí realitu.
Premiéra komedie Jistě, pane ministře
se uskuteční ve čtvrtek 13. října a v pátek

14. října od 19 hodin na Velké scéně.
V brilantní komedii autorského tandemu
Jonathana Lynna a Antonyho Jaye diváci
uvidí také Kryštofa Grygara v rolích dvou
tajemníků či Martina Holzknechta jako
dva ministry – zahraničí a financí.
A protože bez sofistikovaných poradců
se neobejde britská ani česká politická
scéna, bude mít premiér Hacker „k ruce“
ještě šéfa příbramského divadla Petra
Bednáře coby zvláštního politického poradce.
SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
„Poslední letošní premiérou bude v prosinci komedie Woodyho Allena Sex noci
svatojánské,“ prozradil Petr Bednář.
Filmovou verzi inspirovanou hrou Williama Shakespeara natočil Woody Allen
přesně před 40 lety a z rozdílností tří
párů, které mají společně strávit víkend
na osamělé farmě, těží herci a režiséři stále. Po prvním společném setkání excentrického vynálezce s manželkou, jeho přítele doktora s milenkou a ošetřovatelkou
a stárnoucím filozofem se snoubenkou
se jejich plány zvolna mění a začíná hra,
jež allenovsky vykresluje do hloubky nejisté partnerské vztahy, lásku, sex, vášeň
i nevěru.

NESTÁRNOUCÍ MUZIKÁL
LIMONÁDOVÝ JOE PLNÍ HLEDIŠTĚ
V PŘÍBRAMI I ROK PO PREMIÉŘE.

Náš kraj

Dvě premiéry do konce letošního roku
má naplánované také Městské divadlo
v Mladé Boleslavi. Poslední zářijový pátek uvede další ze svých autorských projektů, který sleduje osudy významné
osobnosti, a to 1000 tváří Adiny.
FEMME FATALE ADINA
Jak už název napovídá inscenace divákům přiblíží mladoboleslavskou rodačku
a prvorepublikovou star Adinu Mandlovou, která patřila mezi nejslavnější české
filmové herečky 30. let minulého století.
Pro řadu mužů byla femme fatale, v soukromí ale bývala osamělá a nešťastná.
První film natočila v roce 1932. Následující roky zažívala strmý vzestup na vrchol
slávy. Ještě rychleji z něj ale padala dolů,
když byla po skončení války v roce 1945
obviněna z kolaborace s Němci a skončila ve věznici na Pankráci. Obvinění jí sice
pro nedostatek důkazů zprostili, ale na
svobodu odešla s doživotním zákazem
činnosti.
Inscenace 1000 tváří Adiny začala vznikat před čtyřmi lety. Umělecký šéf Petr
Mikeska a ředitelka Janeta Benešová tehdy přizvali ke spolupráci režisérku Adélu
Laštovkovou-Stodolovou, jednu z nejvýraznějších osobností současného divadla. Mezi její inscenace z poslední doby
patří Meda, Werich a Marta, uváděné na
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letní scéně Muzea Kampa, na nichž spolupracovala s autorkou Danielou Sodomovou.
Osvědčené tvůrčí duo Laštovková-Stodolová – Sodomová společně připravilo
také 1000 tváří Adiny. „Fascinuje mě, jak
se některé věci prostě nemění. Pořád fungují drby, pomluvy, závist, úspěch se často neodpouští a celkové nastavení společnosti dokáže i hodně ublížit. Nadčasové
je i to, jak se člověk vypořádává s popularitou. Spousta hvězd současných i minulých neskončila dobře v důsledku obrovského tlaku na svou osobu,“ říká režisérka Adéla Laštovková-Stodolová.
Premiéra titulu inspirovaného životem
slavné herečky byla původně plánována

hou diváci těšit hned na čtyři herečky –
Svatavu Hanzl Milkovou, Malvínu Pachlovou, Ivanu Nováčkovou a hostující Terezu Blažkovou. V dalších rolích se pak
představí téměř celý mladoboleslavský
ansámbl.
V inscenaci se objeví také ukázky z nejslavnějších filmů s Adinou – Kristián,
Noční motýl, Šťastnou cestu nebo Život
je pes, kde si Mandlová zahrála s tehdejším partnerem Hugo Haasem.
Druhou letošní premiérou mladoboleslavského divadla bude adaptace klasického díla bratří Mrštíků Rok na vsi, v roli
Vrbčeny v ní diváci uvidí jednu z představitelek Adiny – Svatavu Hanzl Milkovou.
„Z Roku na vsi je obtížné udělat ucele-

NĚKTERÉ VĚCI SE NEMĚNÍ: POŘÁD FUNGUJÍ DRBY,
POMLUVY, ZÁVIST A ÚSPĚCH SE NEODPOUŠTÍ.
již na 16. října 2020 – tedy v roce 110. výročí narození Adiny Mandlové. Přípravy
byly ovšem kvůli pandemii několikrát
přerušeny. První, neveřejná premiéra
bez diváků se nakonec uskutečnila loni
27. listopadu. Veřejná premiéra se odehraje 30. září od 19 hodin a již nyní je do
posledního místa vyprodaná.
V titulní roli Adiny Mandlové se mo-

né drama. Je to kronika celku, z něhož se
osudy jednotlivců vynořují a zase zapadají, jak jde rok,“ říká Miroslav Krobot, který se pokoušel o dramatizaci díla bratří
Mrštíků pro pražské Národní divadlo téměř deset let. Jak se to podařilo režisérovi Zdeňku Drahošovi, posoudí mladoboleslavští diváci poprvé v pátek 9. prosince.
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V letošním roce tu připravujeme prostory pro
Základní uměleckou školu a renovací původně
jídelny Valdštejnů vznikne multifunkční společenský sál. Máme tu čest, že jsme dědici staveb
vytvořených našimi předky a zároveň máme
povinnost je chránit pro budoucí generace.
V neposlední řadě musím vzpomenout i na ty,
kteří vedli město Bělá pod Bezdězem v minulosti a nezištně pracovali na jeho postupné obnově. Velké díky patří i všem občanům
a majitelům nemovitostí v MPR, kteří přispívají
k ochraně našeho kulturního dědictví.
Přejeme si, aby se MPR Bělá pod Bezdězem
mohla nadále těšit přízni osudu, aby si mohla
užívat péče jejích obyvatelů a v dobré kondici
a kráse vítat návštěvníky a turisty!
Ing. Jaroslav Verner, starosta města

Bělá pod Bezdězem chrání
své kulturní dědictví

V

roce 1992 bylo historické centrum
města Bělá pod Bezdězem prohlášeno
Městskou památkovou rezervací (MPR).
Třicáté výročí MPR je skvělou příležitostí
ohlédnout se zpět a zamyslet se, co všechno se podařilo a za co všechno můžeme být
vděční, ať už jako obyvatelé města nebo
ti, kteří sem dojíždí pracovat, odpočívat,
nebo se kochat místními krásami.

Město s cílem chránit kulturní dědictví dlouhodobě spolupracuje s Národním památkovým
ústavem, který dozoruje téměř každý stavební
zásah v památkové zóně. Víme, že platné regulativy vyžadují od majitelů často velké úsilí
a i nemalé náklady při obnově domů. Odměnou
nám je krásné náměstí s parkem a historicky
cenné ulice okolo centra města. Každoročně se
věnuje péče i Zámku, který je v majetku města.
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MŠE SVATÁ V BAZILICE SVATÉHO VÁCLAVA – SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ REKONSTRUOVANÉ BAZILIKY SVATÉHO VÁCLAVA, CELEBRUJE KARDINÁL DOMINIK DUKA. TRADIČNÍ
PRŮVOD S LEBKOU SV. VÁCLAVA SE LETOS NEKONAL, LEBKU VYSTŘÍDALY UNIKÁTNÍ RELIKVIE – MEČ A BUSTA SVATÉHO VÁCLAVA. FOTO MAFRA MICHAL TUREK

Národní pouť
k zemskému
patronovi

P

o několikaleté pauze vyplněné
obnovou poutního areálu ve
Staré Boleslavi budou během letošní Národní svatováclavské
pouti věřícím k dispozici všechny významné církevní stavby. Minulé ročníky navíc ovlivnil koronavirus. Letos tak
bude znovu program bez omezení.
Jako první začala obnova Mariánské

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 2022

úterý 27. září
18.00 – vernisáž výstavy Putování za našimi
světci, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
18.50 – příjezd relikvie sv. Václava
22.00 – světelný průvod s relikvií
středa 28. září
10.00 – poutní mše svatá na Mariánském náměstí
18.00 – koncert Chrámového sboru Václav
a orchestru Far Musica
20.00 – Průvod svatého Václava
pátek 30. září
20.00 – koncert v bazilice sv. Václava
Pozn.: Jde o výběr. Kompletní program na
www.staraboleslav.com/2022/09/13/narodni-svatovaclavska-pout-2022/

zóny. Jde o komplex církevních staveb, jehož součástí je i bazilika Nanebevzetí
Panny Marie, ambity, infocentrum, farní
centrum, duchovní poradna a také přilehlé zahrady. „Vnitřek baziliky mi připadal
hodně šedivý a při stavebně historických
průzkumech se ukázalo, že původně byla
bazilika vyzdobena zlatem. Jenže při poslední rekonstrukci, kdysi ve čtyřicátých
letech minulého století, nebyly peníze, a
tak všechno přetřeli šelakem. Když jsme
to začali umývat, tak se pod tím objevilo
skoro nepoškozené zlato. Vše jsme umyli
a dozlatili. Když dnes vstoupíte dovnitř,
bazilika září jako zlaté slunce,“ říká staroboleslavský probošt Libor Bulín.
ZROZENÍ STÁTNOSTI
Zdařilá rekonstrukce se pyšní několika
oceněními. Opravené je v podstatě vše –
od vnější fasády a střechy přes repasi barokních varhan, opravy jejich stroje a modernizaci vzduchotechniky až po renovaci veškerých povrchů stěn i podlah. Kromě zmiňované obnovy zlacení došlo i na
restaurace obrazů a soch. Rekonstrukce
stála 116 milionů korun.
Na projekt obnovy Mariánského komplexu navázaly opravy původně román-

Na Národní
svatováclavskou pouť
každoročně míří až tři
desítky tisíc poutníků
z Čech i zahraničí.
Chystá se program
světský i církevní.
TEXT: EVA JAROŠOVÁ
ské baziliky svatého Václava. Ta stojí na
místě kostela sv. Kosmy a Damiána, kde
byl podle pověsti 28. září roku 935 (nebo
929) zavražděn sv. Václav. „Hlavním cílem byla obnova a oživení kostela svatého Václava, včetně jeho mobiliáře a zdůraznění Staré Boleslavi jako místa, kde se
rodila česká státnost a křesťanství, které
po staletí ovlivňovalo české i moravské
země,“ vysvětlila Zdeňka Tichá, vedoucí
Infocentra Stará Boleslav.
Všechny vnější zásahy respektovaly poslední historickou úpravu. Ohradní zeď s
restaurovanými renesančními portály se
sochami sv. Václava je opravena a částečně přezděna. Zcela zásadní význam má
však obnova interiéru kostela. Podobu
trojlodí a presbytáře s kaplemi sjednotila
monochromní úprava povrchu. Z něj
jemně vystupují renesanční klenby bočních lodí. Tento zásah dobře souzní s bohatým, vesměs barokním mobiliářem.
„Obnova dala vyniknout sochám českých patronů, stojícím na konzolách v
hlavní lodi, hlavnímu oltáři, bočním oltářům, chórovým lavicím nebo zdobenému mřížovému zábradlí i varhanám se
sochařskou výzdobou,“ doplnila Zdeňka
Tichá.
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Objevte Prahu
z krásných výhledů
TEXT: EVA JAROŠOVÁ
FOTO: PRAGUE CITY TOURISM

L

inka historické tramvaje číslo 42 projíždí vyhlídkovou a poznávací trasou v centru Prahy a turisté mohou
kdykoliv vystoupit nebo nastoupit.
„Kampaň V Praze jako doma nabízí originální a osobitý způsob, jak objevovat
město a podpořit slow turismus. V jeho
rámci existuje možnost využít vstupenku
na pražské věže k získání slevy na jízdu historickou tramvají,“ přiblížila Kamila Bakotová z tiskového oddělení Prague City Tourism, která věže i tramvaj spravuje. Vstupenka jako poukázka na padesátikorunovou slevu platí jen v den zakoupení. Jízdenky se prodávají přímo v tramvaji a platí 24 hodin. Tramvaj vyjíždí z Dlabačova,
INZERCE

Neobvyklé výhledy na historická náměstí, kouzelnou
mozaiku střech domů, řeku Vltavu, její mosty i nábřeží
nabízejí pražské věže. Svézt se na ně lze historickou tramvají.
staví na dvaceti stanicích a končí na Malostranském náměstí.
A kde lze Prahu z výšky zažít? Například z Malostranské mostecké věže – dvě
stylově odlišné nestejně vysoké věže propojené branou tvoří vstup z Karlova mostu na Malou Stranu. Další výhled je z Novomlýnské vodárenské věže, která prošla
celkovou rekonstrukcí a je v ní umístěna
expozice o pražských hasičích a požárech. Rozhled z petřínské rozhledny předestírá nejen celou Prahu, za jasného počasí i výhled po téměř celých Čechách.
Prašná brána z ochozu věže ve výšce 44
metrů nabízí výjimečný pohled na centrum.

Staroměstská mostecká věž patří k nejpůsobivějším gotickým stavbám na světě.
Za nezapomenutelným výhledem musí
návštěvníci vystoupat po 138 schodech.
Malebný výhled na malostranské střechy
je odměnou za 215 vystoupaných schodů
do výšky 65 metrů na ochoz Svatomikulášské městské zvonice hned vedle kostela
sv. Mikuláše na Malostranském náměstí.
Dominantou Staroměstské radnice i celého náměstí je mohutná, téměř 70 metrů
vysoká gotická věž, jejíž ochoz nabízí nejkrásnější výhled na město. Jako jediná ze
středověkých pražských věží je radniční
věž bezbariérová – na ochoz návštěvníky
vyveze moderní prosklený výtah.
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Kam s dětmi,
když prší
TEXT: ROBERT BOŽOVSKÝ

D

ěti se rozhodně nebudou nudit například v Kvantariu v Benešově, tedy největším a nejmodernějším světě sci-fi a virtuální reality. Vydat se tady
mohou mezi dinosaury, projít se ulicemi
světových metropolí, proletět se vesmírem, ponořit se pod mořskou hladinu
nebo cestovat časoprostorem.
„TEPfactor v Chotilsku nedaleko přehrady Slapy je zase ideálním místem, kde
lze posílit týmového ducha a spolu s členy rodiny v zákoutí pirátské jeskyně prověřit vytrvalost, vynalézavost, odvahu i trpělivost při plnění zapeklitých, ale i zábavných úkolů,“ říká Linda Dlouhá ze
Středočeské centrály cestovního ruchu.
Speciální dětské prohlídky zámku se
nabízejí v Mníšku pod Brdy, Loučeni i na
Radimi, kde jsou k zapůjčení připraveny
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také kostýmy. Poznávací návštěvu dětem
umožní hrad Červený Újezd na pomezí
Kladenska a Prahy-západ.
V podkroví zámku ve Zruči nad Sázavou je zase potěší Svět kostiček a panenek, kde je připraveno nepřeberné množství těchto předmětů. Stačí si jen začít
hrát.
PRO FANOUŠKY MOTORŮ
„Ve Včelím světě v Hulicích se děti zábavnou formou dozvědí vše o významu včel
pro přírodu. Krtečkův svět je možné prozkoumat v herně na zámku v Kladně, rodném městě jeho autora Zdeňka Milera.
Uhlí na Kladensku podle legendy našel
právě krtek, proto je součástí výstavy
také simulovaná důlní štola,“ nabízí další
tipy Linda Dlouhá.
Ty, kteří mají blízko k technice, určitě
zaujme ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi s moderně koncipovanou expozicí a zá-

Výlety s dětmi je
možné ve středních
Čechách pořádat i za
nepříznivého počasí.
Stačí si vybrat.
zemím právě pro děti anebo další boleslavské muzeum – letecké Muzeum Metoděje Vlacha. Svět škodovek lze obdivovat
také v Mrači u Benešova se sbírkou závodních speciálů a armádní techniku pak ve
Vojenském technickém muzeu v Lešanech na Benešovsku.
„Muzea už dávno nejsou nuda, stačí si
vybrat ta správná. Děti se zabaví například v Muzeu Lega v Poděbradech a Kutné Hoře, které provozuje Miloš Křeček,
vlastník jedné z největších soukromých
sbírek stavebnice. Bude se jim líbit také v
kutnohorském Dačického domě. Zábavnou formou se tam dozvědí, proč chráníme památky UNESCO. V muzeu v Benátkách nad Jizerou je k vidění unikátní sbírka hraček i hravá expozice, děti si na své
přijdou díky interaktivnímu programu i
zapůjčeným kostýmům,“ radí Karolína
Kratochvílová, vedoucí marketingu Středočeské centrály cestovního ruchu.

Inzerce

Nejzábavnější muzeum v Praze!
Galerie Myšák, Vodičkova 31/710, Praha 1

www.muzeumfantastickychiluzi.cz
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Palladium
slaví 15. narozeniny
Letos to bude již 15 let, co
své brány poprvé otevřelo
PALLADIUM, moderní
nákupní centrum s nejširší
nabídkou obchodů,
restaurací a služeb
uprostřed historické Prahy.
Citlivé propojení
historických prvků
s moderní architekturou
vytváří jedinečnou
atmosféru, která činí
z nakupování opravdový
zážitek.

mem návštěvníky provedou moderátoři
Evropy 2, Lucie Bechynková a Jakub Kotek. Během dne vystoupí Vojtaano (14.30
až 15.00) a We Are Domi (16.00 až 16.30).
Hlavní hvězdou oslav bude se svou DJ
show hvězdný moderátor Leoš Mareš,
který vystoupí mezi 17.30 až 19.00. Kromě vystoupení na pódiu se zákazníci mohou těšit na speciální narozeninové drinky, soutěže o ceny, slevy a dárky za nákupy.
Pokud budou návštěvníci Palladia po
nákupech a bohatém programu unaveni,
mohou navštívit relaxační „Fashion – Art
– Relax“ Zónu v patře +2. Zde si mohou
odpočinout, přečíst si knihu, nabít mobilní telefon nebo si prohlédnout výstavu
obrazů akademické malířky Kláry Sedlo
s názvem RE/KREACE. Výstava probíhá
až do konce října.

slava 15. narozenin v Palladiu
začala 16. září, kdy odstartovala velká nákupní akce – soutěž Vyhrajte 15 skútrů Vespa.
Pro účast stačí málo – nakoupit v Palladiu minimálně za 500 korun, vyplnit soutěžní kartičku, kterou obdržíte
přímo v prodejně nebo na Infokiosku, a
těšit se na losování. Patnáct šťastných výherců bude moci odjet přímo z Palladia a
nadělit si tak předčasný dárek k Vánocům. Losovat se bude třikrát, vždy o pět
skútrů. První losování je již 4. října. Další
budou následovat 15. a 25. října. Losování bude vždy probíhat veřejně u Infokiosku v přízemí nákupního centra. Více informací o soutěži lze nalézt na webu soutěž.palladiumpraha.cz.
Oslava narozenin vyvrcholí odpoledne
v sobotu 5. listopadu. Bohatým progra-

TROCHA HISTORIE
Budova Palladia nese zajímavá svědectví
minulých století a současně je příjemnou
zastávkou pro nákupy, odpočinek, rychlé
občerstvení nebo gurmánské zážitky
v klasických restauracích. Centrum je otevřeno sedm dní v týdnu po celý rok včetně svátků a patří k nejoblíbenějším zastávkám návštěvníků Prahy i Pražanů
směřujících do metropole za prací, studiem nebo schůzkami. Do Palladia se návštěvníci dostanou metrem nebo tramvají (stanice „Náměstí Republiky“) nebo
mohou pohodlně zaparkovat v podzemní garáži s 600 místy. Aktuální obsazenost lze zjistit na www.palladiumpraha.cz.
Historie místa, na kterém dnes nákupní komplex stojí, sahá až do 12. století,
doby románské, kdy se tu nacházelo síd-

O

RELAX – ART – FASHION ZÓNA
VE DRUHÉM PATŘE PALLADIA
FOTO: 2X PALLADIUM

liště dřevo-zemních domů a později prvních kamenných staveb. Pozůstatky těchto kamenných románských paláců se staly součástí interiéru dnešní budovy.
V průběhu staletí toto místo hostilo špitál pro chudé, později naopak paláce významných měšťanů a alchymisty císaře
Rudolfa II., v dobách baroka pak kapucínský klášter a kostel. Na konci 18. století
byly klášterní budovy upraveny pro potřeby armády a vznikl tu rozsáhlý kasárenský komplex včetně jízdárny: armádě
sloužil až do roku 1993.
Jak připomíná pamětní deska, v budově vznikla slova české hymny. Ve zdejších kasárnách totiž pobýval 28. pěší
pluk, jeho úředníkem byl autor hymny Josef Kajetán Tyl. Ten měl na starosti zásobování pluku, což mu ovšem nebránilo
být zároveň aktivním divadelním kritikem a spisovatelem.
V letech 2020–2021 proběhla rekonstrukce nákupního centra. Mimo jiné byl
pro zákazníky otevřen nový moderní Infokiosek a vstupy z náměstí Republiky
oživil designový prvek – světelná instalace z více než 500 skleněných trubic z dílny společnosti Preciosa.
Zásadní modernizací prošlo gastronomické patro. Součástí úprav byly změny
architektonického řešení zejména v části
tzv. „fast-food“. Nová obchodní značka
druhého patra „Tasty Garden“ chce evokovat zahradu chutí, kterou představuje
široké spektrum gastronomické nabídky
pro zákazníky na jednom místě. Změny
se dočkala také jedna z nejfotografovanějších částí Palladia, světelný tunel nad
expresním eskalátorem vedoucím z přízemí přímo do druhého patra.

YOUR
RIDE
YOUR
CHOICE
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Podz
Podzimní
tipy
slunce, seno, jahody

Muzikálová komedie podle známého filmu Z. Trošky
a P. Markova. V prvním českém muzikálu ze vsi z pera
O. G. Brzobohatého ožívají postavy
a legendární hlášky z jihočeských Hoštic

www.hdk.cz

chceTe TančiT
a nemáTe ParTnera?

Chcete si jednou týdně odpočinout
v partě prima žen? Kurzy
orientálních tanců probíhají
v Praze a ve Středních Čechách.
Začínáme v září.

www.institutregenerace.cz

ha
slzy uToPene do Ticha

Jiri Zidek, Jenifer Zidkova
Léto 1981. Československo žije tragickou smrtí populárního zpěváka Jiřího Schelingera. U Jesenické přehrady je pohřešována mladá dívka. A mrtvoly začínají
přibývat. Mistrovská krimi počechrá vaše nervy
a představivost.

Pa
alladium slaví
15
5. narozeniny.

Naakupte alespoň za 500 Kč
a vvyhrajte jeden z 15 skútrů Vespa.
outěž probíhá v termínu
So
6. – 25. 10.2022
16
Vícce informací:

www.nolimitsart.cz

so
outěž.palladiumpraha.cz
ww
ww.palladiumpraha.cz

oPravdu KomPleXní vyŠeTŘení zraKu

V Očním centru Praha zahrnuje komplexní vyšetření zraku i OCT
angiografii (sken sítnice), které dokáže zachytit vážná oční
onemocnění v počátečním stádiu a předejít tak
nevratnému poškození zraku.

www.ocp.cz

udělejTe radosT
svým blízKým

Dárkovým voucherem v pivních lázních
Original Beer Spa. Netradiční dárek, který
potěší každého muže i ženu. Neomezená
konzumace piva. Adresa: Žitná 9 nebo
Rybná 3, Praha 1

www.beerspa.com
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MuzeuM FaNTaSTICKÝCH ILuzÍ

Nejzábavnější muzeum v Praze. Fascinující svět optických klamů a 150 interaktivních zábavných exponátů.
Perfektní zážitek pro všechny bez rozdílu věku!

VÁCLAV HAVEL MAREK HEJD
UK

PROTEST/REST

v hlavních rolích:
Robert Jaškow
a Tomáš Pavelka
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Režie Daniel Hrbek
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www.muzeumfantastickychiluzi.cz

A N TA S T

jIŽ 7 LeT Hraje ŠvaNdovo
dIvadLo HavLŮv ProTeST

od 179 Kč

Brilantní dialog Václava Havla v konfrontaci s dramatickým
pokusem, které od sebe dělí 33 let, ale spojují je postavy
spisovatelů Vaňka a Staňka i absurdní humor. Podepsat
nebo nepodepsat? Jednat nebo jen mluvit?

www.švandovodivadlo.cz

PoHŘBeNÉ KoSTI

Jak hluboko musí Josie Quinnová
kopat, aby našla pravdu? A co
s jejím vztahem udělá podezření,
že Noahova zavražděná matka
Colette mohla být zapletená do
série zločinů? Odpověď přináší
mrazivý thriller bestsellerové
autorky Lisy Reganové.
Vydává Cosmopolis

www.grada.cz

CHr
roNoLogICKá MaPa
SvěTovÝCH dějIN

nyní v prodeji v aktualizované
Je
en
verzi z roku 2022
v limitované sérii 1.000 ks.

w.chronologie-lidstva.cz
www
jak
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vyšetř
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449,-

1.499

Kč

NEJVĚTŠÍ SLADKÁ UDÁLOST V ČR

MuzeuM Lega

SLAVÍME

10.

Schraňuje největší sbírku produktů LEGO®
na světě. Součástí muzeí je také nadstandardně vybavený obchod spolu s širokým
výběrem Minifigurek
a exkluzivních setů. Pojď si hrát!

NAROZENINY

www.muzeumlega.cz

Pátek
Sobota
Neděle

14.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 17.00

ČoKoLádovÝ FeSTIvaL

Přijďte se pobavit na největší sladkou událost v ČR. Již
10. ročník Čokoládového festivalu v Galerii Harfa se
uskuteční o víkendu 14. – 16. října 2022. Program pro
celou rodinu. Vstupné ZDARMA.

www.galerieharfa.cz
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Pěšky kolem
spících rytířů
Ve zvlněné krajině mezi Voticemi a Vlašimí je
možné spatřit velkou část Podblanicka z ptačí
perspektivy. Nebo třeba stanout na místě, kde
se odehrála rozhodující bitva třicetileté války.
TEXT: MAREK KOČOVSKÝ FOTO: ARCHIV MAFRA

H
NEVŠEDNÍ SKVOSTY
PODBLANICKA
NA VRCHOLU
VELKÉHO BLANÍKU
SE DO VÝŠE TŘICETI
METRŮ TYČÍ
ROZHLEDNA
V PODOBĚ DŘEVĚNÉ
HUSITSKÉ HLÁSKY
(NAHOŘE). ŠINDELEM
KRYTÁ STAVBA
VZNIKLA V ROCE 1941
A JE DODNES
TRADIČNÍM CÍLEM
TURISTŮ.
PROSTŘEDNÍ SNÍMEK
ZACHYCUJE OBŘÍ
SEKVOJOVCE
V RATMĚŘICÍCH A
DOLE JE NAUČNÁ
TABULE POBLÍŽ
PAMÁTNÍKU BITVY
U JANKOVA, KTERÁ
ZÁJEMCE SEZNÁMÍ
S PODROBNOSTMI
KRVAVÉ VŘAVY ZE
ZAČÁTKU BŘEZNA
ROKU 1645.

le, Blaník, hora v hávu tmavého lesa, jenž splývá jí od temene po všech bocích. Vážně, až
zachmuřeně shlíží na krajinu
od světa odlehlou, na její
chlumy a pláně málo úrodné. Široko daleko je patrno jeho témě a v okolí často
k němu pátravě vzhlížejí... Ale pod
hradbami, v hoře samé dřímají ozbrojení
rytíři, svatováclavské vojsko, dřímají a čekají, až nastane den, kdy bude potřeba jejich pomoci, až budou do boje povoláni.
Tak zní úvodní část pověsti o rytířích spících uvnitř hory Blaník, jak ji ve Starých
pověstech českých převyprávěl spisovatel Alois Jirásek.
OD BLANÍKŮ DO STÍNU SEKVOJÍ
Se stejným bájným příběhem v mysli či
přímo na rtech mohou směrem k vrcholu
hory vyrazit rodiny s dětmi i osamělí
pěší. Pokud se chcete před cestou posilnit, lze doporučit například oblíbenou restauraci s ryze českou kuchyní U Matoušků v Kondraci, zhruba dva kilometry od
výchozího bodu přibližně 18 kilometrů
dlouhého výšlapu.
Pro začátek se hned na startu nabízí zajímavý pohled do geologické a botanické
minulosti lokality. A to v Domě přírody
na úpatí Velkého Blaníku. Pak už následuje výstup na kótu 638 metrů nad mořem.
Trasu křižuje nejen zurčící potůček, ale
také naučná stezka S rytířem na Blaník.
A vůbec nevadí, že od Kondrace projdete
14 klasických a 17 dětských zastavení s
mnoha zábavnými úkoly v obráceném
pořadí .
Odedávna tradovanou přítomnost svatováclavského vojska připomíná třeba
„socha“ jednoho z nich, byť jde vlastně
„jen“ o kamennou hlavu rytíře, která je
umně zakomponovaná do svahu hory.
To bychom ale předbíhali, protože s tímto členem Václavovy družiny se setkáte
až při sestupu po protilehlé straně Velkého Blaníku. Ještě předtím si ale dopřejte

pohled z rozhledny, která se nachází přímo na vrcholu hory.
Po sestupu, mimo jiné kolem zmiňované sochy rytíře, navazuje trasa po přechodu hlavní silnice Louňovice–Načeradec
přímo na stezku k druhému vrcholu.
Vzhledem ke své nižší nadmořské výšce
je známý jako Malý Blaník. U červené turistické značky kousek pod vrcholem se
pak nachází torzo barokní kaple Máří
Magdaleny. Z posvátné stavby, která nepřečkala náboženské reformy císaře Josefa II., se zachovaly jen obvodové zdi.
Cesta dále vede přes Louňovice pod
Blaníkem, kde zaujme historická expozice na zámku, a také tam v Podblanickém
pivovaru Špácal vaří zlatavý mok. Po
osvěžení pokračuje trasa přes Libouň a
dále do Ratměřic. Ve stromoví za pompézní branou se i tam ukrývá zámek, veřejnosti nepřístupný. Návštěva parku ale
stojí za to. Do výšky 45 metrů se v něm
tyčí dvojice sekvojovců, které jsou nejvyššími exempláři v Čechách.
TAM, KDE KDYSI ŘINČELY ZBRANĚ
Místo s pěkným výhledem, kde v podzimních dnech téměř nepřestává vát čerstvý
vítr. V časném jaru, 6. března roku 1645,
se ovšem na rozlehlých okolních pláních
odehrálo jedno z hlavních a v konečném
důsledku rozhodujících střetnutí třicetileté války. Do dějin a školních učebnic
vstoupilo jako bitva u Jankova. Proti sobě
se tu postavilo švédské vojsko pod vedením generála Torstenssona a oddíly rakouského císaře Ferdinanda. Výsledek
mimořádně krvavé bitvy dopadl lépe pro
seveřany, kteří díky Torstenssonově obratné taktice nad císařskými zvítězili.
Nyní už řinčení zbraní připomíná pouze
památník.
Kdo by se snad ještě nechtěl občerstvit
v blízkém Jankově, který je cílem cesty,
má možnost se ještě trochu poučit.
V obci Odlochovice, která spadá pod Jankov, totiž mají Hasičské muzeum.
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Hvězdný talent,
jak ho
(ne)známe

Nová biografie „Waldemar Matuška – Snům ostruhy dát“
je věnovaná nejen životu a písním Matušky, ale i jeho
méně známým začátkům. Vyprávění doplňuje množství
fotografií z vyprodaných sálů i dobové programy.
TEXT: TOMÁŠ LESK

S

lavík z Madridu. Slavný zpěvák a herec, jenž se prosadil i v zahraničí a
kterého díky jeho bohaté hudební,
divadelní a filmové kariéře zná snad každý. Známe ho ale doopravdy? Jaký byl,
než se proslavil? Co dělal před nástupem
do divadla Semafor a kde všude uspěl během odchodu do ciziny? Právě na tyto a
mnohé další otázky poskytuje odpověď
chystaná biografie jedinečného umělce,
který exceloval na hudební scéně, ale i ve
filmech.

„TEXT DOPROVÁZÍ
MNOŽSTVÍ FOTOGRAFIÍ
Z VYPRODANÝCH SÁLŮ,
DIVADELNÍCH INSCENACÍ,
V NICHŽ MATUŠKA
ÚČINKOVAL, A FILMŮ,
VE KTERÝCH ZAZÁŘIL.“
Život i kariéra Waldemara Matušky ožívají na stránkách jedinečné publikace od
básníka, novináře a písničkáře Michala
Bystrova, kterou už brzy najdete na pultech knihkupectví pod nakladatelskou
značkou Pangea.
K NEDOŽITÝM DEVADESÁTINÁM
Kniha je zdařile graficky zpracovaná a
stane se tak chloubou každé knihovničky zpěvákova příznivce. Obsahuje vyčerpávající studnici zajímavých informací
a utváří tak veskrze přehledný a ucelený
portrét, jaký v případě této osobnosti
jen těžko najde srovnání. V roce, kdy by
jeden z nejlepších českých zpěváků oslavil devadesáté narozeniny, se tedy můžeme těšit na pohlcující a obsáhlou knihu,
jež v kýžených souvislostech dodává nezkreslený pohled na Matuškův život.
„Některý lidi mají vynikající talent vi-

dět všecko, co je špatný. Ukazovat na
všecko, co by se nemělo. Ale nikam to
s tím nepřivedou. Kdyby si každej vybral
jen jednu věc, která se nemá, nekušnil,
ale udělal z ní věc, která se má – tak je na
světě jako v ráji!“ říkával Matuška.
Autor mapuje skutečně vše – od dětství přes začátky ke slávě až po emigraci
do Spojených států, kde Matuška spolu
se svou životní partnerkou Olgou zůstal.
Navzdory jeho dodnes trvajícímu věhlasu neměl slavný zpěvák vždy na růžích
ustláno. Dvojnásobný zlatý slavík, který
byl později i oceněn jako zasloužilý umělec, začal jako mnoho jiných skromně.
OD SKLA KE SLÁVĚ
Narodil se v Košicích, dětství strávil
v Praze a učňovská léta zase na Karlovarsku. Hudební nadání podědil po mamince Marii, která byla zpěvačkou v operetních divadlech. Vyučil se sklářem.
Začal koncertovat s nejrůznějšími kapelami, kromě zpěvu hrál na banjo, kytaru a kontrabas. Později spolu s Karlem
Gottem kraloval československé hudební scéně.
„Text doprovází množství fotografií
z vyprodaných sálů, divadelních inscenací, v nichž Matuška účinkoval, a filmů, ve kterých zazářil. Knihu doplňují
dobové programy, recenze a citace z desítek rozhovorů s Waldemarem i jeho
přáteli,“ říká ke knize Michal Bystrov.
Autor knihy je při psaní známý svou
až mravenčí prací, naplněnou ověřováním nejrůznějších pramenů a zdrojů.
Pro příklad můžeme uvést trojlístek
knih Příběhy písní, kde pátral po původu notoricky známých, většinou amerických písní, z nichž mnoho má své české
verze, které i u nás prakticky zlidověly.
Stejnou pečlivost a cit pro detail můžeme proto očekávat i v případě biografie
Waldemara Matušky.
Michal Bystrov, který je kromě vlastní
autorské tvorby básní a písní ještě překladatelem a publicistou, zde podává detailní vysvětlení a jednotlivé události

BIOGRAFIE KNIHA MAPUJE ŽIVOT WALDEMARA MATUŠKY
OD DĚTSTVÍ, PŘES ZAČÁTKY KE SLÁVĚ AŽ PO EMIGRACI DO
SPOJENÝCH STÁTŮ. FOTO: KNIHY DOBROVSKÝ

dává do konkrétních a mnohé vysvětlujících souvislostí.
ÚSPĚCHY V ZAHRANIČÍ
Spolu s „Waldou“ se podíváme i na jeho
cesty po světě. Připomeneme si málo
známé, a přitom pozoruhodné úspěchy
za hranicemi naší zemičky, kdy Matuška dlouho před emigrací v dobách své
největší slávy vystupoval v Nashvillu,
věhlasné londýnské Royal Albert Hall či
pařížské Olympii. I díky četným obrazovým doplňkům je kniha klenotem, který
nám podává pohnutý život jednoho velikána čtivým a přitom vysoce informovaným způsobem.
Kniha „Waldemar Matuška – Snům
ostruhy dát“ by zkrátka neměla uniknout žádnému fanouškovi či komukoli,
kdo si přeje získat ucelený pohled na jednoho sympatického vousáče s jiskrou
v oku, který si získal naše srdce.

Michal Bystrov

WALDEMAR MATUŠKA:
SNŮM OSTRUHY DÁT
Datum vydání: 29. 9. 2022
Počet stran: 240
Cena: 699 korun
Nakladatelství: Pangea
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Cesta jako
žádná ze sta...

TEXT: ADAM HEJDUK
FOTO: TOMÁŠ KRIST A ARCHIV MAFRA

Na historickou procházku se můžete vydat ze Zákolan, rodiště Antonína
Zápotockého, přes slovanské hradiště Budeč až na Okoř.

N

a Okoř je cesta jako žádná ze
sta, vroubená je stromama.
Když jdu po ní v létě, samoten
na světě, sotva pletu nohama,
zpívá se ve známé zlidovělé
trampské písni, kterou snad každý někdy
pěl u táboráku. Cesta k domovu tamní
Bílé paní ale nemusí být ani osamělá, ani
úmorná. Naopak se z ní může stát pohodový rodinný výlet podél potoka, plný
historie a přírody.

Příjemná procházka po červené turistické značce vede z obce Zákolany přes bývalé slovanské hradiště Budeč. Celá trasa je
dlouhá pouhých šest kilometrů, což by
měli zvládnout i méně zdatní turisté.
Začít lze například u pomníku Antonína Zápotockého. Pátý československý a
zároveň druhý komunistický prezident je
totiž rodákem právě odtud. Od místního
obecního úřadu, kde pomník stojí, vede
na jih cesta, která zhruba po kilometru a
půl protíná Budeč.
Toto historií nabité místo je nejčastěji
spojováno s knížetem svatým Václavem.
Toho zde podle legendy cvičil kněz označovaný pouze jako Učen v Žaltáři (vedl
ho při studiu biblické Knihy žalmů –
pozn. red.). Celému areálu dominuje rotunda sv. Petra a Pavla, kterou pravděpodobně nechal kolem roku 900 vystavět
kníže Spytihněv I. Je tak nejstarší dochovanou stavbou na území Česka.
SKRZ DOMOV RAKŮ
Červená značka vás dovede na mýtinu,
kde se skrývá další ze vzpomínek na legendárního českého knížete. Včelí boží
muka sv. Václava jsou unikátním dílem
sochaře Jana Trejbala. Pomníček je vyrobený z bílého betonu a místo obrázku
svatého je v něm zasazený včelí domek.
Cesta pokračuje na jih a po necelém kilometru se napojí na silnici 101. Po ní se
vydejte východním směrem, podejděte

železniční trať, přejděte mostek a za ním
odbočte doprava. Rázem se ocitnete
v údolí Zákolanského potoka, které je přírodní památkou. Důvodem je výskyt raka
kamenáče, jednoho ze dvou původních
druhů raka v Česku.
Cesta proti proudu potoka vede například skrz viadukt u Nového mlýna, který
vznikl v roce 1873 a je vysoký 19 metrů.
Poslední úsek cesty na Okoř vede skrz
chatové osady.
PO STOPÁCH BÍLÉ PANÍ
Kdysi mocný hrad Okoř je výjimečný – na
rozdíl od většiny hradů se totiž nachází
pod úrovní okolních vrchů. Posledními
majiteli hradu, který vznikl ve druhé polovině 13. století, byli jezuité. Po zrušení jejich řádu v roce 1773 ale začal postupně
chátrat, kolem roku 1800 se například zřítila polovina hradní věže. Dnes je zřícenina známá především díky pověsti a v úvodu zmiňované písničce o Bílé paní a šerifovi.
Ještě do konce září je Okoř otevřená
denně vyjma pondělí od 10 do 16.30. Během října a listopadu své brány otevírá
pouze o víkendech, rovněž od 10 do půl
páté.
Vstupné pro dospělé je 70 korun, pro
studenty a důchodce 50 a pro děti od
6 let 45 korun. Sladkou tečku za celým výletem pak lze udělat například v okořské
Cukrárně Pod Hradem.

PŘES 1 200 LET ROTUNDU SVATÉHO PETRA A PAVLA NA SLOVANSKÉM HRADIŠTI
BUDEČ ZALOŽIL PRAVDĚPODOBNĚ UŽ KNÍŽE SPYTIHNĚV I. KOLEM ROKU 900.
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Škola Michael rozvine talent
a připraví na profesní kariéru
Máte nadané dítě? A hledáte pro něj školu, ve které bude moci naplno rozvinout svůj
umělecký talent? V tom případě je pražská škola Michael tou správnou volbou.

M

ichael již téměř třicet let vychovává fotografy, reklamní grafiky, filmaře, manažery z oblasti marketingové komunikace a designéry interiérů. Je to škola pro kreativní lidi, kteří zde
mohou absolvovat středoškolské i vyšší
odborné studium, jehož součástí jsou
také odborné zahraniční pobyty. V tomto
školním roce jsou pro studenty připraveny stáže v Norsku, na Islandu, v Rakousku, ve Španělsku a Finsku.
Učí zde odborníci z praxe, například
několikanásobný držitel Českého lva Vladimír Michálek, scenáristka a spisovatelka Halina Pawlowská, režisérka Zuzana
Zemanová, režisér Viktor Pavlovič nebo
fotograf Tomáš Třeštík. Škola spolupracuje s renomovanými společnostmi a absol-

INZERCE

venti se úspěšně prosazují i při dalším
studiu na vysokých školách.
Se školou je spojena spousta skvělých
projektů. Festival Čtení ve vlaku,
FILMSTAR – soutěžní přehlídka student-

ských filmů nebo Design Award Day. To
je den plný přednášek zaměřených na
současný design spojený se soutěží pro
mladé designéry. Celoroční práci studentů pak každoročně završí festival FESTMICHAEL v pražském kině Lucerna a na náměstí Míru, kde jsou práce studentů vystavené na čtyřiceti panelech. Studentské
práce však můžete vidět ve veřejném prostoru po celý rok, aktuálně například ve
vestibulu Masarykova nádraží v Praze.
Školu Michael můžete navštívit ve
dnech otevřených dveří, a to v těchto termínech: 6. 10., 20. 10., 3. 11., 24. 11. 2022
a 25. 1., 15. 2, 28. 2. 2023. Přihlášku ke studiu na umělecké obory je nutné podat
nejpozději 30. 11. 2022.
Více o škole: www.skolamichael.cz

42 23. září 2022

Náš kraj
MAKER FAIRE V MLADÉ BOLESLAVI KAŽDOROČNĚ
NAVŠTĚVUJÍ STOVKY PŘÍZNIVCŮ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ
I TRADIČNÍCH ŘEMESEL. FOTO: ARCHIV POŘADATELŮ

F

estival Maker Faire, jehož hlavním
partnerem je Nadační fond ŠKODA
AUTO, kombinuje moderní technologie, tradiční řemesla, vědu a design.
Jeho podstata spočívá v propojení laické
veřejnosti s odborníky. Děti i dospělí zažijí spoustu zábavy a získají cenné rady od
zkušených makerů. Zájemci si navíc mohou vše vyzkoušet.
„Chceme ukázat, jak tvořit a objevovat
doma i v rámci již existujících skupin či
organizací. Zároveň se snažíme přispět
k tomu, aby se zajímavé projekty dostaly
z pokojíků, dílen a garáží na světlo světa,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO.
Pro veřejnost bude připraven program
se zhruba třiceti instalacemi, tvůrčími dílINZERCE

Pluhárna počtvrté
centrem kutilů
a vynálezců
Maker Faire, oslava všech kutilů a vynálezců, míří už
počtvrté do Mladé Boleslavi. V sobotu 24. září se
v Pluhárně představí téměř dvě desítky tvůrců
z celé republiky.
nami či interaktivními workshopy, které
zvýší povědomí například o robotice, 3D
tisku, virtuální realitě nebo termovizi.
Oživení přinese také otevřená dílna FabLab, která zájemcům umožní nahlédnout ještě více do tajů těchto moderních
technologií. Bude přístupná od 26. do 30.
září, a kromě workshopů nabídne i tematické přednášky.
Na Maker Faire v Mladé Boleslavi se
dále objeví i kamion EDU.LAB – mobilní

edukativní laboratoř, která zábavnou formou seznamuje studenty s moderními
technologiemi. Program je primárně určen pro žáky základních škol, kterých by
měl do 18. listopadu navštívit přes padesát v celé České republice.
Maker Faire se letos koná v devíti městech. V květnu se za podpory Nadačního
fondu ŠKODA AUTO poprvé uskutečnil
také v Rychnově nad Kněžnou, kde vyvolal velký ohlas místních komunit.
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DOKÁŽEME, ŽE NA TO MÁŠ!

VYSOKÁ ŠKOLA
IT, DATOVÉ ANALÝZY
A BUSINESSU
www.unicornuniversity.net

ONLINE STUDIUM

SOFTWAROVÝ
VÝVOJ
BUSINESS
MANAGEMENT
PREZENČNÍ STUDIUM

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ
A BIG DATA

APLIKOVANÁ EKONOMIE
A ANALÝZA DAT

● Studium nabízíme ve formě

prezenční, kombinované i online.
● Umíme komunikovat online.

Od přijímaček až po zkoušky.
● Učíme to, co funguje v praxi.

Vzděláváme profesionály,
o které trh stojí.
● Každý měsíc pořádáme

Dny otevřených dveří!
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Náš kraj

Americký spisovatel Jack London: Zapomeò sám na sebe, potom si tì...
POMÙCKA:
ASH, PAG

NÁBOR
BRANCÙ

FILTROVAT
PØES SINTR
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TAJENKY

VÝBORY
PEÈUJÍCÍ
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2. DÍL
TAJENKY
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VELETOK
ZMÌÒ. PRAC.
SCHOPNOST

OHLEDUPLNOST
POPEL
ANGLICKY
POKLADNA
CITOSLOVCE
PØEKVAPENÍ
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PROJEVENÍ
NEZÁJMU
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KRÁVA
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SLUCHOVÝ
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TEORIE

AGÁVOVITÁ
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PØI SÁZCE

TITUL
DOKTORA
ZKR.

VÝKONNÁ
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TAJENKY

ROZŽHAVOVAT
ZNAÈKA
MILIAMPÉRU
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K ZEMI

ZNAÈKA
PAŠTIK

HMOTY
V ROZTAVENÉM
STAVU

PÌŠINA

ROSOLOVITÁ
HMOTA

JIHOEVROPAN

Hledáte kvalitní služby?

Využijte služeb Auto – Poly – autorizovaného prodejce vozů ŠKODA, který letos slaví
30leté výročí svého úspěšného fungování na českém trhu.

S

polečnost Auto – Poly nabízí komplexní služby: od prodeje nových
vozů přes servis až po výkup ojetých vozů. Jsme také partnerem programu ŠKODA Plus, Škoda Handy a též fleetovým centrem pro firemní zákazníky.
Servisní služby nabízíme pro vozy VW a
VW užitkové. Naše pobočky, v nichž zaměstnáváme téměř 70 lidí, naleznete na
Praze 9 a v Příbrami. Příbramská pobočka ŠKODA Plus je jedna z největších v re-

gionu, ale v nedávné době jsme otevřeli
ŠKODA Plus i v Praze, kde také nabízíme
roční a ojeté vozy s prověřenou historií.
V současné chvíli nabízíme více jak 100
vozů skladem, součástí je i výkup ojetých
vozidel.
V rámci prodeje nových vozů provádíme předváděcí jízdy s celou modelovou
řadou vozů ŠKODA, též můžete využít finančního zvýhodnění v rámci fleetového
programu již od koupě dvou vozů. SamoFOTO: ARCHIV FIRMY

zřejmostí je nabídka financování a pojištění při koupi vozu. I když situace není
zrovna lehká, naši zkušení prodejci se
vždy snaží najít co nejvýhodnější a nejrychlejší řešení pro vaši mobilitu.
Od října chystáme pro naše servisní zákazníky výhodnou kontrolu vozu před zimou vč. výpisu z diagnostiky a testu akumulátoru pro vozy Škoda a VW a též zvýhodněné ceny originálního příslušenství
vč. zimních kompletních kol a pneu. Naši
poradci vám ochotně poradí s údržbou
vozu před zimou, ale také i v případě pojistných událostí. Máme připraven věrnostní
program pro starší vozy včetně výhodných
slev z programu Šeková knížka.
Přijeďte nás navštívit do našich
showroomů v Praze a Příbrami nebo sledujte naši aktuální nabídku na našem
webu www.auto-poly.cz O naší práci a
chystaných akcích se dozvíte více i na našem facebookovém a instagramovém
profilu.
Auto – Poly, Váš spolehlivý partner pro
váš vůz.
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23. září 2022 49

Rodinný příběh i svědectví o teroru
Atentát na R. Heydricha

Podnik s nejistým koncem

Sedmihlas

Lady Hamiltonová

a druhé stanné právo na území tzv.
protektorátu Čechy a Morava. Edice
historických dokumentů, svazek 4
Vojtěch Šustek (ed.)
Čtvrtý svazek
komentované
edice více než
500 německojazyčných dokumentů (opatřených doslovným českým
překladem) přináší další, v pořadí šestou obsahovou část edice:
„VI. Represe proti spolupracovníkům parašutistů z řad domácího odboje, proti jejich příbuzným a také proti dalším Čechům, kteří byli v důsledku tzv. heydrichiády zavražděni.“ Dokumenty datované od 3. června 1942 do 3. září 1942 obsahují například hlášení o popravách vykonávaných na základě rozsudků tzv. stanných soudů Praha a Brno. Knihu je možné objednat v Archivu hl. m. Prahy, v jehož podatelně je možné si ji také koupit.
1080 stran, vydavatel: AHMP

Andrea Procházková

Rebecca Kauffmanová
Sedm sourozenců a dvě události, které otřesou
jejich světem.
Nečekaná, záhadná smrt matky a
šokující těhotenství jedné z nezletilých sester je
budou pronásledovat celý život
– jako jednotlivce i jako rodinu. V příbězích vyprávěných v různých časových rovinách od počátku 20. století po 50. léta líčí
každý ze sourozenců svou vlastní verzi
vzpomínek. Postupem času se jejich osudy
rozcházejí – někdo se stará o stárnoucího
otce, někdo propadne závislosti či se dá na
akademickou dráhu, jiný odchází do války, další ovdoví... Zároveň se sourozenci
stávají rodiči další generace dětí. Sedmihlas je příběh o rodině, ztrátě a zotavení,
složitých vztazích mezi sourozenci i nečekaných silách, které je nutí jít vlastní cestou, aby je nakonec přivedly zpátky domů.
240 stran, nakladatelství JOTA

Alexandre Dumas

Knižní rozhovor novinářky
Andrey Procházkové (1995)
a bývalého politika a univerzitního vyučujícího Petra Pitharta (1941) o naší
cestě ke svobodě a především
o tom, co se v politice a ve společnosti
událo od roku 1989 až po současnost.
Jak vypadalo zákulisí sametové revoluce? Co se za 30 let polistopadového vývoje povedlo, a co naopak ne? Jaký vliv
mají čeští prezidenti na společnost?
A proč se naše světy najednou nepotkávají? Nad těmito a dalšími otázky diskutují dvě generace vzdálené od sebe více
než padesát let. Kniha má obecně sloužit
jako průvodce v době, kdy jedna událost
střídá druhou ve stále rychlejším tempu,
přesto však někteří politici a společenské fenomény stále zůstávají.
560 stran, nakladatelství ACADEMIA

Jednoho lednového dne roku
1815 vstupuje do
domku u Calais
kněz, aby poskytl rozhřešení starší nemocné ženě,
v jejíchž rysech
lze rozeznat stopy dřívější krásy.
Místo zpovědi
žena prohlásí, že je Emma Lyonnová,
5. lady Hamiltonová, a předá knězi rukopis,
v němž líčí své životní osudy a vyznává se
ze svých pochybení, ba dokonce zločinů.
Daleko dřív, než Dumas napsal tento román, vyřkl následující slova: „Ach, krásná a
osudová Emmo Lyonnová! Který autor se
odváží sepsat drama vašeho života? Který
básník se odváží vylíčit vaši rozmařilost,
vaše výstřednosti a vášně? Důvěrnice neapolské královny! Milenko Nelsonova! Který soudce a který kat se odváží sestavit výčet
vašich obětí?“ O deset let později se pak právě Dumas sám chopí své vlastní výzvy…
552 stran, nakladatelství LEDA
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Kolegové havarovali nepojištěným
automobilem. Kdo zaplatil škodu?
Z
a povinné ručení v dnešní době zaplatíme jen několik tisíc ročně, přesto nás může ochránit před
milionovými výdaji. Co když ho ale nemáme?
Co se může stát a na kolik to může vyjít? Pojďme si
uvést jeden příběh za všechny, ve kterém Garanční
fond ČKP pomohl spolujezdkyni z nepojištěného automobilu.
V automobilu, který řídíte, nezodpovídáte jen
za sebe, ale také za své spolujezdce. A pan Jiří M.
o tom nyní ví své. Do práce jezdil autem, a protože
ve vedlejším domě bydlela i kolegyně Dana H., vozil
pravidelně i ji. Cestou si popovídali a často vyřešili pracovní záležitosti, takto spolu cestovali už dva roky. Namrzlá vozovka v prosinci 2019 jim však oběma změnila život. Jiří nezvládl řízení, automobil havaroval a jejich jízda skočila bočním nárazem do stromu. Tam ale
seděla Dana. Následky? Dana utrpěla těžké poranění
míchy s následným ochrnutím celého těla. Jiří vyvázl
jen s lehkým zraněním, téměř bez následků, ale ne tak
úplně. Zjistilo se, že na svém soukromém autě, se kterým jezdil do práce, neměl sjednané povinné ručení.
A problém byl na světě.

Stovky nehod zaviní nepojištění řidiči
Z povinného ručení se neplatí jen „plechy“, ale velká
část těchto financí míří na zdravotní výlohy. „Dana již
není schopna žít sama. Já dala v práci výpověď a společně s naší maminkou se o ni staráme,“ popisuje následky nehody Dany sestra Kamila. Daně náleží bolestné, odškodné za ztížení společenského uplatnění a na-

dále jí je vyplácena renta a příspěvek na výpomoc v domácnosti. Hrazeny jsou i léky, pobyt v nemocnici či rehabilitačních zařízeních apod. To vše je standardně
kryto povinným ručením viníka nehody. „Problém ale
byl v tom, že řidič automobilu neměl sjednané povinné
ručení,“ upozorňuje Vladimír Krejzar, ředitel úseku
likvidace pojistných událostí z České kanceláře pojistitelů, a dále popisuje vývoj celého příběhu: „Do dnešního dne se celková částka na odškodném vyšplhala
na téměř 14 milionů korun. Tuto částku za nepojištěného řidiče vyplatila a rentu stále vyplácí Česká kancelář

pojistitelů ze svého garančního fondu. Dlužnou částku
na Jiřím nyní vymáháme.“
Takový případ bohužel není ojedinělý. Česká kancelář pojistitelů řeší každý měsíc přes 200 autonehod, které zaviní nepojištěný řidič. I když se z valné části jedná
jen o poškozený automobil, i v těchto případech může
částka vystoupat na desítky tisíc. Česká kancelář pojistitelů je zde od toho, aby poškozený nemusel škodu na nepojištěném viníkovi vymáhat sám a škodu poškozenému vyplatí. Nemluvě o případech jako je tento, kdy už
jde o zdraví a milionové částky.
ADVERTORIAL
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Sázka o slivku

Soutěžní Prostřeno! na Olomoucku a samé ženy
ČR | Prostřeno! bude v Olomouckém
kraji, kde se o 60 tisíc a další tisíce v divácké volbě utkají samé ženy. V pondělí se k plotně postaví Renata (50 let).
Není v Prostřeno! novou tváří, už štěstí
jednou zkoušela. Stejně tak její bratr. A
přišlo repete. Renata se s bratrem vsadila o slivovici, že si vyvaří víc bodů než
on. Udělá kančí kýtu na víně a harlekýn. Ačkoliv původně chce o své předchozí zkušenosti před soupeřkami pomlčet, nakonec jim to tajit nebude.
V úterý pozve hosty rozvedená
máma tří dospělých dětí Lenka (50).
Překvapí miniaturním bydlením. Vsadí
na vepřový závitek plněný anglickou
slaninou a nivou s pečenou zeleninou.
Ve středu uvaří Zuzana (57). Vdaná
máma tří dětí a babička pěti vnoučat připraví kapouna na červeném víně s ratatouille. Kuchyně to bude moc odvážná,
Renata se musí doládovat šunkofleky a
neobměkčí ji ani zábava na hradě.
Čtvrteční soutěžní menu připraví studentka Lucie (23). Od partnera dostala
jasné instrukce – když vyhraje, koupí si

les. Lucie naservíruje pečené ražniči s
domácími bramborami a číský dort nakonec. Splete si někdo číský dort s čínským dortem?
Páteční vaření si vezme na starosti
rozvedená máma pěti dětí Irena (47).
Nachystá hovězí po burgundsku. Také
Irena už jednou v Prostřeno! zkoušela
štěstí. Jak se jí bude dařit podruhé? Čekají ji nervy se sporákem, který stávkuje zrovna v hostitelský den.
Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17.50 hodin.
(kot)

Zleva Lucie Szarzecová, Renata Seidlová, vzadu Irena Moničová, Zuzana
Knopfová a Lenka Kubíčková nad poklicemi s výhrou.
FOTO | FTV PRIMA

Předkrm: Domácí tatarák z uzeného
lososa s topinkou

nasekaný kopr, 3 ML olivového oleje,
čerstvě mletý pepř, sůl. Postup: Lososa
a šalotku nasekáme najemno. Přidáváme po kapkách šťávu z citronu a podle
chuti sójovou omáčku. Dochutíme solí,
koprem a čerstvě mletým pepřem. Zakápneme olejem a necháme uležet. Podáváme s opečenou bagetkou.

Ingredience: 500 g uzeného lososa, šťáva z 1 citronu, 3 šalotky, pár kapek dobré sójové omáčky (nemusí být), jemně

Dezert číský dort
Ingredience: 350 g máslových sušenek, 100 g másla, 500 g tvarohu (kostka), 1 vanilkový cukr, 75 g cukru moučka, šťáva z půlky citronu. Postup: Rozemeleme 250 g sušenek a smícháme je s
rozpuštěným máslem. Napěchujeme
hmotu na dno formy a dáme na chvíli
do chladu. V misce smícháme tvaroh,

cukr, vanilkový cukr a šťávu z citronu.
Pokud máme tvaroh moc tuhý, přidáme
krapet něčeho na zjemnění (smetanu, jogurt či trošku mléka). Nalijeme tvarohovou hmotu na vychladlou sušenkovou
drť, uhladíme a dozdobíme zbylými
100 g sušenek (můžeme je nadrtit nebo
nalámat a poskládat podle fantazie). Nakonec necháme uležet v chladnu nejlépe do druhého dne.
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Prodej bytu 2+kk
Praha 4, Chodov
43 m2 plocha, 6 m2 lodžie, 3 m2 sklep
Vybavený nábytkem, po rekonstrukci
5 399 000 Kč (cena k jednání)
 720 112 910

 info@redema.cz
Všechny naše nemovitosti najdete na Reality.iDNES.cz

Pracovník péče o vozy - Olomouc. Čištění
exteriéru/interiéru vozů, péče o čistotu prodejní plochy,
péče o čistotu vozů na prodejní ploše, drobné převozy aut.
ŘP sk.B, ochotu pracovat krátký/dlouhý týden, ochotu
pracovat ve venkovních prostorách. E-mail:
anna.bruckova@aaaauto.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/JZ1T7W

Ra / Od Ra oddělení železničních celostátních a
regionálních drah – územní odbor Plzeň. Bakalářský nebo
magisterský studijní program technického, dopravního
nebo právního zaměření, dobré organizační schopnosti,
bezúhonnost. Zašlete motivační dopis a Váš životopis na
e-mail: nemeckova@ducr.cz

AURES Holdings
a.s.

Výroba, průmysl
Inženýr mechanické údržby. Vhodné i pro…

Drážní úřad
Více na www.jobdnes.cz/detail/FMYH6S

Zemědělství, lesnictví
45 000 - 50 000 Kč / měsíc

MISTR – pouze jedna směna!

Technik BOZP s angličtinou (40-50.000 KČ)

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Ekolog pro výrobní společnost (30-50.000 Kč)

30 000 - 50 000 Kč / měsíc

Seřizovač linek

33 000 - 35 000 Kč / měsíc

Včelaři pouze OZP

16 200 - 19 700 Kč / měsíc

Obsluha CNC (Frýdek Místek): pozice do kmene

25 000 - 31 000 Kč / měsíc

Chovatel/ka zvířat

19 700 - 22 990 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 24. září 2022
Nova

Prima

Prima cool

7.55 Zamilovaný profesor 2: Klumpovi.
Komedie (USA, 2000) 10.00 Koření 11.00
Volejte Novu 11.35 Rady ptáka Loskutáka
12.30 Tipy ptáka Loskutáka 12.45 Příběh
rytíře 15.40 Zkus mě rozesmát 18.10
Comeback 18.50 Comeback 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.10 M.A.S.H (228) 6.40 M.A.S.H (229) 7.10
Cyklosalon.tv 7.40 Fotr na tripu 8.20
Autosalon.tv 9.25 Česko Slovensko má talent
11.00 Volby 2022: Česko volí! 11.05 Můj muž
to dokáže 12.25 Osudové léto v Algarve 14.20
Volby 2022: Průběžné výsledky a komentáře
14.30 Pumpaři od Zlaté podkovy. Krimifilm
(ČR, 1978) 16.15 Volby 2022: Průběžné
výsledky a komentáře 16.30 Kouzelný dům.
Psychologické drama (ČR, 1939) 18.55 Hlavní
zprávy 19.40 Krimi zprávy 19.55 Showtime

5.35 Umění je cool 6.25 Pevnost Boyard (4, 5)
10.45 Re-play 11.20 Re-play: Tutorial 11.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (13) 12.50
Simpsonovi XV (13-16) 14.45 Cesta kolem světa za
80 dní 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(14) 18.15 Simpsonovi XVI (19) 18.45 Simpsonovi
XVI (20) 19.15 Simpsonovi XVI (21) 19.45
Simpsonovi XVII (1) 20.15 Rambo III 22.10 Hitman
0.15 Simpsonovi XVI (19)

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 Dobrou zprávu já přináším
vám – Václav Neckář
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Maigret a rozkoše noci
Detektivka (Fr./Belg./Švýc.,
1992). Hrají B. Cremer,
J. Dannoová, P. Polet,
S. Beauvois, J.-L. Foulquier.
Režie J. Pinheiro
0.00 Místo činu – Drážďany
Level X. Krimiseriál (N, 2020)
1.30 Sama doma
3.00 Na forbíně TM
3.45 Banánové rybičky
4.15 Bydlení je hra
4.35 Zahrada je hra
5.00 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.10 Noviny 5.45 Krimi 6.10 Noviny

6.40 Policisté v akci 7.45 Policisté v akci 8.40
Policisté v akci 9.40 Delukse II (8/8) 10.45
Profesionálové II (21, 22) 12.40 Semena zmaru
14.40 Žena za pultem (3/12) 15.50 V sedmém nebi
17.50 Nové bydlení – design 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 1890 (5) 21.45 Ženy v ofsajdu 23.35
Sněhové pusinky, komedie (N, 2009)

NEDĚLE 5.25 Krimi 5.50 Noviny 6.20 Krimi

6.45 Noviny 7.25 Skutečné příběhy 8.25 Policisté
v akci 9.25 Policisté v akci 10.25 Profesionálové II
(23, 24) 12.20 30 případů majora Zemana (5, 6)
15.05 Ženy v ofsajdu 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.25 Druhý dech (2) 23.55
Temné tajemství, dobrodružný film (N, 2011)

PONDĚLÍ 6.30 Delukse II (8) 7.25 Soudní síň –
nové případy 10.05 První oddělení 11.05 Policisté
v akci 12.05 Soudní síň – nové případy 14.55
Ochránci 15.55 Policisté v akci 17.00 Soudní síň
18.00 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Semena zmaru 22.05 30 případů majora
Zemana (6) 23.35 První oddělení 0.30 Ochránci

TELEVIZNÍ SHOW

INZERCE

ČT1
7.30 Daleko, hluboko, vysoko 8.00 O ševci
Matějovi 9.10 Úsměvy Jana Třísky 9.50 Toulky
Českem budoucnosti 10.20 Případy sestry
Bonifácie 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Slunečnice 13.45 Hádání s Hadovkou
14.25 Vodník v pivovaře 15.10 Zlý dům 16.20
Hercule Poirot XI 17.55 Zázračné bylinky 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

M. Gibson si nepamatuje, zda zabil svou
ženu, Ch. Hunnam zjišťuje, jaká je pravda...

ÚTERÝ | 20:15

20.20 Na lovu: Hvězdný speciál
21.45 Gladiátor
Historické drama (USA/VB,
2000)
0.50 Očista 3: Volební rok
Akční sci-fi horor (USA/Jap.,
2016)
2.45 Volejte Novu
3.20 Císařovy nové šaty

ÚTERÝ 9.50 Soudní síň – nové případy 11.00

První oddělení 12.05 Policisté v akci 13.05 Soudní síň –
nové případy 15.25 Ochránci 16.10 Policisté v akci
17.05 Soudní síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Temné tajemství 22.20 Aféry
23.05 Aféry 23.55 První oddělení 0.40 Ochránci

STŘEDA 10.55 První oddělení 11.50 Policisté
v akci 12.50 Soudní síň – nové případy 15.20
Ochránci 16.10 Policisté v akci 17.10 Soudní síň 18.05
Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Druhý dech (2) 21.50 Žena za pultem (4) 23.00 První
oddělení 23.55 Ochránci 0.40 Divocí koně II (42)
ČTVRTEK 9.25 Soudní síň – nové případy 10.45

První oddělení 11.45 Policisté v akci 12.50 Soudní síň –
cz 14.55 Ochránci 15.55 Policisté v akci 16.55 Soudní
síň 18.00 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Cena medu 21.55 30 případů majora Zemana
(7) 23.30 První oddělení 0.25 Ochránci

PÁTEK 9.15 Soudní síň – nové případy 10.25
První oddělení 11.30 Policisté v akci 12.30 Soudní síň –
nové případy 15.05 Ochránci 16.00 Policisté v akci
17.00 Soudní síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Miliarda 22.25 1890 (5) 23.50
První oddělení 0.35 Ochránci

20.15 Česko Slovensko má talent
21.50 Temný Kraj II (5)
Šílení 1/2. Krimiseriál (ČR, 2019).
Hrají L. Vaculík, K. Nováková
Badinková, J. Teplý, K. Zima,
M. Trnavský. Režie J. Bártů
23.15 Vysoká hra patriotů
Thriller (USA, 1992). Hrají
H. Ford, A. Archerová, R. Harris,
P. Bergin, J. E. Jones. Režie
P. Noyce
1.45 Inspektor Rebus
Rakvičky. Krimiseriál (VB, 2006).
Hrají K. Stott, C. Priceová,
J. Blacková, W. Ruane,
S. Smallová. Režie M. Evans
3.20 Záhady Emmy Fieldingové:
Trpčí než smrt
Krimifilm (USA, 2019). Hrají
C. Thorne-Smithová, J. Tupper,
M. Valley, C. March, C. Richterová.
Režie K. Fair
5.15 Rozpal to, šéfe!

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Má tlustá

Valentýna 89.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20
Vaříme! 15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Dvě tváře lásky 20.55 Dvě tváře
lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55 Teleshopping
23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

Teleshopping 7.25 Má tlustá Valentýna 9.20 Ostře
sledovaný vlak 9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Námořní hlídka 15.55 Barvy
lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55 Dvě tváře
lásky 20.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 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 Barvy lásky 17.55 Má tlustá
Valentýna 19.55 Dvě tváře lásky 20.55 Dvě tváře
lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
7.15 Teleshopping 7.45 Dr. House V (7) 8.40 Dr.
House V (8) 9.35 Spiklenci, komedie (USA, 1996)
11.50 Líbáš jako ďábel, komedie (ČR, 2012) 14.10
Croodsovi, animovaný film (USA, 2013) 15.55 My
Little Pony: Nová generace, animovaný film
(Irs./USA/Kan., 2021) 17.45 Serenity, sci-fi film
(USA, 2005) 20.00 Hunger Games: Síla vzdoru 2.
část, sci-fi thriller (USA, 2015) 22.35 Vlk z Wall
Street, životopisný film (USA, 2013)

Prima Max
6.00 Námořní vyšetřovací služba XII (16, 17) 7.55
Transformers 3 11.00 Krokodýl Dundee, dobrodružná komedie (Austr., 1986) 13.05 Jedna za
všechny, komedie (USA, 2014) 15.25 Iluzionista,
romantické drama (USA/ČR, 2006) 17.45 Andílek
na nervy, komedie (ČR, 2015) 20.00 Chyť mě, když
to dokážeš, krimikomedie (USA/Kanada, 2002)
22.55 Tyranosaurus: Zhouba Aztéků, horor (USA,
2008) 0.50 Hitman, akční thriller (USA/Fr., 2007)

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 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna
19.55 Dvě tváře lásky 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 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Dvě tváře lásky 20.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Ostře sledovaný vlak 9.45
Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping
11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna
19.55 Dvě tváře lásky 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 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Dvě tváře lásky 20.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

INZERCE

Objednejte si týdeník
www.5plus2.cz/
schrankovne

neděle 25. září 2022
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.10
16.00
17.30
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.30
21.59
22.00
23.35
0.25
1.55
2.25

Zajímavosti z regionů 6.25 Zlý dům.
Krimifilm (ČR, 1971) 7.30 Hádání
s Hadovkou. Pohádka (ČR, 1987) 8.10
Pečení na neděli 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 F. L. Věk (4/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Jak přišli kováři k měchu
O bílém jadýrku
Démantový déšť
Byl jednou jeden dům (4/5)
Dynastie Nováků (13/13)
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Pozadí událostí
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Hra bez pravidel
Případy detektiva Murdocha XV
Detektiv Endeavour Morse IV
13. komnata Sáry Struhařové
Sváteční slovo katolického kněze
Marka Hlávky

Nova
6.25
7.15
8.25
10.35
12.05
13.30
15.15
17.05
19.30
20.20
21.30
22.50
23.20
1.20
2.25
3.15
3.45

Scooby-Doo:
Záhady, s. r. o. (16, 17)
Sněhurka
Pohádka (N, 2009)
Jsem číslo čtyři
Sci-fi film (USA, 2011)
MasterChef Česko VI (7)
MasterChef Česko VI (8)
Anton Špelec, ostrostřelec
Komedie (ČR, 1932)
Byl jednou jeden polda 3:
Major Maisner a tančící drak
Komedie (ČR, 1999)
Okresní přebor:
Poslední zápas Pepika Hnátka
Komedie (ČR, 2012)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava IV (4)
Kriminálka Anděl IV (4)
Střepiny
Charlieho andílci: Na plný pecky
Akční film (USA, 2003)
Na lovu: Hvězdný speciál
Specialisté (108)
Babicovy dobroty
Sněhurka
Pohádka (N, 2009)

Prima
6.15
6.35
7.35
8.35
9.10
9.40
10.05
11.00
11.50
12.40
12.55
13.35
13.55
15.20
16.35
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.15
0.05
2.25

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
M.A.S.H (229, 230)
M.A.S.H (231, 232)
M.A.S.H (233)
Prima Svět
Prima Česko
Rozpal to, šéfe!
Partie Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Pálava (5)
Temný Kraj II (5)
Andílek na nervy
Komedie (ČR, 2015)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Špunti na vodě
Komedie (ČR, 2017)
Pumpaři od Zlaté podkovy
Krimifilm (ČR, 1978)
Mafiánovi
Krimikomedie (USA/Fr., 2013)
Osudové léto v Algarve
Romantický film (N, 2019)

Nova Cinema
5.50 Něco jako komedie 7.45 Teleshopping 8.25
Croodsovi 10.15 Serenity 12.35 Navždy a daleko
15.15 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část 17.45 Hadí
doupě, mysteriózní drama (VB, 2017) 20.00 Král
Škorpion, akční film (USA/N/Belg., 2002) 21.50
D-Tox, thriller (USA/N, 2002) 23.40 After: Polibek,
romantické drama (USA, 2019)

Prima cool
5.35 Umění je cool 6.05 Umění je cool 7.05
Pevnost Boyard (5) 9.15 Pevnost Boyard (6) 11.25
Autosalon.tv (38) 12.30 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (14-20) 15.25 Smrtící erupce 17.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (15) 18.15
Simpsonovi XVII (2) 18.45 Simpsonovi XVII (3)
19.15 Simpsonovi XVII (4) 19.45 Simpsonovi XVII
(5) 20.15 Transformers: Zánik 23.35 Rambo III

Prima Max
6.10 M.A.S.H 6.30 Námořní vyšetřovací služba XII
(17, 18) 8.25 Podivuhodný svět slečny Potterové
10.20 Kouzelný dům 12.35 Iluzionista 14.55
Grandhotel Budapešť 17.05 Chyť mě, když to
dokážeš 20.00 Krokodýl Dundee 2, dobrodružná
komedie (Austr./USA, 1988) 22.20 Čistá práce,
akční krimidrama (VB/USA/Austr., 2008) 0.40
Kriminál, thriller (USA, 1989)

pondělí 26. září 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Případy sestry
Bonifácie 9.45 Deštník 10.00
168 hodin 10.40 Hercule Poirot 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Počesku
14.10 Hra bez pravidel
15.40 Na krok od nebe II
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Případy 1. oddělení III (4/13)
21.10 Reportéři ČT
21.55 Legendy kriminalistiky 3
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
22.25 Místo činu – Drážďany
0.05 AZ-kvíz
0.30 Sváteční slovo katolického kněze
Marka Hlávky

Nova
5.55
8.25
8.45
9.45
10.55
11.45
12.00
12.30
13.45
14.45
15.40
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
0.15
1.10
1.55
2.20
2.45

Snídaně
Novashopping
Ulice (4330)
Policie Modrava IV (4)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí II (19)
Dr. House V (7)
Dr. House V (8)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4331)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (179)
Specialisté (109)
Kriminálka Las Vegas VII (15)
Dr. House V (7)
Dr. House V (8)
Kriminálka Las Vegas VII (15)
Comeback
Střepiny
Na lovu II

6.15
7.00
8.10
8.45
9.05
9.40
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.55
1.10
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

M.A.S.H (232)
Nový den
M.A.S.H (233)
M.A.S.H (234)
M.A.S.H (235)
Receptář prima nápadů
Walker, Texas Ranger V (25)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (1)
Komisař Rex IV (7)
Námořní vyšetřovací služba IX (12)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Pálava (6)
Vinaři II (7)
Na Pavláska
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(12)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (1)

6.40 Spiklenci 8.55 Teleshopping 9.25 Císařovy
nové šaty 10.40 Hadí doupě 12.55 Teleshopping
13.25 Zamilovaný profesor 2: Klumpovi 15.25 Jsem
číslo čtyři 17.30 Příběh rytíře, dobrodružný film
(USA, 2001) 20.00 Charlieho andílci: Na plný
pecky, akční film (USA, 2003) 22.00 Mé druhé já,
thriller (USA, 2007) 0.25 D-Tox

Prima cool
8.05 Top Gear XXIV (1, 6) 10.25 Hvězdná brána VII
(17, 18) 12.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(15) 13.20 Simpsonovi XV (21, 22) 14.20 Simpsonovi XVI (1, 2) 15.10 Hvězdná brána VII (19, 20)
17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (16) 18.15
Simpsonovi XVII (6-9) 20.15 Prima Partička 21.15
Partička 21.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. XIII
(3) 22.50 Re-play 23.25 Simpsonovi XVII (6)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.10 M.A.S.H 6.40 M.A.S.H 7.10
M.A.S.H 7.35 Námořní vyšetřovací služba XII (18, 19)
9.25 Maminčin seznam 11.40 Periskop nahoru
a dolů! 13.40 Grandhotel Budapešť 15.45 Skutečné
vraždy: Záhada starého domu 17.40 Krokodýl
Dundee 2 20.00 Poslední prázdniny, komedie
(USA/ČR, 2006) 22.20 Ronin, akční thriller
(VB/Fr./USA, 1998) 0.50 Transformers: Zánik

úterý 27. září 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe II 9.55
Kluci v akci 10.25 Panoptikum města
pražského (4/10) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Hercule Poirot
15.20 Počesku
15.30 Kde bydlely princezny
15.50 Na krok od nebe II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Zahradnictví
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Hercule Poirot XI
23.55 Komisař Moulin
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 Rajské zahrady
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.30
8.50
9.50
10.50
11.45
12.00
12.30
13.45
14.40
15.40
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.45
22.45
23.35
0.30
1.25
2.05
2.40
3.45

Snídaně
Novashopping
Ulice (4331)
Specialisté (179)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí II (20)
Dr. House V (9)
Dr. House V (10)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4332)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko VI (9)
Souboj na talíři II
Víkend
Dr. House V (9)
Dr. House V (10)
Souboj na talíři II
Víkend
Na lovu II
Pojišťovna štěstí II (20)

Prima
6.15
7.00
8.15
8.50
9.20
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.05
3.05

M.A.S.H (235)
Nový den
M.A.S.H (236)
M.A.S.H (237)
Pálava (6)
Walker, Texas Ranger V (26)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (2)
Komisař Rex IV (8)
Námořní vyšetřovací služba IX
(13)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (52)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(13)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (2)

Nova Cinema
5.20 Něco jako komedie 6.50 Zamilovaný profesor
2: Klumpovi 9.25 Dr. House V (9, 10) 11.40 Příběh
rytíře 14.15 Zkus mě rozesmát 16.30 Král Škorpion
18.15 Byl jednou jeden polda 3: Major Maisner
a tančící drak 20.00 Rychlí a zběsilí, akční film
(USA, 2009) 22.00 Čarodějky: Pověst z Nové
Anglie 23.55 Očista 3: Volební rok

Prima cool
10.25 Hvězdná brána VII (19, 20) 12.25 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VI (16) 13.20 Simpsonovi
XVI (3-6) 15.10 Hvězdná brána VII (21, 22) 17.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (17) 18.15
Simpsonovi XVII (10-13) 20.15 K.O.MICI 21.10
MAGIC SHOW 21.45 Námořní vyšetřovací služba
L. A. XIII (4) 22.45 Re-play: Tutorial 23.15
Simpsonovi XVII (10) 23.45 Simpsonovi XVII (11, 12)

Prima Max
5.30 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 6.25 M.A.S.H
6.55 Námořní vyšetřovací služba XII (19, 20) 8.50
Černobyl 11.25 Policajtka 13.40 Skutečné vraždy:
Záhada starého domu 15.25 Moje sestřenice Rachel
17.40 Poslední prázdniny 20.00 Podivné dědictví,
dobrodružná komedie (It./Fr., 1972) 22.45 Smrtící
oteplení, akční sci-fi film (USA, 2008) 0.40 Ronin,
akční thriller (VB/Fr./USA, 1998)

středa 28. září 2022
ČT1
6.00

Kacafírek 7.05 Vodník v pivovaře
7.45 Slunečnice 8.25 Dynastie
Nováků (13/13) 9.20 Zabil jsem
Einsteina, pánové 10.55 Fišpánská
jablíčka 11.55 O podezíravém králi

13.20 Čarodějné námluvy
Pohádka (ČR, 1997)
14.35 To neznáte Hadimršku
Komedie (ČR, 1931)
16.10 Čerte, drž se svého kopyta!
Pohádka (ČR, 1998)
17.20 Jezerní královna
Pohádka (ČR/N, 1998)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (30/39)
21.40 13. komnata Tomáše Linky
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Já, Mattoni
23.10 Maigret a rozkoše noci
Detektivka (Fr./Belg./Švýc., 1992)
0.35 Kde bydlely princezny
0.55 AZ-kvíz
1.25 Na forbíně TM
2.05 Manéž Bolka Polívky
3.25 Banánové rybičky

Nova
5.55
7.30
8.45
10.10
11.50
13.45
15.50
18.25
19.30
20.20
21.45
22.55
0.10
1.55
3.45
4.45

Mrkáček Bill
Animovaný film
(Austr./USA, 2015)
Duch v lahvi
Pohádka (N, 2021)
Méďa Béďa
Komedie (N. Zél./USA, 2010)
Výbuch bude v pět
Rodinný film (ČR, 1984)
Škola základ života
Komedie (ČR, 1938)
Já to tedy beru, šéfe...!
Komedie (ČR, 1977)
Sabrina
Komedie (USA, 1995)
Ulice (4333)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko VI (10)
Love Island II (8)
Love Island II (9)
Temnota přichází
Thriller (USA, 2016)
Škola základ života
Komedie (ČR, 1938)
Duch v láhvi
Pohádka (N, 2021)
Novashopping

Prima
6.00 Sherlock Koumes
Animovaný film
(USA, 2018)
7.20 Zoo (52)
8.40 Tajemná zahrada
Rodinný film (VB, 2020)
10.40 Pytlákova schovanka
Filmová komedie
(ČR, 1949)
13.10 Jak ztratit kluka v 10 dnech
Romantická komedie (USA,
2003)
15.35 U pokladny stál...
Komedie (ČR, 1939)
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Hořký svět (5)
21.35 Show Jana Krause
22.40 Show Jana Krause
23.50 Ano, šéfe!
1.05 U pokladny stál...
Komedie (ČR, 1939)
3.20 Moje sestřenice Rachel
Romantické drama (USA/VB,
2017)

Nova Cinema
5.00 Serenity 6.50 Jsem číslo čtyři, sci-fi film (USA,
2011) 9.20 Dr. House V (11, 12) 11.05 Jak se krotí
krokodýli 14.00 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část
16.30 Anton Špelec, ostrostřelec 18.05 Navždy
mladý 20.00 Gladiátor, historické drama (USA/VB,
2000) 23.05 Velcí bratři, komedie (USA/N, 2008)
1.00 Král Škorpion, akční film (USA/N/Belg., 2002)

Prima cool
9.20 Top Gear XXV (1) 10.25 Hvězdná brána VII (21, 22)
12.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (17) 13.20
Simpsonovi XVI (7-10) 15.10 Hvězdná brána VIII
(1, 2) 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (18)
18.15 Simpsonovi XVII (14-17) 20.15 Autosalon.tv
21.25 Fotr na tripu 22.00 Námořní vyšetřovací
služba L. A. XIII (5) 23.10 Cyklosalon.tv 23.40
Simpsonovi XVII (14) 0.10 Simpsonovi XVII (15)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.15 M.A.S.H 6.35 Námořní
vyšetřovací služba XII (20, 21) 8.30 Jedna za všechny
10.50 Kouzelný dům 13.05 Moje sestřenice Rachel
15.25 Je prostě báječná, komedie (USA, 2014) 17.15
Podivné dědictví, dobrodružná komedie (It./Fr.,
1972) 20.00 Vražda v Orient expresu, detektivní
film (USA, 2017) 22.25 Ve službě, thriller (USA,
2019) 0.20 Smrtící oteplení

čtvrtek 29. září 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe II
9.55 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli 10.25 Kde bydlely princezny 10.45 Psí život 11.05
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Pečení na neděli
14.40 F. L. Věk (4/13)
15.30 Logika
15.45 Na krok od nebe II
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Inspektor Max (4/11)
21.10 Toulky Českem budoucnosti
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
23.00 Detektiv Endeavour Morse IV
0.40 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.25
8.50
9.45
10.40
11.50
12.00
12.30
13.45
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
22.40
23.15
0.10
1.05
1.55
2.25

Snídaně
Novashopping
Ulice (4332)
Ulice (4333)
Specialisté (109)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí II (21)
Dr. House V (11)
Dr. House V (12)
Výměna manželek
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4334)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Pan profesor II (5)
Comeback
Comeback
Život ve hvězdách
Dr. House V (11)
Dr. House V (12)
Pan profesor II (5)
Život ve hvězdách
Na lovu II

Prima
6.15
7.00
8.15
8.50
9.20
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.05
3.05

M.A.S.H (237)
Nový den
M.A.S.H (238)
M.A.S.H (239)
Hořký svět (5)
Walker, Texas Ranger V (27)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (3)
Komisař Rex IV (9)
Námořní vyšetřovací služba IX
(14)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (53)
Inkognito
Inkognito
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(14)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (3)

Nova Cinema
6.25 Mrkáček Bill 8.40 Hadí doupě 10.55 Anton
Špelec, ostrostřelec 13.05 Duch v lahvi 14.20 Paul
a škola života 16.35 Charlieho andílci: Na plný
pecky 18.35 Výbuch bude v pět, rodinný film (ČR,
1984) 20.00 Okresní přebor: Poslední zápas Pepika
Hnátka, komedie (ČR, 2012) 22.15 Chuligán, drama
(VB, 2009) 0.05 Temnota přichází

Prima cool
7.40 Re-play 8.05 Top Gear XXIV (4) 9.20 Top
Gear XXV (2) 10.25 Hvězdná brána VIII (1, 2) 12.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (18) 13.20
Simpsonovi XVI (11-14) 15.10 Hvězdná brána VIII
(3, 4) 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (19)
18.15 Simpsonovi XVII (18-21) 20.15 Partička XXL
22.00 Rambo: Do pekla a zpět 23.50 Simpsonovi
XVII (18) 0.20 Simpsonovi XVII (19)

Prima Max
5.30 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 6.15 Námořní
vyšetřovací služba XII (21, 22) 8.15 Děti moje 10.40
Chyť mě, když to dokážeš 13.30 Je prostě báječná
15.25 Circle: Uzavřený kruh, sci-fi drama (USA,
2017) 17.40 Vražda v Orient expresu, detektivní film
(USA, 2017) 20.00 Holka na zabití, krimikomedie
(ČR, 1975) 22.20 Parfém: Příběh vraha, krimidrama
(USA/Fr./N/Šp., 2006)

pátek 30. září 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe II
10.00 13. komnata Tomáše Linky
10.25 Toulavá kamera 10.55 Objektiv
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.15 Zázračné bylinky
15.40 Jak se žije v řádu a misii podle
Drahomíry Vihanové
15.55 Úsměvy Jana Třísky
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Panoptikum města pražského (5/10)
21.10 Všechnopárty
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Dobrodružství Sherlocka Holmese
23.50 AZ-kvíz
0.20 Manéž Bolka Polívky

Nova
5.55
8.25
8.45
9.40
10.50
11.50
12.00
12.25
13.40
14.35
15.25
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.00
1.05
2.00
2.40
3.55
5.00

Snídaně
Novashopping
Ulice (4334)
Pan profesor II (5)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí II (22)
Dr. House V (13)
Dr. House V (14)
Výměna manželek V
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4335)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Rychle a zběsile 5
Akční film (USA, 2011)
After: Přiznání
Romantické drama (USA, 2020)
Dr. House V (13)
Dr. House V (14)
Na lovu II
Pojišťovna štěstí II (22)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.15
8.45
9.15
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.10
1.05
2.05
3.05

M.A.S.H (239)
Nový den
M.A.S.H (240)
M.A.S.H (241)
Zoo (53)
Walker, Texas Ranger VI (1)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (4)
Komisař Rex IV (10)
Námořní vyšetřovací služba IX
(15)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Můj muž to dokáže
Mordparta II (6)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(15)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (4)
Komisař Rex IV (10)

Nova Cinema
5.20 Sněhurka 6.20 Navždy mladý 8.50 Dr. House
V (13, 14) 10.30 Duch v lahvi 12.20 Méďa Béďa
13.45 Sabrina 16.15 Já to tedy beru, šéfe...! 18.10
Školka pro seniory, komedie (USA, 2019) 20.00
Mimi šéf, animovaný film (USA, 2017) 21.50
Bojovník, drama (USA, 2015) 0.15 Okresní přebor:
Poslední zápas Pepika Hnátka, komedie (ČR, 2012)

Prima cool
6.15 Autosalon.tv 7.40 Re-play: Tutorial 8.10 Top
Gear XXIV (5) 9.25 Top Gear XXV (3) 10.30
Hvězdná brána VIII (3, 4) 12.25 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (19) 13.20 Simpsonovi XVI (15-18)
15.10 Hvězdná brána VIII (5, 6) 17.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (20) 18.15 Simpsonovi XVII
(22) 18.45 Simpsonovi XVIII (1-3) 20.15 Robin Hood
22.30 Vosy útočí 0.25 Simpsonovi XVII (22)

Prima Max
5.00 Lovci prokletých pokladů (2) 6.00 Nad
krajinou 6.10 M.A.S.H 6.40 M.A.S.H 7.10 M.A.S.H
7.45 Námořní vyšetřovací služba XII (22, 23) 9.40
Grandhotel Budapešť 11.40 Iluzionista 13.50 Circle:
Uzavřený kruh 16.10 McDonaldová a Dodds 18.10
Ledově ostří 20.00 Špunti na vodě, komedie (ČR,
2017) 21.50 Vražedné blesky, katastrofický film
(Kan., 2015) 23.35 Parfém: Příběh vraha

INZERCE

Už přes 127 500 lidí potvrzuje: tato metoda zastavuje plešatění za 48h!

Máte problém s plešatěním a ustupující vlasovou linií?

Získejte zpět silné a husté

vlasy za 21 dní!

Známý po celém světě prostředek proti vypadávaní vlasů je již dostupný také v České republice!
Zbavte se neúčinných doplňků stravy, kondicionérů a šamponů z televizních reklam.
Díky 100% přírodnímu, výživnému, bioregenerativnímu vzorci, který odstraňuje
veškeré trichologické problémy je už nebudete potřebovat. Hned po 2 dnech
používání trvale zastavíte plešatění, a po 21 dnech se budete těšit ze silných
a hustých vlasů bez ustupující vlasové linie, bez mezer mezi vlasy a lupů.

P

odle nejnovější zprávy plešatost postihuje až
74% všech mužů a dokonce i 58% žen starších
35 let. Bez ohledu na pohlaví a věk představuje příčinu komplexů a ztráty sebevědomí, což
ovlivňuje jak soukromý, tak pracovní život. Švédský
specialista každoročně přijímá ve své soukromé trichologické ordinaci stovky pacientů – jak žen, tak mužů,
kteří si stěžují na:

VŠICHNI SE MĚ PTAJÍ,
ZDA NOSÍM PARUKU

Vždycky jsem měla řídké a lámavé vlasy, doslova pár pramenů. Když mi ty
moje pochybné kvality vlasy po těhotenství začaly navíc vypadávat, úplně jsem se zhroutila. Styděla jsem se
a skrývala jsem plešatějící hlavu pod
čepicí nebo šátkem. Jednou se mě dokonce zvědavá sousedka zeptala, zda náhodou nejsem nemocná. Ale vlastně byla to ona, od koho jsem se
dozvěděla o tomto přípravku. Hned po 2 dnech
používání jsem si všimla, že na kartáči zůstává
mnohem méně vlasů. Po 3 týdnech kúry se moje
vlasy staly husté, silné a narostly o několik centimetrů. Nikdy předtím jsem se necítila tak atraktivní
a žensky, a známí mě na ulici vůbec nepoznávají.

plešaté skvrny
ustupující vlasovou linii a řídké vlasy
zůstatek mnoha vlasů na kartáči
lupy a svědění
křehké a lámavé vlasy
nadměrné maštění vlasů
Sám také mnoho let bojoval s genetickým plešatěním. Pravě proto si dal za cíl vyvinout metodu, která bude komplexně řešit všechny problémy spojené s vypadáváním
vlasů a špatnou kondici pokožky na hlavě. Spolu se svým
výzkumným týmem vytvořil nutričně-bioregenerativní
vzorec, který neinvazivním a 100procentně přirozeným
způsobem stimuluje pokožku hlavy na nanobuněčné úrovni a inhibuje stárnutí vlasových folikulů.

Vlasy hustší až o 78%
Moje více než patnáctiletá odborná praxe mě naučila jedné věci – pokud se chcete jednou provždy zbavit
plešatosti, budete potřebovat vytrvalost, důslednost
a čas. Realita je bohužel krutá: pro rychle získání
hustých a silných vlasů nestačí populární šampony
a kosmetiky z televizních reklam. Transplantace vlasů
je však riskantní a nezaručuje požadované výsledky – až 75% transplantací se nepovede. Moje metoda
nevyžaduje žádné zákroky ani značné inanční náklady. Rostlinné aktivní látky okamžitě zastavují proces
vypadávaní vlasů a urychlují jejich růst. Staré vlasové
cibulky jsou silnější a lépe zakořeněny, a nové vlasy rostou 8krát rychleji než před zahájením kúry. Až 9/10
mých pacientu si všimlo růstu nových vlasů hned po
48 hodinách od zahájení kúry.
specialista v oboru trichologie,
tvůrce metody

Alena S, (42 l.), Kladno
růst až o 250%. Plešaté skvrny, místa s řídkými vlasy a ustupující linie vlasu se vyplňují novými vlasy, a hustota vlasů
se zvyšuje v průměru po 2 dnech od zahájení kúry. Při pravidelném používání vzorce, je proces stárnutí vlasových
folikulů dokonce 8krát pomalejší, díky čemuž se doba
růstu vlasů prodlužuje a riziko opakované plešatosti je
tak vyloučeno. Vzorec vyživuje, zvlhčuje pokožku hlavy a
obnovuje její fyziologickou rovnováhu, a tím eliminuje problémy, jako jsou: lupy, seboroická dermatitida, svědění, záněty a nadměrné maštění vlasů. Po kúře Vaše vlasy budou silné,
husté a lesklé a přestanou vypadávat.

6
1
2
3
4
5
6

Bioregenerativní nutriční vzorec
jako jediný na trhu přináší až

působivých výsledků:

zahuštění vlasů už
po 2 dnech používání
3násobné zrychlení
regenerace vlasových cibulek

zlepšení stavu vlasů a ochrana
proti roztřepeným konečkům
zastavení vypadávaní
vlasů až o 97%
až 8násobné zpomalení
stárnutí vlasových folikulů
trvalé odstranění lupů
a svědění

Účinky viditelné už po 1. použití

Bujné vlasy bez ohledu na geny

Inovativní vzorec obsahuje kombinací koncentrovaných
rostlinných extraktů, které spolu s biotinem a vitamíny vytvářejí antidotum proti plešatosti. Bioaktivní látky intenzivně
regenerují pokožku hlavy a obnovují kmenové buňky vlasových folikulů. Díky tomu jsou vlasové cibulky vyživený a lépe
zakořeněny, a vlasy přestávají vypadávat. Přípravek stimuluje pokožku hlavy k produkci nových vlasů a zrychluje jejich

Až 98,7% účinnosti přípravku byla potvrzená největšími
výzkumnými centry v Evropě. Klinické studie prováděné
Evropským trichologickým centrem v Bruselu na skupině
550 dobrovolníků obou pohlaví ve věku 31-81 let ukázaly,
že hned v prvních dnech používání se vypadávání í vlasů
3krát snížilo. Po 21 dnech používání přípravku vlasy narostly v průměru o 4,5 cm (zatímco normálně vlas vyroste

zhruba 1 cm za měsíc). Díky velmi vyspělému biotechnologickému procesu výroby zaručuje vzorec okamžité
a trvalé výsledky, a přitom účinky přetrvávají ještě dlouho
po ukončení kúry.

Přípravek bojuje proti
plešatosti na

3 ÚROVNÍCH
Ú1

Zastavuje vypadávání
vlasů

Ú2

Podporuje opětovný růst
vlasů

Ú3

Regeneruje vlasy
a pokožku hlavy

JAKO BYCH BYL O 20 LET MLADŠÍ!
Moje vlasová linie ustupovala velmi rychle, nevěděl jsem, jak plešatění zastavit. Bál
jsem se, že ztratím všechny vlasy. Tricholog řekl, že se jedná o androgenní alopecii,
která postihuje většinu mužů a je téměř
nemožné ji vyléčit. Vyzkoušel jsem různé
přípravky, ale vlasy stále vypadávaly. Naštěstí jsem se dozvěděl o tom vzorci. Během pouhých 3-4 dnů používání se na mé
hlavě objevily nové vlasy. Kúru jsem už
dokončil a moje vlasová linie se posunula
opět do čela! Doporučil jsem přípravek synovi, který také začal plešatět.

Lubomír, (63 l.), Plzeň
Nezáleží na tom, zda jste si všiml prvních známek plešatosti, nebo jste téměř úplně ztratil vlasy. Příčina problému je
také irelevantní. Inovativní nutriční vzorec posiluje vlasy,
vyživuje pokožku hlavy, stimuluje růst nových vlasů a inhibuje stárnutí vlasových folikulů, čímž zabraňuje vypadávaní vlasů v budoucnosti. Navíc odstraňuje veškeré kožní
problémy, a tím eliminuje lupy a reguluje práci mazových
žláz. V České republice byl nutriční vzorec uveden
na trh na začátku roku 2019 a lze jej objednat pouze
telefonicky. Stačí jen zavolat na uvedené telefonní číslo.
Nabídka platí do 26.09.2022

ZAVOLEJTE UŽ TEĎ!
Pokud chcete získat originální
přípravek pro silné a husté
vlasy ZDARMA.

296 849 661

Po - Pá 8 - 20 hod., So - Ne 9 - 18 hod.
(cena za 1 min. hovoru podle sazby operátora)
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Inzerce

Alena Vitásková
B

ývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu
(v létech 2011-2017), zakladatelka Institutu Aleny Vitáskové z.s.
ochrana lidských práv a svobod, expertka v plynárenství a energetice,
zakladatelka platformy„Energie není luxusní zboží“, spisovatelka,
kandidátka na prezidentku ČR.
V čem podle vás energetický trh selhal?
Vy snad nedostáváte účty za elektřinu a plyn?
Mnohonásobné zvýšení cen energií, (podotýkám, že máme jedny z nejvyšších cen) ničí
nejen naše rodinné rozpočty, uvádí lidi do
energetické bídy. Devastující dopad mají ceny
energií na podnikatelský sektor, kdy živnostníci,
drobní, ale i velcí podnikatelé bankrotují. Rozpočty měst a obcí vysokými cenami energií nebudu stačit na pokrytí dalších nákladů nutných
k chodu veřejné správy.
Když se vám zvýší cena za energie pěti i více
násobně, tak to prostě musí mít devastující dopad na hospodářství. Roztáčí se „smrtící“ spirála
inflace, kterou nepamatujeme. Odhaduji, že letos může dosáhnout inflace třiceti procentech.
Evropská energetická politika šla špatným směrem a toto je výsledek.

Působila jste v energetice, zabýváte se
vymahatelnosti lidských práv a svobod,
píšete knihy. Co je pro vás v posledním
období prioritou?
Vždy jsem upřednostňovala veřejný zájem,
před mým osobním. Můj osobní zájem je psaní knih, aby se knihy čtenářům líbily. Psaní měě
prostě baví. V říjnu bude vycházet v naklaadatelství Olympia další moje kniha s příznačn
ným
názvem pro tuto dobu„PREZIDENT“. Je k po
obavení, ale i zamyšlení.
Skutečnou prioritou v této době je pro mě
k
urychlené řešení energetické krize, která
může mít fatální dopad na život v naší zeemi.
V plynárenství, v energetice pracuji od svvých
sedmnácti let, kdy jsem začala pracovat v osts
ravských plynárnách. Bez nadsázky mohu sdělit, že se po téměř padesáti létech práce v plynám.
nárenství v tomto oboru dost dobře vyzn
Nejedu na vlně populismu, ale reálného vid
dění
a možné nápravy selhání energetického trhu.
t
V tomto smyslu jsem požádala pana prezid
denta Miloše Zemana, aby v zájmu občanů a firem
naší země zaujal stanovisko. Obsah oteevřeného dopisu ze dne 10. 9. 2022 naleznetee na
www.institut-av.eu

Je to důsledek války na Ukrajině. Jaké
kroky bychom měli udělat?
Konflikt na Ukrajině, jen urychlil proces energetické krize, která je důsledkem špatné evropské energetické politiky, jak jsem již uvedla.
Pokud se nepojmenuje pravdivě příčina krize,

tak jen těžce se dají odstraňovat důsledky. Musíme přehodnotit energetickou politiku. Burza
se stala spekulativním obchodem s elektřinou
a plynem, emisní povolenky již dávno ztratily
na původním významu a jsou jen finančními
operacemi a obohacení spekulantů, ideologie
zelené energie přinesly jen chaos v energetice.
Vidíte, nyní se opět používá k topení, výrobě
energií vše, co hoří. Od uhlí, lehkých topných
olejů, mazutů. Zákonodárci a vláda musí přijmout urychleně kroky, nikoliv se stále vymlouvat na Brusel. Nyní jde o naše bytí, přežití.
Co byste tedy navrhla?
Prioritou zůstává okamžité řešení energetické
krize. Zastavení růstu cen energií, jejich snížení
na přijatelnou výši, regulace nejen cen paliv,
ale i dalších životně nutných potřeb, zdanění
nadměrných zisků a zastavení činnosti různých „překupníků“, kteří na této krizi vytváří
nebývalé zisky bez jakékoliv přidané hodnoty.
Zní to jednoduše, ale je to reálné?
Nenavrhuji nereálné kroky. Vláda Petra Fialy,
pozdě ale přece jen zahájila kroky k nápravě,
jak premiér sdělil médiím tento týden. Tento
problém se měl začít řešit počátkem letošního
roku,, jjak jsem původně navrhovala. Každým
dnem se dostáváme do horší a horší situace.
Pevně věřím, že nespokojenost, obavy občanů
z nejisttot a bankroty firem nepřerostou v občanskéé nepokoje vedoucí k chaosu a převzetí
moci vve státě neznámými strukturami.
Mír a sp
pokojený život občanů je z mého pohledu nejvvyšší hodnota.
Alena Vitásková
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Kociánová porodila. Malý kvůli
ní opustil manželku Tomicovou
Devatenáct let rozdílu
je mezi mladší Kristýnou
Kociánovou a starším
Ondřejem Malým. Herci
se stali mileneckým
párem a mají spolu dítě.
ČR | Herečka Kristýna Kociánová (37)
porodila. Dítě má s hereckým kolegou
Ondřejem Malým (56), který kvůli své
nové lásce opustil loni po devatenácti
letech manželství herečku Pavlu Tomicovou (60).
„Díky za zprávu, všichni jsme v pořádku,“ odepsala Kristýna Kociánová
na dotaz Super.cz, jak se daří jí a dítěti,
které má s Ondřejem Malým. „Prosím,
nezlobte se, víc se nebudeme vyjadřovat. Děkuji za respektování a přeji vše
dobré,“ dodala herečka, která porodila
už začátkem září. Jméno ani pohlaví po-

Kristýna Kociánová a Ondřej Malý (na snímku vlevo) v divadelním zpracování komedie Zdeňka Podskalského Světáci z roku 2011. Uprostřed herecký
manželský pár Pavla Tomicová a Ondřej Malý v roce 2020. Vpravo Malého
nová partnerka Kristýna Kociánová.
FOTO | MAFRA, ČTK, PROFIMEDIA

INZERCE

tomka neprozradila. Herec Ondřej
Malý kvůli mladší kolegyni opustil v
roce 2021 po devatenácti letech manželku, herečku Pavlu Tomicovou, která po
rozpadu vztahu výrazně zhubla. Svěřila
se s tím, že má dole přes 35 kilogramů.
Herečku Kristýnu Kociánovou znají
diváci například ze seriálů Přístav či Ordinace v růžové zahradě, kde ztvárnila
sestřičku Mirku. Zahrála si také moderátorku Sabinu v seriálu Krejzovi nebo he-
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Jsem těhotná, potvrdila
Hanychová. Se Soukupem

ké republiky.

www.naprvnimmiste.cz

Zadavatel a zhotovitel: L. Vrábel

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
PŘÍMÝ PŘENOS NA NÁMĚSTÍ V BRNĚ,
PLZNI, ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, OSTRAVĚ, LIBERCI,
UHERSKÉM HRADIŠTI a dalších městech

rečku Eriku ve Slunečné.
Pavla Tomicová má s manželem Ondřejem Malým dceru Anežku (22).
Z prvního manželství má ještě syna
Adama (30). Manželé Tomicová a
Malý si spolu zahráli ve filmech Mrtvej
brouk, Vánoční hvězda, Hany, Padesátka, Bezva ženská na krku, Léto s gentlemanem, Vlastníci nebo Deníček moderního fotra a také v seriálech Ulice a Četníci z Luhačovic.
(sub)

ČR | Agáta Hanychová (37 let) je po
čtyřměsíčním vztahu s podnikatelem Jaromírem Soukupem (53) podle informací bulváru těhotná. Bývalá modelka, moderátorka, herečka a podnikatelka má
syna a dceru z předchozích vztahů, mediální magnát má z bývalého manželství také dva potomky.
„Jsem těhotná,“ potvrdila Blesku
Agáta Hanychová s tím, že nechce svůj
stav nijak více rozebírat ani dále komentovat. O těhotenství influencerky spekulovali její sledující na Instagramu už delší dobu, upozorňovali na viditelně vypouklé bříško i zvětšená prsa a jemnější
výraz bývalé modelky. Divákům pořadu Agáta Jaromíra Soukupa neuniklo
ani oslovení partnerky „mámo“, které
podnikatel během natáčení použil.
Agáta Hanychová má syna Kryšpína (11 roků), jehož otcem je bývalý
hráč amerického fotbalu Miroslav Dopi-

ta. V roce 2013 si vzala herce, moderátora a hudebníka Jakuba Prachaře, se kterým má dceru Miu (5). V září 2020 bylo
jejich manželství rozvedeno.
Jaromír Soukup má dvě dospělé děti
z předchozího manželství s ekonomkou
Monikou Drdlíkovou. Syn Lukáš (28)
je manažerem, žije v americkém Berkeley, dcera Natálie (21) je stejně jako
sestra Hanychové Kordula (17) aktivní
milovnicí dostihového a jezdeckého
sportu.
(sub)

ENERGIE
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Tepelná čerpadla stojí 90 tisíc
i čtvrt milionu. Komu se vyplatí?
FOTO | SHUTTERSTOCK

Alternativní zdroje vytápění mohou být pro majitele
domů nyní spásou. Třeba tepelná čerpadla mají
velké výhody, ovšem některá jsou vykoupená vyšší
pořizovací cenou či nutností vybudovat hlubinný vrt.
JOSEF HORA
ČR | V době, kdy ceny energií už měsíce
stoupají tempem, které by před několika
lety snad nikoho nenapadlo ani ve zlém
snu, roste zájem Čechů o tepelná čerpadla. Tento alternativní zdroj se nejvíce
hodí do nové výstavby, tedy do zateplených domů. U pasivních domů s minimální tepelnou ztrátou pak čerpadla objekt nejen vytápí, ale hlavně obstarávají ohřev
vody. Do starší zástavby s litinovými radiátory se použít dají také, kvůli velkým
tepelným ztrátám se ovšem efektivita vytápění snižuje, proto se v těchto případech
používá čerpadlo výkonnější a tedy dražší. Z pohledu ekonomické návratnosti nejsou tepelná čerpadla vhodná ani k vytápění víkendových chat a chalup.
Jak vlastně tepelné čerpadlo funguje?
Zjednodušeně lze říci, že jako obrácená lednice. Přístroje umí odebrat teplo z okolního prostředí, tedy ze vzduchu, vody nebo
země. Toto teplo se v uzavřeném okruhu
předá chladivu, které putuje do výparníku,
kde se díky odpaření stane z kapalného

chladiva plyn. Ten je nasátý kompresorem. Tam se plyn stlačí, čímž se zahřeje
a odchází do výměníku, kde nahromaděné
teplo předává do topného systému, tedy
do domu, kde se pak zahřeje podlahové vytápění nebo se ohřeje voda. Když chladivo
teplo odevzdá, jeho vlastní teplota klesne,
tím pádem kondenzuje (z plynu se stane
opět kapalina), směřuje zase do výparníku
a celý proces se opakuje.

Obejdete se i bez vrtu
V nabídce jsou v současnosti tři základní
druhy tepelných čerpadel – vzduch/voda,
země/voda a nakonec voda/voda. Nejčastějším typem je vzduch/voda, kdy si čerpadlo bere teplo z okolního vzduchu a to pak
posílá do domu. Například kolem Prahy
je těchto čerpadel drtivá většina, důvodem
je vysoká hustota zástavby. Jeho cena se
pohybuje od 90 do 250 tisíc korun.
Právě nižší pořizovací náklady jsou jejich výhodou, ovšem svým provozem nepatří k čerpadlům nejekonomičtějším. Zároveň vám u nich může vadit vyšší hluč-

nost venkovní jednotky. Pozitivem však
je, že není třeba podzemní vrt či plošný kolektor, které se realizují v typu země/voda.
Ten stojí kolem 200 až 350 tisíc korun.
Zde je vyšší cena dána nutností vybudovat v zemi buď hlubinný vrt (a ten navíc
nejde vybudovat úplně všude), případně
postavit plošný kolektor, tedy soustavu
„potrubí“ několik desítek centimetrů pod
zemí, což vyžaduje větší pozemek. Výhodou je, že jde o velmi úsporné a účinné zařízení, které se hodí do novostaveb ještě
bez hotové zahrady.
Třetí systém voda/voda se v Česku instaluje výjimečně. Pořídíte jej také za zhruba 200 až 350 tisíc korun a je vhodný u staveb s přístupem k vodě. Energii může čerpat i ze studny, jezera či rybníka, kde je
ovšem třeba určitý minimální průtok.
Důležitou součástí těchto zařízení je již
zmiňované chladivo. Nejčastěji jím je několik kilogramů syntetické chemické látky, která koluje mezi jednotlivými součástmi čerpadla.
Chladivem jsou většinou fluorované uhlovodíky a jejich směsi – tedy skleníkové
plyny, jež mají velký potenciál globálního
oteplování. Existují i přírodní chladiva, například CO2, taková tepelná čerpadla se
stále vyvíjejí.

SPOČÍTALI JSME
Tepelné čerpadlo dokáže za rok ušetřit
zhruba 50 až 60 procent nákladů oproti
elektrokotli a kolem 30 procent
ve srovnání s kotlem plynovým.
Návratnost se odvíjí od roční spotřeby.
U rodinných domů se obvykle pohybuje
od pěti do osmi let, lze se dostat i na tři
roky. S vyšší cenou elektřiny v roce 2022
se návratnost nákladů tepelného čerpadla
zrychlila, další urychlení mohou zajistit
dotace, které se pohybují v desítkách
tisíc, ale i přes sto tisíc korun.
Vysoké ceny elektřiny a plynu se vláda
rozhodla vyřešit jejich zastropováním,
u elektřiny stanovila 6 korun za kWh,
u plynu pak 3 koruny za kWh. Najít
a vyhlásit strop se snaží také
představitelé Evropské unie, kteří mluví
o částce u elektřiny 4,5 koruny za kWh.
Česká vláda chce domácnostem ulevit
i tzv. úsporným tarifem, což je příspěvek
na energie. V případě elektřiny, když
ještě máte tepelné čerpadlo, jde
o dva tisíce korun v roce 2022.
Kdo elektřinu používá jen na svícení, nebo
má ještě elektrický bojler, měl by letos
od státu dostat 3,5 tisíce korun.
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Elektřina i plyn zdražují.
Spousta domácností
je ale využívá a nemají
je zatím jak nahradit.
Co mají lidé dělat a jak
se situace bude vyvíjet
dál? Na to se snaží
odpovědět předseda
Asociace energetických
specialistů Roman Šubrt.

Energie

Ideální je biomasa
a centrální vytápění
elektřiny. Obdobná situace je v Třebíči,
kde byly přestavěny centrální kotelny na
biomasu a také se v nich vyrábí i elektřina. Bohužel toto nelze udělat vždy, pak
se musí volit jiné řešení. Ideální je, pokud se nemusí vytápět vůbec, nebo jen
když jsou venku velmi nízké teploty.

J

aký je v současné době rozdíl
mezi vytápěním elektřinou
a plynem? U obojího jdou ceny
nahoru.
Je potřeba si uvědomit, že v Evropě je
mnoho plynových elektráren, které vyrábějí elektřinu z plynu, a pokud se do ceny
započítávají i náklady na přenos a transformaci, tak vždy by 1 kWh elektřiny
měl být dražší než 1 kWh zemního plynu. Tedy topení plynem vychází cenové
lépe. Ale dnes v podstatě neexistuje novostavba, kde by bylo možné vytápět jen
elektřinou, protože legislativa to prakticky zakazuje. Používají se tepelná čerpadla, což jsou vlastně stroje s elektrickým
pohonem. U nich se v období velkých
mrazů, kdy tepelné čerpadlo již nezvládá
objekt vytopit, zapojuje bivalentní zdroj,
což je obvykle elektrický přímotop. Ale
je to jen na omezenou dobu. Každopádně
tepelné čerpadlo vyrobí z 1 kWh elektřiny průměrně 3 až 3,5 kWh tepla.

5plus2
■ RÁDCE
To však je možné pouze u rodinných
domů, které jsou skutečně pasivní.

Roman Šubrt, předseda Asociace
energetických specialistů.
Čím tedy ideálně topit?
Ideální je biomasa, která je obnovitelná.
A samozřejmě, že ideální je být i napojený na centrální rozvod tepla, neboť centrálně se dá vytápět ekonomicky. Zářným příkladem je vesnice Kněžice, kde
po mnoho let budují centrální kotelnu
a napojují na ni jednotlivé rodinné domy.
Zároveň mají v kotelně i vlastní výrobu

A čím ohřívat teplou vodu?
Ideálně solárními panely.
Kdo bydlí v rodinném domě, změna
vytápění možná je. Místo drahého
plynu si pořídím například tepelné
čerpadlo nebo kotel na pelety.
Ale jak je to v bytech?
V mnoha starších bytech jsou stále sopouchy (komíny), takže teoreticky by
v nich šlo topit jakýmkoliv palivem.
Lze si však instalovat tepelné čerpadlo
pro teplovzdušné vytápění. Ostatně některé domácnosti jej již mají a například

v Chorvatsku je najdete ve velké části
přímořských domů, neboť se toto tepelné čerpadlo v létě používá na chlazení.

Bude podle vás nadále elektřina
a plyn zdražovat?
Bohužel křišťálovou kouli nemám, takže netuším. Nicméně nikdy není nic tak
horké, jak se to uvaří. Proto doporučuji
lidem, aby narychlo neměnili kotle za tepelná čerpadla, ale vše v klidu zvážili
a nechali uplynout nějaký čas. Pak bude
patrné, jak se ceny energií ustálí, a tudíž
co a jak bude výhodné. To v současné
turbulentní době nikdo nemůže se zárukou dopředu říct. Důležité je zejména
šetřit energií, a to nejen kvůli jejím stávajícím enormním cenám, ale i kvůli
tomu, že tím se šetří životní prostředí.
Pomůže zastropování ceny plynu
a elektřiny, takže se lidé nyní vysokého cenového nárůstu bát nemusí?
V době, kdy bude platit zastropování,
máme jako spotřebitelé garanci státu
maximální ceny energie. To je vynikající. Zvolené řešení se sice nemusí všem
líbit, ale je organizačně nejjednodušší.
KAMILA HUDEČKOVÁ

Nemáte tepelné čerpadlo?
V této době, kdy ceny energií stále stoupají, jsou tepelná
čerpadla Buderus optimální alternativou ke konvenčním
způsobům vytápění a přípravě teplé vody.

J

ak je možné, že tepelná čerpadla
generují dostatek tepelné energie,
když spotřebují pouze minimální
podíl elektrické energie? Trik je jednoduchý: Odebírají energii z prostředí kolem nás (vzduch, země, voda) a přenášejí ji do obytného prostoru.
Způsob fungování tepelného čerpadla
je často přirovnáván k obrácené chladničce. Chladnička čerpá teplo z vnitřního prostoru ven a díky tomu je uvnitř

„

Pro zjištění,
zda se vám
tepelné čerpadlo vyplatí,
kontaktujte odborníky.
zima. V případě tepelného čerpadla je
naopak teplo předáváno z okolního prostředí prostřednictvím výměníku a pra-

covní látky, která se odpařuje. Tyto páry
chladiva obsahující získané teplo se
poté pomocí kompresoru stlačí, kompresí dojde k nárůstu tlaku a teploty. Toto
teplo o vyšší teplotní hladině se pak pomocí dalšího výměníku (kondenzátoru)
přenese do otopné soustavy. Celý proces se v tomto uzavřeném cyklu stále
opakuje. Jak zajistit efektivní provoz tepelného čerpadla? Aby se čerpadlo
opravdu vyplatilo a splnilo požadavky
na ekologický a udržitelný zdroj energie, je třeba zvážit následující body:

1. TOPNÝ VÝKON
Topný výkon je udávaný v kilowattech
(kW) a obecně platí, že je třeba zabránit
nadměrnému dimenzování tepelného čerpadla na extrémně nízké venkovní teploty, aby byla zajištěna dobrá účinnost
a hospodárnost. V tomto období vám pomůže záložní zdroj tepla, zpravidla se

jedná o integrovaný elektrický kotel
ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla.

3. SEZONNÍ TOPNÝ
FAKTOR (SCOP)

2. VÝSTUPNÍ TEPLOTA
OTOPNÉ VODY

SCOP na rozdíl od běžného topného faktoru (COP) vyjadřuje lépe celoroční
efektivitu provozu. SCOP vyjadřuje poměr celkově získané energie (tepla)
vůči energii pomocné (elektrické). Platí
tedy, že čím vyšší SCOP, tím efektivnější provoz TČ. „Pro zjištění, zda se vám
tepelné čerpadlo vyplatí, doporučujeme
kontaktovat odbornou firmu, která vám
vše spočítá a vysvětlí,“ radí expert Buderus (www.buderus.cz).
(PR)

Hodnota výstupní teploty je důležitá
pro zjištění, zda je tepelné čerpadlo
vhodné pro váš dům. Ideální je 35 °C.
K tomu je zapotřebí zateplení, dostatečná otopná plocha radiátorů nebo podlahového vytápění. Pokud teplota na výstupu výrazně převyšuje 55 °C, sezonní
topný faktor a účinnost prudce klesají.

Inzerce
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Domácí „černé díry“ na elektřinu
FOTO | SHUTTERSTOCK

Účty na energie vám nezvyšují jen rostoucí náklady
za teplo, ale také to, jaké domácí spotřebiče
máte a zda je umíte využívat energeticky šetrně.
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Za největšího žrouta elektrického
proudu v domácnostech lze ze spotřebičů
obvykle považovat ledničku a mrazák.
Energii spotřebovávají nonstop, na vrub
domácího účtu se tak propíší až čtvrtinou
nákladů. Někdy si ovšem za jejich vysoINZERCE

kou spotřebu můžeme částečně sami. Důležité je totiž myslet na jejich vhodné umístění. Postavit chladničku ke zdi, na kterou
oknem půl dne svítí slunce, nebo bezprostředně blízko troubě a sporáku, to vše
vede ke zbytečnému zvyšování jejího výkonu a tím i spotřebě elektřiny.
Vinu nese i nastavená teplota. Pro běžný provoz postačí v chladničce průměrná

teplota +5 °C a v mrazničce -18 °C, stupeň dolů znamená navýšení spotřeby
o šest procent. Námraza, byť jen pár milimetrů, způsobí její zdvojnásobení.
Mnoho moderních praček je dnes vybaveno i sušičkou, ovšem vězte, že odpadnutí věšení mokrého prádla na šňůru zkrátka
něco stojí. Podle americké Rady pro obranu přírodních zdrojů jsou nejrůznější sušičky hned po lednici dokonce druhým
největším žroutem energie. Vysoušením
prádla v sušičce jej navíc až třikrát rychleji opotřebujete, jak prokázaly laboratorní
testy. Také samotné praní lze přizpůsobit

snaze ušetřit. Většina prádla totiž nevyžaduje praní při teplotě 60 °C, jak mnozí
z nás automaticky nastavujeme. V podstatě stejného výsledku dosáhnete i na teplotu
o dvacet stupňů nižší, což dokáže ušetřit až
čtvrtinu nákladů za jeden prací cyklus.
Při praní pozor ještě na jeden faktor.
Zkrácené, takzvané intenzivní programy
zpravidla znamenají, že se pračka snaží,
co to jde, a nedostatek času nahrazuje velkým množstvím energie. Proto úspornější, navzdory laické úvaze, u praček znamená spíš delší program.

Zbytečná „pohotovost“
Dalším velkým žroutem je spotřební elektronika. Tady je dobré mít na paměti, že
všechny starší spotřebiče mají v pohotovosti (tedy v polozapnutém režimu, kdy čekají
na povel ovladače) poměrně velkou, a tudíž nezanedbatelnou spotřebu, na rozdíl
od modernějších televizí, DVD přehrávačů
a dalších zařízení. Bez ohledu na stáří spotřebiče však platí jedna dobrá zásada – cokoli, co se nepoužívá, je vhodné vytáhnout
ze zásuvky. Přehrávače, které slouží na sledování víkendového filmu, určitě nemusí
být v pohotovosti 24 hodin denně. (re, šit)
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Fotovoltaika vydělává. I školám
Energetická soběstačnost
je ideál. Ti chytří se k ní
přibližují. A funguje to
překvapivě v místním
školství.
ČR | Být nezávislým na cizích zdrojích
energií představuje bezpečnost. Nejen ve
smyslu „bezpečného státu“. Je to významné i pro firmy, jednotlivce, rodiny. Čím
méně je kterýkoli subjekt závislý v energiích například na výkyvech trhu, na libovůli spekulanta s energiemi, a jak se nyní
ukazuje, i na ruském agresorovi, tím pevnější je jeho pozice.
V Česku se obvykle žehrá na to, že nejrůznější ekologická směřování Evropské
unie ženou zemi v srdci Evropy do neřešitelné situace. Nemáme moře, kde by se
daly stavět plochy plné větrných elektráren, nemáme nekonečné množství vodních toků s prudkým spádem pro vydatný
počet spádových vodních elektráren, nemáme to či ono.
Příklady, které však v České republice najdeme, ukazují, že ti předvídavější se vydali

cestou energetické bezpečnosti a nezávislosti už dávno před tím, než se stala aktuální.
Od situace, že dům nebude vůbec závislý na dodavatelích energií a vody, jsme ještě vzdáleni. I když úspěšný projekt Českého ostrovního domu v jižních Čechách,
který si sám energii vyrábí a je napojený
na samostatný zdroj vody, už existuje. Řada projektů se ale k energetickému
ideálu přibližuje a slouží současně jako
praktické ověřování budoucích, ještě dokonalejších objektů.

Investice, která se vyplatila
Již několik let je předmětem zájmu centrála ČSOB. Nejdřív první budova, předloni
i druhá část bankovního komplexu v pražských Radlicích. Už první objekt minimalizoval spotřebu zemního plynu pro vytápění, systémy rekuperace, zateplení a využívání dešťové vody srazilo energetickou náročnost oproti klasickým kancelářským budovám na minimum. I když absolutně
„bezenergická“ tato stavba ještě není.
Další technická vylepšení a ještě menší
spotřebu energií, jak v zimě na vytápění,
tak v létě na chlazení, vykazuje Kampus,
mladší sousední objekt bankovní centrály.

ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA

Na energetickou nezávislost mysleli již
před dvanácti lety v pražských Kunraticích, okrajové části hlavního města. Bez
státních dotací tam vsadili v případě základní školy na fotovoltaiku. Panely na střeše
školy dokázaly nemalou investici zaplatit
už za pět let, a to při tehdejších velice nízkých cenách elektřiny.
V posledních letech školní fotovoltaika
vydělává statisíce korun ročně, pokrývá
spotřebu školy a přispívá významně k hospodaření této instituce.
Ukazuje se, že na co největší nezávislost na tržních výkyvech energií se zaměřují mnohé obecní samosprávy. Realizují,
podobně jako v Kunraticích, na svých objektech nejrůznější vylepšení. Překvapivě

stále častěji právě na školách. V pražském
Zahradním Městě například již několik let
fungují solární panely na mateřské škole
v Podléškové ulici a na dalších dvou školách této městské části.
Radikální proměnu prodělala i střední
odborná škola a gymnázium v Praze-Hrdlořezích. Investice za přibližně čtvrt miliardy korun by se měla vrátit nanejvýš
za patnáct let. Systém zateplení, tepelná
čerpadla, využívání šedé a dešťové vody
a solární panely představují nejen ekologický prvek. I když se budovy školy neobejdou při plném zatížení bez napojení
na veřejnou elektrickou síť, fotovoltaika
a další zdroje by dokázaly chod školy
udržet dvě hodiny v provozu. METRO

INZERCE

Výměna kotle včas se vyplatí
I když se letošní zima může zatím zdát relativně daleko, je třeba již nyní pamatovat na to, že její nástup
prověří stav plynových spotřebičů, které se nám
doma starají o teplou vodu a vytápění. V této souvislosti možná mnozí zjistí, že jejich plynový kotel má
své nejlepší dny právem za sebou a výměna za nový
a modernější typ se stává nutností.
Vývoj plynových spotřebičů jde stále velmi rychlým
tempem kupředu a současné moderní modely jsou
oproti těm již letitým při stejném výkonu výrazně
úspornější. Starý plynový spotřebič vyrobený třeba
před dvaceti lety tak může být zbytečnou černou dírou na peníze, což představuje při současných cenách
energií velký problém.
Kondenzační kotle nahrazují v rodinných domech
staré plynové kotle, nebo kotle na pevná paliva. Pokud se lidé rozhodnou vytápět svoji domácnost plynem, je pro ně právě plynový kondenzační kotel nejlepší volbou. Proč? Nejen, že dokáže ušetřit až 30 %
nákladů na vytápění oproti klasickému kotli, ale i jeho
obsluha, provoz a údržba a stejně tak dopad na životní prostředí je minimální. Zároveň je to řešení, které
je jednoduché na instalaci, a tak při jeho pořizování
není zapotřebí počítat se zvýšenými náklady na stavební úpravy. Vynaložené finanční náklady se zákazníkovi mohou vrátit, v závislosti na stávajícím způsobu vytápění a technickém stavu budovy, na úsporách
za energie už do pěti let.

moc nechce a místo výměny tak celou věc jednoduše
odsouváme na neurčito. Řešením může být obrátit se
na svého dodavatele energie.

jení i včetně vyvložkování komína. K tomu nabízí i každoroční servis díky němuž kotel vydrží déle a bude
pracovat úsporněji.

Výměna plynového kotle však kromě finanční investice představuje i čas spojený s nezbytným zařizováním
souvisejících záležitostí, do čehož se hrnout nikomu

V oblasti možných energetických řešení je plně nápomocna i Pražská plynárenská, která vše potřebné
zařídí doslova na klíč, tedy od plánování až po zapo-

V případě zájmu o jiné energetická řešení jako je fotovoltaika nebo tepelná čerpadla najdete více informací na www.ppas.cz/sluzby.
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Křinec • Luštěnice • Turnov
Lysá nad Labem • Chvaletice
Kolín • Čáslav • Uhlířské Janovice
KOSTKA

40–100 mm

LETNÍ CENY UHLÍ
PRODLOUŽENY
DO 30. ZÁŘÍ!

Ledvice - Bílina

599 Kč/q

Herkules - Komořany

589 Kč/q

OŘECH 1

20–40 mm

Ledvice - Bílina

Vážení zákazníci, toto je nejspíš poslední inzerát firmy
Havelka, který v tomto roce čtete. Zcela jistě je ale
poslední, kde nabízíme uhlí za letní ceny. Teplárny
najíždějí na zimní provoz a uhlí skokově zdražuje.
Volejte proto ihned 602 489 489 a objednejte si
poslední letošní uhlí, které umíme dodat
za výhodné předsezónní ceny.

599 Kč/q

Volejte ihned 602 489 489

Herkules - Komořany

Pro objednávky přijaté do 30. září 2022 osobně garantuji:

589 Kč/q

OŘECH 2

10–25 mm

Ledvice - Bílina

599 Kč/q

Herkules - Komořany

589 Kč/q

•
•
•
•

dodání paliva za výhodné letní ceny
objednávka nad 40 q – doprava za polovinu
skládání uhlí pásem
objednávka nad 60 q – Spálíte doma hodně uhlí? Nebo
jste škola, školka, hotel, úřad, ﬁrma nebo spolek?
Potřebujete nakoupit na fakturu, vypisujete výběrové
řízení? Pak neváhejte a volejte, osobně Vám udělám
nabídku pouze a jenom pro Vás.

BRIKETY NĚMECKO

999 Kč/q

KOTLOVÁ SMĚS

Váš uhlíř Jiří Havelka

10–80 mm

589 Kč/q

ČERNÉ UHLÍ

Další výhody nákupu u Havelky:
• platba hotově i platební kartou u řidiče; na přání můžete platit předem zálohovou fakturou (zaplacené palivo může převzít soused
nebo známý)
• termín dodání domluvíme předem; řidič zavolá, až bude vyjíždět

2 – 7˝

tříděné
25–60 mm

ČERNÉ UHLÍ

pro parní lokomotivy
40–80 mm

KOKS

Ořech 1
40–60 mm

KOKS

Ořech 2
20–40 mm

CENY
SMLUVNÍ
Sortiment pro litinové kotle,
průmysl, slévárny, parní stroje....
Změny cen vyhrazeny.

602 489 489

VOLEJTE
Po-Pá 7.30-16.00 hod.
nebo pište na e-mail: havelka@havelka.cz
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Ukradené knihy vrací rodinám
Židovská obec v Brně
dohledává příběhy
dvanácti tisíc knih
zabavených nacisty
za druhé světové války.
RUNA KOBLIHOVÁ
BRNO | Fond dvanácti tisíc převážně liturgických knih zabavených během druhé světové války v Terezíně i jiných koncentračních táborech, v židovských domácnostech a synagogách před rokem
a půl získala brněnská židovská obec.
„Soubor knih jsme získali nečekaně.
Vědělo se, že existuje, ale z hlediska
toho, co se v něm nachází a že je propojitelný s lidmi žijícími v současné době,
je unikátní. Jedná se o jeden z posledních takto rozsáhlých nálezů, které ještě
můžeme objevit,“ míní předseda Židovské obce Brno Jáchym Kanarek.
Právě propojení s žijícími lidmi je teď
jejich hlavní cíl. Nejenže chtějí knihy
uchovat, zpřístupnit a odborně zpracovat
v kontextu židovských dějin, ale na zákla-

dě osobních poznámek i dalších stop se
pak vychází scénář k divadelní inscetaké následně pokouší knihy vrátit potomnaci Příběh knihy.
kům původních majitelů.
Takto zakončených putování knih zaJednou z prvních je modlitební kniha
tím není mnoho, podle Klimenta jich
zabavená v Terezíně, podepsaná Corneale přibude. „Ujali jsme se knih, protoliem Strachem z Brna. Ten byl spolu
že jsme si uvědomili, že takových příběs rodinou zavražděn v Osvětimi, zachráhů může být hodně. Je dobré nejen nanil se pouze jeho syn Erik, který
cházet individuální příběhy, což se
v době transportu působil jako
nám daří až v překvapivě dobré
lékař v zahraničí a odjel do Anmíře. Ne, že bychom každý dotáhglie. „Můj známý z Jeruzalémli do konce, ale velká část knih je
ské synagogy v Praze, kde byla
podepsaná nebo obsahuje osobvětšina knih uskladněna a použíní poznámky majitelů,“ popisuvána pro svůj účel, knihu náhodje. Pomáhají i databáze obětí
ně otevřel a přes známé naholokaustu, které hodně
šel jeho rodinu a doručil
informací obsahují,
knihu Corneliově vnučvedle samotných
ce Angele,“ vzpomíná
svědectví se zde větbrněnský rabín Štěpán
šinou nachází i jméMenashe Kliment.
no člověka, který ho
Sama Angela (na
sepsal, a jeho kontaktsnímku s knihou) popiní informace.
suje okamžik, kdy přeKnihy se často převzala knihu, jedinou
dávaly z generace na
památku na své předgeneraci, nejstarší z
ky, jako velmi silný imfondu vznikly na konpulz pro sepsání rodinci 18. století. „Pro
né historie a příběhu
nás je důležité to, jak
svého otce. Z nich
FOTO | DAVID KONEČNÝ
soubor vypovídá

o době svého vzniku – kdo knihy sesbíral, komu je vzal a další osudy těchto
lidí. Spojení historické stopy a silného
individuálního příběhu je zásadní, protože si uvědomujeme, že se nám nepodaří
najít rodinu ke každé knize. Také proto,
že možná žádní přeživší a potomci nejsou,“ říká Kliment.
Zatím jsou knihy spočítané, očištěné
a zajištěné ve stabilním prostředí. „Plánujeme je zpřístupnit a digitalizovat, také
však chceme, aby byly přístupné k bádání fyzicky. Celý projekt odhadujeme na
pět až šest let,“ predikuje. Momentálně
jsou příběhy knih a jejich části zveřejněny v rámci expozice Knihovna ukradených nadějí v brněnské vile Löw-Beer,
a to až do konce roku a zdarma.
„Výstava má téma knižního fondu
otevřít, neobsahuje tedy vše. Hlavní
část výzkumu nás teprve čeká. Proto je
také expozice koncipována jako volné
vyprávění. Chtěli jsme připomenout, že
přestože vznik fondu by se dal datovat
do doby protektorátu, knihy měly majitele už dříve a také po skončení války,
protože příběh neskončil,“ vypráví historička a spoluautorka výstavy Táňa
Klementová.
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VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

SRPEN–ZÁŘÍ 2022

1

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů
z této nabídky a získáte
10 VOLNÝCH MINUT DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI

2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

7 8 9 10 11 12
JUPÍ sirup
pomeranč
0,7 l

JUPÍK
Aqua
jahoda
0,5 l
JUPÍK
Aqua
malina
0,5 l

BIRELL
malina
& limetka
0,5 l

GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
světlé výčepní
0,5 l

BIRELL
červený
pomeranč
0,5 l

JUPÍ sirup
Aloe Vera
0,7 l
JUPÍ sirup
lesní směs
0,7 l

BIRELL
polotmavý
citrón
0,5 l
SEMTEX
Originál, 0,5 l

BIRELL
citrón & má
áta
0,5 l

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

KLÁŠTORNÁ
Á
KALCIA
perlivá
1,5 l

BIRELL
BIRELL
hrozno
pomelo & grep
0,5 l
0,5 l
PILSNER
URQUE
EL
světlý ležák
k
0,5 l

RADEGAST
Rázná 10
světlé výčepní
0,5 l
VP KOZEL 11
medium, 0,5 l

KOFOLA
Originál, 2 l
BIRELL
malina
0,5 l

SEMTEX
High, 0,5 l

VP KOZEL
černý, 0,5 l
SEMTEX
Cactus, 0,5 l

OP

MO

BIL A NAK
UP

PŘENOS
ČÍSLA

LEVNĚJI
TE

nyní na

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní
kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP
mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP
01082022 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

UJ

Předplacená karta
COOP Mobil
se 100 Kč kreditem
ZDARMA
k hodinkám
WowME

KLÁŠTORNÁ
KALCIA
jemně perlivá, 1,5 l

POŘIĎTE SI
CO

BIRELL
bezový květ
0,5 l

ZDARMA

POZVÁNKA

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Koně se představí na Kačině
Časový
harmonogram
10:00 slavnostní zahájení, koncert
lesních rohů
10:20–11:50 jezdecké ukázky
11:00 pohádka O jediném stromu
12:00 ukázka orby
– chladnokrevníci v tahu
12:00 dřevorubecká exhibice
12:30 slavnostní nástup jezdců
Hubertovy jízdy
12:45 zahájení Hubertovy jízdy,
skokové ukázky
13:00 představení Broučci
s hudbou Václava Trojana
13:15 pohádka O jediném stromu
14:00 ukončení Hubertovy jízdy,
vyhlášení vítězů, slavnostní nástup
15:00–16:40 jezdecké ukázky

Letošní slavnosti na Kačině jsou již čtrnáctým ročníkem. Představí se různá plemena koní, k vidění budou ukázky práce v zápřahu a tahu i přehlídky jezdeckého umění. Vyvrcholením bude Hubertova jízda.
FOTO | ARCHIV ZÁMKU KAČINA

N

a zámku Kačina se v sobotu
1. října konají oblíbené slavnosti věnované koním. Během dne
se představí různá plemena koní včetně
starokladrubských koní a koní Kinských. K vidění budou ukázky práce
v zápřahu a tahu i přehlídky jezdeckého
umění. Vyvrcholením bude Hubertova
jízda zámeckým parkem. Od deseti do
sedmnácti hodin na návštěvníky čeká
bohatý kulturní a doprovodný program,
divadlo, kolotoč a tvořivé dílny pro
děti. K tomu nebude chybět možnost
projížděk na koních pro děti i dospělé.
Letošní slavnosti jsou již čtrnáctým
ročníkem. „Šlechta využívala koně pro
hospodářské účely a volnočasové aktivi-

ty. Chov koní byl významným prostředkem reprezentace aristokracie. To dokládá fakt, že nedílnou součástí aristokratických staveb bylo i budování nákladných
a reprezentativních koníren,“ připomněla Pavla Neumanová, organizátorka
akce s tím, že se mohou pochlubit dochovanou ojedinělou podzemní konírnou
přímo v hlavní budově zámku a prostornou kočárovnou umístěnou v jeho hospodářském zázemí. To vše svědčí o širokém využití a významné roli chovu koní
v životě původních majitelů.
Vrcholem celého dne je Hubertova
jízda. Hubertovy jízdy mají kořeny v lovech, které byly odedávna výsadou
šlechty a byly velice okázalé, protože

kromě lovu šlo také o společenskou událost. Zahajovaly a ukončovaly je fanfáry, pak se za zvěří pustili lovci se psy
a následovali je jezdci na koních. Účastníci se mohli blýsknout nejen svým jezdeckým uměním, ale i loveckým. Podle
pověsti byly při lovu objeveny Karlem IV. léčivé karlovarské prameny.
Po II. světové válce hony zcela zanikly a zbyly pouze takzvané Hubertovské
jízdy neboli jezdecká rozloučení se sezonou v podobě terénní vyjížďky s přírodními skoky za jezdcem s liščím ohonem na rukávu.
Na začátku jsou jezdci ostužkováni
a poté vyrazí za masterem – vrchním
lovčím, kterého nikdo nesmí předjet.

Jezdec, představující lišku, je již vpředu. Může jít o vyjížďku do přírody nebo
o jízdu s přírodními skoky. Vyhrává ten
jezdec, kterému se podaří získat liščí
ohon z ramene jezdce-lišky.
Obdobně bude probíhat Hubertova
jízda také na Kačině. Začne slavnostním nástupem všech zúčastněných koní
na nádvoří zámku. Poté se za vedoucím
jezdcem přesunou na velkou louku za
zámkem, kde proběhne skoková ukázka. Při ní koně s jezdci překonávají přírodní skoky různé obtížnosti. Po ukázce
koně odjíždějí na vyjížďku do přilehlé
zámecké obory. Vrací se zhruba po hodině a znovu překonají připravené skoky. Pak následuje dojezd, kdy se jezdci
snaží získat liščí ohon. Jezdec, který
ohon získá, se stává vítězem a následně
je při slavnostním nástupu dekorován.
Návštěvníky pozdraví a ocenění
účastníkům Hubertovy jízdy předají
osobně potomci Žofie Chotkové.

INZERCE

partneři

🍂🍂 Ukázky jezdeckého
umění a drezúry

koně

na kačině
sobota
1. října 2022
10.00—17.00 h

🍂🍂 Hubertova jízda
zámeckým parkem
🍂🍂 Jízdy dětí na koních
a ve voze
🍂🍂 Přehlídka veteránů
🍂🍂 Divadelní představení
a dílničky pro děti

Akce je pořádána pod
záštitou ministra zemědělství
Zdeňka Nekuly a byla
ﬁnančně podpořena Lesy
České republiky, s. p.

🍂🍂 Výstava obrazů koní
🍂🍂 Tržnice a řemesla
Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kačina - muzeum českého venkova
– Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora Zřizovatelem muzea je Ministerstvo zemědělství

www.nzm.cz
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Britský panovník
Karel III. v roce 2010
coby korunní princ
přiletěl do Kunovic
a strávil dvě hodiny
v Hostětíně. Zajímal se
o ekologické projekty,
zkusil místní pálenku a
odmítl gumáky do bláta.

Česká republika

Nový král kdysi chutnal
na Slovácku slivovici

JANA FUKSOVÁ
ČR | Když v předvečer návštěvy britského korunního prince Charlese přijela do
Ekologického institutu Veronica
v Hostětíně část jeho doprovodu, byl
dům plný lidí. Bylo 21. března 2010.
„Řekli nám, že máme v domě příliš
teplo, že princ tady ve vestě a saku nevydrží. Tak jsme větrali,“ připomněla jeden z momentů spojených s významnou
osobností ředitelka institutu Yvonna
Gaillyová. „A pak jsme to s oblibou glosovali, že běžné interiérové teploty
v Česku nejsou normální a nemá je ani
Jeho královská Výsost.“
Pro dvousethlavou bělokarpatskou
obec to tehdy byla návštěva století, která se postarala o její zviditelnění i zájem
turistů. Nyní, po smrti královny Alžběty II. a Charlesově usednutí na britský
trůn, dostává další rozměr.
„Ten zážitek byl nezapomenutelný
a teď je umocněný tím, že jsem vlastně
měl tu čest potkat se s Jeho Výsostí,“
svěřil se Stanislav Mišák, který v pozici
tehdejšího hejtmana Zlínského kraje vítal Charlese při příletu na kunovické letiště a následně ho doprovázel
i v Hostětíně. „Uchvátilo mne, jak byl
skromný, řekl bych až normální. Dokázal vytvořit atmosféru, že se vedle něj
člověk cítil jako rovný s rovným.“

Přípravy? Uklidit chodníky
a napéct vdolečky
Hostětín si následník trůnu tehdy nevybral náhodou a nešlo jen o formální státnickou návštěvu. Stejně jako zbytek královské rodiny se i on zajímal a stále zajímá o ekologii, životní prostředí, ochranu klimatu a udržitelný rozvoj. A malá
obec nedaleko Slavičína se mohla pochlubit několika takovými projekty.
Kroky budoucího krále vedly do místní výtopny na biomasu, která obec zásobuje teplem. Podíval se i na kořenovou
čistírnu odpadních vod nebo do moštárny a sušírny ovoce.
Kromě toho v ulicích už tehdy svítila
energeticky úsporná světla, střechy
domů pokrývaly solární kolektory nebo
fotovoltaické elektrárny a postaven byl
i energeticky pasivní dům, ve kterém
stále sídlí institut Veronica.
Před návštěvou bylo potřeba uklidit
chodníky, napéct vdolečky nebo připravit trasu. Počítalo se s tím, že po obci se
skupina bude přesunovat pěšky.
„Program byl sice náročnější na přípravu z hlediska bezpečnosti nebo dodr-

Na návštěvu prince Charlese lidé v Hostětíně (foto vlevo) dodnes vzpomínají. Po smrti královny Alžběty II. je dnes novým britským králem
Karlem III. Pohřeb královny v pondělí sledovaly miliony lidí po celém
světě (snímky vpravo nahoře a dole).
FOTO | ARCHIV MAFRA, ČTK
žení časových limitů, ale návštěva to
byla nesmírně příjemná,“ shrnul Robert
Janota, který jako starosta prince Charlese vítal. „Samozřejmě jsem mu nabídl
naši slivovici. Trošku se otřepal, ale
chutnala mu. Nebyl ani nijak rezervovaný, podával si ruku i s lidmi z obce, byl
bezprostřední, ale zároveň aristokrat,“
popsal Janota.

Žijete jako já, jen mi schází
sušírna ovoce, říkal
Charles v obci potvrdil, že s ekologickými projekty má zkušenosti a ve svých
sídlech používá kořenovou čistírnu i vytápění na biomasu. „Žijete jako já. Jediné, co mi schází, je sušírna ovoce,“ prohlásil při prohlídce.
Na jarmarku na návsi pak obcházel
stánky bělokarpatských řemeslníků
a pěstitelů, u každého se zastavil. „Ťukl
si s námi slivovicí, prohodili jsme pár
slov,“ poznamenal tehdy bednář Radek
Frýzelka. „Líbilo se mi, že se u každého
krámku zastavil, zajímal se o naše výrobky. Není to žádný naškrobený panák, naopak příjemný a vstřícný člověk.“
Prince Charlese ale přece jen něco překvapilo. „O všechno se hodně zajímal,
poslouchal, když mu zemědělci vysvětlo-

„

vali, že se snaží zachránit původní ovocné odrůdy,“ upozornil Mišák. „Nejvíc ho
ale fascinovala hromada pecek ze švestek ve výtopně a chtěl vědět, kde jich tolik vzali. A to tam přitom byly jen pecky
z průmyslových pálenic.“

obojživelníků v deštném pralese. Princ
se nejprve mírně lekne, pak se ale srdečně rozesměje,“ popsal tehdy atmosféru
redaktor MF DNES.

Samozřejmě
jsem mu
nabídl naši slivovici.
Trošku se otřepal, ale
chutnala mu. Nebyl nijak
rezervovaný, podával si
ruku i s lidmi z obce.

Největší boom už sice pominul, ale zájem turistů o místa, která nastupující
britský král Karel III. před dvanácti lety
navštívil, stále trvá. „Určitě to napomohlo zvýšené turistice,“ poukázal Janota.
„A začaly k nám také následně jezdit i
další osobnosti, třeba velvyslanec Spojených států Andrew Schapiro.“
Pro ekologický institut měla návštěva
tehdejšího prince z Walesu ještě větší
význam. „Když si na to vzpomenu
dnes, cítím dojetí. Sledovali jsme dráhu
prince Charlese dlouhé roky předtím a
samozřejmě i potom, známe jeho vystoupení z klimatických summitů. Když
přijel do Hostětína, ukázala jsem mu
náš letáček z roku 1991, na kterém byl
jeho citát o tom, jak je ochrana klimatu
naléhavá, a že měla přijít už o deset let
dřív,“ vysvětlila Gaillyová.
„Jeho návštěva pro nás a pro to, co děláme, znamenala opravdu hodně, protože v té době se o těchto tématech ještě
tolik nemluvilo.“

Místní si také vybavují humornou situaci, kdy se skupina měla vydat po polní cestě ke kořenové čistírně. Bylo po
dešti a pro vzácnou návštěvu i další doprovod byly kvůli blátu připravené gumáky. On je ale s noblesou odmítl s tím,
že má kvalitní obuv. Jeho doprovod se
pak musel zachovat stejně a nesl to trochu s nelibostí.
„Na cestě na něj pak čeká člověk převlečený za žábu s anglicky psanou tabulí děkující mu za angažmá při záchraně

Hostětín v centru zájmu

INZERCE

Lysá nad Labem
Otevíráme 29. září v 8 hod.

Obchodní 2155
Síla Clubcard

se probouzí.

Připravte si Clubcard
na nákupy v novém
Tesco a ušetřete při
každém nákupu.
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Česká republika

Padesátka chystá nový závod
Již nyní se zájemci mohou začít hlásit do populárního masového lyžařského závodu - Jizerské 50
MICHAEL HAVLEN
BEDŘICHOV | Od září se „rozběhly“
registrace na 56. ročník Jizerské 50. Závodníci si tak mohou začít vybírat
z tras, které jsou určené pro hobby i zkušené běžkaře.
První vlna registrací nabízí startovné
za nejvýhodnější cenu až do 31. října.
Nejlevnější startovné na hlavní závod
vyjde na 2120 Kč. Online registrace
bude možné provádět do 29. ledna
2023. Na místě bude možnost registrace s ohledem na kapacitu závodů.

Pár novinek
Pořadatelé přichystali na příští ročník
lyžařské legendy několik novinek. Tou
největší je jeden závodní den navíc.
Bedřichovský areál ožije už ve čtvrtek
9. února 2023. Ten si užijí především
milovníci volné techniky. Mohou se těšit na Bedřichovskou 30 a nově také na
Jizerskou 17.
Páteční dopoledne bude tradičně patřit dětem, zbytek dne přinese divácky
INZERCE

Bedřichovský areál ožije už ve čtvrtek 9. února 2023. V neděli se pak pojede hlavní závod.
velmi lákavý program. Nejdříve na trasu vyrazí štafety a nejvíce adrenalinu
přinese podvečer, kdy se na nasvíceném stadionu v Bedřichově představí
světová běžecká špička v atraktivním
sprintu. Rychlého závodu se v minulos-

ti zúčastnily hvězdy běžeckého lyžování, jako například olympijský vítěz Petter Northug nebo Švéd s českými kořeny Max Novak.
První víkendový den přinese dva
kratší, ale velmi oblíbené závody: Jizer-

FOTO | OTA BARTOVSKÝ

skou 25 a 10. Vyvrcholení svátku klasického lyžování bude běžkaře čekat
tradičně v neděli, kdy se tisíce a tisíce
hobby běžců a stovky profesionálů
sejdou na trati královského závodu na
50 kilometrů.

INZERCE

NOVE
OTEVÍRÁME
PŘIJĎTE,
NAKUPTE A
ZAJISTĚTE SI
SLEVU NA
PŘÍŠTÍ
NÁKUP!*

29. a 30.09.2022
od 8 hodin

Průmyslová, 289 22 Lysá nad Labem

ZASTAVTE SE U NÁS A VYUŽIJTE SLEVOVOU
AKCI - POUZE V DEN OTEVŘENÍ A
NÁSLEDUJÍCÍ DEN!
* V první den otevření prodejny a v následující den dostanete na pokladně při nákupu slevový kupón.

Další filiálky ve Vašem okolí najdete na www.kik.cz
K odběru aktuálního newsletteru se můžete přihlásit na našich webových stránkách!

www.kik.cz

Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej v množství běžném pro domácnost. Barevné
odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Chyby vyhrazeny. KiK textil a Non-Food spol.
s.r.o. · IČ: 278 75 288 · se sídlem Českomoravská 930/22 · 190 00 Praha 9 · zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123379
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www.5plus2.cz

Švýcarský skladatel Arthur Honegger: Talent je odvaha...

Tajenka: … začínat stále znovu.

INZERCE

Platnost nabídky

28. 9. – 11. 10. 2022
nebo do vyprodání zásob.

CHOCEŇSKÝ
Tvaroh 250 g
jemný
(9,56 Kč/100 g)

23

90

ZOTT
Snack 29 g
vybrané druhy
(34,14 Kč/100 g)

JEMČA
Pigi čaj 37,5 g
černý, s citronem
(50,40 Kč/100 g)

Papánek 130 g
čokovanilka, vanilka
(12,23 Kč/100 g)

18

15

90

Lak na vlasy 300 ml
Hard, Normal
(16,63 Kč/100 ml)

PURINA FRISKIES
Multipack 4x 85 g
vybrané druhy
(8,79 Kč/100 g)

990

4990

2990

ORION
Na vaření 100 g
čokoláda

16

90

90

Semolinové
těstoviny 500 g
vybrané druhy
(53,80 Kč/kg)

2690

Dublon 0,5 l
karibský rum 3YO
38%
(369,80 Kč/l)

184

90

3990

Jar 450 ml
prostředek na nádobí
vybrané druhy
(8,87 Kč/100 ml)

Seznam zúčastněných prodejen naleznete na stránkách Jednoty Nymburk www.jednotanbk.cz a www.skupina.coop

Střední Čechy východ
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Medaile mám nejraději zlaté
Nymburský kanoista
Martin Fuksa letos
posbíral další nůši
úspěchů. Stále ale touží
po olympijské medaili,
která mu schází.
PETR GEJZA
NYMBURK | Další sezona, v níž přidal
do sbírky cenných kovů nové poklady,
právě končí. Proto si nymburský kanoista Martin Fuksa trochu zabilancoval.
Přísun medailí, které letos vyjel, začal dvěma zlaty z domácího Světového
poháru v Račicích na distancích 500 i
1000 metrů. „Pro mě jsou závody v Račicích nejvýjimečnější. Tam přijede
moje rodina, kamarádi a je mi jedno, co
před nimi vyhraji, jestli Světový pohár,
mistrovství světa, nebo republiky. Je to
zkrátka hezké a moc se mi to líbí,“ říká.
„Na prvních závodech jsem hrozně nervózní z toho, jestli budu pořád dobrej.
Navíc jsem nejel žádný domácí závod,
rovnou mezinárodní, a hned to bylo u
nás v Račicích. A jet doma je vždycky
vrchol sezony,“ řekl Fuksa.
Po úspěšném rozjezdu následoval v
srpnu nejdůležitější závod – mistrovství
světa, tentokrát v kanadském Halifaxu.
A i když získal na obou svých tratích
bronzovou medaili, přiznává, že nešlo
vše podle plánu. „Hned, jak jsme přiletěli, jsem věděl, že jsem to zkazil. Nezvládl jsem logistiku. Měl jsem si toho zjistit víc, jak to bude. Našel bych si lepší
ubytování, lepší jídlo, přiletěl bych
dřív,“ popisuje.
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Martin Fuksa s jednou ze svých medailí ze světových šampionátů. Tuhle vybojoval v dánské Kodani. Velkým cílem
zůstává olympijský úspěch, po kterém nymburský závodník půjde na hrách v Paříži.
FOTO | KANOE.CZ
Ubytování měli sportovci zajištěné
na univerzitě, na snídaně museli přes
kampus a jídlo bylo většinou studené. S
reprezentací přiletěl navíc jen dva dny
před začátkem závodního programu.
„Nechci znít zhýčkaně, ale jsem perfekcionista a pohoda je pro mě důležitá.
Rozhodí mě každá pitomost,“ vysvětluje důvody svého rozpoložení v Kanadě.
„Cítil jsem se tam hrozně unavený. Během letu toho člověk moc nenaspí a já
jsem zvyklý spát i deset hodin denně. A

do toho ten časový posun. Byl jsem sám
na sebe naštvaný, že jsem to víc nepromyslel. Soustředil jsem se jen na trénování, a ne na logistiku,“ říká.
Zklamání z nepovedeného světového
šampionátu vystřídala koncentrace na
mistrovství Evropy v Mnichově. Na
něm vybojoval Fuksa nejprve stříbro,
když na kilometru jen těsně podlehl Rumunovi Catalinu Chirilovi. „Na mistrovství světa na mě měl docela velký
náskok, ale v Mnichově už to byl sou-

boj, takže si nesmí myslet, že mě bude
porážet pořád,“ těší Fuksu.
O den později pak už v závodě na 500
m Chirilu přemohl a poosmé v řadě se
stal na této trati mistrem Evropy. „Jsem
rád, že jsem ho porazil v posledním závodě, takže mě teď celou přípravu nedostane z hlavy a bude si říkat: Ten Fuksa
je pořád rychlý, bacha!“
I přes všechny úspěchy mu jedna medaile ve sbírkách chybí. Ta olympijská.
Příprava na kvalifikaci brzy začíná...
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NOVÝ

RENAULT
MEGANE
E-TECH
100% elektrický

již od

9 768 Kč měsíčně

s financováním Fair Credit

dojezd až 450 km, 26 pokročilých asistentů a zcela nová 774 cm2
openR přístrojová obrazovka se zabudovanými službami Google
nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2022. nabídka financování Fair Credit pro model Renault Megane E-Tech 100% elektrický: 970 000 Kč vč. DPH, výše
úvěru: 630 500 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 339 500 Kč, úroková sazba: 8,46 %, RPSN: 13 %, 1. – 59. měsíční splátka úvěru: 7 811,4 Kč, 60.
splátka úvěru: 388 000 Kč, 1. – 60. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 1 956 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková
částka k uhrazení: 966 255 Kč, délka úvěru: 60 měsíců. celková měsíční splátka včetně pojištění 9 768 Kč. Renault Financial Services znamená
financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze
z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. nový Renault Megane E-Tech 100% elektrický: kombinovaná spotřeba
elektrické energie 15,8–16,1 kWh/km, žádné emise CO2 g/km. pro homologaci vozidla byla použita metodika WLTP. dojezd 300–450 km. Google,
Google Assistant, Google Play a Google Maps jsou ochranné známky Google LLC. vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
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