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DLUHOPISY PRO OBČANY
JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

5,6%
Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Zámek Račice, přestavba

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

ROČNÍ VÝNOS

Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

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

Ubytování na zámku
v Račicích 30 km od Brna

eFi Hotel – hotel s bazénem
v centru Brna

+420 515 555 549, info@zamekracice.cz

+420 515 555 500, rezervace@eﬁhotel.cz

Ubytujte se v netradičním zámeckém proﬆředí, v malebném kraji mezi Drahanskou vrchovinou a Moravským
krasem. Turiﬆé, cykliﬆé a sportovně založené rodiny
jsou vítáni.
• 30 km z Brna autem, na motocyklu, 29 km z Brna na kole
• Vhodné i pro skupiny turiﬆů, kapacita 100 osob
• Stravování je možné v reﬆauraci vzdálené 5 minut chůze
• Bydlení v předzámčí – apartmány s vlaﬆními kuchyněmi
• Bydlení v zámku – 2–5lůžkové pokoje, společné kuchyně
• Jednoduché levné ubytování v překrásném proﬆředí
• Možnoﬆ posezení a grilování v zámecké zahradě
• Travnaté hřiště 4 000 m2
• Parkování motocyklů možné v areálu zámku
• Množﬆví turiﬆických a cykliﬆických tras a výletních cílů
• Certiﬁkace Cykliﬆé vítáni

Apartmánový eFi Palace Hotel v Brně je od 25. 5. 2020
opět otevřen. Hotel nabízí ubytování v moderních
proﬆorech nedaleko centra Brna s vlaﬆním parkováním.
Všechny apartmány s rozlohou od 24 do 164 m2 jsou plně
vybavené a mají vlaﬆní kuchyňský kout. V letní sezóně je
otevřen venkovní bar s bazénem, k dispozici je i hotelové
wellness a ﬁtness.
• Komfortní ubytování, kapacita 211 osob
• Jednopokojové a dvoupokojové apartmány, mezonetové
apartmány s terasou, luxusní apartmán se třemi ložnicemi
• 8 minut chůze z centra Brna
• Wi-Fi připojení zdarma
• Hotelová recepce v provozu nonﬆop
• Reﬆaurační zahrádka ve dvoře, polední menu
• V letní sezóně je otevřen venkovní bar s bazénem
• Parkování v areálu hotelu s kontrolovaným vjezdem

Zámek Račice u Vyškova, Račice 1, 683 05 Račice-Pístovice

eFi Hotel, Bratislavská 52, 602 00 Brno-Zábrdovice

www.zamekracice.cz

www.eﬁhotel.cz

Miroslav Táborský
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Kvůli Bobulím
jsem si přetrhl
vaz v koleni
i se naučil
jezdit
traktorem

…str. 6 a 7

Velehrad letos přivítá
jen dva tisíce poutníků
Příští vydání
17. července
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stojanech za 14 dní. Kdo si chce zkrátit čekání, může navštívit naše webové
stránky 5plus2.cz, kde pro vás připravíme speciální letní číslo.
Redakce 5plus2

Během 4. a 5. července dorazilo na Velehrad vždy kolem 40 tisíc poutníků. Letos kvůli koronavirovým nařízením se
každý den může programu zúčastnit jen tisíc lidí.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Zájem o cyrilometodějské
slavnosti na Velehradě je
větší, než dovolují letošní
nařízení.
JANA FUKSOVÁ
VELEHRAD | Ani uvolněná opatření ministerstva zdravotnictví nestačí. Povolený počet účastníků slavností na Velehradě, které se uskuteční 4. a 5. července, je
pořád menší než zájem lidí. Obvykle
jich během dvou dnů v minulosti dorazilo kolem 40 tisíc. Letošní návštěvnost se
zastaví na pouhých dvou tisících, každý
den může přijít jen tisíc lidí.
„Už když jsme začátkem června zve-

řejnili, že zájemci se mohou hlásit o místenky, počítali jsme s tím, že hromadné
akce vláda zvýší až na tisíc lidí. To se
také stalo, ale přesto máme plno.
A spoustu žádanek jsme bohužel uspokojit nemohli,“ potvrdil tajemník Dnů
lidí dobré vůle Josef Kořenek.
Ministerstvo zdravotnictví navýšilo
od 22. června počet lidí na hromadných
akcích až na pět tisíc osob. Ovšem účastníci musí být rozdělení do úseků s maximálním počtem jednoho tisíce osob.
Každý úsek musí mít vlastní zázemí.
Velehradu se to proto netýká.
„Pochopili jsme to tak, že u nás se to
uplatnit nedá,“ posteskl si Kořenek.
„Museli bychom prostor rozdělit na sektory s vlastními vchody i toaletami a oddělit je překážkami,“ vysvětlil.

Cyrilometodějské slavnosti se kvůli
hygienickým opatřením musejí obejít
bez denního programu, mezinárodního
setkání vozíčkářů, prodejních stánků,
kolotočů, hudebních vystoupení, podepisování Bible nebo workshopů.
Například lidé se zdravotním postižením se ale každoroční slavnosti vzdát
nechtějí. „Chtěli jsme ten letošní dluh
trochu snížit, proto jsme se rozhodli
uspořádat pro lidi se zdravotním postižením alespoň menší setkání, které se na
Velehradě uskuteční o týden později a
jehož součástí bude i malá pouť s bohoslužbou,“ upozornil Michal Umlauf, koordinátor tradičního Mezinárodní setkání vozíčkářů a vedoucí olomouckého
centra Maltézské pomoci.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

LÉKAŘ JAN VOJÁČEK

„Častá únava není normální,
problémy přehlížíme“ ...str. 8 a 9

SLAVNÉ FILMOVÉ PÁRY

„Kyprá“ dvojice Nedošinská
s Pištěkem bavila 25 let ...str. 12
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Velehradské
slavnosti letos
přivítají jen dva
tisíce poutníků

Nová tvář Vsetína

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Dvoudenní slavnosti letos navštíví
dohromady maximálně dva tisíce
lidí. Obec z tohoto důvodu nebude organizovat kyvadlovou dopravu ani
zřizovat záchytná parkoviště.
Organizátoři se rozhodli, že sobotní Večer lidí dobré vůle s charitativním koncertem i nedělní slavnostní
poutní mši svatou připomínající svátek věrozvěstů Cyrila a Metoděje
přednostně nabídnou lékařům, záchranářům, hasičům, policistům, vojákům a dobrovolníkům, kteří během koronavirové epidemie „bojovali v první linii“.
Lidé poslali mnoho tipů a doporučení na dobrovolníky, kteří se zapojili do pomoci lidem v uzavřených moravských městech Uničov a Litovel,
nebo také na lidi z vietnamské komunity, kteří pomáhali. Tímto způsobem se zaplní zhruba 40 procent diváckých míst. Zbývající kapacity obsadí lidé, kteří se přihlásili o místenky.
Většina zájemců o cyrilometodějské slavnosti se však letos bude muset spokojit s živými přenosy v televizi nebo rozhlase. Na sobotním koncertu, který začíná ve 20 hodin, vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem
a hostem Mirem Žbirkou. Spolu
s nimi zazpívá také Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad.
„Atmosféra jakékoli akce na Velehradě není odvislá od počtu návštěvníků, ale od místa konání, tedy od Velehradu a jeho genia loci. Proto si dovolím tvrdit, že letošní koncert, který
bude skromnější a komornější, bude
možná blíž vlastní podstatě a smyslu
těchto setkání,“ věří Pavlica. Nedělní bohoslužba ke svátku sv. Cyrila
a Metoděje začne v 10.30 hodin.
Hlavním celebrantem bude arcibiskup Jan Graubner a kazatelem kardinál Dominik Duka.
INZERCE

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

Tel.: 724 286 137

Návrh kanceláře Casua pracuje s ponecháním stávající budovy radnice a zároveň vznikem jedenáctipatrového sídla
úřadu. Jednotlivé návrhy si lze prohlédnout na webu města v sekci Vize centra Vsetína 2025.
VIZUALIZACE | CASUA

Vsetínská radnice chystá proměnu budovy
městského úřadu, která je ve špatném stavu, a jejího
okolí za stamiliony korun. Začít chce v roce 2025.
PETR SKÁCEL
VSETÍN | Oslovila pět architektonických kanceláří a tři z nich zareagovaly.
Vsetínské radnici poslaly své návrhy na
proměnu místa u budovy městského úřadu, takzvaného „Lega“, či prostranství
před tamějším Domem kultury.
„Vzniklé studie jsou odrazovým
můstkem a podkladem pro diskusi
o tom, jak by mělo centrum města vypadat a jaká bude jeho další koncepce,“
uvedl starosta Jiří Růžička.
Objekt radnice je dlouhodobě ve špatném stavu, havarijní je také vstup do
Domu kultury. Budova „Lega“ pak je
dokonce stále jen dočasnou stavbou.
I proto se město rozhodlo, že s rekonstrukcí nebude příliš otálet.
„Lokalitu musíme řešit komplexně.
Není čas na to, abychom projekt chystali deset let, musíme se jím intenzivně zabývat nyní,“ konstatoval Růžička.
S navrženými projekty se už seznámili zastupitelé a členové komisí rady města, radnice chystá jejich prezentaci i pro
obyvatele. Pozve na něj také zástupce
architektonických studií, aby vysvětlili
své záměry. Mělo k tomu dojít už v břez-

nu, kvůli pandemii koronaviru se však
termín musel posunout.
„Předpokládáme, že po úvodním setkání a představení záměrů se zastupitelé budou návrhy zabývat a poté dojde
k veřejnému projednávání,“ naznačil
starosta.

Část opozice by přivítala
architektonickou soutěž
Zhruba do konce letošního roku hodlá
Vsetín mít jasno, jakým směrem se
vydá. Stavební práce by měly začít
v roce 2025 a vyjdou na stamiliony korun. Během nich bude nutné zařídit dočasné stěhování městského úřadu, který
má kolem 220 zaměstnanců.
„Náklady se budou odvíjet i podle
toho, jak náročná bude logistika na zajištění chodu úřadu během prací. Určitě budeme pracovat po etapách a chceme využít dotační tituly,“ zmínil Růžička.
Velkolepá proměna středu města
však budí kritiku části opozice. Nelíbí
se jí především přímý způsob výběru
architektů. „Dlouhodobě mám problém s netransparentností radnice.

Mělo se jít cestou architektonické soutěže,“ je přesvědčený zastupitel Roman
Kalabus (ODS).
Stejný názor má i architekt a opoziční
zastupitel Milan Chlápek (Koalice pro
otevřený Vsetín). „Způsob přípravy tohoto projektu je nedostatečný. Většina
zastupitelů se o něm dozvěděla až na poslední chvíli, ani v městské komisi se to
neprobíralo. I termíny pro architekty
byly hodně šibeniční. Takto závažná
rozvojová koncepce by se měla připravovat jinak,“ uvedl Chlápek.
Radní a architektka Martina Hovořáková (ANO), která je zároveň předsedkyní komise investiční a výstavby, výtky odmítá. Zadání se podle ní tvořilo
několik let.
„Nechali jsme si udělat názor od několika kanceláří, které podobný prostor
již řešily a máme s nimi dobrou zkušenost,“ vysvětlila Hovořáková. „Pořád
jsme ve fázi, kdy sbíráme nezávislé podněty a názory, jak dané území uchopit.
Ale je možné, že pokud získáme kvalitní řešení, tak k architektonické soutěži
nepřistoupíme ani poté. Časově i finančně je totiž náročnější,“ dodala.
Podle Růžičky nechtělo jít město cestou architektonické soutěže i kvůli špatným zkušenostem s revitalizací náměstí
Svobody z roku 2011. Lidé si u něj stěžovali na málo zeleně či nevyhovující
povrch, radnice tak dva roky poté musela přistoupit k dalším změnám.
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Nadšenec z Napajedel ukrývá
v garáži technické unikáty
Antonín Pavelka
zhotovuje repliky strojů
z přelomu 19. a 20.
století, jako je monocykl
nebo starý elektromobil.

neměl jednoduchou, neexistoval žádný
plánek, podle nějž by mohl postupovat.
„Vodítkem mi byl jen rozměrový popis a namalovaný propagační plakát, který mně velmi ochotně dala k dispozici dopravní sekce Národního technického muzea Praha. Poměr jiných částí jsem musel sám propočítat,“ upozornil. Kolo bez
opěrných koleček váží 63 kilogramů
a Pavelka zvolil barvy svého města Napajedel – fialovou i bílou.

MARTINA MALÁ
NAPAJEDLA | Přesně naučenými pohyby se Antonín Pavelka opře do velkého kola s vnějším průměrem 180 centimetrů, v němž jsou umístěna převodní
kolečka, sedátko, řídítka a pedály, a sejme jej z podvozku. Postrčí si jej kousek
stranou, pohodlně se do něj usadí
a může vyrazit na projížďku v replice
monocyklu slavného českého vynálezce Ludvíka Očenáška. Ve svém okolí
žádné překvapení nevzbuzuje, všichni
vědí, že sestavování replik starých strojů je jeho velkým, celoživotním koníčkem.
„Tady ta pomocná kolečka, která
jsou dole po stranách, tam v originále
nepatří. Nahoře mělo být původně stejně velké převodní kolečko, jako je
uvnitř po stranách, jenže já jsem si o něj
rozbil hlavu. Proto jsem tam přidal postranní kolečka dolů, aby monocykl byl
stabilnější,“ vysvětluje osmasedmdesátiletý Antonín Pavelka. „Abych to zamaskoval, přidělal jsem ke stroji tabulku, že se jedná o výuku jízdy na monocyklech, takže tam mohou být přídavná
kolečka,“ směje se vitální muž.
Byl to jediný úraz, který na svých
replikách utrpěl. Ujišťuje, že stroj je zcela bezpečný. Na ovládání prý není monokolo složité. „Zatáčí se jednoduše náklonem. Když chcete jet doleva, nahnete se doleva. Když chcete zatočit doprava, nahnete se doprava. To máte stejné,
jako když vezete stavební kolečko,“
uvádí příklad ze života.
Zhotovení repliky Očenáškova monocyklu věnoval zhruba 480 hodin. Jeho

Z pionýra udělal závodničku

Antonín Pavelka má ve své garáži několik replik starých strojů. Na snímku je
s replikou jednokolového motocyklu z roku 1894. 4x FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA
práce nezahrnuje jen samotnou výrobu
stroje, ale i bádání v archivech, muzeích, shánění podkladů a subdodavatelů. Má jich rovnou několik.
„Ráfek o průměru 180 centimetrů mi
stočila firma z Havlíčkova Brodu a opatřila pryží, po níž se pohybuje. Se stáčením trubek mi vyšla vstříc společnost
od Prostějova. K dispozici mám také

provozovnu, kterou vlastní v Pohořelicích můj soused. Je mi k dispozici 24 hodin denně sedm dnů v týdnu,“ popisuje
vyučený automechanik, který před penzí 27 let pracoval jako hasič v Otrokovicích.
Očenášek postavil své monokolo
v roce 1898, Pavelka se do něj pustil téměř o 120 let později. A situaci rozhodně

Ke strojům, jejich konstruování a předělávání ho to táhlo odmala. „Už jako dítě
jsem míval kapsy plné matiček a šroubků. Když mi naši koupili pionýra, tak za
14 dnů už z něj byla závodnička,“ vzpomíná a ukazuje na další stroje v garáži, ať
už se jedná o repliku parního motocyklu
z roku 1896, nebo jednokolového motocyklu z roku 1894 zhotoveného podle
předlohy Francouze Ericha Ediona Putona. „Na přelomu 19. a 20. století byl jednokolový motocykl považován za ojedinělý světový unikát. Přesto realizace extravagantního principu nebyla přijatelná,
pro náročnost nepoužitelná a brzy došla
zapomenutí,“ připomíná Pavelka.
Na této kopii, v níž chybí dnes nedostupný motor De Dion z roku 1894 a místo něj použil čtyřtaktní motor Ariel
z roku 1929, pracoval 1 630 hodin. Dvojnásobný čas věnoval zhotovení repliky
elektromobilu Dora z roku 1906.
V jeho úschovném prostoru pod sedačkou řidiče vozí dokonce praporky, bez
kterých se projížďka s takovým kočárem
na začátku 20. století neobešla. „Jezdilo
se maximálně 30 kilometrů v hodině.
Před kočárem utíkal za krajíc chleba praporečník, který upozorňoval chodce
i kočí, že se blíží něco bez koní,“ popisuje muž a usmívá se při zmínce o hodnotě
svých výrobků. „Já cenu uvádím v hodinách. Je to třeba dva tisíce hodiny práce.
Pak záleží, jestli mi dáte za hodinu korunu, nebo padesát.“
INZERCE

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

Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

Z konstruktérské dílny Antonína Pavelky pochází také replika elektromobilu Dora z roku 1894 (vlevo), Očenáškova
monokola z roku 1898 (uprostřed) a parního motocyklu Ropel z roku 1896 (vpravo).
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Česká republika

Jsem zakusovací typ, ke kariéře
Kvůli roli bláznivého vinaře Kozderky v trilogii Bobule se
Miroslav Táborský naučil rozjíždět traktorem do kopce,
ale také si přetrhl vaz v koleni. „Ovšem hlavně jsem se
od Moraváků naučil rozeznávat kvalitu vína,“ podotýká
rodilý Pražák, jemuž nelze upřít zarputilost. Když
ho v mládí nechtěli z kádrových důvodů přijmout
na DAMU, zkoušel výdrž soudruhů čtyřikrát. Teprve pak
to klaplo. „Mezitím jsem stihl vystudovat fyziku
na pedagogické fakultě, ale asi bych se tím neživil,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | S několikaměsíčním zpožděním, ale
přeci. Kvůli koronaviru zavřená kina oddálila premiéru komedie 3Bobule, třetího
dílu populární trilogie nejen o víně, na konec června. Ovšem když už se na pokračování muselo čekat deset let, nějaký měsíc
již nehraje roli. „Při natáčení dvojky jsem
si přetrhl křížový vaz v koleni, z placu
jsem musel rovnou do nemocnice. To je
důvod, proč ve 2Bobulích moje postava
skoro nechodí,“ vzpomíná Miroslav Táborský, který patří spolu s Terezou Ramba,
Kryštofem Hádkem a Lukášem Langmajerem k hereckým piliřům trilogie.
Od prvního dílu Bobulí uplynulo už
dlouhých 12 let, přičemž naposledy
jste se v roli souseda Kozderky objevil v pokračování před 10 lety. Vnímal
jste třetí díl jako návrat někam, kde to
dobře znáte?
Ano, bylo to jako když se člověk potká
s příbuznými, které dlouho neviděl.
Doslechla jsem se, že při natáčení
bylo nejnáročnější odmítat všudypřítomné nabídky na košt vína.
To je určitě náročné pro ty, kteří si to náročné udělají. Já jsem v tomhle smyslu
problém neměl. Daleko těžší pro mě bylo
naučit se jezdit s traktorem a valníkem,
a především rozjíždět se do kopce. Ale i to
se nakonec nějak zvládlo, i když jsem na
trénink měl asi jen hodinu.
To vám tvůrci moc prostoru nedali. Je
to u filmu běžné, že si herec některé

nové dovednosti osvojí těsně před
tím, než jde na plac?
Stává se to, protože pokud jde o nějakou
technicky složitou dovednost, nebývá na
to čas ani prostředky. K tomu danému vozidlu se zkrátka dostanete až v momentě,
kdy dorazíte na plac, a pokud je něčím netypické, může nastat menší problém. Pro
mě bylo nejnáročnější, když jsem v komedii Bezva ženská na krku jezdil se sajdkárou. Když člověk jede sám, je tenhle stroj
strašně nevyvážený a vůbec neposlouchá
normálně. Pravověrní sajdkáristé tvrdí, že
se dělí jenom na dvě skupiny – na ty, kteří
už ve škarpě byli, a na ty, kteří tam teprve
spadnou. Já už jsem ve škarpě byl.
Utrpěl jste někdy zranění přímo před
kamerou?
Občas se i taková věc stane, ačkoli se snažíme vždy jakýmkoli zraněním předejít. Například dvojka Bobulí mě stála přetržený křížový vaz v koleni. Přelézal jsem jednu takovou zídku a bohužel byla příliš křehká. Tak
trochu mi uhnula pod rukou, já jsem špatně
dopadl a jel jsem z placu rovnou do nemocnice. To je důvod, proč ve 2Bobulích má
postava skoro nechodí. Stalo se to
totiž prakticky na začátku natáčení.

naši kaskadéři jsou daleko opatrnější než
cizinci, to jsou někdy opravdu šílenci.
Je to ale různé, nenajdete pro to pravidlo.
Vraťme se k Bobulím ještě z jiné stránky. Co vy a víno?
Víno mám moc rád, a když říkáte, že od
prvních Bobulí uplynulo už dvanáct let,
tak musím říct, že tyhle filmy přispěly
k tomu, že jsem se naučil rozeznávat kvalitu vína a vybrat si to, co mi opravdu chutná. Moraváci mě zaškolili. Mimochodem
sice jsem rodilý Pražák, ale z poloviny
mám moravskou krev po mamince.
Na divadelní fakultu jste se prý dostal
až na čtvrtý pokus. Máte to tak se
vším? Že když se do něčeho zakousnete, jen tak to nevzdáte?
Jsem takový zakusovací, to je pravda. Ale

důvody, proč to několikrát nevyšlo, byly
tenkrát kádrové. Byl jsem přesvědčený,
že to chci dělat. Amatérské divadlo jsem
hrál dlouho a měl jsem v něm i nějaké
úspěchy, které mě utvrzovaly v tom, že
mám pokračovat a nevzdávat se.
Takže fyzika, kterou jste mezitím stihl
vystudovat na pedagogické fakultě,
byl jen přechodný plán? Nepočítal
jste s možností, že z vás bude nakonec fyzikář?
Ne. Věřil jsem tomu, že DAMU se nakonec povede. A kdyby se to bývalo nepovedlo, tak bych asi po dostudování fyziky
šel jako elév do divadla. Měl jsem tehdy
dvě nabídky z oblastních divadel. Jednu
z nich bych určitě využil.
Když se posčítají vaše zahraniční
i české role, tak je vaše filmografie
opravdu neskutečně dlouhá. Dokonce se v ní najdou i roky, kdy jste stihl
pět šest snímků. Vy musíte být velký workoholik.
Trošku workoholik jsem, to je
pravda. Ale je to také tím, že
jsem bral i malé role. Natáčení
zabralo třeba jen jeden dva
dny, ale bylo tam co zahrát,
hodil jsem se pro roli typově,
nebo šlo o režiséra, kterému
jsem plně důvěřoval, že mě nezneužívá pro nějakou podřadnou práci. Když někdo natočí
jednu hlavní roli za rok, pořád má víc práce před kamerou než já, když natočím pět šest malých úloh.

Máte řadu zkušeností také se
zahraničními produkcemi.
Pokud jde o bezpečnost
herců, je velký rozdíl točit s Čechy a s cizinci?
Je pravda, že čím oficiálnější a větší produkce ze
zahraničí, tím spíš vás
pomalu nenechají ani
podlézt stůl bez kaskadéra. Někdy to
trošku přehánějí.
Na druhou stranu

Miroslav Táborský

Narodil se 9. listopadu 1959 v Praze. Než se dostal na vytouženou
DAMU, vystudoval fyziku na pedagogické fakultě v Hradci Králové.
■ Začínal v amatérských divadlech, první profesionální angažmá nastoupil
v Kladně. Zahrál si v bezpočtu filmů a seriálů, a to i zahraniční produkce
(Duna, Bídníci, Kletba bratří Grimmů, Hostel atd.).
■ Za postavu Jindřicha v inscenaci Konec masopustu získal Cenu Světa
a divadla (předchůdce Ceny Alfréda Radoka) za nejlepší mužský
herecký výkon roku 1997. Je také držitelem prestižní Goyovy ceny
za roli tlumočníka ve španělském filmu Dívka tvých snů.
■ Je také častým dabérem a průvodcem televizních dokumentů.
■
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v zahraničí jsem se ale neodhodlal
Vím, že ten seznam vypadá opravdu děsivě,
zrovna nedávno mi ho někdo ukazoval. Často to ale bylo způsobeno právě tím, o čem
mluvím. Teď už si víc vybírám, když to jde.

vše padlo. Řekli, že mě potřebují pořád. Nechtěli si to komplikovat. A tak jsem řekl, že
příště už mi snad ani volat nemusí, protože
lepší podmínky mít už ani nemůžu. Mám
spoustu představení a jiné práce. Další fakt
je, že nás také zrovna nepřeplácejí, takže
člověk si mnohdy řekne, že lepší je zůstat
v klidu doma a počkat si na pěknou roli tady.

V posledních letech se už do natáčení
zahraničních projektů příliš nepouštíte. Co je toho důvodem?
Má to dvě příčiny. Jednak bylo po přelomu tisíciletí docela dlouhé období, kdy se
od nás zahraniční produkce ve velkém
stáhly. Stát se totiž dlouho nemohl dohodnout, zda bude dávat takzvané pobídky.
Ty fungují zjednodušeně tak, že zahraniční produkci dáte jeden milion a čtyři vyděláte. Já osobně to považuju za dobré hospodaření. Jenže pobídky ustaly, a tím pádem se u nás přestalo tolik točit.

Ve španělském snímku z roku 1998
Dívka tvých snů si Miroslav Táborský zahrál se světoznámou Penélope Cruz. A za svou roli tlumočníka
získal prestižní Goyovu cenu.

A ten druhý důvod?
Druhá příčina je moje osobní. V době, kdy
jsem se zahraničními produkcemi celkem
často točil, to bylo tak, že cizinci sem přijeli
a používali české asistenty režie, aby jim na
konkurz přivedli takové a takové herce. Některé pěkné role jsem získal právě takhle,
protože jsem se dostal k režisérovi a on
o mě stál tolik, že se zvládly i nějaké konfliktní termíny s jinými závazky. Dnes už

jsou v Praze minimálně dvě agentury, které
vedou rodilí mluvčí – to jest buď Britové,
nebo Američani, a než se vůbec dostanete
k režisérovi, tak procházíte jejich sítem.
Mají v popisu práce dodávat herce, kteří
jsou časově naprosto volní a k dispozici.
Stalo se mi například, že jsem měl točit deset dní s americkou produkcí, ale z těch deseti dnů jsem měl jenom dva večery představení, což bylo neobvykle luxusní. Přesto

INZERCE

REPRO | YOUTUBE

Jak moc se v tomhle ohledu platy herců změnily?
Když vezmu průměrný honorář za natáčecí den například v roce 1997, tak dnes dostanete zhruba stejnou částku. Reálně je to
o dost míň. Má to své důvody. Tehdy bylo
pár televizních kanálů. Dnes jich máte hromadu, točí se na stream… Je nadvýroba.
Audiovizuální umění se posunulo trošku
někam jinam. V roce 1998 jsme v Česku
měli devatenáct filmových premiér, dnes
jich máme v kinech ročně čtyřicet. Vše je
rychlejší, a tím pádem musí být rychlejší
i herci. Rychlost ale není vždycky kvalita.
Neuvažoval jste nikdy dříve zkusit budovat kariéru přímo v cizině?
Zahraniční filmy jsem bral vždycky jako takový bonus navíc. Přeci jenom hrát v cizí
řeči je obtížnější a člověk není v tak kom-

fortní situaci. Já bohužel neovládám cizí jazyk až tak dobře. Trochu to vždycky bolí.
Takže když vám Španělé udělili Goyovu cenu za roli tlumočníka ve filmu
Dívka tvých snů, byl to také takový bonus? Ani tehdy vás nenapadlo soustředit svou kariéru směrem za hranice?
Vlastně ani ne, protože krátce před tím, než
jsem dostal tuhle cenu, se nám narodil druhý
syn a snažil jsem se nějakým způsobem rozvíjet kariéru tady v Česku. Možná je to tím,
že jsem se k hraní dostával za minulého režimu a vůbec mě tehdy nenapadlo, že bude
možné hrát venku, ale pro mě bylo vždycky
cílem být v Praze, hrát v divadle, mít pěkné
role, a když se poštěstí, mít pěkné role i v českém filmu a televizi. Na to, aby člověk vsadil na zahraniční kartu, by byly asi potřeba
jiné ambice. Jeden kolega to řešil tak, že odjel na rok do zahraničí, aby se dobře naučil
jazyk. Přerušil veškerou aktivitu v divadle,
na rok zmizel a učil se. Díky tomu se dostal
do určitého levelu jazykové znalosti, ve kterém se mu pak lépe hraje. Víte, já většinou
v zahraničních filmech hrál cizince, nikoli
rodilé mluvčí. A takových rolí zase tak moc
není, aby na ně člověk mohl spoléhat. Na tuhle jedinou kartu jsem sázet nechtěl.
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Zvykli jsme si, že je normální,
když nám tak trochu není dobře
Zatímco průměrná délka
života u Čechů stále
stoupá, tak věk, kdy si jej
užíváme bez vážných
nemocí, už pět desetiletí
stagnuje na průměru
62 let. „Náš mozek
neustále přetěžujeme,
takže pak nevnímá volání
organismu, že něco není
v pořádku,“ říká lékař
Jan Vojáček, specialista
na funkční medicínu.

FOTO | ARCHIV J. VOJÁČKA

5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Častou únavu či problémy se spánkem mnohdy ignorujeme. Dokonce je považujeme tak nějak za už automatickou
daň modernímu způsobu života. A i když
se přidají různé drobné bolesti, mávneme
rukou. Jenže právě těmito signály dává
naše tělo najevo, že cosi s naším zdravím
není v pořádku. „Naučili jsme se tato varování ignorovat,“ říká vyhledávaný odborník na funkční medicínu Jan Vojáček, jehož kniha Umění být zdráv se rychle stala
bestsellerem.
Jak se stane, že svému tělu přestaneme
naslouchat? Jan Vojáček je přesvědčený,
že k něčemu takovému u mladého člověka
dochází poměrně brzy. „Dá se říct, že už
v období dětství a dospívání, kdy procházíme určitým napětím a stresem, se odpojuje-

Jan Vojáček

Narodil se 28. prosince 1981,
otec chirurg, matka učitelka.
■ Vystudoval Lékařskou fakultu UP
v Olomouci a obor Funkční medicíny
na Univerzitě v Jižní Kalifornii, získal
tak titul CFMP – Certified functional
medicine practitioner, certifikovaný
praktik funkční medicíny.
■ Dnes má soukromou praxi.
■ Dlouhá léta se věnoval fotbalu,
a to i na profesionální úrovni.
■

pickým příkladem pokřiveného vnímání
toho, co je a co není běžné a v pořádku.

Hlava ztrácí spojení s tělem

„

Ačkoliv to zní už tak trochu jako klišé, je
těžko zpochybnitelným faktem, že je nutné
naučit se vnímat své tělo. „A to nejde, pokud člověk trošku nezpomalí, neutlumí zvýšenou aktivitu své hlavy. Dokud totiž hlava
jede naplno, nedokážeme vnímat informa-

me od vnímání svého těla a signálů, které
nám dává. Vlastně je ani nemůžeme vnímat, protože míra toho, co jsme schopni zaregistrovat, už je posunuta,“ říká a poukazuje třeba na únavu. Ta je podle Vojáčka jedním z nejčastějších signálů lidského těla,
který jsme se naučili ignorovat. Přitom
může mnohdy předznamenávat závažný
problém. „My všichni na sobě poznáme,
zda se cítíme v dostatečné energii, nebo
o ni přicházíme. Vnímáme, zda ráno vstáváme čilí a s chutí do života, nebo je to spíš
trochu na sílu,“ vysvětluje Vojáček a dodává, že těžká rána, kdy člověk startuje den
s naprostým nedostatkem energie, jsou ty-

ce ze systému tělesných vjemů,“ vysvětluje. Zjednodušeně řečeno, dokud se mozek
neuklidní, neuslyší volání organismu o pomoc. „Neustále krmíme svůj intelekt a své
ego, a kvůli tomu trpíme syndromem, který
by se dal nazvat ztrátou spojení,“ pojmenovává jeden ze základních problémů, se kterými se u svých pacientů denně setkává.
Dopady současného trendu zrychleného životního stylu, vysokých nároků
a orientace na výkon jsou na zdraví populace jasně pozorovatelné. A jak Jan Vojáček podotýká, jde zejména o chronická
onemocnění. „S nemocemi nebo určitým
zdravotním nesouladem se potýkají stále

Těžká rána, kdy startujeme den s minimem
energie, jsou typickým příkladem pokřiveného
vnímání toho, co je a co není běžné a v pořádku.

mladší a mladší lidé. Bohužel velmi často
už i děti,“ konstatuje.
K takzvané kalibraci vnímavosti neboli
jakémusi vnitřnímu nastavení registrování signálů těla dochází podle Vojáčka především v prvních sedmi letech života. Pokud si už tehdy dítě osvojí pocit, že je normální, když člověku není tak úplně dobře,
na problém do budoucna je zaděláno.
A právě tady plní klíčovou úlohu rodiče. Ti často – byť s těmi nejlepšími úmysly, podléhají dojmu, že se před svým potomkem nemohou projevovat autenticky.
„Dítě má už od narození obrovskou vnímavost neverbálních vjemů. V okamžiku,
kdy se na něj směje absolutně vyčerpaná
nebo nešťastná matka a říká, že všechno je
v pořádku, dítě si naprosto přirozeně a nevědomky vyhodnocuje a ukládá informaci, že je v pořádku být na pokraji vyčerpání, být naštvaný nebo nešťastný,“ nastiňuje zdánlivě banální a neškodnou situaci,
ve které se jistě pozná řada rodičů. Malá
zvídavá duše si z ní však snadno odnáší
vzorce do svého dalšího budoucího života. I z takových situací pak čerpá postoje
ke svému vlastnímu zdraví.

Cíl? Zemřít starý a zdravý
Stejně jako jsme si zvykli nevnímat alarmující signály vlastního těla, tak jsme se
naučili podle Vojáčka žít s řadou mýtů.

Jedním z nich je, že ke stáří nutně patří nemoci a zdravotní neduhy. Zemřít v požehnaném věku a zdravý se tak jeví jako něco
takřka nemožného.
„Nedávno jsem sdílel příspěvek, kde
byl devětadevadesátiletý pán, který nebere žádné léky a je soběstačný. Bohužel je
to dnes absolutní výjimka právě proto, že
si do života neodnášíme určitou vnímavost k sobě a ke svému zdraví,“ je přesvědčený odborník, absolvent olomoucké lékařské fakulty, který ve své praxi pátrá po
skrytých příčinách zdravotních potíží.
„S přibývajícím věkem ztrácíme to,
čemu se říká adaptační rezervy. O tyto rezervy nepřicházíme pouze s věkem, ale
také v závislosti na tom, jakým způsobem
života žijeme,“ popisuje Vojáček. Laicky
řečeno - člověk dokáže přežívat, dokud
se zvládá přizpůsobovat podmínkám, ve
kterých se zrovna nachází. Se stářím však
schopnost přizpůsobení přirozeně ztrácí.
Ony adaptační rezervy se zkrátka tenčí.
Jak Jan Vojáček dodává, stále častěji se setkává s případy, kdy stav tělesné schránky
neodpovídá věku pacienta.
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OD ČTVRTKA DO STŘEDY

2. 7. – 8. 7. 2020
5.–6. 7. OTEVŘENO
SMETANA
DO KÁVY
12 % tuku
200 g
100 g 5,45 Kč

kvalitu našeho života samozřejmě významně ovlivňuje,“ zamýšlí se Jan Vojáček, někdejší profesionální fotbalista.

9,90
13,90�

21%

28%

KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY
chlazené
cena za 1 kg

Honba za zdravím bez stresu
Uplynulé měsíce, které lidé trávili v karanténě, mohly být ideálním odrazovým můstkem pro nastartování změny v přístupu
ke svému zdraví. Jenže vhodné podmínky
ještě nemusí zaručovat úspěch. „Lidé se
teď už nemohli vymlouvat. Najednou už
nemohli říct, že nemají čas. To, co se v případě mnohých ukázalo, je ještě podstatnější věc, a sice že hluboká motivace žít zdravě u nich vlastně vůbec není přítomná.
A nezáleží, zda mají či nemají čas,“ říká
Vojáček, který zároveň varuje před drastickými změnami životního stylu, které vedou jen ke zvýšení tlaku na člověka.
Každý si musí najít cestu, která mu vyhovuje, míní. „Nemůžete stres v práci vyměnit za stres v honbě za zdravým životním stylem. Žádný trenér vám nemusí diktovat, že musíte přestat jíst koblihy nebo
začít cvičit. V okamžiku, kdy si člověk
sám sebe váží, přichází tyto i další věci přirozeně,“ dodává.

MLÉKO
TRVANLIVÉ
polotučné,
1,5 % tuku
1l

10,90
13,90�

„Dnes se běžně stává, že máte mladého člověka, kterému je 40 let, ale jeho biologický
věk odpovídá sedmdesáti. Znamená to, že
stav jeho rezerv a dalších systémů je přiměřený sedmdesátníkovi. Přitom pokud o své
rezervy člověk pečuje, může si je i ve vyšším věku udržet na relativně slušné úrovni.
Výsledek je pak zmiňovaný devětadevadesátiletý muž bez léků,“ dodává a poukazuje na statistický údaj, který o individuálním přístupu ke zdraví vypovídá mnohé.
Tím údajem je, že zatímco průměrný věk
dožití v Česku stále stoupá, tak průměrný
věk dožití ve zdraví se pohybuje pouze kolem necelých 62 let. Tato hodnota se ovšem
už desítky let téměř nezměnila. „Udělali
jsme si šetření, které srovnávalo českou
a švédskou populaci mezi roky 1962 a 2010.
V té době jsme měli dokonce lepší pozici
než švédská populace, ta měla hodnoty kolem 62 let. Od té doby zvýšili délku zdravého života o devět let, my jsme zůstali na stejné hodnotě,“ uvedla před rokem v Českém
rozhlase náměstkyně ministra zdravotnictví
Alena Šteflová. „Žijeme sice déle, protože
nás udržují léky a zachraňuje skvělá akutní
medicína. Realita je ale taková, že v průměru od 62 let nás trápí a omezují nemoci, což

vybrané druhy, ilustrační foto

Jan Vojáček není jen úspěšný lékař, ale
slušně rozjetou měl i fotbalovou kariéru.
Jako brankář odchytal na dvacet zápasů
v nejvyšší české soutěži, a to v dresu Sigmy Olomouc. Působil také v Jihlavě (na
snímku vpravo), Trnavě či v nižší skotské
lize. Brankářské rukavice navlékl i v dresu
české fotbalové reprezentace lékařů (snímek nahoře). FOTO | MAFRA/ARCHIV J. VOJÁČKA

99,90
MATTONI
vybrané
druhy
1,5 l
1 l 7,93 Kč

BOŽKOV
tradiční
35 % alk.
0,5 l

1 l 199,80 Kč

99,90
159,90�

37%

11,90

PIVO PILSNER
URQUELL
světlý ležák
0,5 l
1 l 43,80 Kč
záloha na lahev
3,- Kč

21,90
26,90�

18%

16,90�

29%

VÍNO STOLNÍ
EL JARDIN
DE VINOS*
bílé, červené
5l
1 l 23,98 Kč

Ve zdraví Češi prožijí stejně let jako před půl stoletím
Vyhlídky na dožití ve zdraví se v Česku za posledních
padesát let nejen nezlepšily, ale podle loňských údajů
Českého statistického úřadu se dokonce mírně zhoršily.
Zatímco muž narozený v roce 1962 měl před sebou podle
statistik v průměru 62,8 roku života ve zdraví, chlapečka
narozeného v roce 2015 čeká v průměru 62,4 zdravého
roku. U žen se míra dožití ve zdraví za stejné časové
FOTO | PROFIMEDIA
období nezměnila a drží se na hodnotě 63,7 roku.
Jak jsou na tom Češi ve srovnání se zahraničím? V současnosti mají švédští chlapci
vyhlídku, že 92 procent svého života prožijí ve zdraví. U českých chlapců je to pouze
82 procent. Pokud jde o dívky, Švédky rovněž vedou. Podle statistik stráví 88 procent života
bez větších zdravotních omezení, zatímco Češky jen 72 procent života.

MELOUN
VODNÍ
1 kg

7,90

119,90

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn.
Množství zboží je omezené. *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou
být dodány na prodejny v menším množství, proto nabídka na toto zboží platí pouze první den
uvedeného období akce. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Golem a hvězdné války po česku
Ve staré Praze byl Golem
mytickou oživenou sochou,
v té současné jde o název
projektu, díky kterému
česká armáda vyšle do
vesmíru vlastní družice.
Snímky, které pořídí,
poslouží zpravodajcům,
ale v případě povodní
či ekologické katastrofy
přinesou životně důležité
informace i záchranářům.

FOTO | 2x VZLÚ

Družice THEA
Takto by mohla vypadat česká družice THEA, čtyři
satelity by pak tvořily skupinu zvanou HYPERION.
Česko zatím převážně využívá družice soukromých
firem. Data a snímky z vesmíru ovšem zpracovává
supermoderní národní středisko vybudované
za stovky milionů korun SATCEN, které začalo
fungovat počátkem letošního roku.

JOSEF HORA
ČR | Oběžná dráha Země bude s trochou
nadsázky brzy přeplněná jak dálnice D1
při její nekonečné opravě. Zatímco před
půl stoletím kroužilo okolo naší planety
jen pár družic, od té doby jich nejrůznější
státy ze všech koutů světa vypustily na devět tisíc a v provozu jich nyní zůstává okolo dvou tisícovek. Přenášejí televizní či internetový signál, provádějí vědecká měření nebo například skenují zemský povrch.
V nejbližších letech se k nim přidají další
stovky nových a mezi nimi i ty české, které poslouží hlavně vojákům.
Do roku 2024 má být v České republice
spuštěn projekt GOLEM, jehož cílem je
vynést na orbitu soustavu družic, které by
dokázaly v řádu minut posílat čerstvě pořízené satelitní snímky z vesmíru zpátky do
centrály v Česku. Správcem satelitů má
být Vojenské zpravodajství. Kdo ovšem
družice v ceně až několika miliard korun
vyrobí, zatím není jasné. „Na stavbě družic by se mohli podílet například vědci
z ČVUT,“ říká mluvčí Vojenského zpravodajství Alžběta Riethofová.

„

Družice Thea
může sloužit
nejen zpravodajským
účelům, ale pomůže
také záchranářům při
povodni či zemědělcům
s monitoringem sucha.
„Vhodným kandidátem na dodavatele
takového systému by mohl být i státem
vlastněný Výzkumný a zkušební letecký
ústav (VZLÚ) v Praze, který se leteckou,
vojenskou a satelitní technikou dlouhodobě zabývá,“ míní český vědec Jaroslav
Laifr, který do kosmu před rokem vyslal
zatím poslední českou družici, vědeckou
Lucky-7. „V mojí firmě SkyFox Labs se
vývoji a dodávkám civilních družicových
komponent sice zabýváme, ale jejich vojenské využití je mezinárodně přísně zaká-

záno. My pro takový projekt tedy nepřipadáme v úvahu ani jako subdodavatelé
nebo poskytovatelé know-how,“ dodává
vědec, který je zároveň zaměstnancem
Slunečního oddělení Astronomického
ústavu Akademie věd.

Špionáž i monitoring sucha
Pravdou je, že Výzkumný a zkušební letecký ústav opravdu projekt družic testuje.
„Družice má jméno THEA. Je schopna
nést různá zařízení dle zadání zákazníka.
Největší potenciál vidíme v technologiích
pro sledování země v různých režimech.
Ať už jde o obrannou a zpravodajskou činnost nebo například v zemědělství pro sledování sucha či pro potřeby těžařských firem,“ popisuje funkce českého satelitu
mluvčí Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) Daniel Zeman.
Využití vidí i při mimořádných událostech. „Snímky mohou najít uplatnění i v integrovaném záchranném systému, třeba
při povodních, požárech, ale i různých ekologických havárií. S tím, jak se bude technologie vyvíjet, budou přibývat i další způsoby využití,“ doplňuje mluvčí VZLÚ.
Pro vesmírný monitoring ale nemusí být jedna jediná družice dostačující. „Jeden přelet družice nad Českem trvá asi
osm minut, za 24 hodin přeletí družice
nad republikou třikrát za den a třikrát za
noc. Pokud bychom tedy chtěli efektivněji mapovat české území, pak je vhodná satelitní konstelace nebo moderní stratosferické platformy, takzvané pseudosatelity,
plující ve výšce 30 kilometrů nad povrchem, nadnášeny heliem jako vzducholoď. Ty by mohly být vhodné pro trvalý
průzkum malého území v reálném čase,“
vysvětluje Laifr. Právě satelitní konstelace, tedy spolupracující skupina družic, je

cílem práce VZLÚ, satelity by měly být
čtyři. „Jeden satelit se bude jmenovat
THEA, celou konstelaci družic jsme pak pojmenovali Hyperion,“ vysvětluje Zeman.
Česká armáda touží po vlastních satelitech z několika důvodů. Jednak by si nemusela kvůli pořizování snímků najímat
zahraniční komerční družice, k čemuž je
situací v současnosti nucena. Díky vlastním družicím si armáda navíc „vychová“
experty pro tuto oblast, podpoří spojence
v NATO a v neposlední řadě zvýší svou
mezinárodní prestiž.

„Kilo“ družice za 24 milionů
Finanční náklady nejsou malé, ale v porovnání s mnohými jinými armádními zakázkami zase nejde o závratnou sumu. „Velmi
zhruba se to dá odhadnout tak, že jeden kilo-

gram takového satelitu včetně vývoje, výroby, provozu a vynesení do vesmíru stojí
okolo milionu dolarů, tedy v přepočtu asi
24 milionů korun,“ vypočítává Laifr. Pokud by tedy soustava družic Hyperion vážila celkem 500 kilogramů, cena by dosáhla
asi 12 miliard korun. „Záleží ale na mnoha
okolnostech, satelit lze vyrobit i desetkrát
levněji,“ dodává vědec. Možnost, že si armáda satelity Thea nakonec u VZLÚ objedná, existuje. „V tuto chvíli můžeme pouze
říct, že pokud Ministerstvo obrany bude satelity pro projekt GOLEM požadovat, jsme
připraveni je v součinnosti s dalšími českými firmami dodat,“ podotýká Zeman.
A jak dodává, už koncem letošního
roku ústav vyšle do vesmíru malou družici VZLUSAT-2, která by měla být testem
většiny systémů a funkcí určených právě
pro družici Thea.

VZLUSAT-2. Družice, která najde i krabici od bot
Československo, respektive Česko
vypustilo do vesmíru celkem už osm
družic. Devátá s názvem VZLUSAT-2
(na snímku) by měla odstartovat na
oběžnou dráhu během několika měsíců.
Konstruktéry jsou experti z Výzkumného
a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ).
„V současné době finalizujeme přípravu
nanosatelitu VZLUSAT-2, který by měl
být vystřelen na konci roku 2020.
Za úkol má ověřit nově vyvinuté
technologie pro další satelity.
Jde především o jednotku pro přesné
řízení orientace a optický systém,“
vysvětluje mluvčí VZLÚ Daniel Zeman.
VZLUSAT-2 bude testovat systémy
několika větších družic Thea, které ústav také vyvinul a jež by mohly v budoucnu sloužit
komerčním i státním účelům. Jsou schopné monitorovat, skenovat a fotit zemský povrch a
jejich systémy prý dokážou rozlišit i objekt o velikosti 50 centimetrů.
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S rouškou v obchodě? Záleží už jen na vás
Ačkoliv nových případů
koronaviru v posledních
dnech výrazně přibylo,
od středy už téměř všude
můžeme odložit roušky.
Pozor ale na výjimky.
ČR | Už jen kvůli horkému počasí je to
pro většinu lidí dobrá zpráva. Plošná povinnost chránit si nos a ústa kvůli hrozbě
koronaviru zůstala pouze ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Jinak se
Češi ve většině republiky ve středu 1. července s rouškami rozloučili.
Kvůli výraznému nárůstu počtu nemocných v posledních dnech však stejná
pravidla neplatí zcela všude. Ohniska nákazy na Karvinsku a Frýdecko-Místecku
tak již od úterý naopak podléhají přísnějšímu režimu. Pokud jde konkrétně o roušky, povinnost je nosit zůstává v Moravskoslezském kraji při hromadných akcích s účastí nad sto osob, ale také
ve všech vnitřních prostorách. Nezbaví
se jich ani kadeřníci nebo holiči.
Tvrdší pravidla platí také pro hlavní
město. Roušky si budou muset ponechat
cestující v metru, ale také návštěvníci

Novotný z tiskového odboru resortu zdravotnictví.
Na další zpřísňování pravidel může dojít kdykoli v příštích dnech (uzávěrka tohoto vydání 5plus2 byla v úterý) s ohledem na to, zda se bude zhoršovat epidemiologická situace. Nemělo by však již
docházet na plošná celorepubliková opatření. Možné zpřísnění režimu, a to nejen
pokud jde o roušky, se případně bude týkat pouze konkrétních regionů s nebezpeč(vrm)
ně rostoucími počty nakažených.

Otázka pro...
Rastislava Maďara, epidemiologa a šéfa pracovní skupiny
Ministerstva zdravotnictví pro rozvolňování: Proč roušky v metru
zůstávají povinné a třeba v tramvaji nebo autobuse nikoliv?
Prostory v podzemí vnímáme jako rizikovější. Navíc jsou poměrně dost
klimatizované a dochází v nich ke značné cirkulaci vzduchu. V Praze
vidíme stabilní situaci – co se týče počtu obyvatel, tak je množství nakažených poměrně nízké.
Proto jsme dospěli k názoru, že v nadzemní dopravě, kde velká část nemá klimatizaci, není
rouška nutná. Dokonce jsme zjišťovali, kolik prostředků bez klimatizace je a není. Jako
epidemiologové jsme dospěli k závěru, že možnost nějakých zdravotních komplikací, třeba
pocitů mdloby či nedostatku kyslíku, by byla daleko větší než nákaza virem.
Zdroj: iDNES.cz

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 38 %
SELVO 3500

58 290 Kč

35 990 Kč
Dojezd 48 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
2 nezávislé brzdy
FOTO | MAFRA

hromadných akcí nad sto osob. Ovšem
pouze pokud se konají ve vnitřních prostorách. Stejně jako ve zbytku republiky
však už i v Praze není nutné nosit ochranu nosu a úst v obchodech a budovách.

S rouškou jako se zmrzlinou
I po 1. červenci však obchodníci mohou
nadále vyzývat své zákazníky k nošení
roušek. Podle Ministerstva zdravotnictví
na takovém přístupu není nic špatného,
ale požadavek na nošení ochranných prostředků není nijak zákonně vymahatelný. Volání policie na neposlušné zákazníky, kteří si odmítají zakrýt ústa, tedy
není namístě. „Je to stejné, jako když majitel vyžaduje nevstupovat do obchodu
například se zmrzlinou nebo se psem.
Tedy ano, může, ale není to právně upraveno a nesmí to být diskriminační či nepřiměřeně zasahovat do práv zákazníků.
Policie však není určena k vymáhání soukromých pravidel,“ vysvětluje Martin

Výkon 500 W (1000 W)
Nový výrobek
10x delší životnost baterie
e
za příplatek
Přerov

KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14,
tel.: 731 900 330, 777 555 741

Zlín - K Pasekám

MARTONI.cz s.r.o., K Pasekám 5680,
tel.: 577 001 314, 792 304 293

Zlín - Vršava a Vizovice
- Zlínská 703
Agro Smetana, Vršava I 4975,
tel.: 577 101 606, 604 605 288

Hranice

GardenTechnik ŠOBORA,
Tř. 1. máje 2074,
tel.: 581 604 962

Brno - Černovice

Gardentech - Jaroslav Toninger,
Mírová 15,
tel.: 548 531 294
Další nejbližší prodejny:

Brno, Nový Jičín,
Olomouc 2x, Frýdek-Místek a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz
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Slavné české filmové páry
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Dóďa a Tonička.
Hvězdná dvojice
bavila lidi 25 let
Ačkoliv nebyli zrovna
idolem krásy, diváci je
milovali pro jejich souhru
a humor. Antonie
Nedošinská a Theodor
Pištěk vytvořili první
a ve 20. a 30. letech
minulého století nejčastěji
obsazovaný filmový pár
české kinematografie.
ZÁBLESK
HISTORIE
MARTIN BRABEC
ČR | Byla filmovým prototypem „české
mámy“, dobrosrdečné obyčejné ženy,
u které pláč utřením slzy přešel v upřímný
úsměv. Antonie Nedošinská, od jejíhož
narození 26. června uplynulo 135 let, tvořila s Theodorem Pištěkem přes čtvrt století první a také ve své době nejobsazovanější filmový pár české kinematografie.
Ačkoliv jejich vztah nikdy nepřerostl rámec přátelské kolegiality, jejich souhra
před kamerami byla dokonalá. Oba měli
o pár kilo víc, než je zdrávo a jimi ztvárňované postavy dokázaly překonávat problémy s humorem a uvěřitelnou laskavostí.

Divákům proto byli bližší než mnohé načančané a vždy elegantní hvězdy.
Osud zrežíroval životy Nedošinské
a Pištěka takřka symbolicky, oba se narodili
v červnu s rozdílem pár dnů téměř přesně
10 let od sebe a 10 let je také dělilo od odchodu na věčnost. Starší Antonie se za svobodna jmenovala Valečková, pocházela
z chudých poměrů, ale rodičům se vzepřela
a místo vyučení se švadlenou se pustila na
nejistou hereckou dráhu. Vdala se za Jiřího
Nedošinského, o pět let staršího úředníka,
který si divadlo také zamiloval a dokonce si
zahrál v deseti filmech. Vyvdané příjmení
Toničce, jak jí kolegové a blízcí říkali, dělalo trochu problém. Zatímco sama se podepisovala s krátkým „i“ ve svém příjmení, doboví publicisté její příjmení psali s dlouhým
„í“ a tento úzus přetrvává mnohde dodnes.
V roce 1923 Jiřímu selhalo srdce a Nedošinská se v 38 letech stala vdovou. Nikdy
už se pak nevdala a podle rodinných blízkých nenavázala ani žádný další vztah. Naplno se věnovala herectví a dceři Jiřině.
Dvanáct let hrála v Národním divadle, u filmu stihla přes devět desítek.

Hlavně nezhubněte!
S Theodorem Pištěkem alias Dóďou se na
filmovém plátně objevila poprvé už
v roce 1921, a to ve snímku Děvčata, vdávejte se! Filmový pás se ale nedochoval,
a tak nevíme, do jakých rolí byli obsazeni.
Manželský pár tvořili jistě již v první – tehdy ještě němé – verzi komedie Otec Kon-

(1) Otec Kondelík
a ženich Vejvara (1937)
(2) Matka Kráčmerka
(1934)
(3) Kariéra matky
Lízalky (1937)
(4) Čapkovy povídky
(1947)
FOTO | ČSFD.cz/NFA

4
delík a ženich Vejvara z roku 1926. Role
si zopakovali o 11 let později už „se zvukem“. „Z každého záběru je zřetelné, jak
oba herečtí partneři usilovali pobavit diváky, jak se přitom sami bavili,“ konstatoval
filmový historik Pavel Taussig ve své knize O věrném milování Antonie Nedošínské a Theodora Pištěka.
Vzájemná chemie fungovala skvěle, režiséři na ni proto od onoho roku 1926 vsadili ještě mnohokrát. Ve větších i menších
rolích, a to až do roku 1947. Jejich výkony
ve známých snímcích jako Matka Kráčmerka, Studentská máma, Barbora řádí,
Klapzubova XI. a v řadě dalších byly natolik přesvědčivé, že je veřejnost považovala za manžele i v reálném životě. „Tradovalo se, že maminkovský typ utvářela částečným napodobováním své matky, a to
včetně kolíbavé kachní chůze,“ uvádí historik Taussig. Její typický herecký projev
šel ruku v ruce s kyprou postavou. Producenti ji proto nabádali, a snad to dokonce
v některých případech měla zanesené i ve
smlouvách, že nesmí výrazně zhubnout.
Jestliže byla Nedošinská herečkou pracovitou, Pištěka lze označit za workoholika. Za svou kariéru zvládl přes tři sta fil-

mových rolí, neodmítl ale ani divadelní
a dokonce režisérské příležitosti. Nutno
dodat, že také „stihl“ několik infarktů.
Udržet zběsilé pracovní tempo mu pomáhala jeho o 14 let mladší manželka
Máňa, taktéž herečka.

Poslední „štěk“ průkopnice
To pro Nedošinskou přišel kariérní zlom
už začátkem 40. let. Skončila v Národním
divadle, ale paradoxně přišla jiná, nečekaná nabídka. Nacisté ji přesvědčovali, že by
mohla účinkovat v německých filmech.
Nechtěla, ale napřímo odmítnout bylo riskantní. A tak se s poukazem na své chatrné
zdraví omluvila a stáhla do ústraní.
V roce 1941 se ještě mihla ve dvou snímcích a pak se až do roku 1947 před kameru
nepostavila. Bylo to při natáčení Čapkových povídek, a jak jinak než s Theodorem
Pištěkem. Jenže spíš než o roli šlo o „štěk“,
její postava hospodyně Máry dostala jen
několikavteřinový prostor. Jaký to paradox, jen rok předtím obdržela jako jedna
z 15 umělkyň a umělců ocenění „Průkopnice české kinematografie“. Zemřela 17. července 1950, Pištěk o 10 let později 5. srpna.

Akce Léto ve stínu
s venkovními roletami
VELUX pomalu končí
Za nákup solárně
poháněné venkovní
rolety VELUX do 18.
července dostanete
zpět 2000 korun
Červnové sluníčko oproti
předchozím letům šetřilo své
síly a poskytlo nám více času nachystat se na letní vedra. Šetřit
stále můžete i vy, pokud si do
18. července koupíte venkovní
roletu VELUX na solární pohon.
Za každý pořízený kus totiž
v rámci akce „Léto ve stínu“
dostanete zpátky 2000 korun.
Stačí se zaregistrovat na stránce

odolá těm nejnáročnějším povětrnostním podmínkám letních
bouřek, sníží hluk deště i krupobití a pomůže ochránit váš domov
před vloupáním.
Nyní si můžete výhodně
pořídit venkovní roletu VELUX
s dálkovým ovládáním na solární
pohon. Snadno ji namontujete
i na starší okna VELUX, protože
k oknu není potřeba přivádět
elektřinu. Baterie motoru je pravidelně dobíjena fotovoltaickým
napájecím článkem, který funguje na bázi denního světla, tedy
nezávisle na intenzitě slunečního
záření.
Solárně napájená roleta navíc
může stínit úplně sama podle
aktuálního počasí. Tento kom-

ZACHOVEJTE
CHLADNOU HLAVU
Solárně ovládaná venkovní
roleta vás spolehlivě ochrání
před letními vedry

velux.cz/letovestinu

www.velux.cz/letovestinu, kde
najdete všechny informace.
Proč se v podkroví trápit horkem, když na střešních oknech
můžete mít venkovní stínění?
Venkovní rolety VELUX zachytí až
97 % tepla ze slunečního záření
a udrží tak v interiéru příjemné
klima. Zároveň umí zcela zatemnit místnost pro nerušený spánek
kdykoli během dne. Venkovní
roleta vám zajistí dokonalé soukromí a v zimě s ní navíc ušetříte
za topení. Bezúdržbová hliníková
konstrukce s dlouhou životností

fort získáte pořízením chytrého
řídicího systému VELUX ACTIVE
with NETATMO, který ovládá
všechny motorizované výrobky
VELUX. Součástí systému jsou
senzory, které neustále monitorují interiérovou teplotu, vlhkost vzduchu a množství CO2.
Na základě vyhodnocení těchto
údajů i reálného počasí se střešní
okna se systémem VELUX ACTIVE
automaticky otvírají, zavírají
i zastiňují.
www.velux.cz/letovestinu

Nyní
2 000 Kč
zpět

HUDEBNÍ IMPULSY

Filmové hity na věky věků
JOSEF VLČEK

H

erecká smetánka by se za normálních okolností právě teď sjížděla do Karlových Varů. Letos
je ale prostě všechno a všude jinak.
Nové festivalové filmy tak budou od
3. července k vidění v kinech po celé republice pod názvem Tady Vary. O přízeň diváků se tu bude mimo jiné ucházet i dokument Meky, který mapuje kariéru muzikanta Mira Žbirky.
My přidáváme ještě jeden hudební výběr. Nejúspěšnějších filmových hitů posluchačů Rádia Impuls od šedesátek po
současnost.
Jestli nějaký film vystihuje atmosféru
šedesátých let, tak to jsou určitě Starci
na chmelu z roku 1964. Starci přinesli
slavné melodie Milenci v texaskách
a Život je bílý dům, takže skladba
Bossa Nova se za nimi trochu krčí
v koutku. Škoda, dnes už zapomenutá
zpěvačka Jana Petrů dala písničce elegantní latinský švih, který je v našich
končinách vzácným jevem. O třicet let
INZERCE

hrává S tebou mě baví svět. Sladké mápozději zkusila skladbu s úspěchem zpímení, klíčová píseň filmu, ale v době
vat Bára Basiková. Ale opravdové brazilpremiéry v roce 1982 víceméně zapadla.
ské bossa nově, která byla velkou tanečSnad proto, že na zpěv Heleny Vondráční módou v letech 1962-1964, se skladba
kové předvádí Zdena Studenková nepřemoc nepodobá. Pravá bossa nova byla
svědčivou hereckou
většinou mnohem křehčí a lyričtější.
K sedmdesátým letům patří určitě
etudu. Sladké máhlas Karla Gotta. Byl tehdy v životní hlamení se chytilo až
sové formě a jeho suverénní tenor se bákoncem šedesáječně hodil k pohádkám. Kdepak ty
tých let a stalo
ptáčku hnízdo máš? Z filmové pohádse evergreeky Tři oříšky pro Popelku je asi z Gotnem českých a
tových filmových pohádkových melodií
retro diskoték.
nejznámější, ale Jdi za štěstím, ze snímDevadesátky
ku Jak se budí princezny (1977), je ješnám připometě o něco silnější. Karel Svoboda ji Gotnou Šakalí léta
tovi původně napsal pro festival v Tokiu
(1993) a písniča dokonce tam získala jednu z cen, ale
ka Na kolečeští diváci ji docenili až v kinech.
A mimochodem její nová verze
byla úplně poslední písničkou, kterou legendární zpěvák ve svém životě natočil.
Hlasování o nejoblíbenější filmovou komedii
Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?
FOTO | ARCHIV
osmdesátých let obvykle vy-

na v nezapomenutelném provedení Ivana Hlase. V rádiích ji šéfové programu
už od začátku moc nemilovali, protože
slyšet úvodní slova „Táhněte do háje“
hned po vstupu moderátora nebo dokonce po zprávách nebylo moc příjemné,
ale bez takového hitu to prostě nešlo.
Začátek nového tisíciletí byl na filmové písničky relativně chudý, ale ve výborně obsazené pohádce Čert ví proč zazněla stejnojmenná krásná titulní skladba
v subtilním podání Zuzany Navarové. Pro
Navarovou to byla netypická písnička,
protože si ji nenapsala ani ona, ani její nejbližší okruh autorů, ale tehdejší členové
ska skupiny Sto zvířat Petr Ostrouchov
a Tomáš Belko. Moudrý text ovšem zazpívala tak, jako kdyby ho napsala sama.
Poslední desetiletí mělo svého filmového hitmakera v Michalu Hrůzovi.
Jeho písnička Pro Emu z filmu Pohádky pro Emu (2016) se udržela v oficiální české TOP 100 celkem 138 týdnů,
a kdyby ji nevytlačil nový Hrůzův hit
Světlo do tmy, byť nefilmový, byla by
tam nejspíš dodnes.

ČESKÉ PIVO

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Ležáky stále vedou, ale nově se
budou degustovat i nealko piva
Až čtvrtina z téměř pětistovek tuzemských menších
pivovarů a minipivovarů se už nevzpamatuje z krize
vyvolané opatřeními při boji s koronavirem.
„Tři čtvrtiny meziročního propadu jdou na vrub
domácí spotřebě,“ říká Martina Ferencová, výkonná
ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.
Výrobci nyní sázejí i na stále větší oblibu nealko piv.
ČR | Nucené zavření hospod pořádně zavařilo českému pivovarnictví. „Jen za prvních
pět měsíců letošního roku očekáváme meziroční propad produkce až o dva miliony hektolitrů,“ říká šéfka českých pivovarníků Martina Ferencová. Producentům tak nezbývá
než věřit v lepší časy během horkého léta.
Jak poslední tři měsíce ovlivnily prodej českého piva?
Dvouměsíční uzavření hospod a restaurací srazilo slibně se rozjíždějící sezonu, prodeje piva v měsících březen až květen
spadly podle posledních odhadů meziročně až o 40 %. Prodej čepovaného piva se
prakticky zastavil, výrazný pokles zaznamenaly pivovary i v exportu. Očekávaný
meziroční propad produkce českého piva
za prvních pět měsíců se bude pohybovat
mezi 1,5 a 2 miliony hektolitrů, z čehož tři
čtvrtiny jdou na vrub domácí spotřeby a
čtvrtina je pokles exportu. V uplynulých
týdnech se sice mírně zvýšil prodej baleného piva v obchodech, ale i tak pivovary odhadují pokles lokální spotřeby ke konci

A jak je na tom nealko?
Výstav nealkoholického piva v tuzemsku
se držel na stejné úrovni jako v předchozím roce, pivovary uvařily 564 tisíc hektolitrů. Míchané nápoje na bázi piva pak po
boomu v roce 2018, kdy produkce poskočila o 42,5 %, zaznamenaly v roce 2019
mírný pokles o 1,2 % na celkových 424 tisíc hektolitrů.
Čím to, že si Češi oblíbili nealkoholická piva?
Popularita nealkoholického piva roste jak
u nás v Česku, tak i v zahraničí. České nealko pivo je známé svými výbornými chuťovými vlastnostmi a je plnohodnotnou náhradou klasického piva. Nealko pivo se navíc velmi často vyrábí v plechovkách, tudíž je oblíbené i v zahraničních turistických destinacích. Nelze si nevšimnout
i dalšího trendu, a tím jsou ochucená nealkoholická piva. I proto jsme letos rozšířili
o tuto kategorii naši degustační soutěž
České pivo 2020.

května v rozmezí 1 až 1,3 milionu hektolitrů. K tomu je potřeba ještě přičíst pokles
exportu v řádu 400 až 600 tisíc hektolitrů.
Největší problémy mají menší pivovary
a minipivovary, které jsou závislé na prodeji čepovaného piva v restauracích. Podle odhadů Českomoravského svazu minipivovarů by jich mohla natrvalo skončit
více než čtvrtina z celkových téměř 500.
V posledních letech se často mluví o
suchu. Ovlivňuje kvalitu piva a produkci chmele?
I přes suché a teplé počasí v minulém roce
pěstitelé v tuzemsku sklidili 7145 tun
chmele, což je o téměř 40 procent více než
v roce 2018. Na export šlo 4235 tun chmele (85 % celkové úrody), nejvíce do Japonska a Číny. I v loňském roce obhájila Česká republika pozici třetí největší pěstitelské země světa a je největším producentem jemně aromatického chmele na světě.
Které pivo je v Česku nejoblíbenější?
Ležáky, tedy spodně kvašená piva se stup-

Martina Ferencová

FOTO | ČSPS

ňovitostí 11 % až 12 %, si stejně jako v předchozím roce polepšily o 1,5 procentního
bodu na 51,8 %. Celkově za posledních
10 let jedenáctky a dvanáctky vzrostly o
více než 13 %. Oproti tomu pivo výčepní se
stupňovitostí mezi 7 % až 10 % zaznamenalo pokles a tvoří 43,8 %.

Daří se českému pivu ve světě?
Vývoz na většinu našich tradičních exportních trhů i vloni rostl. V loňském roce export meziročně vzrostl o 4,5 % a dosáhl
výše 5,384 mil. hl piva. Nealkoholického
piva se vyvezlo dokonce o pětinu více než
v roce předchozím. Nejvýznamnějšími exportními trhy v rámci EU zůstávají Slovensko, Německo a Polsko, na čtvrté místo poskočilo Maďarsko. Mimo EU jsou to
stejně jako v minulých letech Rusko, Jižní
Korea a USA.
MAREK HÝŘ

Jak nám chutná a koho ocenili experti
Pivovary trhly rekord

Lahváče vedou

Chuť na hořké

Loňský rok byl pro české
pivovarnictví úspěšný.
Celková produkce loni
vzrostla o 1,6 % a dotkla
se hranice 21,6 milionu
hektolitrů. Jde o rekordní
produkci druhý rok za sebou.
Stejně jako předloni stojí za
tímto výsledkem především
export, který se meziročně
zvýšil o 4,5 %, nealkoholické
FOTO | BUDĚJOVICKÝ BUDVAR pivo si v exportu polepšilo
dokonce o 22 %. Trochu se
smutkem se na pivovarské statistiky musí dívat hospody.
Podíl čepovaného piva na celkové konzumaci totiž i nadále
klesá, vloni o další procentní bod na historických 35 %.
Zájem o čepované pivo v tuzemsku i nadále klesá na úkor
baleného ve skleněných lahvích, plechovkách a PET lahvích.

Z hlediska obalů si i v roce 2019 udrželo prvenství lahvové pivo
se 40% podílem z celkové spotřeby. V závěsu bylo pivo sudové
se 33 %, PET lahve tvořily 11 %. Stále oblíbenější jsou plechovky,
jejichž podíl vzrostl o jeden procentní bod na celkových 12 %.

Některé pivovary začaly tvrdit, že se mlsným českým jazýčkům
zachtělo hořkého piva. Budějovický Budvar nedávno na trh
uvedl ležák Budvar 33. Ten má právě 33 jednotek hořkosti,
a to především díky českému chmelu Agnus, který patří
k jedné z nejvíce hořkých odrůd vůbec. S novým pivem přišel
i Pivovar Radegast. Hořkou chuť dodává chmel Polaris, díky
němuž se novinka s názvem Ratar může pyšnit celými
50 jednotkami hořkosti.

284 „kousků“ na hlavu
Spotřeba piva na obyvatele se meziročně mírně zvýšila.
V průměru loni každý Čech vypil 142 litrů zlatavého moku.
Přepočteno na půllitry jde o 284 kousků na hlavu.
V roce 2009 každý Čech v průměru vypil dokonce 306 piv.

Pivo z Mexika
Import piva ze zahraničí vzrostl o 10,7 %. Do Česka se dovezlo
celkem 424 tisíc hektolitrů piva, a to především z Polska,
Maďarska a Německa. Největším importérem mimo EU zůstává
Mexiko. Asi nejznámějším pivem z této oblasti je ležák Corona.

Rohatý vítěz
Šampionem 28. ročníku degustační soutěže lahvových piv
Zlatý pohár Pivex se koncem června stal Zubr Gradus.
Zároveň zvítězil i v kategorii světlých ležáků. Nejlepším světlým
výčepním je Litovel Classic, mezi tmavými pivy zabodoval
Bernard Černý ležák 12. Certifikovaní degustátoři každý rok
hodnotí vzorky anonymně. Hlavními kritérii jsou chuť, plnost,
vůně, říz a případně hořkost.
(red)

16 3. července 2020

České pivo

Iontový nápoj
s pěnou, který
podpoří zdraví
Říkat o pivu, že je
zdravé, je bruslení
na tenkém ledu někdy
koncem února. Přeci
jen se ale najde několik
pro lidský organismus
blahodárných účinků,
které mírné pití zrzavého
lektvaru nesporně má.
ČR | Pozitivními účinky piva na lidský organismus se dlouhá léta seriózně zabývají
týmy vědců. Své analýzy pravidelně publikují například odborníci Nizozemského
pivního institutu, ale také ti z Výzkumného
ústavu pivovarského a sladařského. Pročetli jsme několik tuzemských i zahraničních
studií a máme pro vás pár dobrých zpráv.

Pomůže v boji s chřipkou
Studie Nizozemského pivního institutu, které najdete na webu Beerandhealth.eu, upozorňují například na to, že pivo v malém

FOTO | BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

množství může mít příznivý účinek na imunitní systém. Některé studie dokonce uvádějí, že mírná konzumace alkoholu denně
může snížit riziko běžného nachlazení. Sloučeniny v chmelu také chrání před zánětem.

Zdravější kůže
Pivo je také plné vitamínů. Tradičně bývá
zdůrazňován vitamín B. „Béčka“ chrání
tělo před kožními chorobami a také pomáhají s popraskanými rty a koutky. Podle
českého Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského dokonce české pivo obsahuje větší množství vitamínů skupiny B
než piva zahraniční. Ústav porovnával 22
tuzemských a 16 zahraničních piv, ve kterých analyzoval vitamíny skupiny B, sacharidy a vlákninu. Ve všech sledovaných
parametrech bylo možné české pivo odlišit, množství sledovaných benefitních látek bylo obecně vyšší.

Snižuje rizika pro srdce
Zlatavý mok také pomáhá udržet zdravé
srdce a cévy. Tento pozitivní vliv na organismus se poměrně těžko vysvětluje. Proto
sáhneme pro zjednodušení. Nejspíš víte, že

je víc druhů cholesterolu. „Zlý“ LDL-cholesterol je nebezpečný tím, že se může,
v případě nadbytku, usazovat na stěnách artérií. Naopak „hodný“ HDL-cholesterol pomáhá vracet nadbytek cholesterolu (jako takového) do jater a tím snižuje riziko jeho
usazování se na stěnách tepen. Zjednodušeně řečeno jedno pivo denně pomáhá snižovat hladinu nezdravého cholesterolu v krvi
a tím snižuje například riziko infarktu.

„Hezčí svět pro život“

Posiluje kosti

Jaké pozitivní dopady má mírné pití piva?
Odpovídá Petr Košina, podsládek technologie výroby Budějovického Budvaru.
„Pivo má mezi alkoholickými nápoji výjimečné postavení tím, že ze všech alkoholických
nápojů obsahuje alkoholu nejméně. Střídmé pití piva může být přínosné skrz svou
společenskou úlohu a malé dávky piva mohou být moderátorem zdravých mezilidských
vztahů. Svět je s pivem hezčím místem pro život, což určitě nemůže zdraví ublížit.“

Rozumná konzumace piva také zvyšuje
hustotu kostí a brání jejich řídnutí. Za tento pozitivní vliv je zodpovědný obsah křemíku v pivu. Nic se ale nemá přehánět. Naopak při pravidelném pití velkého množství piva působí nápoj opačně a podílí se

na oslabování stavby kostí, což může po
delším čase vést i k častým zlomeninám.

Prevence pro lepší zdraví
Pivo je přirozeně prokvašený nápoj bez
chemie s vhodným obsahem iontů. Obsahuje antioxidanty a vhodnou kombinaci
minerálů, zejména draslíku a hořčíku.
Jeho umírněná konzumace má na lidský
organismus pozitivní účinky. Ty prezentuje i Český svaz pivovarů a sladoven. Podle něj střídmá konzumace piva může
mít příznivý vliv v oblasti prevence řady
civilizačních chorob. „Doporučená denní
dávka českého piva s ohledem na obsah
alkoholu jsou dva půllitry pro muže a dvě
třetinky pro ženy,“ radí svaz na svém
webu.
MAREK HÝŘ

Z historie aneb Od Babylónu po Budějovice
• Za kolébku výroby piva je považována Mezopotámie, kde Sumerové a Asyřané pěstovali již v sedmém tisíciletí před naším letopočtem různé obiloviny, včetně
ječmene. Nejstarší písemné zprávy o pivu
pak pocházejí z období přibližně tři tisíce
let před naším letopočtem z Babylónu. Babylóňané nejenže znali postup výroby
piva a sladu, ale na svých tabulkách uvádějí i prastaré recepty na různé druhy piv:
pivo husté, pivo červené, pivo černé.
• Na našem území vařili pivo už Keltové, avšak chmelení piva se připisuje Slovanům. První zmínka o pivu v Čechách
pochází z roku 993, kdy český biskup Vojtěch nechal postavit benediktinský klášter
na Břevnově a tam začali pivo vařit.

• Když se řekne tradiční český pivovar,
tak vás napadne nejspíš ten plzeňský či budějovický. Bohatou historii však mají i minipivovary. Ty v posledních letech zažívaly boom. V Česku je momentálně něco
málo přes pět set pivovarů. Většinu tvoří
minipivovary. Kolem roku 1900 však bývalo na našem území možná až tisíc pivovarů. Nejstaršími minipivovary byly vlastně takzvané právovárečné domy, které
měly udělenou výsadu vaření piva. Jen na
území Prahy vzniklo a postupně zaniklo
od 15. století něco kolem 200 pivovarů.
Ještě ve 2. polovině 19. století bylo v Praze
asi 40 pivovarů, na začátku 20. století jejich počet klesl na 16. Po druhé světové válce jsou v Praze pouze dva malé pivovary –

U Fleků a U svatého Tomáše. V nich si můžete dát jedno vychlazené i dnes.
• Pivovar U Fleků se nachází na Novém
Městě v Křemencově ulici. Zdejší flekovský tmavý ležák je legendou. Tradičním
způsobem se vaří už stovky let. Pivo si můžete dát i U svatého Tomáše. Jen je trochu
jiné než to, které tu před více než 600 lety
popíjeli zdejší mniši. Na nádvoří bývalého augustiniánského kláštera dnes najdete
Augustine Restaurant. Legendární Svatotomášské pivo tu mají, podle původní receptury ho ale vaří pivovar Matuška.
• Na tradici dají samozřejmě i pivovary
velké. Dobrým příkladem je Budějovický
Budvar. Jeho historie sahá až do roku 1895.
Pivo tu dodnes dělají podle původní recep-

tury. K výrobě ležáku Budweiser Budvar
Original, který je nositelem chráněného zeměpisného označení „Českobudějovické
pivo“, se používá hlávkový chmel Žatecký
poloraný červeňák, český slad a voda z artéských studní. „Přímo v pivovaru máme
300 metrů hluboké studně. Křišťálově čistá
voda, dědictví jezera z doby ledové, dává
pivu nezaměnitelnou chuť. Naše pivo zraje
v ležáckých tancích, ve kterých si každá várka pobude vždy tak dlouho, dokud se plně
nerozvine její chuť. Nikam nespěcháme,“
popisuje unikátnost piva mluvčí pivovaru
Markéta Ježková. Zajímavostí také je, že ať
si Budvar objednáte kdekoliv, máte jistotu,
že jde o originál vařený výhradně v ČesMAREK HÝŘ
kých Budějovicích.

České pivo

Tradiční pivovar
v Rakovníku se zvedl
z popela, teď jeho
produkci pijí příznivci
od Ruska po Francii.
ČR | Ředitelem Tradičního pivovaru
v Rakovníku je Jiří Kovář (malé foto).
K populární značce Bakalář firma přidala i piva Černovar nebo Pražačka. „Jsem
hlavně strojař, v pivovaru mám pod palcem techniku,“ vysvětluje ředitel.
Už jste se dnes coby ředitel pivovaru napil piva?
Shodou okolností ano. Nenapil, ale degustoval. Každé pondělí dopoledne
máme porady a pravidelné degustace.
Vše bylo v pořádku a můžeme šarži expedovat.
Který zaměstnanec pivovaru kromě
vás může v práci volně pít pivo?
Sládek, jelikož on je odpovědný za kvalitu výrobků. Pak jeho zástupce a dále
kolegové z laboratoře.
Je těžké dnes sehnat sládka?
Náš pan sládek se v rakovnickém pivovaru narodil. Je synem sládka, který vařil v Rakovníku pivo za jeho největší slávy před sametovou revolucí, to je obrovINZERCE
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Bakaláři vrací jeho slávu
ská devíza Bakaláře.
Pivovar měl po revoluci smůlu na majitele,
kteří se tu střídali, a
když zjistili, že do
roka nevydělají a že je
třeba investovat, zase
utekli. Od roku 2010 je majitelem ruská
společnost, která za stovky milionů korun pivovar rekonstruovala. Pak se nám
Bakaláři podařilo vrátit původní slávu.
Když pochází majitel pivovaru ze zahraničí, v případě Bakaláře z Ruska,
platí stále, že vyrábíte české pivo?
Pro vaření produktu s označením „české pivo“ jsou zákonné podmínky, musíte vařit na přesně definovaném území
ČR, z českých surovin a tradiční technologií. Takže i v případě, že majitel je ze
zahraničí, tak pivo, pokud postupy dodržíte, je české. Nám ruští majitelé řekli
„dělejte kvalitní české pivo“, do výroby
nám nezasahují a ani nejsme nuceni snižovat náklady na úkor kvality.
Lze vaření piva nějak zlevnit?
Ano. Řada pivovarů dnes používá tzv.
cylindrokónické tanky, čímž se výroba

urychlí a zlevní. My jako jeden z mála
pivovarů používáme otevřené kvasné
kádě a ležácké sklepy, je to náročné na
čas, um i energii, včetně té elektrické.
Ale výsledek stojí za to. Vaříme z žateckého chmele a naší rakovnické vody z
hloubky 60 metrů, která, jak se nadneseně říká, je z druhohor, v každém případě je kvalitní a dělá moc dobré pivo.

FOTO | TRADIČNÍ
PIVOVAR RAKOVNÍK

Pivo se v Rakovníku vaří od roku
1436. Máte recepty z té doby?
Pivovarské řemeslo se v minulosti dědilo z generace na generaci, takže náš
dnešní postup vaření se blíží tomu původnímu, nebo z něj rozhodně vyšel. Zajímavostí je, že pivo se smělo vařit jen v
domech na náměstí, naopak na předměstí vně hradeb to bylo zakázáno, i tehdy
hrozilo riziko vykradení a třeba ztráty
receptů.

ná a dvanáctka klasická a za studena
chmelená. Studené chmelení znamená,
že se v této fázi výroby v pivu maceruje
sušený hlávkový chmel, stejný postup
se velmi osvědčil i u Bakaláře nealkoholického. Za studena chmelená piva vynikají výraznou hořkostí navázanou na
sladový základ chuti. Další dvě naše
značky jsou Pražačka a Černovar, to
jsou především exportní piva.

Vyvážíte tedy do Ruska?
Polovina našeho výstavu jde do
22 zemí, nejvíce do Ruska, Slovenska,
Francie a Maďarska. Polovinu vaříme
pro Česko. Pivovar má základní tři značky. Bakalář, kde vaříme světlou a tmavou desítku, jedenáctka je světlá a řeza-

Cítíte se býti spíše sládkem či manažerem?
Já jsem hlavně povoláním strojař, takže se
stále cítím jako strojař. K funkci generálního ředitele jsem si ponechal i přímé vedení technických provozů a zařízení, údržbu,
investice, tato práce mě nabíjí energií.
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Čepované do skla už od gotiky
Češi mohli popíjet pivo
ze skleněných nádob již
ve středověku. Víčka na
holby a žejdlíky přidali
hlavně kvůli moru.

řený byl kameninový džbánek zvaný
stein, ale i tzv. seidel, džbán například z
porcelánu, kterému se v Čechách začalo
říkat žejdlík. Obě nádoby mívaly dřevěné či kovové víčko, které bylo přidáno
zejména v období moru, aby hmyz, často černou smrtí nakažený, nepadal do
piva. S příchodem renesance získala obrovskou oblibu tak zvaná holba, nádoba
s obsahem 0,95, někde ale jen 0,77 litru.
Holby byly převážně cínové, také však
skleněné či keramické, lidé měli rádi i
nerozbitné dřevěné. Zároveň už disponovaly praktickým uchem a pořád měly
přidělané „morové“ víčko.

JOSEF HORA
ČR | Bizoní rohy, hliněné nádoby, kameninové, porcelánové či cínové džbány,
dřevěné holby, kovové korbele, stříbrné
číše, z toho všeho se pilo v minulosti
pivo. Nesmíme ovšem zapomenout na
materiál dnes nejrozšířenější, na sklo.
Historie českých pivních sklenic sahá
hluboko do minulosti.
Stovky dohod, nejrůznějších jednání,
uzavírání mírů či vyhlašování válek nastávalo právě za cinkání nádob plných
zlatavého moku. Krásné i úplně obyčejné výrobky, které se kvůli pivu lišily velikostí i tvarem od ostatních sklenic a
pohárů, mívaly obsah minimálně půl litru, často i víc.
Nejstarší pivní sklenice se na českém
území objevily krátce po rozmachu

Holandský malíř Jan Steen na svůj obraz Srdcové eso namaloval kolem roku
1650 hráče karet s pivem v číši.
FOTO | NATIONALMUSEUM
sklářství, tedy v období gotiky. Velké
poklady vydaly v minulosti pražské
studny právovárečných domů – válcové či soudkovité sklenice s tenkou stěnou se vyráběly z tzv. lesního skla. Produkovaly je první sklárny ležící často v
pohraničních horách, kde skláři používali ne zcela čistý písek z řek a potoků.
Ve skle byly i další nečistoty a také větší obsah oxidu železnatého, takže lesní

INZERCE

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (zal. 1887)

vás zve na vzdělávací semináře a kurzy pro širokou veřejnost
a pro zaměstnance hospod, restaurací a pivovarů.

Lípová 511/15, Praha 2

Degustace piva

Objevte tajemství chuti piva! Zkušení certiﬁkovaní degustátoři vám během
tří hodin vysvětlí základy degustace, odhalí, v čem spočívá výjimečnost chuti
českého ležáku a seznámí vás s nejčastějšími vadami piv. Všechno si okusíte
na svých chuťových pohárcích.

Senzorické semináŘe

Semináře určené pro pivomilce, kteří by chtěli rozvíjet svou schopnost
porozumět pivní chuti. Absolvováním celodenního semináře můžete
vykonat senzorickou zkoušku pro pivovarské hodnotitele.

RekvalifikaČní kurzy

Pivovarnické a sladovnické práce z vás udělají pivovarské odborníky.
Sanitační technik nápojových cest si poradí s chemickou sanitací výčepních zařízení nejen v restauracích a pivnicích.
Nabídku našich služeb, kurzů a
pivovarských kvasnic najdete na

www.beerResearch.cz

sklo mělo zelený odstín a obsahovalo
hodně bublinek. Nádoby to byly velké,
vešly se do nich jeden až dva mázy, což
byly tři a více půllitrů piva a měly jednu
zvláštnost – protože se ve středověku
jedlo často velmi mastnýma rukama,
sklenicím se zdrsňoval povrch, aby pijákům neklouzaly.
Předchůdci skleněných pivních nádob bývaly z různých materiálů. Rozší-

Modernímu půllitru je
přes sto padesát let
Až v období baroka se začalo ucho objevovat také u sklenic. To už vše pomalu
spělo k půllitrům, jak je známe dnes.
První se začaly vyrábět například v Rakousku kolem roku 1867, v českých zemích o pár let později.
Víčko, velice praktická středověká
pomůcka v době moru, se na pivní sklenice ve 20. století už ve velkém nikdy
nevrátilo.

České pivo
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Pivní speciality a rekordy aneb
Co nevyčtete ze dna sklenice
TEXT: JOSEF HORA FOTO: MAFRA, AGENTURA DOBRÝ DEN PELHŘIMOV, BEERINFO.COM, WIKIPEDIE

PETR „VELKÁ RUKA“
Pivo je v Česku nejen nápojem, ale i lidovou zábavou. Byť se nejrychleji vypitým „tuplákem“ na světě chlubí Američané (v roce 1977 to za 1,3 vteřiny zvládl
Steven Petrosino), české rekordy bývají
hravější. „V Česku neradi pojímáme ,pivní
rekordy‘ jen jako nějaké bohapusté pití
piva, Češi se nechávají inspirovat k nejrůznějším soutěžím i rekordním pokusům
v řadě oborů,“ říká Miroslav Marek, jehož
Agentura Dobrý den provozuje web českých rekordů. Přidává jednu z posledních
kuriozit, kdy Petr David zvaný „Velká
ruka“ dokázal v zahradě Muzea rekordů
a kuriozit v Pelhřimově jednou rukou
zvednout a po dobu 21,53 vteřiny udržet
12 skleněných tupláků naplněných pivem. Obří ruka, která udržela těžké
korbele, má v muzeu svůj sádrový otisk a každý se s ní může porovnat.

FIGURKY ZE ZÁTEK
Jeden z nejhezčích rekordů vytvořil
František Nebřenský z Prahy. Z pivních
zátek sestavil 68 postaviček, a to ve 4
různých výjevech – orchestr, štamgasti
v hospodě, Vánoce a Velikonoce. Právě
hospodský i štamgasti pražské hospody Na Ledárnách, kam chodil umělec
hrát mariáš, byli reálnou předlohou
postaviček, které jsou dnes vystaveny
v Muzeu rekordů a kuriozit Pelhřimov.

HASIČI
Z VELKÉHO
ZBOŽÍ
Světový výkon
z července 1996
mají na svědomí
dobrovolní hasiči
z Velkého Zboží
v Poděbradech.
„Ve štafetovém
závodě na 100 x 1
pivo vytvořili rekord
časem 9:52 min, což
představuje průměr méně než 6 vteřin na jeden půllitr,
i s přiťuknutím,“ popisuje Miroslav Marek z Agentury
Dobrý den, která české rekordy zaznamenává.

„MOTOROVKA“
MÍSTO OTVÍRÁKU
Zemědělci otevírají lahvové
pivo třeba motykou, dřevorubci sekyrou. Ovšem František
Vitásek to umí nastartovanou
motorovou pilou
pilou. Na festivalu Pelhřimov – město rekordů
odzátkoval osm skleněných
lahví za 32 vteřin.
vteřin. „Lahve nebyly nikterak kotveny k zemi, ani
přidržovány, rekordman se jich
dotýkal výhradně jen řetězem
své řvoucí pily. Přesto korunkový
uzávěr vždy odlétl a sklo zůstalo
neporušeno!“ komentuje Miroslav
Marek z Muzea rekordů a kuriozit
v Pelhřimově.

SNĚHOVÁ
VLOČKA
JE NEJPRODÁVANĚJŠÍ
NÁKLAĎÁK
NA PŮLLITRECH
Zajímavý český rekord vytvořil tým Jendy
Bendy z Třebíče.. Podařilo se jim postavit 10
180 kilogramů těžký tahač na půllitry s pivem. Obří náklaďák udrželo nad zemí 10
sklenic. Miroslav Marek přidává ještě jeden
český rekord. „David Kopecký se zapsal
do České knihy rekordů tím, že dokázal
vypít ve stoji na hlavě (bez opory rukou)
0,5 litru 10° piva Poutník za 5,97 vteřiny!“

Nejprodávanější značka světa je čínské pivo
Snow (v překladu Sníh
nebo také Sněhová
vločka). Roční výstav
činí 10 miliard litrů, pro
srovnání, českobudějovický Budvar loni uvařil
rekordních 168 milionů
litrů piva, čínskou roční
produkci Sněhové
vločky by tak dohnal
asi za 60 let.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 4. července 2020
Nova

Prima

Prima cool

7.15 Kačeří příběhy (75) 7.35 Princezna husopaska 8.50 K-9: Soukromý detektiv 10.40
Dáma a Král (3) 11.45 Utajený šéf 13.00
Loskuták na výletě 13.25 Výměna manželek IX
14.45 Policejní akademie 16.40 Letopisy
Narnie: Lev, čarodějnice a skříň 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.00 Pohoda u krbu 6.30 Gormiti (9) 6.45
Ninjago IX (1) 7.15 M.A.S.H (228) 7.45 M.A.S.H
(229) 8.15 M.A.S.H (230) 8.50 Autosalon.tv
9.55 Polda II (2) 11.15 Noc v muzeu: Tajemství
hrobky. Komedie (USA, 2014) 13.05 Vraždy
v Brokenwoodu III (4) 15.10 Láska pod hvězdami. Romantická komedie (Kan., 2015) 16.55
Od zítřka nečaruji. Film pro děti (ČR, 1978).
Hrají O. Šimánek, V. Brodský, M. Rosůlková,
J. Kemr, V. Lohniský a další. Režie J. Polák
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.55 SHOWTIME

6.10 Letopisy rodu Shannara II (8) 7.05 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (10) 8.05 Top Gear speciál: James May a lidové autíčko II 9.15 Pevnost
Boyard (4) 11.35 Re-play 12.05 COOL e-sport
12.35 Futurama III (14) 13.05 Simpsonovi XXVII (912) 14.50 Futurama III (15) 15.20 Rocky 17.55
Simpsonovi XXVII (13, 14) 18.55 Simpsonovi XXVII
(15) 19.30 Simpsonovi XXVII (16) 20.00 Fakjů
pane učiteli 22.30 Mise Condor 0.15 El Chapo (4)

20.10 Všechnopárty
Talk show, která v 600. dílu připomene to nejlepší z uplynulých let
21.00 30 let to Šlape
Hudebně-zábavní pořad
k 30. výročí založení staropražské kapely Šlapeto. Hosté: J. Molavcová, J. Suchý, R. Papoušek,
V. Příhodová, J. Kopačková
a E. Borská. Uvádí I. Šmoldas
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Velký blondýn s černou botou
Komedie (Fr., 1972). Hrají
P. Richard, M. Darcová, B. Blier
23.40 Detektiv Endeavour Morse V
Cestující. Seriál (VB, 2017)
1.10 Manéž Bolka Polívky
2.20 Banánové rybičky
2.50 Přes nový práh
3.15 Bydlení je hra
3.40 Zahrada je hra
4.05 Chalupa je hra

Joj Family
SOBOTA 5.05 Krimi 5.30 Noviny 6.05 Krimi
6.30 Noviny 7.05 Policisté v akci 9.00 Policisté
v akci 10.00 Na chalupě 10.55 Nové bydlení 11.55
Stříbrná pila (2) 13.00 Bambinot (1) 14.20
V sedmém nebi 16.20 30 případů majora Zemana
(18) 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Bambinot (2) 21.30 Dnes v jednom domě
(1) 23.10 Za sklem II (4) 0.25 Soudní síň – cz
NEDĚLE 5.00 Krimi 5.25 Noviny 6.05 Krimi
6.25 Noviny 7.05 Policisté v akci 9.05 Policisté
v akci 10.00 Soudní síň – cz 10.55 Soudní síň – cz
11.50 Dnes v jednom domě (1) 13.25 Bambinot (2)
14.40 Náš dědek Josef 16.55 Na chalupě 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.20 Jsem máma (19) 23.05
Všechno, co mám rád 0.30 Záchranáři v akci
PONDĚLÍ 6.15 Krimi 6.35 Noviny 7.20 Soudní

síň – nové případy 8.30 Soudní síň 10.35 Policisté
v akci 11.30 Extrémní případy 12.55 Jsem máma
(16) 13.50 Soudní síň 14.55 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Náš dědek Josef 22.30 Dr. Dokonalý
(11) 23.25 Policisté v akci 0.15 Na chalupě

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ THRILLER

INZERCE

ČT1
6.45 Polopatě 7.35 Královská ozvěna 8.40
Neobyčejné životy 9.35 Durrellovi III (8/8)
10.20 Slovácko sa nesúdí (4) 11.00
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby – letní
speciál 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Sedmipírek 14.10 Kdo probudí Pindruše
15.10 Anulka a pan Pětiočko 16.00 Jak zničit
vlastní mužstvo 7.10 Dobrá Voda (1/7) 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

BORG/MCENROE

Příběh o ceně úspěchu. Slavný tenisový zápas
mezi klidným, trpělivým Björnem Borgem
a nezkrotným uzlíkem nervů Johnem McEnroem.

ÚTERÝ | 20:15

20.20 Sherlock Holmes: Hra stínů
Akční thriller (USA, 2011)
22.45 Godzilla
Akční sci-fi (Jap./USA, 2014)
0.55 Policejní akademie
Komedie (USA, 1984).
2.45 Můj přítel Monk VIII (6)
3.25 Krok za krokem III (10)
3.55 Princezna husopaska

ÚTERÝ 11.05 Extrémní případy 12.25 Jsem

máma (17) 13.10 Jsem máma (18) 14.05 Dr.
Dokonalý (11) 14.55 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Za sklem II (5) 21.30 Dr. Dokonalý (12)
22.25 Soudní síň – cz 23.25 Policisté v akci

STŘEDA 11.00 Policisté v akci 11.55 Extrémní
případy 13.00 Jsem máma (19) 14.00
Dr. Dokonalý (12) 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Stříbrná pila (3) 21.30 Dr. Dokonalý (13)
22.30 Policisté v akci 23.25 Na chalupě

ČTVRTEK 10.55 Policisté v akci 12.00

Extrémní případy 13.00 Jsem máma (20) 14.00
Dr. Dokonalý (13) 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 30 případů majora Zemana (19) 22.10 Dr.
Dokonalý (14) 23.05 Soudní síň – cz

PÁTEK 9.40 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Extrémní případy 12.55 Jsem máma II (1)
13.50 Dr. Dokonalý (14) 14.50 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Bambinot (3) 21.30 Babičky
dobíjejte přesně 23.15 Policisté v akci

20.05 Počasí
20.15 Polda II (3)
Lovci pokladů. Detektivní seriál
(ČR, 2017). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka
21.30 Poslední propadne peklu
Dobrodružný film (ČR, 1982).
Hrají M. Kudláčková, I. Vyskočil,
L. Munzar, D. Veškrnová,
P. Haničinec. Režie L. Ráža
23.20 3 dny na zabití
Akční film (USA/Fr./Rus., 2014).
Hrají K. Costner, A. Heardová,
H. Steinfeldová, C. Nielsenová
1.35 Veterinář vyšetřuje:
Tajemství Estonie
Krimifilm (N, 2016). Hrají
K. Schönemann, M. Lohseová,
H. Reentsová. Režie D. Seumeová
3.35 Lovci prokletých pokladů (1)
Kleopatřino prokletí (1/2).
Dobrodružný seriál (Fr., 2017)
4.40 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 6.30 Úžasňákov 7.00 Teleshopping
7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Paní domu 15.15 Pralinky 15.55
Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Stefanie 19.55 Esmeralda 20.55
Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55 Top
Relax 23.20 Luxus store
NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping
7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Úžasňákov 15.15 Pralinky 15.55
Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Stefanie 19.55 Esmeralda 20.55
Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55 Top
Relax 23.20 Luxus store
PONDĚLÍ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 10.45 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Top
Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda 16.55
Esmeralda 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.45 Looney Tunes: Králíkův útěk 8.10 Můj přítel
Monk VIII (6, 7) 10.00 Andrew – člen naší rodiny
12.25 K-9: Můj přítel se studeným čumákem, krimikomedie (USA, 1989) 14.20 Robinsonovi, animovaný film (USA, 2007) 16.10 Starožitníkův krám,
drama (Irs./VB/USA, 2007) 18.05 10 pravidel, jak
sbalit holku, komedie (ČR, 2014) 20.00 Pán prstenů: Návrat krále, fantasy film (N. Zél./USA, 2003)
23.55 Blade 2, horor (USA/N, 2002)

Prima Max
6.10 Gormiti (8) 6.25 Super Wings II (38) 6.40
Námořní vyšetřovací služba VI (13) 7.35 Dvanáct
do tuctu 2 9.35 A-Team: Poslední mise, akční
komedie (USA, 2010) 12.05 Eragon, dobrodružný
film (USA/VB/Maď., 2006) 14.10 Kapsy plné dynamitu, western (It., 1971) 17.25 Bratři, jak se patří,
komedie (USA, 2003) 20.00 Top Gun, akční film
(USA, 1986) 22.15 Těžký prachy, akční film (USA,
2002) 0.20 Mise Condor, akční film (USA, 2016)

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Paní domu
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové
zprávy 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55
Stefanie 15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Pralinky 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov
19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČÍSLO 320

neděle 5. července 2020
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Křesadlo 7.50 Třetí sudička 8.40
Všechno, co mám ráda 9.05 Úsměvy
Miroslava Donutila 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.00 Hotel Herbich (2/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Zlatovláska
Pohádka (ČR, 1973)
14.20 Smrt krásných srnců
Komediální drama (ČR, 1986)
15.55 O svatební krajce
Pohádka (ČR, 2003)
17.15 Duch nad zlato
Pohádka (ČR, 2013)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Jak dostat tatínka do polepšovny
Komedie (ČR, 1978)
21.40 Muž a stín
Detektivní drama (ČR, 2007)
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Detektiv Endeavour Morse V
0.40 Manéž Bolka Polívky
1.55 Žiješ jenom 2x

Nova
6.00
6.50
7.15
8.05
9.40
11.25
13.15
15.10
17.40
19.30
20.20
22.05
0.05
1.45
2.40
3.20
3.50
4.50

Tlapková patrola (5, 6)
Looney Tunes: Úžasná show II (7)
Kačeří příběhy (76, 77)
Krok za krokem III (10)
Turbo
Animovaný film (USA, 2013)
Má láska s Jakubem
Romantické drama (ČR, 1982)
Můj auťák Brouk
Rodinná komedie (USA, 2005)
Dědictví
aneb Kurvahošigutntag
Komedie (ČR, 1992)
Byl jednou jeden polda
Komedie (ČR, 1995)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ostravak Ostravski
Komedie (ČR, 2016)
Postradatelní
Akční film (USA, 2010)
Byl jednou jeden polda
Komedie (ČR, 1995)
Kriminálka Anděl II (16)
Můj přítel Monk VIII (7)
Krok za krokem III (11)
Šestka táhne světem
Novashopping

Prima
6.00
6.30
6.45
7.15
8.10
9.25
9.55
11.00
11.55
12.50
13.30
13.50
15.00
16.45
18.55
19.55
20.05
20.15
22.45
0.50
3.20
5.15

Pohoda u krbu
Gormiti (10)
Ninjago IX (2)
M.A.S.H (230, 231)
Druhá světová válka: Cena říše (6)
Prima SVĚT
Vražedná Mallorca (1)
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Libovky Pepy Libického
Jak se staví sen
Poslední propadne peklu
Dobrodružný film (ČR, 1982)
Už tam jsme?
Komedie (USA/Kan., 2005)
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Indiana Jones
a dobyvatelé ztracené archy
Dobrodružný film (USA, 1981)
Angláni na útěku
Komedie (USA/VB, 2018)
Milionář z chatrče
Drama (Fr./VB/USA, 2008)
Vraždy v Brokenwoodu III (4)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.50 Starožitníkův krám 7.45 10 pravidel, jak sbalit
holku 10.10 Robinsonovi 11.55 Pán prstenů: Návrat
krále 15.45 Policejní akademie, komedie 17.40
Sherlock Holmes: Hra stínů, akční krimithriller (USA,
2011) 20.00 VALL-I, animovaný sci-fi film (USA,
2008) 21.55 Kobra, akční film (USA, 1986) 23.40
Godzilla, akční sci-fi film (Jap./USA, 2014)

Prima cool
5.05 Umění je cool 6.10 Letopisy rodu Shannara II
(9) 7.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (11)
8.00 Top Gear speciál: James May a lidové autíčko
II 9.15 Pevnost Boyard (5) 11.25 Prima Partička
12.35 Futurama III (15) 13.05 Simpsonovi XXVII
(13-16) 14.55 Futurama IV (1) 15.25 Star Trek 17.55
Simpsonovi XXVII (17-120) 20.00 Fantastická čtyřka 22.05 Narcos: Mexiko (9) 23.20 Vikingové VI (9)

Prima Max
6.10 Gormiti (9) 6.25 Super Wings II (39) 6.40
Námořní vyšetřovací služba VI (13, 14) 8.35 Od zítřka nečaruji 10.20 Rob Roy, 13.15 Bratři, jak se patří,
komedie (USA, 2003) 15.45 Top Gun, akční film
(USA, 1986) 18.05 Naše dovolená a jiné pohromy,
komedie (VB, 2014) 20.00 Dračí princ, pohádka
(Rus., 2015) 22.15 Pobřežní hlídka, krimikomedie
(USA/VB, 2017) 0.40 Angláni na útěku, komedie

pondělí 6. července 2020
ČT1
6.00

Drobínek. Pohádka 7.25 Smrt krásných srnců. Komediální drama (ČR,
1986) 9.00 Plaváček. Pohádka 10.15
Nevěsta s velkýma nohama. Pohádka
11.35 Čarodějné námluvy. Pohádka

12.50 Jak si zasloužit princeznu
Pohádka (ČR, 1994)
14.05 V zámku a podzámčí
Drama (ČR, 1981)
15.50 Anička s lískovými oříšky
Pohádka (ČR, 1993)
17.20 RumplCimprCampr
Pohádka (ČR, 1997)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování SAZKAmobil šance
20.10 Vraždy v kruhu
21.25 Den, kdy nevyšlo slunce
Detektivní film (ČR, 2001)
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Andělské oči
Komedie (ČR, 1994)
0.20 Gustav Brom Big Band
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Kalendárium
2.00 Sváteční slovo kytaristy
Tomáše Samiece

Nova
6.00 Kačeří příběhy (78, 79)
6.50 Honzíček a Grétička
8.00 Princ a chuďas
Dobrodružný film (VB, 2000)
9.55 O zatoulané princezně
Komedie (ČR, 1988)
11.45 Mravnost nade vše
Komedie (ČR, 1937)
13.25 Croodsovi
Animovaný film (USA, 2013)
15.15 Hudbu složil, slova napsal
Komedie (USA, 2007)
17.15 Co na to Češi
18.15 Comeback
18.50 Hospoda (37)
19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
20.20 Specialisté (83)
21.20 Okresní přebor (7, 8)
22.30 Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (5)
23.25 Vzorec pro vraždu
Krimifilm (USA, 2002)
1.45 Mravnost nade vše
Komedie (ČR, 1937)
3.05 Hudbu složil, slova napsal
Komedie (USA, 2007)
4.45 Novashopping

Prima
6.00
6.35
6.50
7.15
7.30
9.20
11.15
13.20
15.20
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
22.30
23.30
1.55
4.20

Pohoda u krbu
Gormiti (11)
Ninjago IX (3)
Meteor Monster Truck
Sherlock Koumes
Animovaný film (USA, 2018)
Říše hraček
Fantasy film (USA/Kan., 2007)
Bílá paní
Komedie (ČR, 1965)
Babička
Drama (ČR, 1940)
Záměna
Komedie (USA, 1983)
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Vinnetou
Western (N/Jug., 1963)
Hudson a Rex (1)
Pobřežní hlídka
Krimikomedie
(USA/VB, 2017)
3 dny na zabití
Akční film
(USA/Fr./Rus., 2014)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.40 Balto 7.05 Balto 2: Na vlčí stezce 9.00 Pán
prstenů: Návrat krále 13.20 VALL-I 15.05 Sherlock
Holmes: Hra stínů, akční krimithriller (USA, 2011)
17.30 Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň, fantasy film (USA/VB, 2005) 20.00 Ostrov pokladů,
dobrodružný film (USA, 1990) 22.35 Číslo 23, thriller (USA, 2007) 0.25 Kobra, akční film (USA, 1986)

Prima cool
15.20 Re-play 15.55 Futurama IV (2) 16.15 Hvězdná
brána V (13) 17.15 Top Gear: Nejhorší auto všech
dob 18.20 Simpsonovi XXVII (21, 22) 19.15
Simpsonovi XXVIII (1, 2) 20.15 Do pryč z tadyma (1)
(1) 20.45 Podivuhodná dobrodružství Vladimíra
Smolíka (11) 21.20 Teorie velkého třesku XI (14)
21.45 Partička 22.30 COOL e-sport 22.50
Americký chopper VI (26) 23.50 Partička

Prima Max
6.55 Gormiti (10) 7.15 Super Wings II (40) 7.35
Námořní vyšetřovací služba VI (15) 8.30
Transformers: Poslední rytíř 11.40 Indiana Jones
a dobyvatelé ztracené archy 14.05 Naše dovolená
a jiné pohromy 15.55 Dračí princ 18.10 Nebezpečná
touha 20.00 Lady XXL, romantická komedie (USA,
2006) 22.05 Dřív než půjdu spát, drama (VB/USA,
2014) 0.05 Fantastická čtyřka, akční film (USA/N)

úterý 7. července 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi III (8/8)
9.50 Hobby naší doby – letní speciál
10.15 Dobrá Voda (1/7) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (1)
13.25 Recept na milování
Komedie (ČR, 1984)
14.25 Všechnopárty
15.20 Panství Downton (3/7)
16.10 To je vražda, napsala XI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Nejlepší Bakaláři
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Hop nebo trop (1)
23.20 Profesionálové
0.15 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky
1.20 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.30
8.45
9.20
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
22.50
23.45
0.40
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (36)
Comeback
Specialisté (83)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (735)
Můj přítel Monk VIII (8, 9)
Dr. House VII (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (38)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (1, 2)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (6)
Dr. House VII (3)
Můj přítel Monk VIII (8, 9)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (5)

Prima
6.00
6.25
7.00
9.25
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.25
22.30
23.55
0.55
1.50
2.50
3.50
5.25

Pohoda u krbu
Gormiti (12)
Nový den
Danielle Steelová:
Cena štěstí
Romantický film (USA, 1990)
Walker, Texas Ranger VIII (9)
Poslední polda III (12)
Policie Hamburk III (8)
Námořní
vyšetřovací služba IV (22)
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Kateřina Veliká (2)
Ano, šéfe!
V. I. P. vraždy (1)
Policie v akci
Námořní
vyšetřovací služba IV (22)
Walker,
Texas Ranger VIII (9)
Poslední polda III (12)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.40 K-9: Soukromý detektiv 8.30 Turbo 10.45
VALL-I 13.00 Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice
a skříň 15.35 Ostrov pokladů, dobrodružný film (USA,
1990) 18.05 Hudbu složil, slova napsal, komedie
(USA, 2007) 20.00 Rudá planeta, sci-fi (USA/Austr.,
2000) 22.10 Kokain, krimifilm (USA, 2001) 0.30
Vzorec pro vraždu, krimifilm (USA, 2002)

Prima cool
13.20 Futurama IV (2) 13.50 Simpsonovi XXVII (21,
22) 14.45 Simpsonovi XXVIII (1, 2) 15.40 Teorie velkého třesku XI (14) 16.10 Futurama IV (3) 16.30
Hvězdná brána V (14) 17.30 Top Gear: Nejhorší auto
všech dob 18.20 Simpsonovi XXVIII (3-6) 20.15
Simpsonovi XXXI (1) 20.45 Teorie velkého třesku XI
(15, 16) 21.30 Partička 22.25 Americký chopper VII
(1) 23.25 Partička 0.05 Agresivní virus III (8)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 7.10 Super Wings II (40)
7.25 Gormiti (11) 7.45 Super Wings II (41) 7.55
Námořní vyšetřovací služba VI (16) 8.55 Bílá paní
11.05 Kapsy plné dynamitu 14.15 Nebezpečná
touha 16.10 Lady XXL 18.10 Zaprášená tajemství
20.00 Stalo se, sci-fi thriller (USA/Indie/Fr., 2008)
22.05 Psanci, western (USA, 1980) 0.10 Dřív než
půjdu spát, mysteriózní drama (VB/USA, 2014)

středa 8. července 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Panství Downton (3/7) 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (2)
13.25 Všechno, co mám ráda
13.50 Panství Downton (4/7)
14.40 Na kus řeči
15.25 To je vražda, napsala XI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Chalupáři (8, 9/11)
21.50 Kolotoč
Komedie (ČR, 2007)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Šéfe, vrať se!
Komedie (ČR, 1984)
0.25 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera
1.25 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.25
8.45
9.15
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.40
22.55
23.50
0.45
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (37)
Comeback
Kriminálka Anděl III (1)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (736)
Můj přítel Monk VIII (10, 11)
Dr. House VII (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (39)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Kriminálka Anděl III (3)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (7)
Dr. House VII (4)
Můj přítel Monk VIII (10, 11)
Krok za krokem III (12)

Prima
6.00
6.25
7.00
9.25
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
22.55
0.00
1.00
1.55
2.55
3.55
5.30

Pohoda u krbu
Gormiti (13)
Nový den
M.A.S.H (232, 233)
Danielle Steelová:
Příběh jednoho života
Romantický film (USA, 1996)
Walker, Texas Ranger VIII (10)
Poslední polda III (13)
Policie Hamburk III (9)
Námořní
vyšetřovací služba IV (23)
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Jurský park
Dobrodružná sci-fi (USA, 1993)
Show Jana Krause
Policie v akci
Námořní
vyšetřovací služba IV (23)
Walker, Texas Ranger VIII (10)
Poslední polda III (13)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.20 Princ a chuďas, dobrodružný film (VB, 2000)
7.10 Můj přítel Monk VIII (8, 9) 8.55 Policejní akademie 11.20 Ostrov pokladů 14.20 Rudá planeta
16.25 O zatoulané princezně 18.15 Croodsovi 20.00
Čtvery Vánoce, romantická komedie (USA/N,
2008) 21.45 Zevlovat a prudit, komedie (USA,
2009) 23.20 Postradatelní, akční film (USA, 2010)

Prima cool
12.35 Teorie velkého třesku XI (15) 12.55 Futurama IV
(3) 13.25 Simpsonovi XXVIII (3-6) 15.25 Teorie velkého třesku XI (16) 15.50 Futurama IV (4) 16.10
Hvězdná brána V (15) 17.10 Největší průšvihy v Top
Gearu 18.20 Simpsonovi XXVIII (7-10) 20.15 Prima
Partička 21.15 Teorie velkého třesku XI (17) 21.45 Star
Trek: Discovery (15) 22.45 Americký chopper VII (2)
23.45 Prima Partička 0.45 Agresivní virus III (9)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 7.00 Super Wings II (41)
7.15 Gormiti (12) 7.35 Super Wings II (42) 7.50
Námořní vyšetřovací služba VI (16, 17) 9.45 Eragon
11.50 Od zítřka nečaruji 13.40 Zaprášená tajemství
15.35 Malé ženy 18.05 Všechno musí pryč, komedie
(USA, 2010) 20.00 Zůstaň se mnou, romantický
film (USA, 2014) 22.15 Povinnost a čest, akční film
(USA, 2012) 0.20 Psanci, western (USA, 1980)

čtvrtek 9. července 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 10.30 Kdo probudí Pindruše?
Pohádka (ČR, 1989) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (3)
13.25 Durrellovi III (8/8)
14.10 Už vám není dvacet, paní Bláhová
14.45 Velký blondýn s černou botou
16.10 To je vražda, napsala XII
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Nejlepší Bakaláři
22.05 Proč bychom se netopili (1/10)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Případy detektiva Murdocha XII
23.45 Jak zničit vlastní mužstvo
Detektivka (ČR, 1977)
0.55 AZ-kvíz
1.25 Na forbíně TM
2.05 V kondici

Nova
5.55
8.25
8.45
9.15
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.10
18.45
19.30
20.20
21.40
22.55
23.50
0.50
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (38)
Comeback
Kriminálka Anděl III (2)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (737)
Můj přítel Monk VIII (12, 13)
Dr. House VII (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (40)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf
Kriminálka Anděl III (4)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans III (8)
Dr. House VII (5)
Můj přítel Monk VIII (12, 13)
Krok za krokem III (13)

Prima
6.00
6.25
7.00
9.25
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.30
22.45
0.05
1.05
2.00
3.00
4.00
5.35

Pohoda u krbu
Gormiti (14)
Nový den
M.A.S.H (233, 234)
Danielle Steelová:
Buď otcem mého dítěte
Romantický film (USA, 1992)
Walker, Texas Ranger VIII (11)
Poslední polda IV (1)
Policie Hamburk III (10)
Námořní
vyšetřovací služba IV (24)
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Vinaři (16)
Ano, šéfe!
V. I. P. vraždy (2)
Policie v akci
Námořní
vyšetřovací služba IV (24)
Walker, Texas Ranger VIII (11)
Poslední polda IV (1)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.45 Má láska s Jakubem, romantické drama (ČR,
1982) 7.35 Můj přítel Monk VIII (10, 11) 9.25 O zatoulané princezně 11.45 Rudá planeta 14.20 Čtvery
Vánoce 16.00 Mravnost nade vše 17.30 Bitva
o Midway 20.00 Pidilidi, dobrodružný film
(VB/USA, 1997) 21.45 Big Lebowski, komedie (USA,
1998) 0.00 Zevlovat a prudit, komedie (USA, 2009)

Prima cool
11.00 Hvězdná brána V (15) 12.00 Star Trek:
Discovery (15) 13.00 Futurama IV (4) 13.30
Simpsonovi XXVIII (7-10) 15.25 Teorie velkého třesku XI (17) 15.55 Futurama IV (5) 16.15 Hvězdná
brána V (16) 17.15 Největší průšvihy v Top Gearu
18.20 Simpsonovi XXVIII (11-14) 20.15 Autosalon.tv
21.30 Teorie velkého třesku XI (18) 22.00 Osamělý
vlk McQuade 0.10 Americký chopper VII (3)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 6.45 Super Wings II (42)
7.00 Gormiti (13) 7.20 Super Wings II (43) 7.30
Námořní vyšetřovací služba VI (17, 18) 9.35 Naše
dovolená a jiné pohromy 11.25 Vinnetou 13.40
Všechno musí pryč 15.40 Zůstaň se mnou 17.50
Pod vlivem úplňku 20.00 Zítra to roztočíme, drahoušku...!, komedie (ČR, 1976) 22.10 13 schodů
dolů, krimithriller (VB) 0.15 Povinnost a čest, akční

pátek 10. července 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Panství Downton (4/7) 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (4)
13.25 Svědek
13.50 Šéfe, vrať se!
15.15 Příběhy slavných... Dana Medřická
16.10 To je vražda, napsala XII
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.15 Zázračný nos
Pohádka (SR/ČR, 2016)
22.05 Všechnopárty
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Profesionálové
23.55 Případy detektiva Murdocha XII
0.40 AZ-kvíz
1.05 Objektiv

Nova
5.55
8.30
8.45
9.15
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.25
22.35
0.45
1.55
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (39)
Comeback
Kriminálka Anděl III (3)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (738)
Můj přítel Monk VIII (14, 15)
Dr. House VII (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (41)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (15)
Dáma a Král (6)
Habermannův mlýn
Váleč. drama (ČR/N/Rak., 2010)
Okresní přebor (7, 8)
Můj přítel Monk VIII (14)
Krok za krokem III (14)

Prima
6.00
6.25
7.00
9.25
9.55
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.55
20.05
20.15
21.20
22.05
0.55
1.50
2.50
3.50
5.25

Pohoda u krbu
Gormiti (15)
Nový den
M.A.S.H (234)
M.A.S.H (235)
Danielle Steelová:
Kaleidoskop
Romantický film (USA, 1990)
Walker,
Texas Ranger VIII (12)
Poslední polda IV (2)
Policie Hamburk III (11)
Námořní vyšetřovací služba V (1)
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Vražedná Mallorca (2)
Lovci prokletých pokladů (2)
Den patriotů
Thriller (USA, 2016)
Námořní vyšetřovací služba V (1)
Walker, Texas Ranger VIII (12)
Poslední polda IV (2)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.05 Croodsovi 6.55 Můj přítel Monk VIII (12, 13)
8.40 Madisonské mosty 11.40 Čtvery Vánoce 13.50
Stará láska nerezaví 15.50 Pidilidi, dobrodružný
17.30 Navždy a daleko, romantické drama (USA,
1992) 20.00 Život brouka, animovaný film (USA,
1998) 21.45 Temný příliv, dobrodružný film (USA,
2012) 23.55 Big Lebowski, komedie (USA, 1998)

Prima cool
8.20 Americký chopper VII (4) 9.45 Největší průšvihy v Top Gearu 10.45 Hvězdná brána V (16) 11.45
Autosalon.tv 12.50 Futurama IV (5) 13.20
Simpsonovi XXVIII (11-14) 15.15 Teorie velkého třesku XI (18) 15.40 Futurama IV (6) 16.05 Hvězdná
brána V (17) 17.00 Top Gear speciál 18.20
Simpsonovi XXVIII (15-18) 20.15 Rocky II 22.45
Vražedná chapadla 0.35 Americký chopper VII (4)

Prima Max
6.05 Nad zimní krajinou 7.10 Super Wings II (43)
7.25 Gormiti (14) 7.45 Super Wings II (44) 8.00
Námořní vyšetřovací služba VI (18, 19) 9.55 Babička
11.55 Lady XXL 13.55 Pod vlivem úplňku 16.10 Hra
na lásku 18.05 Dobrodružství v divočině 2: Ztraceni
v Africe 20.00 Kapitán, dobrodružný film (Fr.,
1960) 22.15 Nahota na prodej, akční film (ČR, 1993)
0.20 13 schodů dolů, krimithriller (VB, 2012)
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Pec nahradí rozpálená trouba
Gruzie se po pandemii
covid-19 sice pomalu
otevírá tutistům, ale
jistější je přenést si její
chutě domů. Zkuste
chačapuri – tradiční
placku se sýrem.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Chačapuri má původ v Gruzii, jde
o chlebovou placku se sýrem a každá oblast dělá trochu jiný recept.
„Tradičně se peče v peci s otevřeným
ohněm, ale doma si vystačíte s pořádně
rozpálenou troubou,“ radí úspěšná královéhradecká foodblogerka Svatava
Vašková alias Coolinářka. „Mě zaujal
tento recept, který se vlastně nejvíc podobá chlebové placce,“ dodává.
Suroviny pro dvě placky – na těsto:
500 g hladké mouky, 150 ml mléka,

Chačapuri skvěle vypadá i skvěle
chutná.
FOTO | WWW.COOLINARKA.CZ
60 g rozpuštěného másla, 2 vejce, 1 lžička soli, 20 g droždí, špetka cukru. Na
náplň: 250 g mozzarelly, 200 g balkánského sýru, 1 lžíce másla, 30 g plocholisté petrželky a lžička másla na potření.
Postup: Nejprve nechte vzejít kvásek.
Do misky rozdrobte droždí, přidejte k
němu trošku cukru a zalijte ho asi dvěma lžícemi vlažného mléka. Misku při-

kryjte utěrkou a nechte droždí asi 5 minut aktivovat. Do zadělávací mísy nasypte hladkou mouku, přidejte zbytek
mléka, rozpuštěné máslo, celá vejce, sůl
a připravený kvásek. Pomocí robotu
nebo ručně zadělejte kompaktní nelepivé těsto, které dejte kynout na teplé místo asi na hodinu.
Mezitím si připravte náplň ze strouhaného balkánského sýru, mozzarelly (ale
klidně můžete použít i tvrdý sýr například goudu) a nasekané petrželky, přidejte povolené máslo a ručně zpracujte
sýrovou směs.
Vykynuté těsto rozdělte na dvě poloviny. Z těsta pak rozválejte placku, do jejího středu dejte polovinu sýrové náplně
a vytvořte balíček, který nyní rozválejte
znovu na placku. Náplň zůstane uvnitř.
Doporučuji do těsta udělat drobnou dírku, aby mohla při pečení unikat pára a
vlhkost. U druhé poloviny těsta postupujte stejně. Troubu předehřejte na
240 stupňů Celsia a do ní dejte na zhruba 20 minut péct placky ideálně na litinovém plechu na pizzu, případně na klasickém plechu s pečicím papírem. Hotové ještě horké chačapuri potřete kouskem másla.
(kor, coolinarka.cz)

Adžapsandal
Herec Bob Klepl hledal inspiraci
v rodné zakavkazské kuchyni své
maminky a pro televizi Prima
připravil recept plný zeleniny. Jde
o předkrm adžapsandal
z orestovaného lilku, papriky,
mrkve a cibule.
Suroviny: 1 lilek, 1 červená paprika,
2 stroužky česneku, 2 mrkve,
1 cibule, 1 dávka koření chmeli
suneli. Postup: Všechnu zeleninu
nakrájíme na drobné kostičky.
Lilek rozprostřeme na talíř pokrytý
ubrouskem, osolíme a necháme ho
asi 20 minut „vypotit“. Na
olivovém oleji opečeme všechnu
zeleninu kromě lilku, poté dáme
do misky. Do stejného hrnce dáme
orestovat samostatně lilek, poté
přisypeme odloženou a
orestovanou zeleninovou směs.
Posypeme kořením a dusíme pod
pokličkou asi 20 minut. Přendáme
do misky a dáme do lednice.
Podáváme s toustem.
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Zatoulal se?
Buď te v klidu!
Se Zampi známkou se vám bezpečně
vrátí, než byste řekli haf.
Proč mají nejen psi rádi Zampi známku?
● Jsou v bezpečí, i když se zatoulají
● Stačí vzít chytrý telefon, načíst QR kód na
známce a nálezce hned ví, komu zavolat
● Známka je zcela zdarma

Zampi.cz – váš svět domácích mazlíčků

Ochraňte nejen svého pejska.
Stačí, když si objednáte Zampi známku zdarma na
www.zampi.cz

mu
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Dřevosochař Martin
Kučera vyřezal dva
nosorožce černé. Tři
tuny vážící sochy ze
stoletého dubu poslal
dvorský safari park
do Krkonoš.
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Nosorožec ze dřeva

TOMÁŠ PLECHÁČ
ČR | Další úspěšný transport nosorožce
v režii královédvorského safari parku?
Tentokrát však nešlo o živé zvíře, nýbrž
o dřevěnou sochu samice i s mládětem.
Z dílny dřevosochaře Martina Kučery v Novém Bydžově náklaďák dopravil plastiku vytesanou z dubového kmene ke Stezce v korunách stromů na úpatí Černé hory v Janských Lázních. Plastiku nosorožce černého safari park stezce věnoval, naopak ve dvorské zoo vyroste dřevěná věž.
Samici s mládětem naložil nákladní
vůz s hydraulickou rukou dopoledne v
Novém Bydžově, cesta do Janských
Lázní trvala téměř tři hodiny. Nejprve
složili samici, potom hydraulická ruka
dala na připravený plácek u vyhlídkové
věže mládě. Máma měří v kohoutku
110 centimetrů, na délku 260 centimetrů. Její váhu autor odhaduje na 2,5 tuny.

Celou ji vyřezal ze stoletého dubu. „Nespočítal jsem to přesně. Skončil jsem u
sedmdesáti let, ale určitě to bude přes
stovku, protože původní kmen měl v
průměru 120 centimetrů,“ říká Martin
Kučera. Mládě je stejně vysoké jako samice, na délku však měří pouze něco
přes metr. Váží kolem 200 kilogramů.
Sochy autor vyřezal motorovou pilou,
zabralo mu to tři měsíce. Předlohou
byly fotografie, na nosorožce černé se
Martin Kučera byl podívat ve Dvoře
Králové, dokonce si je i pohladil.
Sochy má po celých Krkonoších, největší ve Špindlerově Mlýně – více než
tři metry vysokého bájného ptáka Fénixe. Zhotovení nosorožce bylo středně
obtížné. „Hlavu má sklopenou, uši nahoru, tvarově je to trochu podobné našemu divočákovi. Náročné to bylo hlavně
na čas. Pracoval jsem se starým a tvrdým dřevem, ruce dostaly pořádně zabrat. Všechno jsem dělal těžkými, velkými pilami,“ přiznává Kučera.
Samice s mládětem je pod hlavní výchozí lávkou. Uvidí je tak všichni návštěvníci, kteří stezkou projdou. Sousoší mohou pozorovat také ze všech pater
vyhlídkové věže. Na ní přibude infor-

Samice vyřezaná z dubového kmene váží 2,5 tuny. Na místo ji spolu s mládětem usadila hydraulická ruka.
FOTO | MARTIN VESELÝ
mační panel o nosorožcích černých. V
okolí stezky jsou sochy také českých
ohrožených živočichů – čápa černého a
endemitního plže vřetenovky krkonošské. „Snažíme se návštěvníkům sdělovat informace o ochraně přírody, zoologická zahrada se zase zaměřuje na
ochranu zvířat,“ vysvětluje ředitelka

Stezky v korunách stromů Krkonoše
Marie Jarkovská, co obě organizace spojuje a proč spolupracují. V příštím roce
stezka zahradě na oplátku věnuje nový
herní prvek – dřevěnou věž.
Královédvorský safari park je proslulý jak chovem nosorožců, tak jejich převozy do Afriky.
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Hledáte
větší dům nebo byt?

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

Nejlevnější

2 663 nemovitostí

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejnovější

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

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz
Účetní obce přijme obec Malá Úpa. Účetní
agenda, hospodářská činnost. Spolupráce
dle domluvy externě na fakturu nebo
pracovní poměr s možností vzdálené práce
z domova. Zkušenost s účetnictvím obcí,
zajímavé finanční ohodnocení. E-mail:
tajemnik@malaupa.cz

Obec Malá Úpa

Odborný pracovník transferu
technologií, VŠ v oboru chemie, biologie
nebo příbuzných oborech, psaný i mluvený
projev na vysoké úrovni, AJ slovem i
písmem, další jazyky (NJ, FJ) výhodou,
orientace v oblasti výzkumu, vývoje a
transferu technologií, práce na PC, E-mail:
btu-office@ibt.cas.cz

Biotec hnologic ký
ústav AV ČR, v.
v…

Více na www.jobdnes.cz/detail/ULHG3I

Více na www.jobdnes.cz/detail/1T6KYX

Referent/ka na odboru výstavby ÚMČ
Praha 22 hledá Referenta/ku odboru
výstavby, plat 22.800-31.240+os.
příplatek, odměny, 5 týdnů dovolené, přísp.
na strav. a penz. připoj., 5 sick days.
Kontakt: 271 071 898, e-mail:
pavla.vinklarova@praha22.cz, Více na
www.praha22.cz–Volná místa

Gastronomie, pohostinství, cest. ruch, ubytování

Více na www.jobdnes.cz/detail/I6RGG7

Kuchař/ka

22 000 - 28 000 Kč / měsíc

Kuchařka do školní jídelny
Pomocná síla do školní jídelůny

Městská č ást
Praha 22

číšník/servírka
Více na www.jobdnes.cz

19 000 - 25 000 Kč / měsíc
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Francouzský spisovatel René Clair: Kde není pošetilců, není ...

Tajenka: ...opravdové lásky.
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Z červencové nabídky vybíráme:
Bílý jogurt z Valašska
150 g

Anglická slanina Singer
100 g

Mrkvový salát
s ananasem 350 g
Šunka od kosti H+H
nejvyšší jakosti 100 g

4,

90

15,

90

21,

90

16,

90

Zlínský kraj
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Baťa i příroda. Města loví turisty
Radnice v kraji se soustředí na turistický ruch. Pořizují průvodce, spoty či hry s regionální tematikou
ONDŘEJ HOLUBEC
ZLÍNSKÝ KRAJ | Když bude chtít během léta turista strávit pár dní ve Zlíně,
neměl by mít starosti s nedostatkem programu. V infocentru či na webu dostane
bohatý scénář aktivit, které mu pomohou krajské město poznat.
Město se letos v propagaci zaměřilo
především na dvě velká témata: příroda
a architektura. Na webu informačního
centra najdou zájemci soubor tipů s odkazy na zajímavé naučné stezky či výlety do lesa v okolí Zlína. Na stránkách si
mohou stáhnout i obsáhlou brožuru
s nejzajímavějšími stavbami ve městě
nebo si zamluvit komentovanou prohlídku po zajímavostech zdejší architektury.
Neopominutelné je samozřejmě téma
Baťa. Turisté budou moci stopu slavné
obuvnické rodiny sledovat pomocí nových průvodců či map. „Novinkou je
hra Jeden den mladého muže Baťovy
Školy práce, která je k dostání v informačním středisku na radnici a hráče seznámí s tím, jak probíhal celý den mladého baťovce,“ zmínil mluvčí zlínského
magistrátu Tomáš Melzer.
Zlínu stejně jako dalším městům
v kraji počet turistů v posledních letech
roste. Letos však o ně všichni chtějí zabojovat ještě usilovněji než v jiných letech. Návštěvnicky silná letní sezona
může vykompenzovat ztráty způsobené
pandemií koronaviru. „Zvýšený počet
turistů pomůže ekonomice města i samotným podnikatelům,“ potvrdil
Melzer.
V Kroměříži kvůli tomu už v květnu

Radnice propaguje Květnou zahradu (na snímku) i zámek – na billboardech,
v magazínech a novinách i sociálních sítích.
FOTO | LUDĚK OVESNÝ, MAFRA
spustili masivní propagační kampaň.
Město přitom kalkuluje s tím, že během
léta budou turisté s minimem omezení
cestovat v rámci republiky. „O to větší
úsilí ale musíme věnovat propagaci, abychom z předpokládaného zájmu o domácí cestování vytěžili co nejvíce,“ uvedl
kroměřížský starosta Jaroslav Němec.
Radnice propaguje především Květnou zahradu a Arcibiskupský zámek –

na billboardech, v magazínech a novinách i sociálních sítích. „Tam se s velmi
pěknými reakcemi setkaly vizuály srovnávající Kroměříž se světovými památkami, jako jsou Schönbrunn, Villandry,
Vatikán či Versailles,“ zmínila Ivana Frkalová, která má na radnici cestovní
ruch na starosti.
V Uherském Hradišti zase vsadili na
podporu sportovních aktivit i lidových
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tradic. Město vydalo cyklomapu s tipy
na výlety po okolí, pořádá tematické
prohlídky města s průvodcem či zve do
skanzenu Rochus na zvýhodněnou celoroční vstupenku.
„Nově tu je možnost prohlédnout si
putovní výstavu Muzea v přírodě
a v rámci prohlídek během prázdninových měsíců bude zajímavé sledovat
práci tradičních lidových výrobců,“ vyzdvihl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. V informačním centru letos nově návštěvníci mohou získat i žádané turistické razítko či vizitku.
Vsetín letos přichází se skládačkou
o ubytování ve městě či aktualizovaným kalendářem akcí pro veřejnost. Návštěvníkům tu nabízí rekonstruovanou
bikearénu či arboretum v Semetíně.
Město je rovněž zapojeno do regionální
hry Poznáváme Valašsko.
Na bohatý společenský život vábí například Luhačovice, kterým pomáhá
i nový videospot. Kulturní léto s koncerty, promítáním či výstavami má zase přivést více lidí do Valašských Klobouk.
Jako tahák tu využívají i novou cyklostezku Bevlava. Cyklistům poslouží
nový leták s mapou a odbočkami za památkami.

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

500 až 1500 Kč za váš vrak
Odvoz ZDARMA.

Dobrotice 776 719 631

Nová nemocnice v Malenovicích nabídne špičkovou medicínu pod jednou střechou

Celkem 919 lůžek v pěti podlažích, jednolůžkové
pokoje s vlastním sociálním zařízením, více než 30 lékařských odborností, dva parkovací domy a bezprostřední
napojení na veřejnou dopravu – to vše nabídne nová
nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, jejíž výstavbu připravuje Zlínský kraj. Projekt již schválili krajští zastupitelé.
Kraj má vykoupené pozemky pro stavbu a nyní probíhá
výběr zhotovitele projektové dokumentace. Stavět chce
kraj začít nejpozději do konce roku 2022.
„Nová nemocnice bude nahrazovat fakultní nemocnici, kterou v kraji nemáme, aby pacienti za péčí nemuseli
cestovat mimo region. Není to jen projekt pro Zlín, nová
nemocnice poskytne ve specializovaných centrech obory,
které v jiných nemocnicích nejsou a budou sloužit všem občanům kraje, konkrétně například traumacentrum, onkocentrum, onkogynekologii, neurochirurgii, iktové centrum,
perinatologické centrum a neonatologii. Chceme, aby lékaři z našich ostatních nemocnic v mohli nové občas pracovat
a tím došlo k propojování poznatků v moderní medicíně,“
řekl hejtman Jiří Čunek.

Všechna vyšetření pohodlně a na dosah
Dojde k zásadnímu snížení vzdáleností mezi jednotlivými vyšetřeními, což je zásadní výhoda oproti součas-

nému areálu KNTB, kde je přes 30 budov umístěno v areálu dlouhém téměř kilometr. Pacienti teď musí být mezi
pavilony přepravováni, i za nepříznivého počasí.

Na přípravě a realizaci projektu nové nemocnice se
podílí také lékařská rada, v níž jsou zastoupeni primáři
a sestry ze všech krajských nemocnic napříč všemi odbornostmi. „Nová nemocnice umožní nové operační techniky, například některé výkony hrudní chirurgie nebo více
traumatologických zákroků,“ uvedl Jozef Macko, primář
novorozeneckého oddělení KNTB.
Nové nemocnici velmi fandí také iniciátorka dárcovství kostní dřeně Zdeňka Wasserbauerová: „Zlín je univerzitní, moderní město a myslím si, že si zaslouží novou nemocnici s vysokou technickou i odbornou vybaveností,“ říká
žena, která pomohla k záchraně mnoha lidských životů.

Výhodná investice, kterou si kraj může dovolit
Výstavba nové nemocnice vyjde na 8 miliard korun
a hotová má být za 5 až 6 let. Rekonstrukce stávajícího
areálu KNTB by musela probíhat za plného provozu přes
20 let a byla by mnohem dražší. Pro pacienty a personál
by to navíc znamenala velkou zátěž v podobě obrovského hluku, otřesů, prašnosti a mnoha provizorií.

Zlínský kraj, jehož roční rozpočet je 14,5 miliardy korun, má v tuto chvíli na výstavbu nové nemocnice našetřeno 2,8 miliardy, na zbytek si vezme úvěr se splátkou
cca 200 milionů korun ročně, tak, aby mohl investovat
i v jiných oblastech jako je školství, doprava, sociální
služby atd.
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Kroměřížsko a Vsetínsko

Zlín se rychle zachránil,
Slovácko má po sezoně
Fotbalisté Slovácka
vypadli v úvodním kole
skupiny o Evropu. Zlín
se v soutěži udržel,
přestože prohrál.
PETR FOJTÍK, RADEK ŠTĚRBA
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, ZLÍN | Už jen
ve Zlíně půjdou fotbaloví fanoušci v závěru sezony na ligové zápasy. Pro Slovácko skončila sezona předčasně už
v úvodním kole skupiny o Evropu. Až
do závěru základní části přitom bojovalo o postup do elitní šestky soutěže.
„Když jsme měli sezonu nějak rozehranou, chtěli jsme se dostat do šestky.
Cítili jsme, že se to dalo. Ale myslím si,
že konečný výsledek je úměrný naší kvalitě i předvedeným výkonům. Naším
předsezonním cílem bylo dostat se do

skupiny o pohárové umístění, což se povedlo, ale všichni cítíme, že z toho šlo
vytěžit víc,“ shrnul trenér Slovácka Martin Svědík.
Jeho tým zabrzdila koronavirová přestávka, po které vyhrál pouze jeden
zápas. V play off dvakrát podlehlo 1:2
Bohemians 1905. Těsně před koncem
odvety přitom vedlo Slovácko 1:0 a postupový gól měl na noze Sadílek.
„Jak každý nadstavbu kritizuje, já si
naopak myslím, že to byl výborný dvojzápas. Hrálo se nahoru dolů, zvítězil lepší tým, klidnější v koncovce,“ uznal Svědík, který se může soustředit na novou
sezonu. Slovácko do ní půjde bez Zajíce
s Juroškou, kteří se už v průběhu sezony
dohodli na přestupu do Ostravy. Hostování končí Zahustelovi s Dvořákem.
„Je otázka, jestli se s nimi domluvíme
na pokračování, nebo odejdou. Je potřeba si odpočinout, protože jsme po koronaviru zažili hektické tempo,“ doplnil
kouč Slovácka.
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Výrobní závod ve Valašském Meziříčí

Jsme součástí mezinárodní společnosti, která se již více než 40 let zabývá
vývojem a výrobou zvukově-izolačních produktů pro automobilový průmysl.

Hledáme vhodné kandidáty na pozice:

Dělník - PlaStikář

• Práce na vypěňovacích linkách ve třísměnném provozu.

VeDoucí SklaDu

• Komplexní vedení skladu a expedice.

ProjektoVý Manažer

• Poradenství pro naše klienty při organizaci, plánování a realizaci
rozvojových projektů
naBíZíMe:
• Zázemí stabilní zahraniční společnosti
• Zaměstnání v perspektivním oboru
• Zajímavé mzdové ohodnocení
• Příspěvek na dopravu a stravování, firemní autobus
• Dovolená navíc v závislosti na délce pracovního poměru
• Zdravotní volno
• Vánoční bonus
• Odměny za přesčasovou práci nad rámec Zákoníku práce
• Zvýhodněný telefonní tarif
• Nástup možný ihned
Více informací na: www.formschaum.de/cs/
Nabídky se strukturovanými životopisy zasílejte na
e-mail kkrcova@formschaum.de, nebo na níže uvedenou adresu
Baur Formschaumtechnik s.r.o., Personální oddělení
Solární 870, 757 01 Valašské Meziříčí, Telefon: 777 065 696

Zlínští fotbalisté mají před sebou ještě
dva duely nadstavbové skupiny o záchranu. Odehrát je můžou už bez obav ze sestupu.
„Spadlo to z nás, všichni jsme rádi, že
si ligu zahrajeme také příští sezonu. Ale
plyne z toho ponaučení, že příště by se
nám to mohlo vymstít,“ uvědomuje si kapitán Petr Jiráček, že Zlín letos dlouho
balancoval na hraně sestupu.
Paradoxní je, že si prvoligovou příslušnost zajistil v kole, ve kterém rupl
v Teplicích 1:4. Což bezprostředně po
střetnutí pokazilo zlínským hráčům
i kouči Bohumilu Páníkovi radost z očekávané záchrany.
„Jeli jsme sem v dobrém rozpoložení.
Věděli jsme, že ještě potřebujeme bodovat. První poločas měla naše hra ještě parametry. Jak jsme se prezentovali ve druhé půli, to je špatné,“ zlobil se Páník.
Se svými fanoušky se Fastav rozloučí
v sobotu na Letné od 17 hodiny, kdy
bude hostit Karvinou, která ho jediná
mohla ještě poslat do baráže.
„Nechceme končit odchozeným zápasem. Ve hře je šest bodů – a lepší je na
konci sezony vyhrávat než dostat dvakrát šišku. Motivace je jasná, vyhrát poslední domácí zápas a rozloučit se s fa-

Tomáš Poznar pomohl Zlínu k záchraně v první lize třemi góly
v nadstavbě.
noušky vítězně a důstojně,“ přeje si Jiráček.
Poslední duel by měl Zlín odehrát až
12. července v Olomouci. Páník by ho
ale chtěl absolvovat v původním termínu 7. července, protože oběma týmům
už o nic nejde.

První dostihy sezony
poznamenala smrt tří koní
SLUŠOVICE | Její svěřenci vyhráli poslední dva závody sobotního dostihového dne ve Slušovicích, přesto odjížděla
domů smutná. Trenérka Kateřina Ilíková se vracela bez klisny Kil Al Jamal,
kterou musel veterinář kvůli zlomenině
nohy na místě utratit.
Sedmiletá hnědka byla jedním ze tří
koní, jejichž život v sobotu na největším moravském závodišti vyhasl. Kromě Kil Al Jamal skončily dostihy fatálně ještě pro ryzku Azteku a bělouše
Waggera.
Pořádková komise Jockey Clubu České republiky bude nyní prošetřovat, zda
byly dodrženy všechny povinnosti vyplývající z Dostihového řádu.
Emoce rozjitřil především fakt, že
uhynulá zvířata nebyla okamžitě odvezena do kafilerie v Otrokovicích a v areálu závodiště ležela přikrytá plachtou
do druhého dne.
„I když těla koní ležela na dráze dlouho, nebyl překročen limit odvozu 24 hodin. Byla odvezena v neděli v podvečer,“ sdělil organizátor dostihů Zdeněk
Karlach. „V dalších dostihových dnech
bude fungovat pohotovostní služba. Vě-

řím však, že taková opatření nebudou
potřebná.“
Dostihová komise v den závodu konstatovala, že ke zranění nedošlo cizím
zaviněním a že stav dráhy byl i přes
předchozí dlouhodobě deštivé počasí
dobrý. Což potvrzuje také Ilíková.
„Byla jsem na ní dvakrát. Na začátku
byla ve výborném stavu, pak se v měkkém povrchu objevily díry - a jedna z
nich se mohla stát Kil Al Jamal osudnou. Šlo o souhru několika nešťastných
událostí. Mrzí mě, že za uspání koně
jsme pak museli veterináři zaplatit o sto
procent více než normálně,“ řekla Ilíková.
„Podle odborníků, se kterými jsem se
bavil, mohla zranění způsobit zvýšená
tréninková zátěž po uvolnění protikoronavirových opatření,“ nadhodil Karlach. Jockey Club se následně od Karlachových slov distancoval.
Sobotní dostihy byly ve Slušovicích
letos první, předchozí dva zrušila opatření proti šíření onemocnění covid-19.
Další jsou tam naplánované na 22. srpna a jisté je, že budou ostře sledované.
(fop)

