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Voják přišel o ruku
a nohu. Ale žije naplno
Příští vydání
23. srpna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stojanech za 14 dní. Kdo si chce zkrátit čekání, může navštívit naše webové
stránky 5plus2.cz, kde pro vás připravíme speciální letní číslo.
Redakce 5plus2

Jiří Fojtík utrpěl při nočních střelbách na Libavé vážná zranění. Přežil, přišel však o ruku a nohu.

Jiřímu Fojtíkovi bylo jen 29 let, když jeho obrněný
vůz zasáhla střela z kanonu. Nemá dvě končetiny,
přesto však tvrdí: „Můj život je bohatší než dřív.“
MICHAL POLÁČEK
LIBAVÁ | Na jaře v roce 2016 byl Jiří
Fojtík v životní formě. Po přípravě na ultratrailový, sedmdesát kilometrů dlouhý přechod Hostýnských vrchů měl voják 71. mechanizovaného praporu v Hranicích skvělou fyzičku i velmi odolnou
psychiku. Také ta mu pomohla přežít
těžkou ránu osudu.
Při cvičení jeho jednotky na Libavé
málem zemřel poté, co jeho vozidlo do-

stalo zásah z kanonu od druhého obrněnce.
Po 18 operacích, týdnech bolesti a náročných rehabilitacích naplno chytá
„druhou šanci“.

Začít znovu
Neštěstí na Libavé se stalo 18. května,
z umělého spánku Jiřího probudili za
pět dní. „Byl jsem pod léky. Když mi
řekli, co se stalo a jaké to má následky,

FOTO | MILOSLAV JANČÍK

nebyl jsem schopen si to plně uvědomit.
Slyšel jsem: ‚Nemáte ruku, nemáte
nohu‘, ale hned mi to nedošlo. Věřím,
že i kvůli tomu doktoři v podobných situacích nasazují tak silné léky. Kdyby
se to člověk dozvěděl naplno, bylo by to
k zbláznění,“ vzpomíná na první okamžiky. To, že nemá dvě končetiny, vzal
jako hotovou věc. „Viděl jsem, že je to
nevratné. V hlavě jsem si nastavil fakt,
že je třeba začít znovu pracovat s tím,
co je,“ říká.
Po probuzení z umělého spánku už
jeho život nebyl v ohrožení. Do té doby
ale lékaři nedokázali ani rodině garantovat, zda přežije. Později se ukázalo, že
jeho záchrana stála na třech silných pilířích.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Olomouc, Šumperk a Jeseník

KRÁTCE
Koloběžky i prkýnka
získají svou novou dráhu
JESENÍK | Na konečné verzi podoby nového skateparku v Bukovicích, místní
části Jeseníku, se dohodli zástupci města a mladí sportovci. Užívat jej budou
nejen skateboardisté, ale i bikeři a koloběžkáři. V první etapě vznikne sportoviště určené zejména pro skateboardisty, druhá etapa je zaměřena více na bikery a koloběžkáře. Pokud půjde vyřizování společného územního a stavebního
povolení hladce, stavba nového skateparku začne v létě příštího roku.
(rš)

Pontis přináší nabídku
kurzů pro seniory
ŠUMPERK | S bohatou nabídkou kurzů
pro seniory na školní rok 2019/2020 přichází šumperská společnost Pontis pracující v sociální oblasti. Zájemci si mohou vybrat výtvarnou dílnu, zdravotní
cvičení, jazykové kurzy, počítačový
kurz a další. Permanentky lze koupit na
recepci Pontis v Šumperku od 5. srpna.
Pro otevření kurzu je nutné, aby bylo
přihlášeno alespoň pět lidí.
(rš)

Dopravní herna láká
k návštěvě muzea
ZÁBŘEH | Výstavu Dopravní herna připravilo na prázdniny muzeum v Zábřehu. Výstava je interaktivní a kromě hracích koutků s dopravní tematikou tam
návštěvníci najdou i letecký simulátor.
Vedle automobilové a letecké dopravy
nechybí ani železnice s maketou původního zábřežského nádraží z 19. století.
Výstava je otevřená do 4. září.
(rš)

Hra s kočkou oživila letní
sezonu ve městě
OLOMOUC | Olomoucká městská hra,
v níž provádí kočka jménem Ola, pobaví rodiny s dětmi, táborníky i dětské skupinky, které zavítají do historického centra Olomouce. „Naše detektivní hra je
určena dětem už od 4 let, ale zapojit se
mohou malí i velcí, kteří mají chuť netradičně poznat Olomouc a také si zasoutěžit,“ vysvětluje Karin Vykydalová z olomouckého magistrátu. Prohlídka je vedena po deseti stanovištích, která označuje malovaná postava kočky Oly. Trasa míří centrem města a je dlouhá 3,5 kilometru – její zdolání není časově omezeno. Cílem je, aby každý účastník získal do herní mapy všechny symboly
umístěné na stanovištích, kde je zároveň čeká i zajímavé povídání o místě,
kam právě dorazili. Mapu lze získat v Informačním centru Olomouc.
(dmk)

Ze Sudet ho vyhnali,
v Německu se proslavil
Vlastivědné muzeum
Šumperk připravilo
výstavu německého
skláře, malíře a kreslíře
Diethera F. Domese,
který se narodil v roce
1939 do rodiny
německého učitele ve
Vitošově na Zábřežsku
a jako šestileté dítě
zažil odsun Němců.
ROSTISLAV HÁNYŠ
VITOŠOV | Až na výjimky lidé ve Vitošově na Zábřežsku i širokém okolí netuší, že z malé osady vzešel umělec evropského formátu – Diether F. Domes. Především proto, že jako malý chlapec musel spolu s dalšími Němci po válce do
odsunu a uměleckou slávu si vydobyl
až později v Německu. Zemřel již před
třemi lety.
Osmdesát let od narození respektovaného výtvarníka, který se proslavil nejen kresbami a malbami, ale především
vitrážemi a skleněnými objekty, připomíná výstava v šumperském muzeu.

Vstup do partaje
Narodil se ve Vitošově v rodině tamního německého učitele. Vitošov byl tehdy především německou obcí. V době
narůstajícího napětí v Sudetech se jeho
otec nechal „zlákat“ snahou odtrhnout
tuto oblast od Československa a připojit
ji k Říši. V květnu 1938 se stal jedním
z členů nově založené buňky Sudetendeutsche Partei ve Vitošově.
Diether F. Domes se narodil 1. července 1939 jako první ze sedmi dětí.
„Ačkoli rodina měla ve Vitošově dobré
zázemí, většinu druhé světové války
prožila mimo obec. Přestěhovala se do
Zábřehu, kde se narodili i dva Dietherovi bratři,“ popisuje historička šumperského muzea Kristina Lipenská.
Malý Diether si otce příliš neužil
– musel totiž jako říšský občan narukovat do wehrmachtu. S nacistickou armádou tak vyrazil dobývat Francii.
Rodina mezitím žila v Zábřehu, kde

Diether F. Domes působil v okolí
Bodamského jezera, kde se prosadil jako autor řady realizací ve veřejném prostoru. Vyhledávány
byly jeho návrhy vitráží pro moderní chrámové stavby. Výstava
v Šumperku nepřipomíná jen život
a dílo významného rodáka, ale věnuje se i nedožitým 80. narozeninám umělce. FOTO | MUZEUM ŠUMPERK
ji zastihl i konec války. Domesovi měli
vlastně štěstí, že Vitošov opustili.
Na konci války tam totiž zmasakrovali
německé obyvatelstvo: šlo o odvetu za
zastřelení několika obyvatel blízké Leštiny. „Mstitelé“ nevynechali ani děti.
Rodina tak masakru unikla.
Po válce byli Domesovi na základě
dekretů prezidenta republiky zbaveni
státního občanství a čekali na odsun.
„Inge Domesová odjížděla do Německa
se třemi syny v březnu. Bez otce, který
byl v té době v zajateckém táboře v Novém Jičíně. O jeho osudu v té době rodina nic nevěděla,“ uvedla Lipenská.

Otec se vrátil v roce 1947
Vlak s odsunutými Němci dojel do města Essen v Hesensku. Inge Domesová se
pak stěhovala z Essenu na statek v obci
Oberau. „Místní se nově příchozích stranili, zprvu se odsunutí sudetští Němci
netěšili žádné přízni a byli považováni
za jedny z viníků války,“ vzpomínal
před lety Diether F. Domes.
„Friedrich Domes se s rodinou shledal až v roce 1947, i když z Československa odjel už v září 1946. Měsíc předtím byl na základě rozhodnutí Minister-

stva národní obrany propuštěn ze zajateckého tábora,“ řekla Lipenská. Podle
ní by jeho rychlé zařazení do odsunu
mohlo svědčit o tom, že se nijak výrazně neangažoval v činnosti nacistické
strany a jejích složek.
Jeho nejstarší syn vystudoval gymnázium. Během studií navštěvoval galerii
Hanny Beker vom Rath ve Frankfurtu
nad Mohanem. „Otec chtěl pro syna spíše praktické vzdělání, proto zvolili sklářskou školu v Hadamaru, založenou vysídlenými sudetskými skláři,“ popisuje
Lipenská. Nadaný Diether odtud brzy
přestoupil na uměleckou školu v Kasselu, kde získal zakázky pro kostely.
Postupně získal jméno díky svým vitrážím a dalším skleněným dílům nejen
v kostelích po celém Německu a ve Švýcarsku, ale také ve veřejných budovách
či koncertních síních. Za své práce získal také několik prestižních ocenění.
Výstavu prací známého vitošovského
rodáka, která vznikla při příležitosti
umělcových nedožitých osmdesátin,
mohou lidé vidět v Hollarově galerii
šumperského muzea, kde potrvá až
do 8. září. Poté se přestěhuje do evangelického kostela v Hrabové na Zábřežsku, kde bude zahájena 16. září.
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Přišel o ruku i nohu. Žije naplno
a chůzi. Musel jsem tak nejdřív posílit
strašně ochablé svaly ve středu těla, některé už pomalu přestaly existovat.
Bylo to fyzicky hodně namáhavé, dost
to bolelo,“ přiznává Jiří.
Ironií osudu bylo, že Jiří krátce před
úrazem absolvoval talentové zkoušky
na Fakultě tělesné kultury (FTK) Univerzity Palackého. Musel splnit limity
ve vytrvalosti i rychlosti, jejichž součástí je i plavání, motorický test a tanec.
V dubnu zkoušky zvládl, oznámení
o přijetí ale přišlo až do nemocnice. Studium rekreologie je však jen pro zdravé. „Tehdy mi hodně, a nejen s tímto,
pomohla velmi dobrá kamarádka Šárka. Vše zařídila a z FTK mi poté oznámili, že jsou ochotní mě přijmout ke studiu i s handicapem,“ usmívá se Jiří.

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Na začátku to byl vojenský zdravotník.
Podle předpisů byl na střelnici a poskytl Jiřímu rychle a správně první pomoc.
Druhá věc byla, že Jiřího trénované
tělo se po zničujícím úrazu zachovalo
tak, jak mělo. „Spustily se všechny protišokové mechanismy včetně správného srážení krve. To bylo podle lékařů
zřejmě stěžejní, protože při tak masivním krvácení můžete zemřít během pár
minut. Já jsem se přitom z Libavé do nemocnice dostal za bezmála tři čtvrtě hodiny,“ líčí Jiří. Třetím pilířem byla podle něj skvělá práce doktorů.

Fantomové končetiny
Jiří byl roky dobrovolným dárcem
krve, ještě pět dní před nehodou byl na
20. odběru. Na jeho záchranu lékaři při
první šestihodinové operaci, kdy šlo
o všechno, spotřebovali 56 dávek.
„Uvědomuji si, že je to víc, než jsem za
ty roky do nemocnice donesl, a cítím to
jako morální dluh. Lékaři už mi ale další dárcovství nedoporučili, tak pomáhám jinak,“ popisuje Jiří, který se zapojil do kampaně pro nábor dárců.
Lidé s podobnými zraněními často
prožívají syndrom fantomové končetiny. Chybějící ruku či nohu stále cítí,
mnohdy spolu s velkými bolestmi. Ani
Jiřímu se tyto prožitky nevyhnuly.
„Ze začátku jsem tento syndrom měl, cítil jsem zácuky, záchvěvy i bolest. Je to
ale o hlavě. Musel jsem jí nařídit, že
tam ruka a noha už nejsou. Musel jsem
to sám pevnou vůlí odbourat.“
S bolestmi se Jiří pral celých šest týdnů, jež strávil v olomoucké fakultní neINZERCE

Jiří Fojtík prodělal 18 operací, poslední v září 2017. Dnes navzdory handicapu studuje na olomoucké fakultě tělesné kultury.
FOTO | MILOSLAV JANČÍK

„

mocnici. „Pak polevily a vrátily se,
když jsem na nohu dostal protézu.
Jakmile jsem na ni začal při přenesení
váhy zase tlačit, nervová zakončení se
probudila,“ doplňuje.

i to, že mu každý druhý den vytáhli
z těla nějakou hadičku. „To byly kroky,
které mě držely při tom, dívat se pozitivně dopředu. V momentě, kdy mě propustili z fakultní nemocnice, jsem vě-

Viděl jsem, že je to nevratné. Bylo třeba
začít znovu pracovat s tím, co je.

V každém z obrovské řady jednotlivých kroků měl Jiří jednoznačně nastavený start a cíl. „Neměl jsem tak prostor a ani jsem nechtěl přemýšlet nad sebevraždou či něčím podobným. Měl
jsem místo toho před sebou konkrétní
záchytné body, které jsem postupně –
i díky perfektnímu personálu nemocnice – plnil,“ tvrdí. Za dílčí úspěch bral

děl, že budu žít, že budu normálně fungovat, že budu mít protézy, díky nimž
budu v podstatě vypadat kompletní.“
Po propuštění z nemocnice Jiřího čekaly náročné rehabilitace. Nejprve dva
měsíce dvakrát denně cvičil ve Vojenské nemocnici Olomouc. „Měl jsem
oslabený hluboký stabilizační systém
těla, jenž je stěžejní pro rovnováhu

Handicap z něj udělal
lepšího plavce
Studium, jehož součástí je i lezení či
plavání, zvládá bez problémů. Opatřil
si lezeckou protézu a v plavání už nechává některé spolužáky za sebou. Jde
mu dokonce lépe než před úrazem.
„Při rehabilitacích jsem zjistil, že ve
vodě se můj handicap téměř maže. Plavat mě naučila fyzioterapeutka Monika. Plavání mi přirostlo k srdci, v bazénu jsem byl téměř denně.“ Z podstatné
části žije úplně stejně jako dřív. Pohybuje se mezi stejnými lidmi a ve stejném prostředí, chodí po horách, sportuje nebo jezdí na kole. Navíc závodí
v para plavání. „Úraz mě vytrénoval
jako nic předtím, žene mě to dopředu.
V určitých směrech mě to posunulo –
jako žádná jiná dosavadní zkušenost,“
myslí si Jiří.
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Už se nechci zpovídat, jestli jdu
Vtip je pro jeho knihy typický, přesto teprve nyní
Michal Viewegh cítí, že píše román opravdu
humoristický. „Zní to bizarně, ale někdy se
u počítače nad svým textem sám směju,“ líčí vznik
nové knihy, která bude následovat po Povídkách
o nelásce vydaných na jaře. „Skutečně humoristický
román je v našem řemesle jedna z nejtěžších věcí
a moje nenaplněná ambice,“ vysvětluje spisovatel.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ačkoliv tomu název Vieweghovy
poslední knihy Povídky o nelásce úplně
nenapovídá, právě láska a její podoby
jsou pro něj jako autora stále složitější
motiv. „Variací na téma láska je sto tisíc a vymyslet novou je téměř nemožné,“ popisuje spisovatelské trable.
Potkáváme se v kavárně, což je takové tradiční místo nejen pro rozhovory, ale také pro spisovatele a jejich
tvůrčí práci. Také to tak máte? Píšete
někdy po kavárnách?
Často ze Sázavy, kde bydlím, jezdím za
různými povinnostmi do Prahy, a nejednou mi třeba mezi návštěvou lékaře
v IKEMu a pracovní schůzkou v centru
vznikne i i několikahodinový prostoj. Během něj opravdu většinou sedím někde
v kavárně, ale není to tak, že bych tam vyloženě psal knihu. Spíš si píšu poznámky,
přemýšlím nad dějem a podobně. Na vlastní psaní se člověk musí opravdu soustředit – a domácí pracovna je přeci jenom
klidnější a navíc příjemnější prostředí.
Máte jenom jedno místo, kde píšete?
Téměř celý život píšu doma. Posledních
asi deset let využívám v sázavském domě
hostinský pokoj se samostatným vstupem, což je pro spisovatele ideální místo.
Tam mě opravdu nikdo neruší. Píšu tam
už asi dvanáct let.
Vaše zatím poslední kniha se jmenuje
Povídky o nelásce. Název je výmluvný a poměrně trefně vystihuje všech
dvanáct příběhů. Co byste o téhle sbírce řekl vy sám?

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

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

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

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

Michal Viewegh

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

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

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

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

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

ních samozřejmě už žádná další zažít nechcete, takže jste opatrnější. Je mi sedmapadesát, a tudíž mě čeká – budu-li optimista – ještě dvacet třicet let. Musím si proto
klást otázku, jak chci tyhle zcela konkrétní zbylé roky prožít. To, co je přede
mnou, není už jaksi žádné „nekonečno“,
nýbrž až děsivě omezený počet let. A já se
tudíž nemůžu chovat bezstarostně. Člověk v mém věku by si měl říct, co ještě ještě od zbytku života chce a co už ne.
A to ve vašem případě vypadá jak?
Uvedu ilustrativní příklad, byť zdánlivě banální. Když mi nečekaně zavolají sázavští
kamarádi, že za hodinu se jde na fotbal
a pak do hospody, už vážně nechci nikomu odpovídat na otázku: „Ty jdeš zase na
fotbal a pak ještě do hospody?!“ To je jen
jeden tuctový příklad ze stovek jiných
partnerských sporů, které samozřejmě bývají i mnohem vážnější. Takhle já už ale
žít nechci – a nebudu! Když mi zavolá kamarádka nebo dokonce exmilenka, jestli
s ní zajdu v Praze na oběd či na kafe, tak
pokud skutečně chci, samozřejmě s ní na
kafe či oběd jdu. Své současné partnerce
bych v podobné situaci pochopitelně také
nebránil. Nejsme vzájemní otroci. Už nikdy nebudu otročit něčí představě o vztahu. Je fér si všechno tohle ujasnit hned na
začátku. My s Monikou to udělali a někdy
to dokonce i funguje. (úsměv)
Říkáte, že jste si ujasnil, co od života
chcete. Co to tedy je?
„Vyloupnout ze svého života ustálenou
sedlinu zvyků a činností, které mám rád,
a těch se pak držet.“ To volně cituji Marcela Prousta z Hledání ztraceného času.
Vystihuje přesně to, co bych po zbytek
svého života chtěl dělat.
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Kvůli bizarním plánům
nacisté zavřeli památky
Řada historických objektů světového významu byla
za druhé světové války uzavřena. „Obyčejní“ lidé
nesměli na Karlštejn ani na pařížskou Eiffelovku.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | České hrady a zámky se lidem začaly otvírat po rozpadu Rakouska-Uherska. Z rukou šlechty přecházely pod taktovkou pozemkových reforem nové československé vlády do majetku státu.
Ten je postupně zpřístupnil – třeba Křivoklát v roce 1921, Konopiště o pět let
později. Rodící se turismus ale utnula
2. světová válka a významné památky
si Němci zabrali pro sebe.
To, co se v útrobách hradů a zámků
dělo, by obyčejné lidi sotva napadlo.
V chorých nacistických hlavách se zrodily bizarní plány – ve Veltrusech vychovávali v projektu Lebensborn „čisté
árijce“, na Zbirohu hledali tajemnou
sílu země, na horách cvičili mise do
Antarktidy. Většina památek ale sloužila jako školy, sídla pohlavárů či jako
ústředí nacistických organizací.

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

Lebensborn. Pramen
života ve Veltrusech

Karlštejn 1943: 79 tisíc
pravých Němců. Židi ne

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

Energie ze Zbirohu díky
jaspisu a puklině ve skále

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

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

Z Luční boudy do Tibetu
nebo až na Antarktidu

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

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

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

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

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

Na Benešovsku „ostrůvky“
pro cvičení i život armády

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

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

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

INZERCE

Zlatá horečka
Rychlá a výhodná hotovost
za Vaše zlato

V provozovně Sherri Vám nabídnou za
Vaše zlato atraktivní ceny, o kterých
se můžete přijít nezávazně přesvědčit.
Postará se o Vás profesionálně vyškolený
personál s individuálním přístupem ke
každému zákazníkovi. Samozřejmostí
je bezplatné poradenství. Máte-li tedy
doma nepoužívané či dokonce poškozené,
zlaté, ale i stříbrné šperky nebo různé
předměty jako například stříbrné příbory,

zlaté zubní korunky, brože atd., kterých
se chcete zbavit a výhodně je zpeněžit,
neváhejte a přijďte se informovat.
„Nyní se cena ryzího zlata pohybuje
kolem 1 032 Kč za gram. U nás mají
zákazníci garanci nejlepší výkupní
ceny,“ říká manažerka provozovny Sherri
v Olomouci, v pasáži spojující Horní nám.
s tř. Svobody a dále dodává: „V současné
době je cena kolem 32 100 Kč za unci,
což je cca 1 032 Kč za 1 gram.“ Prodej
zlata je při současných cenách poměrně
snadný způsob znovuzhodnocení peněz,
tak neváhejte ani Vy. „Spokojenost
našich klientů je nám dokazována jejich
zvyšujícím se počtem, a to na základě
dalšího doporučení, „uzavírá manažerka
Sherri. Tak neváhejte, přijďte také do
zlatnictví Sherri a přesvědčte se, že je
tomu skutečně tak.

SHERRI
Horní nám. 409/26, 779 00 Olomouc | v pasáži spojující Horní nám.
s tř. Svobody | +420 585 412 407 | olomouc@sherri.cz | www.sherri.cz

SUCHÉ A ČERSTVÉ UHLÍ

LETNÍ
CENY
UHLÍ

DOPRAVA + PÁS ZDARMA
tel. 602 489 489 • www.havelka.cz
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Neokázalý hrdina. Nový
chránil ženu před nacisty
Filmová hvězda Oldřich Nový, od jehož narození 7. srpna
uplynulo 120 let, se za protektorátu odmítl rozvést se
svou manželkou židovského původu a raději nastoupil
transport do nacistického lágru. I v takové situaci navíc
pomáhal ostatním, třeba herci Janu Skopečkovi.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Byl to jeden z paradoxů té šílené
doby. Oldřich Nový, spolu s Vlastou Burianem asi největší hvězda prvorepublikové kinematografie, natáčel i v prvních letech protektorátu jednu veselohru za druhou. Přitom
už v té době tato obdivovaná hvězda čelila
útokům fašistického tisku i nacistických mocipánů, a to kvůli židovskému původu manželky Alice. Nacisté na něj tlačili, aby se s ní
rozvedl. To však slavný elegán odmítal. Věděl, že už by pak svou ženu neměl jak chránit. Smrt tak nakonec hrozila oběma.
Oldřich Nový, od jehož narození 7. srpna uplynulo 120 let, se s fotografkou Alicí
Wienerovou-Mahlerovou oženil v roce
1936 po osmiletém vztahu. Od února
1937 spolu vychovávali dceru Janu, která
ovšem byla Nového nemanželským dítětem. Za protektorátu herec balancoval na
hodně vratké bárce. Díky svému vlivu
sice několikrát odvrátil zatčení a deportaci své ženy, ovšem nacistům nakonec došla trpělivost. Rasově
smíšené manželství už nehodlali tolerovat ani u tolik populární osobnosti. Po snímku Va-

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

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

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

Oldřich Nový a jeho žena
Alice, které říkal Lízinka.
FOTO | ARCHIV MAFRA
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Kristýna 40 5+KK

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

8 920 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Upsání a převod bez poplatků

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

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

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

Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

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

Schválení ČNB

Osobní i elektronická objednávka

Možnost předčasného splacení

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

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

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

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

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

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

Hotel v centru Brna

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ

SENIOŘI NA CESTÁCH
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

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

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

FOTO | PROFIMEDIA

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

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

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

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

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

Věděli jste, že…

...cestovatelům dobře známá
pásmová nemoc nebo také jet
lag (tryskáčový syndrom
plynoucí z leteckého překonání
několika časových pásem) má u
starších lidí podstatně delší
a intenzivnější průběh? V boji
s ní pomáhá vystavení se
slunečnímu záření.
■ ...nejrychleji rozvíjející se
segment turistického ruchu –
výletní plavby – jsou zdravotně
rizikovější než cestování
letadlem? A to kvůli potenciálu
k šíření pneumokoků, chřipky
a dalších onemocnění.
■
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PrvníklientiRenty z nemovitostivČesku?Častovysokoškolskyvzdělaníodborníci
I senioři si chtějí užívat života: cestovat, dobře jíst, hýčkat své zdraví. Co ale dělat, když starobní důchod
nestačí? Prodat dům, aby byly nějaké peníze?To se nikomu nechce. Rozumíme vám. Naštěstí má tato situace
elegantní, bezpečné řešení. Jmenuje se Renta z nemovitosti a v České republice ji už vyzkoušeli mnozí
právníci a odborníci z řad seniorů.
Proč hned prodávat dům či byt, když si chcete přilepšit k důchodu? Nemovitosti se nezbavujte, byla by to škoda. Raději si
zažádejte o Rentu z nemovitosti. Jde o půjčku, kterou senior nesplácí, protože tato povinnost přechází na dědice. Dům zůstává
stále jeho, nemusí se nikam stěhovat, vše zůstává při starém.
Renta z nemovitosti je jedinečné řešení na důchod, které si
v Česku pomalu a jistě získává důvěru. Naši klienti jsou odvážní
a my jim za to děkujeme. Jsou to často vysokoškolsky vzdělaní odborníci, kteří se nebojí nových věcí a mají přehled. Jsme
rádi, že díky nim se postupně povědomí o Rentě z nemovitosti
rozšiřuje a my můžeme pomoci zlepšit životní standard čím dál
více lidem.
Senioři se dnes dožívají vysokého věku, jsou vitální a mají plno
plánů. Banky jsou ale v půjčování peněz zdrženlivé a navíc se
u nich musí měsíčně splácet. Zjistili jsme, že v zahraničí tento
druh půjčky u seniorů boduje. Proto jsme ji před 5 lety začali
pod názvem Renta z nemovitosti nabízet i my. Jako jediný poskytovatel zpětné hypotéky máme licenci České národní banky.
Peníze vám vyplatíme jednorázově nebo vám každý měsíc zašleme dohodnutou částku. Lze ale zkombinovat i obě nabízené
možnosti. Na co peníze použijete, to je výhradně vaše věc. Ně-

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

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

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

Česká republika

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

5plus2
■ V KUCHYNI

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

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

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

❊❊

❊

❊

Když lázně... tak jedině

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

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

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

pobyt bonUS
s cenami

již od 15 490 kč.
A navíc máme novinkU:

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

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

❊❊

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

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

❊❊

HUDEBNÍ IMPULSY

Laufer i Pilarka jako Gott
JOSEF VLČEK

R

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

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

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

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SELVO 41000

79 900 Kč

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

Šumperk – Vikýřovice
Nazet s.r.o., U kaple 339
tel.: 583 212 419, tel.: 602 571 968
Olomouc – Bukovany
SITTA K+M s.r.o., Bukovany 98
tel.: 585 351 730
Přerov
KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14
tel.: 581 737 028 – 029

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

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

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 10. srpna 2019
Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 8.30 Na chalupě 9.30 Nové bydlení

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

NEDĚLE 6.20 Krimi 6.40 Noviny 7.25 Soudní

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

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

SÉRUM PRAVDY

SCI-FI

INZERCE

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

V sedmém
nebi
VELKÉ PŘÍBĚHY
OBYČEJNÝCH LIDÍ
NEDĚLE 20:20

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

ÚTERÝ 9.25 Soudní síň 10.30 Policisté v akci

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

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

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

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

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

Relax
SOBOTA 6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Top Relax 11.00 Zvěřinec
11.55 Luxus store 15.55 Pralinky 16.35 Nespoutaný
anděl 17.30 Nespoutaný anděl 18.25 Nespoutaný
anděl 19.25 Nespoutaný anděl 20.20 Nespoutaný
anděl 21.15 Vladimír Hron: Poslední zhasne 22.40
Filmové novinky 22.55 Indian – Pořad o hrách
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 6.40 Stefanie 8.15 Stefanie 9.15

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

PONDĚLÍ 9.55 Divoký anděl 10.50 Filmové

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

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

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

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

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

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

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

ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda
17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PÁTEK 10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy

11.55 Luxus store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 276

neděle 11. srpna 2019
ČT1
6.00

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

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

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

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

22.15
0.05
1.45
2.20

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pondělí 12. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (26)
13.20 V tomhle zámku straší, šéfe!
Komedie (ČR, 1989)
14.35 Území strachu
Krimidrama (ČR, 1986)
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Hříšní lidé města pražského (10)
21.00 Všichni musí zemřít
Krimifilm (ČR, 2005)
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Kriminalista
23.25 Taggart

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

úterý 13. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (27)
13.25 Trumfy Miroslava Donutila
14.20 Báječná Angelika
Dobrodružné romantické drama
(Fr./N/It., 1965)
16.00 To je vražda, napsala VI
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkého města (13/15)
21.00 Nejlepší Bakaláři
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Columbo
23.20 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

středa 14. srpna 2019
ČT1
6.00

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (28)
13.20 Poslední šance
14.40 Štěstí
15.00 Columbo
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.35 Nemocnice na kraji města (18/20)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Doktorka Fosterová II (5/5)
23.30 Případy detektiva Murdocha X
0.15 AZ-kvíz

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

čtvrtek 15. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (29)
13.25 Všechno, co mám ráda v létě (6/8)
13.50 Pytel
14.05 Jestřábí věž
Dobrodružné drama (ČR, 1984)
15.30 Všechnopárty
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkého města
(14/15)
21.00 Nejlepší Bakaláři
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Columbo
23.40 Případ hodného vedoucího

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

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

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

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

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

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

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

pátek 16. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

„

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

Chrudimští výsadkáři při cvičení.

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

FOTO | RADEK KALHOUS
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Vodní vaky zachraňují stromy
Podivné zelené sukýnky
v ulicích Turnova, Semil,
Hodkovic nebo Liberce
pomáhají stromům
přežít období sucha.
TOMÁŠ LÁNSKÝ
TURNOVSKO | Nezvykle suchý průběh
letošního léta nutí města a obce volit moderní způsob závlahy stromů. Ty bez pravidelného zalévání nepřežijí.
Treegatory, jak se zavlažovací vaky
oficiálně jmenují, se objevily u stromů
v Liberci, Turnově, Novém Boru, Semilech a Hodkovicích nad Mohelkou. Další města je také zakupují. Vaky stačí jednou za čas naplnit vodou a ta pak milimetrovými otvory dávkuje vodu kořenovému systému stromu po dobu devíti hodin. A každou kapku strom stačí vstřebat, neboť voda nestačí nikam odtéct.
„Voda tak nestéká po povrchu, ale dostává se hluboko do substrátu, kde ji stromy dokážou lépe využít. Tímto krokem
jsou minimalizovány ztráty vody při zá-

livce,“ potvrzuje mluvčí turnovské radnice Zdenka Štrauchová.
V Turnově zakoupili 44 vaků v celkové ceně bezmála 33 tisíc korun. Instalovali je v ulici 5. května, kde je vzhledem
k zadláždění a nepropustným povrchům
velmi komplikovaná klasická zálivka.
Liberec pořídil nedávno 100 treegatorů, připojuje je vždy po dvou kusech ke
stromům v centru města, kde v létě teplota překročí o několik stupňů teplotu
v okolí. Zavlažovací vaky už pomohly
přežít sucho lipám na Fügnerce a v Jánské ulici, jeřábům u Plazy a javorům babyka u Kendika.
„Některé jsme už letos přesouvali.
Většinou postačí je u stromu ponechat
dva tři týdny, aby se vzpamatoval. Teď
si vytipujeme stromy na sídlištích, kam
by se vaky daly umístit,“ dodala vedoucí
odboru ekologie a veřejného prostoru libereckého magistrátu Lucie Sládková.
Zavlažovací vaky jsou několika typů.
Mají životnost pět až deset let. Menší
jsou na 57 litrů vody, větší na 90. Dají se
různě spojovat a tak lze zavlažit i poměrně velké stromy s mohutnými kmeny.
Takto se rozhodlo zachránit své stoleté
lípy na náměstí Míru město Nový Bor.

Zavlažovací vaky v Turnově.
FOTO | TURNOV.CZ

Mezi největší uživatele
vaků patří Karlovy Vary.

Starosta Nového Boru Jaromír Dvořák
kontroluje naplnění zavlažovacích vaků
u stoleté lípy na náměstí Míru. FOTO | T. LÁNSKÝ
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Obec Horní Moštěnice leží v bezprostřední blízkosti okresního města Přerov, na silnici 1. třídy
spojující Přerov s Hulínem a Zlínem. obec má zpracován a schválen územní plán od roku 1994,
který se v současné době aktualizuje do digitální podoby. obecní úřad v souladu s územním plánem ovlivňuje podobu nové zástavby, která se v posledních letech rozšířila. Je zde
moderně zrekonstruovaná základní devítiletá škola, kterou navštěvuje 230 žáků, tři oddělení mateřské školy a oddělení mikrojeslí. Dále v obci bylo v posledních letech vybudováno
centrální bezbariérové zdravotní středisko pro obvodního, dětského a zubního lékaře. V obci
funguje pošta, kino, místní knihovna, 3 obchody s potravinami, z toho jedna večerka, tři hospodská a jedno restaurační zařízení a občerstvení a další široká škála drobných živnostníků.
V obci jsou tři prameny minerálních vod – dva oficiální. Nejznámější je„Hanácká kyselka“.
Historie: První písemná zmínka o obci pochází
z roku 1141, kdy obec náležela arcidiakonátu přerovskému. Název obce pochází z dávné minulosti,
kdy v době Velkomoravské říše tudy procházela
cesta spojující Velehrad s Přerovem a Olomoucí.
V té době zde byla řada močálů a bažin, proto
musela být cesta tvrzena, aby mohla být sjízdná.
K tvrzení cesty se používalo proutěných otýpek
tzv. moštin. Podle toho pak byla pojmenována
obec. Řeka Moštěnka, která protéká obcí, nesla v minulosti jméno „Stvola“ což je druh vrby.
V dávných dobách byly břehy řeky hojně lemovány touto vrbou, a proto dostala název„Stvola“.
www.hornimostenice.cz
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Týden v kabině
pod hladinou
Dva potápěči vytvořili
ve slověnickém lomu
český rekord v pobytu
pod vodou.
JAKUB BARTOŠ
LIŠOV | Když se po sedmi dnech vynořují, nestíhají se ani rozkoukat a vítá je
sprcha šampaňského. Do ní propukne
několikavteřinový potlesk, který rozezní zatopený lom nedaleko Lišova na
Českobudějovicku. Právě v tu chvíli se
také zastavuje časomíra, která zaznamenává nový český rekord v době strávené
pod vodou. Výsledek: 7 dní, 14 minut
a 30 vteřin.
„Nejhorší byla vlhkost. Je všude. Jdete do spacáku, je mokrý. Dostali jsme
deníčky, abychom si zapisovali poznámky, ale byly tak mokré, že se do nich nedalo psát,“ usmívá se krátce po vynoře-

ní 44letý instruktor a lektor potápění na
Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy David Vondrášek.
Podvodní kabinu v zatopeném lomu
Slověnický mlýn sdílel sedm dní se
svým kolegou z univerzity Václavem
Gabrielem.

7

dní, 14 minut a 30 vteřin
vydrželi pod vodou dva
potápěči v kabině v lomu.

Oba muži zahájili vynoření už předchozí den v půl jedenácté. Během něj kroužili ve spirálách a zbavovali se dusíku z kostí, tukových zásob či mozku. Celé vynoření zabralo více než hodinu a půl. Dalších
zhruba 45 hodin bude trvat, než se těla
obou potápěčů zbaví dusíku kompletně.
Po celou dobu na sebe musí dávat pozor.
„Chmury pod vodou nepřišly. Poprvé
se mi ale stalo, že jsem se šel z nudy potápět, jako bych vyrazil na procházku.
Těšili jsme se na každou návštěvu, kte-

Potápěči strávili týden ve slověnickém lomu.
rá přišla,“ přiznává 27letý Gabriel. Oba
muži si pod vodou připravovali instantní jídlo, podnikali výlety mezi ryby
a také hodně spali. Denně až deset hodin. Kromě toho ale testovali také různé
experimenty.
„Zkoušeli jsme jemnou motoriku například tak, že si vezmete kuličku do
pinzety a dáváte ji do velmi malé dírky,
nebo jsme montovali šroubky a počítali
čas. Všechno ještě není vyhodnocené,
ale vypadá to, že nejsme schopni prokázat nějaký rozdíl,“ zmiňuje Vondrášek.
V desetimetrové hloubce také zkoušeli pít čepované pivo. Tým musel vyřešit
dopravu sudu pod vodu a samotné čepo-

vání. „Aby se potápěči dostali k pivu,
museli k tomu použít speciální výčepní
zařízení vycházející z historické pípy,
kdy je tekutina ze sudu vytlačována za
použití ruční pumpičky. Ukázalo se, že
pivo pod vodou čepovat lze, ale nepění.
Respektive pění velice málo a bublinky
stejně hned splasknou. Není divu, když
v kesonu je dvojnásobný tlak než na hladině. Kvalita a teplota pěnivého moku
však hloubkou nijak neutrpěla,“ vylíčil
mluvčí projektu Czech Aquanaut:
OneWeek Jiří G. Souček. Nad prodloužením rekordu asi budou přemýšlet.
„Teď jsem ale hlavně rád, že jsem venku,“ dodává s úlevou zkušený potápěč.
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CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si během minuty nabídku
ﬁnančních produktů z celého trhu.

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Automobilový průmysl

Gastronomie, pohostinství, cest. ruch, ubytování

Automechanik

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Recepční

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

26 000 - 31 000 Kč / měsíc

Kongresový pracovník

Automechanik na Vyšehradě

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Recepční - denní/noční

Operátor ve výrobě - mzda až 27.000 Kč…

23 500 - 27 000 Kč / měsíc

Číšník/servírka na snídaně a banquetové akce

P
ík éč
l
Více na www.jobdnes.cz

(AŽ 25 000 KČ) 22 000 25 000 Kč /

ě í

Tvůrčí práce, kultura, umění

d

17 000 - 20 000 Kč

ž 40 000 Kč

35 000 40 000 Kč /

ě í

Automobilový průmysl

Event manager
Masér/ka

K h ř l
í
i
Více na www.jobdnes.cz

14 740 Kč / měsíc

Automechanik

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

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

26 000 - 31 000 Kč / měsíc

Maséři (kromě odborných masérů ve…

15 000 - 20 000 Kč / měsíc

Automechanik na Vyšehradě

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Maséři (kromě odborných masérů ve…

20 000 - 22 000 Kč / měsíc

Operátor ve výrobě - mzda až 27.000 Kč…

23 500 - 27 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Ž
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FOTO | MAFRA
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MAMOGRAFICKÝ SCREENING
R

akovina prsu je nejčastějším
zhoubným
onemocněním žen ve vyspělých zemích Evropy
a Ameriky. Ročně je diagnostikováno v České republice přes 7000 nových
případů rakoviny prsu
a naprostá většina žen se
uzdraví. U většiny nových
onemocnění je nádor objeven v časném stádiu, což
usnadňuje léčbu. Za včasný
záchyt tohoto nádorového
onemocnění můžeme poděkovat mamografickému
screeningu, který v České
republice existuje již více
než 15 let. Přesto ale existuje mnoho žen, které rakovinu prsu ignorují a na prevenci nechodí vůbec.
Některé ženy jsou bohužel
zvláště v poslední době ovlivněny nevědeckými články,
které zpochybňují přínos
mamografie pro včasný zá-

chyt rakoviny prsu a nabádají
k náhradě mamografického
vyšetření jinými metodami,
které ale bohužel k včasnému
odhalení nádorového onemocnění nevedou. Rozhodla
jsem se ve stručnosti reagovat
na nejčastější dotazy žen, se
kterými se jako vedoucí lékař
screeningového centra (MAMMACENTRUM Olomouc) setkávám v denní praxi.
Je mamografie nebezpečná? Může mamografický
screening napomáhat vzniku rakoviny prsu?
Dávka rentgenového záření,
kterou žena obdrží při mamografickém vyšetření je minimální, nevede ke vzniku nádorového onemocnění, stejnou dávku
záření jako při mamografii
obdržíte za 10 dní z pří-rodního pozadí. Benefit včasného
záchytu nádoru při mamografii
je vědecky podložený v mnoha
studiích a naprosto vyvažuje

jakékoliv riziko. K tomuto závěru dospěla i Iniciativa Evropské
komise k rakovině prsu, která
k problematice mamografie
vydala pro evropské státy stanovisko a doporučení.
Lze mamografii nahradit
ultrazvukovým nebo jiným
vyšetřením?
Mamografie je jediné vyšetření, které vede k včasnému
odhalení rakoviny prsu.
Na
mamografickém
snímku je jedinečné to,
že může zobrazit už
přednádorové stavy
a minimální nádory,
které jsou ve svém
vývoji na samém
začátku a nezakládají v těle metastázy. Mamografii u žen
ve screeningovém věku
(od 45 let) nelze nahradit
ultrazvukovým vyšetřením,
to je vhodné pouze v některých případech jako doplňující
vyšetření k mamografii. Vůbec
už nelze mamografii nahradit
metodami jako je termografie
nebo MEIK (elektroimpedanční mamografie). Použití těchto
vyšetřovacích metod může
vést k zanedbání rakoviny
prsu a ke zbytečnému úmrtí
ženy.
Je nutný při mamografii
krční límec na ochranu štítné žlázy před zářením?
U mamografie nehrozí žádná
radiační zátěž štítné žlázy, takže se límce u mamografi e nepoužívají. Při snímkování zubů
je to něco jiného, tam je krční
límec na ochranu štítné žlázy
vhodný.

Může úraz prsu způsobit
rakovinu prsu?
Úraz nikdy není původcem
rakoviny. Často se však stane,
že si žena náhod¬ně po nějakém úrazu všimne, že v prsu
něco má, a přisuzuje to pak
poranění prsu.

Může žena v těhotenství
a při kojení onemocnět rakovinou prsu?
Bohužel i v graviditě a při kojení dítěte můžete rakovinou
prsu onemocnět, ačkoliv kojení má jednoznačně ochranný
vliv na prs a čím déle žena kojí
a čím má více dětí, tak tím více
si snižuje do budoucna riziko
vzniku rakoviny prsu. Takže
pokud si žena během gravidity či laktace nahmatá bulku
v prsu, je vhodné přijít na vyšetření. Místo mamografi e se
u mladých žen v těhotenství
a při kojení používá vyšetření
ultrazvukem.
Mohou ženy se silikonový-

mi implantáty absolvovat
mamografické vyšetření?
I ženy se silikonovými implantáty se účastní mamografického screeningu. Implantát
není ohrožený při mamografii
prasknutím, je zhotovený tak,
aby stlačení prsu při mamografii vydržel.
Poškozuje stlačení prsu při
mamografii prs a může vyvolat rakovinu?
Stlačení (komprese) prsu
je sekundová záležitost, není příjemná,
ale není tak bolestivá, aby byla důvodem k odmítnutí
vyšetření. Stlačení
při mamografii prsní
tkáň v žádném případě nepoškozuje a vůbec už nevede ke vzniku
rakoviny prsu. Prs je velmi
odolným orgánem, který
i po velkých úrazech (př. autohavárie) se velmi dobře zhojí.
Může používání deodorantů a antiperspirantů způsobit rakovinu prsu?
Tento mýtus vznikl pravděpodobně na základě jedné malé
britské studie, kdy vědci našli
ve vzorku dvaceti rakovinných
tkání stopy parabenu, což je
konzervační látka používaná v kosmetice a obsažená
i v deodorantech. Výzkumy
ale zjistily, že malé množství
parabenů, které se do těla
uvolňuje při používání antiperspirantů, je v těle za účasti
enzymů a podkožních tukových buněk poměrně rychle
odbouráváno a vznik rakoviny
prsu nevyvolává.

MAMMACENTRUM Olomouc od 5.8.20109 ordinuje na nové adrese v nových moderních
a bezbariérových prostorách na adrese Nezvalova 987/1, 77900 Olomouc
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Téma: Když
špatně spíme,
budí se nemoci

V

ětšina z nás prospí zhruba třetinu života, i díky tomu spánek považujeme za naprostou samozřejmost. Jeho význam je
ale mnohem větší, než si většina
z nás připouští. „Spánek je důležitý
pro psychické a fyzické zdraví, i pro
učení dovedností všedního dne. A
jeho nedostatek souvisí s celou
řadou vážných onemocnění,“ říká
docentka MUDr. Iva Příhodová
z Neurologické kliniky 1. LF UK a
VFN v Praze. Dlouhodobým nedostatkem spánku trpí 30 % dospělé
populace. Dospělí do 65 let, kteří
sedm dní v týdnu spí méně než pět
hodin denně, mají o 65 % vyšší míru
úmrtnosti (o 25 % vyšší riziko je ale
i u lidí, kteří spí příliš). Se špatným
spánkem souvisí i řada nemocí, od
depresí přes obezitu až po cukrovku. Jak špatný spánek souvisí s Alzheimerovou chorobou, tedy nejčastějším typem demence? Platí, že
kdo méně spí, ten rychleji hubne?
Více čtěte v pátečním vydání týdeníku Téma.
INZERCE

Česká republika

Přechod mi vzal tříčárkované
cé, s operou končím, říká diva
ČR | Pěvkyně Dagmar Pecková (na
snímku) před časem otevřeně promluvila o tom, o čem ženy většinou mlčí.
Oznámila, že končí s operou, protože se
jí kvůli menopauze změnil hlas. Čas,
který získala, věnuje svým novým projektům, jakým je například festival Zlatá Pecka na konci prázdnin v Chrudimi.
Dagmar Pecková se s ničím nepáře.
Když cítila, že její zpěv už nezní z jeviště jako dřív, se zpíváním v opeře jednoduše sekla. „Přechod mi vzal nahoře celou kvartu. I tříčárkované cé, které jsem
kdysi měla naprosto suverénní, je pryč.
Ale nejde jen o to, důležitá je také síla
hlasu. Postavíte se před stodvacetičlenný orchestr a teď zaduj. Tak jsem zadula
a zjistila, že ten mocný hlas už vůbec
tak mocný není.“ Šlo to prý docela rychle. Zatímco dřív si bývala svým hlasem
absolutně jistá, najednou jí stálo velké
úsilí a nervy, aby se doškrábala tam,
kam potřebovala. A jít na jeviště s tím,
že neví, zda to vyjde? „Proč bych se po
třiceti letech na světových scénách
takhle trápila? Callas nebo Destinnová

byly v mém věku už
dávno mrtvé,“ říká
pěvkyně s upřímností sobě vlastní a dodává, že si stejně spousta kolegů myslí, že s
operou skončila proto, že už nemůže.
„Kdyby se ale zamysleli, přišli by na to,
že vzhledem k tomu,
jak působí ženské hormony na tělo,
bylo moje rozhodnutí naprosto logické.“ Dagmar Pecková ale stejně nikdy
nebyla typická operní diva, proto by se
dalo říci, že ji menopauza tedy svým
způsobem osvobodila. Podle jejích slov
má konečně čas a prostor dělat věci, které vždycky chtěla. Třeba písňový repertoár, jenž jí byl vždycky blízký. Zkouší
i nové cesty, otevírají se jí nové dveře.
Za těmi novými dveřmi se objevil například hudební festival Zlatá Pecka,
který Dagmar Pecková pořádá v Chrudimi již potřetí. Vypukne za pár dní a letošním hlavním motivem je Dvořákova

hudba a Rusalka. „Operu chystáme koncertně v chrudimských klášterních zahradách, budeme promítat i film, ve kterém Rusalku hrála Magda Vášáryová.
Ta mi slíbila, že přijede. Potom bude
Rusalenka, což je představení pro rodiče s dětmi. Kromě hlavních velkých
věcí mám totiž v rámci festivalu dva
projekty – podporu mladých začínajících pěvců. Dávám jim interpretační
kurzy a další rok je pak při otvíracím
koncertu obsazuji do menší role po
boku nás, zkušených. Druhý projekt se
také týká mladých, ale hudebníků. Letos tam mám dvě obrovsky nadějné děti
z Pardubického kraje, varhaníka a akordeonistu,“ říká zpěvačka, kterou před
několika lety postihl syndrom vyhoření.
„Už ale zase jedu na sto padesát procent od rána do večera. Když nemám
koncert nebo představení, něco píšu
nebo čtu, chodím na schůzky, organizuji festival. A také svůj program. Zrovna
teď jsem musela během krátkého času
vymyslet program až do roku 2024.“
LUCIE ŠILHOVÁ

Olomoucký kraj
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Vojenský říz slibuje podívanou
Olomouc hostí jubilejní
25. ročník Mezinárodního
festivalu vojenských
hudeb. Přehlídka se
uskuteční v pátek
30. a v sobotu 31. srpna.
DALIBOR MAŇAS
OLOMOUC | Zvuk vojenských hudeb
rozezní Horní náměstí i chrám svatého
Mořice v Olomouci. Přehlídku s atraktivním programem organizuje Posádkové velitelství Praha a město Olomouc.
Festival představuje muzikantský
um, pestré uniformy i náročné pochodové sestavy. „Svou programovou strukturou, zájmem diváků a dlouholetou odezvou zahraničních vojenských hudeb si
festival vydobyl pozici v kalendáři podobných akcí v Evropě,“ řekl Kamil Mezihorák, hlavní inspektor vojenských
hudeb Armády ČR.
„Čtvrtstoletá tradice festivalu i zájem
diváků ukazují, že má v Olomouci skvělé podmínky a armáda dlouholetou pod-

Mezinárodní festival vojenských hudeb se v Olomouci s přestávkami koná
již od roku 1992. 21. 8 a 1. 9. vojáci zahrají i v Kroměříži.
FOTO | ARCHIV MAFRA
poru. Vystoupení špičkových domácích
i zahraničních vojenských souborů je
každoročně velkou podívanou – a letošní dramaturgie festivalu to potvrzuje,“
ocenil akci primátor Mirek Žbánek.
Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení Vojenského uměleckého souboru
Ondráš, který se představí s vystoupením „Krajinou času“, koncert Vojenské
hudby Olomouc s operním a muzikálo-

vým zpěvákem Danielem Hůlkou či vystoupení orchestru holandského Královského letectva nebo vojenskou hudbu
z Lotyšska a Slovenska.
„Po roční pauze se v Olomouci představí Ústřední hudba Armády ČR, která
rozezní chrám sv. Mořice. Zpestřením
bude exhibiční vystoupení vojáků Čestné stráže Armády ČR a Čestné stráže
prezidentky Slovenské republiky. Divá-

kům se na Horním náměstí předvede
i motorizovaná jednotka policie a vojenské policie,“ popsala mluvčí magistrátu
Radka Štědrá.
„Olomouc jako pevnostní město pojí
s armádou bohatá historie a festival, který je koncipován jako společensko-kulturní projekt, toto propojení připomíná,
ale zároveň zajímavě oživuje město na
konci turistické sezony,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Záleská.
Festival začne v Olomouci na Horním náměstí v pátek 30. srpna ve 14.00
vystoupením souborů mažoretek. Chrámový koncert v kostele sv. Mořice je na
programu v 18.00. „První festivalový
den vyvrcholí v 19.30, kdy se představí
Vojenská hudba Olomouc s Danielem
Hůlkou, a program na Horním náměstí
uzavře Vojenská hudba Nizozemska,“
popsala mluvčí.
V sobotu od 10.00 se na Horním náměstí koná přehlídka vojenských hudeb. „Vystoupí na ní Vojenská hudba
Slovenska, Vojenská hudba Lotyšska,
Vojenská hudba Nizozemska, domácí
Vojenská hudba Olomouc a Ústřední
hudba Armády ČR. Ve 12.15 akce vyvrcholí společným koncertem,“ dodala.

INZERCE

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

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

Zámek Čechy pod Kosířem, Vlastivědné muzeum v Olomouci a Olomoucký kraj
Vás pod záštitou Mgr. Dalibora Horáka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje,
zvou na

Tel.: 724 286 137

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

Open-air

Zámecký ples
v romantickém stylu

Sobota 24. srpna 2019
od 19 hodin v prostoru u zámecké oranžérie
Vstupné 250 Kč

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 • 601 276 276

www.smv.cz

Předprodej: zámek Čechy pod Kosířem, Vlastivědné muzeum v Olomouci a kancelář FTL v Prostějově
Více informací na tel. 773 784 110, www.zamekcechy.cz nebo na www.facebook.com/zamekcechypodkosirem

22

www.5plus2.cz

Anglický ﬁlozof Francis Bacon: Chování si lidé předávají navzájem..

Tajenka: ...jako nemoci.
INZERCE

Olomouc, Šumperk a Jeseník
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Že už končím? Já vám dám!
Šumperský rodák Michal Vepřek se nesmazatelně zapsal do historie fotbalové Olomouce
JAN DOČKAL
OLOMOUC | Dcerky hodí do kroužků,
pak je vezme do kina na Lvího krále.
Když Michal Vepřek nemusí, o fotbal
se doma v Nedvězí vůbec nezajímá.
„Raději lepím modely,“ povídá šumperský rodák. Avšak ví, že ve čtyřiatřiceti
hraje důležitou sezonu, po které končí
jeho kontrakt v Olomouci. Navíc po letech přišel o kapitánskou pásku a přibyla silná konkurence. Sveřepý holohlavý
levý bek se nestresuje, vždyť míří mezi
legendy Sigmy. Tuhle poctu si zajistil
nejen tím, že celou kariéru – až na pár
hostování – strávil v mateřském klubu,
ale především mu úchvatnou brankou
ve finále českého poháru před sedmi
lety trefil první trofej v historii.
Jak jste přijal, že tým si zvolil za nového kapitána Víta Beneše?
Jsem docela i rád, ubylo mi několik starostí, povinností. Jako kapitána máme
správného chlapa. Na jednu stranu mě
to trochu zamrzelo, lhal bych, kdybych
řekl, že ne. Víťa Beneš byl jednoznačný
favorit. Sám jsem mu dal hlas.
Dlouho jste neměl v Olomouci konkurenci, teď přišel zkušený Milan
Kerbr. I tohle vítáte?
Je to pro mě dobře, přece jen už nejsem
nejmladší. Když se podívám, tak za
mnou tam dlouho nebyl nikdo. Je to příslib i do budoucna. Kdo z nás bude lepší, bude hrávat.
Hrajete o svou budoucnost?
Každá sezona je důležitá. Buď smlouvu
dostanu, nebo ne.
Necítíte se jako poslední mohykán?
Z týmu, který v roce 2012 vyhrál český pohár, jste zůstal jen vy a Martin
Hála, který v plzeňském finále proti
Spartě nastoupil až v nastavení.

Je to mazec. Není to tak dlouho a všichni jsou pryč – skončili, nebo hrají jinde.
Kromě Háliče zůstal ještě Aleš Škerle,
který nám dělá vedoucího. Utíká to až
moc rychle.

Sebevědomí se hodí.
Může jim to pomoct, ale ať ukážou na
hřišti, jestli na to mají, nebo ne. Hubou
na to má skoro každej.
Až na pár hostování jste celou kariéru strávil v Olomouci. Nepřišla lákavá nabídka?
Tím, jak jsem si musel šanci vypracovat
po hostováních, si víc vážím, že jsem
tady a mám veškeré zázemí, než se někam stěhovat. Když byla možnost dvakrát odejít, tak mi to bohužel nebylo dovoleno. Malinko lituju, že jsem nezkusil něco jiného, ale to už je hodně dlouho.

Vybavuji si, jak jste v Sigmě začínal,
a teď...
... končím? Já vám dám, ještě mám čas!
Kolik času?
Nevím, rozhodující bude zdraví, potom
výkonnost. Mě fotbal baví, mám z něj
radost. Kdybych ji neměl, tak to už dělat nebudu.
Co vás na fotbale nejvíc baví?
Adrenalin, soudržnost týmu, která se pozná, když se nedaří. To se ve sportu i životě teprve ukážou charaktery, jaké
jsou.

Kam jste mohl zamířit?
Druhá bundesliga, šest let zpátky.
Když potřebujete od fotbalu vypnout, jdete si lepit modely?
Hlavně lodě. Ale plné poličky nemám.
Čtu si taky motivační knihy nebo vezmu holky vlakem do hor, do lesa. Fotbal mě doma vůbec nezajímá. Že bych
musel sledovat Ligu mistrů? To ne.

Sigma si vás vytáhla ze Šumperku,
blízko jste měl i do Baníku.
Měl jsem na výběr, ale zvolili jsme Olomouc. Ve čtrnácti si mě vzal trenér Pavel Tököly. Ze začátku to bylo náročné,
dva roky jsme dojížděli každý den.
Za tmy vstávat a za tmy se vracet. Ale
není dobré přijít ke všemu jako slepý
k houslím.
Studoval jste cestovní ruch. Kdyby
nevyšel fotbal, tak byste teď prováděl turisty po Kypru?
Tenkrát jsem potřeboval maturitu.
A v roce 2006 jste už přišel
z B-týmu do ligové kabiny.
Na poslední tři zápasy za trenéra Uličného. Měl jsem obrovský respekt ke starším hráčům. Splněný sen. Už dostat se
do béčka bylo těžké, dostali se tam jen
jeden dva hráči, víc ani náhodou. A do
áčka? To bylo něco! Byl tam Michal Kovář, Tomáš Randa, každý k nim vzhlížel. Obrovské osobnosti.

Ani krásný gól z finále poháru proti
Spartě si nepustíte?
To by mě ani nenapadlo.

Michal Vepřek

FOTO | MAFRA

A teď mi určitě povíte, jak jsou ti
mladí dnes oprsklí.
Šíleně!
Ahoj, vezmu si tvůj flek?
Asi takhle to funguje. Velká změna. My
jsme museli projít třetí ligou – Lipová,
Uničov. Každý něčím. Dnes si kluci
z dorostu myslí, že můžou hrát rovnou
v áčku. Pak vidí, že to tak úplně jednoduché není.

Nebyl to váš top zážitek v kariéře?
Větší byl zápas doma se Sevillou; vyprodaný stadion a hráli jsme dobrý fotbal,
vyrovnaný.
Čeho chcete v sezoně dosáhnout?
Přilákat lidi na stadion, aby stáli za
námi, to by bylo asi nejvíc. A věřím
tomu, že máme kádr na to, abychom hráli kolem šestého místa.
A dopřát si ještě zážitek jako se Sevillou?
To by byla krásná tečka. Pak můžu provádět turisty na tom Kypru...

INZERCE

Navštivte nové koupaliště
Vrahovice

www.dsp-pv.cz

Krasická 6, Prostějov

tel.: 582 330 895
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KUPON NA SLEVU

-15
při nákupu

%

Platí pouze do 31. 8. 2019!

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

máme

největší výběr

koberců, PVC a vinylu

bytové PVC

nabízíme také v šířích

5m

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

Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí

Poradenství
a individuální přístup

Ř
Řezání podlahové
k
krytiny na míru

O
Obšívání
k
koberců

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

V
Vaše
zboží Vám
d
dovezeme po celé ČR

BRENO.cz

K
Koberec i PVC Vám
p
profesionálně položíme

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

