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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

Václav Neužil

pro důchod
bez starosti

Autoři
pohádek
nesmí dělat
z dětí blbce

23. 8. 2019

233 321 850
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Malysz pomáhá bratrům
Světová skokanská legenda se pustila do záchrany harrachovských můstků

KRÁSNÁ NEZNÁMÁ

Liberecký kraj láká turisty
na nové cíle
... str. 25

BIZARNÍ ZÁVISLOST

Sluneční paprsky jsou jako
droga, ohrožují život ... str. 8

Můstky v Harrachově podpořili Pavel Ploc, Jakub Janda, Adam Malysz a Dalibor Motejlek.
MILOSLAV LUBAS
HARRACHOV | Kdyby se všichni čtyři
sešli v dobách své slávy na nájezdové
věži skokanského můstku v Harrachově, fanoušci lyžování by zaplesali. Legendy skoku na lyžích Polák Adam Malysz a Češi Pavel Ploc, Jakub Janda
a Dalibor Motejlek jsou ale ze tří hvězdných sportovních generací, takže si spolu zaskáčou leda tak přes potok.
A přece se minulý týden potkali
v Harrachově, aby se stali tvářemi sbírky na obnovu chátrajících můstků pod
Čertovou horou. Vyhlásil ji Lyžařský
a turistický Bucharův klub, poněvadž
už nevěděl, co jiného udělat pro záchra-

nu českého skoku na lyžích. Svou snahu odůvodnili patrioti z Krkonoš vyhlášením, kde mimo jiné stojí: „Liknavost
pověřených státních, ale i regionálních
a místních autorit nás přivedla k akci,
pro někoho možná nevýznamné a šíle-

500

milionů korun si
vyžádá obnova
skokanského areálu.

né, ale pro nás nadšence reálné.“ Netrvalo ani měsíc a harrachovští lyžaři získali
pro svou věc jednoho z nejlepších skokanů světové historie, čtyřnásobného
mistra světa na velkém a středním můstku Adama Malysze.

FOTO | MILOSLAV LUBAS

„Češi jsou pro mě jako bratři. Když
za mnou přišli, abych jim pomohl, neváhal jsem,“ řekl Malysz, vítěz Intersportturné, Světového poháru a čtyřnásobný
olympijský medailista. „V Harrachově
jsem nechal celé srdce, na velkém a mamutím můstku jsem tady zažíval nejkrásnější chvíle. Loni jsem byl v Harrachově s rodinou a když jsem můstky viděl, řekl jsem si, že není dobře, jak vypadají. Chtěl bych, aby se to změnilo
a mohli se sem vrátit polští skokani i jejich fanoušci.“
Malysz prohlásil, že bude dělat v Polsku sbírce reklamu. Stojí za ní Lyžařský
a turistický Bucharův klub.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 27

TELEVIZNÍ PODZIM

Roden vyšetřovatelem, živelná
Jandová v talkshow
... str. 10

NÁROD CHALUPÁŘŮ

Kvůli chatě se Češi udřou, ale
míří tam i za sexem ... str. 12 a 13
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Farmářovy kalendáře. Kronika
počasí, které se překotně mění
Slovo rozblázněné
napadá farmáře Josefa
Šourka, když mluví
o počasí. Ještě nikdy
nezažil dva roky po
sobě s tak suchými léty.

týká Šourek. „Třeba největší zima bývá
obvykle kolem třetí hodiny ráno.“
Zásluhou mokrého května byla na Filouně ucházející první senoseč. Druhá
však přinesla jen asi třetinu obvyklého
množství sena. „Abychom udělali ještě
třetí seč, musel by se stát zázrak,“ upozorňuje Šourek. „Na loukách rostou jen
takové chlupy, sotva na pastvu.“

V celé vesnici byla tři auta.
Teď je má jedna rodina

MILOSLAV LUBAS
JIZERSKÉ HORY | Bezmála před padesáti lety začalo Josefa Šourka živit zemědělství. Farmář z Plavů v Jizerských
horách se mu věnuje od konce studií.
Dlouho sleduje také počasí. Dvacet osm
let si údaje o něm zapisuje každý den do
kalendářů. Jsou pro něj studnicí vědomostí, které se mu hodí při hospodaření
na rodinné farmě Filoun.
Šourek nepamatuje, aby v létě nastalo tak velké sucho a horko dva roky po
sobě jako loni a letos.
„V posledních dvou rocích se počasí
podobá. Loni ale bylo sucho ještě horší
než letos. Vůbec poprvé v historii nám
vyschl pramen, z něhož napájíme mladý dobytek,“ tvrdí Šourek. „Letos je
podzemní vody víc díky sněhu, kterého
v zimě napadlo hodně. Pomohl také deštivý květen. V červnu ale spadlo jen čtyřicet litrů srážek na metr čtverečný
a v červenci čtyřicet tři litrů. Ve vedrech a větru se voda ze země navíc rychle odpařovala.“

Josef Šourek z rodinné farmy Filoun dokáže mluvit o počasí jako málokterý
člověk v Jizerských horách. Má doma i meteostanici.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
A výsledek? Když farmář na začátku
srpna hrábl do bramborového pole, připomínala mu hlína popel. Usychající
natě ležely na zemi jak schlíplé. „Na záchranu jakés takés úrody brambor bychom potřebovali v srpnu nejlépe dalších padesát litrů na metr čtverečný,“
uvádí Šourek. „Kdyby ale měly vodu
přinést bouřky s krupobitím, tak ať raději ještě nějaký čas neprší vůbec.“
Farmář si je jistý, že se v posledních
pěti letech dějí s klimatem neobvyklé
věci, jež tady předtím nebyly.
„Počasí je rozblázněné. Dříve jsem
dokázal při pohledu na nebe docela přesně odhadnout, kdy a kde začne pršet
nebo bouřit. Poslední dobou se mraky

stáčejí často úplně nevyzpytatelně,“
říká Šourek. „Překotné změny dělají
problémy také profesionálním meteorologům. Něco předpoví, ale za tři hodiny
je všechno jinak.“
Farma Filoun se rozkládá pod 578 metrů vysokou Mikšovou horou na okraji
Jizerských hor. „Záznamy o počasí si
dělal už můj táta, i když jsme za komunistů mohli mít na Filouně jen záhumenek,“ říká Šourek. Jeden z jeho synů teď
obhospodařuje 90 hektarů půdy, druhý
vede na farmě rodinný penzion.
„Před více než deseti lety jsem si koupil meteostanici. Během dvaceti čtyř hodin zachytí nejnižší a nejvyšší teplotu
a také sněhové a dešťové srážky,“ podo-

Farmář si v posledních letech všímá nezvyklých výkyvů počasí. „V zimě naměřím jeden den minus dvacet a druhý den
plus dvanáct stupňů,“ uvádí. „Když vedro dřív ukončila bouřka a ochladilo se,
oteplovalo se týden. Teď jsou tropy
hned druhý den. Dřív bych musel jet na
prvního máje políbit ženu pod kvetoucí
třešeň do tepla k Turnovu. Teď třešně
odkvetou u nás v horách v dubnu.“
Pokud přemýšlí o příčinách současných klimatických změn, napadá ho kromě jiného houstnoucí letecká a automobilová doprava. „Nad námi nevede žádný významný letecký koridor. Ale někdy napočítám ve vzduchu až jedenáct
dopravních letadel. Přitom jedno spálí
na sto kilometrů tunu paliva,“ tvrdí Šourek. „Pamatuji ještě časy, kdy v Plavech
byla jen tři auta. Jedno po továrníkovi
Brůnovi v textilce, jedním jezdil doktor
Windisch a třetím táta. Teď má tři auta
někdy jen jedna rodina.“

Tři vrty zachraňují vodu. Potok nestačil
SEMILY | Lidé ze Semil a okolí byli dosud závislí jen na vodě z potoka Vošmenda, jež tekla do úpravny v Příkrém.
Tam se měnila na pitnou. Jenže dlouhodobé sucho začalo působit i na Vošmendu. Voda začala mizet.
Nepříznivou situaci zvrátily tři hloubkové vrty, díky nimž se lidé na Semilsku nemusí bát, že kvůli suchu nepoteče
z kohoutků pitná voda.
„Průtoky potoka se začaly snižovat
až ke kritickým hranicím. Pro každodenní zásobování to sice bylo dostačující,
ale kdyby stejný vývoj pokračoval dál,
tak by během roku či dvou let nastal skutečný a skoro neřešitelný problém se zásobováním pitnou vodou. Nalezení ná-

hradního zdroje pro Semilsko se proto
pro nás stalo absolutní prioritou,“ řekl
Milan Hejduk, ředitel Vodohospodářského sdružení Turnov.
K jejich hloubení přistoupilo Vodohospodářské sdružení Turnov a vrty
mají v budoucnu sloužit jako doplňkový zdroj pitné vody pro Semily. Náročnou, tři roky připravovanou akci právě
sdružení dokončilo. Dovážet do vodojemů nad Semily vodu odjinud by podle
něj bylo při takové velikosti města extrémně náročné. Sdružení proto vsadilo
na myšlenku nových vrtů vyhloubených co nejblíže k úpravně.
Pro napojení na úpravnu jsou aktuálně využity tři vrty. Ty jsou dnes připra-

Voda z vrtů vede do úpravny
v Příkrém.
FOTO | ARCHIV VHS
veny na plnou potřebu výroby pro celé
Semilsko.
Celá akce přišla na devět milionů korun. Dvěma miliony přispěl Liberecký
kraj, tři miliony poslal Státní fond život-

ního prostředí. „Náhradní zdroj pitné
vody je pro nás zcela zásadní a důležitý
pro celé město a další obce. V době hrozícího sucha máme nyní velmi kvalitní
podzemní vodu,“ řekla starostka Semil
Lena Mlejnková.
Vodohospodářské sdružení Turnov
chtělo při tomto prvním pokusu získat
potřebné zkušenosti pro další připravované hloubkové vrty v jiných obcích
svazku.
„Kvůli nedostatku vody se v současné době dokončuje devadesátimetrový
vrt v Troskovicích. Plánuje se výstavba
nového vrtu pro Rovensko a okolní
obce. Tam je plán jít až do stometrové
hloubky,“ dodal Hejduk.
(ad)

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628 ■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Vedoucí krajské redakce
MAFRA: Jana Pšeničková, jana.psenickova@mfdnes.cz ■ Editor: Miloslav Lubas, miloslav.lubas@mfdnes.cz ■ Vedoucí krajské inzerce: Věra Novotná, tel.: 725 397 267,
Vera.Novotna@mafra.cz. ■ Distribuce 5plus2: distribuce@5plus2.cz ■ Krajská redakce: OC Forum, Soukenné náměstí 2a/669, 460 01 Liberec ■ Inzerce: Ilona Vaňková, 734 520 971,
ilona.vankova@mafra.cz
■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné, vychází každý pátek.■ © MAFRA, a.s. 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí
nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání
důvodu nepřijmout inzerci. ■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT.

Jablonecko, Semilsko, Turnovsko

23. srpna 2019 5

S Kachnou dojel až k Jadranu
Fotograf Mladé fronty
DNES Ota Bartovský
dojel na Balkán
vlastnoručně
sestaveným Citroënem
2CV neboli Kachnou.
MARTIN TRDLA
JABLONEC NAD NISOU | Cestu do
Samoboru nedaleko Záhřebu podstoupil nedávno za volantem legendárního
francouzského automobilu Ota Bartovský. Spolu se svým otcem odstartoval
svoji pouť v Jablonci nad Nisou.
Cílem byl obrovský mezinárodní
sraz majitelů a přátel vozu Citroën
2CV neboli Kachny. Vyráběl se mezi
roky 1948 až 1990.
Oba fanoušci motorismu najeli tam
a zpět přibližně dva a půl tisíce kilometrů. Cestou se zastavili na tři dny u Jaderského moře, tři dny pak trávili na obřím
srazu. Bartovský říká, že cesta byla školou předvídání.
Všechno v Kachně musíte dělat
s předstihem. Dřív brzdíte, dřív reagujete na kopec, dříve musíte zatočit volantem, protože hned se nic neděje. Musíte
myslet za ostatní. Bourat se v tom dá
jen jednou, nemá to žádné bezpečnostní
prvky. Lepší je možná se vybourat na
motorce, z té se dá alespoň seskočit,“
svěřuje se Bartovský.
Kdo by čekal nějaké problémy s autem na tak daleké cestě, mýlil by se.
„Jen jednou jsem vytáhl šroubovák,
abych pošteloval karburátor. Tohle auto
se nezavaří, je chlazené vzduchem. Je
však pravda, že tři dny před odjezdem
jsem kolem něj běhal a utahoval všechny šrouby,“ říká fotograf.
Na trase ale oba dobrodruhy zastihlo
několik bouřek s prudkými lijáky.
„Tolik vody stěrače neberou, jsou
dost malé. Museli jsme zpomalit a v tu

Legendární Kachny vytvořily v Chorvatsku pomyslné hejno, které jakoby nemělo konce ani kraje. Jeden z legendárních francouzských automobilů došoférovali na Balkán otec a syn z Jablonce nad Nisou.
FOTO | 3x OTA BARTOVSKÝ
chvíli jsme byli překážkou na silnici. Jedete osmdesátkou, devadesátkou a kolem vás si to auta sviští sto třicet,“ upozorňuje Bartovský. „A kdo říká, že do
Kachny neteče, lže.“
Bartovský si Kachnu sestrojil asi
před šesti lety, protože pro něj jsou jen
dvě automobilové legendy -Volkswagen a Kachna.
„Je to jednoduché, samé šrouby a matičky, takový větší Merkur. Je to však legenda. Když někde parkuji já s autem
z roku 1987 a vedle mě Laurin a Klement z roku 1919, všichni koukají na
Kachnu,“ uzavírá Bartovský.
INZERCE

Ota Bartovský ladí motor své Kachny. Vytvořil ji z jednoho vraku a z náhradních dílů z dalších tří vozů.

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

800 22 33 88
Tak vznikala v Přepeřích v Českém ráji bělostná Kachna, která „doplula“ ze severních Čech až do Chorvatska. Ota
Bartovský ji dával dohromady dva roky.

www.vykupzahotove.cz
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Česká republika

Můžete být pankáč a přitom
Dlouhá léta je oporou Dejvického divadla, ale
zásadního průlomu v kariéře se herec Václav Neužil
dočkal až po třicítce. „Asi jsem typ dlouhozrajícího
vína,“ usmívá se sympaťák, který si v nové výpravné
pohádce Hodinářův učeň zahrál mužskou sudičku.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Televize - film - divadlo. Václav
Neužil jde z role do role. Pohádek ale
dosud na kontě moc nemá. I proto ho
zlákala nová česká pohádka Hodinářův
učeň, která jde do kin. Kladná úloha sudičky ho prý herecky rozhodně nenudila. „Kvůli dobru z vás nemusí být suchoprd,“ říká muž, jehož veškerá koncentrace se nyní upíná k nové roli, která by
mohla být tou životní. V chystaném
snímku Davida Ondříčka se totiž promění v legendárního Emila Zátopka.
Při natáčení Hodinářova učně jste si
prý užil hodně blízkých chvil s divadelním kolegou a kamarádem Jaroslavem Pleslem. A to doslova, protože díky jednomu z kostýmů se z vás
stala i siamská dvojčata. Byla taková blízkost vůbec ještě příjemná?
Je pravda, že s Jardou jsme si říkali, že
kdybychom měli hrát s někým jiným,
mohli bychom s tím mít problém. Být
svázaný pod kostýmem leukoplastí s někým, kdo vám není libý, nebo ho moc
neznáte, by bylo opravdu nepříjemné.
Skutečně jsme si totiž zasahovali do
zón. (smích) Byli jsme takhle celý den,
navíc jsme si nemohli ani odskočit na
toaletu, protože to technicky zkrátka
nešlo. Ale jelikož se s Jardou Pleslem
známe nazpaměť a máme se rádi,
bylo to naprosto v pořádku.

Já sice obecně prezentování jakéhokoli
natáčení coby pohodu, srandu a odpočinek s kamarády nemám rád, ale je pravda, že natáčení Hodinářova učně bylo
zábavné v tom, že se při něm sešli lidé,
kteří se znají hodně dlouho a mají hodně podobný vztah k světu, podobný humor. To bylo skvělé, to je naprostá pravda. Navíc jsme cestovali po nádherných
lokacích – natáčelo se například v Mikulově, na Cuknštejně a také hodně v přírodě. To s sebou ale samozřejmě neslo
fakt, že natáčení provázelo velké cestování, které bylo celkem vyčerpávající.
Potom několik hodin někde sedíte, čekáte a najednou někdo zavolá: „Tak jedeme!“ a vy se musíte během
okamžiku zmobilizovat a
podat
výkon.
Hlavně v tomhle vidím
nároč-

nost herecké profese. Zaplať pánbůh, že
potom jste na place s někým, koho máte
rád. Nechci si ale rozhodně na nic stěžovat. Děláme to dobrovolně a nikdo nás
k tomu nenutí.
Naposledy jste si v pohádkovém
žánru zahrál záporáka, a to v Sedmeru krkavců. Tentokrát se spolu s Ja-

roslavem Pleslem představíte jako
dobré sudičky. Líbilo se vám být tentokrát na straně dobra?
Je pravda, že na rozdíl od Sedmera krkavců, kde jsem hrál takového prince-hajzlíka, tentokrát ztvárňuji opravdu
zastánce dobra. Kladné postavy bývají
u herců méně oblíbené, protože jsou prý
nudné. My jsme ale s Jardou Pleslem
zjistili, že to tak nemusí být. Provázíme
hlavního hrdinu v nejrůznějších situacích, přejeme mu jen to nejlepší a pomáháme mu velmi zábavnou cestou. Zároveň jsme ale cool a velmi sexy! (smích)
Chci tím říct, že dobro nemusí být nudné a nemusí z vás kvůli němu být suchoprd. Můžete být klidně pankáč a sloužit
dobru.
Pohádek se u nás točí stále celkem
dost, ale liší se kvalitou. Co vás dokáže na tomhle žánru odradit? Jinými slovy – jak se dá pohádka zkazit?
Když autoři dělají z dětí blbce a podceňují jejich přirozenou inteligenci a intuici. Když jim servírují něco, co není pravda, protože si myslí, že na pravdu nejsou dostatečně připravené. Když se tím
pádem pak pro mě pohádka stává povrchní a černobílá.
Váš synek je ještě hodně malý, takže hádám, že s ním hrané pohádky
zatím nesledujete. Vzpomínáte si
ale, jaké pohádky jste měl jako dítě
nejraději vy?
Právě takové, v jakých nedocházelo
ke zbytečným zjednodušením. V pohádce by sice dobro vyhrát mělo,
ale cesta k tomu je rozmanitá a těžká. Jako dítě si nesmíte být jisté,
zda to celé dobře dopadne. Musíte být napnuté, bát se o hrdinu
a fandit mu. Pro mě byly takovými pohádkami S čerty nejsou žerty,
O statečném kováři nebo Dařbuján
a Pandrhola. Ty jsem měl moc rád. Se
synem na ně máme ale ještě čas. Zatím
je u Krtečka.

Zábavná pohádka, kamarád na
place, navíc se v ději střídají
nádherné české kouty…
To všechno působí jako natáčení snů. Je ale realita při natáčení skutečně tak idylická?

Václav Neužil
devětatřicetiletý rodák z Plzně
je absolventem brněnské JAMU
■ od roku 2006 je členem souboru
Dejvického divadla
■ objevil se třeba ve filmu Dukla 61,
seriálech Dabing Street či Svět pod
hlavou, nedávno si zahrál sám sebe
v seriálu Zkáza Dejvického divadla
■ jeho ženou je Lenka Neužil Stárková –
sestra Eriky Stárkové, která hrála
transsexuálku Dášu v seriálu Most!
■
■

FOTO | HERMINAPRESS

Pojďme se zastavit ještě u jedné
role. Jak se tak dívám na váš sestřih
– lépe řečeno na pozvolna dorůstající vyholené vlasy nad čelem – musím se zeptat, v jaké fázi je natáčení
filmu o Emilu Zátopkovi, v němž hrajete hlavní roli?
Teď jsem nechával vlasy trochu pustnout, protože jsem měl volno. Ale na
konci srpna se znovu vrháme do hlavní
části natáčení, takže hotovo zdaleka
není. Vlastně máme téměř všechno před
sebou. To, co vidíte, je vlastně docela v
pohodě, bude hůř. Na place to pak ale
vypadá skvěle, protože Emil Zátopek
měl ustupující vlasy. Díky tomu, že
mám v civilu odholené čelo, mi pak
maskérka může dobře přilepit onen
ústup a vypadá to reálně.
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sloužit dobru
To, že se musíte částečně zbavit vlasů, určitě není tou hlavní věcí v rámci přípravy na roli našeho nejslavnějšího atleta. O náročnosti natáčení
jsme se sice bavili na začátku, ale
v případě filmu Zátopek jde přeci
jen o trochu jiný level.
Je to úplně jiný level. Něco takového
jsem dosud nezažil a jsem moc rád, že
mám tu příležitost. Taková role je pro
herce dárek. Mimochodem je to zrovna
případ toho, že i dobro může být zábavné, protože Emil rozhodně není záporná
postava. V tom jsem ze začátku měl trochu problém, protože jsem nevěděl jak
na něj jít. Nevěděl jsem, jak hrát chlapíka, který vlastně žil americký sen. Byl
to chudý kluk z osmi dětí z Kopřivnice,
který vybojoval pět olympijských medailí a stal se nejslavnějším běžcem své
doby a legendou dodnes. Věřím ale, že
jsem k němu spolu s Davidem Ondříčkem klíč nakonec našel.
V čem ten klíč spočívá? Jaký bude
Emil Zátopek ve vašem podání?
Chceme ho celkově odbožštit a sundat
z něj hrdinství. Co v životě dokázal, je
evidentní a o tom to také bude, ale chceme ho ukázat i jako člověka a jako normálního kluka. On byl neustále hravé
dítě a strašně veselý člověk. Každý,
s kým jsem o něm měl možnost mluvit,
mi potvrdil, že mu s ním bylo dobře.
Mám dojem, že to byl člověk, který běh
ve své době prožíval jiným způsobem
než ostatní. Dokázal se mu naprosto od-

dat a opravdu jít na hranici lidských sil
a ještě dál, protože si tím doslova vyběhal prostor pro svoji svobodu. Během
závodů působil jako supící zvíře,
a přesto ho všichni souputníci milovali.
On byl totiž plný života a díky běhu
opravdu šťastný. A šťastný člověk bývá
zábavný. Zároveň žil v těžké době, ta
ho svírala a on to musel řešit. Tak Emila
vnímám já.

FOTO | EVOLUTION FILMS/ZUZANA PANSKÁ

Od sudičky k legendě

V

Co nyní vy a běhání?
Stal jsem se běžcem. Trénuji od ledna
na Strahově. Musel jsem také zhubnout
asi sedm kilo, abych vypadal jako atlet.
V jednom rozhovoru jste před pár
lety řekl, že vaší zlomovou rolí je postava Filipa Marvana v seriálu Svět
pod hlavou. Je vám jasné, že teď budete už pro všechny Emil Zátopek?
Pokud se to stane, tak budu jedině rád,
protože si myslím, že se mi tím zároveň
otevřou dveře k dalším rolím. Díky
tomu se pak budu moct stát zase někým
jiným a na Zátopka se trochu zapomene. Doufám, že nezůstanu navždy jen
Emilem. To bych samozřejmě nechtěl.
Chci mu ale dát své srdce naprosto celé,
abych jím teď na chvíli pro lidi opravdu
mohl být.
Patříte k hercům, kterým se podařilo výrazněji prosadit až po třicítce.
Čím myslíte, že to je, že jste si na
svou chvíli musel počkat?
Nevím, možná jsem v sobě měl víc ne-

FOTO | LUCKY MAN FILMS - DUŠAN MARTINČEK

zkušenosti než jiní a zároveň míň odvahy být sám sebou, což kamera potřebuje.
Musíte mít takovou svou pevnost a vnitřní jistotu. Kamera totiž všechny strachy
a malé sebevědomí odhalí. Je možné, že
jsem typ dlouhozrajícího vína.
Hereckých příležitostí máte v posledních letech spoustu. Máte vůbec možnost užít si i nepracovní prázdniny?

pohádce Jitky Rudolfové Hodinářův učeň se stal Václav
Neužil sudičkou (horní foto).
„Vzniklo to už před pěti šesti lety, kdy
jsem dokončila film Rozkoš. S Vaškem Neužilem a Jardou Pleslem jsme
se bavili, že bychom mohli natočit
něco odlehčenějšího a popustit uzdu
zábavě,“ vzpomíná režisérka.
Výzvou je pak pro Neužila životopisný snímek Zátopek (foto vlevo) v režii Davida Ondříčka. „Bude to drama
politické i rodinné, obsahuje rovněž
jeho přešlapy a pády, snažím se,
abych mu nestranil,“ říká Ondříček.
Ty já si užívám. Zrovna včera jsem se
vrátil z Andalusie, kde jsem byl patnáct
dní u oceánu. Byť mám teď hodně zajímavé práce, tak jsem velmi přísný v dělení volného a pracovního času, aby fungovala určitá rovnováha. Myslím, že
obojího moc škodí. Měl jsem to tak
vždycky. Rád lenoším, ale mám také rád
svoji práci. A abych se na ni mohl pořád
těšit, je strašně důležité dopřát si volno.

INZERCE

www.unicorncollege.cz
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Kamil lhotáK: Pocta Juliu VerneoVi
olej na plátně, 1941, 50 x 65 cm
vyvolávací cena 2 mil Kč, dosažená cena 4,3 mil. Kč

Přijímáme
obrazy do podzimní aukce

Národní 7, Praha 1
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Bronzománie. Jste tanorektik?
V sedmdesáti
chtějí vypadat
na čtyřicet. A mají pocit,
že opálení k tomu patří.
Podle nich opálený
člověk vypadá zdravě,
zatímco bledý nemocně.

FOTO | RADEK CIHLA, MAFRA

Touha po kráse
a zdravém vzhledu
může přerůst v závislost
na slunci. Jenže mnoha
lidem přidává roky a
dokonce ohrožuje život.

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Tanorexie čili chorobná závislost
na opalování přináší dennodenní nutkání vystavovat své tělo paprskům od rána
do večera. Čím více, tím v očích tanorektika lépe. Dermatoložka Anna Jiráková se s takovými případy za svou praxi setkala několikrát. „Nejčastěji jde
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o mladá děvčata, která mají pocit, že výrazně do hněda zbarvená kůže je atraktivnější,“ uvádí Jiráková, která působí
na pražské Klinice preventivni dermatologie prof. Hercogové.
Tím, co lékaře v této souvislosti děsí
nejvíce, je razantně zvýšené riziko jak
melanomu, zhoubného kožního nádoru,
tak riziko ostatních kožních nádorů.
Zdravotní stránka přitom není jediná,
která dostává závislostí na slunci zabrat. Dlouhodobá intenzivní sluneční zátěž podporuje takzvaný fotoaging, tedy
urychlené stárnutí kůže vlivem slunečního záření. „Je v podstatě jedno, zda jde
o klasické slunce či solárium. Určitý
rozdíl je sice ve vlnové délce, ale účinek na kůži je prakticky stejný,“ vysvětluje Jiráková s tím, že toto urychlené
stárnutí je už během několika málo let
patrné na první pohled.
„Vznikají opravdu hluboké vrásky a
také se objevuje nerovnoměrné zbarvení kůže. Nejde o znamínka, ale o nápadné pigmentové změny. Kůže je také
více ochablá a vysušená,“ dodává.
Vedle touhy po zdravě vypadajícím

zevnějšku ovlivňuje závislost také to,
že vystavování organismu ultrafialovým paprskům zvyšuje o 30 až 50 procent tvorbu beta-endorfinu. Jedná se o
psychotropní látky stejné povahy, jako
je morfin nebo heroin.
„Přítomnost této látky může částečně
vysvětlovat atraktivnost slunečních paprsků,“ uvádí ve své studii profesor a
dermatolog David Fisher.
V našich zeměpisných šířkách se odborníci setkávají spíše se závislostí na
umělém slunci. Hlavní je orientace na
výsledek v podobě nápadně snědé pokožky za každého ročního období. Touha po ní, která přerůstá v regulérní závislost, není ale zdaleka jen záležitostí žen.
„Paradoxně jsem se setkal většinou s případy mužů. Většinou šlo o typy pánů,
kteří chtěli v sedmdesáti vypadat na čtyřicet, udržovali zdravý způsob života a
měli pocit, že k tomu neodmyslitelně patří také opálení. Takoví lidé se domnívají, že opálený člověk vypadá zdravě, zatímco bledý je nutně nemocný. To je jejich filozofie,“ říká psychiatr Jan Cimický, podle kterého si člověk může vypěstovat závislost v podstatě na čemkoli. Zároveň dodává, že rozpoznat tanorektika
je vcelku jednoduché. „I lidé, kteří mají
rádi sluníčko, dokážou pobyt na něm regulovat. Závislý člověk nezná míru. Pro
něj je slunce a opalování alfou a omegou
všeho,“ dodává Cimický.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE

10.-18. 9. 2019
Předprodej vstupenek začíná 26. 8.,
registrace je nutná na w prague.eu/radnicedokoran.
RADNICE DOKOŘÁN 2019 SE KONÁ POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZDEŇKA HŘIBA, RADNÍ PRO
KULTURU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HANY TŘEŠTÍKOVÉ A STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 PAVLA ČIŽINSKÉHO.

Italský módní návrhář Giorgo Armani (vlevo) i ve vysokém věku 85 let tráví
dny na slunečných plážích, stejně jako jeho kolegyně Donatella Versace
(vpravo). Ameriku před lety šokovala Patricia Krentcil, která ke své posedlosti opalováním vedla i malou dcerku Anny (foto dole). FOTO | ARCHIV MAFRA
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se od DNA
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Trápí vás OPRUZENÁ
stehna či intimní
partie?
Nově
multipack

25 ubrousků

Intertrigo, lidově vlk,seprojevujejako zarudnutí
v místě kožní zapářky, a to nejčastěji v oblasti
vnitřní strany stehen a genitálií, pod prsy či v zá
hybech kůže. Tyto nepříjemně pálivé mokvající
opruzeniny dokážou pořádně znepříjemnit
život každému dospělému jedinci. Jestliže i vy
řešíte tento intimní problém,
máme pro vás osvědčené řešení.
Vsaďte na účinného pomocníka
IntimComfort®, který předchází
a mírní projevy opruzené nebo
zapařené pokožky. Obsahuje
speciální roztok určený k boji
proti opruzeninám. Ve složení
přípravku najdete také výtažek
z heřmánku, který má skvělé
regenerační a zklidňující účinky.
Díky tomu tlumí projevy svědění
pokožky a udržuje ji mikrobiálně
čistou. intimcomfort® je k dostání
ve dvou variantách: jako vlhčené
ubrousky nebo ve spreji.

Nezdravý životní styl je běžným
projevem dnešní doby. Bohu
žel právě on stále častěji ústí
ve zdravotní komplikace. Jed
nou z nich může být nepřiroze
né vylučování kyseliny močové,
která v těle krystalizuje. Poté se
vytvoří jehličkovité krystalky, jež
se postupně usazují v kloubech.
Řešení představuje posílený doplněk
stravy z lékárny Enzycol® DNA*.
Jeho unikátní složení napomáhá
k omezení kyseliny močové1,2
a podporuje její lepší vylučování
z těla2. Přípravek obsahuje komplex
přírodních látek Multi cleanUPTM,
kde původní trojkombinace extraktu
z 1kyselé višně, 2celeru a vitaminu c
je nyní obohacena o extrakt z pistácie a kurkumin. Díky přidanému
*zinku je DNA pod kontrolou.

menopauza? Žádná pauza!

Menopauza neboli přechod se vyznačuje mnohými těžkostmi. Podráž
děnost, nervozita, neklid, pocení, řídnutí kostí, návaly horka, deprese,
nárůst hmotnosti a ztráta chuti na sex patří mezi ně. Nedovolte, aby
menopauza zastavila váš aktivní život.
Přechodem můžete totiž projít v po- klidný a pohodlný přechod. Extrakt
hodě, aniž byste ho zaznamenala. ze šištic chmele otáčivého zase naPomůže vám v tom doplněk stravy pomáhá ženám vyrovnat se s návaly
Elli MenoOsteo FORTE, který nabí- horka, pocením, neklidem či pozí komplex důležitých látek pro ženy drážděností. Přípravek obsahuje viv menopauze i po ní. Díky extraktu taminy D3 a K2 a také vápník, který
z jetele lučního pomáhá udržovat je potřebný pro zdraví kostí.

DiAmizin Gurmar
gurmar = Gymnema
G
sylvestre
l

R U!

1

UK
Z ABIJÁK C

Jedním z největších strašáků dneška jsou potíže s nedostatkem inzulínu
v těle, který bývá zapříčiněn nezdravým životním stylem, nedostatkem po
hybu a dědičností. Hledáteli způsob, jak vyrovnat kolísající hladinu cukru
v krvi, vsaďte na účinný přípravek.
Vyzkoušejte DIAMizin Gurmar – zabiják cukru1, ověřený doplněk stravy, který
stabilizuje a udržuje hladinu cukru v krvi a omezuje chuť na sladké. Přípravek
obsahuje extrakt z rostliny
Gymnema sylvestre, jehož
účinné látky, kyseliny gymnemové, přispívají k optimální
hladině glukózy v krvi a snižují
chuť na sladkosti, čímž napomáhají redukci nadváhy.

NOVĚ VÝHODNÉ BALENÍ
– 150 KAPSLÍ
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Proč v září pustit telku
NOVÉ POŘADY MÁ JANDOVÁ I KROUPA
Televize vyrážejí po prázdninách do podzimního boje
o diváky. Jaké mají nachystané zbraně? Pokud jde o nové
pořady, nabídka je rozhodně pestrá. Prima sází na úspěch
nové talkshow živelné Marty Jandové. Svůj pořad s názvem Marta bude zpěvačka nejen moderovat, ale klíčově
se podílí také na jeho obsahu. To je rovněž také důvod,
proč na nabídku kývla. Své hosty bude nejen zpovídat,
ale na každého z nich čeká také překvapení nebo výzva.
Na České televizi cílí na fenomén takzvaných fake news
neboli falešných zpráv, mýtů a dezinformací. Do pořadu To
se ví si kapitáni Aleš Háma a Halina Pawlowská pokaždé
pozvou svého hosta a ve dvojici pak budou komentovat
zprávy, videa, fotografie nebo titulky bulvárních médií.
Moderování se chopí Tomáš Měcháček. Na Nově se pro
změnu zaměřili na publicistiku. Investigativní novinář
Janek Kroupa od září začne odkrývat pozadí reálných
kriminálních případů. Jedním z nejsilnějších v sérii
Příběhy českých zločinů bude řádění „heparinového
vraha“ Petra Zelenky.

SHOW OŽIVÍ BROŽOVÁ
A BOHDALKA
I tentokrát si televizní stanice hodně slibují
od show plných hvězd a talentu. Na České televizi se bude tančit v již desáté
řadě StarDance, která se pochlubí
například obnovenou porotou.
V ní mimo jiných usedne účastník
loňské řady, bavič Richard Genzer. Mezi hvězdnými tanečníky se
objeví například Ondřej Ládek alias
Xindl X, bývalá biatlonistka Gabriela
Koukalová nebo herečka Veronika Khek
Kubařová. Na prověřený formát sází také
konkurence. Nova opět rozjede převlekovou
show Tvoje tvář má známý hlas
hlas, v níž se letos
objeví například herci Kateřina Brožová, Roman
Zach nebo zpěvačka Debbie. A také Prima se
znovu pustí do hledání talentů. Novou řadu Česko
Slovensko má talent okoření přítomnost speciální
hvězdné porotkyně Jiřiny Bohdalové.

Text: Veronika Strejcová
Foto: Česká televize, FTV Prima,
TV Nova

SERIÁLY S MÁDLEM A RODENEM
Milovníky českých seriálů, kteří se těší na nové hrdiny a příběhy, potěší nejvíc Česká televize, která do podzimního vysílání pouští rovnou
dvě premiéry. Obě jsou z žánru krimi. První z nich je šestidílná série
Sever. V psychologicky pojatém příběhu režiséra Roberta Sedláčka
se představí Jiří Mádl v roli muže, který se rozhodl být policajtem, ale
narazil. Druhým trumfem veřejnoprávní televize je pak koprodukční ukrajinsko-česko-polské dílo Princip slasti. Jedné z hlavních rolí
temného seriálu se zhostil Karel Roden. Nova přichystala další řadu
seriálu Policie Modrava v čele se Soňou Norisovou a Jaroslavem Satoranským. Prima pak přinese sedm případů sériových vražd v druhé
sezóně Temného Kraje, v níž se na obrazovky vrací Lukáš Vaculík
a Tereza Kostková.
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Označovali ho za rytíře
české scenáristiky. Nebo
gentlemana ze staré
školy. Dramatikovi
Jiřímu Hubačovi by
27. srpna bylo devadesát.
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Po obědě už nic nepsal

ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | U diváků autor Jiří Hubač bodoval
hned dvěma svými seriály. V osmdesátých letech televizním obrazovkám
„vládly“ jeho Dobrá voda a Sanitka.
„Ten seriál jsem hltal,“ přiznal po letech žokej Josef Váňa, který měl tehdy
svoji slavnou kariéru ještě před sebou.
Hovořil samozřejmě o sedmidílné Dobré vodě, sérii o koních s řadou známých
herců jako Ladislav Mrkvička, Jaromír
Hanzlík, Vladimír Dlouhý či Lukáš Vaculík. Jedenáctidílná Sanitka zase příběhy ze zdravotnického prostředí navázala na tehdy populární Dietlovu Nemocnici na kraji města.
Po smrti scenáristy Jaroslava Dietla
v polovině 80. let viděli mnozí Hubače
jako jeho nástupce v seriálové tvorbě.
Hubač už s Dietlem v 60. letech spolupracoval na seriálech Tři chlapi v chalupě a Eliška a její rod, nicméně on sám seINZERCE

Scenárista Jiří Hubač (nahoře) se učil od klasika českých seriálů Jaroslava Dietla (černobílé foto).
FOTO | MAFRA
riály příliš nemiloval. Raději pracoval
na televizních inscenacích a filmech,
stačí připomenout díla Dlouhé podzimní odpoledne, Pozdní léto, Tažní ptáci,
Nezralé maliny nebo ceněný Ikarův pád
s Vladimírem Menšíkem excelujícím
v hlavní roli. Podle scenáristovy manželky Ivanky zdrojem pro smutného hrdinu Ikarova pádu mu byl vlastní tatínek
Jaroslav Hubač: „Jirkův otec v podstatě

byl alkoholik. Ale nemůžeme se tomu divit. Za první světové
války byl v Rusku v legiích. A tam se naučil pít.“ Jiří Hubač psal zásadně rukou,
protože „ruka se brzy unaví a nedovolí
psát zbytečnosti“. Vzpomíná na to i režisér Zdeněk Zelenka, který s Hubačem
dělal na jeho poslední televizní práci,
Hodině klavíru (2007). „Oba jsme psali

dopoledne. On šel vždy v 8 hodin s pejskem a v 8.15 hodin už seděl ve své pracovně a psal. Říkal, že po obědě nic dobrého nevznikne,“ tvrdí režisér Zelenka.
Krásných rolí se dočkali herci v Hubačově posledním celovečerním filmu
Babí léto (2001); excelovali v něm Vlastimil Brodský, Stella Zázvorková a Stanislav Zindulka, všichni získali Českého lva. Obdobně nechal Hubač zazářit
Jiřinu Bohdalovou coby slaboduchou
ženu ve filmu Fany (1995). Nebo Martina Dejdara v Učiteli tance (1994), také
oceněného Českým lvem.
Jiří Hubač se během své padesátileté kariéry věnoval i divadlu. Zdramatizoval romány Král Krysa Jamese Clavella či Komu zvoní hrana od Ernesta Hemingwaye.
„Že má rakovinu jater, jsme
vůbec nevěděli. Dlouho nám
o své nemoci neřekl, on na ni totiž vůbec
nemyslel. Nepřipouštěl si ji, nechtěl nás
tím traumatizovat. Musel s tím být vyrovnaný a obdivuhodně statečný,“ vzpomíná na otce syn Ivan v nové knize Šlechtic
příběhů. Jiří Hubač zemřel 27. září 2011
(spa, kor)
v pražském Motole.
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Na chalupě klid
a pohoda? Ne,
udřít se k smrti
Stará fráze „Co Čech, to
chalupář“ platí dál. Mezi
staršími je chataření a
chalupaření hitem, čím
dál víc baví i mladší. Nic
se ale nesmí přehánět.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Češi jsou národem chalupářů. Podle posledního sčítání domů a bytů atakuje počet chat a chalup asi 450 tisíc.
INZERCE

„Jeden takový objekt vlastní zhruba třetina lidí. Do této záliby chtějí investovat
průměrně 3700 korun měsíčně,“ plyne
z průzkumu Equa bank, který bankovní
instituce letos provedla na 300 respondentech. Nejčastěji lidé vlastní menší
chatu se zahradou, druhá největší skupina pak víkendovou chalupu.

Koníček i domov do 100 km
Pro většinu dotázaných je pobyt na chalupě sezonní a víkendovou záležitostí.
Každý pátý ji však vnímá jako skutečný
druhý domov, místo, kde tráví naprostou většinu času. „Tito lidé zde pobývají několik měsíců v roce, třeba celé léto,
někteří skoro celý rok,“ uvádí Markéta
Dvořáčková, PR ředitelka Equa bank.

ILUSTRAČNÍ FOTO |
MICHAL SVÁČEK

Česká republika
Respondenti průzkumu zpravidla nechtějí na svou rekreační nemovitost dojíždět moc daleko. „Většina dotázaných
dojíždí do 100 kilometrů, těsně za nimi
je skupina, která dokonce vlastní rekreační nemovitost ve městě, kde zároveň i bydlí. V zahraničí vlastní rekreační nemovitost pouhé jedno procento Čechů,“ plyne z průzkumu.

Rekonstrukce chaty vyjde
průměrně na 200 tisíc

Chataři a chalupáři za svůj koníček
musí pochopitelně také platit. Něco stojí údržba, ale i nafta či benzin nebo jídlo, něco péče o zahradu.
„Většina uvedla, že průměrně měsíčně investuje 2200 korun. Jen každý desátý naopak platí měsíčně částku vyšší
než čtyři tisíce korun,“ popisuje Dvořáčková. Další investice padne na zahradu.
Ti, kdo se o ni celoročně starají, vydají
průměrně za péči 1500 korun měsíčně.
Hodně lidí se čas od čas rozhodne
k rekonstrukci. „Během posledních tří
let ji provádělo 37 procent dotázaných.
Nejčastěji zmiňovaná částka pak činila
do 200 tisíc korun. Tu si 2/3 respondentů hradily z vlastních zdrojů, pětina Čechů si na ni musela půjčit.“

Zájem o chalupaření
neustále roste
Velké množství rekreačních objektů
mění v posledních letech majitele.
„Jsou to chaty a chalupy první generace
chatařů a chalupářů ze 70. a 80. let. Jejich děti či dědicové však o objekty často nejeví zájem a raději je nabídnou k
prodeji,“ uvádí server Bezrealitky.cz
s tím, že za objekty však jejich noví majitelé chtějí (a dostanou) více peněz než
v minulosti. Zatímco v roce 2013 byla
průměrná cena klasické chaty či menší
chalupy kolem 800 tisíc, loni už to bylo
1,17 milionu korun. Nejvíc rostou ceny
v dojezdové vzdálenosti do Prahy.
Překvapivě nízká zůstává podle serveru Bezrealitky.cz cena celých rekreačních areálů. Nejčastěji se jednalo o horské penziony před rekonstrukcí, které
umožňují celoroční využití, nebo chatkové osady poblíž vodních ploch.

Pryč z města za prima
partou sousedů
A co na chatách a chalupách obvykle děláme? Největší část dotázaných uvedla,
že sem jezdí hlavně odpočívat. Polovina má rekreační nemovitost jako koníček a každý třetí zde pěstuje kvalitní bio
ovoce a zeleninu pro své zdraví. Pětina
dotázaných Čechů uniká na chaty před
městem, často za svými sousedy, protože zde mají prima partu. Už méně lidí,
tedy asi každý sedmý, jezdí na chalupu
sportovat. Jedna zajímavost a jedna pikantérie na závěr. „Desetina dotázaných se na chalupě dře a domů se vrací
velmi znavená. Pouhá tři procenta nakonec přiznávají, že rekreační nemovitost
využívají k mimomanželským dostaveníčkům,“ podotýká Dvořáčková.
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Nejoblíbenější lokality pro
chaty a chalupy v Česku
•
•
•
•

Slapy
Ladův kraj
Lipno
Jizerské hory

• Posázaví
• Kokořínsko
•Krkonoše
• Pálava
Zdroj: bezrealitky.cz
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HUDEBNÍ IMPULSY

Podzim na plný plyn
Aktuální singly avizují
nové desky Chinaski,
Lucie Bílé i Mirai.
JOSEF VLČEK

S

ociologové tvrdí, že život v České
republice se skládá ze dvou cyklů –
od Vánoc k letní dovolené a od dovolené do Vánoc. S vydáváním desek je
to zhruba stejné, vrcholem sezon jsou odměny za vysvědčení a vánoční dárky, přičemž vánoční fáze bývá na nadílku domácích alb mnohem bohatší. Takže není
divu, že hudební novinky směřují vydavatelé právě do období po prázdninách.
Letos máme řadu kulatých narozenin
a k nim většinou vycházejí výběry největších hitů. Čerství osmdesátníci Gott, Urbánková, Pilarová a Laufer už mají takové
kompilace na trhu. Supraphon na podzim
avizuje Best Of Jiřího Korna, který sice
už sedmdesátiny měl, ale oficiálně je oslaví až na podzim koncertem v pražské
O2 areně.

Xindl X zahájil svou zpěváckou kariéru poměrně pozdě, ale pro výběr největších hitů k oslavě jeho čtyřicetin má nasbíráno úspěšných skladeb víc než dost.
I v jeho případě se srpnové narozeniny budou slavit o něco později. Spolu s kompilací plnou největších hitů nás čeká
jeho XXL listopadový narozeninový koncert ve
Foru Karlín.

FOTO |
ARCHIV
MAFRA

Výročí bude slavit i Marie Rottrová.
Uplyne padesát let od chvíle, kdy nastoupila jako zpěvačka do ostravské skupiny
Flamingo. I to stojí za výběr jejích nejznámějších písní.
Měly by se objevit i úplné novinky. Nejspíš budou za sebou následovat v týdenních odstupech. Nejdříve by se měla objevit nová deska Petra Kotvalda, který nedávno oslavil šedesátiny. Jak se bývalá diskotéková hvězda porovná s věkem, který
se už k disku moc nehodí? Na takovou
otázku odpoví zpěvák někdy v půli září.
Hned vzápětí, na konci září, by měli přijít s novou deskou Mirai. Signalizují ji
dva v rádiu zhusta hrané hity Ootchi a Hometown.
Další budou na řadě Chinaski (na snímku Michal Malátný). V rádiích se už také
hraje úvodní singl z jejich první desky
v nové sestavě. Okamžitě poté se objeví
novinka Lucie Bílé – i tu signalizuje nová
písnička Protože. A pak nejspíš přijde na
řadu novinka Kláry Vytiskové.
Na konci října čekáme nové album Michala Hrůzy a v tu dobu by se měla vynořit první nová písnička od Mandrage. I ta
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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.

Inženýr industrializace lisovny
plastových dílů Valeo Rakovník, 6 týdnů
dovolené, flexibilní pracovní doba, penzijní
připojištění 5 % z hrubé mzdy. Požadujeme
praxi s formami a znalost konstrukce pro
vstřikování plastů, znalost AJ pokročilý.
Přihlášku pošlete na:
cz.recruitment.mailbox@valeo.com

Valeo

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

Více na www.jobdnes.cz/detail/DX8F0B

Více na www.jobdnes.cz/detail/09Y6CM

Administrativa

Administrativa

Specialista zákaznického servisu

Specialista zákaznického servisu

Zákaznický servis - junior

Zákaznický servis - junior

Referent zákaznického servisu

Referent zákaznického servisu

Payroll support

Payroll support

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Valeo

bude předskokanem nové desky, třebaže
v jejich případě se neví, zda album neodsunou až do roku 2020. Stejně tak uvažuje
i Slza, která trochu mění svůj styl, jak ukázal hit Paravany.
A kdo je na starší hudbu, určitě nepohrdne reedicí Ptáka Rosomáka od Olympicu.
Od jeho prvního vydání uplyne 50 let – a pořád se dá poslouchat. Kéž by se podobně zadařilo i některé z podzimních novinek.
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Z kluka Pepči
je teď Teribear
Teribear odhaluje silné příběhy lidí. Třeba osud
Josefa Trnky. Kluka z děcáku, kterému pomohla
Nadace Terezy Maxové a dnes je z něj maskot akce.
ČR | Kdo přijde na pražský vrch Vítkov
od 5. do 14. září, může se přidat k lidem, kteří budou právě absolvovat
1,5 kilometru dlouhý okruh. Při charitativní akci Teribear hýbe Prahou každý
účastník připíše na pomoc potřebným
dětem 45 korun. Symbolem a maskotem akce je červený medvěd Teribear.
Pod roztomilým kostýmem se skrývá Josef Trnka, osmatřicetiletý muž, který
tuto práci dělá už 5 let a dobrovolně.
Právě jemu Nadace Terezy Maxové,
která akci na Vítkově pořádá, pomohla,
když to hodně potřeboval. Josef totiž vyrůstal bez rodičů. „Nejdříve jsem se ocitl
v kojeneckém ústavu a následně prošel
několika domovy,“ vypráví. Vstup do života pro něj nebyl jednoduchý. „Většina
mladých lidí je v osmnácti doma u rodičů a ti jim pomáhají. My, kteří rodiče nemáme, jsme v tuto chvíli hozeni do vody
a musíme se s životem poprat sami,“ říká
Josef. Každý rok jsou v Česku takových
„nováčků“ stovky. „Starosti máme s běžnými věcmi, jako je hledání první práce
a bydlení, vyřizování na úřadech, je toho
hodně,“ popisuje.
Z chomutovského dětského domova,
kde dosáhl plnoletosti, šel na rok na vojnu a pak se vydal do Prahy. „Sehnat brigádu nebyl takový problém, horší bylo
ušetřit na nájem,“ vzpomíná. Podporu
našel ve dvou „tetách“, které chlapce v
domově vychovávaly. Pomohly mu najít práci s postiženými dětmi, k tomu ale
potřeboval získat adekvátní vzdělání.
„Přes kamaráda, také z domova, jsem se
obrátil právě na Nadaci Terezy Maxové,
která mi zaplatila školné, což bylo přes
10 tisíc korun. Díky studiu jsem s dětmi
dělal 13 let,“ říká Josef. Dnes pracuje v
azylovém domě na Žižkově a zároveň
pomáhá v Nadaci Terezy Maxové, kde
působí jako koordinátor pro granty a pomáhá mladým lidem z domovů sehnat
první zaměstnání.
Mladí lidé odcházející z „děcáku“ by
si podle něj hlavně měli dodělat vzdělání a najít kurátora, který jim z počátku se
vším poradí. „A nemusí každému hned
říkat, že jsou z dětského domova, není to
nutné,“ uzavírá maskot nadace, kterému
tam neřeknou jinak než Pepčo. „Když vidíme dospělé mladé lidi, které jsme dříve podporovali, jak stojí pevně na vlastních nohách a jsou úspěšní v tom, co dělají, je to pro nadaci odměnou a já mám
velkou radost,“ říká Tereza Maxová.
Vše o akci Teribear hýbe Prahou a registrace na www.teribear.cz.
(jos)

Josef Trnka v medvědím převleku a s Terezou Maxovou.

FOTO | TERIBEAR
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Elektrické vozíky
pro seniory
SELVO 4800

72 590 Kč

43 990 Kč

Dojezd 45 km
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
Elektromagnetická brzda
Silný motor 800W
Certiﬁkováno pro TP, ZTP
a ZTP/P
Nový výrobek
42 prodejen a servisů
Liberec
BG Technik cs, a.s.,Dr. M. Horákové 1093/116a
tel.: 485 113 070
Turnov
NÁŘADÍ Karel Jiránek, Ohrazenice 310
tel.: 731 174 078 tel.: 481 312 912
Jičín
AB PROFI s.r.o., M. Koněva 199
tel.: 602 303 359, tel.: 493 525 565
Jilemnice
Železářství Vondráček, Kavánova 178
tel.: 603 169 333

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

PRVNÍ PředdůChodoVá
ReNTa k žiVoTNÍmu
PojišTěNÍ Na TRhu
Zcela jedinečnou na českém trhu je připojištění
předdůchodové renty BaLaNCe od uNiQa. Reaguje
na budoucí situaci, kdy česká populace bude odcházet do důchodu ve stále vyšším věku, přičemž
zejména během posledních produktivních let je
člověk nejvíce ohrožen nezaměstnaností, invaliditou,
anebo často prostě jen tím, že už je stěží schopen
vykonávat dosavadní profesi nebo funkci.
Takových lidí stále přibývá. Nicméně odchod do předčasného důchodu je spojen
s velmi podstatným krácením starobní penze, což si mnoho lidí nemůže dovolit.
Co s tím?
BALANCE může zajistit krytí tohoto výpadku nebo alespoň jeho části: klient si
platí k životnímu programu DOMINO připojištění na sjednanou pojistnou částku
až 50.000 korun, kterou mu UNIQA vyplácí v posledních pěti letech před řádným
nárokem na starobní penzi formou renty. Klient tím získá možnost například najít
snadnější profesi, zkrátit si úvazek, anebo dokonce předčasně skončit v práci, aniž by
musel čelit výraznému propadu příjmu, protože ten mu dorovná renta.
Připojištění BALANCE reaguje i na dlouhodobou nezaměstnanost v posledních
letech práce před důchodem: po skončení výplaty podpory v nezaměstnanosti
poskytne UNIQA zákazníkovi jednorázovou platbu ve výši 100 % sjednané
pojistné částky.
Je-li klientovi během posledních pěti let před odchodem do penze přiznán
invalidní důchod, obdrží od UNIQA troj- až sedminásobek pojistné částky podle
rozsahu postižení. Pokud se stane klient invalidním kdykoli během trvání pojištění
před nárokem na rentu, přebírá za něj UNIQA placení pojistného.
BALANCE od UNIQA pojišťovny tak reaguje na všechny
budoucí hlavní kritické situace generace 60+. Pokud si dnešní
třicátníci a čtyřicátníci včas uvědomí rizika pozdějšího věku,
mohou se pro takové případy připojistit.

www.uniqa.cz

Životní pojištění
Dokončení z předchozí strany

řeší především, jakou výši pojistné částky si mají zvolit. Petr
Koblížek
upozorňuje:
„Mimo
jiné je při volbě výše pojistné
částky důležité zvážit, jaký cíl
má uzavření životního pojištění
plnit. Je-li jím například pokrytí
závazků, kterým rodina, ale i jednotlivec měsíčně musí dostát,
musí si stanovit, jaká částka bude
dostatečná, aby uhradil například
splátky hypotéky, leasingové splátky či zaplatil nájem i s náklady na energie a ostatní náklady
běžného
chodu
domácnosti.”
Dále dodává: „Ideální je zvolit takový produkt životního pojištění,
který lze v průběhu pojištění
měnit. Životní pojištění může být
opravdu velmi variabilní. Klient
se může rozhodovat o změně jeho
parametrů i v průběhu pojištění,
např. má možnost právě snižovat
či zvyšovat pojistnou částku či
pojistné, přidávat či odebírat
připojištění, může dokonce měnit
i pojistnou dobu, jednoduše
přizpůsobuje životní pojištění své
momentální potřebě a aktuální
životní situaci.”
Na co při vybírání životního
pojištění nezapomenout
Každý, kdo uvažuje o životním
pojištění, by si měl nejen pečlivě
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projít
podmínky
nabízených
produktů, včetně seznámení se
s výlukami, ale také si nejprve
určit, například s pomocí odborného poradce, co vše by měla
pojistka zajišťovat. Zda to bude
pojištění jen pro případ smrti,
nebo jestli bude také investiční,
či zda bude více kryté riziko
dlouhodobé pracovní neschopnosti. Krytí pracovní neschopnosti je důležité proto, že většině
zaměstnanců na nemocenské
klesne příjem o významnou část
a ne každý má pro tyto případy
dostatečnou rezervu na svém
účtu. V pracovní neschopnosti
může člověk strávit třeba jen
několik dní nebo týdnů, ale při
vážnějších komplikacích to mohou být i měsíce a roky a stovky
tisíc, o které člověk přijde.
Proč je důležité pojištění pro
děti?
Řada rodičů uvažuje o pojištění
svého dítěte před nástupem
do školy, důvodem je fakt, že
k mnoha dětským úrazům totiž
dochází právě ve škole. Pojišťovny
však nabízí vedle typického samostatného úrazového pojištění dětí
také produkty životního pojištění,
kdy zároveň dochází i k vytváření
finanční rezervy. „Pokud chce
klient své dítě zabezpečit pro
případ, že by se mu něco stalo, měl

by volit speciální produkty určené
dětem, jejichž škála je na našem
pojistném trhu rovněž široká. Vedle krytí nejrůznějších rizik, která
mohou naše děti potkat, je nespornou výhodou u těchto druhů
pojištění pak výplata finančního
obnosu při dožití se konce sjednané pojistné doby, kterou náš
potomek může využít jako vítaný
vklad do startu svého samostatného života,“ uvádí Petr Koblížek.
V rámci životního pojištění dětí lze
tedy sjednat kombinaci pojistné
ochrany dítěte a rodiče s tvorbou
finanční rezervy. Základní složkou
tohoto pojištění je vždy krytí
rizika smrti pojištěného (rodiče
nebo jiné dospělé osoby) a rizika
dožití se konce pojistné doby.
Tento typ pojištění také umožňuje
krytí rizika úrazu a závažných
onemocnění
dospělé
osoby
nebo dítěte, případně i dalších
připojištění. Vyplacené finanční
prostředky z těchto rizik lze
využít např. na vyrovnání ztráty
ušlého výdělku, jež rodiči vznikne
v důsledku ošetřování dítěte při
léčbě úrazu nebo závažné nemoci.
Pojištění dítěte by mělo krýt
trvalé následky úrazu, nastavení by mělo být odpovídající
závažnosti
možných
trvalých
následků. Dále pojistná smlouva může krýt i riziko vážných
nemocí. Pojišťovny v mnoha

Myslete
na
ZÁŽITKY.

případech vylučují z pojistného
plnění vrozené vady dítěte,
ale na trhu existují i produkty
životního pojištění pro dospělé,
které kryjí riziko narození dítěte
s vyjmenovanými vrozenými vadami. Některé pojišťovny nabízí
i krytí invalidity dítěte z důvodu
psychických příčin, které jsou
častým důvodem dětské invalidity
a většina pojišťoven je má ve výlukách. Některé pojišťovny nabízejí také krytí výpadku příjmu,
pokud musí rodiče pečovat o dítě.
Odečtěte si životní pojištění
z daní a nechte si přispívat
od zaměstnavatele
Lidé, kteří si platí životní
pojištění, si mohou jednak
odečíst určitou částku z daní,
a někteří zaměstnavatelé dokonce
svým
zaměstnancům
na životní pojištění přispívají.
Tyto dvě výhody mají samozřejmě
svá pravidla a v druhém případě
záleží zcela na zaměstnavateli,
zda
tento
příspěvek
svým
pracovníkům nabídne. Nicméně
odečíst si určitou částku z daní
díky životnímu pojištění může
každá fyzická osoba, která splní
dané podmínky. Odpočet je možné
uplatnit za celý kalendářní rok
a od základu daně je možné odečíst
vlastní příspěvky na smlouvu až
do výše 24 000 Kč.

komplexní ochrana

před riziky na celý život

flexibilní nastavení pro
jednotlivce i rodiny
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Polévka jako
letní osvěžení.
Z pórku i okurek
Může se zdát, že polévky
se nehodí do horkých
letních dnů. Jistě, ale až
na výjimku – a tou jsou
polévky studené.
Takové andaluské
gazpacho nebo turecký
tarator jsou do tohoto
počasí jako dělané.
5plus2
■ V KUCHYNI

FOTO | HERMINAPRESS, ARCHIV MAFRA

Francouzská krémová vichysoisse
Potřebujeme: 3 lžíce másla, 2 lžíce olivového oleje, 1 cibuli, 400 g pórku, 1 l kuřecího
vývaru, 600 g brambor, 250 ml sladké smetany, sůl, pepř. Postup: V hrnci rozehřejeme
máslo a olej a cibuli lehce osmahneme. Pak přidáme kolečka pórku a společně orestujeme
dosklovata. Cibule a pórek by neměly v žádném případě zhnědnout. Přidáme brambory,
promícháme a zalijeme vývarem. Mírně osolíme a přivedeme k varu. Snížíme teplotu
na minimum a provaříme asi 45 minut, až budou brambory a pórek úplně měkké.
Směs necháme prochladnout, pak rozmixujeme tyčovým mixérem do hladkého krému
a necháme dále chladnout. Když polévka dosáhne pokojové teploty, přimícháme smetanu.
Po úplném zchladnutí teprve dochutíme solí a bílým pepřem. Před podáváním ozdobíme
nasekanou hladkolistou petrželkou, pažitkou nebo kolečky na másle orestovaného pórku.

Bulharský tarator
Potřebujeme: 1 okurku, 600 g bílého
jogurtu, 3 stroužky česneku, 2 lžíce
nasekaných vlašských ořechů, hrst
pokrájeného kopru, olivový olej, vodu, sůl.
Postup: Okurky oloupeme a nakrájíme
nadrobno. Dochutíme solí a zalijeme
jogurtem. Přisypeme prolisovaný česnek,
pokrájený kopr a promícháme. Polévku
naředíme vodou, osolíme a podáváme
zasypanou ořechy s kapkou oleje.

Melounová polévka
Potřebujeme: 1 sladký meloun (medový,
cantaloupe), 150 ml bílého portského
vína, šťávu z jednoho citronu nebo
limetky.
Postup: Meloun vydlabeme, nakrájíme
na menší kousky. Rozmixujeme v mixéru
s vínem a citronovou šťávou. Servírujeme
ve vydlabaných půlkách melounu,
při podávání můžeme ještě ozdobit
trochou zakysané smetany nebo jogurtu.

Španělské gazpacho
Potřebujeme: 2 plátky bílého chleba, 1 kg vyzrálých rajčat, 1 červenou
papriku, 1 zelenou nebo žlutou papriku, 2 jarní cibulky, 2 stroužky
česneku, 1/2 menší salátové okurky, 4 lžíce olivového oleje, 2 lžíce
červeného vinného octa, sůl, cukr. Postup: Z plátků chleba odkrojíme
kůrku, natrháme na větší kusy a zalijeme vodou. Po 15 minutách vodu
slijeme a chléb vyždímáme. Omytá rajčata na vršku nakrojíme do
kříže, krátce je spaříme ve vroucí vodě a oloupeme. Rajčata překrojíme, vyřízneme tvrdou část
u stopky, vymáčkneme semínka a nadrobno pokrájíme. Papriky rozpůlíme, zbavíme jádřince
a pokrájíme. Očištěné cibulky nakrájíme na kolečka, česnek oloupeme a prolisujeme. Okurku
pokrájíme na kostičky. Část rajčat, papriky, cibulky a všechnu okurku odložíme stranou
na ozdobení polévky, zbylou zeleninu rozmixujeme dohladka s chlebem, česnekem, cibulkami,
olejem, solí a cukrem na hladkou hmotu. Polévku případně naředíme trochou vody, dochutíme
a odložíme vychladit na dvě hodiny. Před podáváním ozdobíme jednotlivé porce zbylou
pokrájenou zeleninou.
Zdroj receptů: ONA DNES, Lidovky.cz, fresh.iprima.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 24. srpna 2019
Nova

Prima

Prima cool

6.35 Looney Tunes: Úžasná show II (14, 15)
7.25 Show Toma a Jerryho (13) 7.45 Hvězdné
tolary 9.00 Život s Helenou 11.15 Volejte Novu
11.55 Policejní akademie 7: Moskevská mise
13.30 Výměna manželek 14.55 Nějak se to
komplikuje 17.20 Příšerná tchyně 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Astro Boy II (13) 6.50 My Little Pony VIII
(4) 7.10 M.A.S.H (196) 7.50 M.A.S.H (197) 8.20
M.A.S.H (198) 8.55 Autosalon 10.05 Bikesalon
10.35 Máme rádi Česko 12.25 Král Králů.
Filmová komedie (ČR, 1963) 14.30 Hříšný
tanec. Romantický film (USA, 1987). Hrají
J. Greyová, P. Schwayze, J. Orbach a další
16.45 Vinnetou: Poslední výstřel. Western
(N/Jug./It., 1965). Hrají P. Brice, L. Barker,
C. Lange, R. Battaglia a další 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.05 Poslední loď III (12) 7.00 13. okrsek (4) 8.00
Top Gear 2009 9.15 Pevnost Boyard (2) 11.40
Re-play 12.15 Futurama (8) 12.45 Simpsonovi XX
(21) 13.15 Simpsonovi XXI (1-3) 14.40 Futurama (9)
15.10 X-Men 2 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi
XXI (4) 18.30 Simpsonovi XXI (5) 18.55
Simpsonovi XXI (6) 19.30 Simpsonovi XXI (7)
19.50 Úplně debilní zprávy 20.00 Ničitel Conan
22.15 Hitman: Agent 47 0.15 Živí mrtví VII (4)

20.00 Všechnopárty
20.50 Nezkrotná Angelika
Dobrodružné romantické
drama (Fr./It./N, 1967). Hrají
M. Mercierová, R. Hossein,
Ch. Rode, R. Pigaut a další.
Režie B. Borderie
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Inspektor Banks
Zúčtování. Krimiseriál
(VB, 2010). Hrají S. Tompkinson,
A. Loweová, J. Deam,
L. Burroughsová, M. Dolanová
23.50 Gustav Brom Big Band
0.50 Manéž Bolka Polívky
2.00 Příběhy slavných... Leoš
Suchařípa
2.55 Na forbíně TM
3.35 Banánové rybičky
4.00 Kuchařská pohotovost
4.30 Malá farma
4.55 Bydlení je hra

Joj Family
SOBOTA 7.40 Policisté v akci 8.45 Na chalupě

9.45 Nové bydlení 10.50 Rodáci (13/13) 12.55
30 případů majora Zemana (4) 14.00 Policisté
v akci 15.05 Policisté v akci 16.10 Policisté v akci
17.05 Nové bydlení 18.15 Postavíme, opravíme,
zvelebíme 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
30 případů majora Zemana (5) 21.30 Za sklem
(3/8) 22.45 Za sklem (4/8) 23.55 Bučkovi 3

NEDĚLE 6.05 Krimi 6.30 Noviny 7.05 Soudní
síň 8.15 Soudní síň 9.20 Nové bydlení 10.25 Nová
zahrada 11.20 Postavíme, opravíme, zvelebíme
12.00 Bučkovi 3 13.25 30 případů majora Zemana
(5) 14.45 Pokus o vraždu 16.55 Na chalupě 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.45 Všechno, co mám rád 23.20
Na chalupě 0.25 Nové bydlení
PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 9.30 Soudní

síň – cz 10.30 Policisté v akci 11.30 Odsouzené (5)
12.45 Vlci (23, 24) 14.50 Soudní síň 15.50 Soudní
síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Pokus o vraždu, krimifilm (ČR, 1973) 22.30 Policisté v akci 23.30
Policisté v akci 0.30 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

INZERCE

ČT1
8.50 Slovácko sa nesúdí (11/12) 9.20 Toulavá
kamera – Za rodinným stříbrem (7/8) 9.50
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 Panenka z vltavské tůně
14.00 Anulka a pan Pětiočko 14.50 Hostinec
„U Kamenného stolu“ 16.25 Ohnivé ženy se
vracejí 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 Wonder Woman
Dobrodružné fantasy
(USA/HG/Čína, 2017)
23.00 Já, legenda
Sci-fi film (USA, 2007)
0.50 Policejní akademie 7:
Moskevská mise
Komedie (USA, 1994)
2.20 Můj přítel Monk VIII (12)

ÚTERÝ 9.45 Soudní síň 10.45 Policisté v akci

11.45 Odsouzené (6) 12.55 Vlci (25, 26) 14.55
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ve jménu zákona (14, 15/131) 22.25 Policisté
v akci 23.25 Policisté v akci 0.25 Nové bydlení

STŘEDA 10.30 Policisté v akci 11.30 Odsouzené

(7) 12.40 Ve jménu zákona (14, 15/131) 14.50
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 30 případů majora Zemana (6) 21.45 Aféry
22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ČTVRTEK 9.30 Soudní síň 10.35 Policisté

v akci 11.40 Odsouzené (8) 12.50 Vlci (27, 28)
14.45 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 (16, 17/131) 22.25 Policisté
v akci 23.30 Policisté v akci 0.30 Nové bydlení

PÁTEK 10.45 Policisté v akci 11.40 Odsouzené

(9) 12.50 Ve jménu zákona (16, 17/131) 14.50 Soudní
síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Zkoušky
z dospělosti (1/6) 21.30 Zkoušky z dospělosti (2)
22.45 Policisté v akci 23.45 Policisté v akci

20.15 Hobit: Bitva pěti armád
Dobrodružné fantasy (USA/
N. Zél., 2013). Hrají M. Freeman,
R. Armitage, I. McKellen,
L. Evans, E. Lillyová, O. Bloom,
H. Weaving a další. Režie
P. Jackson
23.15 Ronin
Akční thriller (USA, 1998).
Hrají R. De Niro, S. Skarsgard,
J. Reno, J. Tříska a další.
Režie J. Frankenheimer
1.45 Rosa: Láska bez předsudků
Romantický film (N, 2016).
Hrají A. Neldelová, S. Fazilatová,
J. Rieke, P. Kellingová a další.
Režie M. Karen
3.45 Agatha Christie:
Tajemný protivník (2/2)
Krimifilm (VB, 2015). Hrají
J. Raineová, D. Williams, J. Fleet,
J. Phillips, C. Peters a další.
Režie E. Hall

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 Krampovoloviny 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
5.30 Pat Garret a Billy the Kid, western (USA, 1973)
7.50 Můj přítel Monk VIII (11, 12) 9.40 Santa Claus
3: Úniková klauzule, komedie (USA, 2006) 11.25
Teleshopping 11.55 Rivalové, komedie (USA, 1996)
13.40 V tom domě straší!, animovaný film (USA,
2006) 15.25 Jak jíst smažené žížaly, komedie
(USA, 2006) 17.00 Tucet špinavců, válečný film
(USA, 1967) 20.00 Soudce, drama (USA, 2014)
22.50 Vymítač ďábla, horor (USA, 1973)

Prima Max
7.10 My Little Pony VIII (3) 7.40 Astro Boy II (12)
8.05 Velké zprávy 9.40 Vítejte doma III (36, 37)
11.30 Příště budeme chytřejší, staroušku! 13.25
Nadějná Grace 15.40 Co jsme komu udělali?,
komedie (Fr., 2014) 17.45 Newyorská romance,
romantická komedie (USA, 2013) 20.00
Nebezpečná rychlost 2: Zásah, akční film (USA,
1996) 22.45 Zmije útočí, horor (USA, 2008) 0.40
Hitman: Agent 47, akční film (USA/N, 2015)

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 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 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 25. srpna 2019
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.30 O bílé
laňce 6.55 Hostinec „U Kamenného
stolu“ 8.35 Všechno, co mám ráda
v létě (8/8) 9.00 Úsměvy Evy
Pilarové 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Hříchy pro pátera Knoxe (4/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Světýlka z blat
Pohádka (ČR, 1992)
14.00 Až já budu královna
Pohádka (ČR, 1984)
14.40 Veronika, prostě Nika
Rodinný film (ČR, 1980)
15.50 Dobrá Voda (7/7)
17.20 Pozdní léto
Psychologické drama (ČR, 1974)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Chalupáři (9, 10/11)
21.35 Rubikova kostka
Detektivní film (ČR, 1984)
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Inspektor Banks
0.30 Manéž Bolka Polívky

NOVA
5.55
6.50
7.40
8.00
9.15
11.00
12.50
15.00
16.35
18.50
19.30
20.20
21.40
23.55
2.00
2.45
4.00
4.55

Tlapková patrola II (23, 24)
Looney Tunes: Úžasná show II
(16, 17)
Show Toma a Jerryho (14)
Jak princezny po nocích tancovaly
Pohádka (N, 2011)
Velký táta
Komedie (USA, 1999)
Kouzelný měšec
Pohádková komedie (ČR/N, 1996)
Holka, nebo kluk?
Komedie (ČR, 1938)
Pětka s hvězdičkou
Komedie (ČR, 1985)
Z pekla štěstí 2
Pohádka (ČR, 2001)
Hospoda (37)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava II (8)
Milada
Životopisné drama (ČR, 2017)
Holka, nebo kluk?
Komedie (ČR, 1938)
Milenky (11)
Milenky (12)
Jak princezny po nocích tancovaly
Novashopping

Prima
6.15
6.40
7.10
7.40
8.10
9.25
10.25
10.55
12.10
13.00
13.45
15.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.25
0.25
1.55
2.30
3.45

Astro Boy II (14)
My Little Pony VIII (5)
M.A.S.H (198)
M.A.S.H (199)
Svět ve válce (24)
Hooten a lady: Lovci pokladů (8)
Poklad kapitána Morgana.
Dobrodružný seriál (VB, 2016)
Máma nad věcí
Jak se staví sen – extra
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Co jsme komu udělali?
Komedie (Fr., 2014)
Hobit: Bitva pěti armád
Dobrodružné fantasy
(USA/N. Zél., 2013)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česka Miss a Miss Universe
Slovenskej republiky 2019
Sherlock: Poslední přísaha (3/3)
Krimifilm (VB, 2013)
1890 (8)
Bikesalon
Svět ve válce (24)
Vraždy v Brokenwoodu II (4)

Nova Cinema
6.45 Jak jíst smažené žížaly 8.20 V tom domě
straší! 10.35 Nějak se to komplikuje 12.55 Policejní
akademie 7: Moskevská mise 14.25 Sue Thomas:
Agentka FBI II (17-19) 17.20 Wonder Woman 20.00
Vertical Limit, dobrodružný film (USA/N, 2000)
22.25 Blade Runner, sci-fi film (USA, 1982) 0.45
Kat, akční film (USA/N, 2004)

Prima cool
7.00 13. okrsek (5) 7.55 Top Gear 2009 9.00
Pevnost Boyard (3) 11.30 COOL Motorsport 11.50
Futurama (9) 12.20 Simpsonovi XXI (4-7) 14.15
Futurama (10) 14.45 Transformers: Pomsta
poražených 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXI
(8-11) 19.50 Úplně debilní zprávy 20.00 Star Wars:
Epizoda VII – Síla se probouzí 23.10 Pod černou
vlajkou II (7) 0.20 Pod černou vlajkou II (8)

Prima Max
6.40 My Little Pony VIII (4) 7.05 Astro Boy II (13)
7.35 Velké zprávy 8.45 Vítejte doma III (37, 38)
10.35 Král Králů 12.35 Newyorská romance 14.55
Nebezpečná rychlost 2: Zásah, akční film (USA,
1996) 17.40 Objekt mé lásky, komedie (USA, 1998)
20.00 Dračí princ, pohádka (Rus., 2015) 22.20
Ronin, akční thriller (USA, 1998) 0.55 Sherlock:
Poslední přísaha, krimifilm (VB, 2013)

pondělí 26. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

Co poudala bába Futeř 6.45 Klavír
6.59 Studio 6 9.00 To je vražda,
napsala VI 9.50 Slovácko sa nesúdí
(11/12) 10.25 Veronika, prostě Nika
11.30 My z konce světa (8/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (36)
13.20 Milostné dopisy
13.40 Ohnivé ženy se vracejí
Fantasy komedie (ČR, 1986)
14.45 Rubikova kostka
Detektivní film (ČR, 1984)
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 (13)
20.55 Chalupáři (11/11)
21.45 Reportéři ČT
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Kriminalista
23.25 Taggart

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.25
23.20
0.15
1.45
2.25
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3715)
Policie Modrava II (8)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (523)
Můj přítel Monk VIII (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba XIV (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3716)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (84)
Specialisté (30)
Smrtonosná zbraň II (17)
Beze stopy IV (6)
Můj přítel Monk VIII (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba XIV (17)
Krok za krokem II (23)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (523)

6.15
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.45
0.45
1.50
2.50
3.50

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (15)
My Little Pony VIII (6)
M.A.S.H (199)
M.A.S.H (200)
M.A.S.H (201)
Policie v akci
Danielle Steelová: Srdce si nedá
poroučet
Romantický film (USA, 1994)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (1)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (8)
Komisař Rex III (11)
Komisař Rex III (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (185)
Poklad z půdy
Jak se staví sen
Policie v akci
Komisař Rex III (11)
Komisař Rex III (12)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (8)
Prostřeno!

5.45 Santa Claus 3: Úniková klauzule 7.25 Tucet
špinavců 10.15 Teleshopping 10.45 Život s Helenou
13.00 Teleshopping 13.30 Vertical Limit 15.45
Příšerná tchyně 17.40 Milada, životopisné drama
(ČR, 2017) 20.00 Štěstí ve hře, romantické drama
(USA/N/Austr., 2007) 22.25 Odpad, drama (VB,
2014) 0.35 Soudce, drama (USA, 2014)

Prima cool
10.50 Top Gear 2009 12.05 Futurama (10) 12.35
Simpsonovi XXI (8-11) 14.30 Těžká dřina 15.05
Re-play 15.40 Futurama (11) 16.00 Americký chopper
IV (7) 17.00 Top Gear 2009 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XXI (12-15) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Cool Kids (6) 20.45 Teorie velkého třesku V
(10-12) 22.10 Kurz sebeovládání (33) 22.40 Partička
23.20 Americký chopper IV (7) 0.20 Partička

Prima Max
6.10 My Little Pony VIII (5) 6.35 Astro Boy II (14)
7.05 Velké zprávy 8.40 Vítejte doma III (38, 39)
10.25 Hříšný tanec 12.40 Objekt mé lásky 15.05
Star Wars: Epizoda VII – Síla se probouzí 18.05
Veterinář vyšetřuje: Mrtvý v moři, krimifilm
(N, 2017) 20.00 Nejdelší jízda, romantický film
(USA, 2015) 22.45 Vraždy v přímém přenosu, thriller
(USA, 2014) 0.50 Dračí princ, pohádka (Rus., 2015)

úterý 27. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

Panenka z vltavské tůně 6.59 Studio
6 9.00 To je vražda, napsala VI 9.45
Rohožka 10.00 Dobrá Voda (7/7)
11.30 My z konce světa (9/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (37)
13.25 Po stopách hvězd
13.50 Trumfy Miroslava Donutila
14.45 Nezkrotná Angelika
Dobrodružné romantické drama
(Fr./It./N, 1967)
16.10 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 Ztracená brána (2/3)
Krimifilm (ČR, 2012)
21.15 Nejlepší Bakaláři
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.10 Columbo
23.25 Kriminalista

5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.30
23.15
0.10
1.40
2.20
2.50
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3716)
Specialisté (84)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (524)
Můj přítel Monk VIII (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba XIV (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3717)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (907)
Víkend
Smrtonosná zbraň II (18)
Beze stopy IV (7)
Můj přítel Monk VIII (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba XIV (18)
Krok za krokem II (24)
Kolotoč
Co na to Češi

6.10
6.35
7.20
8.05
8.45
9.15
10.15
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
1.05
2.10
3.10

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (16)
My Little Pony VIII (7)
M.A.S.H (201)
M.A.S.H (202)
M.A.S.H (203)
Policie v akci
Danielle Steelová: Osudy
Romantický film (USA, 1991)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (2)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (9)
Komisař Rex IV (1)
Komisař Rex IV (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (81)
Rodinná idyla. Komediální seriál
(ČR, 2018)
Vůně zločinu II (3)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (1)
Komisař Rex IV (2)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (9)

5.50 Velký táta 7.30 Můj přítel Monk VIII (13, 14)
9.10 Vertical Limit 11.55 Štěstí ve hře, 14.45
Kouzelný měšec, pohádková komedie (ČR/N,
1996) 16.30 Pětka s hvězdičkou, komedie (ČR,
1985) 17.55 Z pekla štěstí 2, pohádka (ČR, 2001)
20.00 Hokejový zázrak, drama (USA, 2004) 22.35
Instinkt, thriller (USA, 1999) 0.50 Já, legenda

Prima cool
12.50 Simpsonovi XXI (12-15) 14.45 Teorie velkého
třesku V (11, 12) 15.40 Futurama (12) 16.05 Americký
chopper IV (8) 17.00 Top Gear 2009 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXI (16-19) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Top Gear speciál: James May
a lidové autíčko (1) 21.20 Teorie velkého třesku V
(13, 14) 22.20 Kurz sebeovládání (34) 22.45 Partička
23.35 Americký chopper IV (8) 0.35 Partička

Prima Max
6.45 My Little Pony VIII (6) 7.10 Astro Boy II (15)
7.40 Velké zprávy 9.05 Vítejte doma III (39, 40)
10.50 Newyorská romance 13.10 Veterinář vyšetřuje:
Mrtvý v moři 15.00 Nejdelší jízda 17.50 Nebe
existuje 20.00 Flynn Carsen: Honba za Kopím
osudu, dobrodružný film (USA, 2004) 22.05
Odpočet smrti, mysteriózní thriller (USA/Kan./Fr.,
2012) 0.15 Vraždy v přímém přenosu

středa 28. srpna 2019
ČT1
6.00

Příběhy slavných... Jan Libíček 6.59
Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 Všechno, co mám ráda v létě
(8/8) 10.15 Láska 10.35 Hříšní lidé
města pražského (13) 11.30 My
z konce světa (10/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (38)
13.20 Strom pohádek
13.50 Raport
Drama (ČR, 1968)
14.55 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
21.20 Nemocnice na kraji města (19/20)
22.20 Nemocnice na kraji města (20/20)
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
23.20 Případy detektiva Murdocha X

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.25
1.15
1.55
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3717)
Ordinace v růžové zahradě 2 (907)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (525)
Odložené případy
Odložené případy
Námořní vyšetřovací služba XIV (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3718)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek XI
Malé lásky II
Smrtonosná zbraň II (19)
Beze stopy IV (8)
Odložené případy
Odložené případy
Námořní vyšetřovací služba XIV (19)
Kolotoč

6.05
6.30
7.15
8.00
8.40
9.15
11.15
12.05
12.20
13.20
14.25
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15

21.35
22.45
23.50
0.45
1.50
3.55

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (17)
My Little Pony VIII (8)
M.A.S.H (203)
M.A.S.H (204)
M.A.S.H (205)
Danielle Steelová: Táta
Romantické drama (USA, 1991)
Policie Hamburk VII (3)
Polední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy XI (10)
Komisař Rex IV (3)
Komisař Rex IV (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (186)
Dlužíte mi smrt. Seriál (ČR, 2019).
Hrají S. Laurinová, S. Rašilov,
T. Měcháček, R. Zach, J. Štěpnička
Show Jana Krause
Jak se staví sen
Policie v akci
Komisař Rex IV (3)
Komisař Rex IV (4)
Prostřeno!

5.05 Nějak se to komplikuje 6.55 Můj přítel Monk
VIII (15, 16) 8.35 Sue Thomas: Agentka FBI II (17-19)
11.55 Policejní akademie 7: Moskevská mise 13.50
Příšerná tchyně 15.45 Wonder Woman 18.20 Má
mě rád, nemá mě rád 20.00 28 dní, komedie (USA,
2000) 22.00 (K)lamač srdcí, romantická komedie
(Fr./Monako, 2010) 0.00 Milada

Prima cool
11.50 Futurama (12) 12.20 Simpsonovi XXI (16-19)
14.15 Teorie velkého třesku V (13, 14) 15.10
Futurama (13) 15.30 Americký chopper IV (9)
16.30 Top Gear 2009 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XXI (20-23) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Teorie velkého třesku V (15-18) 22.10
Kurz sebeovládání (35) 22.40 Partička 23.20
Americký chopper IV (9) 0.20 Partička

Prima Max
6.40 My Little Pony VIII (7) 7.10 Astro Boy II (16)
7.35 Velké zprávy 8.50 Vítejte doma III (40, 41)
10.45 Nebe existuje 12.50 Flynn Carsen: Honba za
Kopím osudu 14.50 Hobit: Bitva pěti armád 18.05
Falešný příběh 20.00 Aféra Thomase Crowna,
thriller (USA, 1999) 22.25 Případ nevěrné
Kláry, drama (It./ČR, 2009) 0.25 Odpočet smrti,
mysteriózní thriller (USA/Kan./Fr., 2012)

čtvrtek 29. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

Příběhy
slavných...
Waldemar
Matuška 6.59 Studio 6 9.00 To je
vražda, napsala VI 9.45 Až já budu
královna. Pohádka (ČR, 1984) 10.30
Nemocnice na kraji města (19/20)
11.30 My z konce světa (11/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (39)
13.20 Všechno, co mám ráda v létě (8/8)
13.50 Užovka
14.00 Pozdní léto
Psychologické drama (ČR, 1974)
15.35 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 Ztracená brána (3/3)
21.15 Nejlepší Bakaláři
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Columbo
23.30 Trezor

5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.20
2.00
2.50
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3718)
Malé lásky II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (526)
Odložené případy
Námořní vyšetřovací služba XIV
(20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3719)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (908)
Život ve hvězdách
Dvojí hra
Odložené případy
Námořní vyšetřovací služba XIV
(20)
Kolotoč
Co na to Češi

6.05
6.30
7.15
8.00
8.40
9.10
12.10
12.20
13.20
14.20
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
3.00

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (18)
My Little Pony VIII (9)
M.A.S.H (205)
M.A.S.H (206)
M.A.S.H (207)
Danielle Steelová: Cena štěstí
Romantický film (USA, 1990)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (4)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (11)
Komisař Rex IV (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (82)
Můj brácha má super bráchu.
Komediální seriál (ČR, 2018)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (5)
Nováček. Krimiseriál
(N/Rak., 1998)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (11)
Rozpolcenost 1/2. Seriál (N, 2018)

5.00 Sue Thomas: Agentka FBI II (18, 19) 6.45
Odložené případy (1, 2) 8.35 Má mě rád, nemá mě
rád 10.45 Corrina, Corrina 13.30 Hokejový zázrak
15.55 28 dní 17.55 Casanova, komedie (USA, 2005)
20.00 Billy Madison, komedie (USA, 1995) 21.45
Mrazivá vášeň, thriller (USA, 1992) 0.05 (K)lamač
srdcí, romantická komedie (Fr./Monako, 2010)

Prima cool
10.15 Americký chopper IV (9) 11.25 Teorie velkého
třesku V (15, 16) 12.20 Futurama (13) 12.50
Simpsonovi XXI (20-23) 14.45 Teorie velkého třesku
V (17, 18) 15.40 Futurama II (1) 16.00 Americký chopper IV (10) 17.00 Top Gear 2010 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi XXII (1-4) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku
V (19, 20) 22.20 Kurz sebeovládání (36) 22.50 Leon

Prima Max
7.10 My Little Pony VIII (8) 7.35 Astro Boy II (17)
8.05 Velké zprávy 9.35 Vítejte doma III (41, 42)
11.25 Nadějná Grace 13.40 Falešný příběh 15.40
Aféra Thomase Crowna, thriller (USA, 1999) 18.05
Ukradená nevinnost, thriller (USA/Kan., 2006)
20.00 Kulový blesk, komedie (ČR, 1978) 21.45 Pod
povrchem, mysteriózní thriller (USA, 2000) 0.25
Případ nevěrné Kláry, drama (It./ČR, 2009)

pátek 30. srpna 2019
NOVA

ČT1
6.00

Užovka 6.10 Anulka a pan Pětiočko
6.59 Studio 6 9.00 To je vražda,
napsala VI 9.45 Milostné dopisy
10.00 Nemocnice na kraji města
(20/20) 11.05 My z konce světa (12, 13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Kdopak by se vlka bál
14.00 Reportéři ČT
14.40 Smrt z laboratoře
15.35 Herci Jiřího Hubače
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 (8/8)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nesmrtelná teta
Pohádka (ČR, 1993)
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Hercule Poirot
23.30 Případy detektiva Murdocha X
0.15 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.00
23.55
1.30
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3719)
Ordinace v růžové zahradě 2 (908)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (527)
Odložené případy (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba XIV
(21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3720)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Dvě nevěsty a jedna svatba
Komedie (ČR, 2018)
Pád Londýna
Akční film (USA, 2016)
Odložené případy (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba XIV
(21)
Život ve hvězdách

6.15
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
0.05
1.00
2.05
3.05
4.05

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (19)
My Little Pony VIII (10)
M.A.S.H (207)
M.A.S.H (208)
M.A.S.H (209)
Policie v akci
Danielle Steelová:
Příběh jednoho života
Romantický film (USA, 1996)
Polední zprávy
Policie Hamburk VII (5)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (12)
Komisař Rex IV (6)
Komisař Rex IV (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
Policajt v Beverly Hills III
Akční komedie (USA, 1994)
Policie v akci
Komisař Rex IV (6)
Komisař Rex IV (7)
Doktor z hor: Nové příběhy XI (12)
Prostřeno!

5.35 Hokejový zázrak 8.00 Odložené případy (3, 4)
9.45 Batman vs. Joker 11.35 28 dní 14.00 Ohňostroj
marnosti 16.15 Billy Madison, komedie (USA, 1995)
18.00 Dítě z Marsu, komedie (USA, 2007) 20.00
Flintstoneovi 2, rodinná komedie (USA, 2000)
21.45 Tajemná řeka, krimidrama (USA, 2003) 0.20
Dvojí hra, komediální thriller (USA/N, 2009)

Prima cool
8.55 Top Gear 2010 10.00 Americký chopper IV
(10) 11.10 Autosalon 12.15 Futurama II (1) 12.45
Simpsonovi XXII (1-4) 14.40 Teorie velkého třesku
V (19, 20) 15.40 Futurama II (2) 16.00 Americký
chopper IV (11) 17.00 Top Gear 2010 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXII (5-8) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 X-Men 3: Poslední vzdor
22.25 Žraločí jezero 0.20 Americký chopper IV (11)

Prima Max
7.45 My Little Pony VIII (9) 8.10 Astro Boy II (18)
8.40 Velké zprávy 10.05 Vítejte doma III (42, 43)
11.55 Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu 13.55
Ukradená nevinnost, thriller (USA/Kan., 2006)
15.55 Jíst, pít a vdát se, romance (Kan., 2019) 17.45
Běž, chlapče, běž, válečný film (N/Fr./Pol., 2013)
20.00 Kapsy plné dynamitu, western (It., 1971)
23.20 Leon, thriller (Fr., 1994)
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Kazí ilegální obchod v Indonésii
Mladý Ústečan založil
nadaci, která pomáhá
s ochranou outloňů.

tiž nefunguje tak, jak jsme zvyklí u nás.
V rámci pomoci komunitám začínáme
podporovat i místní farmáře v produkci
kávy. Vypěstují kvalitní kávu šetrnou
k prostředí a my ji poté od nich vykoupíme za lepší cenu, než by dostali na trhu.
Pak ji budeme dále distribuovat jako
„ekofriendly“ kávu. Jednou z podmínek
však je, že nesmí lovit a zabíjet outloně
ani další chráněná a ohrožená zvířata
v blízkosti svých farem.

5plus2
■ ROZHOVOR
PAVEL PŘIBYL
ÚSTÍ NAD LABEM | Na začátku byla diplomová práce v oboru Zájmové chovy
zvířat na ČZU Praha. Ústečan František
Příbrský si jako její téma vybral problematiku ilegálního obchodu se zvířaty. A
aby poznal, jak takový obchod skutečně
vypadá, vydal se do Indonésie. Navštívil nelegální trhy na ostrovech Sumatra
a Jáva. „Zjistil jsem, že se tu ve velkém
množství obchoduje s outloni. Na každém rohu, na ulicích, byli běžně k prodeji. Podle Červeného seznamu ohrožených druhů přitom patří mezi druhy
ohrožené vyhubením a podle indonéského zákona mají status absolutně chráněného druhu,“ nechápal Příbrský. I proto
se po studiích stal zoologem v zoo Ostrava a in-situ koordinátorem všech
ochranářských aktivit zahrady. Reakce
na sebe nenechala dlouho čekat a Příbrský na Sumatře založil nadaci Kukang, jež pomáhá právě outloňům.
Proč jste se v roce 2015 rozhodl založit nadaci Kukang?
Chtěl jsem, aby se outloni chránili v přirozeném prostředí. Jedním z důvodů,
proč je do té doby úředníci nezabavovali obchodníkům a pytlákům, bylo, že tu
neexistovalo místo, kam by je mohli
umístit. Tím pádem trh s nimi bujel dál.
Rozhodl jsem se, že svou diplomku specializuji přímo na vznik modelu záchranného centra pro zabavenou faunu
v oblasti severní Sumatry. Postupně
jsem začal shánět partnery a lidi, kteří
by projekt podpořili. A když jsem dokončil školu, vydal jsem se do Indonésie. Od té doby trávím ročně na Sumatře přibližně tři čtvrtě roku. Vybudovali jsme tu záchranné centrum pro zvířata, ale zaměřujeme se i na vzdělávání
místních dětí, práci s komunitami a další projekty. Nadace zaměstnává 14 Indonésanů a máme i tým asi patnácti českých i zahraničních dobrovolníků.
Vraťme se k trhům se zvířaty. Jak vůbec vypadají?
Vedle sebe je třeba 15 obchodů, ve kterých se prodávají zvířata. V jednom psi
a kočky, ve druhém rybičky, v dalším
ptáci. Je to taková alternativa českého
zverimexu, kde si lidé kupují domácí
mazlíčky. Problém je v tom, že ve
spoustě z nich mají i chráněná a ohrožená zvířata. Říká se, že na trzích, v tom šíleném vedru a ošklivém prostředí, můžete najít i zvířata, která už ve volné přírodě ani nežijí. Je známý případ, kdy se

František Příbrský (nahoře druhý zleva) tráví většinu
roku v Indonésii, kde pomáhá zachránit populaci outloňů
(malé foto).
FOTO | ARCHIV F. PŘÍBRSKÉHO
pracovníci záchranného centra snažili
najít na trzích v přírodě již vyhubený
druh ptáků, aby mohli získat poslední
kusy a pokusit se je rozmnožit.

nikou, je tu i veterinář, máme rehabilitační a karanténní
klece.

Musíte se jako ochránci do prostředí
ilegálních trhů nějak infiltrovat?
Když chcete získat chráněné zvíře, musíte se s prodejci dát do řeči, získat jejich důvěru a oni vás pak někdy vezmou
do skladu, kde právě tato zvířata mají.
Když jsme se jednou do skladu dostali,
nestačili jsme se divit. Byla jich tam
spousta. Bedny plné hadů, outloňů a podobně. Udělali jsme si díky tomu obrázek, jak to asi celé funguje.

Ochrana přírody se ale nedá dělat
bez vzdělávání, takže se věnujete i
osvětě...
Proto jsme postavili environmentální
školu, kam chodí třikrát týdně místní
děti učit se anglicky o přírodě. Je to jedna z cest, jak se pokusit chránit zdejší
přírodu a motivovat děti, aby o ni měly
zájem. Dále jsme postavili knihovnu
v terénní oblasti, kam jsme ve spolupráci s organizací Green-books dodali environmentální knížky. Děláme i přednášky na školách a v neposlední řadě pracujeme s místními komunitami, které podporujeme v jejich projektech. Nedávno
jsme se například pokoušeli pomoci
řešit jedné vesnici problémy s plasty.
Vymysleli jsme, jak místní mohou redukovat a třídit odpad a posléze ho prodávat jiné organizaci ve větším městě. Přivydělají si tím a ještě si vyčistí vesnici.
Odpadové hospodářství na Sumatře to-

Dá se odhadnout, kolik takových
trhů v Indonésii je?
Každé velké město má svůj trh se zvířaty. Je jich tam skutečně hodně. Na kolika z nich ale koupíte i ohrožená zvířata,
to se odhadnout nedá. V posledních letech se totiž ilegální trh se zvířaty z velké části přesunul na internet, kde je to
pro překupníky mnohem bezpečnější.
Proč si lidé outloně kupují?
Ve většině případů jako domácí mazlíčky. Je to malé zvíře s velkýma očima, vypadá jako miminko, je roztomilý. Spousta lidí ho chce mít doma. Odchytávají se
ve velkém a prodávají do celého světa,
zájem o ně je v Japonsku, Číně, Rusku,
Spojených arabských emirátech i v Evropě. Někteří lidé je kupují i kvůli černé
magii. V Indonésii spousta lidí věří duchům, léčitelství a podobně... Věří, že
když hodíte kosti outloně někomu před
dům, proklejete ho. Často je zabíjejí i
farmáři, vyskytují se totiž na okrajích
lesů, kde jsou ve střetu s člověkem.
Jakým konkrétním aktivitám se
vaše nadace věnuje?
Postavili jsme záchranné centrum s kli-

V nadaci jste zaměstnali dva bývalé
lovce outloňů. Je to tak?
Ano. Byli to dva kluci, kteří byli velmi
šikovní v lese, k lovu je motivovala finanční odměna překupníka. Na pozvání našeho
kamaráda jsme se s nimi
setkali a zjistili, že to nejsou žádní démoni, kteří
by chtěli vyvraždit všechna zvířata v Indonésii.
Jen prostě dostali příležitost vydělat si více peněz a využili ji. Ve finále jsme zjistili, že mají ta
zvířata rádi, tak jsme je
zaměstnali jako terénní
pracovníky a průvodce. Až budeme vypouštět naše rehabilitované outloně, budou za nimi chodit a pozorovat, jak se
jim daří.
Kdo nadaci na Sumatře financuje?
Primárním zdrojem příjmů jsou pro nás
české zoologické zahrady (Ostrava, Liberec, Olomouc, Hodonín, Jihlava) a polská ve Wroclavi. Bez nich bychom vůbec nemohli existovat. Spousta lidí si
myslí, že zoo je jen místo, kde jsou zvířata zavřená v kleci a oni se sem na ně
půjdou podívat. Tak už to ale dnes není.
Primárním cílem zahrad je podporovat
ochranu přírody, ať už tím, že chovají
zvířata a snaží se vytvořit záložní populaci pro případ, kdyby byla v přírodě vyhubena, nebo tím, že podporují projekty
přímo v místech, kde zvířata žijí. Co se
týče financování nadace, máme samozřejmě i firemní a soukromé dárce nebo
využíváme granty.

Atmosféra trhů se zvířaty v Asii, kde není problém koupit ani silně ohrožené
druhy zvířat.
FOTO | ARCHIV F. PŘÍBRSKÉHO
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Po prvních
Bobulích
jsem chtěl být Pálavě
blíž, ten kraj mám
moc rád. Jedinečné
lidi, víno, atmosféru.

objeví další kus Moravy
Do vesniček pod Pálavou
znovu zavítali filmaři.
Dotáčeli třetí díl
úspěšného filmu Bobule.
MARKÉTA LANKAŠOVÁ
MORAVSKÁ NOVÁ VES | Magická atmosféra, krásné výhledy, pohodový kolektiv a dobré víno. Tak o pracovních
dnech na jižní Moravě mluví herci, kteří už čtrnáct dní pracují na scénách pro
film 3Bobule režiséra Martina Koppa.
Do kin se pokračování úspěšné vinařské komedie dostane příští rok v březnu. Kopp částečně spolupracoval i na
scénáři, na nějž si scenáristé Tomáš Vávra a Matěj Podzimek nechali více
času. „Nechtěli jsme nic uspěchat. Nad
scénářem jsme strávili rok a půl a navracíme se v něm k poetičnosti, lásce a lehkosti prvního filmu,“ doplnil.
Stejně jako v předchozích dvou dílech uvidí diváci na plátně především
Kryštofa Hádka, Terezu Ramba (za svobodna Voříškovou – pozn. red.) a Lukáše Langmajera. „Známe se a na kolektivu je to poznat. Ale každé natáčení je
jiné, určitě to dnes beru jinak, než jak
jsem prožíval natáčení před dvanácti
lety, kdy jsme točili jedničku. Tehdy si
pamatuju, že mi dali ochutnat víno ve
sklípku, a pak až premiéru v kině,“ smál
se Langmajer, představitel podvodníčka Jirky. Vzápětí však dodal, že jeho postava sice prošla vývojem, také o trochu
zestárla, ale stále je nositelem humoru.
Vedle známých postav se v Machalicově vinařství objeví i brněnský herec
Michal Isteník, který firmě škodí krádežemi hroznů i vína. „Jsem tu zatím jenom pár dní, ale natáčení si neskutečně

V ústředních rolích se opět představí Kryštof Hádek, Tereza Ramba a Lukáš Langmajer.
užívám. Všichni jsou milí na sebe navzájem a také okouzlení krajem, který
vás obejme a už nepustí, každý si to tu
musí zamilovat. Navíc je moje role taková záškodnická, což se hraje velice pěkně,“ popsal se smíchem Isteník.
I tentokrát za příběhem o víně, vinařských strastech a radostech a také o lidských vztazích stojí producent Tomáš
Vican. Ačkoli dlouho odmítal, že by třetí film mohl vzniknout, nakonec to byl
on, kdo vybíral většinu lokací.
„Po odvysílání Bobulí jsem se natrvalo přestěhoval z Brna do Mikulova.
Chtěl jsem být Pálavě blíž, ten kraj
mám moc rád. A odtud jsem podnikal

Producent Tomáš Vican si do třetího dílu vinařské ságy vybral i brněnského
herce a držitele Thálie Michala Isteníka (vpravo). Zkušeným matadorem je
pak herec Radim Novák, který si zahrál nejen v obou předchozích dílech Bobulí, ale i v seriálu Vinaři.
2x FOTO | MARKÉTA LANKAŠOVÁ

výlety na kole. Při nich jsem objevil třeba uličku v Moravské Nové Vsi, která
je natolik kouzelná, že by ji snad nikdo
nedokázal uměle vystavět,“ povyprávěl
Vican.
Sám je také asi patnáct let vinařem,
ostatní provází na degustacích a do filmu vnáší všechno, co z kraje pod Pálavou pochytil. „Lidé, víno, atmosféra.
To všechno je na jihu Moravy jedinečné. Do filmu jsem se snažil dostat
všechno, co o vínu a místní kultuře
vím. Ale obce v nejbližším okolí Pálavy jsme už proslavili dost, teď je načase, aby se představily i ty trošku vzdálenější,“ vysvětlil producent, proč se štá-

FOTO | BIOSCOP

bem zajeli i do vzdálenějšího pálavského podhůří. Natáčelo se třeba v Bulharech, Zaječí a Klentnici. Úplně první
scény filmu se však odehrávají v Praze,
kde také natáčení začínalo.
„Oproti prvním dílům trilogie máme
tu výhodu, že dnes se už zcela běžně
pracuje s drony. Dřív jsme museli létat
s vrtulníkem a z něj pohledy točit. Teď
se divákům otevře pohled na pražské
Hradčany – a pro nás vlastně nebylo až
tolik práce je nasnímat,“ srovnal Vican.
Jestli bude třetí díl úspěšnější než Bobule a 2Bobule, rozhodnou diváci.
Ti by film měli poprvé zhlédnout v kinech v polovině března příštího roku.

Lukáš Langmajer si opět střihne roli věčného průšviháře Jirky. Do křížku se
zákonem se dostane i ve třetích Bobulích.
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Neznámá krása leží za rohem
Poslední srpnový týden
nebývá na severu Čech
obvykle obdobím, kdy
vedra ženou lidi k vodě.
Liberecký kraj jim místo
slunění a koupání nabízí
přehršli méně známých,
ale přesto mimořádně
zajímavých míst pro
pohodové výlety.
MILOSLAV LUBAS
LIBERECKÝ KRAJ | Nevíte, jak naložit
se zbytkem letních prázdnin? Pak neprohloupíte, když dopřejete sluchu vábení
Libereckého kraje, který nabízí svým
obyvatelům a turistům neobvyklé zážitky.
Můžete vystoupit na Dutý kámen
nebo na Šouf, k němuž se váže legenda
o loupeživém rytířovi. Cesta vede také
do království včelích úlů a ke koním
cválajícím jako ve westernu. K zahození není ani skleněná krása, k níž se můžete dopracovat vlastní prací pod vedením zkušených mistrů svého oboru.
„Za výlety nemusíme jezdit daleko.
U nás najdete krásná místa, na kterých
jste nikdy nebyli,“ upozorňuje Květa
Vinklátová, krajská radní pro kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch. „Možná jste o nich ani nikdy neslyšeli, i když
jsou jen pár kilometrů od vás. Vydejte
se na ně a poznáte svůj region úplně jinak. V Libereckém kraji máme takových míst řadu. Po cestě k nim nepotkáte nikoho a všechna krása zůstává jen
pro vás. Léto a prázdniny jsou pro takové dobrodružné hledání jako stvořené.“
Méně známé a přesto pozoruhodné
výletní cíle se skrývají i v Jizerských horách. Vinklátová doporučuje například
skalní vyhlídku Terezínka. „Nalézá se

Z pískovcového bloku u Cvikova mohou výletníci vidět vrcholy, které dominují malebné severočeské krajině.
FOTO | LIBERECKÝ KRAJ
na úbočí hory Muchov blízko Tanvaldu
a Velkých Hamrů,“ prozrazuje krajská
radní. „Na skále vysoké patnáct metrů
nechal v roce 1853 vyhlídku upravit Johann Mayer, majitel jedné z tanvaldských přádelen. Jeho manželka Theresia si oblíbila pohled dolů na kotlinu
nad soutokem řek Kamenice a Desné.
Proto dal zamilovaný továrník vyhlídce
ve výšce 623 metrů nad mořem jméno
Terezina výšina. Častěji se však užívá
zlidovělý výraz Terezínka.“

Ve skalách se skrýval lupič
Místní lidé dali kdysi dávno Terezínce
ještě jedno pojmenování – Šouf. Vychází z pověsti o německém loupeživém rytíři Schoffovi. Na současné Terezínce
se prý ukrýval v první polovině 15. století. Udělal z ní tvrz, jež se stala východiskem pro jeho hrůzostrašné výpravy
za kořistí.
Skály patří i k dalšímu malebnému

místu, které zatím nebývá v obležení turistů. Skalní pískovcový hřbet Dutý kámen zdobí krajinu u Cvikova. Táhne se
do délky 600 metrů a tyčí se do výšky
30 metrů. Na jihozápadním okraji Dutého kamene se nalézá vyhlídka. Po skalním hřbetu vede stará cesta se zbytky tesaných schodů. Míří ke Karolíninu odpočinku, což je do skály vytesané odpočívadlo s kamennou lavicí.
„V sousední skále narazí výletníci na
menší jeskyni,“ prozrazuje mluvčí Libereckého kraje Jan Mikulička. „Hned za
odpočívadlem je pozoruhodný skalní
suk nazývaný Varhany. Vějířovitě uspořádané sloupky jsou široké dva až pět
centimetrů a vysoké až tři metry.“
Liberecký kraj dělá reklamní kampaň
rovněž venkovské turistice, spojené
s pobytem na statcích. „Lidé vystavení
čím dál tím většímu pracovnímu tlaku
hledají klid a vrací se k přírodě,“ vysvětluje Vinklátová. „Například na farmě
Vysoká u Chrastavy si mohou vyzkou-
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Byli jste spokojeni
s realitním makléřem?

Hlasujte pro něj v soutěži Realiťák roku
na www.RealitakRoku.cz

Soutěž Realiťák roku je pořádána pod zášitou:

šet jak pečovat o koně, sedlat je, čistit či
vodit. Nabízejí tam i výcvik jízdy na
koni pro začátečníky a pro pokročilé.“
Na venkovskou turistiku se v Libereckém kraji soustřeďuje i statek Zakšín na
Kokořínsku. Koně tam pronajímají nedalekému letnímu dětskému táboru a pořádají na nich také vyjížďky pro turisty.
Statek se přidal k projektu na vybudování sítě koňských stezek. Stal se takzvanou hipostanicí a patří na značenou koňskou trasu, jež spojuje Polabskou stezku směřující do Německa se Středočeskou stezkou pokračující do Rakouska.
Liberecký kraj představuje i neobyčejný počin s názvem Včelařem na
zkoušku. Podpořil ho z dotačního programu Řemeslná a zážitková turistika.
„Koho zajímá práce včelaře, může se
vypravit na podještědskou včelí farmu
Smržov. Přichystali tam několik ukázkových úlů, kde se lze seznámit s ošetřováním včelstev,“ podotýká Vinklátová.

Mohou vybírat plásty
Pod vedením zkušeného včelaře si lidé
ve Smržově vyzkouší vybírání medných plástů z medníků, jejich ometání,
odvoz do medárny, odvíčkování, vytáčení medu a jeho čištění a stáčení do sklenic. „Očekáváme, že se každý zájemce
o náš projekt alespoň jednou měsíčně zapojí do ošetřování včel a ostatních prací
během včelařského roku,“ poznamenává Tomáš Moravec z farmy ve Smržově. „Nejvhodnějším obdobím pro návštěvu u nás je květen až srpen.“
K zážitkové turistice se upínají i ve
firmě Beadgame – Skleněná bižuterie,
v Alšovicích mohou lidé „přičichnout“
k technice ručního mačkání skla z tyčí
různých velikostí a barev. Vlastnoručně
vytvořená díla si ponechají jako suvenýry. Zkrácený zážitkový balíček Standard vyjde na 2500 korun, balíček Extra
na 5000 korun. Obsahuje seznámení
s technologií, školení bezpečnosti, technologickou přípravu a mačkání skla.
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Spisovatel Karel Poláček: Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý...

Tajenka: ...tě vytáhne z louže.

Čtyři miliony
pro Dagmar
Havlovou

P

ražský vrchní soud přiznal herečce Dagmar Havlové čtyři
miliony korun od původního
vydavatelství Bauer Media. Havlová se s ním dostala do sporu po tvrzení bulvárního tisku, že měla milenecký poměr v době, kdy jí umíral
manžel, bývalý prezident Václav
Havel. Částka výrazně převyšuje
sumy, které soudy obvykle přiznávají za porušení práva na ochranu
osobnosti. Havlová ovšem požadovala za text v bulvárním časopisu
Pestrý svět celkem pět milionů. Článek z března 2012 nazvaný „Skandální zvěsti o Dáše Havlové. Šokující nařčení – Tajné rande v lázních“
tvrdil, že Havlová dorazila 16. prosince 2011, tedy jen dva dny před
Havlovou smrtí, společně s milencem do zamluveného hotelu ve Františkových Lázních. Zprávu označila
za nepravdivou jak Havlová, tak i její
údajný partner František Loukota, jehož fotografii s Havlovou časopis
otiskl. Snímek zřejmě vznikl v době
natáčení seriálu Sanitka, když herečku doprovázel na nákupy. Muž, který působí jako asistent režie, se prý
s Havlovou zná od natáčení filmu
Odcházení.
(pmk)

Manžel Sereny tvrdí, že všichni
muži by měli jít na mateřskou
USA | Manžel tenistky Sereny Williamsové (37 let) Alexis Ohanian (36 let) tvrdí, že společnost by měla přestat uvažovat o mužích čistě jen jako o živitelích
rodin. „Většina mužů má strach, že by
kvůli případné mateřské přišli o peníze,
povýšení či zaměstnání,“ píše podnikatel v eseji pro The New York Times.
Manžel Sereny Williamsové Alexis
Ohanian tvrdí, že tři měsíce na mateřské dovolené, které strávil péčí o dnes
téměř dvouletou dceru Alexis Olympii,
mu ohromně zvedly sebevědomí.
„Všichni muži by měli jít na mateřskou.
Chápu však, že ne každý otec si může
dovolit opustit na čas kvůli dítěti zaměstnání bez strachu, že to negativně
poznamená jeho kariéru,“ píše miliardář Ohanian, spoluzakladatel internetové sociální sítě Reddit. „Serena a já
máme ohromné štěstí, že se můžeme našemu dítěti naplno věnovat. I přes všechny výhody musím přiznat, že to bylo
ohromně psychicky i fyzicky náročné
období. Nic a nikdo na světě mě tehdy
nemohl odtrhnout od mé manželky a dítěte. Jsem velice vděčný za to, že jsem
nemusel volit mezi prací a rodinou,“ pokračuje podnikatel.

Serena Williamsová s manželem Alexisem Ohanianem.
Ohanian přidává i statistiku, podle
které nabízí ve Spojených státech pouze
devět procent zaměstnavatelů mužům
mateřskou dovolenou. Šestasedmdesát
procent všech otců je prý zpět v práci již
týden poté, co se jim narodí potomek. I
v dnešní době jsou muži stále považováni za hlavní živitele rodin. Je to jakési
stigma podpořené strachem mužů z případné ztráty zaměstnání. Až třetina

FOTO | PROFIMEDIA.CZ

mužů má strach, že by kvůli mateřské
dovolené přišli o peníze, povýšení či zaměstnání.
„Dceři budou brzy dva roky a já se
snažím doma dělat vše, co moje žena.
Měním Olympii plenky, myji a suším jí
vlasy, dělám zkrátka to, co je zrovna potřeba. Muži, promluvte si o tom se svými šéfy a odkažte je na mě,“ vyzval ve
své eseji na závěr Ohanian.
(sub)

Jablonecko, Semilsko, Turnovsko
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Adam Malysz pomáhá bratrům
Podle Ploce záviděl kdysi Harrachovu skokanský areál celý svět. „Teď se bohužel scházíme ve smuteční náladě,“ poznamenal Ploc. „Spousta lidí se mě
u nás v penzionu a restauraci ptá, co se
s můstky stalo,“ svěřil se Pavel Ploc.
„Přijíždějí do Harrachova z Moravy,
z Polska i z Německa. Jsou vyděšeni
z toho, jak vypadá mamutí můstek. Kdyby se povedlo skokanský areál rekonstruovat, tak věřím, že by se český skok na
lyžích dostal znovu nahoru jako třeba za
party kolem Jirky Rašky, za našich časů
s trenérem Motejlkem nebo za Jardy
Sakaly a Jakuba Jandy.“

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

V klubu působí i harrachovští patrioti
bratři Josef a Stanislav Slavíkové.
„Sbírka nevyřeší rekonstrukci zchátralého mamutího můstku, potřebujeme ale
zachránit menší můstky K 40, 70 a 90.
V minulé sezoně se na nich kvůli špatnému stavu netrénovalo ani nezávodilo, na
což doplatili žáci a mládež. Někteří kluci se skokem bohužel skončili,“ prohlásil Josef Slavík. „Kdyby se nepodařilo
dát menší můstky dohromady, celý skokanský sport by se dostal do velkých problémů.“
Sbírka začala před měsícem a půl a zatím se v ní nashromáždilo skoro 300 tisíc korun. Janda s Plocem darovali každý 10 tisíc. „Minulý týden probíhal
v Harrachově festival Keltská noc a překvapilo nás, kolik návštěvníků nenechaly zchátralé harrachovské můstky lhostejnými. Za tři dny nám do sbírky věnovali třicet šest tisíc korun,“ upozornil
Stanislav Slavík. „Z vybraných peněz
jsme udělali revizi vleku vedle menších
můstků a ta ukázala, že lano je bezpečné. Koncem srpna se pustíme do opravy
bočního bednění u můstku K 70.“
INZERCE

Skokanské můstky jsou krkonošskou pamětihodností, kterou si v Harrachově přichází vyfotit většina turistů.
FOTO | MILOSLAV LUBAS
Na opravu a provoz menších můstků
by Lyžařský a turistický Bucharův klub
potřeboval v příštích dvou letech nejméně tři až pět milionů korun.
„Netajíme se tím, že bychom na svou
stranu rádi získali veřejnost,“ prozradil
Stanislav Slavík. „Pak se třeba i kompetentní a za můstky odpovědní lidé začnou chovat jako řádní hospodáři a konečně udělají něco pro záchranu skokan-

ského sportu v Česku.“ Na mamutím
můstku se naposledy létalo při MS
v roce 2014. Premiér Andrej Babiš loni
v Harrachově slíbil, že stát uvolní na záchranu skokanského areálu půl miliardy
korun.
„Pokud všechno půjde dobře, mohl
by být projekt na rekonstrukci můstků
ještě v příštím roce a pak by se mohlo začít stavět,“ uvedl Josef Slavík.

Přijel i polský starosta
Motejlek považuje Harrachov za místo,
kde jsou nejlepší sněhové podmínky pro
klasické lyžování v celé republice.
Do Harrachova ve středu dorazil rovněž starosta sousedního polského města
Sklářské Poreby Miroslav Graf. Harrachov označil za Mekku skokanského
sportu. „Nejsme rádi, jak skokanský areál vypadá,“ řekl Graf. „Na jeho modernizaci nám záleží a věřím, že k jeho záchraně přispěji ve sbírce i Poláci.“
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