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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE ELEKTRA A NÁBYTKU

propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE CZ

ZAJIŠTĚNÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1 %

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 4,1 % po celou
dobu investice

ROČNÍ
ÚROK

Dvouleté dluhopisy
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice
do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun.
Investiční strategií e-Finance je investovat prostředky získané
z dluhopisů do nákupu a výstavby rezidenčních a komerčních
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky. Portfolio
investic najdete na www.e-finance.eu.
Dluhopisy jsou zajištěné zástavním právem na celém exkluzivním
areálu zámku Račice čítající pozemky o výměře přes 50 000 m2,
nemovitosti a samotný zámek Račice.

Zastavovaný areál zámku Račice v rámci dluhopisového programu e-Finance CZ v celkové
hodnotě uveřejněné na adrese www.e-ﬁnance.eu/zajistene-dluhopisy.

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET
Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

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

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení
(EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení
vhodnosti investování do těchto cenných papírů. • Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální
rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

UBYTOVÁNÍ A PROHLÍDKY NA ZÁMKU RAČICE
UBYTUJTE SE V NETRADIČNÍM ZÁMECKÉM PROSTŘEDÍ OD 330 KČ/NOC
+420 515 555 549 • www.zamekracice.cz • info@zamekracice.cz
Užijte si dovolenou na zámku v malebném prostředí mezi Drahanskou vrchovinou a Moravským krasem.
– turistické ubytování od 330 Kč/os/noc
– nové RETRO-LUX apartmány s vlastní
terasou od 1 000 Kč/os/noc
Prohlídky zámku jsme rozšířili na dva
atraktivní prohlídkové okruhy a unikátní
panelovou výstavu s vizualizacemi zámku.
Jako dárek máme pro návštěvníky publikaci Zámek Račice – Ilustrované dějiny.
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Mám italskou
náturu. Líbí se
mi, když nemusím
držet emoce
na uzdě
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Brněnské „Tokio“
Příští vydání
13. srpna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stojanech
za 14 dní. Kdo si chce zkrátit čekání,
může navštívit naše webové stránky
5plus2.cz, kde pro vás připravíme
speciální letní číslo. Redakce 5plus2

Skateboarding má v Tokiu olympijskou premiéru. K vyzkoušení na brněnském festivalu v Pisárkách se nechala zlákat
i tenistka Lucie Šafářová.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

Lidé v Brně podruhé zažívají olympiádu nejen
u televize. Festival u Svratky nabízí živé přenosy
i řadu sportovišť, má inspirovat děti k pohybu.
VERONIKA FRANKOVÁ
BRNO | Zatímco Lucie Šafářová v sobě
nezapře hbitost bývalé špičkové tenistky a nahoru vyšplhá bez větších obtíží,
mně cesta přes jednotlivá madla trvá
o něco déle.
A když se i s pomocí rad dvou instruktorů ze země dotknu vítězně vrcholu, to
nejhorší mě teprve čeká – seskok dolů.
Nakonec se odhodlám a s bušícím srdcem se spustím zpět k zemi.
Podobný zážitek (nejen) při sportovním lezení si mohou vyzkoušet návštěvníci Olympijského festivalu, který vyrostl v areálu SKP Kometa v brněnských Pisárkách. Speciální park je ve-

dle Prahy jediným v republice. Právě lezecká stěna, na níž exceluje největší jihomoravská medailová naděje Adam
Ondra, je spolu s velkou branou a skateparkem to první, co lidé mířící do areálu
u řeky Svratky uvidí.

30

sportů si mohou
vyzkoušet návštěvníci
parku.

Až do 8. srpna jsou pro zvědavce i odvážlivce připravena stanoviště hned pro
třicet sportů, která spolu s edukační
zónou, doprovodným programem a známými sportovními tvářemi tvoří „malé
Tokio“.

Olympijský festival navazuje na svého zimního předchůdce z roku 2018 na
výstavišti, který zaznamenal velký
úspěch a přilákal 157 tisíc návštěvníků.
„Doufáme, že opět přijde co nejvíc
lidí. Netroufáme si ale říct, jestli jich
bude více, nebo méně než v roce 2018,
vše závisí na aktuálních protiepidemických opatřeních,“ sděluje projektová
manažerka festivalu Naďa Černá.
Momentálně je pro vstup do areálu
potřeba potvrzení o negativním testu,
očkování či prodělaném covidu. Park
má otevřeno od 9 do 19 hodin, v pátek
a sobotu pak o hodinu déle.
Z japonského Tokia se do toho brněnského po svých závodech přesunují i samotní olympionici. Návštěvníci tak
mají jedinečnou možnost si potřást rukou třeba s šermířem Alexandrem
Choupenitchem či lezcem Adamem Ondrou.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

LETNÍ SERIÁLOVÉ RETRO

Ve jménu strany! Major Zeman
i další falšovali dějiny
...str. 8

NOVÉ CHORVATSKO?

Reportáž z Bulharska, kam
míří stále více Čechů ...str. 10 a 11
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Brno, Blansko a Vyškov

Od AZ Tower k vlastní řízkárně
Letní kemp, který
založila jihomoravská
podnikatelka Olga
Girstlová, podporuje
podnikavost mladých
lidí z dětských domovů.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Ještě nebyl plnoletý, ale měl
velký podnikatelský sen. Jan Oulehla si
chtěl otevřít luxusní restauraci na střeše
výškové budovy AZ Tower v Brně.
Bydlel v azylovém domě, a když přišla
nabídka na Letní podnikatelský kemp,
jehož zakladatelkou je jihomoravská
podnikatelka Olga Girstlová, vyrazil poznávat nový svět.
„Na kempu jsem zjistil, že nestačí jen
létat v oblacích, ale je potřeba dělat postupné krůčky. Hledali jsme, jak bych
se v gastronomii mohl uplatnit, a z debaty vyplynulo, že u nás jsou samé fast foody, KFC nebo McDonald's, ale není
tady nic českého. A co zkusit řízky? To
je typicky české jídlo, zná ho každý
Čech, bere si je s sebou na dovolenou
do Chorvatska,“ vypráví svůj příběh jedenadvacetiletý Oulehla, který si založil cateringovou firmu Honzovy řízky.
Začal s rozvozy a ještě před covidovými lockdowny stihl i zajistit catering na
plesech a dalších akcích.
Kemp je určený právě pro mladé lidi
z dětských domovů, azylových domů
a sociálně slabých rodin z celé republiky. „Zaměřujeme se cíleně na tuto skupinu mladých lidí, kteří mají handicap
na startu, neděláme kempy komerčním
způsobem. Zveme podnikatele, manažery, úspěšné lidi ve svém oboru, aby pro
ně mohli být příkladem. Do budoucna
zvažujeme, že je budeme pořádat ve
více regionech,“ přibližuje Olga Girstlová, zakladatelka kempu.
Podle ní je pro všechny lidi na startu
jejich kariéry nejtěžší právě to, aby dokázali najít svůj talent. „Rozeznat svoji
silnou stránku a umět také přijmout in-

Jan Oulehla si díky Letnímu podnikatelskému kempu, který pořádá podnikatelka Olga Girstlová, plní sen o vlastní restauraci.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ
formaci, co není naše silná stránka. Potom k tomu přidat píli a disciplínu a každý den dělat malé krůčky ke splnění svého snu. Je nezbytné mít sny, protože
kdo nemá sny, nemá velké myšlenky,“
zamýšlí se Girstlová, jež se v 90. letech
stala nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí.
Společně se svým otcem a manželem
založili v květnu 1990 společnost GiTy,
zaměřenou na komunikační systémy,

kterou v roce 2009 prodala. Je také čestnou prezidentkou ČMAPM (Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek) a nositelkou ocenění Vedoucí podnikatelka světa z roku 1999.
Teď už nepodniká a věnuje se Nadaci
ZET a organizaci Letního podnikatelského kempu. I když se koná jen týden
v červenci, představuje pro ni celoroční
práci. „Letos jsme uskutečnili šestý ročník a každý rok se věnujeme určitému

trendu ve světových technologiích.
Před dvěma lety to byly zemědělské
technologie – akvaponie, hydroponie,
vertikální farmy. Účastníky jsme seznamovali i s 3D tiskem,“ nastiňuje zaměření kempu s tím, že účastníkům ukazují,
jak ke svému talentu v oboru, který je
zajímá, mohou využít nové technologie. A stejně tak je podle ní důležité mladým začínajícím podnikatelům ukázat,
že je potřeba reagovat na aktuální situaci.
Když se Hodonínskem a Břeclavskem před měsícem prohnalo tornádo,
Jan Oulehla neváhal a zapojil se. „Kontaktoval jsem vedení Brna s otázkou,
jak mohu pomoci, a domluvili jsme se,
že mám navařit tolik řízků, kolik můžu,
že je potřeba zajistit místním jídlo. Náš
strop byly dvě stovky, ale za dva dny
jsme připravili tisícovku řízků a zdarma
je dodali. Na základě toho jsme dostali
zakázku přímo od kraje na další tisícovku řízků,“ přibližuje Oulehla, který se
svého snu na vlastní restauraci nevzdává. Studuje psychologii a věří, že do
roka v centru Brna otevře první pořádnou řízkovou restauraci v Česku.
Kromě Oulehly patří k úspěšným absolventům kempu třeba Štěpán Serbus
s firmou Usušeno na výrobu domácího
sušeného ovoce nebo Ladislav Rostaš,
jehož snem bylo stát se fotografem a dělat portréty.
A které projekty se rýsují z letošního
ročníku kempu? „Většina projektů vychází z osobních zkušeností. Zmínila
bych aplikaci podporující děti, které
z dětských domovů odcházejí do reálného života, dále založení obecně prospěšné společnosti školící terénní pracovníky pro pomoc rodičům, kteří se z různých důvodů nedokážou postarat o své
děti, s cílem, aby jich co nejméně bylo
odebíráno do dětských domovů,“ vyjmenovala Girstlová a dodala, že ji zaujal i projekt African Food, jehož cílem
je seznámit společnost s africkou kulturou a lépe pochopit život dětí ze smíšených rodin, nebo fitness centrum pro
handicapované, v němž se jim budou věnovat vyškolení trenéři a fyzioterapeuti.
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CHRÁNĚNÁ DÍLNA hledá zaměstnance pro pracoviště v Josefově (Olomučany) na tyto pozice:
OPERÁTOR DŘEVOVÝROBY, JEDNODUCHÉ KOMPLETAČNÍ PRÁCE, TRUHLÁŘ, FAKTURANTKA NA PC,
ŠITÍ, BALENÍ, ÚKLID, JEDNODUCHÁ OBSLUHA STROJŮ, VÝDEJ OBĚDŮ
Pozice jsou pro osoby se sníženou pracovní schopností – (INVALIDITA 1., 2. nebo 3. stupně)
Doprava z Blanska zajištěna,
Plánování směn dle potřeby
Přestávky během práce
Příjemný kolektiv mužů i žen
z Adamova a Křtin dostupné autobusem
Možnost ubytování
Stravování v místě pracoviště
Zkrácený/plný úvazek

Trend
Trend

Kontakt:
Ondřej Janů
776 519 934
janu@domestav.cz
Olomučany
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Olympijské
„Tokio“ v Brně
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Poselstvím festivalu je snaha přimět
děti ke sportování. „Chceme, aby se
v září co nejvíce dětí vrátilo do svých
klubů,“ říká ambasadorka festivalu Šárka Kašpárková, bronzová medailistka
v trojskoku na olympiádě v Atlantě
v roce 1996.
Nejmladším návštěvníkům je věnována i speciální zóna EDA. S pomocí videí a informačních polepů se nejen děti,
ale i jejich rodiče dozvědí víc o historii
i současnosti olympijských her. „Fair
play, respekt a odvaha jsou základními
hodnotami, které by se při příležitosti
her měly připomenout,“ oznamuje
Kašpárková.
Edukační zóna obsahuje také omalovánky, vystřihovánky a další tvořivé aktivity, ale i fotokoutek s maskotem festivalu.
Pro děti jsou připravené rovněž hrací
karty, do nichž si zapisují splnění každé-

Ambasadorky Lucie Šafářová (vlevo) a Šárka Kašpárková uklízejí tenisové hřiště.
FOTO | A. VAVRÍKOVÁ
ho ze stanovišť. Dvě z nich se nacházejí
mimo areál Komety, a to na blízkém
koupališti Riviéra a na náměstí Svobody, kde se hraje plážový volejbal. Za devět splněných úkolů získávají děti malou odměnu, za všechny pak velkou.
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Naučná trasa odhaluje
slavná místa sportu
BRNO | Zatímco v Pisárkách si mohou
návštěvníci osahat olympijské disciplíny, na nové poznávací trase s názvem
Legendy brněnského sportu nahlédnou
do historie.
Sedm kilometrů dlouhá pouť má osm
zastávek spjatých s úspěchy zdejších
sportovců. Stačí dorazit na start u starého fotbalového stadionu za Lužánkami
a o zbytek se postará aplikace Loxper,
která nabídne stručný popis každého
místa i video s rozšiřujícími informacemi. Nově nabité znalosti si pak lidé otestují krátkým kvízem.
„Když vidím dnešní fotbalový stadion za Lužánkami, vzpomenu si na
zápas mého švagra Karla Kroupy. Hrála tehdy Zbrojovka se Spartou a mně nedošlo, že jsem přijela v autě s pražskou
značkou. Dostala jsem do něj pěkných
pár ran,“ směje se při pohledu na první
zastávku bývalá mistryně světa v trojskoku a ambasadorka brněnského
Olympijského festivalu Šárka Kašpárková.
Druhým stanovištěm naučné trasy je
hned vedle místo, na kterém dřív stával
hokejový stadion Komety. Teď je tu jen

hřiště pro malý fotbal s umělou trávou,
jehož okolí zarůstá houštím. „Mělo by
tu být zázemí pro mládež,“ stěžuje si bývalý hráč Komety Ivo Winkler.
Další z legendárních hokejistů, Richard Farda, souhlasí. „Všichni tvrdí,
že nejsou peníze, ale spíš nejsou zapálení pro sport,“ míní.
Další zastávkou je Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka v Botanické ulici.
„Strávila jsem zde krásné čtyři roky.
Poznala jsem přátele, se kterými se vídám dodnes,“ svěřuje se před žlutou budovou Kašpárková, jež zdejší střední
školu absolvovala v letech 1985 až
1989. I když vyučování každý den začínalo v sedm ráno a následovaly dvoufázové tréninky, vzpomíná na toto období s láskou. „Když jde člověk na takové gymnázium v patnácti letech, tak už
má v hlavě jasno, co chce. Navíc v životě nic neuteče,“ podotýká Kašpárková.
Zbylými zastávkami jsou Kounicovy
koleje, baseballové hřiště Techniky
Brno, zimní stadion Úvoz, hala Sokola
Brno I a Zelný trh. (vf)
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ŠKODA PLUS
Měníme minusy
ojetých vozů
na plusy

Svitavy • Konice • Jevíčko
Letovice • Boskovice • Blansko
Tišnov • Vyškov

SUCHÉ A ČERSTVÉ UHLÍ

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

LETNÍ
CENY
UHLÍ

DOPRAVA + PÁS ZDARMA
tel. 602 489 489 • www.havelka.cz
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Česká republika

Ze soukromí se stal byznys,
ale já ho moc zpeněžit neumím
Amerika je pro ni svou otevřeností v emocích inspirací.
Přesto herečka Hana Vagnerová svoje soukromí
na rozdíl od mnoha kolegů nerada prezentuje
na sociálních sítích. „Necítím se na to ventilovat
na Instagramu svůj osobní život,“ přiznává jedna
ze čtyř hlavních hrdinek nové filmové komedie
Matky, v níž paradoxně hraje influencerku, která
neváhá sdílet s fanoušky dokonce i porod.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Hana Vagnerová patří k těm nemálo
českým herečkám, které mají bohaté zkušenosti s filmovým průmyslem i ve Spojených státech či v Itálii. K úspěchu jí pomáhá i cit pro cizí jazyky. „V italštině už zvládám konverzovat, ovšem být s italským režisérem na place a bavit se o nuancích charakteru postavy, to ještě úplně nedám. Nejsem ještě schopná vyjádřit, co si myslím,
že by se v té postavě mělo změnit, a tím
jsem limitovaná. Potřebuju v tom jazyce
přemýšlet, mít sny a být schopná do toho
plně vstoupit,“ vysvětluje jedna ze čtyř
hlavních hrdinek komedie Matky.
Potvrdilo se vám, že hrát s dětmi je
těžká disciplína?
Jsem celý život obklopená malými dětmi,
takže žádný šok ani žádné složité přípravy
se nekonaly. Nicméně při natáčení jsem
z těch malých miminek měla respekt. Hrály jsme s úplnými drobečky. Ale produkce naštěstí vybrala třítýdenní holčičky,
dvojčátka, která byla extrémně hodná.
Hrajete influencerku Sáru, sedla vám
ta role?
Mám velkou radost, že je film konečně
v kinech. Ten příběh vyprávějí čtyři
ženy – kamarádky. A mě strašně moc těšilo, že jsem se na natáčení setkala pracovně se Sandrou Novákovou, Petrou Hřebíčkovou a Gabikou Marcinkovou, protože
si jich všech herecky moc vážím a znám
je i mimo kameru. Jsou super, skvělé,

všechno to do sebe hezky zapadlo. Moje
hrdinka Sára ve filmu otěhotní a představuje si, že až porodí, tak bude všechno nažehlené. Ale ono se ukáže, že to tak jednoduché není. Musí se poprat s realitou, se životem, takže to přináší vtipné momenty,
ale zároveň i ty emotivní.

vaji, je mi to úplně fuk. To, že bych potřebovala zůstat nad věcí, jako že mám všechno zvládnuté, to by byla asi lež, kterou
bych neutáhla. Ukazovat ale něco jako že
toto je můj partner a jsme právě zamilovaní, to je strašně křehké…
Nejen tento film vznikal během pandemie. Jak na ta natáčení s nejrůznějšími omezeními vzpomínáte?
Měla jsem velkou kliku, že
jsem mohla po celou
dobu pandemie pracovat. Zároveň to
ale nebylo úplně

jednoduché. Celý podzim jsme točili film
Obrazy lásky, což je debut polského režiséra Tomasze Wińskiho. U tohoto snímku
jsem i spoluautorkou scénáře. Je to docela
temný, závažný a komplikovaný film, do
toho byl vrchol pandemie… Nikdo jsme
nevěděli, co si s tím počít, nevědělo se, jak
testovat, takže jsme to točili přes tři měsíce, protože jsme měli různě karantény.
Moc si ale vážím toho, že
jsem mohla točit.

Vy sama máte na Instagramu velký počet fanoušků. V čem jsou pro vás sociální sítě přínosem?
Patřím k těm opatrným. Za spoustu věcí
mám Instagram ráda, umožnil být kreativní těm, kteří by nikdy nedostali svůj prostor v televizi, nemohli by ukázat svá videa, to, jak skvěle fotí. Je to platforma, která umožňuje mít svůj hlas, což je skvělé.
Zároveň ale nese riziko, že ten hlas má úplně každý. To, s čím já se neumím úplně poprat, je prodávání a zpeněžování soukromí. Samozřejmě soukromí táhne, je to
vlastně malá reality show na telefonu, která přitáhne pozornost, ovšem zároveň je
to vaše největší tajemství. Měla jsem
vždycky pocit, že to, co lidi dělá zajímavými, je jejich tajemství. A najednou je to tajemství byznys.
Nevadí mi ukazovat mé kamarády, pracovní věci, nevadí mi
ukazovat něco z cest nebo humor, který mám ráda. Ale hledám k tomu cestu. Zatím se necítím na to, že bych tam ventilovala svůj osobní život.
Takže žádné osobnější věci
nikdy fanoušci neuvidí?
Mně nevadí ukazování emocí.
Nevadí mi brečet na veřejnosti,
vůbec s tím nemám problém,
klidně bulím na celé kolo v tram-

Hana Vagnerová

Narodila se 21. února 1983 v Praze.
Vystudovala gymnázium, poté byla přijata na tři vysoké školy:
matematicko-fyzikální fakultu, VŠE a DAMU. I když zpočátku zkoušela
herectví kombinovat s ekonomkou, nakonec vyhrálo divadlo.
■ Věnovala se také modelingu. Herectví si několik let zdokonaluje na kurzech
v USA, svoji uměleckou působnost rozšířila i do Itálie.
■ Známá je hlavně z úspěšných seriálů jako Vyprávěj, Expozitura, Horákovi,
Atentát, Lajna a mnoho dalších. Z filmů: Matky, Případ mrtvého nebožtíka,
Špindl, Hasiči atd.
■
■

FOTO | PETR KOZLÍK, MAFRA
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Bylo to pro všechny hodně stresující.
Na podzim už to došlo do fáze, kdy jsme
lehce rezignovali a už jsme se to snažili
jen dát. Věděli jsme, že plánovat nic nemůžeme, ale věřili jsme, že to nějak dotočíme. Myslím si, že ten rok byl náročný pro
všechny, určitě jsme se všichni naučili
hodně nových věcí, více si všeho vážíme.
Jít třeba do kina na premiéru – z toho
máme fakt radost. Že máme šanci být pospolu, komunikovat spolu, společně se dívat na film.
Co vám tahle „doba covidová“ dala?
Myslím si, že jsem pod tlakem toho, co se
dělo, přehodnotila žebříček hodnot. Uvědomila jsem si, co je opravdu důležité.
Jsou věci, za které jsem vděčná. Myslím,
že jsem si ještě loni neuvědomovala, jaké
mám štěstí, že moji rodiče jsou zdraví, že
já jsem zdravá, že mám kde bydlet, mám
na nájem, že mám co jíst, že můžu jít ven,
že si můžu dát kafe s kamarády. A uvědomila si, že se máme vlastně hodně dobře.

„

Žít v Americe?
Možná napůl,
Evropa by mi chyběla.
Studovala jste v Americe, vnímala jste
tam nějaký zásadní kulturní rozdíl?
Úplně poprvé jsem tam jela na herecký
workshop. Moc mě bavilo, že tam přemýšlí o věcech úplně jinak, měla jsem pocit
velké inspirace, a to nějakým způsobem
otevírá mysl. Zároveň jsem z toho byla
nadšená a uvědomila si, že jsem opravdu
nikdy necestovala, že mám klapky
na očích, že chci něco zažít. Tak jsem si
udělala pracovní víza a jezdila tam takhle
tři roky. Teď jsem v procesu obnovení
těch víz, doufám, že to dobře dopadne
a budu tam moct znovu jet, protože to
není jen o té práci, která byla skvělá. Je to
i o tom, zkusit si hrát v jiném jazyce. NaINZERCE

Hana Vagnerová si zahrála velké role
v řadě seriálů, k těm nejsledovanějším patřila kriminální Expozitura z roku 2009,
kdy byla parťačkou Roberta Jaškówa.
Toto léto je v kinech komediální snímek
Matky, v němž se Hana Vagnerová objevila po boku Sandry Novákové či Gabriely
Marcinkové.
FOTO | TV NOVA, BONTONFILM
víc jsem si tam za ty tři roky udělala spoustu kamarádů a ty jsem už dlouho neviděla.
Když se uzavřely hranice a já si uvědomila, že je teď neuvidím, bylo mi smutno.
Jaký je rozdíl ve studiu herectví u nás
a ve Spojených státech?
Herectví má v Americe jinou tradici, mají
rádi velké hrdinské příběhy, milují emoce, ale mají i velkou tradici sitcomů, což je
úplně úžasné. Miluju komedie, a když
jsem se při studiu dozvěděla o jejich osmi
charakterech komedií, tak jsem z toho
byla úplně na větvi. Oni opravdu emocionální stránku postavy považují za to nejdůležitější, zatímco my Češi méně projevujeme emoce a spousta našich filmů je založená na sarkastickém humoru, spíše na hláškách. Jsem trochu víc temperamentnější,
emotivnější, víc než řada mých kamarádů,
neudržím emoce na uzdě, takže mně se to
hodně líbilo, byla jsem jako ryba ve vodě.
A to samé jsem zažívala i v Itálii, kde jsou

lidé mnohem víc expresivnější a něčím mi
to přišlo jednodušší. Asi mám takový italský naturel.
Dokázala byste v Americe žít?
Myslím, že natrvalo ne. Dovedu si představit, že bych byla tak jako „napůl“, ale Evropa by mi opravdu chyběla. Myslím, že
je na žití skoro nejjednodušší.
V Itálii prý máte skvělou hereckou
agentku. Máte za cíl se u tamního filmu uplatnit ještě výrazněji než dosud?
Ano, mám v Itálii úžasnou agentku
a mám obrovskou radost, že se mi tam
daří. Posílá mi castingy na zajímavé role,
což je skvělé. Chtěla bych tam určitě hrát,
ale musím ještě dopilovat italštinu. Už
jsem měla několik castingů v italštině, ale
jazyk ještě tolik neumím. Jsem v kategorii
B1, už jsem několikrát začala i B2, ale ještě se necítím, že bych ji zvládla. Už je to
ale tak dobré, že zvládnu konverzaci.

Ovšem být s italským režisérem na place
a bavit se o nuancích charakteru postavy,
to ještě úplně nedám. Nejsem ještě schopná vyjádřit, co si myslím, že by se v té postavě mělo změnit, a tím jsem limitovaná.
Potřebuju v tom jazyce přemýšlet, mít sny
a být schopná do toho plně vstoupit.
Takže Itálie, nebo Amerika?
Obojí mě baví, každé má svoje. Itálie je za
rohem, je méně orientovaná na byznys,
ale Američané musí. Když nemají peníze,
nemají pojištění, nemají nic. Italové milují život, pro ně je nejdříve rodina, kamarádi a až potom práce. Je to země plná barev, muziky a kultury. Samozřejmě mají
také svoje problémy, je tam například
komplikované rozjet svůj byznys, vědí, že
tam někde operuje mafie, ale je to země,
která mě nesmírně láká, fascinuje, hrozně
mě baví. Ale zase v kombinaci s Českou
republikou, která je naopak velmi bezpečná. Máme se tady prostě dobře.
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Ve jménu strany!
„Zeman“ i další
falšovali dějiny
Některé hloupoučké jako
Chlapci a chlapi, jiné
pod zástěrkou obstojné
kriminálky brutálně
znásilňující dějiny jako
„major Zeman“ nebo
fanaticky oslavující
Klementa Gottwalda.
Propagandistické seriály
přesto dodnes řada lidí
sleduje s nostalgií.
MARTIN BRABEC
ČR | Mnohaletá démonizace udělala z normalizační kriminálky Třicet případů majora Zemana nezasloužený kult, který si dodnes drží při reprízách slušnou sledovanost. Seriál, který čsl. televize natočila
k 30. výročí vzniku Sboru národní bezpečnosti v letech 1974-79 pod bedlivým dohledem pracovníků resortů vnitra a obrany je
pro mnohé symbolem nejodpornější komunistické propagandy a herci, kteří v něm
hráli, čelili po roce 1989 ostrakizaci.
Jedno je zřejmé. Seriál režiséra Jiřího
Sequense brutálně znásilňuje historii po

roce 1945. Případ bratrů Mašínů, babickou
kauzu, dění okolo undergroundové scény,
disidentská setkání či období po okupaci
roku 1968 vykládá falešně, přesně v duchu
stranické linie. „Loni v osmašedesátém mi
tu vytloukli okna. Všude bylo vápnem napsáno: Maštalíř je fízl, pověste ho!. Bůhví,
jak by to se mnou dopadlo, kdyby nebyli přišli,“ vypráví majoru Zemanovi v podání
Vladimíra Brabce jistý pomocník Veřejné
bezpečnosti. Autoři tak nepokrytě interpretovali vpád a okupaci vojsky Varšavské smlouvy jako ve svých důsledcích „pomoc“.
„Pár dílů Zemana jsem viděl. Některé
byly docela slušné detektivky, jiné hodně
neslušné propagandistické paskvily. Většinový divák asi ten propagandistický obsah nevnímal a i dnes je to pro mnoho lidí
jenom takové nostalgické pokoukání,“ shrnuje pro 5plus2 spisovatel a scenárista Ondřej Neff. Mimochodem, herecVladimír
Brabec si stigma hlavní role Zemana nesl
až do konce kariéry. On i mnozí další museli v rozhovorech neustále vysvětlovat
nebo obhajovat, proč v evidentně propagandistickém počinu účinkovali.
Nutno dodat, že v něm vzhledem k rozsahu se v něm objevili takřka všichni známí
herci. Včetně třeba Josefa Kemra, který jinak rozhodně nepatřil k ochotným přisluhovačům režimu. Jeden z mála, o kom se ví,
že roli v Zemanovi odmítl, byl zásadový
Petr Čepek. „Kdo jsi nevinen, hoď kame-

1

1) Třicet případů
majora Zemana
2) Gottwald
3) Chlapci a chlapi
4) Muž na radnici
FOTO | ARCHIV MAFRA,
ČSFD.cz/ČT

nem. On si to v sobě nosí každý sám a musí
se s tím vyrovnávat. Spíš mi jsou k smíchu
lidé, kteří nikdy v životě nebyli vystaveni
žádné zkoušce a teď se buší do prsou a zalykají se výlevy verbální morálky,“ říká
na adresu salónních kritiků Ondřej Neff.

„Uvědomělý komunista“
Zatímco majoru Zemanovi nelze upřít jistou řemeslnou kvalitu, jiná propagandistická dílka jsou opravdu divácky odstrašující. Pětidílný oslavný monument Gottwald
z roku 1986 je protkán sáhodlouhými ideologickými projevy, po kterých následuje
bouřlivý potlesk posluchačů. Zajímavé na
něm je snad jen paradoxní fakt, že titulní
roli si zahrál Jiří Štěpnička, jehož maminku Jiřinu Štěpičkovou komunisté v politickém procesu málem poslali na popraviště
za pokus o emigraci. „Ano, hrál jsem Gottwalda, který podepsal uvěznění mé

Předchozí díly
2. července: Bláhovy vysílala televize
živě, dochoval se pouze jediný díl
9. července: Blažej a spol. aneb
Fenomén bílých plášťů
16. července: České televizní fantasy?
Návštěvníci, ale i Křeček v noční košili
23. července: Nuda až trapno. Vyjma
„rodinky“ a Comebacku Češi sitcomy neumí
Přečíst si je můžete na www.5plus2.cz.

mámy. Chápu národ, že mi to vyčítal. Věděl jsem ale, že kdybych to v té době odmítl, skončil bych jako herec,“ vysvětloval
herec už dříve v rozhovoru pro 5plus2.
Specifickou kategorií byly seriály ze života stranických funkcionářů. Okres na severu či Muž na radnici jsou přehlídkou
nudy. V případě Zdeňka Buchvaldka coby

Františka Bavora z „radnice“ byla role veskrze pozitivního soudruha i jisté prokletí
už v době tehdejšího režimu. Filmoví a televizní tvůrci se mu pak báli dát jakoukoliv
zápornou či jen kontroverzní roli. „František Bavor je osobnost, která do sebe postupně vstřebává poznání naší doby. Na scénu
vstupuje jako poctivý, pracovitý a čestný
člověk, uvědomělý komunista. Příznačná
je především výrazná propagandistická poloha díla,“ liboval si v Rudém právu v roce
1976 kulturní „kritik“ Josef Holý.
Filmoví teoretici vysvětlují, že hlavní motiv podobných seriálů ze života různých
funkcionářů byl ten, že autoři v nich sice připouštěli nejrůznější chyby a nedokonalosti
systému či selhání jedinců, ovšem ve výsledku se vždy v rámci strany našlo dost
spravedlivých, aktivních a nebojácných soudruhů, kteří dokázali tyto problémy vyřešit.

Chlapci v zeleném
Ovšem nejen major Zeman přibližoval
a opěvoval práci různých bezpečnostních
sborů či armády. Vzpomeňme Velitele
(1981) s Antonínem Procházkou v hlavní
roli, pětidílnou sérii Ve znamení Merkura
(1978), kde Jaromír Hanzlík a další oslavovali práci celníků či nechtěně komickou legendu svého druhu Chlapci a chlapi (1988)
s Martinem Zounarem coby „Mirkem Dušínem“ nováčků základní vojenské služby.
Politická „masírka“ se dostávala i do jinak povedených seriálů jako Byl jednou
jeden dům, který přibližuje osudy obyvatel jednoho pražského činžáku v letech
1936 až 1945. Prvorepublikový armádní
důstojník je prvoplánově vykreslen jako
zbabělec, „buržoazie“ ochotná kolaborovat s nacisty a naopak hlavní příslušník odboje je samozřejmě komunista.
A Žena za pultem? O té někdy příště.
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Mozartova sestra: Tichý génius
Ustoupila bratrovi
z cesty, byť měla stejný
talent. Mozartova sestra
Maria Anna se narodila
před 270 lety.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
SALCBURK | Když 30. července 1751
přišla na svět Maria Anna Mozartová,
rodiče měli obrovský strach. Všichni tři
starší sourozenci zemřeli záhy po porodu. Rodiče jí doma přezdívali Nannerl,
a když se narodil mladší bratr Wolfgang, říkalo se mu zkráceně Wolfi.
Bratr a sestra se měli rádi, už kvůli
smrti ostatních sourozenců. Maria
Anna byla o čtyři a půl roku starší a cílevědomý a ambiciózní otec Leopold
brzy poznal u malé dívky výjimečný hudební talent a začal ji učit. Když už hrála v osmi letech výborně na klavír, při

jedné z lekcí si k nástroji sedl i tříletý
Wolfi. Nejdříve projevil zájem a brzy
vytryskl obrovský talent i u něho.
Otec zvýšil intenzitu výuky, a když
viděl genialitu svých dětí, zrodil se mu
v hlavě nápad, jak získat slávu i peníze
– bude s ratolestmi objíždět šlechtické
dvory a ohromovat panstvo hudbou. Jak
si řekl, tak udělal, a tak začalo evropské
turné Mozartových, kde se oba sourozenci ještě více sblížili. Wolfgang starší
sestru zbožňoval a často ji v chování napodoboval. Nannerl byla svou povahou
laskavá a nápaditá, takže si s bratrem rozuměla jak v hudbě, tak v životě. Oba si
dokonce vymysleli tajný jazyk, kterým
se domluvili jen oni a snili o imaginárním království zvaném „Návrat“, kde
společně vládli jako král a královna.

Kariéru zastavil manžel
Na koncertních pozvánkách z počátku
dominovala hlavně Maria Anna, která
ukazovala tak nádhernou hudbu i zpěv,
že se brzy stala hvězdou mnoha evropských měst. Sourozenci i s rodiči zavítali roku 1767 do Brna a zejména do Olo-

Maria Anna
Mozartová se svým
mladším a slavnějším
bratrem Wolfgangem
Amadeem při
společném hraní.
Detail z vyobrazení
Mozartovy
rodiny
umělcem Johannem
Nepomukem
della
Croce.
FOTO | ARCHIV
MAFRA

mouce, kam přijeli dostavníkem z Vídně. Tehdy ale utíkali. V rakouské metropoli totiž řádila epidemie neštovic. Ty
si Wolfgang přivezl s sebou a kvůli vážnému průběhu téměř oslepl. Nakazila se
i Maria Anna.
Vyléčila se, nedlouho poté se ale blížil magický věk 18 let – strmý vzestup
hudební hvězdy se zastavil. Důvodem
byla společenská povinnost – žena se
musí brzy vdát, jinak by její další život
bez manžela vzbuzoval rozpaky, ba pohoršení – a to si otec Leopold nemohl
dovolit. Měl totiž plány se synem, jehož
talent se rozhodl rozvíjet, zatímco talent

dcery musel potlačit. „Kde bych byla,
kdybych byla chlapcem,“ postěžovala
si občas dívka.
Po sňatku se starším manželem se starala o pět jeho dětí, další tři mu porodila, dvě se dožily dospělosti. Zbytek života prožila v rodném Salcburku, věnovala se rodině, učila hudbu a po brzkém
skonu slavného bratra pracovala na
jeho životopisu. Kdo by ji navštívil pár
měsíců před smrtí, asi by se zhrozil. Slepá 78letá žena žila osamělá a v bídě. Jenže to bylo její rozhodnutí, chtěla žít
skromně a po smrti po sobě zanechala
poměrně velké jmění.

INZERCE

Generální partner
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Hlavní mediální partneři

Oﬁciální partner

Ve spolupráci
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Kdo vyhrál na body? Bulharsko
Nové Chorvatsko, i tak
se někdy přezdívá
Bulharsku, kam za
mořem vyráží stále více
Čechů. Zlaté písky,
Slunečné pobřeží či
městečko Primorsko
nabízí kvalitní služby
a nízké ceny.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | V Bulharsku je levno. Právě tenhle
tip byl letos hlavním lákadlem pro redaktora 5plus2, aby vzal rodinu k moři
do Bulharska a mohl tak srovnat podmínky s loňskou cestou do Chorvatska
na ostrov Rab. Letos se letělo do bulharského historického města Nesebar.
Tady jsou postřehy z cesty i pobytu.
Za mořem do Bulharska se létá nejčastěji do Varny a Burgasu. Zpáteční letenka z Prahy do Varny pro tři pasažéry
s jedním velkým zavazadlem stála u nízkonákladové společnosti Wizz Air 16 tisíc korun a byla to nejdražší položka
celé cesty. Následoval nocleh hledaný
přes Booking a zde nám přálo štěstí –
asi tři kilometry od historického centra
Nesebaru (Stary Grad), jsme našli hotelový komplex jménem Moskoyani. Přesvědčila nás skvělá hodnocení a dobrá
cena. Pokoj 55 m2 pro tři osoby bez jídla
INZERCE

Poslední divoké pláže Irakli (foto nahoře) jsou spíše prázdné, ve městě
je hlava na hlavě. Historické uličky Nesebaru (vpravo) připomínají
časy, kdy bylo Bulharsko pod nadvládou Osmanů.
FOTO | JOSEF HORA
vyšel na asi sedm tisíc korun – průměrná suma, za jakou se lze podél celého
černomořského pobřeží dobře ubytovat.
Máme letenky i hotel, vyrážíme.

Káva za 13 Kč, burek za 10
Po dvou hodinách na palubě boeingu,
kde whisky s colou vyšla na 6 euro a berou jen MasterCard (Visu odmítli),
jsme dosedli na letišti třetího největšího
bulharského města Varna. Covidová
kontrola spočívala v otázce celníka, odkud jsme – kdo řekl „Češi“, byl bez dal-

ších peripetií odmávnut. Hotel
nám nabídl také odvoz, do
100 km vzdáleného Nesebaru
platíme za dodávku 50 euro.
Ubytování je skvělé – klimatizace,
dvě místnosti, dvě koupelny, dva balkony a kuchyňka (bez sporáku), hotel je
naplněný asi z poloviny. „První dva týdny v červenci bývají volnější,“ usmívá
se majitel Daniel s tím, že hosty bývají
hlavně Bulhaři, občas Češi, turistů ze západní Evropy je minimum.
Ráno nás uvítá skvělý bazén, hotelová kavárna nabízí veškeré nápoje, kávu
s mlékem pak za 13 korun, pivo v plechovce za 30 korun, pro děti, které si bazén okamžitě zamilují, mají ještě pizzu
za asi pět bulharských „leva“, tedy
65 korun. Kousek od hotelu je pekárna s
čerstvými burky – listové těsto plněné
sýrem, zeleninou či masem – cena
10 korun za kus.

Černé moře, písčité pláže
Bulharsko omývá Černé moře. To je,
alespoň zde v Nesebaru, špinavější než
Jadran v Chorvatsku, pláže jsou ale písčité a vstup do vody pozvolný. Sluní se
zde zejména bulharští turisté a je jich
hodně. Každých 100 metrů stojí plavčíkova věž, k pronájmu bývají nejčastěji
dvě lehátka se slunečníkem za asi
200 korun na den, na dvou obřích městských plážích nejblíže centru je cena
300 korun. Pohodlná „plážová postel“,
hit posledních let, kterou jsme ale v
chorvatském Rabu loni neviděli, stojí v
přepočtu 500 korun za den – lehátka i
postel jsou ve srovnání s Chorvatskem
či Řeckem a Itálií spíše dražší.
Asi hodinu cesty autem, které jsme si
půjčili za 35 euro na den, jsou také po-

slední bulharské divoké pláže jménem Irakli – přístup blátivou cestou je katastrofa, ale atmosféra
skvělá. Je tu málo lidí a hodně nudistů.

Levné pivo českých bratří
Po moři je atrakcí samozřejmě letovisko Nesebar, zejména ten „Starý“, který
leží na ostrově a z „Nového“ tam dojdete po mostě. Labyrint křivolakých uliček, historických domů a kostelů z
5. století si návštěvník užije.
Skvělé jsou ale černomořské restaurace – ne nadarmo se říká, že do Bulharska se jezdí jíst, kdežto do Chorvatska
koupat a potápět. Zdejší podniky mají
terasy s nádherným výhledem na moře
a neopakovatelnou romantickou atmosféru, stejné najdete i v dalších turistických městech jako Primorsko či Sozopol. Jídelní lístky všude vystavují, takže
si můžete během procházky udělat představu o cenách, které jsou nižší než v
Chorvatsku a často nižší než v Česku.

Hotelový komplex Moskoyani má
pro Čechy velmi mírné ceny.

INZERCE
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vs. Chorvatsko
I díky tomu může mnohý turista vyzkoušet rozličné druhy ryb a pochoutek,
co hrdlo ráčí. Mezi nejlevnější místní lahůdky patří makrela na grilu, která stojí
asi 100 až 120 korun. Dražší, za asi
200 až 250 korun, bývají chobotnice, sépie, slávky či krevety, z ryb je skvělý
mořský okoun.

Vědí, že u města Edirne na dnešní turecké hranici sabotovali transport osmanské armády, kterou díky nim Rusové nakonec porazili a Bulhaři tak prožili národní osvobození od Osmanské říše.
Vědí, že Proškové byli inženýři, kteří v
zemi stavěli mosty, tiskárny a také roku
1884 pivovar v Sofii, tehdy nejmodernější na Balkáně.

Pro a proti obou zemí

Cena půllitru točeného piva nepřesahuje ve zdejším turistickém ráji 32 korun, dost podniků ho nabízí i za dvacet,
což je oproti chorvatskému točenému
Ojusku za asi 80 korun opravdu málo.
V Bulharsku dominuje pivo Kamenica, které není vůbec špatné, možná i proto, že u zrodu bulharského pivovarnictví stáli na konci 19. století dva čeští
bratři. „Kamenice, to jsou bratři Proškové, skvělé pivo,“ usmívá se za volantem
staré Dacie taxikář, který nás z hotelu
do starého města vozí za asi 200 korun.
Bulhaři dobře vědí, kdo jsou rodáci z
Berouna, bratři Bohdan a Jiří Proškové.

Bulharsko je opravdu levnější než Chorvatsko a služby jsou na celém černomořském pobřeží srovnatelné. Co se týče nátury obou národností, Bulhaři působí celkově lépe, jsou asi uvolněnější, přirozenější, milejší, není tak patrná touha po penězích a výdělku. To ale může být i tím,
že mají Čechy jednak rádi kvůli historii,
jednak jich sem nejezdí tolik, a proto
mají ještě dobrou reputaci. Cesta do Bulharska autem zabere asi 19 hodin a je
mnohem únavnější a delší než do Chorvatska, takže je lepší volit spíše letadlo,
což je však spojené s vyššími náklady.
Chorvatsko má hezčí a čistší moře,
ale zase méně písčitých pláží. Týdenní
dovolená pro tři vyšla v obou zemích
(Bulharsko letecky, Chorvatsko autem)
se vším všudy na asi 40 tisíc korun.
V Bulharsku jsme ale jedli pouze v restauracích, kdežto v Chorvatsku jsme si
i vařili. V Bulharsku je cítit opravdová
divokost Balkánu, tamní atmosféru
dobře vystihla jistá japonská turistka:
„Jsem ráda, že se zde zachoval pravý
duch východní Evropy.“

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
29. 7. – 4. 8. 2021
VEPŘOVÁ PEČENĚ
balená ve vakuu
cena za 1 kg

84,90

26,90

38,90
KRÁL
SÝRŮ HERMELÍN
originál, krémový
120/125 g

30%

100 g 22,42 /21,52 Kč

LOVECKÝ SALÁM,
HERKULES
ŘEZNÍKŮV TALÍŘ
krájený | 100 g

19,90
CENA BEZ PENNY KARTY

24,90

SMETANA
KE ŠLEHÁNÍ
31% BONI
200 g | 100 g 8,45 Kč

KÁVA NESCAFÉ
CLASSIC
Crema
instantní
200 g

16,90
19,90

Historický Nesebar bývá označován jako Perla Černého moře. Grilovanou
makrelu musíte ochutnat (nahoře). FOTO | JOSEF HORA, KATEŘINA HAVLICKÁ, MAFRA

Srovnání Bulharska a Chorvatska

5 kg

Bulharskou měnu leva jsme vybírali z lokálních bankomatů, bankovní poplatky tak
nakonec učinily z jedné leva asi 15 korun, byť kurz říká, že je za 13.
(jos)

100 g 39,95 Kč

15%

BRAMBORY
KONZUMNÍ RANÉ
balené | 5 kg

79,90
119,90

33%

1 kg 8,98 Kč

Počet českých turistů (2019): Bulharsko 167 tisíc vs. Chorvatsko 740 tisíc
■ Vzdálenost z Prahy: Bulharsko 1600 km vs. Chorvatsko 900 až 1100 km
■

Ceny:
■ Točené pivo: Bulharsko 20 až 30 Kč vs. Chorvatsko 70 až 100 Kč
■ Ražniči: Bulharsko 250 Kč vs. Chorvatsko 300 Kč
■ Makrela na grilu: Bulharsko 100 Kč vs. Chorvatsko 230 Kč
■ Zmrzlina: Bulharsko 13 Kč vs. Chorvatsko 35 Kč
■ Káva: Bulharsko 13 Kč vs. Chorvatsko 40 Kč

20%

44,90
69,90

ilustrační foto

35%

Platnost a produktová nabídka
nabídka mohou
mohou být
být ovlivněny
ovlivněnynařízeními
nařízenímivlády.
vlády.
Fotografie mohou být ilustrační.
ilustrační. Vyhrazujeme
Vyhrazujemesi
siprávo
právozměn.
změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
www.penny.cz.
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Cereálie jako past. Čokolupínky
bývají náloží cukru na celý den
Ať už v podobě lupínků
s ovocem či čokoládou
nebo coby ovesné kaše,
cereálie patří k častým
ranním pokrmům Čechů.
Jak ale upozorňují
odborníci, nejde vždy
o zdravé snídaně.

v různé podobě dostal v průměru roku
2018 2,9 kilogramu měsíčně, tedy asi
22 čajových lžiček denně.

Snídat, nebo hladovět?

5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Snídáme je v dobré víře, že děláme
něco pozitivního pro své zdraví a navíc
si i pochutnáme. Jenže mnohé cereální
výrobky nejsou v tomto ohledu zrovna
ideální volbou. Jak ukázaly rozbory obsahu nejrůznějších ochucených lupínků, snídaňové cereálie jsou plné cukrů.
Jak před časem uvedl časopis dTest,
který cereální výrobky testoval, většina
„lupínků“ obsahovala tolik cukru, že pokud si ráno dopřejeme velkou misku, vyčerpáme tím doporučený zdravý příjem
cukru na celý den. „U malých dětí ho dokonce výrazně překročíte,“ varují experti časopisu dTest. Důležité je proto sledovat výrobcem deklarované množství
cukru. Najdou se totiž i výrobky, které
mají na 100 g 0,3 až 0,9 gramu cukru,
což je nepochybně zdravější varianta
než například některé čoko cereální luINZERCE

FOTO | SHUTTERSTOCK

pínky s obsahem cukru i přes 20 g na
stogramovou porci.
Na cereálie v této podobě proto odborníci jako na zdravou potravinu rozhodně
nehledí. „Za mě jsou cereálie sladkost.
Zjednodušeně je to cukry ochucená mouka, tedy výživově nic, co by bylo třeba
ve stravě zajišťovat. Namísto cereálií
k snídani doporučím kaše připravované
z obilovin nebo vloček, jako alternativu
svačinky zas navrhuji smíchat si oříšky
se sušeným nebo lyofilizovaným ovocem, případně kouskem kvalitní čokolády,“ uvedla pro dTest odbornice na zdravou výživu Margit Slimáková.

Lékařka Václava Kunová je přesvědčená, že pro děti jsou dokonce vhodnější cereálie z kategorie „pro dospělé“.
„Dítě po jejich konzumaci snáze udrží
patřičnou hladinu krevního cukru, zejména pokud se jí s mlékem nebo bílým
jogurtem. Ty dětské jsou na bázi rýžové
či kukuřičné nebo pšeničné mouky s vysokým glykemickým indexem, navíc
hojně oslazené cukrem,“ vysvětlila
před časem pro portál iDNES.cz.
Připomeňme, že přílišná konzumace
skrytých cukrů je problémem celé „vyspělé“ společnosti. Podle Českého statistického úřadu každý Čech do sebe

Jak už to u potravin a stravovacích návycích bývá časté, názory odborníků na jejich správnost či vhodnost se v průběhu
let mění. „V mnoha článcích se můžete
dočíst, že snídaně je naprosto nezbytná,
na druhou stranu se v poslední době objevují doporučení jíst jen dvakrát denně
a snídani naopak vynechat,“ konstatovala
pro iDNES.cz odbornice na výživu Hana
Pávková Málková. Kde je tedy pravda?
„Někde mezi tím,“ vysvětluje. „Žádná
pravidla neplatí stoprocentně vždycky
a pro každého, každý si musí režim nastavit podle vlastních potřeb. Faktem ale je,
že většina lidí snídat potřebuje, a když
snídani vynechají, tak je dřív nebo později dožene hlad. A pak sní naráz větší
množství energie, často ne zcela vhodné.
Potřeba snídat může souviset i s vaším
chronotypem. Pokud se řadíte mezi sovy
a musíte příliš brzy vstávat, možná vaše
tělo opravdu není na potravu připravené
a není třeba se do snídaně nutit. Jde ji odsunout na později,“ uvádí.
Z průzkumů, které si zadaly obchodní
řetězce či výrobci potravin, se dá vyčíst,
že 80 procent Čechů se snaží k snídani dát
i něco zdravého. Představy o tom „zdravém“ se však poměrně liší a jak je vidět,
tak ani cereálie rozhodně nejsou sázkou
na jistotu zdravé snídaně.
(mb, re)
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„Nic úžasnějšího ve světě nemáme“
Lidem okolo Štěpána
Slaného se během pár
let podařilo pozvednout
skomírající krajanskou
vesnici v rumunském
Banátu a organizovat
zde jedinečný festival.

je velmi specifický. V půlce srpna se dříve autobusy, nyní už několik let vlakem – nejdelším v Evropě – vydávají fanoušci společně s kapelami na týden do
Eibenthalu. „Akce je výjimečná v tom,
že často ani nepoznáte, kdo je návštěvník, místní krajan nebo vystupující.
Festival je pokaždé vrcholem celého
roku, dovolím si tvrdit, že 90 procent obyvatel je do něj přímo zapojených. Je to
částečně ekonomický prospěch, ale

ČR/EINBENTHAL | Když v roce 2006
Štěpán Slaný poprvé vstoupil do Eibenthalu, české vesnice v rumunském Banátu, potkával obyvatele, kteří na první pohled ztratili naději na slušnou budoucnost a dost možná motivaci i cokoliv měnit. Na zdejší život tvrdě dopadlo uzavření zdejších antracitových dolů. „Do Eibenthalu v té době přijelo asi 40 turistů za
rok, byla to spíše zbloudilá návštěva než
něco plánovaného,“ vzpomíná Štěpán
Slaný (na snímku) na chvíli, kdy poprvé
vkročil do krajanské vesnice blízko Dunaje, odkud pochází jeho žena. Z pouhého seznámení se s rodiči své vyvolené se
stalo něco, co ovlivnilo jeho další život.
Z ligového
florbalisty se
stal Štěpán Slaný podnikatelem, který od
té doby s dvěma parťáky
ve zmiňovaném Eibenthalu otevřel penzion, restauraci a pivovar. „V roce 2008, když jsme kupovali první domeček, který jsme předělali na malé infocentrum s hospodou, tak se
nám většina lidí smála, jak v Rumunsku,
tak v Česku. Myslím, že jsme si dokázali
získat respekt nejenom komunity, ale i široké veřejnosti. Máme něco za sebou, teď
chceme začít více pracovat pro celou oblast,“ vzpomíná.

INZERCE

Nejdelším vlakem na festival
V roce 2021 už je podle něj Eibenthal jinou vesnicí. „Podařil se zastavit odchod
krajanů, mladí se vracejí, ve vesnici je
velká touha věci měnit. Nastartovala se
komunitní činnost, obnovil se místní folklórní soubor, šlapeme do ekologických
otázek. Před pár lety se sypala veškerá
špína do přírody, máme vlastní popelářské auto, začínáme třídit odpad, myslím,
že jsme nejčistší vesnicí široko daleko,“
vyjmenovává Slaný to, na co je hodně
pyšný. „Nic úžasnějšího Česká republika
ve světě nemá. Sedm českých vesnic
na rozloze dvou českých okresů je mimořádná věc. Chceme vytvořit novou platformu pro českou oblast Rumunska a Srbska a spojit všechny zajímavé osobnosti,“ přibližuje Slaný své vize.
Tou nejbližší je ovšem Festival Banát,
přičemž desátý ročník této hudební akce

na druhé straně i společenská prestiž.
Do vesnice přijede tisíc pokorných fanoušků, kteří mají respekt vůči této komunitě a obě strany si k sobě vždy najdou bezproblémově cestu,“ přibližuje organizátor, jenž doufá, že i přes situaci
s covidem, kterou pravidelně sledují
v obou zemích, se po roční pauze podaří
jubilejní ročník uspořádat. „Díky roční
odmlce festival místní vyhlíží o to více,“
láká Slaný. Vyrazíte také?
(ibe)

Banát
• Během 19. století se do tohoto území
na hranicích Rumunska se Srbskem
odstěhovalo několik set Čechů.
• Obyvatelé si dodnes zachovali svůj
původní mateřský jazyk. Ačkoliv slovní
zásoby a obraty nám mohou znít
archaicky, česky se tu domluvíte.
• Festival se koná 17. až 23. srpna. Více
o něm i Banátu na www.visitbanat.com.

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 40 %
SELVO i4500S

46 650 Kč

27 990 Kč
Skládací vozík pro odlehčovací péči
Dojezd na nabití až 20 km
Snadné nasedání a pohodlí
Testovací jízda ZDARMA
Rozměry i pro malý výtah 95cm
Smí na chodník i do obchodu
Nový výrobek

Brno - Černovice

Přerov

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

KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14,
tel.:581 737 028 - 029

Boskovice

Zahradní technika M. Dlouhý,
Smetanova 53,
tel.: 722 744 267

TLAMKA s.r.o., Chrudichromská 1b,
tel.: 516 456 297, 777 064 225

Konice

Další nejbližší prodejny: Zlín

2x, Olomouc 2x,
Třebíč, Znojmo a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz
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Boj lidstva na Zemi i ve vesmíru
Před půl stoletím se
lidstvo zase o kousek
posunulo. V pátek
30. července 1971
přeplaval první
Čechoslovák kanál
La Manche, ve stejný
den přistálo první
lunární vozítko na Měsíci.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Když František Venclovský, atlet,
boxer, plavec a otužilec, skočil koncem
července 1971 ve Francii do moře a začal dělat pravidelná tempa, jeho cílem
bylo doplavat do Anglie. První pokus o
rok dříve mu nevyšel, tentokrát ale ano.
První Čechoslovák přeplaval kanál La
Manche za 15 hodin a 26 minut.
Rodák z Lipníku nad Bečvou přišel

na svět koncem dubna 1932. Robustního Moravana zlákal box, kterému se
dlouho věnoval, po úrazu krční páteře
ale musel se sportem „seknout“.
Lékaři mu jako rehabilitaci doporučili plavání a sportovec vzal výzvu vážně.
Obden plaval v Bečvě, stal se jedním z
prvních otužilců v Přerově a vodu brázdil i v zimě, nevynechal Vánoce ani silvestr. Když v roce 1964 požádal úřady
o možnost vycestovat do Francie a přeplavat La Manche, jeho výzev nebylo
dlouho vyslyšeno. Povolení dostal až
roku 1970. „Ani já, ani František jsme
nevěděli, co to moře je. Poprvé do něj
vstoupil při neúspěšném pokusu o překonání průplavu v roce 1970,“ vzpomínala pro server iDNES Venclovského
manželka Pavlína. Tehdy mu ale nepřálo počasí, a tak kanál nepřekonal.
O rok později, v pátek 30. července
1971, už ano. „Začal plavat o půlnoci.
Když se blížil k anglickým břehům, bílé
skály Doveru ho poháněly. Vyprávěl
mi, že jak je viděl, úplně ožil. Když pak
doplaval, vyskočil z vody a běhal nadšeně po břehu, zatímco druzí se tam většinou už plazili vysílením,“ vzpomínala
manželka.

Vlevo naprosto šťastný Čechoslovák Venclovský po překonání kanálu, vpravo lunární vozítko na Měsíci s astronautem Jamesem Irwinem.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Terénní auto na Měsíci
Když hrdý Moravan brázdil divoké proudy Atlantiku, nad jeho hlavou se dělo
něco úžasného. Kdyby v tu chvíli zvedl zamlžené brýle směrem k Měsíci, možná by
uviděl malý záblesk. Příští vlna by mu jej
ale vymazala z paměti. Nejspíš vůbec ne-

věděl, že skoro 400 tisíc kilometrů nad
ním se další lidé snaží pokořit jinou velkou metu – pokouší se přistát na Měsíci s
prvním lunárním vozidlem. V ten samý
den, kdy českému otužilci pomalu docházely v moři síly, přistávali američtí astronauti Davis Scott a James Irwin v rámci
programu Apollo 15 na Měsíci s terénním
průzkumným vozítkem známým jako
„měsíční bugina“. Astronauti s ní ujeli
skoro 30 kilometrů, díky tomu prozkoumali mnohem větší oblast a sesbírali víc
vzorků než jako pěší. Když se na chvíli zadívali k modré planetě, malé tečky v modré vodě – prvního Čechoslováka, který
překonal La Manche, si nevšimli.

INZERCE

Češi spoléhají na stát
Kdo pomůže, když jde do tuhého? Češi si
nepřipouštějí, že by jim zdraví mohlo vypovědět
službu, a nestarají se proto ani o možné následky.

■ Celostátní prodejní výstava pro všechny

zahradníky a zahrádkáře

■ Nakoupíte vše pro dům a zahradu
■ Unikátní expozice z tisíců květin vrcholného léta
■ Expozice kaktusů, sukulentů a balkonových květin
■ Výstava drobného zvířectva a okrasného ptactva
■ Moderní bezbariérový krytý areál

s dostatkem parkovacích míst
■ Areál otevřen od 9:00 do 16.00 hodin

Většina Čechů je připravena postarat
se sama o finanční zajištění dětí a počítá i s finančním polštářem pro případ ztráty zaměstnání nebo i úmrtí
živitele rodiny. Pokud jde ale o vlastní zabezpečení – financování péče ve
stáří, invaliditě nebo nemoci, tak už
podle průzkumu NN Životní pojišťovny čekáme, že se postará více stát.

Kdo to zaplatí?

„Lidé věří ve stálý ekonomický růst
a nepočítají s příchodem recese.

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

A stejně nemyslí ani na nečekané
zdravotní problémy a jejich možné
důsledky,“ popisuje rozšířený postoj
Čechů Michal Korejs, produktový ředitel NN Životní pojišťovny.
Radí myslet především na zajištění
velkých rizik, jako je invalidita nebo závažné onemocnění, ale také na
připojištění dlouhodobé péče. Kvalitní pojištění dokáže zlepšit život
i ve chvílích, kdy se ubírá jinudy, než
bychom si přáli.

Jihomoravský
kraj:
Jiří Hlavoň
773 797 101
jiri.hlavon@poradce.nn.cz

Česká republika
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Fotovoltaika v Buštěhradu
těží z ideálního místa.
Udržují ji drony

FOTO | ČEZ

Je to tak trochu futuristický zážitek. Sluneční
elektrárnu, která funguje v areálu někdejší kladenské
poldovky, střeží speciální drony, jež mimo jiné
dokážou pomocí termovize najít nefunkční panely.
5plus2
■ NA
RÁDCE
VÝZVĚDÁCH
MARTIN PETŘÍČEK
ČR | Je první letní den, před pátou hodinou ranní. Venku už je obstojné světlo.
Čidla a kamery, které hlídají plot kolem fotovoltaické elektrárny mezi Buštěhradem
a Kladnem, si právě něčeho „všimnou“.
V jednom místě se na území elektrárny pokouší probojovat rodina divokých prasat.
Rypáky se snaží rozvolnit jednotlivá
oka plotu a dostat se na území elektrárny.
Na třetí pokus se jim to podaří. Jenže
k snědku tu nic nenajdou. „V plotech jsou
malé otvory, aby areálem mohla procházet menší zvířata, jako jsou zajíci. O divočáky ale nestojíme. Na plotu jsou čidla,
která reagují na pohyb. Takže každé narušení a pokus o průnik zaznamenají,“ říká
správce
fotovoltaické
elektrárny
Buštěhrad Jan Hrubý.
V elektrárně, kterou zprovoznil ČEZ
před jedenácti lety na hranicích průmyslového areálu bývalých železáren Poldi, tráví
Hrubý každý pracovní den. Občas je zpestří podobné „incidenty“, převážně si ale
musí poradit s bující vegetací. Čas od času
je třeba také vyměnit prasklý panel nebo

zkontrolovat kabely. Každá drobná závada
může snížit celkový výkon elektrárny.
Díky svému tvaru připomínajícímu ruční palnou zbraň dostaly tři hlavní části
elektrárny jména Pažba, Spoušť a Hlaveň.
Jinak si však technika „vypůjčila“ terminologii ze světa zvířat.

Oblaky snižují výrobu
Celá elektrárna je rozdělena podle jednotlivých sestav panelů do „hnízd“.
V Buštěhradu je jich celkem 27. U každého z nich je několik střídačů, malých krabiček, které přeměňují stejnosměrný proud,
jejž vyrábějí panely, na střídavý, aby bylo
možné ho „poslat“ do sítě.
Hrubý může výrobu sledovat v reálném
čase. Na monitoru se mu zobrazuje, kolik
elektřiny pochází z jednotlivých střídačů.
Pokud není něco v pořádku a výroba v některém místě klesne pod průměr, dané
pole se na monitoru vybarví červeně a obsluha dostane signál, co přesně se děje. Například, že vypadl střídač. Na monitoru se
třeba projeví i to, jak nad elektrárnou přecházejí oblaka. Výroba na daném místě
poklesne, i když jen trochu. „Historické“
záznamy ukazují, že ani v lednu nebo
v únoru elektrárna nezahálí. Hrubý ukazuje na monitoru dny, kdy panely zvládnou

v zimě vyrobit i více než polovinu „letního“ množství elektřiny, přitom výrobu pochopitelně omezují kratší dny. Navíc hrozí, že panely pokryje sníh. Většinou však
během pár hodin roztaje nebo sjede dolů.
Elektrárna o instalovaném výkonu
2,4 megawattu vyrobí ročně kolem 2,5 gigawatthodiny elektřiny. To je množství,
které pokryje roční spotřebu zhruba
640 domácností. Největší výroby dosahuje v květnu a v červnu, kdy se po většinu
dní pohybuje množství vyrobené elektřiny kolem 16 megawatthodin. V těch nejteplejších dnech ovšem výkon elektrárny
klesá, protože panely se přehřívají.

Pokud se chce Česko postupně zbavit
závislosti na uhlí, bez energie ze slunce se
jen stěží obejde. Stát chce vznik podobných parků podpořit z Modernizačního
fondu, kde jsou peníze z prodeje emisních
povolenek. V Buštěhradu se s ohledem na
přírodní podmínky jedná o jednu z nejvhodnějších lokalit k umístění zařízení
pro výrobu elektřiny ze slunečního záření.
Pozemek se nachází v lokalitě s nadprůměrným osvitem, navíc je na mírně svažitém pozemku orientovaném na jih. Průměrný roční úhrn globálního záření zde
dosahuje až 4,1 tisíce megajoulů na metr
čtvereční, podobně jako na jihu Moravy.

Bez slunce to nepůjde

Národní den bez kouře

Na fotovoltaických panelech je dobře vidět pokrok ve vývoji. K dosažení podobného výkonu by dnes stačila poloviční plocha panelů. Účinnost polykrystalických
panelů, které stojí v Buštěhradu, se pohybuje v rozmezí 12 až 15 procent. Navíc je
po letech v provozu nutné počítat s určitými ztrátami. „Špatné panely hledáme
i s pomocí dronů s termovizí. Panely, které nefungují, více hřejí, my je pak vyměníme,“ říká Hrubý. Kvůli licenci a zachování podpory však musejí na místo dát panely stejného typu.
Elektrárna se nachází na ideálním místě. Pro její výstavbu využil ČEZ pozemek
po bývalé průmyslové činnosti, tedy
brownfield, kde by sotva vzniklo něco jiného. Na podobných parcelách mají vznikat i nové fotovoltaické elektrárny v následujících letech.

Kdy? Úterý 7. září 2021
V kolik? 9-13 hodin
Kde? Praha 6
Odborná konference na téma
popularizace inovací vedoucích
ke snižování kouře a emisí díky
technologiím 21. století.
Účast na konferenci pro registrované,
více info na marcela.pacan@mafra.cz.
Vše o akci na:
www.idnes.cz/native/ceskobezkoure

CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z rozhovorů pořadu INTERVIEW

Vznikla generace asociálních psů
P

andemii lidé často využili k nákupu či osvojení psa. „Dnes ho má
každý, i amatéři. Nepřečetli si ale,
co jeho výchova obnáší. Pořídili si ho,
aby nebyli doma sami nebo mohli jít
ven,“ konstatoval v pořadu Interview
na CNN Prima NEWS kynolog a psycholog psů Rudolf Desenský.
Jak dodává, psa dnes mají i ti, kterým
by nesvěřil ani křečka. „Lidé nevědí, jak
mají psa socializovat. Mnohdy to ani během koronaviru nešlo, neboť se lidé vyhýbali ostatním,“ poukázal Desenský. Pokud
si člověk pořídí štěně, je potřeba s ním chodit mezi lidi a ostatní psy, aby si zvíře na
okolní svět zvykalo. „Dlouho to nešlo,
a za rok a čtvrt tak máme generaci asociálních psů. To se projevuje tím, že se bojí
ostatních a všeho neznámého,“ vysvětlil
kynolog. Lidé, kteří si pořídili psa bez většího nastudování toho, co jeho výchova obnáší, prý Desenskému volají, že například
dělá loužičky nebo okusuje nábytek. „Majitelé nevěděli, do čeho jdou,“ pokračoval.
Zásadní při výběru psa je plemeno.
„Musí sedět podmínkám, ve kterých žiju.

Když mám doma pět dětí, tak si nepořídím trhače, ale kliďase. Pokud si chci vzít
psa z útulku, tak si vezmu toho nejklidnějšího,“ uvedl Desenský. Jenže lidé mnohdy podle kynologa nekoukají na temperament a vlastnosti jednotlivých plemen, nýbrž na to, jak pes vypadá.
„Člověk psa vidí v televizi, zalíbí se
mu, a tak si ho chce pořídit. Do módy teď
například přišly border kolie,“ řekl Desenský. „Lidé si tak bez rozmyslu pořídí akčního psa, kterého nebudou zvládat, hodí
ho pak babičce a ta je z něj na nervy,“ uvedl kynolog příklad s radou, aby si lidé při
výběru mazlíčka nechali poradit od těch,
kteří jim rozumí.

Někteří psi trpí depresí
Majitelé si často až pozdě uvědomí, že na
psa nemají dost sil a času, a tak jej chtějí
dát do útulku. „I to se stává, nejhorší ale
bylo, když mi zavolali v době covidu lidé,
kteří byli nakažení a doma měli leonbergera. Obrovského psa, kterého měli v bytě,
tomu jsem vůbec nerozuměl,“ vzpomínal

Desenský. Ten sice provozuje azyl pro
psy, ale nemůže si do něj brát každého,
kterého se lidé chtějí zbavit. „Menší plemena zvládnou v útulku, velká však příliš
ne,“ pokračoval kynolog. Doba covidu
způsobila i to, že někteří psi propadli depresím. „Pes byl zvyklý, že měl doma
osm hodin svůj klid. Pak o něj ale lidé začali zakopávat. Je proto potřeba, aby majitelé dali psům nějaké vyžití, aby se nenudili,“ poradil Desenský. Nejedná se prý
pouze o hraní si venku, ale i uvnitř: „Je třeba utahat jejich hlavu, například pomocí
schovávání hraček.“ V časech pandemie
byli lidé s nově pořízenými zvířaty neustále doma. Po návratu páníčků do práce zůstanou psi doma a vznikne problém.
„Lidé je nenaučili samostatnosti,“ dodal.
Pomoci by však mohl kamerový systém. „Doporučuji lidem dávat do rohu kameru a sledovat, co pes dělá. Pokud začne
škrábat dveře, tak vejdu do místnosti
a dám mu najevo, že to nesmí,“ doplnil na
CNN Prima NEWS Desenský a dodal, že
je třeba problém sledovat a upozorňovat na
(ms)
něj opakovaně, nikoliv nárazově.

Rudolf Desenský
• Kynolog a psycholog psů.
• Se psy, o které se stará, žije na své
„farmě“ Vlčáry u Písku v jižních Čechách.
• O své profesi a zkušenostech píše knihy
a provozuje internetovou psí poradnu,
často vystupuje v televizních pořadech.

INZERCE

FILMOVÁ
UDÁLOST
LÉTA

V KINECH OD 29. 7. 2021

TIPY NA VÝLET
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Landek je branou do minulosti
Nad soutokem řek Odry
a Ostravice se tyčí vrch
Landek. Je tam Hornické
muzeum, ale našli zde
i Petřkovickou venuši.

P

rotáhlý zalesněný kopec nad Ostravou není významný jen díky nálezu přes 20 tisíc let staré paleolitické plastiky vyřezané z krevele a znázorňující štíhlé, bezhlavé torzo mladé
ženy. Je i místem spojeným s hornictvím a uhlím, o jehož historii se zájemci
dozvědí v tamním Hornickém muzeu,
které je největší v Česku.
Návštěvníci mohou sfárat do podzemí, navštívit řetízkové šatny, projet se
důlním vláčkem či si prohlédnout expozici báňského záchranářství, vybavení
dolu. K vidění jsou dobývací a razicí
kombajny, vrtací vozy, nakladače a důlní lokomotivy.

Horníkům na šachtě v minulosti
pomáhali koně.
FOTO | MAFRA
Areál Landek Parku, jehož součástí
Hornické muzeum je, toho nabízí více.
Například expozici historického osídlení, jež představuje ukázku obydlí lovců
mamutů s ohništěm. Za návštěvu stojí
i akvárium, a kdo bude mít hlad, nemusí

nikam daleko. Přímo na místě jsou bufety či restaurace, kde je možné se najíst.
Areál je koncipován jako místo poznání, zábavy a odpočinku. Využít lze
také síť cyklostezek, venkovní tenisové
kurty, hřiště s asfaltovým povrchem,

víceúčelovou halu nebo workoutové hřiště. Ti nejmenší se vyřádí v tělocvičně, při
bowlingu nebo na dětském hřišti, ale
i při Landeckém questu, nenáročné hledačce po zdejších pěšinách a stezkách.
Ubytování je možné přímo v místním
kempu. Pro obytné vozy je vyhrazen
takzvaný stellplatz a kapacita kempu
činí dva tisíce lidí.
Landek Park je sice součástí Dolních
Vítkovic, leží však v ostravských Petřkovicích asi pět kilometrů od centra
města. Jezdí tam tramvaje číslo 1, 2 a 8,
které stojí na zastávce Křižíkova, anebo
autobusy na zastávku Hornické muzeum. Dále je to asi deset minut pěšky. Autem lze zaparkovat v areálu.
Zájemci si navíc mohou koupit zvýhodněnou vstupenku, s níž lze navštívit
zajímavá místa moravskoslezské metropole: Landek Park, Slezskoostravský
hrad, věž Nové radnice a nejatraktivnější místa Dolních Vítkovic. K dostání je
na pokladnách a recepcích a platí šest
měsíců od zakoupení.
(vel)
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Představte si Zámek Wichterle, ve kterém se snoubí kouzlo
zámeckého se stylem moderním. Představte si klidný hotel,
romantické pivní lázně s wellness. Tohle místo nabízí tolik
rozličných způsobů zábavy a odpočinku. Na jednom a tom samém
místě můžete užívat nerušenou dovolenou se svojí drahou
polovičkou, vystrojit velkolepou zámeckou svatbu, uspořádat
královsky pojatou konferenci své firmy.

Zámek

Plumlov

Navštivte plumlovský zámek, který byl
postaven v letech 1680 - 1690 knížetem
Janem Adamem z Lichtenštejna v blízkosti
starého hradu ze 13. století a nenechte si
ujít největší akci sezóny.

ŠERMÍŘSKÝ VÍKEND
7. a 8. srpna 2021
Rytířské turnaje, dobové
tance, loutkové pohádky,
řemesla sokolníci
a prohlídky zámku.
Více informací
na www.plumlov-zamek.cz
nebo na facebooku
Obec Leskovec nad Moravicí pořádá
ve dnech 6. až 8. srpna 2021 na místním fotbalovém hřišti

TRADIČNÍ VAVŘINECKÉ HODY
Pátek 6. srpna
21.00-22.30
LETNÍ KINO BÁBOVKY - ČESKÁ KOMEDIE
23.00-02.00
DJ Michal Špičan (Karaoke)
Sobota 7. srpna
14.00-15.00
KLAUNI - vystoupení pro děti
16.30-18.00
TURBO
18.30-19.30
JIŘÍ SCHMITZER
21.00-22.00
ANETA LANGEROVÁ
23.00-02.00
MARATON
Neděle 8. srpna
09.00-10.30
SLAVNOSTNÍ MŠE V KOSTELE SV. VAVŘINCE
10.30-12.00
BLACK BAND - hvězda šlágru
Kolotoče, stánky, občerstvení, projížďky na koních.
Vstupné 150 Kč - pátek, neděle a děti do 15 let zdarma

HUDEBNÍ IMPULSY

Divokej Bill připomíná
buskery ovlivněné Kelty
JOSEF VLČEK

Kryštof finišuje s novinkou,
představil titulní skladbu
ČR | Kapela Kryštof chystá na říjen osmou řadovou desku s názvem Halywůd.
Ostravská parta, sdružená kolem zpívajícího herce, ji představila stejnojmennou
písničkou a klipem. „Americký Halywůd
je o snech. Ten ostravský o těch, které se
možná nikdy nesplní, ale je důležité je
mít. A můžete snít klidně i o tom, že jednou budete třeba jako Breďák Pitt,“ říká
Richard Krajčo. O tom všem pojednává
pilotní singl Halywůd z produkce Armina Effenbergera, který vzešel autorsky
z pera frontmana Richarda Krajča stejně
jako ostatní nové písně z připravované
desky. Na ní se kromě už známých hitů
jako Hvězdáři, Milan Baroš, Hned teď
nebo Vánoční s Karlem Gottem objeví
i sedm zbrusu nových písní. (iDNES.cz)

D

alší letní Živáááák, který uvede
v přímém přenosu Rádio Impuls, bude 4. srpna patřit skupině Divokej Bill. Kapela si na něj odskočí z turné Marathon, kterému zasvětila
léto. Na relativně malé pódium klubu
Doupě se bude muset vejít osm muzikantů. Divokej Bill je totiž jednou z největších pop rockových kapel v České republice.
Středočeská obec Úvaly byla až do
roku 1998 známa hlavně jako rodiště komunistické spisovatelky Marie Majerové. V onom roce založil místní hudebník a písničkář Vašek Bláha soubor s poněkud trampským názvem Divokej
Bill. S trampy měl ale společného jen
málo. Snad jen to, že šlo o velkou sešlost, která se nebála akustických nástrojů. Ale jinak spíše připomínal punkovou skupinu Tři sestry. Na obou kapelách se podepsal vliv irské skupiny Pogues, která se podobně pohybovala
mezi živelným rockem a lidovým písničkářstvím.
Vzestup Divokýho Billa patří k těm
nejrychlejším, které se tehdy na přelomu desetiletí udály. Už v roce 2000 jim
vyšlo první album Propustka do pekel,
na které byly tři dobové hity, mezi nimi
i kultovní Plakala, kterou hrají rádia dodnes. Stejně úspěšná byla o rok později
deska Svatá pravda. O šest let později
už jim patřilo vítězství v Českém slavíkovi v kategorii skupin. Před třemi lety
oslavila kapela velkolepé dvacetiny
ve vyprodané O2 areně a její hity jako
Malování, Čmelák či Znamení pořád bodují v rádiích.

KRÁTCE

Festival TrutnOFF BrnoON
ve znamení tornáda
FOTO | LADISLAV NĚMEC, MAFRA

Divokej Bill má dodnes na svém kontě sedm studiových alb, přičemž zatím
poslední Tsunami vyšlo před čtyřmi
roky. Titulní píseň byla a pořád je úspěšným rádiovým hitem. Čeká se, že nová
deska by se mohla objevit ještě letos.

Od folku po country a rock
„Billové“, jak se jim mezi fanoušky
říká, začínali s milostnými písněmi, ale
časem se vypracovali v kapelu, která
má chlapsky mužnou, ale zároveň křehkou image. Jejich písničky jako populární Batalion se často točí kolem vojenských témat. Skupina se proslavila i vynikající úpravou Krylovy písně Karava-

na mraků. Obecně je jejich verze považována za vůbec nejlepší adaptaci Krylovy písně.
Úvalská skupina připomíná pouliční
bandy věnující se buskingu. Působí
značně flexibilně, třeba i proto, že podobně jako Tři sestry před nimi a Jelen
po nich nahrazuje klávesy akordeonem.
A cosi irského, či chcete-li keltského,
v jejich hudbě zůstává. Možná právě
proto se Divokej Bill dobře poslouchá
různým partám hudebních fanoušků.
V téhle hudbě jsou totiž přítomny kořeny folku, lidovky, country i rocku.
Byla by škoda nechat si jejich letní Živáááák ujít. Tak 4. srpna od 20 hodin
na Impulsu.

ČR | Hudební festival TrutnOFF BrnoON,
který se uskuteční v tradičním termínu
20. až 22. srpna, bude letos věnován postiženým tornádem na Moravě. Lidem ze zasažených oblastí se pořadatelé na základě osobní
zkušenosti rozhodli poskytnout na celý festival vstup zdarma. Zájemci o volné vstupy
na festival z postižených částí obcí – Lužice,
Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky
a hodonínského Pánova – se mohou pořadatelům festivalu hlásit do 10. srpna na e-mailové adrese: geronimo@trutnoffbrnoon.cz
nebo telefonu 608 711 710. Festival TrutnOFF BrnoON se stejně jako vloni uskuteční v brněnském areálu Na Střelnici. Představí na pět desítek kapel všech žánrů, mezi
hlavní hvězdy patří Pražský výběr, Michal
Prokop, Ondřej Havelka a Melody Makers,
(Lidovky.cz)
Vltava či J.A.R.

INZERCE

Řemesla, výroba

Stavebnictví, projekce, architektura

Spěchá! strojní zámečník ranní směna - Olomoucko

Vedoucí stavební čety (28-35.000 + příplatky)

28 000 - 35 000 Kč / měsíc

Topič - mzda po zaučení 40.000,- a více

Vedoucí stavební čety (28-35.000 + příplatky)

28 000 - 35 000 Kč / měsíc

Operátor ve výrobě - zajištěny autobusové svozy!

Stavbyvedoucí - východní čechy (35-45.000 Kč)

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Operátor ve výrobě - není nutná praxe!

Stavbyvedoucí - olomoucký kraj (35-45.000 Kč)

35 000 - 45 000 Kč / měsíc
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IT - vývoj aplikací a systémů
Online Marketing Coordinator

St b
d
í ( d 35 000 Kč dl
Více na www.jobdnes.cz
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35 000 Kč /

ě í

Telekomunikace
40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Senior technik

Node.js tým – full remote – streamovací digitální produkt

Telekomunikančí technik (25-35.000 Kč)

Frontend Developer (VueJS / RxJS) - IČO - remote possible

Technici provozu a uživatelské podpory informačních a… 24 900 Kč / měsíc

QA Principal Engineer

Technik - technička telekomunikačních sítí

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

26 000 Kč / měsíc

2 990 Kč

Originál zlaté
olympijské medaile,
kterou
ve šplhu vybojoval Bedřich Šupčík na OH v Paříži roku 1924.
FOTO | MAFRA

„Šuple“ na bedně
První zlatou olympijskou medaili
vybojoval pro Československo
v roce 1924 jistý nenápadný
mladík jménem Bedřich Šupčík.
Bylo to v tehdy prestižním šplhu
a navzdory jeho těžké oční vadě.
ČR | Ačkoliv šplh není olympijským sportem už téměř devět dekád, v počátku minulého století patřil
mezi prestižní disciplíny. A Češi v něm byli víc než
dobří. A mladík z Kroměřížska Bedřich Šupčík
v něm získal pod pěti kruhy v roce 1924 historicky
první zlato pro Československo. Vítězem se vstal
i přesto, že se od dětství potýkal se zdravotním hendikepem – kvůli oční vadě skoro neviděl do dálky.
„Oční hendikep ho naopak motivoval k lepším výkonům. Chtěl se vyrovnat svým vrstevníkům, kteří tento
zdravotní problém neměli,“ říká Aleš Judas, starosta
TJ Sokol Kvasice, kde Šupčík v začátcích působil.
Budoucí olympijský šampion se narodil 22. října
1898 u Vídně, ale vyrůstal na Kroměřížsku. Do opatrovnictví si jej vzala teta z Kvasic. V té době to nebylo nic neobvyklého, jeho rodiče neměli na řádnou výchovu více dětí dost peněz – otec byl kočím, matka
služebnou. „Když jej pak teta vzala zpátky do Vídně
rodičům, utekl, chtěl zůstat u ní. Teta s tím souhlasila,
a tak dál žil v Kvasicích,“ popisoval Aleš Judas pro
dokument internetové televize iDNES.tv.

Ač krátkozraký, všem vytřel zrak
Do čerstvě vzniklého místního Sokola přišel mladý
Bedřich ve 14 letech. Od počátku udivoval svými
gymnastickými výkony. Nebyl sice nijak vysoký,
spíš trochu podsaditý, ale svaly na těle mu jen hrály
a nebál se žádné disciplíny. Sváděl však souboj také
s již zmiňovanou oční vadou. „Přesto se zarputile snažil o co nejlepší výkony. Sportovcem byl všestranným, cvičil hlavně gymnastiku – na bradlech, kruzích
a také šplhal,“ uvádí Judas.

Kvůli svému dalšímu sportovnímu rozvoji se Šupčík přestěhoval po první světové válce do Brna, aby
tam trénoval ve špičkové sokolské jednotě. Říkali mu
tam „Šuple“ a velmi rychle si jej oblíbili. Cvičil a zároveň se živil jako úředník. Během tří let se vypracoval
mezi nejlepší sportovce Sokola Brno, a dostal se proto do výběru pro olympijské hry v Paříži 1924. Bylo
to přitom poprvé, co se sokolové olympijských her
účastnili. Šupčík se navíc do nominace probojoval až
na poslední chvíli, kvůli tréninkovému soustředění si
musel brát v práci neplacené volno.
Do Paříže sice nakonec vyrazil vlakem, pak však
všechny soupeře překonal o „parník“. Šupčíkův zlatý
pařížský výkon ve šplhu měl hodnotu 7,2 sekundy. Za
tento čas „spolykal osmimetrové lano“, jak psaly tehdejší noviny. Tento počin se velmi těžko poměřuje, pokaždé se totiž šplhalo do jiné výšky a nakonec zmizel
šplh z programu velkých sportovních událostí úplně.

Muž pro komunisty nepohodlný
Šupčíkova gymnastická kariéra ale pokračovala, v řadě
klání končil „na bedně“, medaile vozil z cvičení na kruzích či bradlech. Dvakrát byl členem mistrovského družstva na světových šampionátech, byl členem stříbrné
československé výpravy na olympijských hrách v roce
1928 a kariéru vrcholového sportovce zakončil v roce
1931 bronzem z kruhů na mistrovství světa. Kdo by si
myslel, že medaile zajistily Šupčíkovi doživotní slávu,
mýlil by se. „Když už aktivně nesportoval a jen trénoval
v Sokole, živil se jako prodejce hasičských přístrojů,
pak se stal pojišťovákem. Musel zkrátka vzít každou práci, která jeho a rodinu zajistila,“ vysvětluje Judas
Druhá světová válka i následné události s ním však
otřásly. Dostal dva infarkty a musel do invalidního důchodu. Podpory od státu se mu nedostalo. Pro komunistický režim byl nepohodlný. Po druhém infarktu žádal tělovýchovný svaz o pomoc, ten to ale odmítl, právě proto, že byl coby sokol tělem i duší spíš nežádoucí. Zdravotní stav Bedřicha Šupčíka se tak dál zhoršoval. „Na nátlak rodiny se přestěhoval do rodiště rodičů své manželky, kde ho zastihl třetí infarkt, který se
mu stal osudným,“ pokračuje Judas. Bedřich Šupčík
zemřel 11. července 1957.
(mb)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 31. července 2021
Nova

Prima

Prima cool

6.40 Looney Tunes: Nové příběhy 7.05 Kačeří
příběhy (65, 66) 7.55 Hvězdné tolary 9.05
Pomsta je sladká 10.55 Policejní akademie 5:
Nasazení: Miami Beach 12.45 Loskuták na výletě
13.10 Výměna manželek XI 14.40 Divoké kočky
16.35 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Gormiti (25) 6.20 Čapí příběhy (5) 6.45
M.A.S.H (115) 7.25 M.A.S.H (116) 7.50
Autosalon.tv 9.00 Cyklosalon.tv 9.40 Expert
na zločin (7) 10.40 Máme rádi Česko 12.20
Odvrácená tvář Paříže (7) 14.25 Učitelem
z nouze. Romantická komedie (USA, 2014).
Hrají H. Grant, M. Tomeiová, B. Heathcoteová,
J. K. Simmons, Ch. Elliott, A. Janneyová. Režie
M. Lawrence 16.45 Ulice zpívá. Komedie (ČR,
1939) 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME

5.45 Umění je cool 6.15 To nejlepší z Top Gearu (3)
7.25 Pevnost Boyard (5) 9.55 Re-play 10.30 COOL
e-sport 10.55 AXE FIFA COOL liga 11.30 Kurz
sebeovládání (68, 69) 12.25 Simpsonovi IV
(20-23) 14.25 Master and Commander: Odvrácená
strana světa 17.15 Kurz sebeovládání (70, 71) 18.15
Simpsonovi VI (3) 18.45 Simpsonovi VI (4) 19.15
Simpsonovi VI (5) 19.45 Simpsonovi VI (6) 20.15
Probuzení tmy 22.20 Viking

20.10 Všechnopárty
Dnešními hosty jsou herec
Miroslav Donutil, moderátor
a publicista Ivo Šmoldas, herec
a hudebník Jan Jiráň a herec
Miroslav Hanuš
21.05 Hej, mistře basů
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Maigret a ministrant
Detektivka (Fr., 1996)
23.55 Komisař Montalbano
Montalbanovy smažené
jehlánky. Krimiseriál (It., 2002)
1.30 Na forbíně TM
2.10 Banánové rybičky
2.35 Malá farma
3.00 Kuchařská pohotovost
3.20 Bydlení je hra
3.45 Chalupa je hra
4.10 Zahrada je hra
4.30 Pod pokličkou
4.55 Zkus mít vkus

Joj Family
SOBOTA 7.50 Policisté v akci 8.55 Policisté

v akci 9.55 Nová zahrada 10.50 Na chalupě 11.50
Nové bydlení – Design 12.55 Dr. Dokonalý (15/16)
13.55 První oddělení 14.20 IQ TAXI CZ 14.55 IQ
TAXI CZ 15.25 Dlouhá míle (5) 17.05 Nová zahrada
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.25 30 případů majora Zemana
(18) 0.05 Dr. Dokonalý (15/16)

NEDĚLE 6.50 Prázdniny 2 (1, 2/10) 9.10

Záchranáři v akci 10.05 Záchranáři v akci 11.00 IQ
TAXI CZ 13.20 Bučkovi – slunce, seno, vesnice
14.55 Kdo přichází před půlnocí 16.55 Na chalupě
17.55 Nové bydlení – Design 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Dlouhá míle (5) 21.50 Inženýrská
odysea (6/13) 23.05 Policisté v akci 0.00 Policisté
v akci, seriál (SR, 2016) 0.50 Extrémní případy

PONDĚLÍ 6.05 Krimi 6.30 Noviny 7.00 Soudní
síň 11.00 Policisté v akci 12.00 Jsem máma (14)
12.55 Prázdniny 2 (2) 14.10 Soudní síň 15.10
Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.10 Policisté v akci
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Prázdniny 2 (3) 21.15 Kdo přichází před půlnocí 23.05 Nový život III (37) 0.10 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ

INZERCE

ČT1
8.30 Slovácko sa nesúdí (11, 12) 9.40 Toulky
Českem budoucnosti 10.10 Návrat Sherlocka
Holmese 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 Prsten kohouta Alektrya
14.10 Rabín a jeho golem 15.25 Letní romance
16.20 Na dvoře je kůň, šéfe! 17.35 Hercule
Poirot 18.25 Kluci v akci 18.55 Události za
okamžik a počasí 19.00 Události 19.52
Branky, body, vteřiny

V sedmém
nebi
VELKÉ PŘÍBĚHY
OBYČEJNÝCH LIDÍ
SOBOTA 20:20

20.20 Captain America:
Občanská válka
Akční dobrodružný film
(USA, 2016)
23.10 Hellboy 2: Zlatá armáda
Akční film (USA/N, 2008)
1.30 Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach
3.25 Loskuták na výletě

ÚTERÝ 11.10 Policisté v akci 12.10 Jsem máma

(15) 13.05 Nový život III (37) 14.10 Soudní síň 16.10
Soudní síň – cz 17.00 První oddělení 17.20 Záchranáři v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (18) 21.55
IQ TAXI CZ 23.05 Nový život III 0.05 Nové bydlení

STŘEDA 10.55 Záchranáři v akci 11.45 První

oddělení 12.05 Jsem máma (16) 13.00 Nový život III
(38) 14.00 Soudní síň 17.15 Policisté v akci 18.20
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Inženýrská odysea (6) 21.35 IQ TAXI 22.45 Nový
život III (39) 23.40 Nové bydlení 0.15 Jsem máma

ČTVRTEK 7.10 Soudní síň 11.30 Policisté v akci
12.30 Jsem máma (17) 13.25 Nový život III (39) 14.25
Soudní síň 16.30 Soudní síň – cz 17.25 Záchranáři
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Prázdniny 2 (4) 21.25 IQ TAXI 22.40 Nový
život III (40) 23.40 Nové bydlení 0.20 Jsem máma
PÁTEK 10.05 Soudní síň 11.00 Záchranáři v akci

11.55 Jsem máma (18) 12.50 Nový život III (40) 13.45
Soudní síň 16.50 První oddělení 17.15 Policisté v akci
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Babičky dobíjejte přesně 22.05 Bučkovi – slunce,
seno, vesnice 23.45 Nové bydlení 0.20 Jsem máma

20.15 Krokodýl Dundee 2
Dobrodružná komedie
(Austr./USA, 1988). Hrají
P. Hogan, L. Kozlowská,
E. Dingo, J. Meillon,
J. Fernández, Ch. S. Dutton,
K. Welsh. Režie J. Cornell
22.35 Poslední zúčtování
Akční film (VB, 2018).
Hrají D. Bautista, P. Brosnan,
R. Stevenson, M. Ford, R. Brown.
Režie S. Mann
0.50 Mafiáni
Životopisné drama (USA, 1990).
Hrají R. De Niro, P. Sorvino,
L. Braccová a další.
Režie M. Scorsese
3.55 Expert na zločin (7)
Myšlenky na smrt. Krimiseriál
(Rak., 2018). Hrají F. Karl,
C. Obonya, U. C. Tscharreová
a další
5.05 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00
Teleshopping 7.25 Osudová láska 9.20 Novotný za
humny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax
14.55 Námořní hlídka 17.55 Osudová láska 18.55
Osudová láska 19.55 Ententýky 20.55 Nespoutaný
anděl 21.55 Nespoutaný anděl 23.05 Top Relax
23.20 Luxus store
NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00

Teleshopping 7.25 Osudová láska 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Ententýky
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska
18.55 Osudová láska 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Osudová
láska 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.10 Malá mořská víla 6.10 Zelená je tráva 7.35
Dohazovač 9.15 Můj přítel Monk III (9, 10) 11.20
Norman a duchové 13.10 K-9 2: Můj přítel se studeným čumákem, krimikomedie (USA, 1999) 14.55
Lorax, animovaný film (USA, 2012) 16.30 Herkules,
animovaný film (USA, 1997) 18.15 Čivava z Beverly
Hills, komedie (USA, 2008) 20.00 Hadí doupě,
mysteriózní drama (VB, 2017) 22.20 Výměna,
drama (USA, 2008)

Prima Max
6.05 Gormiti (24) 6.15 Námořní vyšetřovací služba
L.A. VI (18) 7.15 Prostřeno pro lásku 9.05 Království
nebeské 11.55 Pí a jeho život, dobrodružné drama
(USA/Tchaj-wan/VB, 2012) 14.35 Zná ji jako svý
boty, romantická komedie (USA, 2005) 17.15
Maršál, western (USA, 1969) 20.00 Addamsova
rodina 2, komedie (USA, 1993) 21.55 Kronika
temna, sci-fi thriller (USA, 2012) 23.50 Viking,
historický film (Rus., 2016)

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top
Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55 Nespoutaný anděl
17.55 Osudová láska 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 19.55
Ententýky 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Nespoutaný
anděl 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Ostře sledovaný vlak
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10
store 14.30 Teleshopping 14.40 Ententýky
Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

10.20
Luxus
15.55
19.55
22.55

PÁTEK 9.20 Novotný za humny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Osudová láska 18.55
Esmeralda 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 368

neděle 1. srpna 2021
ČT1
6.00

Zajímavosti
z
regionů
6.25
Pinocchiova dobrodružství (9, 10/13)
6.50 O princezně ve věži 7.40 Letní
romance 8.35 Všechno, co mám ráda
9.05 Úsměvy Gustava Oplustila 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

12.00 Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (5/6)
13.00 Zprávy
13.05 Princezna Slonbidlo
14.05 Hrad stínů
15.05 Čertova skála
15.45 Dobrá Voda (5/7)
17.00 Zdivočelá země (8, 9)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Chalupáři (2, 3/11)
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Sebemilenec
Psychologické drama (ČR, 2013)
23.20 Případy detektiva Murdocha XIV
0.05 Manéž Bolka Polívky
1.15
Na houby
1.40 Sváteční slovo kazatele Církve
bratrské Josefa Horského

Nova
5.55
6.15
7.10
8.00
8.50
10.00
11.25
13.05
15.20
16.30
17.45
19.30
20.20
22.55
0.35
2.40
3.20
3.50
4.45

Zig a Sharko III
Spongebob v kalhotách VII (23, 24)
Looney Tunes: Nové příběhy
(23, 24)
Kačeří příběhy (67, 68)
Jak princezny po nocích tancovaly
Neohlížej se, jde za námi kůň
Komedie (ČR, 1979)
Čapí dobrodružství
Animovaný film (USA, 2016)
Osm statečných
Dobrodružný film (USA, 2006)
Co ste hasiči (4)
Kameňák
Vítr v kapse
Komedie (ČR, 1982)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Noe
Dobrodružné drama (USA, 2014)
Uvězněná
Thriller (VB, 2018)
Osm statečných
Dobrodružný film (USA, 2006)
Odložené případy III (3)
Kolotoč
Jak princezny po nocích tancovaly
Novashopping

Prima
6.20
6.40
7.05
7.45
8.10
9.20
9.55
10.55
12.15
13.00
13.25
14.10
16.10
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.45
1.10
3.40
4.05

Gormiti (26)
Čapí příběhy (6)
M.A.S.H (116)
M.A.S.H (117)
Hitlerovi bodyguardi (9)
Prima SVĚT
Vražedná Mallorca (5)
Ano, šéfe!
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Mladé víno
Komedie (ČR, 1986)
Indiana Jones a Království
křišťálové lebky
Dobrodružný film (USA, 2008)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Muzzikanti
Hudební komedie (ČR, 2017)
Mafiánovi
Krimikomedie (USA/Fr., 2013)
Poslední skotský král
Thriller (VB, 2006)
Cyklosalon.tv
Hitlerovi bodyguardi (9)

Nova Cinema
6.50 42 8.50 Herkules 10.30 Teleshopping 11.00
Lorax 12.20 Čivava z Beverly Hills 14.10 Hadí doupě
16.25 Ten kluk je postrach 17.50 Hellboy 2: Zlatá
armáda, akční film (USA/N, 2008) 20.00 Thor,
akční fantasy film (USA, 2011) 22.10 Nezvratný
osud 5, horor (Kan./USA, 2011) 23.55 Tajný agent
Jack T., akční thriller (USA, 1997)

Prima cool
6.05 Umění je cool 8.10 Pevnost Boyard (6) 10.30
Autosalon.tv 11.45 Cyklosalon.tv 12.15 Kurz sebeovládání (70, 71) 13.15 Simpsonovi V (1-4) 15.15
Probuzení tmy 17.15 Kurz sebeovládání (72, 73)
18.15 Simpsonovi VI (7, 8) 19.15 Simpsonovi VI (9)
19.45 Simpsonovi VI (10) 20.15 X-Men Origins:
Wolverine 22.30 Kronika temna 0.15 Simpsonovi
VI (7) 0.45 Simpsonovi VI (8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.10 Příhody Bolka a Lolka
7.35 Gormiti (25) 7.45 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VI (19, 20) 9.40 Ulice zpívá 11.40 Grandhotel
Budapešť 13.40 Zná ji jako svý boty 16.20 Hele,
vole, kde mám káru? 18.10 Addamsova rodina 2,
komedie (USA, 1993) 20.00 Zlom, životopisné
drama (USA, 2019) 22.25 Poslední zúčtování, akční
film (VB, 2018) 0.30 Mafiánovi

pondělí 2. srpna 2021
ČT1
6.00

Na houby 6.25 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky VIII (2/8) 9.55 Návrat
Sherlocka Holmese 10.45 Doktor
z vejminku (3/7) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (19)
13.25 Kouzelnice od Křídového potoka
14.00 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.00 Záchranáři (4/6)
15.55 Zavolejte porodní sestřičky VIII
(3/8)
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování SAZKAmobil šance
20.15 Malý pitaval z velkého města (8, 9)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.20 Vražda kočky domácí
23.40 Velké sedlo (4)
0.30 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.25
22.40
23.35
1.25
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Odložené případy III (3)
Kriminálka Anděl II (5)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (19)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1000)
Odložené případy III (4)
Můj přítel Monk III (11, 12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (43)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (6)
Okresní přebor (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (13)
Můj přítel Monk III (11, 12)
Odložené případy III (4)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.40
12.30
14.35
15.35
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15

22.10
23.25
0.25
1.25
2.25
3.30

Chlupatá rota (1)
Nový den
M.A.S.H (117)
M.A.S.H (118)
Ohnivý kuře (20)
Rosamunde Pilcherová:
Dokud jsi tady
Romantický film (N, 2003)
Walker, Texas Ranger II (17)
Policie Hamburk VI (13)
Komisař Rex IV (9)
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Noc v muzeu: Tajemství hrobky
Komedie (USA/VB, 2014).
Hrají B. Stiller, S. Gisondo,
R. Wilsonová, R. Williams,
B. Kingsley, D. Stevens a další
Telebazar
Policie v akci
Komisař Rex IV (9)
Policie Hamburk VI (12)
Policie Hamburk VI (13)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.00 Dohazovač 6.30 Norman a duchové 7.50
Hvězdné tolary 8.55 Pomsta je sladká 11.20 Hadí
doupě 14.05 Divoké kočky 16.00 Thor 18.15
Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach 20.00
Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly, dobrodružná
komedie (USA, 2003) 22.45 Polibek před smrtí,
thriller (USA/VB, 1991) 0.35 Nezvratný osud 5

Prima cool
8.25 Top Gear: Nejhorší auto všech dob (1) 9.20 To
nejlepší z Top Gearu (4) 10.25 Hvězdná brána IX
(17, 18) 12.30 Kurz sebeovládání (72, 73) 13.20
Simpsonovi V (5-8) 15.10 Hvězdná brána IX (19, 20)
17.15 Kurz sebeovládání (74, 75) 18.15 Simpsonovi
VI (11-14) 20.15 Partička 20.55 7 pádů Honzy Dědka
22.10 Teorie velkého třesku XII (8, 9) 23.05 Re-play
23.40 Simpsonovi VI (11) 0.10 Simpsonovi VI (12)

Prima Max
6.10 Gormiti (26) 6.25 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VI (20, 21) 8.20 Pí a jeho život 10.55
Muzzikanti 13.20 Hele, vole, kde mám káru?, komedie (USA, 2000) 15.10 Růžový panter, komedie
(VB/USA, 1964) 17.40 Zlom, životopisné drama
(USA, 2019) 20.00 Srdečně vás vítáme, komedie
(Fr./Belg., 2017) 22.00 Rváčův deník, drama (USA,
1995) 0.10 X-Men Origins: Wolverine

úterý 3. srpna 2021
ČT1
6.00

Po stopách hvězd 6.25 Cestománie
6.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky VIII (3/8) 9.50 Slovácko
sa nesúdí (11/12) 10.30 Malý pitaval
z velkého města (8/15) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (20)
13.25 Intuice
13.40 Všechnopárty
14.25 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.25 Doktor z vejminku (4/7)
16.05 Zavolejte porodní sestřičky VIII (4)
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 První republika (13)
21.05 Sanitka 2 (2/13)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Za oponou
22.55 Kriminalista
0.00 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
10.55
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.25
22.40
23.35
1.20
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Odložené případy III (4)
Kriminálka Anděl II (6)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (1001)
Odložené případy III (5)
Můj přítel Monk III (13, 14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (44)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (10)
Comeback
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (14)
Můj přítel Monk III (13, 14)
Odložené případy III (5)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (13)

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.35

12.30
13.35
14.35
15.35
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.40
23.45
0.45
1.45
2.45
3.45
5.20

Chlupatá rota (2)
Nový den
M.A.S.H (118)
M.A.S.H (119)
Ohnivý kuře (21)
Rosamunde Pilcherová:
Sen jednoho léta
Romantický film
(N, 2004)
Walker, Texas Ranger II (18)
Policie Hamburk VI (14)
Policie Hamburk VI (15)
Komisař Rex IV (10)
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Přešlapy (10)
7 pádů Honzy Dědka
Telebazar
Policie v akci
Komisař Rex IV (10)
Policie Hamburk VI (14)
Policie Hamburk VI (15)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.15 Pomsta je sladká 7.55 Můj přítel Monk III (11, 12)
9.30 Čapí dobrodružství 11.40 Thor 14.25 Neohlížej
se, jde za námi kůň 15.55 Vítr v kapse 17.25 Noe,
dobrodružné drama (USA, 2014) 20.00 Star Wars:
Epizoda III – Pomsta Sithů, sci-fi film (USA, 2005)
22.45 Vincentův svět, komedie (USA, 2015) 0.40
Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly

Prima cool
8.35 Top Gear: Nejhorší auto všech dob (2) 9.25
Top Gear speciál (1) 10.25 Hvězdná brána IX
(19, 20) 12.30 Kurz sebeovládání (74, 75) 13.20
Simpsonovi V (9-12) 15.10 Hvězdná brána X (1, 2)
17.15 Kurz sebeovládání (76, 77) 18.15 Simpsonovi
VI (15-18) 20.15 Partička XXL 21.45 Show Jana
Krause 22.50 Lovci prokletých pokladů (5) 23.45
Těžká dřina 0.20 Simpsonovi VI (15, 16)

Prima Max
6.05 Chlupatá rota (1) 6.30 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (21, 22) 8.20 Maršál 11.10 Indiana
Jones a Království křišťálové lebky 13.40 Růžový
panter 16.10 Noc v muzeu: Tajemství hrobky, komedie (USA/VB, 2014) 18.10 Srdečně vás vítáme,
komedie (Fr./Belg., 2017) 20.00 Cesta do zatracení,
krimidrama (USA, 2002) 22.25 Ruská ruleta, krimifilm (Fr., 2017) 0.40 Rváčův deník

středa 4. srpna 2021
ČT1
6.00

Pan Tau (27/33) 6.30 Cestománie
6.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky VIII (4/8) 9.55 Slovácko
sa nesúdí (12) 10.35 První republika
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (21)
13.25 Všechno, co mám ráda
13.50 Dobrá Voda (5/7)
15.10 Velké sedlo (5)
16.05 Zavolejte porodní sestřičky VIII (5)
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Dobrodružství kriminalistiky (8/26)
21.05 Ztracená brána (1/3)
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Hercule Poirot
23.10 Případy detektiva Murdocha XIV
23.55 Záchranáři (4/6)
0.50 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.40
22.45
23.45
1.30
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Odložené případy III (5)
Policie Modrava (10)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (1002)
Odložené případy III (6)
Můj přítel Monk III (15, 16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (45)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XI
Comeback
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (15)
Můj přítel Monk III (15, 16)
Odložené případy III (6)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (14)

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.35

12.30
13.30
14.30
15.35
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.50
2.50
3.50
5.25

Chlupatá rota (3)
Nový den
M.A.S.H (119)
M.A.S.H (120)
Přešlapy (10)
Rosamunde Pilcherová:
Cesty lásky
Romantický film
(N, 2004)
Walker, Texas Ranger II (19)
Policie Hamburk VI (16)
Policie Hamburk VI (17)
Komisař Rex IV (11)
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Polda (6)
Show Jana Krause
Telebazar
Policie v akci
Komisař Rex IV (11)
Policie Hamburk VI (16)
Policie Hamburk VI (17)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.00 Jak princezny po nocích tancovaly 7.10 Můj
přítel Monk III (13, 14) 8.40 Neohlížej se, jde za námi
kůň 10.40 Divoké kočky 13.10 Osm statečných
15.30 Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů 18.10
Kouzelníci 20.00 Captain America: Občanská
válka, akční dobrodružný film (USA/N, 2016) 22.50
Šéfka, komedie (USA, 2016) 0.45 Uvězněná

Prima cool
8.15 To nejlepší z Top Gearu (1) 9.20 Top Gear
speciál (2) 10.25 Hvězdná brána X (1, 2) 12.30 Kurz
sebeovládání (76, 77) 13.20 Simpsonovi V (13-16)
15.10 Hvězdná brána X (3, 4) 17.15 Kurz sebeovládání (78, 79) 18.15 Simpsonovi VI (19-22) 20.15
Autosalon.tv 21.25 Partička 22.05 Narcos: Mexiko II
(5) 23.25 COOL e-sport 23.50 Simpsonovi VI (19)
0.20 Simpsonovi VI (20) 0.50 Simpsonovi VI (21)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.40 Příhody Bolka
a Lolka 7.05 Chlupatá rota (2) 7.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (22, 23) 9.20 Zná ji jako svý
boty 12.10 Ulice zpívá 14.10 Noc v muzeu: Tajemství
hrobky 16.00 Most 17.55 Probuzení tmy, akční
dobrodružný film (USA, 2007) 20.00 Krásný kluk,
životopisné drama (USA, 2018) 22.30 Bitva
o Sevastopol, válečný film (Rus./Ukr., 2015)

čtvrtek 5. srpna 2021
ČT1
6.00

Pan Tau (28/33) 6.30 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky VIII (5/8) 9.55 Klec 10.05 Malý
pitaval z velkého města (9/15) 11.05
Dobrodružství kriminalistiky (8/26)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (22)
13.20 Stokoruna
13.35 Durrellovi IV (6/6)
14.25 Profesionálové
15.15 Co teď a co potom? (5/8)
16.05 Zavolejte porodní sestřičky VIII (6)
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 První republika (14/22)
21.05 Sanitka 2 (3/13)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 55 minut s Miroslavem Donutilem
23.00 Komisař Montalbano
0.50 AZ-kvíz
1.25 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
22.35
23.30
1.20
2.00
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Odložené případy III (6)
Okresní přebor (9, 10)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (1003)
Odložené případy III (7)
Můj přítel Monk IV (1, 2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (46)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (16)
Můj přítel Monk IV (1, 2)
Odložené případy III (7)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans IV (15)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.35

12.35
13.35
14.35
15.35
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.25
22.30
23.35
0.30
1.35
2.35
3.40
5.15

Chlupatá rota (4)
Nový den
M.A.S.H (120)
M.A.S.H (121)
Polda (6)
Rosamunde Pilcherová:
Plachetnice lásky
Romantický film
(N, 2004)
Walker, Texas Ranger II (20)
Policie Hamburk VI (18)
Policie Hamburk VI (19)
Komisař Rex IV (12)
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Linka (1)
Poklad z půdy
Telebazar
Policie v akci
Komisař Rex IV (12)
Policie Hamburk VI (18)
Policie Hamburk VI (19)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.05 Ten kluk je postrach 6.20 Vítr v kapse 7.45 Můj
přítel Monk III (15, 16) 9.55 Star Wars: Epizoda III –
Pomsta Sithů 13.10 Doktor Flastr 15.25 Noe 18.05
Vše je ztraceno, dobrodružné drama (USA, 2013)
20.00 K-9: Soukromý detektiv, akční komedie
(USA, 2002) 21.55 Rapeři z Comptonu, životopisné
drama (USA, 2015) 0.55 Šéfka

Prima cool
6.15 Partička 7.05 Teorie velkého třesku XII (8, 9)
8.15 To nejlepší z Top Gearu (2) 9.20 Top Gear speciál (3) 10.25 Hvězdná brána X (3, 4) 12.30 Kurz
sebeovládání (78, 79) 13.20 Simpsonovi V (17-20)
15.10 Hvězdná brána X (5, 6) 17.15 Kurz sebeovládání (80, 81) 18.15 Simpsonovi VI (23-25) 19.45
Simpsonovi VII (1) 20.15 Hvězdná brána: třetí říše
22.30 Gauneři 0.40 Simpsonovi VI (23)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.30 Příhody Bolka
a Lolka 9.15 Chlupatá rota (3) 9.35 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (23, 24) 11.30 Addamsova
rodina 2 13.25 Most 15.20 Krokodýl Dundee 2 17.45
Božská Florence, komedie (VB, 2016) 20.00 Ten
svetr si nesvlíkej, komedie (ČR, 1980) 21.45 Tři muži
v negližé, komedie (USA, 1995) 23.55 Bitva
o Sevastopol, válečný film (Rus./Ukr., 2015)

pátek 6. srpna 2021
ČT1
6.00

Pinocchiova dobrodružství (9, 10/13)
6.20 Stokoruna 6.30 Cestománie
6.59 Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky VIII (6/8) 9.50 Durrellovi IV
(6/6) 10.40 První republika 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (23)
13.25 Strašidlo
13.50 Na dvoře je kůň, šéfe!
15.10 Příběhy slavných... Ladislav Pešek
16.05 Zavolejte porodní sestřičky VIII (7)
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Toulky Českem budoucnosti
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.15 Královský slib
21.45 Všechnopárty
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Profesionálové
23.35 Kriminalista
0.35 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.15
18.50
19.30
20.20
21.25
22.35
0.55
2.55
3.35
4.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Odložené případy III (7)
Kriminálka Anděl II (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (1004)
Odložené případy III (8)
Můj přítel Monk IV (3, 4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (47)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Co ste hasiči (5)
Kameňák
Česká spojka
Akční film (USA/ČR, 2002)
Můj přítel Monk IV (3, 4)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (1003)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.10
8.45
9.15
10.35

12.30
13.30
14.30
15.35
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.50
0.45
1.50
2.50
3.50
5.25

Chlupatá rota (5)
Nový den
M.A.S.H (121)
M.A.S.H (122)
Linka (1)
Rosamunde Pilcherová:
Královna noci
Romantický film
(N, 2005)
Walker, Texas Ranger II (21)
Policie Hamburk VI (20)
Policie Hamburk VI (21)
Komisař Rex IV (13)
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Ten svetr si nesvlíkej
Komedie (ČR, 1980)
Policie v akci
Komisař Rex IV (13)
Policie Hamburk VI (20)
Policie Hamburk VI (21)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.00 Kouzelníci 6.45 Můj přítel Monk IV (1, 2) 8.20
Don Quijote 11.50 Vše je ztraceno 14.20 Strýček
Buck 16.15 K-9: Soukromý detektiv 18.10 Bohatství
chudých, komedie (It., 2016) 20.00 VALL-I,
animovaný sci-fi film (USA, 2008) 21.55 Tlumočnice, thriller (VB/USA/Fr./N, 2005) 0.25 Rapeři
z Comptonu, životopisné drama (USA, 2015)

Prima cool
7.40 COOL e-sport 8.25 To nejlepší z Top Gearu (3)
9.25 Top Gear speciál (4) 10.30 Hvězdná brána X
(5, 6) 12.30 Kurz sebeovládání (80, 81) 13.20
Simpsonovi V (21, 22) 14.20 Simpsonovi VI (1, 2)
15.10 Hvězdná brána X (7, 8) 17.15 Kurz sebeovládání (82, 83) 18.15 Simpsonovi VII (2-5) 20.15 Flynn
Carsen: Honba za Kopím osudu 22.15 Vymítání
Molly Hartleyové 0.15 Simpsonovi VII (2, 3)

Prima Max
6.10 Příhody Bolka a Lolka 6.35 Chlupatá rota (4)
7.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (24) 7.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. X (1) 8.55 Zlom
11.20 Božská Florence 13.40 Krokodýl Dundee 2,
dobrodružná komedie (Austr./USA, 1988) 15.55
Vraždy odvedle 17.50 Velký, komedie (USA, 1988)
20.00 Kapsy plné dynamitu, western (It., 1971)
23.20 Gauneři, krimidrama (USA, 1992)

INZERCE

AUTOCENTRUM

HAKR

∙ NOSIČE KOL ∙ NOSIČE LYŽÍ
∙ STŘEŠNÍ NOSIČE ∙ BOXY
∙ SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Vstupte do
exkluzivního světa
článků a zábavy
Prémiové
články

Knihy
zdarma

Filmy
zdarma

Skvělé
soutěže

Vstupte již

1 Kč

Digitální
předplatné

od

za měsíc

AUTOCENTRUM HAKR

Koliště 59, 602 00 Brno, tel.: +420 545 242 446
mobil: +420 777 800 304, e-mail: hakrbrno@hakrbrno.cz

www.idnes.cz/premium

www.hakrbrno.cz

NOVÝ ŽIVOT BEZ DLUHŮ

Dostali jste se
do bezvýchodné situace?

ChcuPomoct

My víme jak se zbavit dluhů
a ještě na tom vydělat!

Cashback pro každého až 50.000 Kč.
730 168 116, 725 444 558

info@chcupomoct.cz

www.chcupomoct.cz

Jihomoravský kraj
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Nové nádraží podle Nizozemců
Vítězové soutěže na podobu brněnského nádraží navrhli i stanici Haagu. Hotové má být v roce 2035
MAREK OSOUCH
BRNO | O novém brněnském nádraží se
začalo mluvit už za první republiky, jenže ani po sto letech nestojí. Teď se ale
projekt posunul o jeden významný milník kupředu, protože je po mnoha letech diskusí známá jeho podoba.
V architektonické soutěži, která svými náklady nemá v České republice obdoby, uspěl tým zkušených architektů
z Nizozemska. Stejný ateliér už má za
sebou návrhy nádraží v Rotterdamu,
Haagu nebo také dostavbu a rekonstrukci stanice v hlavním městě Nizozemí,
tedy v Amsterdamu.
„Na tomto návrhu bylo kladně hodnoceno zastřešení nástupišť, protože je zastřešena velká plocha, což přináší komfort pro cestující. U řady projektů také
chyběla dostatečně velká vstupní hala,
což ale nebyl tento případ. Tady navíc
hala odkazuje na historii brněnského
funkcionalismu,“ přiblížil ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček s tím, že je zřejmá i podoba s pavilonem A na brněnském výstavišti, který
vznikl ve 20. letech minulého století. Podle něj je návrh zpracován velmi dobře
i provozně, což je dáno právě zkušenostmi, které architekti mají z podobných
staveb ve světě.
Výsledná podoba je vnímána pozitivně i z estetického pohledu, s podivem
už ale lidé reagují na obří sumu téměř
50 miliard, tedy částku, za kterou by
měl nový uzel vyrůst. Je třeba ale dodat,
že za tuto sumu se nepostaví jen nádraží, tedy vstupní hala, koleje a nástupiště, ale jsou v ní zahrnuty úpravy celého
koridoru napříč Brnem od Židenic až po
Heršpice. „Přímo nádraží je rozpočtováno na částku kolem dvaceti miliard,“ vyčíslil Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci
dráhy Správy železnic.
I když se mezi lidmi vedou stále dis-

Soutěž o podobu nového brněnského nádraží vyhrál nizozemský ateliér
Benthem Crouwel Architects.
VIZUALIZACE | BENTHEM CROUWEL ARCHITECTS

kuse, proč stavět nové nádraží, podle
Nejezchleba je to nutné. To stávající
v centru zkrátka nestačí provozu na železnici a špatné je i technické řešení,
protože stojí ve dvou protilehlých obloucích, což opět komplikuje provoz.
Nové nádraží bude v lokalitě u řeky,
tedy nedaleko Zvonařky u dolního nádraží. Od centra města však odříznuté
nebude. K nové stanici se přesune i uzel
MHD, jaký je před stávajícím hlavním
nádražím. Obsluha stanice pro cestující
tak bude zajištěna.
Každopádně výběrem vítěze architektonické soutěže příprava stavby nekončí, naopak spíše začíná. V tuto chvíli zahájí železničáři a také Brno jednání s nizozemským ateliérem, aby dopracoval
potřebné technické detaily celé stavby.
Zatím se totiž jedná jen o návrh.
K tomu, než se kopne do země, je ale potřeba ještě ujít nelehkou cestu v podobě
získání stavebního povolení a zpracování podrobné projektové dokumentace.
Nové nádraží má být hotové mezi roky
2032 a 2035.

Po zprovoznění této stanice se kolejiště současné hlavní stanice zcela zruší
a v centru města vzniknou plochy pro
nové parky, rekreaci nebo také větší výstavbu bytů.

„Historický železniční viadukt se následně stane promenádou mezi centrem
města a proměněným nábřežím,“ dodala brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Domov u zámku, z.s.

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

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

www.domovuzamku.cz
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VYUŽIJTE LETNÍ CENU!!! DŘEVĚNÉ BRIKETY PRÉMIOVÉ KVALITY

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

1 paleta = 1 tuna jen 5200 Kč

BUKOVÉ BRIKETY RUF
PRO RYCHLÉ ROZTOPENÍ

při odběru od 2 tun do 30 km
z prodejních skladů

1 tuna = 4900 Kč

EKOBRIKETY s.r.o., Kelčany 60

AKCE

DOPRAVA ZDARMA

www.ekobrikety.cz

E
OBJEDNÁVEJT E!
OBC
PŘÍMO U VÝR

Francouzský spisovatel Blaise Pascal: Poslední krok rozumu je uznání, že existuje nekonečnost věcí, …

Tajenka: … které ho překračují.

INZERCE

Brno, Blansko a Vyškov
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V Brně se bronz slavil několikrát
Hned během třetí olympiády v Tokiu se medailové
radosti dočkal brněnský sport. Bronz šermíře
Alexandra Choupenitche se povedlo i patřičně oslavit.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Naposled na začátku července
se šermíř Alexander Choupenitch zastavil na pár dnů v Brně, aby si tam v prostorech Sokola Brno I zatrénoval před
odletem na olympiádu.
Přestože kvůli podmínkám pro přípravu žije převážně v Itálii, Brno považuje
Choupenitch za svůj domov, a na oplátku Brno považuje syna běloruských rodičů za svého.
Bronz, který Choupenitch v pondělí
vybojoval v šermu fleretem, proto ve
městě vyvolal velký ohlas.
„Prožíváme to hodně. Jsme moc rádi,
že z našeho malého klubu dokáže vyrůst
špičkový sportovec. Doufáme, že časem
Saša přinese část svého know-how zpátky do Brna a budeme schopni díky tomu
zvýšit úroveň i my. Tohle může přinést
zlom pro celý náš sport. Víc pozornosti,
víc peněz, větší zájem mládeže, rostoucí

základnu,“ řekl Michal Roček, trenér Sokola Brno I.
Choupenitchovu cestu za bronzem,
který je první olympijskou medailí pro
český šerm po 113 letech, sledoval společně s dalšími sokoly v areálu Olympijského festivalu.
Tam šermíři předváděli svoje umění
veřejnosti, během turnaje fleretistů ale
svoje ukázky přerušovali a fandili.
„Pořád to nechápu. Ne že by byl Saša
outsiderem, to naopak, ale stalo se to po
tolika letech... Je to něco neuvěřitelného. Tvoří se historie,“ jásal pod obrazovkou Marek Totušek, Choupenitchův tréninkový partner.
Blahopřání do Tokia poslal i badmintonista Adam Mendrek, který o svoji
vlastní účast usiloval marně.
„Uděláme oslavu!“ slíbil kamarádovi.
První oslava proběhla hned dva dny
po turnaji znovu na festivalu, kam se

Šermíř Alexander Choupenitch. FOTO | M. SVÁČEK, MAFRA

Choupenitch ve středu vydal rovnou
z letiště medaili ukázat. Vyčerpaný, ale
šťastný.
„Emočně jsem si sáhl na dno sil. Pět zápasů během jednoho dne zvládám na tréninku bez potíží, ale v Tokiu se k tomu
přidal enormní stres,“ vysvětloval.
V Brně mu kolegové vesměs věřili,
že na úspěch dosáhne. Choupenitch podle nich udělal za poslední rok velký
krok dopředu hlavně v psychice. Tu uká-

zal na olympijské kvalifikaci, kde svoji
konkurenci spráskal.
Když pak ukázal, že je klidný i před
zatím nejdůležitějším bojem života, zavětřili lidé v jeho okolí velkou šanci.
„Saša se hrozně těšil. Mluvili jsme
o olympiádě, ale nejen o ní, odreagovali
jsme se. Na to, že se jednalo o svátek
sportu, byl Saša v klidu. Ten je pro šerm
klíčový. Na jeho výkonu to bylo vidět,“
všiml si sparingpartner Totušek.

Nabízíme až 3000 Kč
za váš autovrak!

Objednejte si
týdeník 5plus2
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Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

dělnice ve zdravotnické výrobě
manipulační dělník – balič
operátor sterilizace
skladník/skladnice
laborantka v mikrobiologické laboratoři
účetní SSC

52. ROČNÍK VINOBRANÍ
V RETZU ZNÁ SVÉ VÍTĚZE!

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

I když jsme se ani letos nemohli kvůli koronaviru potkat na vinobraní v Retzu osobně,
můžeme společně alespoň oslavit výjimečná vína z našeho regionu!
Srdečně gratulujeme vítězi, kterým se v roce 2021 stalo víno z vinařství Diem ze Zellerndorfu!
Radost z toho, že patří mezi nejlepší, má i 19 vítězů kategorií jednotlivých odrůd a šampion,
který získal chráněné označení původu DAC.
Všechna oceněná vína a mnoho dalších informací naleznete na www.retzer-weinwoche.at!

Foto: Schleich

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

www.5plus2.cz/schrankovne

Fotka: Peter Buchgraber

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

