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Z obchůdku je zem
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... str. 2

PÁROVÉ TERAPIE

Hádky můžou vztahu prospět,
míní odborníci
... str. 6

Brněnská výtvarnice Karla Hanušová píše povídky i beletrii, tvoří trikové animované filmy, obrazy, kresby a koláže.
Její dílo představí výstava na hradě Špilberk.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

Malý obchůdek na nároží sloužil výtvarnici
Karle Hanušové k dětským hrám a výpravám.
Pak ho přeměnila na pohádkovou říši fantazie.
VENDULA KOCANDOVÁ
BRNO | V pohádkové říši Hajundija
žije Velký Cikorkáč, Wyrd nebo Pinklžán, čas tráví v lese Zlostřepýn
a Moučné Lhotě pod Špehýrnou. Řeč je
o tajemné zemi fantazie a snů, kterou vytvořila brněnská výtvarnice Karla Hanušová. Novou výstavu Hajundija, zem za
zavřenýma očima představuje od minulého týdne Muzeum města Brna na hradě Špilberk.
Výstava zavede návštěvníky nejen do

období Vánoc a zimy, ale také do malebného světa plného snů a vzpomínek na
staré časy. „Zimu jsem měla vždycky
ráda, vzpomínám si na spoustu zimních
radovánek v zasněženém Jundrově a na
poklidné Vánoce. Moje zlaté časy jsou
také první republika. Sice jsem ještě nebyla na světě, ale z vyprávění starých
lidí byl ten svět naprosto skutečný.
Měla jsem staré lidi ráda, vždy měli co
říct,“ říká Hanušová.
Na samém počátku její tvorby stojí prvorepublikový rodný dům v Jundrově,

kde prožila své dětství. Součástí byl
i malý obchůdek na nároží, který se stal
její inspirací pro Hajundiji. „Vracím se
sem ve vzpomínkách na rodiče a babičku s dědou, kteří v obchůdku se smíšeným zbožím provozovali živnost až do
doby, kdy jim ho zavřeli,“ vzpomíná.
Právě toto místo se stalo jejím útočištěm k dětským hrám a průzkumným výpravám. „Je to říše fantazie a snů. Na výstavě najdete nejen obrazy, ale i rekvizitu zmiňovaného krámku,“ popisuje kurátorka Ilona Víchová.
Hanušová se tvoření chtěla věnovat
už odmala, v patnácti letech se proto hlásila na střední uměleckou školu. V posudku na rodinu však její babičku označili za vykořisťovatelku a Karlu tak nepřijali.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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KRÁTCE
The Backwards přiváží do
Brna hity slavných Beatles

Parní mašinou na výstavu o vlacích

BRNO | Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů slavných Beatles přináší do Brna jejich revivalová kapela The Backwards. V rámci
svého turné dorazí 10. prosince do kulturního domu Rubín. The Backwards nemají pouze dokonale vypracovaný zvuk,
ale dbají také na image, stage look, souhru a produkci. Pro co nejvěrnější zvuk
používá stejnou hudební aparaturu a modely hudebních nástrojů jako jejich slavní předchůdci. V Brně zazní kromě největších hitů slavné kapely také průřez
nejznámějších songů jednotlivých členů
kapely Beatles, které vznikly po rozpadu legendárního bandu.
(sol)

Do Židlochovic se po
čtyřiceti letech vrací vlaky
ŽIDLOCHOVICE | Na tříkilometrovou
trať z Hrušovan u Brna do Židlochovic
se po 40 letech vrátí vlaky. Městu se podařilo zachránit i historickou drážní budovu, která byla původně určena k demolici. První vlak od ní vyjede v neděli
8. prosince. Vlakové nádraží bude slavnostně otevřeno ve 13 hodin příjezdem
parního vlaku Skaličák. Od 14 hodin
vlak pojede do stanice Hrušovany
u Brna a zpět, a to celkem dvakrát. Kolem 16. hodiny vyrazí vlak zpátky do
Brna. Chystá se i tradiční jarmark či prohlídky nádražní budovy.
(sol)
INZERCE

Výročí 170 let železniční dráhy mezi Brnem a Českou Třebovou připomíná výstava v blanenském muzeu. Původně měla
být zaměřená pouze na modely vláčků a kolejišť, nakonec se ale s tímto jubileem rozšířila i o historické informace o železniční trati vedoucí z Brna právě do Blanska. Na sobotu 14. prosince v souvislosti s touto expozicí připravili speciální jízdu
parního vlaku s lokomotivou 433.001 „Skaličák“ z Brna přes Blansko do Rájce-Jestřebí. Tento den bude výstava mimořádně otevřena po celý den až do 18 hodin.
FOTO | MUZEUM BLANENSKA

Peníze do škol i mostu
Blansko počítá s obřími investicemi. Pracovat se začne i na obnově lázní
MAREK OSOUCH

CU 4015
A++, 270/88l,
výška 201 cm
15.990 Kč

14 990 Kč
+ záruka

5 let

ZDARMA

Křenová 19, Brno
www.chladservis.cz

BLANSKO | Pokračování projektové
přípravy na přemostění na Staré Blansko, na které je připravených více než
sedm milionů korun. Oprava hygienického zázemí na základních školách
Dvorská a Salmova a přístavba Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka za
25 milionů korun, která se protáhne i do
roku 2021. To jsou jen některé z řady investic, se kterými Blansko počítá v rozpočtu na příští rok. Příští týden v úterý
o jeho schválení budou rozhodovat blanenští zastupitelé.
„Podíl investic v rozpočtu jde nahoru. Před pár lety jsme měli zhruba 80 milionů, letos více a příští rok chystáme
190 milionů,“ uvedl blanenský starosta
Jiří Crha (ODS).
I když plánují ještě vyšší schodek rozpočtu, než jaký byl v letošním roce,
tedy zhruba 80 milionů, dá se předpokládat, že hospodaření i tak opět skončí na
nule či v plusu. Stejně jako letos, kdy ke

konci září mělo Blansko skutečné příjmy vyšší než výdaje.
Město chce pokračovat i v regeneraci
sídliště Zborovce, dále v opravách Dělnického domu, kde se pro hlavní sál
chystá mimo jiné nová vzduchotechnika. Deset milionů investuje radnice do
oprav budov Podzámčí.
Více než 14 milionů, tedy téměř celou částku, převede z letoška na rekonstrukci zázemí sportovních aktivit na
Sportovním ostrově. S pracemi se totiž začalo až teď na podzim. „Tam
bude hotovo zhruba v květnu,“ doplnil
Crha.
A město udělá i krok k jedné z nejdůležitějších investic za poslední roky.
Radnice nechá zpracovat projekt na rekonstrukci městských lázní, která se
šplhá ke čtvrt miliardě. „Může to být
oprava, ale spíše se kloníme ke stavbě
nových, na zastupitelstvu o tom budeme jednat,“ poznamenal blanenský starosta.
Naopak z rozpočtu vypadl už několi-

kaletý plán vedení Blanska na vybudování kruhového objezdu na křižovatce
ulic Mlýnská a Poříčí. „V žádném případě jsme ho nezavrhli. Objevily se však
komplikace kvůli hygienickým předpisům, proto se projekt posouvá, a tak peníze do rozpočtu zařadíme, až budeme
mít stavební povolení,“ vysvětlil starosta Blanska.

Lidé si vybrali střechu
sportovního areálu
Premiérově se na tvorbě rozpočtu pro
příští rok podíleli i sami občané formou
takzvaného participativního rozpočtu,
kdy lidé navrhli, do čeho má město dát
peníze. Za 600 tisíc občané v hlasování
vybrali zastřešení postranní části sportovního areálu na Těchově. „Další projekty bereme jako podněty od občanů
a uvidíme, jestli se některý z nich ještě
nedostane do rozpočtu,“ nastínil starosta, který chce občany zapojit i příští
rok.
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Z obchůdku je zem
za zavřenýma očima

Vánoce
na Špilberku
Špilberk nezve jen na výstavu
Karly Hanušové Hajundija, země za
zavřenýma očima. Tento víkend
láká i na pohádky a vánoční zvyky
v rámci tradiční adventní akce
Vánoce na Špilberku.

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Nastoupila jsem do učebního poměru
v Královopolské strojírně Brno. Mistři
si všimli mé umělecké vášně a občas po
mně chtěli, abych jim vyrobila třeba lucerničku na hrob. Samotná práce pro
mě ale byla duševní smrtí. Těžko se mi
vstávalo, lásku k tvorbě mi to však nevzalo,“ říká.
Ve dvaceti letech se jí díky rodinnému
známému podařilo získat místo v Československé televizi, kde nejdříve začala
v oddělení dekorací, poté se přesunula
k rekvizitám a nakonec skončila
v maskérně. „Z počátku jsme všichni spolupracovali, nikdo se nad nikoho nepovyšoval. Práce to byla skvělá, především
tvořivá, což mě bavilo. V 70. letech se to
ale kvůli režimu změnilo a já věděla, že
musím odejít. Věnovala jsem se vlastní
tvorbě, v Brně na České jsem měla i výstavu. Nakonec jsem se odstěhovala do
Prahy, kde jsem přispívala ilustracemi
do dětských časopisů,“ vzpomíná.
V roce 1988 emigrovala do Nizozemí, které považuje za svůj druhý domov. „Nevím, kde se to ve mně vzalo,
ale hned, jak jsem se tam přistěhovala,
jsem se cítila krásně. Byla jsem zase
klidná,“ popisuje. Kromě malířské tvorby se zde začala věnovat i natáčení krátkých trikových filmů. Koupila si vlastní
videokameru, vytvořila si malé studio

V sobotu je pro rodiny s dětmi
připraven odpočinkový den
s pestrým programem. Na velkém
nádvoří budou znít pohádky
a koledy, na ohni se opečou
špekáčky a jablka, děti si zajezdí
i na koních. U vánočního stromu
najdou návštěvníci jarmark
s řemeslnými výrobky, jídlem
a horkými nápoji, nově budou
součástí i stánky, u kterých si
zájemci vyzkouší tradiční české
vánoční zvyky.

Výstava Hajundija zavede děti i dospělé do malebného světa fantazie, snů
a tajemství.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
a sama stála nejen za kamerou, ale dělala si i scénáře, hudbu a rekvizity.
„Amatérské natáčení mě baví dodnes, nedovedu si ale představit, že
bych to měla dělat na profesionální
úrovni. Stejně tak ani neuvažuji nad
tím, že bych napsala nějaký scénář k Hajundiji. Rozhodně nesouhlasím s tvrzeními, že by má pohádková říše mohla
být námětem pro nějaký hollywoodský
film. Musím přiznat, že tento svět považuji za továrnu na peníze, kolem kte-

rých se dnes všechno točí,“ prozrazuje.
Jediný fantasy film, který podle Hanušové dodnes za něco stojí, je Pán prstenů.
V Nizozemí začaly do jejích obrazů
pronikat i místní architektonické prvky.
Vedle tramvajové zastávky z doby poválečného Československa se tak v tvorbě
začaly objevovat i cihlové holandské
domy, temné kanály a lucerny. Hanušová si získala u místních obyvatel takovou oblibu, že se jí podařilo udělat i pár
samostatných výstav.

Uvnitř hradu se děti zabaví
v připravených tvořivých dílnách,
kde si vyrobí drobné ozdoby
a dárky na Vánoce. Program je
připraven od 10 do 17 hodin.

„V roce 2005 jsem se pak vrátila zase
do Česka, dala jsem dohromady svá
díla a vydala vlastní knihu. Nyní je mi
dvaasedmdesát, jsem v důchodu a tvořím si jen tak pro radost. Moc mě těší
má nová výstava, jsem ráda, že moji
tvorbu uvidí i ostatní. Hajundija je zkrátka jedinečná. Doufám, že přinese radost
nejen dětem, ale i dospělým,“ dodává
Hanušová a s úsměvem zve v pochmurném zimním období na hrad Špilberk,
kde bude výstava až do 2. února.

INZERCE

Jan Vladík – Dřevovýroba
Soukopovo nám. 96, Doubravice n. Svit.
Tel.: 516 432 791 Mail: janvladik@seznam.cz

Objednejte si týdeník
www.5plus2.cz/
schrankovne

KLUČENÍ
starých vinic

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

Tel.: 724 286 137

www.pemag.cz

RIGOLACE

do hloubky až 110 cm

PEMAG, spol. s r.o.
Gagarinova 1240/3
692 01 Mikulov

Ing. Ondřej Havran
tel.: 728 880 621
e-mail: ondra@pemag.cz
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Česká republika

Jsem posedlá dobrými konci.
V časech, kdy jako mladičká televizní hvězda provázela
hitparádou Eso, jezdila Tereza Pergnerová za
fanoušky po celé zemi. „Chtěla jsem se jim rozdat,
přitom jsem zapomínala na sebe a na to, že bych
já sama měla nějak růst a vyvíjet se,“ líčí odvrácenou
stranu největší slávy. Nyní moderuje už třetí řadu
pořadu Mise nový domov, která je pro ni emočně
vyčerpávající. „Abych si pročistila hlavu, denně si
udělám osmikilometrovou procházku,“ popisuje.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Sama dobře ví, jak lehce lze z absolutního vrcholu popularity rychle spadnout na dno. O to raději a s nepředstíranou empatií pomáhá jako moderátorka
pořadu Mise nový domov lidem v těžké
životní situaci získat lepší zázemí, domov. „Ani si neuvědomujeme, že je to
práce. Spoustu věcí s těmi rodinami díky
intenzivnímu kontaktu prožíváme,“ říká
průvodkyně už třetí řady Mise nový domov.
Dokáže vás tenhle formát ještě pořád
něčím překvapit?
Pokaždé nás to něčím překvapí. A pokud
jde speciálně o tuto sérii, musím opravdu
poděkovat za to, jaké máme krásné hlavní
hrdiny, protože každý příběh nese nějaké
sdělení a téma. Přitom se to všechno rodilo
postupně. Byly chvíle, kdy jsme byli v panice, protože to vypadalo, že nebudeme
mít žádného hlavního hrdinu a že se nám
nepodaří naplnit všechny epizody. Nakonec to přicházelo všechno naprosto přirozeně. Ke zpracování jsme přistupovali s velikým citem a dali jsme si všichni opravdu
hodně záležet. Za sebe musím říct, že je to
nejlepší série, pokud jde o obsah.
Dá se tahle práce svou intenzitou srovnat s něčím jiným, co jste dosud
za svou kariéru zažila?
Myslím, že se to nedá s ničím srovnávat.
Často si ani neuvědomujete, že je to práce.
S těmi rodinami jsme v intenzivním kon-

taktu a spoustu věcí s nimi prožíváme.
Je to vlastně, jako když normálně pokračujete v žití svého života, jenom všechny impulsy jsou nahuštěné jeden za druhým.
A teď nemluvím jen o sobě, ale o celém
týmu. Pro hodně z nás je to určitě hodně
vyčerpávající, ale zároveň nabíjející, protože jsou tam dobré konce.
Je pro vás v životě zásadní hledat
dobré konce?
Musí k tomu být nějaké vnitřní nastavení,
věřit v ně. Pak je totiž ani nemusíte hledat.
Když věříte v dobrý konec, tak věříte
i tomu, že přijde v ten správný čas. Já v ně
věřím, miluju je, jsem jimi posedlá! Ale
ne tak, že bych je uměle chtěla vytvářet.
Já si na ně umím počkat, protože k dobrému konci patří i trpělivost.

ni. Mohli dělat chyby, protože chyby se
netrestaly. Když prostě něco nebylo dobré, tak se to zahodilo a udělalo se něco jiného. Žádné velké vrásky z toho člověk neměl. Myslím, že ta doba je neopakovatelná, což k devadesátkám patří.
Byl to začátek komerční televize, takže do
vlaku postupně nasedali lidé, aniž by někdo věděl, kam ten vlak jede a
jakou rychlostí se bude řítit.
Doba postoupila, na všechno už jsou zákony, procesy, pravidla a korekce.
Jak byste vlastně
současnou dobu
ve vztahu ke svému povolání popsala?
Kdybych to
měla vyjádřit
jedním slovem, řeknu,
že tahle

doba je korektní. Buďme opatrní na to, co
říkáme, protože kdybychom řekli něco, co
si nějaká skupina lidí může špatně vysvětlit – byť to tak nebylo míněno, už je člověk
rázem někam zařazen. Máme sice demokracii, máme svobodu, ale otázka na stůl
zní, zda je to skutečně svoboda, jak vypadá a jak se s ní zachází. Pokud se tedy bavíme například o projevech v médiích.
Jednoznačně
dřívější
doba snesla daleko víc,
než snese teď. Proto
jsem nesmírně vděčná, že už je mi pětačtyřicet. Ta telecí léta si totiž
člověk mohl
odkroutit bez
pokut a trestů. Maximálně s nějakým napomenutím.

Je vám trpělivost vlastní?
Čím jsem starší, tím je mi bližší.
Když byl člověk mladý, vnímal to
jinak, protože všechno muselo
mít rytmus, a když něco nebylo
hned, tak to nemělo být vůbec.
Teď to vidím obráceně.
Když se podíváte o pětadvacet let nazpět do doby, kdy
jste začínala na Nově, jak ta
vzpomínka vypadá? Co se vám
vybaví?
Když začínala Nova, bylo to v podstatě pole neorané. Bylo všechno
a nic. Nápad a realizaci od sebe dělilo lusknutí prstu. Neexistovalo
žádné dlouhé schvalování, žádné
dlouhé procesy. Všichni byli plní
euforie, všichni chtěli tvořit něco
skvělého a byli o tom přesvědče-

Tereza Pergnerová

Narodila se 25. června 1974 v Praze. Jejím otcem byl skladatel a herec Eduard
Pergner. Je rozvedená, má dvě děti.
■ Od začátku 90. let moderovala v rozhlasových stanicích, ale slavnou se stala
až díky televizní hitparádě Eso, kterou uváděla v letech 1994 až 1998.
Mezi teenagery té doby zlidověl její pozdrav „Čágo, bélo, šílenci“.
■ Vydala také vlastní hudební CD, mihla se i ve filmu (např. Discopříběh 2, Žiletky).
■ Několikrát se potýkala s drogovou závislostí, v roce 2002 nafotila nahé snímky
pro porno časopis Leo.
■ Comebackem se pro ni stalo moderování několika ročníků úspěšné reality show
VyVolení.
■ Nyní je na obrazovkách k vidění v další řadě pořadu Mise nový domov.
■
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A už si na ně umím počkat

Je nějaký rozdíl v tom, co pro vás
vaše práce znamenala tehdy a co vám
přináší dnes? Umím si představit, že
ve dvaceti může člověka zajímat
i vlastní popularita, vlastní sláva.
'Takhle jsem to nikdy nevnímala. Chtěla
jsem vždycky dělat něco dobrého pro lidi.
Ostatně i v Esu jsem to tak měla nastavené. Otevřeli jsme nějakou stranu důvěry a
hodně jsme se navzájem svěřovali – tím
myslím příznivce Esa. Objela jsem celou
tuhle zemi a se spoustou mladých lidí jsem
se setkala osobně. Vlastně jsem měla takový ten pocit rozdat se. Malinko jsem ale zapomněla na sebe a na to, že bych já sama
měla nějak růst a vyvíjet se. Pak přišly
věci, jaké přišly, a najednou mi byl růst
umožněný, protože jsem z toho kolotoče
práce vypadla. Teď jenom navážu na ten
zmiňovaný vývoj. V roce 1999 jsem hrozně toužila dělat nějakou talk show o lidských osudech. Natočila jsem pilotní díl,
ale tehdy se televizi nápad nelíbil a nechtěli do toho jít. Teď vlastně cítím, že přirozeně navazuju na tu mou myšlenku pomáhat, kterou jsem měla už jako mladá holka.
Byl to vlastně i jeden z důvodů, proč jsem
nechtěla pokračovat v Esu. Nechtěla jsem
už dělat hitparádu, chtěla jsem někam dál.
Osud měl se mnou ale jiné plány.

Když popisujete vaše tehdejší tendence rozdat se, říkám si, jestli dnes při
natáčení Mise nový domov není těžké
držet je pod kontrolou.
Není to úplně pod kontrolou, ale dnes hraje roli to, že jsem se už naučila dávat ve
chvíli, kdy ze sebe něco dávat skutečně
můžu. Když mi bylo osmnáct devatenáct
let, tak jsem ještě neměla moc co rozdávat, naopak to byla doba, kdy jsem ještě
sama potřebovala hodně brát. Můj vnitřní

a skončila anarchie! Oni to ani nevidí, to
vidím já. Jsou spokojení, když si s tatínkem urvou řetěz. Já pak přijedu a je hrozně hezké vidět je, jak jsou krásně nepořádní, protože pořád jsou moji. Jsem šťastná,
že se mám kam vrátit a že mi umožnili se
do téhle práce pustit. Všechno to vždycky
prochází souhlasem, hlavně mého partnera, protože kdyby doma nebyl, nešlo by
to. Nemáme babičky, které by mohly pomoct, takže on je stěžejní figura.

V pořadu Mise nový domov tým
okolo Terezy Pergnerové mění
lidem se složitým osudem přání
o lepším životě ve skutečnost.

pocit byl ale tehdy úplně jiný. Navíc už
vím, jak mohu zase krásně načerpat. Našla jsem určitou úctu ke svému tělu,
k tomu, že žiju, že chodím… Mám se
ráda. Tahle věta sice šustí papírem, ale je
obrovská věc k ní dojít. Ne jen tak, že to
člověk řekne, ale že to tak skutečně cítí.
Dnes už nedělám věci, které jsou mi nepříjemné a které mě zavazují k něčemu,
co nehodlám splnit. Nevytvářím falešný obraz o sobě. Už jsem se poznala
a vím, jaká jsem. A protože sil ubývá,
tak není čas na to vyčerpávat se nějakými svými dojmy nebo tendencemi
a také trávit čas s lidmi, se kterými si
vzájemně nemáme co říct.
Popisujete teď zároveň důvod, proč
jste se před lety rozhodla distancovat
od světa showbyznysu?
Ano. U mě by to byla past – přijmout ten
styl, formu a také závazek. Někdo je pro
tenhle svět vybaven a já, bohužel, pro to
vybavena nejsem. Každý zkrátka pracuje
se svými schopnostmi. Nebo měl by.

Pro spoustu lidí z vaší branže jsou večírky, nejrůznější akce a ochota být nakloněn bulváru nedílnou součásti práce. Jak si vysvětlujete, že i když tuhle
stránku bojkotujete, pořád se k vám
dostávají velké televizní projekty?
Mám asi štěstí. Opravdu je to asi štěstím,
že ke mně takové věci jdou. Také si na ně
ale umím počkat. Dobře si pomatuju období, kdy jsem na spoustu věcí říkala jen ne,
ne, ne a čekala jsem. Věděla jsem, že jednou přijde něco, co mi dovolí být nějak prospěšná. A stalo se. Jenom to nebylo hned.
Po několika měsících natáčení Mise
nový domov před nedávnem skončilo. Co vás teď čeká?
Při posledních třech epizodách už jsem říkala, že se vracím domů k plotně. Přesně
takhle to teď je. Vracím se k budíkům,
úkolům, praní a všem těm věcem, které
jsem po dobu uplynulých pěti měsíců dělala sporadicky nebo v hodně nahuštěném
krátkém čase. Teď už se vše vrací do poklidného kolotoče. Maminka je zpátky

Máte nějakou svou činnost nebo rituál, který vám dobíjí baterky a neobejdete se bez něj?
Chůzi. Miluju chůzi. Každý den, pokud to
jde, tak si ujdu svých osm kiláčků, samozřejmě plus to, co člověk nachodí běžně.
Těch svých osm ale musím dát v kuse
a svižným tempem. Pak se cítím skvěle,
úžasně se mi dýchá a vnímám, jak dočerpávám energii. Pak si dám ledovou
sprchu a mohla bych ještě zbořit svět. Navíc je člověk na čerstvém vzduchu, což je
teď v zimě ještě lepší než v létě.
Prosím vás, a kam pořád chodíte?
Do Pustovět. Mám takové tři svoje trasy
a ty v různé době střídám. Mám je vyměřené podle náročnosti. Zrovna chodím rovinky, protože jsem teď trošku unavenější,
ale mých osmi se pořád držím.
Přemýšlíte někdy nad tím, kam ještě
toužíte dojít v životě?
Napadají mě teď slova jedné úvahy, kterou jsem kdysi jako holka napsala. Měli
bychom se přestat dívat dolů na svoje
nohy, kam až nás donesou, a zvednout hlavu a dívat se jeden druhému do očí. Myslím, že v ten okamžik můžete dojít kamkoli a je úplně jedno, kam míříte.

INZERCE

Víc peněz v důchodu už není jen sen
Myslel jsem, že v důchodu
budeme za vodou, když se
nám podařilo našetřit na dům
a ten ještě před důchodem
splatit. Mýlil jsem se. Žena naštěstí nedávno objevila Rentu
z nemovitosti.
Byli jsme zvyklí žít aktivně. Výlety,
kultura, dovolené a radost nám dělala i možnost podporovat naše děti.
V důchodu jsme zjistili, že náš dosavadní životní styl je neudržitelný.
Vydávali jsme o dost víc, než činili
naše důchody. A tak nastalo uskromňování.
Kde sehnat peníze
Začal jsem přemýšlet, jak bychom
jako důchodci mohli přijít k penězům. Prodej bytu jsem zavrhl. Stěhovat se mi nechtělo a o prodeji
s právem dožití jsem slyšel nejednu

smutnou příhodu, jak seniora nový
majitel z bytu vystrnadil.
Pak mě napadly naše děti. Dům
jednou zdědí, tak by nám mohly finančně přispívat. Ale mají své rodiny
a peněz nazbyt taky nemají. Klasickou půjčku nám kvůli věku jen tak
někdo nedá, a když tak za vysoký
úrok a hlavně s povinností měsíčních
splátek.
Peníze i bez prodeje domu
A pak žena přišla s tím, že nás zachrání
Renta z nemovitosti. Musel jsem uznat,
že varianta využít náš dům, abychom
z něj získali nějaké peníze bez nutnosti
ho prodat, mi přišla sympatická.
Renta z nemovitosti je hypoteční úvěr
zajištěný nemovitostí – ale za života
se nesplácí. Takž
k e když si takto půjčíme peníze, budou jejich splacení řešit
až děti, jakmile oba zemřeme.

Důstojný život je zpět
Firma FINEMO.CZ, která Rentu
nabízí, brzy získala mou důvěru.
Jednali s námi vždy otevřeně a nijak na uzavření smlouvy netlačili.
Navíc jsem se dozvěděl, že firmu
bude kontrolovat Česká národní
banka, tak to mou důvěru ještě
posílilo. Nyní dostáváme 10 tisíc
Kč měsíčně a já jsem nadšený, že
můžeme zase žít náš staronový život plný aktivit.
Výhody Renty z nemoVitosti:

ChCete Vědět VíC?

z Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

z Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy na
www.rentaznemovitosti.cz.

z Za života nemusíte nic splácet.
z Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
z Můžete žít důstojněji
a život si více užívat

z Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
z můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
z Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Hádka nemusí být největší zlo
Míjíme se. Chybí nám blízkost partnera i bezpečí,
cítíme se osamělí a nemáme dost lásky. Přejeme si
žít lépe, a proto chodíme za párovým terapeutem.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Na pohodlné pohovce v ordinacích
párových terapeutů končí lidé, kteří spolu žijí dlouhé roky, ale také ti, kteří pociťují problémy už v prvních letech vztahu. Třicátníci i padesátníci. Nezáleží na
věku a nezáleží na tom, jak dlouho jsou
partnery. Od terapeutů chtějí v zásadě
všichni to samé. Přejí si, aby se jim spolu žilo lépe. „Nedokážu nikomu vylepšit manželku ani napravit manžela. Největší problém je většinou v komunikaci,“ říká terapeutka Hana Sládková.
To, že se partneři vydají na terapii, je
podle ní však samo o sobě první velkou
společnou výhrou.

Osamělost i v páru
Ačkoli je společnost díky moderním
technologiím maximálně propojená,
lidé se cítí podle Hany Sládkové paradoxně více osamělí, než tomu bylo dříve. Nepomáhá tomu ani zkratkovitost,
která současnou komunikaci běžně provází a které si lidé navykli díky sociálním sítím. „I v páru se lidé dnes daleko

častěji cítí osamělí a tuto osamělost si
navíc silně uvědomují,“ říká s tím, že
přes všechny moderní vymoženosti lidé
selhávají v základní schopnosti spolu
mluvit. S tím souvisí také další obvyklý
společný jmenovatel partnerských problémů, a tím je práce s emocemi.
„Lidé v páru sice umí racionálně fungovat jako výkonná jednotka, ale velmi
často jim chybí určité ubezpečení lásky
a toho, že jsou milovaní,“ popisuje.

Slyší něco jiného, než říkám
„Pokud jde o komunikaci v páru, je
mnohdy velice složité uvědomit si, že
když partnerovi něco říkám, dotyčný vůbec nemusí slyšet, ‚co‘ říkám,“ uvádí
Sládková. Připustit, že v jednom sdělení může každý slyšet něco jiného, je jeden ze základních problémů ve vztazích
a častou příčinou hádek a konfliktů. A v
komunikaci jde v první řadě o emoce a
je potřeba jim věnovat pozornost.
„Asi bychom nemohli žít normální životy, kdybychom po každé větě přemýšleli nad tím, jak ji vnímá náš protějšek a
co to s ním udělá. Obrovský posun ale
znamená už to, pokud připustíme možnost, že naše slova může druhý chápat ji-

nak. Učíme se naslouchat a to vyžaduje
vlastních potřeb. Výsledkem pak je, že
velkou dávku empatie,“ dodává.
často žijí ve vztazích, které se nerozvíjeSezení u odborníka už dávno neinijí a ve kterých se jim něčeho nedostává.
ciují v drtivé většině ženy. Naopak tím,
Hlavní skloňované slovo bývá nejistokdo jako první nadnese možnost párové
ta. „Často se setkávám s tím, že klienti
terapie, bývají stále častěji muži.
jsou z téhle nejistoty nešťastní, a je to naDůvody pro to jsou různé, ale v poprosto přirozené. Každý svým způsosledních letech se mezi nimi častěji objebem hledáme v párovém životě blízvuje jeden, který úzce souvisí s moderkost, sdílení, respekt, zájem jeden o druním vývojem společnosti. „Žijeme v
hého a pocit bezpečí,“ přibližuje Sládkodobě, kdy je
vá. „Míjení
pro ženy důleŽijeme v době nám často
žitá emancipazpůsobuje
emancipace, neznalost,
ce a pocit
soběstačnosa
ale stejně od partnera nezralost
ti. Přesto ale
velká očekáženy stejně
žádáme pocit jistoty. “ vání.“
touží po tom,
O probléHana Sládková, mech je
aby v období,
kdy například
terapeutka z k r á t k a
zakládají rodivždy třeba
nu, mají malé dítě a jsou na muži finančmluvit. Zkušená terapeutka v takových
ně závislé, měly pocit jistoty, že se o ně
situacích radí nezapomínat na jedno propartner dokáže postarat,“ líčí Sládková.
sté „pravidlo“, které velí zůstávat u
„I když si budeme denně stokrát
svých emocí.
říkat, že jsme emancipované a všechno
na světě zvládneme, přesto tuto věc od
Já cítím, já si připadám
partnera většinou očekáváme,“ říká. Jedním dechem však dodává, že právě tato
To v praxi vypadá následovně: „Když
očekávání jsou dnes pro mnoho mužů
partnerovi popisujete to, co se mezi
psychickou zátěží. „Je to totiž trochu v
vámi děje, vysvětlete mu, co se děje
rozporu s tím, že současná společnost
vám, abyste pro něj byli čitelní,“ zdůrazneustále opakuje a zdůrazňuje, že žena
ňuje. Taková rada má totiž svůj psychoa muž jsou si navzájem rovnocenní. Pologický rozměr. Namísto vět: Zachovacit mnoha mužů je pak takový, že na jedla ses ke mně hrozně, ponížila jsi mě,
nu stranu se požaduje rovnoprávnost,
partnerka lépe přijme slova: Cítil jsem
ale na druhou stranu se od nich očekáse zle, připadal jsem si poníženě.
vá víc,“ podotýká terapeutka, která
„Nevnímáme pak slova svého partnemá s takovými případy v posledra jako výtku nebo útok. Není potřeba
ních letech bohaté zkušenosti.
se tedy bránit. Slyšíme pouze to, co
V ordinacích terapeutů se popartner cítí, a to je něco naprosto nezpozvolna také projevují důsledky
chybnitelného,“ vysvětluje Sládková s
současného trendu, kdy lidé jakétím, že i tato zdánlivě drobná změna ve
koli závazky týkající se partnervyjadřování může komunikaci v mnoského života odsouvají na
hém ulehčit a prospět jí. „Místo výčtu
pozdější dobu a
obvinění otevíráte možnost, aby partner
jsou postavezareagoval. Najednou je o čem se bany na potřevit,“ dodává.
bách sycení si
Pozor na úhybné manévry

„
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Ovšem ani momenty, kdy se rozhoří
hádka, není třeba vnímat jako největší zlo. I ostřejší výměna názorů
může být podle Sládkové dobrým znamením. „Hádka neznamená, že lidem na sobě nezáleží. Mnohdy ani nemáte jinou
možnost, jak obhájit svůj názor,
než se pustit do sporu,“ říká terapeutka s tím, že ve zdravém vztahu
jsou hádky přirozenou reakcí na rozdílnost. Blízkost je i v tom, že dokážeme sdílet odlišnost.
Jakmile se partneři přestanou hádat,
může to být naopak výstražný signál.
„Když se lidé začnou hrozící hádce vyhýbat, může jít o úhybný manévr, vytěsnění problému nebo také o rezignaci.
Ani jedno nevede k řešení konfliktu a
k usmíření.“ dodává Sládková.

Domov pro seniory
a
Domov se zvláštním režimem
Přijímáme žádosti o umístění do

nově zrekonstruovaného domova
pro seniory na Šámalove 60 v Brně.
• bydlení v jedno, dvou
a třílůžkových pokojích
• kvalitní a chutná celodenní strava

P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218,
679 63 Velké Opatovice
http://www.pd-refractories.cz/kariera

PŘIJME

• nepřetržitá pečovatelská
služba
• odborný zdravotnický personál

PRACOVNÍKY DO VÝROBY

KONTAKT 8:00–15:00

ředitel Mgr. Macko, tel.: 775 195 757,
Bc. Eliška Koutníková, Dis. - sociální pracovnice
tel.: 516 116 323, koutnikova@pravonazivot.cz

„zejména TY, kteří ve všech úkolech obstojí a fyzické práce se nebojí -“
- pracoviště Svitavy a Velké Opatovice
- práce ve vícesměnném provoze,
řidičský průkaz B a VZV výhodou

www.pravonazivot.cz

Nabízíme:
- zajímavé náborové příspěvky
až 25 tisíc Kč

ZREPASUJEME VÁM STAROU…

akumulátorovou baterii

provádíme repase baterií nejen do nářadí, vysavačů, RC modelů,
airsoftových zbraní, nouzového osvětlení atd. Bezkonkurenční ceny ze značkových
článků Sanyo / Panasonic. Ceník najdete na našich www stránkách.

PRODEJ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ VŠECH TYPŮ
CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?
Pošlete sms na číslo 777 088 444 a MY VÁM ZAVOLÁME ZPĚT…

AEB spol. s r. o. Závist 12, Brno – Komín, tel. 541 242 643

www.shopgsm.cz

- výhodné platové podmínky:
po zapracování:
150 Kč až 200 Kč/hod.
(včetně příplatků)
- práci ve stabilní nadnárodní
společnosti je možnost
i brigády – dohoda
o provedení práce
nebo pracovní činnosti

Beneﬁty:
• základní pracovní doba
je 37,5 hodiny týdně
• 26 dnů dovolené
• příspěvek na penzijní a životní
pojištění
• příspěvky na stravování
• rozsáhlý sociální program
s příspěvky na rekreační pobyt,
na kulturní akce, vitamínové
doplňky atd.
a jiné

Všichni kreativní, cílevědomí a zruční zájemci, hlaste se:
pro Svitavy u paní Miloslavy Stráníkové, tel.: 461 579 140, 602 485 836,
Miloslava.Stranikova@pd-group.com
pro Velké Opatovice u paní Dany Krejčířové, tel.: 516 493 306, 725 777 909,
Dana.Krejcirova@pd-group.com

SLAVTE I VY S NAŠÍ
AKČNÍ NABÍDKOU.
K významným životním výročím patří velké dárky, a proto pro
vás máme limitovanou akční nabídku vozu ŠKODA OCTAVIA
TOUR. Zastavte se do našeho autorizovaného dealerství ŠKODA
pro nabídku skladových vozů se zvýhodněním. Nabídka platí při
financování se ŠKODA Financial Services.

skoda-auto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA
AGROTEC a. s.
Chrlická 1153, Modřice 664 42, tel.: 548 133 810
Lidická 123, Břeclav 690 02, tel.: 519 326 500
Brněnská 74, Hustopeče 693 01, tel.: 519 402 111
www.agrotecauto.cz

se zvýhodněním až

138 000 Kč
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA TOUR: 4,1–4,9 l/100 km, 107–111 g/km
Illustrativní fotograﬁe
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Měsíční kámen jako protest proti
Když se před 50 lety vrátila americká posádka Apolla 11
ze své historické mise na Měsíci, přivezla i kusy hornin
z jeho povrchu. Jeden kámen Američané darovali
i do Československa, ovšem kovaní soudruzi úspěchy
„imperialistů“ propagovat nechtěli. Jeho vystavení
se nakonec podařilo díky Luboši Perkovi, letos
stoletému nejstaršímu českému astronomovi.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Svět v roce 1969 hleděl k nebesům.
Se zatajeným dechem sledoval americkou
misi Apolla 11, první krůčky lidské rasy
na Měsíci i úspěšný návrat astronautů na
zem. Modul přistál v Tichém oceánu
24. července 1969. Dva dny před tím, než
přední český astronom Luboš Perek oslavil padesátiny. Ještě o něm bude řeč. Američané dopravili z Měsíce přes 20 kilogramů tamní horniny a jeden z kamenů daroval prezident Nixon také Československu.
INZERCE

Luboš Perek, tehdy ředitel Astronomického ústavu Akademie věd, si nemohl přát
ke svému jubileu lepší dárek. Jenže kované komunistické kádry nechtěly unikátní
exponát vystavit, protože byl symbolem
úspěchu Američanů, nikoliv Sovětů.
„Byla to zvláštní doba. Nikdy bych nevěřil, že může dojít až k tak absurdní situaci. Normalizátoři se toho lekli jako čert kříže. Že by měsíční kámen mohl být vystaven třeba v prostorách Československé
akademie věd v Praze? Vyloučeno! Všichni se báli,“ vyprávěl loni Luboš Perek
v rozhovoru pro Československý časopis
pro fyziku. Jenže co dělat, když jedinečná
hornina už byla v Praze, letadlem Československých aerolinií ji z Vídně dopravil

Měsíční kámen byl chráněn průhledným pouzdrem s dusíkovou atmosférou. Zatímco Luboš Perek
(vlevo) představoval exponát veřejnosti, zahájení výstavy přihlížel
i velvyslanec USA v Československu Malcolm Toon (vpravo).
ZDROJ | ČESKOSLOVENSKÝ ČASOPIS PRO FYZIKU
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okupaci i symbol studené války

Na kopuli ondřejovského „dvoumetru“ vlála plachta s nápisem „Výstava měsíční horniny, 1. část“.
diplomatický kurýr. Kámen byl schovaný
v průhledném pouzdru s dusíkovou atmosférou. Vážil 21,3 gramu, připomínal kus
obyčejné strusky a jeho stáří bylo stanoveno na asi tři miliardy let. Pro vrchního československého astronoma nebylo myslitelné, aby poklad zůstal kvůli politické ustrašenosti ukrytý před veřejností. „Nebál
jsem se. Naopak, velice mě rozzlobilo, že
ho nechtějí ukázat. A proto jsem poskytl
pro vystavení kamene prostory v kopuli
ondřejovské hvězdárny,“ líčí Perek. MiINZERCE

mozemský kámen československou veřejnost a vědce fascinoval i znervózňoval zároveň, byl totiž pojištěn na tehdy neuvěřitelných 21 milionů dolarů. Jedna z největších vesmírných senzací celého 20. století
v tehdejší ČSSR přesto mohla začít.

Měsíční poklad vezl traktor
Výstavu astronomové naplánovali až na
začátek března 1970. Luboš Perek chtěl,
aby se lidé na středočeskou observatoř síd-

lící na kopci nad Ondřejovem netrmáceli
v zimním počasí. Jenže tu neděli 1. března
počasí všechny vypeklo. „Na tuhle roční
dobu zavládly neobvyklé mrazy a napadalo hodně sněhu. Alpské poměry způsobily, že nejezdily autobusy, embéčka uvázla
cestou v závějích,“ vzpomíná astronom.
Jenže největší problém se týkal samotného exponátu – jak kámen vyvézt po kluzké silnici až na hvězdárnu a neriskovat
jeho poškození? K tomu nakonec posloužil traktor z místního JZD, který jindy ta-

hal vozy s hnojem, kdežto teď kosmický
unikát pojištěný na miliony dolarů.
Zájem o měsíční horninu byl mezi lidmi obrovský. „Přes hrozné počasí se návštěvníci na Ondřejov jen hrnuli. Do nedalekých Senohrab jezdili i vlakem, odtud
museli po zavátých silnicích pěšky šest kilometrů, cestou se brodili metrovými závějemi a překonávali vysoké sněhové bariéry. Na silničce k hvězdárně se potkávalo
procesí lidí na běžkách nebo táhnoucích
sáňky s dětmi. Dav lidí se doslova vinul
po příjezdové cestě jako had. Byla to
svým způsobem i tichá demonstrace odporu proti etablujícímu se režimu,“ popisuje.
Zajímavý je ale i další osud „československého“ měsíčního kamene. Prezident
Nixon tehdy věnoval vzorky horniny do
135 zemí světa, dodnes se jich ale většina
poztrácela. Po výstavě se ztratil i ten československý, našel se až počátkem 90. let při
úklidu prostor s archivními dokumenty
programu Interkosmos, což byl kosmický
program socialistických států, v němž letěl do vesmíru i Vladimír Remek, první
člověk jiného státu než SSSR a USA. Kámen je dnes uložen ve Vojenském historickém ústavu v Praze.
Více o Luboši Perkovi čtěte na str. 10

10 6. prosince 2019

Česká republika

Rekordy nejstaršího astronoma
Když se v roce 1934 narodil budoucí první kosmonaut
Jurij Gagarin, Luboši Perkovi už bylo 14 let. Letos
v létě český vědec oslavil stovku a je jedním
z nejstarších astronomů na světě. „Pochopení pro můj
obor měl zpočátku jen můj dědeček,“ vzpomíná muž,
který stavěl největší československé dalekohledy.
JOSEF HORA
ČR | Je jen o několik měsíců mladší než
Československo. Když se v roce 1919 narodil, přeletěla první vzducholoď Atlantik, v Praze si lidé poslechli vůbec první
rozhlasové vysílání nebo byla založena
Masarykova univerzita v Brně. Luboš Perek, dost možná nejstarší žijící astronom
na světě, oslavil 26. července 100. narozeniny. „Těší mě, že jsem se dožil toho, že
zájem o vesmír je mezi lidmi široký,“ říká
pro týdeník 5plus2.
Jeho cesta k tajům vesmíru začala ještě
před druhou světovou válkou. A když
hrůzné roky skončily, mladý Luboš Perek
už roku 1946 získává diplom na Masarykově univerzitě v Brně, která je o pár měsíců mladší než on. Nikoliv na právnické fakultě, jak doufali jeho rodiče, ale na brněnské přírodovědě za studium astronomie.

„Pochopení pro můj výběr oboru měl
jen dědeček Václav. Nejen, že na mě nezanevřel, ale také mě podpořil a nechal se
jako mimořádný posluchač zapsat na matematiku a deskriptivu. Vydržel celý první semestr a zabrzdilo ho teprve aritmetické tvrzení, že ‚a‘ je menší než nula. Dědeček byl
tehdy velmi znepokojen. Jak by mohlo být
něco menší než nula?“ vzpomíná s úsměvem.
Zmiňované vysokoškolské studium Luboši Perkovi přerušila okupace a totální nasazení na práci pro třetí říši. Naštěstí nemusel jako mnozí jiní odejít do Německa,
ale zůstal v Praze. „Tenkrát jsem
nesmírně záviděl vrstevníkům
v západní Evropě, že mohli
studovat. V práci jsem měl
v šuplatech ukryté matematické knihy a požadavky ke druhé státnici. Tak
jsem se učil. Pracovní
doba byla desetihodinová, ale vše jsem dokázal
zvládnout poměrně rychle,
a tak jsem se mohl věnovat oblíbené matematice a fyzice,“ popisuje válečná léta.

Z Ondřejova do OSN
Luboš Perek s manželkou Vlastou.
INZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

Po státnicích nastoupil do svého prvního
zaměstnání, během kterého se v Brně na
Kraví hoře zasloužil o vybudování tehdy
největší dalekohledu v republice. S kolegy
si napsali o plány přístroje do Holandska.
Ty pak překreslili, dalekohled sestavili
a aby měl být kde uložený, vozili maltu a
zdili. To se psal počátek 50. let.

Každý pátý muž do 35 let nemá sexuální zkušenost!
Jak jsi na tom Ty? Otestuj se!

LOVEREPORT©

světově unikátní analýza seznamovacího
potenciálu nyní ZDARMA

Jakub Mertl - autor konceptu

www.date2k.cz/lovereport

Ondřejovský „dvoumetr“ pojmenovaný na počest Luboše Perka „Perkův dalekohled“.
Další rekordní dalekohled na sebe nenechal
dlouho čekat. V roce 1956 se začalo jednat o takzvaném „dvoumetru“, novém největším dalekohledu v Československu, na jehož vybudování byla třeba
největší investice v historii československé astronomie. Pro jeho instalaci padla
volba na hvězdárnu Ondřejov. K prosazení investice pomohlo zejména vypuštění
sovětské družice Sputnik 1, první umělé
družice, která nesla na palubě psa Lajku
a jež v roce 1957 odstartovala kosmickou
éru lidstva a s tím spojený masivní zájem o
astronomii.
Slavnostní představení přístroje v srpnu 1967 se stalo velkolepou akcí, vždyť
ondřejovský dalekohled patřil mezi deset
největších na celém světě. Luboš Perek
mu věnoval 11 let života a byl poté jmenován ředitelem Astronomického ústavu.
Jeho kariéra pak nabrala na obrátkách –
nejprve poprask s pro komunisty kontroverzní výstavou měsíčního kamene
(o akci čtěte na předchozích dvou stranách) a v polovině 70. let profesní vrchol
v podobě povolání do Oddělení pro záležitosti kosmického prostoru při úřadu generálního tajemníka OSN v New Yorku.
„Bylo to jako malý zázrak, když v roce
1973 přišla do Československé akademie
věd zpráva, že shánějí člověka na tuto pozici. Ze tří přihlášek, které OSN obdržela
– jednu z Argentiny, jednu z Evropské
kosmické agentury a moji – zvítězila ta
má,“ vzpomíná.

V zahraničí na něj ale čekala poněkud
jiná práce, než na kterou byl zvyklý z Československa. Řešil například tehdejší nároky rovníkových států na nebeské vesmírné
dráhy nad jejich územím, po kterých létaly
první vesmírné družice. Většinu přesvědčil, že za průlet družic nad svým územím
zaplaceno nedostanou. „Přesto země jako
Kolumbie a Ekvádor trvaly na svém ještě
dalších 26 let,“ říká.

Expertem i po stovce
Když se po roce 1989 atmosféra ve vědě
uvolnila, začalo mnoho expertů hořekovat, že pro ně přišla změna režimu poněkud pozdě. Luboš Perek, tehdy sedmdesátník, se ale začal učit práci s počítačem,
komunikoval s vědci po celém světě, věnoval se pokračování kariéry. A pracuje
stále.
Ještě před několika měsíci připravoval
referát na valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie, organizace, která
sdružuje astronomy celého světa a kde působil několik let jako generální tajemník.
„Jsem jen o dva dny starší než tato unie,“
uzavřel s úsměvem nejstarší žijící český
astronom, který se narodil v pražském
domě s přízačným názvem – U Slunce.
Redakční poznámka: V textu jsou
využity citace a fotografie z rozhovorů Luboše Perka s redaktorkou Československého
časopisu pro fyziku Janou Žďárskou.

Dejte RÝMĚ STOP!
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zánětu ucha
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v čištění uší!
Pro pravidelnou ušní hygienu doporučujeme vyzkoušet
novinku AurisClean z prémiové řady Da Vinci Academia,
která účinně odstraňuje
nadměrný ušní maz. Tím
preventivně zamezuje tvorbě ušní mazové zátky, čímž
snižují riziko zánětu ucha.
Zdravotnický prostředek
AurisClean funguje na revolučním principu aktivního
kyslíku, díky němuž dochází
k odloučení ušního mazu
od kůže zevního zvukovodu.
Unikátní složení
a pohodlná forÚČINNĚ
ma aplikace
A
BEZPEČNĚ
garantuje bezS AKTIVNÍM
pečné užívání
KYSLÍKEM
jak u dospělých, tak i dětí.
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Vzpomínky jako lék na stáří
Na začátku byla kniha
zážitků jejího 90letého
dědečka, dnes je Monika
Kopřivová autorkou knih,
díky kterým se nejen
senioři noří do světa
vzpomínek. Úspěchy
slaví i za hranicemi.
5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Německý spisovatel Jean Paul kdysi
řekl, že vzpomínky jsou jediný ráj, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Na jejich pozitivní účinky sází i takzvaná reminiscenční terapie, která je známá také jako terapie
vzpomínkou. Oživování příjemných zážitků nejen povzbuzuje psychiku, ale zároveň také pomáhá cvičit paměť. Největší přidaná hodnota ale vzniká v momentě, kdy
se zjistí, že o vzpomínky je navíc zájem.

Reminiscenční terapie

Ve své podstatě pomáhá reminiscence užívat znalosti o minulosti
člověka k obohacení jeho přítomnosti.
■ Bývá součástí terapeutických metod ve většině zařízení
pečujících o seniory.
■ Jako pomůcky využívá sepisování či prohlížení
rodokmenů, knih života nebo deníků. Stejně tak
mohou posloužit fotografie a nejrůznější předměty
z dob minulých, které dokážou v člověku
evokovat vzpomínku.
■ Za základ reminiscenční terapie se však
považuje rozhovor terapeuta se seniorem,
který se obsahově orientuje na minulost
a pokládání otázek, jež dotyčného
vracejí v čase.
■ Cílem je především zlepšení
psychického stavu, ale také
zlepšení komunikace.
■

„Dědeček vždy moc krásně vyprávěl
různé rodinné příběhy, které nás jako děti
hrozně zajímaly. Byli spolu s babičkou sehraný tým, jenže když dědeček zůstal
sám, bylo mu smutno. S pomocí mé tety –
tedy jeho dcery, jsme ho trošku vyprovokovaly a nasměrovaly k tomu, jestli by

INZERCE

POŘIĎTE SI
NOVOU PALUBNÍ
JEDNOTKU VČAS

svoje vzpomínky nedokázal nějakým způsobem zapsat tak, abychom je my ostatní
v rodině mohli předávat zase svým dětem,“ vrací se o několik let nazpět v čase
Monika Kopřivová, doktorka farmacie
a máma dvou dětí. Když se nakonec podařilo přimět dědečka sednout k psacímu
stroji, začal sepisovat a kompletovat spolu
s hromadami fotek své vzpomínky na nejrůznější životní období. Vytvořil si svůj
systém a časovou linku, které se držel.
„Díky tomu, že sestřenice materiály,
které vytvořil, přepsala na počítači a přidala k nim různé obrázky a fotky, získali
jsme vlastně plnohodnotnou rodinnou
kroniku, kterou jsme vlastním nákladem vydali v malé tiskárně,“ líčí. Spokojená ale nebyla jen rodina.
I samotného dědečka,
kterému tehdy bylo téměř 90 let, potěšil zájem
příbuzných o jeho zážitky. „Navíc ve svém věku
už pociťoval větší prázdnotu dnů, a právě sepisování
pamětí se pro něj stalo obrovským hnacím motorem. Ráno vstával s pocitem, že má práci, o kterou navíc
někdo skutečně stojí. Strávil tím opravdu
hodně času, ale ve své podstatě příjemného
času, protože mu u toho mnohdy asistovala
jeho dcera. Byl to jeho projekt na zhruba tři
čtvrtě roku,“ vysvětluje Kopřivová.

Celý život v jedné knize

Od 1. 12. 2019

povinnost nových palubních jednotek
+420 243 243 243
www.mytocz.eu

Ještě než se jí výsledná kniha dostala do rukou, začala sbírat informace také u babičky svého muže, se kterou si byly blízké.
Napadlo ji, že stejné zaznamenání by si zasloužily i příběhy dalších členů rodiny
v pokročilejším věku. „Když jsem se
o tom bavila s řadou lidí mé generace,
všichni se shodli, že by rádi něco takového
od svých příbuzných měli,“ popisuje autorka, jak vznikl nápad dát grafickou podobu
knihám, do nichž starší lidé mohou vpisovat své životní příběhy. Ty první se jmenu-

FOTO | SHUTTERSTOCK

jí Babičko, vyprávěj a Dědečku vyprávěj.
Byla si ale vědoma toho, že ne každý vládne psaným slovem natolik jako její dědeček. Proto začala dávat dohromady nejrůznější záchytné body, od kterých se člověk
při sepisování pamětí může odrazit. Návodně tak ve svých knihách celým procesem
seniory provází. Ptá se a vybízí je, aby se
rozpomněli, jak například vypadala jejich
první brigáda na chmelu, jak probíhaly první lásky a tak dále. „Důležité je začít. Často
se stává, že když člověk na některou z otázek, která ho nutí vzpomínat, odpoví třeba
jen jednou větou, zafunguje to jako odrazový můstek. Velice rychle se pak rozepíše
a neví, kdy přestat,“ vysvětluje
Kopřivová.

„Stmelovač“
celé rodiny
Při sepisování vzpomínek navíc nemusejí senioři být nutně pokaždé
o samotě pouze se svou pamětí. „Jeden náš známý mi
před časem řekl: ‚Vy jste mi
s tou vaší knížkou dali! S tatínkem
teď objíždím Plzeňský a Jihočeský kraj
a zjišťujeme další a další věci z jeho minulosti.‘ Podařilo se jim z různých matrik vypátrat spoustu faktů o dalších příbuzných
a předcích,“ říká Kopřivová. Sepisování
vzpomínek ve spolupráci s mladšími členy
rodiny tak může zafungovat i jako určitý
stmelovač mezigeneračních vztahů a nový
impuls pro trávení společného času.
Linie otázek, kterými jsou její knihy
protkané, nevznikla během chvilky. Dohromady je dávali společně s manželem a ne
všechny nápady obstály v testování – koho
jiného než babiček v rodině. Na svém kontě má dnes řadu titulů cílených na babičky,
dědečky, na rodinný rodokmen, do kterého
se dá zaznamenat až pět generací, rodinné
recepty nebo nově také výlety. Knihám se
navíc daří také v zahraničí. Vyšly již ve slovenštině, polštině, italštině, francouzštině,
němčině nebo španělštině.
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Chraňte se

vánoční tip
pro zdraví

před smogem, inverzí
a mikročásticemi...

Ostrov čistého vzduchu v moři smogu a škodlivin!
Proč ionizovat vzduch?
» Zlepšíte dýchání,
» odstraníte alergeny a prach,
» ničíte viry a bakterie,
» snížíte působení radonu,
» zlepšíte koncentraci a paměť,
» zlepšíte pracovní výkonnost,
» zkvalitníte spánek,
» zmírníte depresivní stavy,
» podpoříte růst rostlin.

cena 3.490 Kč/ks
cena 3.290 Kč/ks od 2 ks

VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU
2015, 2016, 2017, 2018

Filtry není třeba nikdy vyměňovat!
Stačí je jen jednoduše vyjmout a otřít.
Účinek ﬁltrace ihned vidíte!

Ionic-CARE® Triton X6 – čistička a ionizátor v jednom
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu
a ionizátor. Čištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto
nehlučně. Cirkulaci vzduchu v přístroji totiž zajišťuje soustava
elektrod, které pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového větru.
Tato moderní technologie nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky
náročné ventilátory. Nečistoty se zachytávají na omyvatelném
elektrostatickém ﬁltru. Na jeho ploše spolehlivě ulpí nejen polétavý
prach, ale i chemikálie, cigaretový kouř, pyly, viry, bakterie, plísně
a jiné alergeny. Přístroj disponuje třemi výkonovými stupni a jeho
spotřeba je maximálně 12 W.

Nejprodávanější značka čističek v ČR!

99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno
V červnu 2019 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1016 uživatelů čističky Ionic-CARE. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírnění dýchacích potíží. Dále oceňují čističku jako významnou prevenci před
virózami. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

Až 70 % Čechů dýchá škodlivý vzduch! Od roku 2006
zemřelo kvůli znečištěnému ovzduší bezmála 34 tisíc
Čechů a další tisíce lidí se musely léčit v nemocnicích. Vysoké koncentrace polétavého prachu, chemikálií a jiných nečistot vážně ohrožují naše zdraví. Hygienici v těchto dnech bijí na poplach a doporučují nevětrat. Je ale prostředí v uzavřené místnosti skutečně
zdravější než to venkovní?

V

moderních bytech a kan- záporných iontů (aniontů) na cm3. A
celářích dýcháme škodlivý zatímco v přírodě (na horách, u moře,
vzduch, který dokáže zkrá- v lese, u vodopádů) dýcháme vzduch
tit život i o několik let a cítíme se s koncentracemi až 10.000 vzdušv něm unavení a nervózní. Prachové ných aniontů v cm3, v interiérech,
mikročástice, smog, jedovaté che- kde žijeme a pracujeme, jsou hodmické výpary z umělých hmot a ná- noty většinou blízké nule. Právě díbytku, bakterie, viry, spóry plísní, ky vysoké koncentraci prospěšných
vzdušných aniontů
výkaly všudypřítoV bytech a kancelářích
je nám tak dobře
mných roztočů – to
v lese, u moře, při
vše se v uzavřených
dýcháme vzduch, který
prostorách koncenzkrátí život o několik let východu slunce nebo u tekoucí vody
truje.Potom,zejména v chladnějších obdobích roku, či táborového ohně. Zejména kvůkdy méně větráme, působí tyto škod- li působení vzdušných aniontů nás
livé látky na náš organizmus prak- tato místa podvědomě přitahují a
ticky celý den. Největší část škodli- velmi rychle si na nich odpočineme.
vin přitom proniká do těla právě plí- Díky čističce vzduchu Ionic-CARE si
takovou příjemnou atmosféru nyní
cemi.
Nemocné domy: Aniž si to uvědomu- můžete vytvořit i doma.
jeme, polovina z nás nějakým způsobem trpí Syndromem nezdravých
Dárek ZDARMA!
budov. Ten způsobuje řadu potíží od bolesti hlavy, nespavosti, sní- Ionic-CARE FF-210 – osvěžovač a čistič
žené koncentrace, alergií, astmatu, pro lednice, toalety a šatní skříně v hodnotě 450 Kč zdarma!
akutních i chronických onemocnění Tento přístroj neutraliplic, až po těžké deprese i rakovinu. zuje pachy a pročišťuje
Moderní stavební materiály, utěsně- vzduch v lednici, koupelná okna, běžící klimatizace, vaře- ně, šatně a kdekoliv jinní na plynu, syntetické koberce, te- de. Navíc omezuje výskyt
levize, monitory, kopírky a dalších bakterií, zabraňuje růstu
zhruba 20 vlivů dohromady vytvá- plísní a v lednici uchováří uvnitř budov – tedy tam, kde trá- vá potraviny déle čerstvé.
víme 80 % života – zdraví škodlivé
prostředí!
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kterém trvale pobýváme, by mělo podPro získání dárku stačí zadat při objednávle doporučení Státního zdravotního
ce kód:
ústavu obsahovat minimálně 1.250

kód

L5U

Akce doprava a dárek zdarma platí do 31.12.2019
volejte zdarma
800 112 111
www.ionic-care.cz
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Triumfy i prohry ve válce a lásce
Sám sobě posadil na
hlavu císařskou korunu.
Malý velký vojevůdce
Napoleon Bonaparte se
před 215 lety chystal
ovládnout Evropu.
ZÁBLESK
HISTORIE
FRANCIE | V neděli 2. prosince 1804
papež Pius VII. provedl v pařížské katedrále Notre-Dame pomazání Napoleona a pak se nestačil divit. Bonaparte si
sám nasadil císařskou korunu a druhou
menší vložil na hlavu císařovny Josefiny. Francouzský vojevůdce tím dal jasně najevo, z čí vůle se stává císařem a
kdo bude o jeho koruně rozhodovat.
Jenže cenného klenotu na hlavě si neužil. Po dalších 10 let při četných válečných taženích totiž neudělal ani ránu
bez pověstného klobouku. Jako jediný
ho však nosil zvláštně nasazený špičkou nikoliv dopředu, ale stranou souběžINZERCE

ně s rameny. Vloni v červnu se jeden takový prodal v aukci za devět milionů korun. „Je to klobouk, jehož vlastníkem
byl opravdu nejspíš Napoleon. Po porážce v bitvě u Waterloo jej na místě sebral
kapitán holandských dragounů. Od té
doby se předával z generace na generaci
až do konce minulého století, kdy byl
prodán současnému majiteli, francouzskému sběrateli historických předmětů,“ řekl Étienne De Baecque z aukční
síně De Baecque et Associés. Za patnáct let své vlády císař použil přibližně
120 klobouků. V případě devatenácti z
nich, které se dochovaly, mají vědci za
to, že opravdu patřily Napoleonovi.

Bitva tří císařů u Slavkova
Před výpraskem u Waterloo (1815) stačil Napoleon rychle ovládnout Itálii, německé země, Belgii, Holandsko i Norsko. Rok po korunovaci vybojoval oslnivé vítězství v bitvě tří císařů u Slavkova.
Tehdy porazil rakouského císaře Františka I. i ruského cara Alexandra I. Měl
tenkrát prohlásit: „Ti lidé se museli
zbláznit. Chtějí, abych vyklidil Itálii, a
nejsou schopni mě vytlačit z Moravy!“

Vpravo Napoleon ve svém proslaveném klobouku, vlevo jeho láska Josefina. Zcela ho okouzlila, třebaže údajně měla černé a zkažené zuby.
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„malého směšného Korsičana“
Jeho tažení do Ruska však bylo začátkem konce slávy. Historici se dodnes dohadují, zda Napoleonovy vojáky porazil
hlad, třicetistupňový mráz či mistrná taktika protivníka. Dostal se až do Moskvy,
ta byla ale vylidněná a Rusové ji dokonce zapálili. Napoleon byl odříznutý od
potravinových zásob a blížila se ruská
zima, které na zpáteční cestě padlo za
oběť obrovské množství vojáků. Z půl
milionu se jich do Francie vrátila pouhá
hrstka a Napoleon musel vybudovat novou armádu.

Za tři dny budu doma
To při svém italském tažení, krátce po
sňatku s Josefinou, byl budoucí francouzský císař vojensky mnohem úspěšnější. A rostl i jeho sexuální apetit. Josefina sice o Napoleonovi hovořila jako o
svém „malém směšném Korsičanovi“,
ale on jí psal, že po ní šílí. Dokonce požadoval erotické speciality. „V dopise ji
nabádal, aby se tři dny nemyla, protože
se mu líbilo se s ní milovat, když byla
nemytá,“ tvrdí britský historik Andrew
Roberts s tím, že to bylo pro Napoleona

v sexu zásadní. Jenže jiní badatelé se přiklánějí k domněnce, že si tak chtěl jen
pojistit věrnost své manželky. Josefina
mu stejně syna nedala a francouzský císař se vrhl do náruče dalších žen.
Na válečném poli se o řadu let později
začal rýsovat čas porážek a čtyři dny po
definitivním fiasku u Waterloo Napoleon
abdikoval. Byl odvezen na ostrov Svatá
Helena. Třebaže životem francouzského císaře prošlo nespočetně „tříminutových“ milenek, ve vyhnanství si do svého deníku poznamenal: „Josefina je jedinou ženou, kterou jsem
kdy miloval. Stále vládne
mému srdci a stýská se mi
po ní.“
(ved, kat, kor)
Profesor Oleg
Sokolov rád nosil
napoleonské
uniformy i mimo
ukázky
historických bitev.
FOTO | PROFIMEDIA

Napoleona už si nezahraje
TVAROŽNÁ | Letošní výročí bitvy tří
císařů u Slavkova (2. prosince 1805)
se o víkendu obešlo bez ruského historika, napoleonského experta Olega Sokolova (na snímku). Třiašedesátiletý
profesor býval častým návštěvníkem
rekonstrukcí slavného válečného střetu, který se rok co
rok odehrává na
Moravě. Sokolov
chtěl ke Slavkovu
u Brna přijet i letos. Jenže před měsícem tohoto nositele Řádu čestné legie, francouzského nejvyššího státního ocenění, zadrželi policisté.
Prominentní ruský historik totiž
opilý spadl do
řeky Mojka v Pet-

rohradu, když se pokoušel zbavit rozsekaného těla své studentky a přítelkyně. V batohu měl dvě ženské paže,
zbytek těla našli vyšetřovatelé v jeho
domě.

Tělo rozřezal pilkou
Svou milenku Anastázii Ješčenkovou († 24) zabil v afektu. Tělo rozřezal pilkou a chtěl je naházet do řeky.
Na kuráž si ale dal víc vodky, než
bylo zdrávo, uklouzl a spadl do vody.
Ve vězeňské nemocnici se k vraždě
přiznal. Tvrdil, že se chtěl zbavit těla
a potom spáchat sebevraždu oblečený
jako Napoleon. Zdrcený organizátor
rekonstrukce bitvy u Slavkova Miroslav Jandora osobně znal Olega Sokolova i nebohou Anastázii. „Je mi líto
Aničky. Upřímnou soustrast pozůstalým. Nevím, jaký démon Olega ovládl,“ řekl Jandora.
(vlt)
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Námraza? Studené starty? Vymrzlé vozidlo?
To vše bude díky Webastu patřit minulosti!
• Zažijte s nezávislým topením komfort předehřátého vozu
• Máme řešení pro všechny
• Možnost ovládání přes mobilní aplikaci z pohodlí domova

www.webasto.cz

STAŇTE SE POLICISTOU
PŘIDEJTE SE K NÁM
Náborové centrum

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Telefon:
Mobil:
E-mail:

222 211 121

731 195 482 (483)
krpa.nabor@pcr.cz

Sokolovská 623/251, Praha 9
Metro (B) Vysočanská

www.policie.cz/nabor
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„Neduživí“ velikáni

Předčasný porod znamenal ještě před dvěma staletími téměř jistou smrt. Nepřežilo jej osm z deseti dětí. A ani poté nebylo vyhráno. Některé mimořádné osobnosti
ale předčasný či rizikový porod přežily a v budoucnu přišly s převratnými objevy.
Třeba jako Isaac Newton či Johannes Kepler.
Text: Josef Hora, obraz: Shutterstock, Wikipedia
SVĚTOZNÁMÍ
NEDONOŠENCI

„CHUDÁČEK“ JOHANNES KEPLER
ROZPOHYBOVAL PLANETY
Jako nedonošené dítě přišel na svět německý astronom Johannes Kepler. Místo v únoru
se narodil už 27. prosince 1571, tedy v sedmém
měsíci. Byl malý, neduživý a vypadalo to, že
z něho bude postižený chudáček, dlouho trpěl
horečkami a nechutenstvím. Otec piják a žoldnéř
doma moc nepobyl, výchovy se ujala matka
Kateřina, která mu v šesti letech ukázala na kopci
kometu. Také mu vyprávěla, jak jeho babička,
rovněž znalá planet, byla upálena za čarodějnictví. V dítěti se projevila touha po poznání,
která vyústila ve studium astronomie. Kepler se
následně přesunul do Prahy na dvůr Rudolfa II.
a formuloval své „Keplerovy zákony“ o pohybu
planet. Byl to on, kdo, navzdory církvi, razil teorii
heliocentrismu, tedy že planety obíhají kolem
Slunce. Tuto stěžejní renesanční teorii pomohl
svými gravitačními zákony dokončit Isaac Newton, jehož přežití po narození bylo spíš zázrak.

ISAAC NEWTON NEVÁŽIL ANI KILO A PŮL
„Jestli jsem viděl dále než druzí, bylo to tím, že jsem stál
na ramenou obrů,“ napsal Isaac Newton v roce 1675 svým
kolegům. Přitom nemusel vidět vůbec. Když se totiž britský
matematik, astronom a fyzik 4. ledna 1643 narodil, vážil
pouze 1350 gramů. Zpočátku se nepočítalo, že vůbec přežije, hrozily mu vývojové vady. Isaac přežil, ale byl malý, bledý
a velmi slabý. K tomu ho v necelých třech letech matka opustila
a nechala ho v péči prarodičů.
Vrátila se, až když bylo chlapci
osm let, to už se dostal pod
ochranu jistého lékárníka. Právě
tam, mezi knihami a nejrůznějšími baňkami, se projevil
jeho obrovský talent,
který během let vyústil
v definici základních
fyzikálních zákonů,
které se po světě vyučují dodnes.

NAPOLEON BYL „PRCEK“ KVŮLI PŘEDČASNÉMU PORODU
V době, kdy Francií zmítaly revoluční nepokoje, zrodil se nedonošenec, který jí později bude
vládnout. Byl jím 15. srpna 1769 narozený Napoleon Bonaparte. Předčasný porod na ostrově
Korsika zapříčinila obrovská zátěž matky Laetitie, která procházela s manželem bojovými
akcemi zatímco byla těhotná. Napoleonův malý vzrůst byl prý zapříčiněn právě tím.

ČEKÁNÍ NA VICTORA HUGA. PŘEŽIJE, NEBO ZEMŘE?
Spisovatel, autor nesmrtelných Bídníků, Victor Hugo se 26. února 1802 narodil předčasně, ve velmi
závažném stavu. Celé tři dny se čekalo, zda vůbec přežije. Teprve poté informovali Hugova otce.

Roku 1506 se předčasně narodil
budoucí český
král Ludvík
Jagellonský,
kterého prý dali
okamžitě zahřát
do vnitřností vyvrhnutého zvířete.
Předčasným porodem
přišel v roce 1881 na svět španělský malíř
Pablo Picasso, který musel
být po porodu resuscitován, zejména strýcem,
jenž ho dýcháním
z úst do úst doslova
přivedl zpět k životu.
O skoro tři měsíce
dřív se roku 1874 narodil Winston Churchill,
který v dospělosti vedl
Británii proti nacistickému
Německu. Brzy se narodil také Albert
Einstein, Charles Darwin nebo v roce
1950 od narození slepý zpěvák Stevie
Wonder.

JOHANN WOLFGANG
GOETHE PO NAROZENÍ
NEDÝCHAL
Autor legendárního
Fausta Johann Wolfgang Goethe přišel
na svět 28. srpna 1749
ve Frankfurtu nad Mohanem úplně modrý.
Jeho teprve 18letá
matka trpěla už třetí den v agonii, a když
se porod nakonec podařil, děťátko se
dlouho nepodařilo rozdýchat. Vypadalo
to, že mladý Johann zemře, v poslední
chvíli se ale zmátořil. U porodu, jak bylo
tehdy běžné, nebyl lékař, pouze porodní
báby a komplikace byly dětem osudné,
vždyť Goethovým rodičům se narodilo
dětí šest, ale pouze dvě (Johann a jeho
sestra Cornelia) se dožily dospělosti.
Cornelia ale zemřela při narození vlastního potomka v 26 letech. Dramatický
porod Goetha podnítil jeho rodinu, aby
ve Frankfurtu zavedla výuku porodních
bab a porodních pomocníků.

Lék Wobenzym – dárek,
který těší a pomáhá
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L

ék Wobenzym patří už řadu
let k nejprodávanějším vánočním dárkům v lékárnách.
Mnoho lidí se za více než 25 let,
kdy je Wobenzym na našem
trhu, přesvědčilo, že opravdu
pomáhá. A protože cena tohoto léku patří v lékárně spíše
k těm vyšším, přišli sami na to,
že by jeho nákupem k Vánocům mohli věnovat někomu
– třeba rodičům – hodnotný
dárek, který jim navíc může
pomoci při řešení jejich zdravotních obtíží. Zkrátka dárek,
který těší a pomáhá..
Pět důvodů, proč rodičům a blízkým darovat lék Wobenzym:

Pomáhá při zánětech kloubů
Enzymy v léku Wobenzym omezují projevy zánětu a urychlují ústup

Urychluje hojení ran
Wobenzym zlepšuje prokrvení
tkání a průchodnost lymfatických
cév. Díky tomu dochází k lepšímu
zásobení postiženého místa živinami a odstraňování nežádoucích látek z rány a jejího okolí. To
umožňuje nastartovat procesy
hojení i u dlouhodobě se nehojících ran.

Zkracuje dobu léčby po úrazech a operacích
Wobenzym urychluje hojení
a omezuje výskyt poúrazových
a pooperačních komplikací např.
s hnisáním rány. Urychluje vstřebávání otoků, krevních výronů
a podlitin a zmírňuje bolest. Nejlepšího účinku lze dosáhnout,
začne-li se Wobenzym užívat co
nejdříve po úrazu nebo operaci,
samozřejmě po předchozí konzultaci s lékařem.

Posiluje oslabenou imunitu
Obranyschopnost organizmu
bývá nejvíce ohrožena v podzimních a zimních měsících a také
ve stáří, kdy už je imunitní systém do jisté míry opotřebován.
Wobenzym posiluje oslabenou
imunitu a pomáhá bránit častému
opakování nemoci.

Pomáhá bránit opakování vaginálních mykóz a gynekologických zánětů
K léčbě gynekologických mykóz
jsou určeny antimykotické přípravky. Mnoha ženám se však
mykózy i po této léčbě neustále
vracejí. Podpůrná léčba Wobenzymem omezuje opakování to-

otoků. To vede ke zmírnění bolesti
a zlepšení pohyblivosti kloubu.

hoto onemocnění. Enzymy, které
tento lék obsahuje, zlepšují také
účinek antibiotické léčby gynekologických a dalších zánětů.
A důvod navíc:
Každý, kdo si v období od 1. listopadu 2019 až do 19. ledna 2020
koupí v lékárně nejméně 600
tablet Wobenzymu v libovolné
kombinaci různých velikostí balení (na trhu jsou balení po 800
tbl., 300 tbl, 200 tbl. a 40 tbl.),
dostane k němu poukaz na dárkový set přírodní kosmetiky
Weleda v hodnotě cca 450 Kč dle
vlastního výběru.
Více na www.wobenzym.cz
Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte
pečlivě příbalovou informaci.

Navíc ZDARMA dárek, který doručíme až k Vám domů!!!
Při koupi nejméně 600 tablet léku Wobenzym získáte poukaz na 1 dárkový set
přírodní kosmetiky Weleda v hodnotě cca 450 Kč.
Akce platí
Akc
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1

nebo

800 tbl.

300 tbl.

nebo

200 tbl.

Wobenzym
přírodních
užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
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MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice. Konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000.
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Česká republika

Kešu: zázrak z ledvinovníku
Vánoce jsou svátky klidu
a pohody? Kdepak, blíží
se jen únava a nervozita.
Proto zobejte kešu.
Zbaví vás deprese,
agresivity a zlepší pleť.

Kuřecí kešu karí

5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Oříšky kešu obsahují minerální látky příznivé pro lidský organismus jako
hořčík, vápník, fosfor, draslík, měď
nebo železo. Příznivě ovlivňují funkci
srdce a cév, blahodárný vliv mají na nervovou soustavu, pokožku i oči a pomáhají při únavě.
Kešu rostou na stromě zvaném ledvinovník západní, nejčastěji v afrických
státech Mozambik, Tanzanie a Nigérie.
Na tomto kontinentu se ovšem kešu oříšky téměř nezpracovávají. Většina z nich
se vozí ke zpracování do továren v Indii
a Vietnamu, odkud pak putují do celého
světa. Ledvinovník plodí kešu jablíčka,
na nichž se nachází nepukavé plody –
kešu oříšky ve skořápce.
Plod dozrává tři měsíce a na jednom
jablíčku je vždy jen jeden oříšek. Evropanům kešu jablíčko obvykle připomíná červenou papriku. Je velké zhruba
jako dlaň dospělého člověka a na jeho
konci se nachází malý skořápkový rohlíček s jedlým jádrem.
(job)
FOTO | LUDĚK PEŘINA,
COOLINARKA.cz, ALIKA

Bramborový salát
s majonézou z kešu
Za českou klasiku se považuje kapr, a pokud
jej diabetik zvolí ke štědrovečerní večeři, měl
by ho spíše péci než smažit. To samé ale platí
o bramborovém salátu. Jak jej udělat dietněji?
Tady je recept.
Suroviny: 1,2 kg brambor, 300 g nakládané zeleniny (mrkev, hrášek, cibule,
okurka), 3 vejce, 80 g jablek, 80 g oříšků kešu, 1 stroužek česneku,
citronová šťáva, himálajská sůl, petrželová nať.
Postup: Kešu oříšky přes noc namočíme. Brambory uvaříme ve slupce,
stejně tak vejce. Jakmile jsou brambory hotové, zbavíme je slupky a
protlačíme tvořítkem na bramborový salát. Vložíme do mísy. Dále přidáme
nakládanou zeleninu, najemno
nakrájené vejce a oloupané
jablko. Kešu oříšky umixujeme s
částí vody, ve které se máčely,
společně s česnekem, solí a
citronovou šťávou na hustší
hladký krém. Ten vmícháme do
salátu, dozdobíme petrželovou
natí a necháme v lednici
odpočinout.
(lidovky.cz)

INZERCE

jak se budete
„Atvářit
vy,
“

... až vás zaskočí rychlost
vyzvednutí balíku v Balíkovně?

www.balikovna.cz

Suroviny: 500 g kuřecích prsou, 1 cibule,
2 stroužky česneku, kousek (1,5 cm) zázvoru,
2 lžíce Smooth cashews NUTS!, 1/2 plechovky
sekaných rajčat, 1 lžíce koření garam masaala,
1 lžička mletého římského kmínu, 1 lžička
mletého kardamomu, 1 lžička mletého
koriandru, 1 lžička mleté kurkumy, špetka
chilli, sůl, pepř, 1 lžíce hnědého cukru, máslo,
olej, čerstvý koriandr.
Postup: Nejprve na pánvi na lžíci
másla orestujeme ze všech stran na
kousky nakrájené, osolené a opepřené
kuřecí maso. Když je hotové, dáme ho
stranou. V hrnci s tlustým dnem na
lžíci oleje a másla dáme zvolna
restovat jemně nasekanou cibuli. Asi
po třech minutách přidáme na plátky
nasekané stroužky česneku a čerstvý
zázvor. Společně restujeme stále na
mírném plameni asi pět minut.
Mezitím si v misce smícháme veškeré
koření – garam masaala, kurkumu, mletý
koriandr, římský kmín a kardamom. Pak ho
vysypeme do hrnce a zamícháme s cibulí,
česnekem a zázvorem. Nakonec do této směsi
přidáme sekaná rajčata a dvě lžíce kešu
másla. Vše rozmixujeme tyčovým mixérem.
Vznikne hustá směs, kterou naředíme vodou
do ideální konzistence omáčky a dochutíme ji
hnědým cukrem a solí. Pak do omáčky
přendáme kuřecí maso a vaříme ještě asi
10 minut.
Servírujeme s
rýží, posypané
čerstvým
koriandrem.
Dobrou chuť!
(coolinarka.cz)

Vyhraj retro skútr
od Zaplo.cz
Stačí si vyřídit půjčku v minimální výši 5.000 Kč
v síti prodejen GECO.

í
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n
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ž
sout1ě. 12.
á
začín 9
201

Vezměte si Zaplo půjčku v minimální výši 5.000 Kč na 30 dní v síti prodejen GECO
a vyhrajte jeden ze tří krásných retro skútrů. Stačí půjčku splatit v řádném termínu
nebo alespoň jednou řádně prodloužit její splatnost a jste ve hře!
Soutěž platí od 1. 12. do 31. 12. 2019.
Podrobná pravidla soutěže naleznete na
www.zaplo.cz/soutez

tvproducts.cz
PERLIČKOVÁ
KOUPEL NA NOHY

Dodá unaveným nohám osvěžující a posilující pocit.
Ideální pro zlepšení prokrvení pokožky. 3 programy.
3 masážní nástavce.

100%
KVALITY

ELEKTRONICKÁ
PINZETA

OSOBNÍ
ZESILOVAČE
ZVUKU
➊

s LED osvětlením

Odstraní bezbolestně
i ty nejmenší chloupky
s kořínky. Vhodná na
obličej, podpaží a třísla.
Napájení: 2x 1,5V AA
(nejsou součástí balení)

999,- 349,-

Neonová dráha svítící ve tmě. Flexibilní
díly
y se jjednoduše spojí
p j do různých
ý
ba
arevných
evných kombinací a umožňují
m nit tvar a design dráhy
měn
Délka autodráhy: 2,02 m
Napájení: autíčko 2 ks
baterie 1,5V AAA (nejsou
součástí balení)

NOVINKA

699,-

499,-

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE

Žádné kabely, ﬁltry, sáčky, ani hadice.
➊ Se 4 kartáči za 699 Kč
➋ Profi za 999 Kč
➋

499,-

➍

SLEVA -200 Kč

KOUZELNÝ PÍSEK RAINBOW

Výrobek
neobsahuje
ftaláty

od

399,-

/ks

DĚTSKÉ STOLKY
0 dílů
Toaletní stolek - 40

Skvělá zábava pro dě
ěti!
Obsahuje zrcadlo, sto
olek,
židličku, osvětlení, ta
aburetku, funkční fén, hřřeben, rtěnky, šperkovn
nici
Rozměr: 42 × 61 × 28 cm
za 599 Kč
V nabídce také:
➊ Kuchyňka za 599 Kč
➋ Stánek s občerstvením
za 799 Kč

* možnost dokoupení extra písku
(500g modrý, 500g zelený) za 199 Kč od

ROTAČNÍ ELEKTRICKÝ
KARTÁČ SPIN MASTER

GARANCE
VRÁCENÍ

➎

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

Modelovací písek na hraní. Je stále vlhký a připravený k opětovnému použití.
SVÍTÍ VE TMĚ
Sada obsahuje:
ahuje: 4× formička hrad, 5× formička
mořský svvět, hrabičky, lopatku,
nafukovaací hrací plochu,
písek 5000g žlutý s vítící
500g červvený.

až

90 dní

➋

Zesiluje hovor i jiné
j
zvuky. Regulace
e
hlasitosti.
➊ Klasik za 499 Kč
➋ Vocal Plus
za 799 Kč
➌ Mini za 499 Kč ➌
➍ Dobíjecí POWER
za 699 Kč
➎ Digital za 899 Kč

1 299,-

SVÍTÍCÍ AUTODRÁHA
MAXI RACE 282 KS

CENA

GARANCE

599,--

ROTAČNÍ MOP PROFI

Rychlé a kvalitní ždímání. Na všechny stíratelné druhy
podlah. Použití na mokro i na sucho. Speciální vlákna
s vysokou absorbcí.

Bezdrátový dobíjecí kartáč s prodlouženou rukojetí. Čištění koupelen nebylo
nikdy snazší. Vyčistí spáry, velké
i malé plochy.

Balení obsahuje: 1x SPIN MASTER, 3x vyměnitelné hlavice, 1x prodlužovací
rukojeť,1x nabíječka

pedál

ohebná hlavice

8,5 ℓ
➊

od

699,-

VYHŘÍVANÁ
NÁ
Á PODLOŽKA
POD OŽKA
DO AUTA
Vyrobená z vyso
oce kvalitního
protiskluzového
o materiálu.
Napájení z auto
ozapalovače.
2 stupně regulaace.
Rozměry: 99 × 48 × 2 cm
1 ks za 349 Kč
2 ks za 598 Kč
429,-

od

299,-

/ks

MUSIC CENTER 5v1

999,-

* Sada náhradních kartáčů za 149,-.

599,- 599,-

s relaxační masáží

Viskoelastická pěna s paměťovým
efektem. Podporuje správnou polohu při spánku.
Antibakteriální a hypoalergenní. Na zip.

Prohřeje nohy a současně
jim poskytne relaxační
masáž. Na dálkové ovládání.

Rozměr: 50 × 30 × 10 cm
1 ks za 399 Kč 2 ks za 698 Kč
transportní
obal
ZDARMA
* možno dokoupit
náhradní povlak
za 99 Kč

2 teplotní stupně / 2 masážní úrovně
Materiál: 100 % polyester.
Univerzální velikost

599,-

od

CIGARETOVÁ PLNIČKA

elektrická
Zpětný chhod
Regulace otáček
Výkon: 455 W
Barvy:

NOVÝ MODEL

1 299,-

2 599,-

·

tel.: 380 405 381

349,-

/ks

PŘENOSNÉ RÁDIO MINI

Radiopřijímač v retro stylu. Použitelný v domácnosti, na zahradě, chatě nebo na cestách. Dobrá
citlivost příjmu, teleskopická anténa, výkonný monofonní reproduktor, jednoduchý analogový tuner.
4 vlnové rozsahy: SW1, SW2,
SW2 MW a FM
Rozměr: 13 x 9 x 6 cm
NOVINKA
Napájení: baterie 2 ks 1,55V typ LR20 D
nebo přes adaptér DC 3V
(baterie ani adaptér nejsou součásttí balení)

499,-

299,-

899,-

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP

* Doporučujeme dokoupit
náhradní hlavice od 69 Kč/ks.

ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ
MEMORY BAMBOO

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVANÁ BOTA

Vychutnejte si své staré nahrávky. Retro styl.
Vysoce kvalitní zvuk. Kryt z mahagonového dřeva. Ušetřete výrobou vlastních cigaret! Výkonná, jed1) třírychlostní
noduché
hé ovládání, objemný zásobník tabáku.
gramofon
2) CD přehrávač
3) AM/FM rádio
4) kazetový přehrávač
5) audio výstup

999,-

·

www.tvproducts.cz

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
MULTIFUNKČNÍ MADLO
s indikátorem

SEDÁTKO DO VANY
nastavitelné

Vhodné pro starší a méně pohyblivé osoby. Pevná
konstrukce a protiskluzová úprava povrchu.
Nosnost: až 100 kg

Zařiďte si bezbariérovou koupelnu
nebo toaletu bez děr a vrtání.
1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč

SLEVA -100 Kč
PŘI KOUPI 2 KUSŮ

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK
ORTHEO

Pro seniory, osoby po operaci atd, kteří mají
problémy vstávat z křesla či židle (vhodné i na
invalidní vozík).
Rozměr: 45 x 45 x 10 cm
ateriál: PUR pěna
Materiál:

47-66 cm

Barvy:

999,-

od

199,- 699,-

3D PĚNOVÉ PUZZLE
MOŘSKÝ SVĚT

INTERAKTIVNÍ ŠTĚNĚ
S VODÍTKEM

Rozvíjí dětskou fantazii, manuální dovednost, kreativní a logické myšlen. Naučí rozpoznávání
tvarů, barev. Snadná údržba.

Z jemného plyše. Ovládá
O ládá
se pomocí ovlad
dače na vodítku. Chodí, hýýbe ocasem,
vydává zvuky.
Materiál: 100% polyester
Výška: cca 25 cm
Baterie: 4 x AA
(nejsou součástí)
➊ s růžovým šátkeem
➋ s hnědým šátkeem

599,-

Obsah balení: 235 ks
Materiál: pěnová
hmota EVA
1 sada za 199 Kč
2 sady za 298 Kč

➋

499,-

RÝŽOVARY

Pro velmi jednoduchou přípravu
všech druhů
ů rýže. Automatické
k
vypnutí. Uch
hová rýži
teplou po do
obu
až 6 hodin.
Příkon: 350 W
Objem: 0,6 litru
➊ 0,6 ℓ za 399 Kč
➋ 1 ℓ za 499 Kč

699 ,-

od

399,-

od

KOUZELNÁ KRESLICÍ
TABULKA

Kreslení a počítání pomocí 30 různých
šablon nebo dle vlastních nápadů. LED
podsvícení - 8 barevných světelných efektů
Obsah balení:1x svítící tabulka, 3 oboustranné neonové fixy
1x čistící hadřík, 15 oboustranných karet

499,-

149,-

NOVINKA

/sada

MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ
CHODIDEL
s vyhříváním SHIATSU

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVANÁ
DEKA

Komfortní reflexní masáž unavených chodid
odidel..
18 masážních hlav s infra vyhříváním
áním.
Délka přívodního kabelu: 200 cm
Příkon: 36 W.

1 599,-

RYCHLOVARNÁ
KONVICE

nerez
n

B
Bezspirálová
celonerrezová nádoba. Sítko
proti vodnímu kameni
p
PPříkon: max. 2 200 W
OObjem: 1,7 ℓ

499,-

299,-

Na dálkové ovládání (pohodly
). Příjemná,
Příjemná
ně nastavíte intenzitu vyhřívání).
bezpeč
pečnáá a úsporná.
ú
Rozměěr: 150 × 80 cm
1 ks zaa 499 Kč
2 ks za 798 Kč

599,
599,-599
od

399,399

Multifunkční struhadlo na syrovou zeleninu
i ovoce. Krájení plátků, proužků/hranolek. Snadno
se čistí – stačí opláchnout pod tekoucí vodou.
1 ks za 499 Kč
2 ks za 798 Kč

599,od

399,-

VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17
PR AHA 1 Václavské nám. 66/808

/ks

V-KRÁJEČ NEREZ

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · tel.: 380 405 381 · www.tvproducts.cz
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HR ADEC KR ÁLOVÉ Švehlova 512/14
K ARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3

* Náhradní povlak za 99,-.

NOVINKA

349,349
,-

INHALÁTOR A OBLIČEJOVÁ
SAUNA 2v1
1) na nos (inhalátor)
ideální při léčbě
horních cest
dýchacích
2) na obličej (obličejová sauna) pro
kosmetickou péči
o tvář, pára hydratuje a prokrvuje
pokožku, čistí a
rozjasňuje pleť

349,-

/ks

PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14
Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

/ks

VÁNOČNÍ
DÁRKY
* platí pro každý nákup
nebo objednávku
nad 500 Kč

Z

A
M
R
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HUDEBNÍ IMPULSY

Milan Drobný:
advokát lásky i průšvihář
„Zlobivému elegánovi“ české
pop music Milanu Drobnému
bude 8. prosince 75 let.
JOSEF VLČEK

M

álokdo zažil takový raketový vzestup jako
zpěvák Milan Drobný. K hudbě se dostal
hodně zajímavě. Na chmelové brigádě ho
totiž kvůli průšvihu vyloučili z gymnázia, a tak se
přihlásil na konzervatoř. Jako jednadvacetiletý nastoupil v roce 1965 na svou první štaci do divadla
Semafor a ještě před koncem téhož roku nahrál
svou první úspěšnou skladbu, Suchého a Šlitrovu
Písničku pro kočku. Po celý další rok pak zpívala
celá republika: „Jestli se slečno nepletu, my musíme se znát…“
Suchý se Šlitrem dokázali o rok později Drobnému napsat další melodií ve stylu sexuálního loudila
Máš hvězdy v očích. A o tři roky později znovu dokonale vystihli Drobného živelnost a smysl pro úsměvný nadhled v jakoby neohrabaném valčíčku Růže růžová. Drobný se na tak konci šedesátých let stal jedním z nejžádanějších českých zpěváků a rozhlas od
rána do večera hrál jeho hity jako Běž, řekni to těm
skalám, Ztrácím svou lásku nebo Pláču, pláču sůl.
Po roce 1970 se Milanu Drobnému už tolik nedařilo. Zatímco jeho kolegové vsadili na flexibilní malé
kapely, Drobný zůstal hudebně zakletý v éře vel-

kých, těžkotonážních orchestrů a swingových aranžmá. Nechytil se napevno u žádného autorského
týmu a na gramofonových deskách žil hlavně z cover verzí angloamerických pop hitů. Navíc některé
texty klíčových písní jeho tehdejšího repertoáru neoplývaly příliš chytrým humorem, který shazoval
jeho image zábavného člověka. Ringo Čech asi není
moc pyšný na text Mlékaři, dolej, platím já a Zdeněk
Borovec by se s písní Já si ten moučník neměl dát
také asi nechlubil. Občas se ale i něco podařilo – hit
anglické kapely Mungo Jerry Lady Rose se mu pod
názvem Mužný vous celkem povedl. Ostatně i jeho
poslední úspěšný song Jsi můj sen, původně do irského popu střižená píseň od holohlavého tria Right
Said Fred, nepatří k tomu nejhoršímu.
Zdálo se, že na rozdíl od svých současníků, především dlouholetého kamaráda Karla Gotta, pro
něj byla populární hudba někde na okraji. Podle
zlých jazyků to byl především prostředek k lovu
krásných dívek. Možná to bylo ale i tím, že zpěvákův akční rádius byl značně rozptýlený. Zkoušel
podnikat v pohostinství, věnoval se své koncertní
agentuře, vystavoval jako fotograf a v neposlední
řadě je také plodným spisovatelem. Na svém kontě
má už víc než deset knih.
Po celých padesát let se s ním vlastně trochu
veze pověst průšviháře, která vyvrcholila v posledních letech, kdy se nešťastně připletl do Gottových
rodinných vztahů. To, že se spolu na sklonku slavíkova života usmířili, patří k nejdojemnějším příběhům osobností staré generace populární hudby.

INZERCE

Universal Music Night
Mezinárodní dětská
pěvecká soutěž
Finálový večer za doprovodu
Bon Art Pops Orchestra
v divadle Hybernia 19. 2. 2020

Česká rodinná firma

PERGOLY A ZIMNÍ ZAHRADY

AKCE

montáž zdarma

Slevy až
840 810 810

50%

Milan Drobný se oženil
v 72 letech v roce 2017.
FOTO | L. KŘIVAN, MAFRA

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS

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

Investice od 30 000 Kč

Upsání a převod bez poplatků

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

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

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

Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

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

Schválení ČNB

Osobní i elektronická objednávka

Možnost předčasného splacení

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

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

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

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

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

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

Hotel v centru Brna

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ
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Zažijte výstavu Tutanchamon
RealExperience v Národním muzeu!

Národní muzeum ve spolupráci s italskými
partnery Civita Mostre e Musei a společností
Laboratoriorosso otevřelo unikátní výstavu
kombinující moderní multimediální technologie
s originálními předměty s názvem Tutanchamon
RealExperience. V Historické budově Národního
muzea se tak návštěvníci mohou už jen do konce
ledna 2020 podrobně seznámit s životem
a dobou faraona Tutanchamona prostřednictvím
nevšedního zážitku.
Prožitková část výstavy je
postavena na velice komplexním multimediálním systému vyvinutém s použitím
těch nejnovějších technologií, který umožňuje příchozím sledovat posmrtný život
faraona a jeho poddaných.
Vědecká přesnost této fascinující podívané je zajištěna
renomovanými, světově proslulými egyptology, kteří se
na projektu podíleli. Odbornými garanty výstavy jsou
prof. dr. Miroslav Bárta, ředitel Českého egyptologického
ústavu FF UK, a PhDr. Pavel
Onderka z Národního muzea.
Prostřednictvím neobyčejných obrazů si návštěvník
prochází charakteristické
rysy egyptské civilizace
od Théb až po Údolí králů.
Temná, matně osvětlená
chodba pak vede do míst,
kde čeká zážitek cesty faraona věčností. V expozici Tutanchamon RealExperience
je také výběr originálních

předmětů, jejichž prostřednictvím se seznámíte s představami starých Egypťanů
o posmrtném životě. Většina těchto vzácných artefaktů, které nejsou veřejnosti
běžně přístupné, pochází ze
sbírek Národního muzea –
Náprstkova muzea asijských,
afrických a amerických kultur. Kromě toho je k vidění
například jedinečná socha
mladého faraona zapůjčená z Musea August Kestner
v Hannoveru Nadací Fritze
Behrense.
Významným podkladem pro
multimediální část výstavy
jsou fotografie světoznámého Sandra Vanniniho,
který patří k nejuznávanějším fotografům egyptských
památek, spolupracujícím
s osobnostmi, jako je Zahi
Hawass. Vannini je rovněž
spoluautorem multimediální
expozice. Návštěvníkům je
k dispozici hlasový průvodce
v několika jazycích, a to jak

pro audiovizuální místnosti,
tak pro archeologickou sekci
s exponáty.
Výstava je zakončena částí
věnovanou profesoru Jaroslavu Černému (1898–1970), jedné z klíčových postav české
egyptologie a významnému
odborníkovi na epigrafii, který většinu svého života zasvětil studiu starověké vesnice
královských řemeslníků Dér
el-Medína. Tato sekce svým
návštěvníkům představuje
jedinečné sbírkové předměty
a archiválie související s jeho
soukromým i vědeckým životem. K vidění jsou předměty
ze sbírek, které Národní
muzeum díky Jaroslavu

Černému a jeho rodině získalo mezi lety 1937 až 2019.
Vystavena je i pravděpodobně nejstarší známá kopie
slavného staroegyptského
textu Naučení krále Amenemheta I. nebo ostrakon
(keramický střep) z 13. století př. n. l. s dopisem zachycujícím manželský svár mezi
královským řemeslníkem
Merymaatem, jeho manželkou a jeho tchyní.
Výst ava Tut a ncha mon
RealExperience je součástí oslav egyptologického
výročí a není tak jediným
výstavním projektem, který připomíná 100 let české
egyptologie. Český egyptolo-

Do / Until 31. 1. 2020

gický ústav FF UK uspořádal
výstavu ve spolupráci s Univerzitou Karlovou ve výstavních prostorách Karolina
s názvem Mezi Prahou a Káhirou. Národní muzeum
v Náprstkově muzeu zase
otevřelo v červenci letošního roku výstavu nazvanou
Na březích Nilu. Za symbolický vrchol těchto oslav lze
pak považovat plánovanou
výstavu v Národním muzeu
Sluneční králové, která se návštěvníkům otevře v příštím
roce.
Více informací o otevírací
době a vstupném naleznete
na stránkách www.nm.cz.

Historická budova Národního muzea, Václavské nám. 68, Praha 1

www.nm.cz
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ČTENÁŘSKÝ RING
Chcete se s námi a ostatními čtenáři podělit o svůj názor na téma či rozhovor,
který jste si přečetli v týdeníku 5plus2?
Napište na e-mail redakce@5plus2.cz.
Vybrané postřehy zveřejníme.

Jak se bránit mužským
predátorům
Četl jsem se zájmem na stránkách
5plus2, jak se má žena bránit muži-predátorovi, který se ji očividně chystá napadnout, případně znásilnit. Každá
žena není tak odvážná, aby nadrženého predátora odradila od „akce“. Různé chvaty a hmaty nejsou účinné, pokud nejsou uskutečněny rázně na určité úrovni. Křehké dívenky s očima poraněné srnečky jsou tak zcela bezbranné.
Proto doporučuji, aby se vnadné
mladé ženy nevydávaly na místa, kde
by mohly být napadeny neukojenými
chlapíky, oblečené do zářivě červených minišatiček s hlubokým výstřihem, sukýnkami nad kolena a vzorovanými černými punčoškami. Pohled na
takovou dívku, navíc se zdůrazněnými
rty drahou neslíbatelnou rtěnkou, má
na muže stejný účinek jako zamávání

PESTRÁ KRAJINA PETRA HAVLA

červeným šátkem před chovným býkem.
Jistě po ženách nikdo nemůže chtít,
aby se do vinárny, kavárny nebo na diskotéku oblékaly za jeptišku či muslimku. Když však odchází na rande nebo
tancovačku, musí vědět, jak se dostanou domů – zda v doprovodu muže, kterého znají, nebo zda pojedou taxíkem,
na kterého mají v kabelce peníze.
Za našich mladých let byl doprovod
slečny ze zábavy domů rytířskou povinností. Jen naprostý hňup dokázal dívce,
se kterou celý večer tančil, říct: „Tak
ahoj, to už dojdeš sama.“
Když už ženám nic jiného nezbývá,
než se na cestu domů vydat sama, ať je
připravena. Radím zachumlat se do pláštěnky, kráčet s napřaženým „pepřákem“ v ruce a v případě napadení křičet
hodně nahlas HOŘÍ!
Ne, nespletl jsem se. Průzkum konaný na jedné věhlasné americké univerzitě dokázal, že na volání o pomoc lidé téměř nereagují. Zato na zvolání
„HOŘÍ!“ pádí překotně k ohni. Není dokázáno proč, ale zřejmě proto, že se alespoň ohřejí...
Jiří Knopp
(redakčně upraveno a kráceno)

Perspektivy agrolesnictví
Petr Havel
komentátor
a zemědělský
analytik

V

souvislosti se zlepšením stavu krajiny a rozšířením pojetí
zemědělství se v poslední
době stále častěji objevuje pojem „agrolesnické systémy“. Uskutečňují se
již také první pilotní projekty.
To přitom vytváří dojem, že jde
o nějakou krajinotvornou novinku.
Ve skutečnosti byly ale agrolesnické
systémy někdejší (i u nás docela běžnou) praxí a ve světě i v Evropě jsou
běžnou praxí současnou. Již z názvu logicky vyplývá, že jde o spojení klasické zemědělské produkce a lesního hospodaření. Lesní porosty jsou součástí
zemědělské krajiny, například v podobě linií ovocných (i jiných) stromů a
dřevin, rozčleňující pole a zemědělské

pozemky. Produkce ovoce nebo i suroviny z rychlerostoucích dřevin k energetickým účelům přitom rozšiřuje
spektrum využití půdy a ekonomické
možnosti zemědělců. Pestřejší skladba
pěstovaných plodin zlepšuje také odolnost krajiny vůči klimatickým jevům.
Část zemědělců je k agrolesnickým systémům skeptická. Také proto, že povědomí o nich je zatím u nás
dost malé a redukuje se obvykle právě jen na kombinaci ovocných stromů a polí. To je ale jen výsek možností, které zahrnují třeba i chov hospodářských zvířat, nejen v porostech klasických polních plodin. Část zemědělců také považuje stromy na poli za
snížení ploch půdy k pěstování klasických plodin či za komplikaci pro zemědělskou mechanizaci.
Agrolesnictví jistě nelze aplikovat všude, ale v řadě lokalit výhody takového pojetí převažují. Je škoda, že
Česko nepřistoupilo k praktickému
uplatnění agrolesnictví dřív, zvláště
když je dotačně podporované EU.

INZERCE

Potkáme se v aplikaci!
Aplikace Olmíci je atraktivní pro své funkce
a užitečné informace.
Po zadání kódu z jogurtů Olmíci si můžete stáhnout
jednu z padesáti nejkrásnějších českých pohádek
nebo poslouchat Fandovy super vtipy.

Aplikaci pro Android si můžete stáhnout

Navíc, když budete mít štěstí, naleznete pod obalem
jogurtů Olmíci zlatou samolepku s Fandou, který
ze samolepky vyskočí a odvykládá vám vtipy osobně.
O příjemné usínání a super zábavu je tak postaráno.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 7. prosince 2019

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

7.20 O třech ztracených princeznách 7.35
O Nanynčiných koláčích 8.10 StarDance X...
kolem dokola 8.15 Gejzír 8.40 Otec Brown VII
9.30 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 O labuti 14.05 Dobro a zlo 14.35
Území bílých králů (6/7) 15.30 Babička 17.05
Hercule Poirot 18.00 Bydlet jako... rodina 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

7.05 Looney Tunes: Úžasná show (20, 21) 7.55
Show Toma a Jerryho II (4) 8.15 Stolečku,
prostři se! 9.30 Vánoční rande 11.15 Koření
12.10 Volejte Novu 12.50 Rady ptáka Loskutáka
14.05 Mise Nový domov III 15.35 Au Pair 2
aneb Pohádka pokračuje 17.20 Coco 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Astro Boy (10) 6.45 Super Wings (28)
6.55 Příhody Bolka a Lolka 7.10 M.A.S.H (130)
7.45 M.A.S.H (131) 8.15 M.A.S.H (132) 8.45
Autosalon 10.05 Moje tlustá řecká svatba 2.
Romantická komedie (USA, 2016) 11.55
Umění zločinu II (5) 13.05 Umění zločinu II (6)
14.25 Dva týdny štěstí. Filmová komedie (ČR,
1940) 16.40 Holky z porcelánu. Komedie (ČR,
1974). Hrají: D. Veškrnová, L. Kořínková,
M. Myslíková a další 18.55 Velké zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

6.00 X-Men: Nová generace (9) 6.55 Námořní
vyšetřovací služba L. A. X (22) 7.55 Top Gear III
9.10 Pevnost Boyard (7) 11.15 Re-play 11.50 COOL
Esport 12.20 Futurama VIII (12) 12.50 Simpsonovi
IX (22-25) 14.50 Futurama VIII (13) 15.10
COOLfeed 15.20 Ve jménu krále 17.45 COOLfeed
17.55 Simpsonovi X (1-4) 19.50 COOLfeed 20.00
Amazing Spider-Man 2 22.55 Santa je pořád úchyl
0.50 Killjoys: Vesmírní lovci V (2)

20.00 Sametové stopy
Politické rybičky
20.05 StarDance X... když hvězdy tančí
Jubilejní desátá řada velkolepé
taneční show. Přímým přenosem
provázejí Tereza Kostková
a Marek Eben. Kdo postoupí do
velkého finále? Podpořte svůj
hvězdný pár!
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Četník a mimozemšťané
Komedie (Fr., 1978)
23.50 Inspektor Banks IV
Přízraky. Detektivní seriál
(VB, 2015)
1.25 Rozsudek III
1.50 Sama doma
3.20 Malá farma
3.45 Zahrada je hra
4.25 Pod pokličkou
4.55 Žiješ jenom 2x
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.15 Krimi 6.40 Noviny 7.15 Policisté

v akci 8.15 Policisté v akci 9.10 Na chalupě 10.10
Nové bydlení 11.20 Kluci z bronzu 13.25 Muž na
radnici (4) 14.55 Přejděte na druhou stranu (3)
15.55 Delukse 16.55 Extrémní případy 18.00 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.10 Muž na
radnici (5) 21.20 Dr. Ludsky (9/10) 22.30 Delukse
23.30 Extrémní případy 0.40 Nová zahrada

NEDĚLE 6.50 Krimi 7.25 Noviny 7.55 Policisté

v akci 8.55 Policisté v akci 10.00 Policisté v akci
11.00 Policisté v akci 12.00 Třetí patro (5/6) 13.30
Muž na radnici (5) 14.55 Nejlepší ženská mého
života, komedie (ČR, 1968) 16.50 Na chalupě
17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.25 Temné tajemství,
dobrodružný film (N, 2011) 0.25 Na chalupě

PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 9.30 Soudní

síň – cz 10.25 Policisté v akci 11.20 Odsouzené II
(49) 12.40 Divocí koně (55, 56) 15.00 Soudní síň
16.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nejlepší
ženská mého života 22.00 Policisté v akci 23.05
Nové bydlení 0.00 Odsouzené II (49)

SÉRUM PRAVDY

FANTASY

20.20 Sedmý syn
Fantasy film
(Čína/USA/VB, 2014)
22.20 Agent bez minulosti
Akční film (N/USA, 2002)
0.30 Očista
Thriller (Fr./USA, 2013)
1.45 Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II

ÚTERÝ 10.20 Policisté v akci 11.20 Odsouzené II
(50) 12.25 Divocí koně (57) 13.45 Divocí koně (58)
14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Třetí patro (5) 21.55 Policisté v akci 23.00 Ve
jménu zákona (48) 0.05 Nové bydlení
STŘEDA 10.55 Odsouzené II (51) 12.15 Divocí

koně (59) 13.25 Divocí koně (60) 14.50 Soudní síň
15.50 Soudní síň 16.50 Policisté v akci 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Muž na
radnici (6) 21.30 Delukse 22.30 Policisté v akci
23.35 Ve jménu zákona (49) 0.40 Nové bydlení

ČTVRTEK 11.25 Odsouzené II (52) 12.30 Divocí
koně (61, 62) 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň
16.55 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Extrémní případy 21.30
Přejděte na druhou stranu (4) 22.35 Policisté v akci
23.30 Ve jménu zákona (50) 0.30 Nové bydlení
PÁTEK 9.20 Soudní síň 10.20 Policisté v akci

11.15 Odsouzené II (53) 12.25 Divocí koně (63)
13.30 Divocí koně (64) 14.50 Soudní síň 15.50
Soudní síň 16.50 Policisté v akci 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Housata 21.55
V oblacích 23.50 Policisté v akci 0.50 Nové bydlení

20.20 Česko Slovensko má talent
Finále
Vrcholný okamžik je tu!
Finále osmé série nejúspěšnější
talentové show! Již dnes
rozhodnete, kdo z finalistů
vyhraje. Sledujte ta nejlepší
čísla v přímém přenosu
a hlasujte pro své favority!
23.40 Nebezpečná rychlost 2: Zásah
Akční film (USA, 1996).
Hrají S. Bullocková, W. Dafoe,
J. Patric, C. Campová. Režie
J. de Bont
2.15 Vražedná bilance
Akční film (USA, 2018). Hrají
B. Willis, F. Grillo, J. Schaech.
Režie B. A. Miller
4.20 Umění zločinu II (5)
Ďáblův malíř 1/2. Krimiseriál
(Fr., 2018). Hrají N. Gob,
E. Gossetová, Miou-Miou.
Režie Ch. Brändströmová

Relax
SOBOTA 7.30 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Doktor z hor 11.30 Top
Relax 11.35 Teleshopping 11.55 Luxus store 15.15
Teleshopping 15.35 Teleshopping 15.55 Top Relax
16.10 Paní domu 16.40 Zvěřinec 17.10 Esmeralda
18.05 Esmeralda 19.00 Esmeralda 20.00 Esmeralda
21.00 Esmeralda 21.50 Megakoncert rádia Čas 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 7.30

Nespoutaný anděl 8.30
Nespoutaný anděl 9.30 Nespoutaný anděl 10.30
Nespoutaný anděl 11.30 Top Relax 11.35 Teleshopping
11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping 15.35
Teleshopping 16.00 Na červeném koberci 16.30
Pralinky 17.10 Esmeralda 18.05 Esmeralda 19.00
Esmeralda 20.00 Esmeralda 21.00 Esmeralda 21.50
Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 11.10 Teleshopping 11.25 Pohodové
zprávy 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping 15.35
Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Na červeném koberci 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové
zprávy 23.10 Top Relax 23.45 Luxus store

Nova Cinema
5.30 Americký ocásek 7.00 Odložené případy VII
(12, 13) 8.50 Z lásky nebo pro peníze 11.15 Batman
vs. Superman: Úsvit spravedlnosti 14.10 Raubíř
Ralf, animovaný film (USA, 2012) 16.00 Téměř
dokonalé Vánoce, komediální drama (USA, 2016)
18.15 Mimzy, dobrodružný film (USA, 2007) 20.00
Úžasňákovi, animovaná komedie (USA, 2004)
22.25 Spása, western (Belg./Dán./Švéd./VB/JAR,
2014) 0.15 Con Air, akční thriller (USA, 1997)

Prima Max
6.05 Super Wings (27) 6.25 Astro Boy (9) 6.45
Zpravodajství FTV Prima 7.50 Vítejte doma! VII (3)
8.45 Pohádky pro Emu 11.10 Ďábel nosí Pradu
13.25 Táta nebo milenec, komedie (Fr., 1991) 15.40
Motýl na rameni, drama (Fr., 1978) 17.45 Následuj
svůj sen, rodinný film (VB, 2011) 20.00 První rytíř,
dobrodružný film (USA, 1995) 22.50 Smrtící
oteplení, akční sci-fi film (USA, 2008) 0.50 Santa
je pořád úchyl, komedie (USA, 2016)

ÚTERÝ 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping

15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Paní domu 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
23.10 Zvěřinec 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping
15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Indian – Pořad o hrách 19.35 Filmové novinky
19.55 Nespoutaný anděl 20.55 Esmeralda 21.50
Esmeralda 22.50 Pohodové zprávy
ČTVRTEK 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping

15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové
zprávy 23.10 Paní domu 23.45 Luxus store

PÁTEK 11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping
15.35 Teleshopping 15.55 Nespoutaný anděl 16.55
Esmeralda 17.55 Esmeralda 18.50 Pohodové
zprávy 19.15 Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Esmeralda 21.50 Esmeralda 22.50 Pohodové
zprávy 23.10 Top Relax 23.45 Luxus store
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neděle 8. prosince 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
13.40
14.20
16.05
17.30
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.05
20.10
21.35
22.10
22.39
22.40
0.20
1.50

Zajímavosti z regionů 6.25 Střevíčky
6.35 Babička 8.10 Úsměvy Zdeňka
Zelenky 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 10.55 Hříchy pro
diváky detektivek (9/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Ty, ty, ty, Moneti!
Slunečnice
Velký případ
Přísahám a slibuji (3/4)
Adventní koncerty
České televize 2019
Herbář VII
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance X... kolem dokola
Sametové stopy
Jak si nepodělat život
168 hodin
To se ví
Výsledky losování Šťastných 10
Paní Piperová zasahuje
Inspektor Banks IV
Rozsudek III

Nova
5.55
7.20
8.10
8.30
9.45
11.30
13.20
14.45
16.45
18.50
19.30
20.20
22.25
23.00
1.10
2.35
2.55
3.55

Tlapková patrola II (7-9)
Looney Tunes: Úžasná show
(22, 23)
Show Toma a Jerryho II (5)
Paní Zima
Fantasy film (N, 2008)
Postrach Dennis o Vánocích
Komedie (USA, 2007)
Veselé Vánoce, Santo Clausi
Komedie (USA, 2001)
Sestřičky
Komediální drama (ČR, 1983)
Smích se lepí na paty
Komedie (ČR, 1986)
Taková normální rodinka
Komedie (ČR, 2008)
Hospoda (52)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Vratné lahve
Střepiny
Na odstřel
Krimidrama (USA/VB/Fr., 2009)
Sestřičky
Komediální drama (ČR, 1983)
Krok za krokem V (24)
Volejte Novu
Stolečku, prostři se!

6.10
6.40
6.50
7.20
8.35
9.05
9.35
10.40
11.55
12.50
13.35
13.50
14.15
16.30
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55

0.10
1.30
2.40

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (11)
Super Wings (29)
M.A.S.H (133)
Hitlerovi bodyguardi (13)
Prima ZOOM Svět
MotorSport
Vůně zločinu (1)
Ano, šéfe!
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Extra
Táta nebo milenec
Komedie (Fr., 1991)
Když draka bolí hlava
Pohádka (ČR/SR, 2018)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Učitelem z nouze
Romantická komedie
(USA, 2014). Hrají H. Grant,
M. Tomeiová, A. Janneyová a další
Já, Kajínek
Hitlerovi bodyguardi (13)
Vražedná bilance
Akční film (USA, 2018)

6.25 Raubíř Ralf 8.20 Kvaska 11.00 Au Pair 2 aneb
Pohádka pokračuje 12.55 Úžasňákovi 15.15
Sherlock Holmes: Jak prosté II (4-6) 18.00 Sedmý
syn, fantasy film (Čína/USA/VB, 2014) 20.00 Zimní
příběh, drama (USA, 2014) 22.20 Ďáblův advokát,
horor (USA/N, 1997) 1.00 Agent bez minulosti,
akční film (N/USA, 2002)

Prima cool
6.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (23) 7.20 Top
Gear III 8.35 Pevnost Boyard (8) 10.45 Těžká dřina
11.20 Bikesalon 11.55 Futurama VIII (13) 12.25
Simpsonovi X (1-4) 14.25 Futurama IX (1) 14.45
COOLfeed 14.55 Amazing Spider-Man 2 17.45
COOLfeed 17.55 Simpsonovi X (5-8) 19.50
COOLfeed 20.00 Útok na Bílý dům 22.50 Narcos (7)
23.55 Narcos (8) 1.00 Killjoys: Vesmírní lovci V (3)

Prima Max
6.15 Super Wings (28) 6.35 Astro Boy (10) 6.55
Zpravodajství FTV Prima 8.25 Fotr je lotr 10.45 Dva
týdny štěstí 12.50 Následuj svůj sen, rodinný film
(VB, 2011) 15.00 První rytíř, dobrodružný film (USA,
1995) 17.55 Taxi, akční komedie (USA/Fr., 2004)
20.00 Trable o Vánocích, komedie (USA, 2015)
22.15 Nebezpečná rychlost 2: Zásah, akční film
(USA, 1996) 0.55 Učitelem z nouze

pondělí 9. prosince 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VII 9.45
168 hodin 10.20 Paní Bohdana. TV
adaptace (ČR, 1969) 11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Tetinka
15.15 Milane, Milane, ať se ti nic nestane!
16.10 To je vražda, napsala VIII
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Sametové stopy
20.10 Princip slasti (9/10)
21.10 Rozsudek III
21.40 Reportéři ČT
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Kriminalista
23.20 Na stopě
23.40 Taggart
0.30 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.15
23.50
0.45
2.15
2.40
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3790)
Specialisté (44)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (597)
Odložené případy VII (14, 15)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3791)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (99)
Specialisté (45)
Expozitura (7)
Beze stopy VI
Odložené případy VII (14, 15)
Krok za krokem VI (1)
Střepiny
Co na to Češi

6.20
6.45
7.05
7.30
7.55
8.45
9.15
9.50
10.45
12.30
12.45
13.40
14.45
15.40
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.50
1.50

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (12)
Super Wings (30)
Pohádky Bolka a Lolka
Pohádky Bolka a Lolka
M.A.S.H (133)
M.A.S.H (134)
M.A.S.H (135)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Tak blízko nebi
Romantický film (N/Rak., 2004)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (15)
Jake a Tlusťoch (6)
Walker, Texas Ranger II (21)
Námořní vyšetřovací služba II (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (214)
Poklad z půdy
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Walker, Texas Ranger II (21)
Námořní vyšetřovací služba II (2)

6.50 Z lásky nebo pro peníze 8.40 Mimzy 10.30
Teleshopping 11.00 Úžasňákovi 13.25 Teleshopping
13.55 Vánoční rande 15.40 Zimní příběh 18.00
Coco 20.00 Vánoční skřítek, komedie (USA/N,
2003) 21.55 Mandolína kapitána Corelliho,
romantické válečné drama (VB/Fr./USA, 2001)
0.20 Vánoční Kameňák, komedie (ČR, 2015)

Prima cool
14.40 Cool Kids (21) 15.05 Re-play 15.40 Futurama IX
(2) 16.00 COOLfeed 16.05 Americký chopper VII (4)
17.00 Top Gear III 18.15 COOLfeed 18.25 Velké
putování Bolka a Lolka 18.45 Simpsonovi X (9-12)
20.35 Úplně debilní zprávy 20.45 Těžká dřina 21.20
Teorie velkého třesku (17) 21.50 Teorie velkého třesku
II (1) 22.15 Kurz sebeovládání (93) 22.45 Partička
23.30 COOLfeed 23.40 COOL e-sport

Prima Max
6.50 Super Wings (29) 7.05 Astro Boy (11) 7.30
Zpravodajství FTV Prima 8.45 Vítejte doma! VII
(3, 4) 10.25 Moje tlustá řecká svatba 2 12.20
Loupež století 14.15 Taxi 16.05 Trable o Vánocích
18.15 Beznadějný romantik 20.00 Přes noc třicítkou, romantická komedie (USA, 2004) 21.55
Detektiv Thorne: Ospalá dívka, krimifilm
(VB/Austr./Kan., 2010) 0.25 Útok na Bílý dům

úterý 10. prosince 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Doktor Martin VI 10.35
Vyprávěj 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 StarDance X... když hvězdy tančí
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Sametové stopy
20.10 Vyprávěj
21.05 Roznese tě na kopytech
Komedie (ČR, 2013)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Fešák Hubert
Komedie (ČR, 1984)
23.50 Taggart
0.35 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
0.20
1.10
2.45
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3791)
Specialisté (99)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (598)
Odložené případy VII (16, 17)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3792)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (937)
Víkend
Expozitura (8)
Beze stopy VI
Odložené případy VII (16, 17)
Krok za krokem VI (2)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (598)

6.25
6.50
7.10
7.50
8.45
9.15
9.45
10.40
12.30
12.40
13.40
14.40
15.40
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.45
22.40
23.50
0.45
1.45
2.40

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (13)
Super Wings (31)
Pohádky Bolka a Lolka
M.A.S.H (135)
M.A.S.H (136)
M.A.S.H (137)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Rodný statek
Romantický film (N/Rak., 2006)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (16)
Jake a Tlusťoch (7)
Walker, Texas Ranger II (22)
Námořní vyšetřovací služba II (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (111)
Marta
Vůně zločinu (2)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger II (22)
Námořní vyšetřovací služba II (3)
Jake a Tlusťoch (7)

5.00 Téměř dokonalé Vánoce 7.15 Odložené případy
VII (14, 15) 9.05 Au Pair 2 aneb Pohádka pokračuje
11.30 Zimní příběh 14.20 Vánoční skřítek 16.10
Smích se lepí na paty 18.05 Taková normální
rodinka 20.00 E. T. mimozemšťan, sci-fi film (USA,
1982) 22.10 Čelisti: Pomsta, thriller (USA, 1987)
23.55 Očista, thriller (Fr./USA, 2013)

Prima cool
12.25 Simpsonovi X (9-12) 14.25 Teorie velkého třesku
(17) 14.50 Teorie velkého třesku II (1) 15.20
Futurama IX (3) 15.40 COOLfeed 15.50 Americký
chopper VII (5) 16.50 Top Gear III 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi X (13-16) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Partička XXL 21.45 Teorie velkého třesku II
(2, 3) 22.45 Kurz sebeovládání (94) 23.10 Partička
23.55 COOLfeed 0.00 Americký chopper VII (5)

Prima Max
7.10 Super Wings (30) 7.25 Astro Boy (12) 7.45
Zpravodajství FTV Prima 9.00 Vítejte doma! VII
(4, 5) 10.45 Záhada Hailey Deanové: Smrtící láska
12.25 Když draka bolí hlava 14.25 Beznadějný
romantik 16.10 Přes noc třicítkou 18.10 Vraždy
podle Solveig 20.00 Proud času, sci-fi film (USA,
2003) 22.20 Pláž, dobrodružné drama (USA/VB,
2000) 0.45 Detektiv Thorne: Ospalá dívka

středa 11. prosince 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tetinka. Rodinný film
(ČR, 1977) 10.20 Televarieté 11.25 AZ-kvíz 11.50 StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechnopárty
14.45 Fešák Hubert
16.10 To je vražda, napsala VIII
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 StarDance X... kolem dokola
20.10 Sametové stopy
20.15 Den, kdy nevyšlo slunce
Detektivní film (ČR, 2001)
21.40 Sebemilenec
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Pane, vy jste vdova!
0.50 AZ-kvíz
1.20 Máte slovo s M. Jílkovou
2.20 Dobré ráno

Nova
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
0.15
1.05
2.40
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3792)
Ordinace v růžové zahradě 2 (937)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (599)
Odložené případy VII (18, 19)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3793)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Mise Nový domov III
O 10 let mladší II
Expozitura (9)
Beze stopy VI
Odložené případy VII (18, 19)
Krok za krokem VI (3)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (599)

6.20
6.45
7.05
7.50
8.45
9.15
9.45
10.40
12.30
12.40
13.40
14.40
15.40
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
0.45
1.45
2.40

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (14)
Super Wings (32)
Pohádky Bolka a Lolka
M.A.S.H (137)
M.A.S.H (138)
M.A.S.H (139)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Cornwallská romance
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (17)
Jake a Tlusťoch (8)
Walker, Texas Ranger II (23)
Námořní vyšetřovací služba II (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (215)
Show Jana Krause
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Walker, Texas Ranger II (23)
Námořní vyšetřovací služba II (4)
Jake a Tlusťoch (8)

6.05 Odložené případy VII (16, 17) 7.55 Sherlock
Holmes: Jak prosté II (4-6) 11.15 Veselé Vánoce,
Santo Clausi 13.35 Coco 15.35 Sedmý syn 17.40
Gorily v mlze, životopisné drama (USA, 1988)
20.00 Věčně tvá nevěrná, komedie (ČR, 2018)
21.55 Soumrak mrtvých, komedie (VB/Fr., 2004)
23.45 Na odstřel, krimidrama (USA/VB/Fr., 2009)

Prima cool
12.15 Futurama IX (3) 12.45 Simpsonovi X (13-16)
14.40 Teorie velkého třesku II (2, 3) 15.35 Futurama
IX (4) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký chopper VII
(6) 17.00 Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi X (17-20) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku II (4-7) 22.10 Kurz sebeovládání (95) 22.40 Prima Partička 23.30 COOLfeed
23.40 Americký chopper VII (6) 0.40 Prima Partička

Prima Max
7.50 Super Wings (31) 8.05 Astro Boy (13) 8.30
Zpravodajství FTV Prima 9.50 Vítejte doma! VII
(5, 6) 11.30 Učitelem z nouze 13.35 Vraždy podle
Solveig 15.25 Proud času, sci-fi film (USA, 2003)
17.45 Holičství 3: Nový sestřih, komedie (USA,
2016) 20.00 Netvor, romantické drama (USA, 2011)
21.45 Poltergeist, horor (USA, 2015) 23.40 Pláž,
dobrodružné drama (USA/VB, 2000)

čtvrtek 12. prosince 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala VIII
9.45 Výhra 10.05 Všechno, co mám
ráda 10.30 Vyprávěj 11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Úsměvy Kateřiny Macháčkové
14.35 Otec Brown VII
15.20 Doktor Martin VI
16.10 To je vražda, napsala VIII
17.00 Všechno, co mám ráda
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance X... kolem dokola
20.05 Sametové stopy
20.10 Vyprávěj
21.05 Nepodepsaný knoflík
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Rozsudek III
23.05 Taggart
23.55 Kriminalista
0.55 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.05
0.00
1.45
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3793)
O 10 let mladší II
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (600)
Odložené případy VII (20, 21)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3794)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (938)
Život ve hvězdách
Nico – víc než zákon
Akční film (USA/HG, 1988)
Odložené případy VII (20, 21)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II
Co na to Češi

6.25
6.50
7.10
7.25
7.50
8.45
9.15
9.45
10.40
12.30
12.40
13.40
14.40
15.40
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
1.50

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (15)
Super Wings (33)
Pohádky Bolka a Lolka
Pohádky Bolka a Lolka
M.A.S.H (139)
M.A.S.H (140)
M.A.S.H (141)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Nad oblaky
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (18)
Jake a Tlusťoch (9)
Walker, Texas Ranger II (24)
Námořní vyšetřovací služba II (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (112)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Walker, Texas Ranger II (24)
Námořní vyšetřovací služba II (5)

5.55 Postrach Dennis o Vánocích 7.40 Odložené
případy VII (18, 19) 9.30 Vánoční skřítek 11.50
Gorily v mlze 14.55 Americký ocásek 2 16.25 Věčně
tvá nevěrná 18.20 Pouto mlčení 20.00 Sebevražedný oddíl 22.25 Labyrint mysli, mysteriózní
drama (Fr./Šp./VB/USA, 2013) 0.15 Tenký led,
komedie (USA, 2011)

Prima cool
12.15 Futurama IX (4) 12.40 Simpsonovi X (17-20)
14.35 Teorie velkého třesku II (6, 7) 15.30 Futurama IX
(5) 15.50 COOLfeed 15.55 Americký chopper VII (7)
16.55 Top Gear IV 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi
X (21-23) 19.45 Simpsonovi XI (1) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého
třesku II (8, 9) 22.20 Kurz sebeovládání (96) 22.50
Policajt v Beverly Hills 0.55 Americký chopper VII (7)

Prima Max
6.25 Super Wings (32) 6.40 Astro Boy (14) 7.05
Zpravodajství FTV Prima 8.10 Vítejte doma! VII
(6, 7) 9.55 Záhada Hailey Deanové: Smrtící láska
11.40 Fotr je lotr 13.45 Holičství 3: Nový sestřih
15.55 Netvor 17.40 Jeden a půl rytíře, komedie
(N, 2008) 20.00 Rozpuštěný a vypuštěný,
komedie (ČR, 1984) 21.35 Neúplatní, krimifilm
(USA, 1987) 23.55 Poltergeist, horor (USA, 2015)

pátek 13. prosince 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VIII 9.45 Oheň 10.05 Přísahám
a slibuji (3/4) 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance X... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Na stopě
12.55 Reportéři ČT
13.40 Cestománie
14.10 Dokonalý muž, dokonalá žena
14.35 Výsledek testu
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.05 StarDance X... kolem dokola
20.10 Sametové stopy
20.15 Šťastný smolař
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.15
1.25
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3794)
Ordinace v růžové zahradě 2 (938)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (601)
Odložené případy VII (22)
Mentalista (1)
Dr. House (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3795)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Harry Potter a kámen mudrců
Dobrodružný rodinný fantasy
film (USA/VB, 2001)
Doom
Horor (USA/ČR, 2005)
Odložené případy VII (22)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II

6.25
6.50
7.10
7.25
7.50
9.45
10.40
12.30
12.40
13.40
14.40
15.40
16.30
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.45
0.30
1.25
2.20
3.20

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (16)
Super Wings (34)
Pohádky Bolka a Lolka
Příhody Bolka a Lolka
M.A.S.H (141-143)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Kouzelné léto
Romantický film (N/Rak., 2006)
Polední zprávy
Policie Hamburk IX (19)
Jake a Tlusťoch (10)
Walker, Texas Ranger III (1)
Námořní vyšetřovací služba II (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Jeho fotr, to je lotr!
Komedie (USA, 2004)
Mise Condor
Akční film (USA, 2016)
Walker, Texas Ranger III (1)
Námořní vyšetřovací služba II (6)
Jake a Tlusťoch (10)
Prostřeno!

6.40 Pouto mlčení 8.25 Odložené případy VII
(20, 21) 10.15 Looney Tunes: Králíkův útěk 11.40
Teleshopping 12.10 Věčně tvá nevěrná 14.00
Teleshopping 14.35 Malí uličníci 16.00 E. T. mimozemšťan 18.10 Kouzelníci, komedie (USA, 2013)
20.00 Vánoční koleda, animovaný film (USA,
2009) 21.55 Zjizvená tvář, drama (USA, 1983)

Prima cool
10.10 Americký chopper VII (7) 11.10 Autosalon
12.20 Futurama IX (5) 12.45 Simpsonovi X (21-23)
14.15 Simpsonovi XI (1) 14.45 Teorie velkého třesku
II (8, 9) 15.35 Futurama IX (6) 15.55 COOLfeed
16.00 Americký chopper VII (8) 16.55 Top Gear IV
18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XI (2-5) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Ve jménu krále 2 22.15
Hrozba z nebes 0.00 Americký chopper VII (8)

Prima Max
8.15 Super Wings (33) 8.30 Astro Boy (15) 8.50
Zpravodajství FTV Prima 10.25 Vítejte doma! VII
(7, 8) 12.05 Beznadějný romantik 13.50 Jeden a půl
rytíře 16.10 Záhada Hailey Deanové: Vražedná
pozůstalost 17.50 Sexy botky, komedie (VB/USA,
2005) 20.00 Chyťte zloděje, krimifilm (USA, 1955)
22.10 Policajt v Beverly Hills, akční komedie (USA,
1984) 0.15 Neúplatní, krimifilm (USA, 1987)

30 6. prosince 2019

Česká republika

Pštros na talíři

FOTO | FTV PRIMA

Soutěžní Prostřeno! v Moravskoslezském kraji
ČR | V pořadu Prostřeno! se na severu
Moravy jako první k plotně postaví Tomáš (48 let). Španělské menu nachystá
proto, že tam prožil část života. Jenže
za studena podávaná polévka gazpacho
bude pro soupeře studená až moc.
V úterý hosty k sobě domů pozve Monika (41). Žije s partnerkou a synem.
Menu se zdá spoupeřům dost obyčejné,
večeři vylepší až dortík Paříž.
Ve středu se předvede Vojtěch (20).
Navaří Itálii: bruschettu, brokolicový
krém, maso s pepřovou omáčkou a tiramisu. Když dolévá víno, má ruku za
zády jako profesionál.
Čtvrteční menu sestaví maminka na
mateřské dovolené Martina (38). Jako
hlavní chod připraví pštrosí steak. A právě kolem něj se bude hodně diskutovat
– prso, nebo stehno, a proč vůbec dělat
pštrosa? Na to, jak je to maso drahé, si
hosté nepochutnají.
Jako poslední se se k plotně postaví
australský emigrant Zdeněk (66). Chystá thajskou smaženou rýži, maďarskou

gulášovou polévku, vídeňský řízek s
moravským bramborovým salátem a
australský zákusek. Projeví se mezi soupeři česká závist? A kdo vyhraje 60 tisíc? Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17.50 hodin.
(kot)

Pštrosí steak s fazolkami a brambory
Ingredience: 250 g
pštrosího
masa na porci, snítka
rozmarýnu,
3 stroužky
česneku, 1/2 sklenice olivového oleje,
sůl, pepř. Na fazolky: 500 g mražených
fazolek, 3 větší cibule, 1/2 másla, bylinková sůl, sójová omáčka, pepř. Smetanové brambory: 1 kg brambor, 3 větší
cibule, 1/2 másla, smetana ke šlehání,
100 g tvrdého sýru, sůl. Postup – pštrosí steak: Plátky masa osolíme, opepříme, potřeme rozmačkaným česnekem,
dáme do mísy, zalijeme olivovým olejem, přidáme rozmarýn a pořádně rukou propracujeme – necháme odležet.
Pak opečeme z každé strany na pánvi

La paella Catalana de Carne
Ingredience:
250 g kuřecích stehen,
250 g králičích kousků,
250 g krůtího
masa, 350 až
400 g rýže na
paellu, 1 červená cibule, 1 žlutá cibule,
1 zelená paprika, česnek, směs koření
na paellu nebo šafrán, 1 l vývaru, sůl,
pepř. Postup: Cibuli pokrájíme a
osmahneme, poté přidáme kousky
masa, papriky, okořeníme a nakonec přidáme česnek. Po osmahnutí zalijeme vývarem, zasypeme rýží a vaříme, dokud
nezměkne.

asi tři minuty. Poté přendáme na plech
na pečicí papír a pečeme ještě v rozpálené troubě tak dlouho, jak má kdo rád
maso propečené. Mělo by stačit deset
minut. Fazolky: V osolené vodě si předvaříme fazolky – stačí tři minuty. V pánvičce orestujeme cibulku s máslem dozlatova, přidáme uvařené fazolky, bylinkovou sůl, pepř, sójovou omáčku a dusíme asi deset minut. Smetanové brambory: Oloupané brambory uvaříme do
poloměkka. Na pánvičce si orestujeme
nakrájenou cibulku dozlatova s máslem. Uvařené brambory nakrájíme na
plátky. Do zapékací misky postupně naskládáme ve vrstvách – plátky posolených brambor, smaženou cibulku s máslem, poslední vrstvou jsou brambory.
Zasypeme nastrouhaným sýrem a nakonec zalijeme šlehačkou. Vše dáme gratinovat do trouby na půl hodiny.

INZERCE

Operátor výroby s 6 týdny dovolené,
Valeo Žebrák Nástupní mzda 21 150
Kč hrubého, bonusy a příplatky až 5 500 Kč
měsíčně, 6 týdnů dovolené, příspěvek na
penzijní připojištění 5 % z hrubé mzdy,
firemní kantýna, svozová doprava. Napište
na: martina.pochova@valeo.com tel.: 319
800 113 www.valeo.cz

Doprava, logistika
Picker, fix 24.000Kč, práce od 8 do 16:30

24 000 - 24 000 Kč / měsíc

Manažer logistiky
Skladový operátor DHL Jirny

Valeo

26 000 - 28 000 Kč / měsíc

Specialista logistiky

Více na www.jobdnes.cz/detail/WK1NL7

Plá
č ý b
i l
Více na www.jobdnes.cz

Stavebnictví, projekce, architektura

Reality

á

b

Projektant pozemních staveb

Stavbyvedoucí - Praha a Středočeský kraj

30 000 - 49 990 Kč / měsíc

Junior Project Manager

Rozpočtář pozemních staveb

25 000 - 45 000 Kč / měsíc

Specialista certifikací budov a auditů budov LEED / BREEAM s AJ

Realitní makléř/ka - Klatovy

25 000 - 50 000 Kč / měsíc

Projektant TZB (UT, chlazení, VZT)

Výrobní přípravář - pozemní stavby

30 000 - 55 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?
Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

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

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

Česká republika

Modlitbu za Gotta
psal při sklence,
přiznal duchovní
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Fritzmeier s.r.o.
Tovární 592/3
682 01 Vyškov - Pøedmìstí
www.fritzmeier.cz

Zbigniew Czendlik na své faře v
Lanškrouně.
FOTO | RADEK KALHOUS
ČR | Kněz Zbigniew Czendlik (55 let)
promluvil o posledním rozloučení se
zpěvákem Karlem Gottem († 80). „Modlitbu na rozloučenou pro zádušní mši
jsem psal tak, aby to co nejvíce korespondovalo s jeho osobností,“ prozradil
v rozhovoru pro pořad Top Star.
Zbigniew Czendlik nebyl blízkým
Gottovým přítelem, duchovně si prý
však byli velmi blízcí. „Dostal jsem pozvání z arcibiskupství a byl jsem osloven, jestli bych nemohl udělat takový
závěr toho pohřbu a vyprovodit pana
Karla Gotta,“ popisuje římskokatolický
kněz. Reagoval prý tak, že roli přijme
za podmínky, že závěrečnou modlitbu
bude moci sám napsat tak, aby to korespondovalo s osobností Karla Gotta.
Text připravoval tak, že si dal víno a
zasedl k počítači. „Z jedné strany jsem
si dal knížku, kde jsem viděl tradiční
modlitbu, a řekl jsem si, že takhle to nechci. Z druhé strany jsem si pak dal text
písně Srdce nehasnou a řekl jsem si:
Takto to bude,“ pokračuje.
Czendlik přiznává, že při zádušní mši
měl trému a hned v úvodu čtení modlitby se v katedrále sv. Víta prý dokonce
lehce zakoktal.
Zbigniew Czendlik přemýšlel i o
tom, jak by si řeč napsal sám Gott. „Jednou se ho zeptám, jak se mu ta modlitba
líbila a jestli to odpovídalo tomu jeho
duchu a pocitu. To byl můj hlavní
záměr, aby to korespondovalo s Karlem
Gottem. V té modlitbě jsem chtěl polidštit Boha i Gotta. Tak jako je Bůh pro
spoustu lidí někdo hrozně vzdálený, tak
i ten Karel byl pro někoho hrozně vzdálený a někdy až příliš na člověka zbožňovaný,“ míní. S Karlem Gottem prý
osobně o víře v Boha nikdy nemluvil.
„S ním nebylo potřeba o těchto věcech
mluvit. Já si myslím, že víra je něco intimního a o intimních věcech moc nemluvíme. Většina empatických lidí to
přesto musela cítit z těch Karlových písniček, zvlášť v poslední době, že tam ta
víra je,“ dodává Czendlik.
(sub)

www.5plus2.cz
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Karel
Gott
září dál
v jižních
Čechách.
V graffiti
Na zdi u stezky spojující
sídliště Vltava a Pražské
sídliště v Českých
Budějovicích přibyl portrét
Karla Gotta. Autorem je
umělec s pseudonymem
Jack Reyes. Výtvarníci zde
mohou legálně tvořit
graffiti.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

INZERCE

Klub plavecké školy
Krokodýl Brno nabízí:
- Plavání dětí od 5 let
- Základní a zdokonalovací plavání
- Kondiční plavání i pro dospělé
- Výkonnostní a závodní plavání
Plaveme na bazénech:
Tesla, Ponávka, Lužánky, Kraví hora, Kohoutovice a ZŠ Herčíkova

Pořádáme akce pro děti i mimo bazén - např. v zimě pobyty
na horách, v létě stanový tábor apod.

Střední škola F. D.Roosevelta Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 11

Stoprocentně bezbariérová škola

www.ssfdr.cz

Jsme brněnská střední škola s více jak šedesátiletou tradicí... Sídlíme v nové bezbariérové budově na ulici Křižíkova 11 v Králově Poli. Nabízíme řadu vzdělávacích oborů
– můžete u nás studovat obchodní akademii nebo obchodní školu, můžete se vyučit
elektromechanikem, košíkářem, brašnářem, zahradníkem, tkalcem... Vzděláváme žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, pro je u nás samozřemostí individuální přístup,
proto máme malé třídní kolektivy. Naši žáci píší školní časopis, tančí ve školní skupině,
navštěvují dramatický kroužek, účastní se sportovních soutěží, Studentských voleb i jiných zajímavých projektů, jezdí na exkurze a veletrhy... Nejen to je Rooseveltka – přesvědčte se na facebooku@rooseveltka1954!

Přihlášky je možné podávat prostřednictvím
elektronických přihlášek na http://www.plavanikrokodyl.cz/

tel.: 737 833 651 (Jiřina Cvrčková)
tel.: 606 454 352 (Ing. Zdeňka Šamánková)
e-mail: info@plavanikrokodyl.cz, www.plavanikrokodyl.cz

pátek 13. 12. 2019 s Vánoční prodejní výstavou
pondělí 13. 1. 2020
Střední škola F. D. Roosevelta
sobota 25. 1. 2020
Křižíkova 1694/11, 612 00 Brno-Královo Pole
pátek 14. 2. 2020
telefon: 539 086 672, 607 088 031, e-mail: skola@ssfdr.cz
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„Maloval jsem
Jurský park“

PRODEJNÍ TRHY
8. 12. 2019

v neděli
na letišti ve Vyškově.
Další termín: 15. 12. 2019
Těšíme se na Vás v neděli od 8.00 do 12.00 hod.
Informace:
www.aeroklubvyskov.cz | tel.: 775 557 811

Jeden z nejlepších světových malířů pravěku
Jan Sovák bývá označován jako novodobý Zdeněk
Burian. Oceňují ho vědci a nyní i rodné město.

European Data Project s.r.o.
Pro naše závody v Rousínově
a Komořanech hledáme vhodné
kandidáty/kandidátky na pozice:

Výtvarník Jan Sovák, který žije v Kanadě, získal čestné občanství města Tábor, kde se před 66 lety narodil.
FOTO | MARTIN FROUZ
LUKÁŠ MAREK
ČR | Jan Sovák, šestašedesátiletý rodák
z jihočeského Tábora, je ve světě uznávaným výtvarníkem. Specializuje se na pravěk, dinosaury a podobně. Nejvíce proslul jako autor ilustrací sci-fi románu Michaela Crichtona Jurský park, podle kterého vznikl slavný film Stevena Spielberga. Je však mimo jiné i výtvarníkem řady
televizních a filmových dokumentů vysílaných na Discovery Channels či National Geographic.
V roce 1982 emigroval spolu s manželkou, krasobruslařkou Danielou Jeriovou,
přes švýcarský Curych do Kanady.
Když se nyní Jan Sovák dozvěděl, že
by se měl stát čestným občanem města
Tábora, nejdříve skromně uvažoval,
zda si něco takového vůbec zaslouží.
„To byla první otázka, kterou jsem si
kladl, jestli jsem udělal dost na to, aby
mi byla taková pocta dána,“ uvedl Sovák. Ten bývá označován jako novodobý Zdeněk Burian. V Táboře navštěvoval lidovou školu umění, kde ho vedl akademický malíř Karel Valtr. Absolvoval
Střední průmyslovou školu keramickou
v Bechyni, vystudoval obor chovatelství
koní na Vysoké škole zemědělské.
Návrat do rodného města si užil. „Je
nádherné být opět v Táboře po tak dlouhé době. Čestné občanství si dám někam
na hezké místečko. Město se mi pořád
líbí, a kdo ví, třeba tady budu jednou
opět bydlet,“ sdělil malíř.
Výtvarník ilustroval například publikace Velcí dinosauři (1994), Svět pravěku

(2001), Pravěké obludárium (2009), Příběh života (2018) a další. Je uměleckým
ředitelem filmového studia Maya či uměleckým ředitelem historické společnosti
Calgary Founders Society. Don Lessem,
americký paleontolog a spolupracovník
slavného režiséra Stevena Spielberga, o
Janu Sovákovi řekl: „Jan je jeden z nejlepších malířů pravěku, je absolutně ojedinělý v zachycení a vyjádření děje. Dokáže zachytit útok dinosaura nebo vyjádřit strach zvířete ze šavlozubého tygra, a
to vše při zachování vědecké autentičnosti a faktů.“ Sovák je také více než 25 let
spolupracovníkem Národního muzea v
Praze a podílel se na jeho nedávné rekonstrukci. Držel odborný dozor nad všemi
paleontologickými modely.

Automechanik, brusič,
konstruktér, stolař,
elektrikář, vrátný, montážní
pracovník, technik kontroly
(vyhl. 50), projektant
pozemních staveb
a právník.
p
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Váš dobrý soused

AKCE platí

od 4.12. do 31.12.2019

é
Kaštany ledové
45 g

1990

990

Medvědi mají
nová jména
Pár dvouletých medvíďat ve výběhu krumlovského
zámku má za sebou křest, při němž dostal nová
jména po slavných Rožmbercích: Vilém a Polyxena.

100 g = 22 Kč

Poctivá
P
oct
ctivá Majonéza
Ma
225 ml
100 ml = 8,84 Kč

2390

é
Pomazánkové
200 g
tradiční natur 200

2990

100 g = 11,95 Kč

Šlehačka
a
250
0g
ve spreji 25

100 g = 11,96 Kč

14990

Šunka od kosttii
výběrová 1 kg

3490

2990

Hello
ome
eranč
100% pom
pomeranč
1l

Baterie Alkalická
AAA/1,5V 4 ks,
ká
k
á microtužková
i
t žk
k
Baterie Alkalická tužková AA/1,5V 4 ks
1 ks = 8,73 Kč

Realizace: AKON Česká republika, s.r.o. | Bayerova 16, 602 00 Brno | tel./fax: 548 211 210 email: info@akon.cz | www.akon.cz
Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. | Právo na opravu případných skových nebo jiných chyb je vyhrazeno.

Dvouletí medvědi hnědí se do Českého Krumlova dostali poté, co je zabavila Česká inspekce životního prostředí dovozci, který pro jejich import z Ruska neměl potřebná povolení.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
LUDMILA MLSOVÁ
ČR | V polovině prázdnin dorazili do
medvědária na zámku v Českém Krumlově jako Máša a Arno, tradiční Medvědí Vánoce tu však už budou slavit coby
Polyxena a Vilém.
Medvědář Jan Míša Černý se od začátku netajil tím, že chlupáče narozené
v Rusku brzy přejmenuje. A to také udělal. Pozval kmotry, nechal udělat oficiální křestní listy i upéct velké dorty s novými jmény medvíďat. V medvědím výběhu nachystal i řádné porce čerstvého
ovoce a zeleniny a uspořádal křest.
„Za posledních třicet let žilo v zámeckém příkopu šestnáct medvědů a v posledních letech se přikláníme k tradičním jménům rožmberské éry, kdy tu začala slavná tradice chovu živých medvědů,“ uvedl krumlovský kastelán Pavel
Slavko s tím, že pro nové přírůstky vybírají jména šlechtických párů. Polyxena
z Pernštejna byla čtvrtou manželkou Viléma z Rožmberka. Když medvědář pustil mláďata k nachystaným dortům, samec jen olízal med na jejich povrchu a
dal přednost procházce v rozlehlém výběhu. Mlsná medvědice zkoušela dobrotu ze všech stran. Od čerstvých jahod,
borůvek a šlehačky až po piškot. „Mám
radost, jako kdybych křtil vlastní děti.
Když sem přijeli, byli poloviční. Teď
má medvěd 2,5 metráku a medvědice

170 kilo,“ popsal Černý. Medvědí štěstí
a medvědí sílu popřáli mrštným a zvídavým chlupáčům i jejich kmotři. Kopii
křestního listu Polyxeny si z Krumlova
odvezl majitel známé pražské restaurace a hotelu U Medvídků Jan Göttel.
„S Honzou Černým se známe asi dvacet let a celou dobu přispíváme na stravu zámeckých medvědů. A díky tomu
jsem byl poctěn, že jsem se mohl stát
kmotrem nových medvídků. Viděl jsem
je až teď. Je to úžasný zážitek. Tím, že
jsme se stali kmotry, je to pro mě závazek, že budu medvědy podporovat i nadále,“ svěřil se Göttel.
Kmotry Viléma jsou zase pražští
právníci Milena Hanzalová a Jan Dokoupil, kteří už 25 let kupují krumlovským chlupáčům okolo 300 až 400 kilogramů medu a osobně jim oblíbenou
sladkou pochoutku vozí. „Med je základem všeho, dostávají ho za odměnu.
Jako další dobrůtky mají hroznové
víno, jogurty a piškoty,“ vypočítal
krumlovský medvědář, který čeká na
rozbor DNA svých nových svěřenců.
Zajímá ho, zda jsou to sourozenci
a z jaké oblasti pocházejí. Přitom se neobává, že míšové nebudou slyšet na
nová jména. „Říkám jim Vili a Poly už
dva měsíce a slyší na to. U medvěda
vždycky musíte říct kratší tvar, ne celé
jméno, u šelmy je většinou důležitý hlasový kontakt,“ zjistil Jan Míša Černý.

Passat Variant

Operativní leasing pro podnikatele

6 589 Kč

bez DPH měsíčně

Řídí se zkušeností.
Ve svých 46 letech už ví, na čem opravdu záleží. A proto vám nový Passat Variant přináší inovativní světlomety s technologií LED-Matrix,
stálé online připojení a řadu vyspělých asistenčních systémů. Ať už cestujete za prací, nebo vezete rodinu, nový Passat Variant vám chce
usnadnit nejen jízdu, ale i každodenní život.
Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Passat Variant Bussines 1,5 TSI 110 kW v ceně 492 562 Kč. Cena vozu po slevě v akci OLIN+. Doba pronájmu
48 měsíců a nájezd 1 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 6 589 Kč bez DPH. Tato nabídka platí pouze pro podnikatele. Splátka obsahuje
záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčasti. Tato indikativní nabídka není
nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o., a druhou stranou
závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,1–7,1 l / 100 km, 108–163 g/km. Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

AUTO – BAYER, s.r.o.

24/201
9

Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122-3, www.autobayer.cz, e-mail: osobni.vw@autobayer.cz

Výběr z akční nabídky
od 4. 12. do 31. 12. 2019

B O S KO V I C E

obsah
masa

92

Amálka
šunka nejvyšší jakosti
MP KRÁSNO

%

1690

cena za 100 g

Máslo 250 g
Moravia
cena platí do 15. 12. 2019

3990
159,60 / 1 kg

Čokoláda 100g
Na vaření
Orion

COOP.
VŠECHNO DOBRÉ

Lihovina 0,5 l
Božkov
Original 37,5%

109,218,- / 1 litr

Pivo 0,5 l
Starobrno
Medium
světlý ležák

990

19,80 / 1 litr

VYUŽIJTE DALŠÍ NABÍDKU ZBOŽÍ ZA AKČNÍ CENY NA NAŠICH PRODEJNÁCH

1590
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Jihomoravský kraj

Kostely rozezní jazzová mše
V prosinci čeká katedrálu
svatého Petra a Pavla
v Brně a farní kostel ve
Valticích znovuuvedení
Jazzové mše Jaromíra
Hniličky.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
VALTICE, BRNO | Jsou to již tři roky,
kdy Brno opustil trumpetista a skladatel
Jaromír Hnilička. K připomenutí jeho
památky na den přesně, tedy 7. prosince, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích znovu zazní jeho
nejzásadnější dílo – Jazzová mše. Druhý vzpomínkový koncert se pak uskuteční v brněnské katedrále sv. Petra
a Pavla 10. prosince. Zavzpomínat přijdou nejen hudební osobnosti z Hniličkova nejbližšího okolí, ale i umělci, které on v životě inspiroval.
Jaromír Hnilička byl trumpetista orchestru Gustava Broma, učitel, kolega,
hudební experimentátor, vynálezce, milovník žen a dobrého humoru. Za svůj

život získal mnoho podobných titulů.
Ovšem jeden bude přetrvávat věčně.
Byl to především vynikající skladatel.
Jeho dílo Jazzová mše se dočkalo nejen celorepublikového, ale i mezinárodního uznání.
Jako první jazzová mše, která kdy
byla na starém kontinentu napsaná, obdržela děkovný dopis z papežské kanceláře Jana Pavla II.
V roce 2008 z iniciativy Josefa Buchty, bandleadera B-Side Bandu, byla
mše rozšířena a široké veřejnosti nově
představena. „Jazzová mše mě provází
mým hudebním životem. Na JAMU
jsem o ní psal dokonce i diplomovou
práci. Možná už v té době ve mně zrála
myšlenka ji rozšířit o komorní orchestr
a v podstatě dopracovat. Hodně jsem na
Jardu tlačil, aby tak učinil. Nebylo to
jednoduché, ale povedlo se. V roce
2008 proběhla v bazilice na Starém
Brně obnovená světová premiéra a následovalo turné po moravských kostelech, které provázelo obrovské nadšení
diváků. Jardovi se povedlo propojit tři
rozdílné světy v jeden kompaktní celek.
Jazzový big band, klasický orchestr
a pravoslavné sbory,“ popisuje Buchta.

Hniličkovy sólové trubky se pro tyto
dva vzpomínkové večery ujme slovenský rodák Juraj Bartoš. Kapelník
a trumpetista Bratislava Hot Serenaders a Melody Makers Ondřeje Havelky. Bigbandových partů se stejně jako
tehdy před lety opět zhostí B-Side
Band, který doplní komorní orchestr
složený z muzikantů brněnské filharmonie. Pravoslavné sbory bude i letos zpívat Ars Brunensis Chorus. To vše pod
taktovkou dirigenta Dana Kalouska.
Verše, které budou krásným pojítkem
mezi jednotlivými částmi, přednese herec Městského divadla a moderátor Zdeněk Junák.
Zavzpomínat přijdou nejen hudební
osobnosti z Hniličkova nejbližšího okolí, ale i umělci, které v životě inspiroval.
„Architektonické památky stojí a stát
budou, ale živé umění se musí hrát, aby
se nezapomnělo. Je to výjimečné dílo,
které je hodno široké pozornosti. 7. prosince 2016 nás Jaromír Hnilička opustil. Na den přesně jsme se rozhodli jeho
mši znovu uvést a připomenout světu.
Budu rád, když se vzpomínky na Jaromíra a jeho dílo stanou tradicí,“ doplňuje Josef Buchta.

Jaromír Hnilička se do povědomí
pamětníků zapsal jako prvotřídní
trumpetista, ale také jako aranžér
a zejména skladatel. FOTO | ARCHIV
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Mueller se těší na dceru a trhy
Návrat Petera Muellera
do sestavy Komety Brno
se rychle blíží. Z Ameriky,
kde si léčil zraněné
rameno, se hvězdný
útočník vrátil už jako
dvojnásobný otec.

kteří pracovali s týmem Colorada Avalanche. Když jsem tam hrál, navázal
jsem vztah s lékaři z klubu, takže jsem
jim zavolal a oni byli hned v obraze.
Díky tomu jsem neztratil žádný čas, přistál jsem v Denveru a hned další den už
jsem s nimi byl v osobním kontaktu. Pracovali jsme na tom do úmoru, aby se
moje zranění vyléčilo.

JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Na internetu sledoval každý
zápas hokejistů Komety. Pracoval na vyléčení svého ramene. A do rodiny přivítal nově narozenou dceru. Je toho dost,
co útočník Peter Mueller v americkém
Denveru stihl od poloviny října, kdy
pro zranění vypadl ze sestavy Komety.
„Především jsem domů letěl absolvovat rehabilitaci, abych byl co nejdřív
zpět na ledě. Jsem více než šťastný, že
jsem zase v Kometě a celkově v Brně,“
pravil 31letý Američan.
Rodinu jste zatím nechal v USA?
Ano, na nějakou dobu tomu tak je,
a jakmile bude všechno v pořádku, tak
v příštích dvou týdnech se přesunou do
Brna všichni. Máme čerstvě narozenou
dceru, pořád je to neuvěřitelný pocit,
moc se na ně těším. Budeme v Brně, zajdeme na trhy a vrátíme se k našemu
běžnému životu zde.
Jaká byla rehabilitace? Tvrdá, nebo
spíš o trpělivosti?
Trochu od obojího. Vždycky je to složité, když jste mimo nějakou delší dobu,
zejména během rozehrané sezony. TěžINZERCE

Peter Mueller (zcela vpravo) během přípravného zápasu proti Zlínu. V extralize už toho moc nenahrál.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
ko se dívá na tým, chcete být na ledě, je
to jako kdyby se z vás stal největší fanoušek vašeho klubu. Fandíte mu, co to
jde, a doufáte, že budete schopen pomoct. Rehabilitace zabrala nějaký čas,
abych se dostal tam, kde jsem, a nejdůležitější bylo zůstat trpělivý. Kdybych to
uspěchal, to by mohlo stát daleko víc
času. S doktory jsem udělal dobrou práci, jsme na dobré cestě a vypadá to fakt
dobře.
Navštěvoval jste v Denveru nějaká
sportovní zařízení?
Přesně tak. Sice jsem nebyl v Brně, ale
nebyla to v žádném případě dovolená.
Věděl jsem, že mám nějakou práci na
starosti, abych po návratu do Komety
ukázal, že jsem neztratil nic z výkonnosti. Pracoval jsem velice úzce s lékaři,

Chodil jste na NHL?
Pokaždé, když hrála Kometa, jsem byl
nachystaný na sledování zápasu, a pak
když měla Kometa dohráno, jsem přepnul na Colorado nebo na jiný zápas.
To se tedy poněkud změnilo narozením
druhého dítěte, to pak čas doslova letí
z okna. Měl jsem ale to štěstí, že na Kometu jsem se mohl dívat, a to bylo ze
sportu to nejdůležitější. Hokej mám
rád, jsem jeho věčným studentem.

Mobil: 602 583 607 • Telefon: 516 453 083
E-mail: kovosrot.hensl@seznam.cz • www.kovosrothensl.cz

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

Skotský spisovatel Robert Louis Stevenson: Každý lže, ...

Tajenka: ...když něco prodává.
INZERCE

VÁNOČNÍ
STROMKY
BAČA
z podhůří Hostýnských vrchů

Najdete nás:

Brno - Heršpická 6
2. 12. - 23. 12. 2019
nebo do vyprodání zásob

8.30 - 17.00

denně včetně sobot a nedělí
Více na:

www.vanocnistromkybaca.cz

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

• kalkulant/ka

• specialista sterilizace

• projektový manažer

• skladník/skladnice

• dělnice ve zdravotnické

• švadlena ve zdravotnické

výrobě
Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• dovolená nad rámec Zákoníku
práce
• možnost osobního rozvoje v rámci
L&R Academy

výrobě

• příplatky nad zákonnou výši
• kooperativní prémie
• dotované stravování
• odměna na dovolenou a vánoční
odměny
• vitamínové balíčky
• věrnostní odměny
• ﬁremní akce a beneﬁty

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
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

HLEDÁTE
VÁNOČNÍ
INSPIRACI?
LÁZNĚ TŘEBOŇ –
SKVĚLÝ DÁREK
Tradice slatinného lázeňství, kvalitní péče,
příjemné prostředí, bohatá kultura,
Lázně Aurora celoročně a Bertiny lázně
od května po důkladné rekonstrukci.
Přijeďte, prožijte, odpočiňte si!
Relaxační pobyty
R
Vík
kendové, 4, 6 či 10denní
p
pobyty pro ženy, páry,
manažery, seniory.

On-lline rezervace

LÁZNĚ TŘEBOŇ
POHLADÍ TĚLO I DUŠI…

Přímo
o z pohodlí Vašeho
dom
mova objednávejte
relaxační čči léčebné pobyty.
Vp
průběhu roku také
avujeme speciální
připra
zvýhodněné nabídky.

Dárkové
é poukazy
Pobyty, jednotliivé procedury,
poukazy v hodnotě 100,
500 či 1000 Kčč k zakoupení
v e-shopu.

WWW.LAZNETREBON.CZ

PROSINEC 2019

Zpříjemněte si
chladné zimní večery
a dotvořte si tu pravou vánoční
atmosféru s našimi
kusovými koberci
z kolekce

PŘIJĎTE SI
PRO DÁREK
ZA NÁKUP nad 2000 Kč

Touch

1296,cena za rozměr 80x150 cm

Kč/ks

materiál 100% PP Frisé Shaggy,
výška vlasu 47 mm, různé barvy a rozměry

o

KUPON NA SLEVU

-15
při nákupu

%

Platí pouze do 31. 12. 2019!

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

/2019
5 plus 2 12/2019

Pøejeme krásné svátky!
BRENO.cz

sledujte
l d jt náš
áš facebook
áš
f b k
facebook.com/koberce.breno

máme

největší výběr

koberců, PVC a vinylu

–50
akce

%

DORM
DORMEO
D
RMEO
ARM
RM HU
UG SET
WARM
HUG

Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí

690,- 1390,-

Poradenství
a individuální přístup

V
Vaše zboží Vám
dovezeme po celé ČR
d

bytové PVC

nabízíme také v šířích

5m

Řezání podlahové
krytiny na míru

Deka+polštář

Obšívání
koberců

Kč/set

Koberec i PVC Vám
profesionálně položíme

Platí do 31. 12. 2019
nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby neručíme.
Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.
Ceny jsou uvedené včetně DPH.

