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Jestli něco nejsem,
tak odvážná,
říká policistka
Karla z Ulice

23. 10. 2020

…str. 4 a 5

„Už nepotřebujeme
roušky, ale hlavně lidi“
Na jaře potřebovali
ochranné pomůcky, teď
chybí pomocné ruce.
Hledání dobrovolníků
má v Charitě na starosti
Tereza Veselá.

Kdo můžete, pracujte z domova, ven
vycházejte jen v nutných případech,
nepořádejte oslavy a jiné podobné akce.
■ Dodržujte pravidlo 3R = noste roušky,
dezinfikujte si ruce, dodržujte
rozestupy 2 metry od ostatních.
■ Nainstalujte si do mobilu aplikaci
eRouška a řiďte se jejími pokyny.
■ Informace čerpejte z důvěryhodných
zdrojů, nešiřte dezinformace.
■

MAREK OSOUCH
BRNO | Ať je pracovní den, víkend,
nebo svátek, Tereza Veselá zvedá telefon a operativně domlouvá pomoc, kde
je potřeba. V Diecézní charitě Brno totiž minulý týden rozjeli nové kolo shánění dobrovolníků, kteří by doplnili jejich
pracovníky v sociálních službách.
„Druhá vlna epidemie je jiná oproti
jarní. Tehdy byla spousta podniků zavřená a lidé často byli doma. Dnes nám jen
těžko mohou pomáhat třeba dvanáct hodin denně po celý týden. Když mohou
čtyři hodiny denně, tak je to hodně,“
uvádí Tereza Veselá. O to více potřebují sehnat lidí. Zvlášť, když se k tomu přidají další komplikace.
Zrovna nedávno jednu musela řešit
u dobrovolnice, která se nahlásila na po-

Pomozte zdravotníkům
zvládnout virus i vy

Více o tématu čtěte na str. 8

Na jaře dobrovolníci pomáhali i dvanáct hodin denně, dnes můžou sotva pár
hodin, říká koordinátorka Tereza Veselá.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
moc s nákupem. Ještě než na něj však
vyrazila, zazvonil jí telefon a na druhé
straně se ozvali lidé z hygienické stanice. Dozvěděla se, že byla v kontaktu
s člověkem, u něhož test prokázal koronavirus. Charitě musela hned „dobrovolničení“ odříct, nechtěla nikoho ohrozit.
A není to jediný rozdíl. Zatímco na
jaře byli v Charitě rádi, když jim někdo
donesl dezinfekci nebo se pustil do šití

roušek, teď mají ochranných pomůcek
dost. Potřebují ale nahradit chybějící
personál ve svých 150 službách na jihu
Moravy, v nichž běžně pracuje přibližně 1500 zaměstnanců. Charita totiž není
jen zařízení o pár lidech, ale stará se
o lidi bez domova, o mentálně postižené, zřizuje azylový dům a také provozuje terénní služby.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

SLAVNÉ FILMOVÉ PÁRY

Adamovská & Štěpánek:
První svatba na obrazovce,
druhá zase tajná
...str. 6

INZERCE

Rovněž provádíme klasické metody podřezání zdiva (cihelného, kamenného, aj.)) metodou řetězové pily a diamantového
lana a injjektáže zdiva chemickou clonou.
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Čtenáři se vydají řešit
záhadná zmizení
Autor oblíbených knížek pro děti Jiří Šandera z Milonic na Blanensku si pro
čtenáře připravil další novinku. Právě vydává pokračování úspěšné knihy Naše
třídní je mimozemšťan. O ilustrace se opět postarala Kamila Pokorná.
ZUZANA BRANDOVÁ

vybírala tak, aby dala prostor všem postavám příběhu, naladila čtenáře na děj
a zároveň nechala průchod i jejich představivosti.
Kromě knižních ilustrací se věnuje i další tvorbě a je vítězkou prestižní
česko-slovenské studentské soutěže
CZ.KOMIKS.15. „Zvítězila jsem se
svým komiksem Slyš mě, jenž je niterným příběhem o životě a o hlase, který
každý slyšíme uvnitř sami sebe, ačkoli
mu nepřikládáme velký význam. Je to
metaforický komiks pro každého, kdo
chce naslouchat. Příběh je vyprávěn bez
jediného slova a lze ho interpretovat podle chuti a vědomí čtenáře. Pro mě je to
srdeční záležitost,“ představuje Pokorná své další dílo.

BLANENSKO | Už druhou knižní novinku letos vydává milonický spisovatel
Jiří Šandera, jehož pohádkové příběhy
si čtenáři v posledních letech oblíbili.
Po knize Kamarádi ze zahrady vydané v březnu se právě teď na pulty knihkupectví dostává druhý díl knížky Naše
třídní je mimozemšťan, s podtitulem Záhadná zmizení. „Dobrodružství čtyř kamarádů, které známe už z prvního dílu,
v němž podezřívali svoji třídní učitelku,
že je mimozemšťan, pokračuje. Teď budou spolu se čtenáři řešit záhadná zmizení,“ nastiňuje autor, o čem je jeho nejnovější kniha.
První díl knihy se v roce 2012 vyprodal a čtenáři se po čtyřech letech dočkali druhého vydání. I přes tento úspěch
však Šandera přiznává, že druhý díl napsat neplánoval. Při besedách ho však
přesvědčili sami žáci. „Děti se mě neustále ptaly a prosily mě, jestli bych
mohl napsat pokračování. Odpovídal
jsem, že nezačnu psát druhý díl, dokud
si nebudu jistý, že může dosáhnout stejné kvality jako ten první,“ prozrazuje.

Pro uklidnění sáhněte po
knize, radí spisovatel

„

Kdo se chce
v současné
situaci uklidnit nebo se
pobavit, ať sáhne po
knihách. Tím nemyslím
jen své knihy, ale četbu
obecně.
Právě četné žádosti žáků základních
škol byly impulzem pro napsání pokračování „mimozemšťanky“. „Jednu besedu ve škole mi dokonce zařídili sami
žáci, kteří mi poslali pozvání k nim do
školy a s ředitelem školy vše vyřídili.
Jedna z dívek se jmenovala Kristýna
a jako poděkování jsem se rozhodl, že
po ní pojmenuji jednu z hlavních postav
nové knihy,“ dodává Šandera.
Stejně jako v prvním díle i tentokrát
příběh doprovázejí ilustrace blanenské

Naše třídní je mimozemšťan 2:
Záhadná zmizení
Kniha, která vychází právě teď
v říjnu, je pokračováním úspěšného
prvního dílu Naše třídní je
mimozemšťan, jenž se dočkal už
i druhého vydání. Dobrodružství
čtyř kamarádů končilo možností
odletět na planetu Majusa. Po
prázdninách se ve škole děje
jedna záhada za druhou a školáci
se tomu snaží přijít na kloub.

I druhý díl „Mimozemšťanky“ z pera Jiřího Šandery ilustrovala blanenská výtvarnice Kamila Pokorná.
FOTO | ARCHIV J. ŠANDERY
výtvarnice Kamily Pokorné. „Ilustrovat
druhý díl jsem si velmi přála. Obě knihy
jsou pro mě otiskem dosavadních zkušeností na poli ilustrace. Pan Šandera si na
začátku stanovil jako jedinou podmínku
zachování výtvarné techniky – kombinace perokresby a pastelových ploch, ale
čtenáři mohou sami vidět, že je zde
přesto obrovský rozdíl,“ přibližuje
osmadvacetiletá ilustrátorka.
Při tvorbě se mohla „vyřádit“. Kniha

je totiž obrazově bohatá a skýtá přes
sedmdesát ilustrací, z toho třicet je celostránkových. A vznikaly postupně. „Autor mi posílal rukopis průběžně, jak mu
zrovna vznikal pod rukama, a já po přečtení kapitoly zaznamenala momentální
nápady na papír. Některé ilustrace byly
hotové ještě před dokončením textu knihy a bylo nám líto je nepoužít. A tak se
stalo, že je kniha obrazově opravdu bohatá,“ těší Pokornou. Obrazové náměty

Součástí práce Jiřího Šandery, jenž kromě psaní také vydává knihy pro děti ve
svém nakladatelství, je vystupování na
besedách ve školách, školkách a knihovnách. I on tak letošní covidová opatření
výrazně pocítil, protože musel všechny
besedy zrušit.
Že se s vydáním letošních obou novinek navíc trefil zrovna do první i druhé
vlny opatření a zavřených škol, bere
s nadhledem. „Knihu Naše třídní je mimozemšťan 2: Záhadná zmizení vydáváme v nákladu tři tisíce kusů a teď mám
doma přes dva tisíce výtisků,“ směje se
a dodává, že věří, že stejně jako první
díl si i ten druhý najde své čtenáře a vyprodá se.
Teď je podle Šandery ta správná doba
zasednout k četbě. „Kdo se chce v současné situaci uklidnit nebo se pobavit,
ať sáhne po knihách. Tím nemyslím jen
své knihy, ale četbu obecně,“ dodává
spisovatel, který je podepsán pod tituly
Co vyprávěla houpací síť, Bambalanda
a Štruntalanda nebo Pohádky z kouzelné zahrady. K jeho nejúspěšnějším knihám patří Co mě čeká ve školce, která
vyšla i ve slovenském překladu. Jde
o veselé i poučné příběhy, které pomáhají rodičům připravit děti do mateřské
školky.
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V Brně vaří nová piva

Zlatavý mok chce nabízet Mendelova univerzita, novinku chystá i Starobrno
MAREK OSOUCH
BRNO | Loni brněnská Mendelova univerzita ke svému 100. výročí od založení představila speciální univerzitní
pivo. Touto výjimečnou várkou však nechce vysoká škola s výrobou piva skončit, naopak jejím záměrem je vařit pivo
pravidelně a prodávat je čepované v hospodách i domů v lahvích.
Už letos na podzim uvařila Mendelova univerzita ve spolupráci s brněnským pivovarem Moravia dvanáctistupňové pivo s názvem Mendelbier. K dostání byl a také bude hned v několika brněnských restauracích.
Nový speciál je ozvláštněn tím, že je
v něm netypicky využit žitný slad. „Ten
dodává pivu chlebnatou chuť, která podporuje výbornou pitelnost. Mendel se
proslavil křížením hrachů, my jeho vědeckou činnost svým způsobem napodobujeme kombinováním různých druhů
sladů,“ uvedl Tomáš Gregor, vedoucí
Ústavu technologie potravin na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity.
Právě tento ústav vychovává budoucí
sládky a jeden z Gregorových studentů,
Jan Grmela, dvanáctku Mendelbier uvařil. „Chuťový profil nového piva zformovaly kromě atypického sladu také osvědčené české chmely Premiant a Žatecký
červeňák,“ doplnil Grmela, který zakládal pivovar Lucky Bastard a nyní je
vrchním sládkem skupiny Czech Craft
Beers, kam patří i Moravia.

KRÁTCE
Červený kříž pořádá kurzy
pro pomoc zdravotníkům
BRNO | V souvislosti s pandemií koronaviru a neustále hrozícím nedostatkem
personálu v nemocnicích vyhlásil Český
červený kříž kurzy pro dobrovolníky,
kteří chtějí v nemocnicích být pomocnou rukou zdravotních sester a zastat za
ně základní činnosti. První kurz se v Brně koná už dnes, na další – 6. a 13. listopadu – je možné se hlásit. Přihláška je
dostupná na webových stránkách zvladnemeto.cervenykriz.eu.
(mos)

Za fotky se sochami
získají odměnu

Nový ležák Starobrna ochutnala například Zdenka Lukášková, loňská vítězka soutěže o nejlepší doma vařený ležák.
FOTO | STAROBRNO
Vedle Mendelovy univerzity chce přijít na trh s novým pivem také pivovar,
který sídlí na Mendlově náměstí v Brně,
tedy Starobrno. Tam v současnosti vaří
tři hlavní piva, výčepní desítku, jedenáctku Medium a dvanáctku Drak,
k nimž letos přidali také tři takzvaná řemeslná, mezi nimiž je i pivo vyráběné
americkým stylem.
Nový ležák, který sládci Starobrna
připravují, bude v novodobé historii pivovaru vůbec nejhořčejším pivem. Podle pivovaru právě hořkost u piv získává mezi štamgasty čím dál větší oblibu.

„Nové pivo bude středně prokvašený
a současně dobře pitelný ležák s jemnou
chmelovou vůní. Vyznačuje se plností
v chuti, příjemným řízem a lahodným
dozvukem hořkosti,“ představil novinku sládek pivovaru Svatopluk Vrzala.
Momentálně se dolaďuje receptura,
poslední týdny ho také už degustují odborníci. Běžní milovníci piva si v hospodách novinku vychutnají v listopadu,
kdy pivovar odtajní i název nového piva
a také vizuální podobu včetně dalších
detailů. V příštím roce počítá pivovar
s tím, že se ležák dostane i do obchodů.

BLANSKO | Pandemie koronaviru přinesla omezení volnočasových aktivit,
v Blansku však nechtějí, aby život
ustal. V rámci iniciativy Pomáháme
Blansku mají každý týden novou soutěž. Tento týden lidé ve městě hledají litinové sochy. Komu se podaří všech
pět najít a vyfotit se u nich, může získat jednu z malých sošek Venuše, které v místním muzeu vytiskli na 3D tis(mos)
kárně.

Knihovnu otevřeli
pro děti i dopoledne
VYŠKOV | Dosud mohly děti do Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově jen
po obědě. Tím, jak se ocitly s distanční
výukou doma, otevřela se pro ně knihovna v úterý, ve středu a v pátek i dopoledne. Nově si také mohou půjčovat i deskové nebo vzdělávací hry.
(mos)

Nepotřebujeme roušky, ale lidi
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

V práci ale dnes nejsou zdaleka všichni.
Desítky pracovníku Charity jsou v izolaci, ještě víc jich je v karanténě, nebo se
doma starají o člena rodiny, například
o děti, které mají distanční výuku. Tereza Veselá tak dobrovolníky hned poslala do daných zařízení.
„Potřebujeme hodně lidí ze zdravotnických oborů, což je složité i normálně. Do jednoho zařízení už rok hledáme
zdravotní sestru. Jako dobrovolník se
však může hlásit kdokoliv, kdo měl
osmnáct let a vyplnil čestné prohlášení,
že nebyl v kontaktu s nikým pozitivním. Tito dobrovolníci budou mít na starosti asistenční práci,“ přibližuje vystudovaná sociální pracovnice. Charita využije i pomoc těch, kdo si na přímou
péči netroufnou, ale navzdory tomu
chtějí být užiteční.
Mohou se vedle zmíněných nákupů
zapojit například do volání s osamělými lidmi. Tato služba vznikla právě při
jarní karanténě, když nemohli sociální
pracovníci chodit přímo za nimi domů

a dělat jim společnost. Zároveň je možné, že Charita nabídne nahlášeného
dobrovolníka i dalším organizacím, s
nimiž je ve styku. Vzájemně si tak vypomáhají krajská, nezisková i další zařízení.
Za první týden od spuštění projektu
shánění dobrovolníků během druhé
vlny koronaviru se Charitě prozatím přihlásilo třicet lidí. Podle Terezy Veselé
ale toto číslo bude stoupat. I v březnu
a dubnu byla konečným číslem velmi
příjemně překvapena.
„Za tři týdny se nám na jaře nahlásilo
124 dobrovolníků. Byl to tak velký počet, že jsme pro ně všechny v jednu
chvíli ani neměli uplatnění,“ říká a zároveň opakuje, že současná situace je jiná
než na jaře a síly budou potřebovat zejména ty lidské. Zatím proto ani nemají
žádný strop, kdy už by řekli, že je jich
dost. „Každým dnem se vše opravdu
velmi rychle mění,“ doplňuje.
Apeluje i na všechny, aby pamatovali na své blízké, a pokud s někým dlouho nebyli v kontaktu, aby mu alespoň
zavolali. To se přitom nemusí týkat

jen seniorů. „Bylo by dobré, abychom
nezapomněli, že jsme sociální tvorové
a alespoň nějak se propojovali, i když
je to složité,“ povzbuzuje Tereza Veselá.

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

Pro fanoušky jsem policajtka
Vysoká postava a vlasy většinou ostříhané na „kluka“.
Herečku Markétu Stehlíkovou zkrátka nepřehlédnete.
„Svoji výšku nevnímám jako problém, ale na rande
si raději podpatky neberu,“ přiznává s humorem jedna
z hlavních tváří seriálu Ulice, kde hraje kriminalistku
Karlu. „Ve skutečnosti bych ale její práci asi dělat
nemohla, osobní život při ní dostává pořádně zabrat,“
přemítá maminka osmileté Josefínky.
5plus2
■ ROZHOVOR
IVETA BENÁKOVÁ
ČR | Ačkoliv říká, že zpívat je pro ni
„strašné utrpení“, v hudebních klipech
si Markéta Stehlíková zahraje ráda.
Tedy hlavně v těch cenami Anděl ověnčené Barbory Polákové, s níž se objevila například v hitovce Nafrněná. „Jsme
s Bárou spolužačky z ročníku,“ vysvětluje spřízněnost rodačka z Ostravy.
Jste povahou odvážná, nebo kde se
v mladé holce vzala síla sbalit si
v Ostravě batoh a jet do Prahy?
Jestli něco nejsem, tak odvážná. Většinu života jsem dost opatrná a každý
krok promýšlím ze všech stran. Nicméně já jsem toužila po konzervatoři pokračovat ve studiu. Necítila jsem se připravená na to jít pracovat, takže to vyplynulo automaticky, že musím balit. Ale vůbec jsem neměla tušení, jaké to bude.
Dávali vám to kamarádi z Ostravy
„sežrat“, že jste šla do Prahy? A jak
vás přijali v hlavním městě?
Měla jsem nejlepší kamarádku na gymplu a ta šla studovat práva do Brna. Byly
jsme domluvené, že já půjdu na brněnskou JAMU a budeme spolu, ale nakonec přijímačky na DAMU v Praze byly
dřív a mně se ta škola moc líbila. Moji
tehdejší spolužáci to, myslím, neřešili,
kam jdu. Vnímala jsem to tak, že oni mi
přejí školu a já jim jejich angažmá.
Poté jste se prosadila mimo jiné
ve Švandově divadle, jaká k tomu
vedla cesta?
Neřekla bych to tak, že jsem se prosadi-

Již před několika lety vás veřejnost
mohla zaznamenat v klipu Barbory
Polákové Kráva, poté jste hrála
i v Nafrněné. Jak jste na tom vy se
zpěvem?
Jsme s Bárou spolužačky z ročníku. Momentálně na sebe nemáme tolik času, jelikož každá máme svoji rodinu a s kapelou už nejezdím. Zpěv byl pro mě vždycky strašný utrpení a děs, takže se mu
snažím vyhýbat. (smích)

la. Měla jsem štěstí, že jsem během školy mohla hostovat v Činoherním klubu,
pak v divadle v Pardubicích a pak ve
Švanďáku. Vlastně jsem tak sondovala,
jaký je kde kolektiv a jak se pracuje a tehdy mi přišlo, že nejlepší je kočovat. Poznávat nové lidi, přístupy k práci. Dnes,
asi s přibývajícím věkem, to mám jinak.
Dlouhou dobu si vás pamatuji jako
krátkovlásku. Teď máte mikádo.
Co vás vedlo ke změně image?
(smích) Teď mám asi nejdelší vlasy,
jaké jsem kdy měla. Máma mě odmalička stříhala na kluka. Vypadala jsem
v tom černým roláku a účesu na hříbka
jak malej depešák. Tak si to asi teď vynahrazuju. Mě krátký vlasy bavily, ale
často jsem se setkávala s tím, že vás někdo hejtuje, že jste kluk a lesba a babochlap… Ale určitě se k nim vrátím.

„

Po divadlech
jsem sondovala,
jaký je kde kolektiv a jak se
pracuje a tehdy mi přišlo,
že nejlepší je kočovat.
Poznávat nové lidi,
přístupy k práci.
Zároveň se nedá pominout, že oproti svým kolegyním jste poměrně vysoká. Řekl vám to někdy někdo,
nebo máte pocit, že vás to nějak limituje?
S tím jsem se nikdy nesetkala. Respektive kromě toho, že občas do něčeho vrazím a že když jdu na rande se svým klukem, tak si neberu podpatky, mě moje
výška nikdy neomezovala.

Markéta Stehlíková

Narodila se 28. června 1984 v Ostravě. Umělecké sklony zdědila po prarodičích, protože
maminka je ekonomka, otec pracuje v oboru chemie a z dcery chtěli mít lékařku nebo
právničku.
■ Vystudovala DAMU, obor činoherní herectví.
■ Ve Švandově divadle zazářila v představení Její pastorkyňa, v Činoherním klubu
například ve hře Ujetá ruka.
■ Je známá ze seriálu Ulice, kde ztvárnila policistku Karlu, v seriálu Single Lady kamarádku
hlavní hrdinky v podání Jany Plodkové.
■ Zahrála si také ve filmech Krásno, 3 sezony v pekle a Muži v říji.
■ Příležitostně se věnuje také fotomodelingu. Má dceru Josefínu.
■

FOTO | HERMINAPRESS

Před několika lety jste se také objevila v roli asistentky v seriálu Single
Lady internetové televize Playtvák.cz. Liší se nějak natáčení pro
běžnou televizi od tohoto?
Z pohledu herce asi ne. Je tam příprava
v podobě textu jako na kterékoliv jiné
natáčení. Možná je na to míň času než
na běžný seriál.
Sledujete vy sama nějaké zahraniční
seriály různých platforem?
Miluju seriály a filmy a moc ráda chodím do kina. Doma koukáme na
Netflix i HBO a vybíráme si
z toho, co nám doporučí kamarádi, nebo co si poslechnu
ve svém oblíbeném podcastu o
filmu Čelisti.
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Karla z Ulice i mimo televizi
Můj kluk se
občas snaží
vyprávět policajtům,
že jsem policajtka Karla,
ale chlapce to většinou
moc nezajímá.
Nejvíce známá jste ovšem ze své
role policistky Karly v nekonečném
seriálu Ulice. Herci, kteří hrají dlouhodobě třeba lékaře, říkají, že si je diváci natolik ztotožňují z rolí, že se jich
klidně i na ulice ptají na diagnózy.
Chtěl po vás někdo policejní rady?
To je takový oblíbený nešvar, že si někteří lidé zaměňují nás herce s postavami, které hrajeme. Naštěstí mNě se to
moc nestává. Můj kluk se občas snaží
vyprávět policajtům, že jsem policajtka
Karla, ale chlapce to většinou moc nezajímá.
Jaká je vaše vlastnost, která by vás
od takové práce v reálu diskvalifikovala a co naopak byste mohla uplatnit?
Myslím si, že práce kriminalisty vyžaduje obrovské osobní nasazení. A asi dostává zabrat osobní život. Já bych nechtěla věnovat veškerou svoji energii
jen práci, takže je dobře, že si policajtku
můžu jen zahrát.
S čím nejtěžším jste se při natáčení
musela „poprat“?
Nejtěžší pro mě bylo najít si systém
INZERCE

Markéta Stehlíková příležitostně pracuje i jako fotomodelka, třeba pro vlasové studio.
V seriálu Ulice je jejím partnerem herec Kryštof Rímský.
Internetový seriál Single
Lady ukázal Markétu nejprve
coby kamarádku, ale pak také
největší rivalku hlavní hrdinky
v podání Jany Plodkové.
FOTO | HAIR STUDIO HONZA
KOŘÍNEK, ČSFD.cz

a řád v učení textů. Přijít na způsob, který mi vyhovuje a kterým jsem schopna
to někdy větší množství textu vstřebat.
Na natáčení jsou dny, kdy točíme několik obrazů v jeden den. Což znamená třeba i 50 stránek textu. Teď už mi to problém nedělá.
Jste také maminkou dcery, která
v září nastoupila do druhé třídy.

Jak to s ní zvládáte a jaká jste byla
školačka vy?
Josefíně je právě osm let. V září nastoupila do druhé třídy. Loňský rok byl pro
mnohé rodiče školáků komplikovaný.
Pro mě jako rodiče to bylo náročné vzdělávat dítě doma. A určitě pro Josefínu
bylo náročné poslouchat výklad od „matky“ a ne od paní učitelky. Já sama jako
školačka jsem byla takové normální dítě.
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Slavné české filmové páry

První svatba
na obrazovce,
druhá zas tajná
Oblíbení herci
Zlata Adamovská
a Petr Štěpánek se znali
přes třicet let, ale nepatřili
k sobě. Dali se „do kupy“
až díky „Růžovce“. Teď
si to spolu užívají.
JOSEF HORA
ČR | Láska přišla s „podzimem života“.
Zlata Adamovská a Petr Štěpánek se
vzali v roce 2013, o ruku ji požádal na
safari v Africe. Dva uznávané a obsazované herce spojil oblíbený nekonečný
seriál z lékařského prostředí. Nejprve si
řekli „ano“ na obrazovce, o pár let později i ve skutečnosti.
Pokud byste je potkali v páté třídě na
základní škole, asi by nikoho nenapadlo, že by se ti dva mohli v životě profesně potkat. Petrův tatínek, herec Zdeněk Štěpánek, patřil mezi elitu „stříbrného plátna i prken, co znamenají svět“.
Byl členem Národního divadla, a když
bylo malému Petrovi sedm, ztvárnil životní roli ve Vávrově filmu Jan Žižka,
zatímco tatínek Zlaty Adamovské pracoval jako cukrář.

Petrova dráha byla víceméně předurčena, zejména když ho coby hyperaktivní dítě dokázalo s jistotou zklidnit hlavně divadlo. Jakmile tam zasedl, prý vydržel, ani nedutal.
Zlata se doma sice učila péct dorty,
tajně ale snila o dráze herečky, v čemž
ji rodina nakonec podpořila. Dostala se
na konzervatoř a brzy k filmu, kde patřila k nejpůvabnějším mladým krasavicím v celé republice. Petr vystudoval
gymnázium a DAMU, odkud odešel
rovnou do Národního divadla.

Do třetice všeho dobrého
Herci se poprvé potkali před kamerou v
roce 1981, bylo to v pohádce O stříbrném a zlatém vajíčku. Sice hráli zamilovaný pár, ale ve skutečnosti mezi nimi
jiskra nepřeskočila. Tenkrát dvaadvacetiletá herečka byla vdaná za hudebníka
Petra Vadima, jenže se brzy rozvedli.
I Petr Štěpánek, tehdy 33letý, byl ženatý. Měl za sebou legendární pohádku
Zlatovláska z roku 1973, kterou točila
režisérka Vlasta Janečková. Právě do ní
se během natáčení coby velmi mladý zamiloval a opustil vztah s herečkou Reginu Rázlovou. S režisérkou, byť byla o
čtrnáct let starší, se vzali a zůstali spolu
až do konce jejího života. Vlasta Janečková zemřela v roce 2012.

(1) Zlata Adamovská a
Petr Štěpánek v televizní
pohádce O stříbrném
a zlatém vajíčku (1981).
(2) Ordinace v růžové
zahradě (2008). Televizní svatba Běly a Eduarda Valšíkových.
(3) Skutečná utajovaná
svatba Zlaty Adamovské
a Petra Štěpánka byla
v srpnu 2013.
FOTO | ČSFD, MAFRA
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Mladá Zlata Adamovská se brzy po
prvním rozvodu vrhla do druhého manželství, tentokrát s publicistou Radkem
Johnem. Vydrželi spolu přes dvacet let,
když se ale provalilo, že má John bokem další rodinu, manželství se v roce
2010 rozpadlo.
Zlata a Petr se setkali před kamerou
ještě v roce 1985 v televizní inscenaci
Růžový Hubert, potřetí pak až dlouho
po revoluci během natáčení Ordinace v
růžové zahradě.
„Tehdy jsme vůbec nebyli přátelé, nijak jsme se nestýkali a každý z nás se pohyboval v jiném okruhu známých, Petr
byl v angažmá v Národním divadle, já
na Vinohradech,“ popsala počátky vztahu pro magazín Rodina DNES Zlata
Adamovská. „Oba jsme tehdy prožívali
těžké chvíle v soukromí a možná právě
to nás spojilo. Probírali jsme všechno
možné. Já jsem žasl nad tím, jak Zlata
zvládá odborné mužské práce. Později
jsem se na vlastní oči přesvědčil, že mi
nelhala. Je fakt hodně šikovná,“ doplnil
ji Štěpánek.
Vzali se v roce 2013, Petr Štěpánek
požádal herečku o ruku o silvestrovské
noci na safari v Keni. „Já jsem se už vdávat nechtěla, ale Petr byl neoblomný.
Žádost o ruku byla tak romantická, že
jsem nemohla odmítnout. Když ho navíc milujete, tak není co řešit,“ vzpomíná herečka. „Jsem tradiční typ, takže

jsem měl jasno hned. Svatba je pro mne
vyjádřením toho, že to se svým partnerem myslím vážně. Nejen na zkoušku.
V dobrém i zlém,“ vysvětlil Štěpánek.

První vyznání nanečisto
Oba patří mezi nejznámější a nejobsazovanější herce, účinkovali v desítkách pohádek, televizních inscenací, divadelních her i slavných filmů. Jedna z prvních rolí Petra Štěpánka byla v legendárním Údolí včel, Zlatu Adamovskou si diváci zase dobře pamatují ze seriálu Hříchy pro pátera Knoxe. Zde prý také zkolabovala a říká se, že během jednoho
dílu měla pod šaty umístěný přístroj pro
měření zátěže organismu. Lékařům později ze záznamu vyšel stres a námaha podobná osmihodinové práci horníka.
Vraťme se ale ještě k jejich úplně prvnímu natáčení, do pohádky O stříbrném
a zlatém vajíčku. „Natrhal jsem ti na pasece kytičku, abys na mne pořád myslela,“ klečel v jedné z úvodních společných scén před kamerou Štěpánek a galantně vyznával Adamovské lásku. Prý
se tak chová doteď i přes údajné neshody, po nichž pasou bulvární plátky. „Dodnes stojím v údivu, když mi Petr pomáhá doma do kabátu, dá mi přednost do
dveří nebo mi koupí květiny, i když nic
neslavím. Užívám si to,“ pochvaluje si
Zlata Adamovská.

ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1%

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

ROČNÍ ÚROK

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

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

Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

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

HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ
K USKLADNĚNÍ V LEDNICI, VAKUOVĚ BALENÁ
PŘIVEZEME ZDARMA V BRNĚ A OKOLÍ

Jídlo lze objednávat 24 hodin denně prostřednictvím e-shopu www.eFiShop.cz,
telefonicky: +420 515 555 565 nebo e-mailem: jidlo@e-ﬁnance.eu
Rozvoz
Brno a okolí do 25 km
ZDARMA, pondělí–neděle

Volejte
24 hodin denně
+420 515 555 565

Vakuované hotové jídlo až domů s trvanlivostí 7 dní si
můžete objednat od kuchařů restaurací a hotelů skupiny
e-Finance, a.s. s dovozem až domů v Brně a okolí do
25 km nebo k osobnímu vyzvednutí v Brně v eFi Hotelu,
Bratislavská 52 a restaurantu Teﬁti, Zelný trh 4.

E-shop
www.eFiShop.cz

nabídka jídel s možností
objednávky 24 hod. denně

ZVĚŘINOVÉ HODY

Objednejte si zvěřinové speciality až domů

Jídlo je baleno po dvou porcích, připraveno ke skladování
v lednici a ohřátí v mikrovlnné troubě nebo na plotně.
V nabídce jsou polévky, klasická jídla české kuchyně a italské těstoviny. Každý týden nabídku jídel obměňujeme.

V eFiShopu nabízíme také teplá jídla určená k okamžité
spotřebě rozvážená v menu boxech, delikatesy
a základní potraviny.
Srnčí se šípkovou omáčkou

196 Kč / za 2 porce
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ZÁKLADNÍ FAKTA
Česko má v plánu nakoupit 3 miliony
dávek vakcíny, kterou nasmlouvala EU.
■ Jedna dávka vyjde stát na 50 korun.
■ Další miliony dávek uvažuje vláda
pořídit od jiných výrobců. Sníží tím
riziko zpoždění, pokud by nakonec
očkovací látka nasmlouvaná
Evropskou unií neprošla všemi testy.
■ S vývojem látky je nejdál 10 společností.
Mezi nimi firma AstraZeneca, od které
chce odebírat EU, tedy i Česko.
■ Pokud skončí testy dobře, okamžitě
se začne s distribucí. Odhady hovoří
o konci roku nebo začátku roku 2021.
■

Naděje
proti
covidu

více než deset miliard dolarů, Evropská
unie zase miliardy eur. Česko nemá na vývoj ani finance, ani infrastrukturu. Předpokládám, že to půjde do ztracena,“ tvrdí.

Očkováním chráníte životy

FOTO | SHUTTERSTOCK

Šance, že se život v čase koronaviru začne vracet do
normálu, je do značné míry závislá na tom, jak rychle
se vědcům podaří vytvořit účinnou vakcínu. Ve světě
se jich vyvíjí na dvě stovky, 50 z nich už se testuje
na lidech. „Ovšem ani až se prověřená a schválená
vakcína dostane do Česka, není vyhráno,“ zdůrazňuje
Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Je nadějí, ale nikoliv spásou. Vakcína proti covidu-19 podle expertů sice zřejmě u mnoha lidí zabrání onemocnění nebo
jeho průběh alespoň zmírní, pravděpodobně ale nezabraní jeho přenosu. „Registrací vakcíny pandemie určitě
nekončí,“ podotýká lékař Daniel Dražan (na snímku)
z České vakcinologické společnosti. Přesto miliardy
lidí napjatě sledují, jak dopadne vývoj látky proti nemoci, která během pouhého
jednoho roku bez nadsázky obrátila svět vzhůru nohama.
V současnosti vědci z mnoha zemí pracují na asi 200 vakcínách, čtvrtina z nich
už je testována na lidech a v případě příznivých závěrů studií dostanou mezinárodní
registraci účinnosti i bezpečnosti. Na to se
ale teprve čeká. „Největší pozornost je
upřena na preparáty v nejpokročilejších fázích vývoje, tedy ve studiích třetí fáze, do
které se zařadily desítky tisíc lidí. Je to asi
deset vakcín, většina z USA a Číny, jedna
velmi nadějná je z Velké Británie a jedna

z Ruska,“ vysvětluje Daniel Dražan. Velké naděje se upínají na americkou firmu
Johnson&Johnson, která ovšem nedávno
oznámila, že musí testovaní zastavit, protože experimentální podání vakcíny způsobilo u jednoho pacienta vážné zdravotní
problémy. „Přechodné pozastavení studie
není nic neobvyklého. Zatím přesně nevíme, o jaké zdravotní potíže se jedná, ani
to, zda byl účastník očkován zkoušenou
vakcínou, nebo placebem, vše se
prošetřuje,“ vysvětluje Dražan
s tím, že zkoumání nežádoucích účinků je také jeden
z cílů studií 3. fáze.
„I jiný vývojář měl studii přechodně pozastavenu
a již ji obnovil,“ dodává.

Stamiliony dávek
Farmaceutické firmy v současné
době „vaří“ miliony dávek vakcín. Čeká
se jen na ukončení testů, pokud budou
úspěšné, látka se pustí mezi lidi, pokud testy dopadnou špatně, vakcína se zlikviduje.
Evropská unie hlásí, že si u firem objednala asi 400 milionů dávek. „Všechny procesy nyní probíhají velmi rychle. Paralelně
se studiemi se vakcíny vyrábí. S nadějí, že
vývoj skončí úspěchem. Bude vyvinuta
maximální snaha o distribuci očkujícím lé-

kařům, nebude to ale snadný proces. O nic
v podobném rozsahu se zatím nikdo nikdy
nepokusil,“ přibližuje lékař, který provozuje dětskou ordinaci v Jindřichově Hradci.
Zatímco Evropa či USA stále neočkují,
Rusko a Čína už některým svým vakcínám povolení udělily, a to před dokončením 3. fáze. „Používání takto málo testované vakcíny nemusí být bezpečné a v civilizovanějším světě nemá taková vakcína
žádnou šanci na registraci,“ zdůrazňuje
s tím, že stejná situace je v Číně, kde se látkou očkuje, ačkoliv 3. fáze ještě neskončila. „Některé z čínských vakcín jsou určitým způsobem registrované, například
pro zdravotníky nebo vojáky. Ovšem ani
čínské vakcíny by před dokončením velkých studií neměly v Evropě nebo jinde
ve vyspělém světě šanci,“ dodává.
Ohledně vývoje očkovací látky v Česku je však Daniel Dražan skeptický.
„O vývoji české vakcíny nejsem dostatečně informován, ovšem podle mého názoru nemá na úspěch téměř žádnou šanci.
Vývoj je extrémně náročný a drahý proces, do kterého jen vláda USA investovala

Lékaři doufají, že se první registrované vakcíny dostanou do Česka během příštího
roku. Co se potom bude dít? Vůbec nemusí
být vyhráno. „Chtěl bych varovat před falešnými nadějemi. Registrací vakcíny pandemie určitě nekončí. Nevíme přesně, jak
bude fungovat. Je pravděpodobné, že u někoho zabrání onemocnění nebo alespoň
zmírní průběh. Je už méně pravděpodobné,
že zabrání přenosu infekce,“ míní Dražan.
„Na začátku půjde především o to ochránit
nejrizikovější části populace, tedy zdravotníky, seniory a chronicky nemocné. Pokud
by se podařilo naočkovat správných třicet
procent obyvatel Česka, určitě to výrazně
pomůže snížit počty vážně nemocných a počty úmrtí. Epidemii tím ale nezastavíme.“
Otázkou také bude, zda se Češi vůbec
nechají očkovat, protože hlavně světem
sociálních sítí se šíří vlna falešných zpráv
a nesmyslů. „Bude to hodně záviset na
schopnosti odborníků a politiků vysvětlit
lidem potřebu vakcinace. Rozhodne i to,
v jaké fázi epidemie se budeme nacházet.
Pokud bude umírat tolik lidí jako dnes
a v nejbližších týdnech, věřím, že se většina lidí očkovat nechá,“ podotýká. „Určitě
bych všem doporučil nechat se registrovanou vakcínou očkovat. Registrace očkovací látky totiž znamená jednoznačně prokázanou bezpečnosti i účinnost. Bude v ní
potenciál zachránit velké množství lidských životů,“ uzavírá zkušený lékař.

eRouška, spolubojovník proti covidu-19 v mobilu
Pomůžete hygienikům při trasování, bude vás varovat, pokud
se setkáte s nakaženým a zároveň máte přístup k aktuálním
číslům nákazy covid-19 v Česku. Ministerstvo zdravotnictví
apeluje na lidi, aby si do telefonu stáhli aplikaci eRouška.
Teď k výzvě využilo i rozesílání SMS, což zabralo, eRoušku
si během několika hodin stáhlo kolem 200 tisíc nových
uživatelů, celkově počet v úterý přesáhl 1,265 milionu lidí.
Aplikace běží na pozadí telefonu, přes zapnutý signál
bluetooth se anonymně propojuje s ostatními mobily, které
uživatel potkává. V případě, že je někdo pozitivní, jeho mobil, samozřejmě anonymně, rozešle
varování a pokyny všem, které mohl nakazit. Pokud takové oznámení dostanete, objeví se
tam pouze den, kdy k rizikovému kontaktu mělo dojít, neobjeví se údaj o čase. „eRouška
bohužel nemá přístup k času setkání. Apple ani Google k tomu kvůli ochraně soukromí
nikomu přístup neposkytuje. Platí to pro všechny stejně, i v Německu, Rakousku nebo Velké
Británii,“ reagovali zaměstnanci eRoušky na Facebooku, kde odpovídají na dotazy i o víkendu.
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Obor „praktik“
už zase táhne

Nakupujte
hezky česky
OD ČTVRTKA DO ÚTERÝ

MLÉKO TRVANLIVÉ
polotučné, 1,5 %
tuku
1l

22. 10. – 27. 10. 2020
28. 10. ZAVŘENO

89,90�

FOTO | SHUTTERSTOCK

Starosti s nedostatkem
praktických lékařů by
mohla zažehnat současná
generace mediků. Předmět
Praktické lékařství se nově
dostal do osnov lékařské
fakulty Univerzity Karlovy.
JOSEF HORA
ČR | Praktický lékař má brzy odejít do důchodu, ale zvláště na venkově jej v ordinacích nemá kdo nahradit. V posledních letech stále častější problém by mohla zmírnit nová generace lékařů, kteří se na tuto
specializaci cíleně připravují už při studiu.
Předmět Praktické lékařství se totiž nově
dostal do osnov 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zájem je o něj značný, volí
si jej zde každý osmý student a Univerzita
Karlova kvůli tomu dokonce mění zaběhnuté studijní plány.
V jejích osnovách se letos objevila novinka – výuka praktického lékařství. Dříve se vše „odbylo“ jednou přednáškou,
teď se problematika bude probírat déle.
Studenti se budou učit, v jakých případech se obrátit na specialistu, jak spolupracovat se sociálními službami nebo jak
vést zdravotní dokumentaci. „Práce prak-

1,7

tisíce pacientů má
v průměru každý
praktický lékař v Česku.

tického lékaře je v mnohém specifická.
Nemáte za sebou špičkové vybavení jako
v nemocnici, většinou ale znáte lépe zdravotní poměry v rodině pacienta i jeho
osobnost. Studenty budeme učit správně
komunikovat a aktivně pacientům naslouchat,“ říká garant nového předmětu Mar-

tin Seifert, který provozuje praktickou ordinaci v pražském Karlíně. Pro mediky
tento náročný a specifický obor získává
opět na atraktivitě. „Mnoho lékařů, kteří se
původně rozhodli pro jiný obor, po čase
přechází k všeobecnému praktickému lékařství. Na 3. LF UK si tuto cestu zvolilo
v posledních letech zhruba 12 procent absolventů,“ vypočítává Seifert.
V Česku dosahuje průměrný počet pacientů na jednu praktickou ordinaci čísla
1700. „To se ale může v různých ordinacích opravdu hodně lišit. Někteří praktici
mají až ke 4000 pacientů, někteří zase naopak mnohem méně,“ podotýká Seifert.
A práci mají opravdu různorodou, odvislou
často od ročního období. „Na podzim
a vzimě chodíhodně lidí srespiračními infekty, především virovými, celoročně s bolestmi zad a jiných částí pohybového aparátu
a také s různými psychosomatickými projevy, jakými jsou například zažívací potíže,
nespavost, únava, úzkosti, deprese, bolesti
hlavy, svalové tenze a další,“ přibližuje.

50%

21,90�

54%

35%

99,90
GRANKO,
GRANKO EXCLUSIVE
450/400 g
100 g 9,98/11,23 Kč

VEPŘOVÁ PEČENĚ*
balená ve vakuu
cena za 1 kg

24,80
CENA BEZ PENNY KARTY

29,90

129,90�

17

ČERSTVÁ VEJCE Z PODESTÝLKY
KARLOVA KORUNA

% velikost M | 10 ks
1 ks 2,99 Kč

21,90

89,90

26,90�

30%

BOŽKOV
VAJEČNÝ LIKÉR,
GRIOTTE,
PEPRMINT
15–19 % alk.
0,5 l

„Králové“ diagnostiky
Mladí medici se v novém předmětu zaměří na zařízení své první ordinace i na diagnostiku a léčbu s jednoduše vybavenou
ordinací. Standardem moderní ordinace
jsou přístroje jako EKG, takzvaný Holter
tlakoměr pro celodenní domácí měření
krevního tlaku, různé POCT přístroje pro
rychlou analýzu krve a moči.
„Toto vybavení nám samozřejmě pomáhá s diagnostikou, ale jsem přesvědčen, že
diagnostický král mezi lékaři musí být
vždy praktik sám, musí si umět poradit
i bez jakéhokoli vybavení. A také léčit
nebo alespoň pacienta dočasně zajistit
nebo uklidnit,“ zdůrazňuje Seifert. „Řekl
bych, že naším zlatem je umění naslouchat a nacházet pochopení a řešení problémů společně s pacientem. V tom se máme
všichni ještě hodně co učit,“ uzavírá.

HERA
250 g

100 g 3,96 Kč

13,90

ilustrační foto

44,90

9,90

8,90

CENA BEZ PENNY KARTY

18%

BOHEMIA
SEKT
demi sec
0,75 l

1 l 119,87 Kč
v nabídce také
další druhy za
109,90 Kč

PIVO PILSNER
URQUELL
světlý ležák
0,5 l

1 l 179,80 Kč

1 l 43,80 Kč
záloha na lahev 3,- Kč

CITRONY
balené
500 g

100 g 3,98 Kč

19,90
39,90�

50%

89,90
149,90�

40%

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn.
Množství zboží je omezené. *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou
být dodány na prodejny v menším množství, proto nabídka na toto zboží platí pouze první den
uvedeného období akce. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Sto let s Herculem Poirotem
V říjnu 1920 vydalo
nakladatelství Bodley
Head prvotinu začínající
autorce. V románu
Záhada na zámku Styles
představila spisovatelka
Agatha Christie
detektiva Hercula
Poirota. Legenda byla
na světě a přežila století.

David Suchet:
Jediný pravý
a nedostižný
Inspiraci pro postavu detektiva
Poirota našla Agatha Christie při
své dobrovolnické práci v Torquay
mezi belgickými uprchlíky.
Určitě nejznámějším
i nejvěrnějším filmovým
a televizním představitelem
Hercula Poirota je herec David
Suchet. Objevila ho dcera Agathy
Christie Rosalind a rozhodla se
nabídnout mu jeho osudovou
životní roli detektiva s knírkem.

ZÁBLESK
HISTORIE
ANGLIE | Mladičkou Agathu Mary Clarissu Millerovou by ani ve snu nenapadlo, že se jednou stane nejoblíbenější
autorkou kriminálních a detektivních
příběhů na světě. Psát sice zkoušela, dokonce se vsadila se svojí sestrou, která
jí vůbec nevěřila, že by mohla stvořit
něco jako detektivku. „Tenhle žánr rozhodně není pro tebe. Zkus něco lehčího,“ štengrovala ji starší sestra Madge.
Vážněji se do kriminálního románu
Agatha pustila až za první světové války, když získala trochu volného času
coby dobrovolná sestra a lékárnice v
Ashfieldu. „Někdy jsem byla celé odpoledne ve službě sama a neměla jsem na
práci celkem nic, jen posedávat,“ vzpomínala Agatha. V lékárně byla obklopena jedy a tak si jako zápletku do knihy
vybrala způsob smrti otrávením. Vražedný příběh Záhada na zámku Styles,

Agatha Christie vzhlíží ke sloupcům knih, které
napsala, šlo většinou o detektivky a bylo jich přes
osmdesát. Vpravo jedno z prvních vydání jejího
premiérového románu Záhada na zámku Styles
(The Mysterious Affair at Styles). Za oceánem vyšlo
na podzim 1920, v Londýně pak 1921.
FOTO | MAFRA
který měl rozplést malý, velice puntičkářský a výstřední belgický detektiv
Hercule Poirot, sepisovala už v roce
1916, jenomže žádné z nakladatelství
příliš nezaujal. Mladí a neznámí autoři
bývali pro vydavatele velkým riskem,
navíc spisovatelka-žena, to je teprve neobvyklé! Tehdy už byla Agatha provdaná za důstojníka Archibalda Christieho
a v roce 1919 mu povila dceru Rosalind.
Až stařičký John Lane z úspěšného
nakladatelství Bodley Head jí řekl:
„Tak já vám, madam, to vaše dílo vy-

dám. Jen jej musíte ještě dopracovat, trochu upravit.“ Agatha si později trošku
postěžovala, že nabídnutý honorář byl
vydřidušský, ale sedla a přepsala román
podle přání Lanea. Ten pak v říjnu 1920
vydal Záhadu na zámku Styles v Americe a ve Velké Británii vyšla o něco později – 21. ledna 1921. Detektivní román
měl vcelku příznivé kritiky, čtenáře
však hlavně chytil napínavý děj s geniálním detektivem Herculem Poirotem, nesnesitelným puntičkářem. Legenda byla
na světě a dnes je jí sto let.
(kor)

Herec David Suchet ztvárňoval slavného Belgičana s knírkem přesně čtvrt století.

Slavného Belgičana si zahráli i tihle...
Filmových a televizních
představitelů maličkého
pedantského detektiva
bylo plno. Ne všichni by
ale splňovali nároky
autorky Agathy
Christie. Představme si
alespoň některé z nich.

V

ůbec prvním filmovým Herculem Poirotem se v roce 1931
ve snímku Alibi stal britský herec Austin Trevor. Třebaže s ním
vznikly ještě další dvě detektivky, je
toto pojetí považováno za největší odklon od jeho knižní podoby.
Divadelní herec Albert Finney si
Poirota zahrál jenom jednou, přesto je
adaptace Vraždy v Orient expresu z
roku 1975 jednou z nejpopulárnějších,

Prvním filmovým Herculem Poirotem
byl Austin Trevor (na snímku uprostřed)
v roce 1931 ve snímku Alibi.
dokonce získala pět nominací na Oscara. Velký a zavalitý Peter Ustinov se
objevil hned v šesti filmech jako Hercule Poirot v rozmezí let 1978 až
1988. V detektivce Třináct u stolu
(1985) si s ním David Suchet (budoucí ikonický Poirot) střihnul postavu inspektora Jappa. Belgického detektiva
ztvárnili i Kenneth Branagh, John Malvich, Alfred Molina či Tony Randall.

V oblíbené adaptaci
detektivky Vraždy v Orient
expresu (1975) se coby
Poirot blýskl Albert Finney.

Peter Ustinov (vpravo nahoře)
propůjčil svou tvář Poirotovi hned
šestkrát během deseti let. Začal ve
filmu Smrt na Nilu (1978).
Kenneth Branagh jako Poirot ve
Vraždě v Orient expresu (2017).
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Nejslavnější fotbalista
historie, Brazilec Pelé,
slaví osmdesátku. Než
jej objevil lovec talentů,
musel jako dítě drhnout
podlahy, aby měl na jídlo.
BRAZÍLIE/ČR | Jméno Edson Arantes
dos Nascimento nezná skoro nikdo, zato
přezdívku Pelé snad každý, kdo někdy slyšel o fotbalu. Ano, Pelé = fotbal. Jeden
z nejslavnějších sportovců světové historie se přitom na vrchol musel probít z brazilské chudinské čtvrti, kde mu jeho rodiče ani nemohli pořídit pořádný míč.
Když se budoucí mistr fotbalových kliček 23. října 1940 narodil, rodiče měli
rovnou dva důvody k oslavě. Kromě radosti ze syna jim totiž
jen krátce předtím domů konečně zavedli elektrický
proud. Ze samého nadšení
se proto otec rozhodl syna
pojmenovat po vynálezci
žárovky Edisonovi. Na svět
tak přišel Edson Arantes dos
Nascimento. Zní to možná bizarně, ale život v jedné z chudinských čtvrtí brazilského města Tres
Coraçoes byl v té době spíš bojem o přežití. Edsonův otec sice dříve hrával na vysoké úrovni fotbal, ovšem o nějakém pořádINZERCE
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Pan „Hadrák“ dobyl svět
ném výdělku mluvit nešlo. Když s kariérou kvůli vážně poraněnému kolenu skončil, živil se jako sanitář. Maminka byla posluhovačkou a rodinný rozpočet více
méně musela táhnout hlavně ona.
„Bylo mi v té době asi deset let. Matka
chodila prát prádlo cizím lidem, aby nás
mohla živit. Tehdy mi řekla: Podívej se,
jak dopadl tvůj otec. Hrál fotbal, zranil se
a teď nás nedokáže zajistit. Nehraj, ať nedopadneš jako on. Raději získej vzdělání,“ vzpomínal později Pelé na časy, kdy
i on coby dítě chodil drhnout podlahy, aby
aspoň trochu rodičům finančně pomohl.
Kdykoliv však měl malý Edson
volnou chvíli, bosý běhal za
hadrovým míčem. Právě zkomoleninou slova pelada,
v tamním slangu hadrák,
vznikla přezdívka Pelé.

Lovec talentů
Jeho technika, schopnost kličkovat a zakončovat brzy zaujala fatbalového skauta a někdejšího reprezentanta Waldemara de Brita, který v chudinských čtvrtích hledal talenty pro slavný
klub FC Santos. Edsona si nemohl nevšim-

Pelé o českých fotbalistech i vztahu k Praze
Své šedesátiny Pelé v říjnu 2000 oslavil v Praze. Ač šlo o ryze soukromou návštěvu, utajit se
mu ji nepodařilo. Přesto byl ochotný poskytnout rozhovor MF DNES. Mimo jiné v něm zaznělo:
■ „Československo jsem měl vždycky rád, mám tady dobré přátele.
A pak, musel jsem přece dát na manželku, která tu byla asi před
pěti lety, ještě než jsme se poznali.
Prahu si zamilovala a strašně si přála
podívat se sem se mnou.“
■ „Evropský i konkrétně váš fotbal jsem
vždycky sledoval a sleduji. Takže vím,
že jste zemí skvělých hráčů. Také si
dobře pamatuji na mé poslední
mistrovství světa v sedmdesátém roce
v Mexiku. Měli jsme Československo
ve skupině a zápas s ním pro mě byl
obrovským zážitkem. Prohrávali jsme, ale
pak jsme za to vzali a vyhráli čtyři jedna.
Jedním gólem jsem přispěl i já.“
■ „Co mi u vašich fotbalistů vždycky imponovalo,
to byla znamenitá technika.“

nout a jeho život nabral naprosto nečekaný obrat. V 16 letech v červenci 1957 poprvé debutoval za brazilský národní tým,
přičemž svou premiéru vyšperkoval gólem do sítě Argentiny. Z Edsona se zrodil
Pelé, jehož pak znal celý svět. Jako profe-

sionální hráč nastřílel celkem 1281 gólů,
třikrát se stal mistrem světa, šestkrát mistrem Brazílie. FIFA ho vyhlásila nejlepším fotbalistou 20. století, Mezinárodní
olympijský výbor přihodil ocenění Nejlepší sportovec 20. století. (mb, iDNES.cz)

VEPŘOVÉ HODY
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Vepřové s fazolemi i po italsku
Klasická česká jídla z vepřového
masa strávníky vždy potěší, ale
není od věci je občas překvapit
i úpravou v italském či maďarském
stylu. A nebojte se využít třeba
také fazole nebo cuketu, které chuť
masa z pašíka skvěle doplňují.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Potřebujeme: 600 g vepřové pečeně bez kosti, sůl, mletý černý pepř, 1 cibuli,
2 stroužky česneku, 6 listů bazalky, 1 cuketu, 4 lžíce oleje, 8 plátkŮ slaniny,
2 lžíce olivového oleje, 10 malých rajčátek. Postup: Vepřovou pečeni
nakrájíme na plátky. Osolíme je, opepříme a necháme odležet. Cibuli nakrájíme
najemno, bazalku na proužky, cuketu škrabkou nakrájíme na dlouhé tenké
plátky. V pánvi rozehřejeme polovinu oleje a necháme na něm zesklovatět
cibuli. Přidáme česnek a nakonec vmícháme bazalku. Odstavíme a necháme
lehce zchladnout. Pak směs rozdělíme na plátky masa. Každý kousek masa
obalíme plátkem slaniny a dvěma plátky cukety. Maso zprudka opečeme
na zbylém oleji. Pak maso přendáme do pekáčku a dáme do vyhřáté trouby.
Pečeme při 170 °C asi 15 až 18 minut. Na pánvičce nahřejeme olivový olej
a krátce v něm opečeme na čtvrtiny rozkrojená rajčátka a odstavíme.
Maso rozdělíme na talíře, výpek slijeme k rajčatům a ty i s výpekem přidáme
na talíře k masu. Jako přílohu podáváme rýži.

Vepřová krkovička na grilu
s italskou peperonatou
Potřebujeme:
250 g vepřové krkovičky,
1 červenou, 1 zelenou
a 1 žlutou papriku, rajčatový
protlak nebo 2 rajčata,
zeleninový vývar, 1 šalotku,
olivový olej, sůl a černý pepř.
Postup: Nejdříve si
připravíme peperonatu.
Do rozpálené pánve s trochou
olivového oleje vložíme na
kostičky nakrájenou šalotku
a restujeme, dokud nezíská
zlatou barvu. Pak přidáme na kostičky nakrájené papriky.
Postupně přidáme sůl, pepř, rajčata (protlak) a přiléváme
vývar, abychom papriky uvařili. Připravíme si dva jeden
a půl centimetru silné plátky krkovičky. Do masa
vmasírujeme olivový olej, sůl a položíme na gril. Maso
grilujeme z každé strany na grilu nebo na pánvi. Ihned
podáváme. Na dno talíře dáme teplou peperonatu
a ugrilované maso nakrájené na plátky položíme navrch. Pro
dochucení pokapeme trochou olivového oleje, posolíme a
přidáme čerstvě nasekané bylinky.
INZERCE

Vepřové medailonky v cuketě

Domácí tlačenka
z vepřové plece
Potřebujeme: vepřovou plec a vepřové kůže
v libovolném množství podle vlastní chuti
a plánovaného počtu výsledných tlačenek,
mletý černý pepř, nové koření, majoránku, sůl
a česnek.
Postup: Nejprve si uvaříme vepřovou plec,
kterou po zchlazení nakrájíme na kousky velké
2,5 až 3 centimetry. Vývar z plece si
uschováme. Uvaříme vepřové kůže, které
pomeleme najemno.
Do větší nádoby vložíme nakrájenou plec, kůže
a veškeré koření, sůl a česnek.
Zalijeme horkým vývarem a plníme do
polyethylenových střev.
Vaříme 2 až 2,5 hodiny při teplotě 80 až 90 °C.
Uvařenou tlačenku vychladíme ve studené
vodě. Tlačenky během chlazení otáčíme.

Kotlety
s fazolemi
Potřebujeme: 4 vepřové
kotlety (800 g), 1 cibuli,
2 barevné papriky,
4 lžíce olivového oleje,
3 stroužky česneku,
250 g konzervovaných fazolí
bez nálevu, 200 ml masového
vývaru, 2 lžičky tabasca,
špetku drceného pepře,
50 g čedaru.
Postup: Cibuli oloupeme
a nasekáme nadrobno. Papriky očistíme a nakrájíme na kostičky.
V pánvi rozpálíme dvě lžíce oleje a cibuli s paprikou orestujeme.
Přidáme nadrobno nakrájený česnek a fazole. Vše zalijeme vývarem.
Přidáme tabasco, pepř, sůl a vše necháme dusit asi 15 minut. Mezitím
očistíme kotlety, opepříme je a opečeme po obou stranách na zbylém
oleji. Pak je osolíme, přendáme na talíře, přidáme k nim fazole a
posypeme je nastrouhaným sýrem. Zdroj: 2x iDNES.cz a 2x Lidovky.cz

V L É K Á R E N SK É M

SVĚTĚ

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Vítejte

Vyzrajte na oslabenou
imunitu!

Během podzimu prochází imunita nejen vašich dětí ale celé rodiny zatěžkávací zkouškou. Pobyt v dětském kolektivu pak představuje asi největší riziko. Přitom stačí málo – kvalitní a ověřený
přípravek se skvělou chutí.

TOP VÝBĚR
PRO VAŠE
RATOLESTI

S BETA-GLUKANY
Z HLÍVY OD

JACKA
Hlíváka

Zase vši? Zlikvidujte je
efektivně a okamžitě!

Přineslo vaše dítě domů vši? Neztrácejte čas a zakročte co nejní naleznete v lékárně!
rychleji, a to dvojitou silou! Efektivní řešení

H

líva ústřičná PRO DĚTI s Rakytníkem JACK HLÍVÁK je vysoce kvalitní doplněk stravy se sladidly z tradiční řady Imunit®,
který byl vyvinut dle posledních poznatků moderní farmacie.
Svým unikátním složením s přírodními certifikovanými beta-glukany
z hlívy ústřičné, extraktem z rakytníku a dalšími vitaminy se přípravek
stává jedinečným na českém trhu. Zároveň díky obsaženému selenu
přípravek posiluje obranyschopnost organizmu a díky jódu zajišťuje
normální růst dětí. Navíc s dárkem pro celou rodinu: Vytvořte si vlastní
3D mořský svět.

Odložte špatnou náladu
Trápí vás již delší dobu špatná nálada a bojujete neúspěšně
se stresem? Nedovolte, aby starosti a stres pronikly do vašeho
života a rychle uklidněte svůj nervový systém.

Z

volte účinný a nenávykový přípravek pro lepší náladu De-press.
Ten obsahuje unikátní kombinaci
bylin v čele s kozlíkem lékařským pro
lepší vyrovnání se stresem a meduňkou přispívající k celkovému uvolnění
a pozitivní náladě. Vzácný šafrán tyto
účinky synergicky posiluje, urychluje
jejich nástup a pomáhá tak udržovat
dobrou náladu. Součástí doplňku stravy je také vysoká dávka L-tryptofanu
(zdroje tzv. hormonu štěstí), vitamin B6
a hořčík pro
o snížení únavy a vyčerpání.

m,
VÝHODNÉ BALENÍ: šampon na vlasy + sérum,
lupa, hřebínek a čepice ZDARMA

V

id DUO FORTE
yzkoušejte zdravotnický prostředek LiQ
LiQuido
– dvojitý zásah proti vším a hnidám v podobě šamponu
a séra na vlasy, které působí na veš třemi mechanickými účinky
(2x dušení, 1x liQuidace). LiQuido DUO FORTE obsahuje unikátní
komplex přírodních silic a olejů, jejichž kombinace a účinné látky vytváří nepříznivé podmínky pro existenci, růst a množení vší. Zároveň
je šetrný a dobře snášený citlivou pokožkou. Mohou ho tak užívat
malé děti i alergici.

STOP
ŠPATNÉ
NÁLADĚ

SEBOREA, LUPÉNKA nebo ATOPIE
ve vlasech? Máme řešení!

Co mají společného seborea, lupénka a atopie ve vlasech? Nepříjemné a bohužel vytrvalé
svědění vlasové pokožky, které významně omezuje náš běžný život. Pokud toužíte po účinné
a rychlé úlevě, máme pro vás řešení.

C

apillus šampon seborea zmírňuje tvorbu šupin a zarudnutí vlasové pokožky. Především však
ak
také rychle a dlouhodobě ulevuje od nepříjemného svědění. Přírodní složení nedráždí vlasoovou pokožku. Naopak konopný olej a extrakt pomáhají k její přirozené obnově a sůl z Mrtvého
ho
moře společně s grepovými semínky ničí přemnožené kvasinky. Pravidelným používáním šamponu
nu
tak vyřešíte nejen akutní stav, ale i opakovaný návrat potíží. Capillus šampony z řady Cannaderm jsou
ou
k dostání v lékárnách a zdravých výživách.
Díky unikátnímu přírodnímu složení získal šampon značku CPK - certiﬁkovaná přírodní kosmetika.
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Celoroční pneu už nejsou šílenství
Kdo nejezdí v zimě příliš
často a v náročných
horských oblastech,
může vsadit na nové
celoroční pneumatiky.
Jejich kvalita jde nahoru,
ale stále mají svá slabá
místa a vlastnosti.
ČR | Časy se mění. Ještě před pár lety nikdo nepochyboval o tom, že v létě se používá jedna sada pneumatik a v zimě druhá. Jenže se ukázalo, že mnozí lidé šetří
a v létě dojíždějí „zimáky“, občas i naopak. Právě jim pak začali výrobci nabízet
takzvané celoroční pláště a dnes už jejich
podíl na trhu činí celých 20 procent. Jasně,
že jsou v mnoha ohledech kompromisem.
Otázka je, jak velkým. „V minulosti snahy
o vývoj celoročních pneu nebyly úspěšné,
ale v současnosti díky technologickému
pokroku je možné takovou pneumatiku vyrobit,“ říká Petr Vohralík, generální ředitel
www.NejlevnejsiPNEU.cz.
Asi nejvíc o nich uvažují majitelé SUV,
na něž jsou pneu velké a relativně drahé.
Právě gumy v „esúvéčkovém“ rozměru
235/55 R17 prošly testem německého autoklubu ADAC. „Při výběru správné pneumatiky pro váš vůz je důležité si dopředu
ujasnit, v jakých podmínkách a na jakém
voze bude pneumatika používána. Neexistuje pneumatika, která by vynikala ve všech
parametrech a vždy se tak částečně volí
kompromis,“ zdůrazňuje Petr Vohralík.

Silné stránky i slabiny
Pro zkoušky sedmi modelů testeři použili
automobil Ford Kuga a porovnávali jízdní
vlastnosti „celoroček“ se specializovanými letními i zimními gumami. Z celkem
sedmi celoročních pneu čtyři – značky
Continental, Goodyear, Nokian a Uniroyal – podaly uspokojivý výkon na mok-

pneumatik pak vynikají nižší hlučností
a delší životností při zachování krátké
brzdné dráhy a přesném ovládání i při náhlých změnách směru jízdy či brzdění, a to
jak na suchu, tak mokru. „Nyní se
na trhu objevila zajímavá pneumatika
Tomket Allyear 3, která je navržena jako
celoroční, ale získala i homologaci pro
zimní provoz, tedy označení 3PMSF, symbol hory a sněhové vločky,“ dodává.

ILUSTRAČNÍ FOTO | J. KOŤÁTKO, MAFRA

„

Snahy o vývoj
celoročních
pneu jsou teď úspěšnější.

ru, ale nepřesvědčily na suché vozovce.
Jízda byla méně přesná a jistá, Kuga se při
rychlé jízdě po rozehřáté cestě chovala
„houbovitě“, což vadilo hlavně na dálnici.
Bridgestone pak obstál na suché a mokré
vozovce, zde se nemusel obávat srovnání
s dobrou letní gumou – špatné však byly

výsledky na sněhu. „Jedna konstrukce
vzorku vyhovuje více dálničnímu provozu ve vyšších rychlostech s minimem sněhu. Jiné, symetrické – šípovité – dezény se
poté volí spíše do podmínek, kde se předpokládá dostatek sněhu a ledu,“ vysvětluje Vohralík s tím, že asymetrické dezény

Které pneumatiky uspěly u inspektorů?
Sníh, led, mokro i sucho – zima je pro každou pneumatiku dost náročná.
Jak vybrat tu správnou? Pomůže test expertů německého autoklubu
ADAC. Jeho inspektoři se tradičně zaměřili na jízdní vlastnosti
a bezpečnost, komfort a výdrž zimních gum.
Nejlépe se předvedl Bridgestone Blizzak, na testery zapůsobil na mokré
silnici, ale nezaostal ani na suché. Jedinou slabinou bylo, že vykázal
nadměrné opotřebení běhounu. Což tak většinou bývá – čím lépe pneu
drží na silnici, tím rychleji se ojíždí. Ve prospěch bridgestonek mluví
ovšem i solidní cena na českém trhu. Kdo chce, aby mu pláště vydržely
dlouho, musí připlatit za téměř nejdražší pneu v testu, francouzské
prémiové michelinky. Na suchých silnicích byly o něco slabší, zato
podle výpočtů vydrží téměř 43 tisíc kilometrů. Drobné slabiny na suchu

Ale zpátky k testu německých expertů.
Michelin zvládal skvěle suchý povrch,
ovšem neporadil si dobře s mokrou silnicí;
na sněhu nabídl dostatečnou trakci. Vredestein fungoval na mokru jen sotva uspokojivě, slabiny měl i na suchých a zejména
sněhem pokrytých silnicích. Žádný model
tak nebyl vhodný do každého počasí, jízdní
výsledky byly pokaždé dost kompromisní.
Pokud plánujete jet autem, hlavně s rodinou, na letní nebo zimní dovolenou, pak
podle ADACu jediné doporučení zní koupit letní nebo zimní gumy. Pokud víte, že
budete jezdit málo a v určitých podmínkách, můžete celoročky zkusit, měli byste
ale znát jejich silné a slabé stránky.
(re, Roman Švidrnoch)

měly v provozu i dunlopky a hankooky, testeři uvádějí, že „jízdní projev
dunlopu na zadní nápravě je trochu houbovitý, zvláště když jsou
pneumatiky zahřáté“, hankooky zase byly hraniční, pokud šlo o náhlé
úhybné manévry, kdy se zadní část auta tlačila ven. Obě pneu měly ale
dobré výsledky na mokrých a zasněžených silnicích – a dunlopka také
zazářila co se týče odolnosti proti opotřebení (výpočet výdrže
39 500 km). Nejlepší skupinu uzavírá tchajwanský Maxxis – jeho pneu
byla dobrá ve všech směrech bez výraznějších slabin.
Naopak na posledním místě zůstávají čínské pneu Tristar Snowpower
HP. I když na suchu zaujmou nejkratší brzdnou dráhou, na sněhu
selhávají. Nejviditelnější je ale jejich neschopnost na mokru: ovládání
auta a náchylnost k aquaplaningu v zatáčkách hodnotí ADAC jako
vysloveně špatné.

INZERCE
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investice do nemovitostí

Všechny naše nemovitosti najdete na Reality.iDNES.cz
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ÓČKO oslaví „plnoletost“
úspěšnou nahou seznamkou
ČR | Hudební televize ÓČKO slaví 18. narozeniny a do „dospělosti“ vstupuje odvážným rozšířením své nabídky divákům.
V novém programovém bloku O 18+ se
od poloviny října na obrazovkách objevuje mimo jiné i úspěšný, byť kontroverzní,
formát reality show Naked Attraction –
tedy „nahá seznamka“.
„Vybírali jsme z mnoha dostupných formátů a nakonec jsme sáhli po britských
originálech, které budou mít u nás úplnou
premiéru,“ vysvětluje výběr nových pořadů generální ředitel ÓČKA Štěpán Wolde. Nejvíce pozornosti bude jistě poutat
zmiňovaná „hanbatá“ seznamka. Na první pohled standardní studiová seznamka
má totiž své ozvláštnění. V každé epizodě
si žena nebo muž vybírá své potenciální
partnery a partnerky pouze na základě zcela odhalené fyzické přitažlivosti. Pouze
pohledem na jejich nahé tělo.
Formát, který uvedl britský Channel 4
poprvé v roce 2015, se přes počáteční šok
prosadil, přesvědčil diváky i kritiky, každý rok nasazuje novou řadu a vysílá se
v několika mutacích různých televizí.
ÓČKO zařadilo Naked Attraction od pondělí do čtvrtka vždy ve 22:00.

Na pondělní a úterní dopoledne od
11:00 nasadí ÓČKO sérii Tattoo Fixers,
která nabídne extrémní příběhy nepodařených tetování a cestu k jejich opravě. Tento formát bude ve středu a čtvrtek střídat
varianta Body Fixers, ve které jsou napravovány různé tělesné nedostatky. Na sobotní večer se ÓČKO rozhodlo zařadit
„trochu jinou“ taneční show Flirty Dancing, ta představuje odvážné taneční kreace párů, které se poprvé setkají až při samotném milostném tanci, jenž rozhodne
o jejich dalším osudu.
(re)

INZERCE
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Buďní

aktiv

a pak si dej m

alinu

+
www.beactivebeslim.cz

SOUTĚŽ
21. 9. až 29. 11. 2020

Vyhrajte aktivní pobyt
v NUTREND WORLD

O pár tisícovek
veselejší Vánoce.
Hledáme brigádníky i nové kolegy
Pravidelná výplata na den přesně
Pro řidiče ŘP sk. B podmínkou
Rychlé zaškolení

·
·
·

800 223 000
TvojeBudoucnost.cz

Soutěžte na www.olma.cz
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České oscarové (ne)úspěchy

Filmem, který se bude letos za Česko ucházet o Oscara, je historický snímek Šarlatán
s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Napodobí úspěch Kolji či Obchodu na korze, nebo
zklame jako Tmavomodrý svět? A proč z klání akademie před pár lety vyloučila Hořící
keř o Janu Palachovi?

Foto: archiv MAFRA, CinemArt, Zuzana Panská, ČSFD.cz

DRUHOU ŠANCI ZMAŘIL PEARL HARBOR
V roce 2001 se Jan Svěrák pokusil navázat na svůj úspěch se snímkem Tmavomodrý svět. „Co asi tak mohu říkat? Samozřejmě že skáču
radostí, také jsem si na to koupil nové boty,“ přivítal tehdy svou další
tuzemskou nominaci do oscarového klání režisér Jan Svěrák. Na svůj
úspěch ale nenavázal, v zahraničních distribucích film nezaujal tak,
jak se očekávalo. Otázkou zůstává, jak moc doplatil na to, že v témže
roce šel do kin Pearl Harbor, ve kterém bylo také dominantní téma
letectví a milostný trojúhelník.

TROJANOVÉ V ROLI „ŠARLATÁNA“
Česká filmová a televizní akademie minulý týden rozhodla, že do souboje o Oscara letos vyšle film Šarlatán. Snímek v hlavní roli s Ivanem Trojanem a jeho synem
Josefem je inspirovaný životem léčitele Jana Mikoláška. Režisérka Agnieszka
Holland jej natočila podle scénáře Marka Epsteina. Už před časem bylo toto drama
nominováno i na Evropské filmové ceny, o užší finále bude usilovat už začátkem
listopadu. „Kdyby nebyl film nominovaný, tak bych byla hodně smutná. Je to vždy
velká satisfakce, když se film dostane někam do soutěže. Proto děláme ty filmy.
Chceme lidi upoutat a dotknout se jejich citů,“ řekla tehdy režisérka Holland.

TROJICE, KTERÁ
DOBYLA SOŠKU
Nejprestižnější filmovou cenu dosud
získaly v kategorii Nejlepší neanglicky
mluvený film tři československé, respektive české snímky. Nejprve se to povedlo
v roce 1966 Jánu Kadárovi a Elmaru
Klosovi s Obchodem na korze. Válečné
drama zaujalo nejen porotu, ale i diváky,
protože jen v New Yorku byl snímek
promítán v desítkách kin. Když byl v roce
1968 udělen Ostře sledovaným vlakům
filmový Oscar, Jiřímu Menzelovi bylo
30 let a kameramanovi Jaromíru Šofrovi
28. Poté, co jim poblahopřál tehdejší
prezident ČSSR Ludvík Svoboda, Jiří
Menzel řekl: „Jsem rád, že se to Američanům líbilo a rád bych, aby jim to přiblížilo
pana Hrabala, pan Hrabal si totiž zaslouží,
aby to byl světový autor.“ Možná ještě
překvapivější byl v roce 1996 úspěch
snímku Kolja od Jana Svěráka. Příběh
stárnoucího hudebníka, ztvárněného
jeho otcem Zdeňkem, a malého ruského
chlapce, které osud spojí, Američany
dojal. „Je to skvělý film, brečel jsem u něj.
Navíc srozumitelný. Jan Svěrák je skvělý
režisér,“ řekl tehdy českým novinářům
ředitel distribuční společnosti Miramax
Harvey Weinstein.

NENAPLNĚNÁ AMBICE NABARVENÉHO
PTÁČETE
Když se drama Nabarvené ptáče před rokem probojovalo
ežisér Václav Marhoul
do užší oscarové nominace, jeho režisér
zářil štěstím. „Nemůžu tomu stále věřit, připadám si úplně
stejně jako Ester Ledecká, která projela cílem
a nevěřícně zírala na své umístění,“ radoval se.
Marhoulovo zpracování předlohy románu polského spisovatele Jerzyho Kosińského z roku 1965
od počátku budilo zájem veřejnosti i profesionálů. Tříhodinový černobílý snímek uspěl
na festivalech v Benátkách i v Torontu, ovšem vytouženého Oscara nakonec nezískal,
i když k tomu měl ze všech českých snímků
v posledních mnoha letech určitě nejblíže.
V tom samém ročníku však mezi krátkými
animovanými filmy uspěla studentka pražské
Filmové fakulty Akademie múzických umění Daria Kaščejevová se snímkem Dcera.

HOŘÍCÍ KEŘ AKADEMIE
Z KLÁNÍ VYLOUČILA

OSCAŘI TENTOKRÁT JINAK
Slavnostní ceremoniál 93. ročníku
cen americké Akademie filmového
umění a věd se uskuteční 25. dubna
2021 v Los Angeles. Výjimečně jsou
do klání vpuštěny i filmy, které se kvůli
pandemii dostaly k divákům mimo
klasické sály, prostřednictvím streamování nebo autokin.

V roce 2013 poslali Češi do bitvy o Oscara
Hořící keř, který natočila polská absolventka
pražské FAMU Agnieszka Holland. Původně
třídílná televizní série o Janu Palachovi vznikla
v produkci HBO. Upravená filmová verze vstoupila do kin, čímž podle
České filmové a televizní akademie (ČFTA) splnila podmínky soutěže.
Podle nich klání nesmí být film před uvedením do kin vysílán v televizi
či na internetu. ČFTA přitom zařadila filmovou verzi Hořícího keře
do hlasování na základě vyjádření právníků, že jde o nové dílo a že
zmíněné pravidlo porušeno nebylo. Americká Akademie filmového
umění a věd však snímek jako původní dílo neuznala. Za Česko tak
do oscarového klání byl tedy poslán film Donšajni Jiřího Menzela.

Buďte klidnější
v době viróz
a nachlazení

Pořiďte si domů
čističku vzduchu Ionic-CARE®
s
Ionic-CARE Triton X6 je dlouhodobě nejoblíbenější čistička
v ČR a SR  96% účinnost při zachytávání polétavých
nečistot a mikroprachu  čistička kombinovaná s ionizátorem  snižuje množství životaschopných plísní, virů a bakterií v ovzduší interiérů minimálně o 60 %  omyvatelný ﬁltr
s neomezenou životností  bezhlučný provoz (neruší
spánek)  minimální provozní náklady (max. 2 Kč denně) 
3 stupně výkonu, určeno pro místnosti 15 - 75 m2.

3 490,-

při nákupu více
kusů ušetříte
200 Kč / ks

Kč/ks

DOPRAVA ZDARMA
Získejte zdarma čistič a osvěžovač lednic Ionic-CARE FF-210.
Při objednávce stačí uvést kód:

kód

P8D
Největší nezávislý nákupní rádce a srovnávač cen Heureka
čističku zvolil pětkrát po sobě Produktem roku. Obchod
Ionic-CARE je držitelem zlatého certiﬁkátu Ověřeno zákazníky s hodnocením spokojenosti 98 %.

www.ionic-care.cz

volejte zdarma

800 112 111

HUDEBNÍ IMPULSY

Písně jako manifest
JOSEF VLČEK

B

lížící se státní svátek je dobrou příležitostí k tomu, abychom si připomněli písně, které se dají považovat za zhuštěné poselství a postoje jednotlivých generací. Určitě bychom takové proklamace našli i před druhou světovou válkou v písních Voskovce a Wericha. Svůj
obraz společnosti přinesla i 50. léta, ať už
v budovatelských písních, nebo v tom, co
se naopak zpívalo někde u táboráků.
Titul prvního opravdového poválečného generačního manifestu si po právu zaslouží Krylova píseň Pasážová revolta.
Poslední skladba alba Bratříčku, zavírej
vrátka byla nekompromisním
portrétem generace těch, kteří
se narodili těsně po druhé světové válce, jako hippies si
žijí ve vzdušných zámcích
a přitom svět je někde
úplně jinde: „Nejsme
na kolenou – ryjeme
držkou v zemi.“ Nebyla to příjemná písnička a mnoho Krylových příznivců ji
ve své době nemělo
rádo, protože natvrdo
říkala to, co si generace Karla Kryla nechtěla přiznat. Bohužel
čas ukázal, že „český
Villon“ mluvil i za generace budoucí.

Sedmdesátá léta byla k mládeži nepříjemně krutá. Komunistický režim v podstatě likvidoval všechno, co bylo svobodné, a hudba, která tehdy byla nejoblíbenější volnočasovou aktivitou věkové skupiny
15 až 25 let, si partajní diktát krutě odskákala. Jeden zákaz stíhal druhý. V roce
1973 tak byl zakázán
folkový festival
v Náměšti na
Hané a ti, kteří
na něj přijeli,
byli rozehnáni
policií.

Pod vlivem této události napsal písničkář
Jaroslav Hutka skladbu Náměšť, jednoduchý ohlas lidových písní, oslavující krásy
světa s jasnou pointou, rezonující touhu nejen těch, kdo neuskutečněný festival zažili:
„Co však je největší – ta lidská svoboda.“
Konec 80. let byl ve znamení celé řady
generačních písní. Zvláště Spirituál kvintet přinášel na bázi starých amerických spirituálů jeden manifest za druhým. Nejsilnější z nich bylo Až se k nám právo vrátí.
Na generaci kolem dvacítky však nejvíce
zapůsobila skladba tehdy oblíbené kapely Žentour Nenechme si lhát:
„Nemá cenu čekat na zázrak, buďme
aspoň jednou sami sebou.“

Nohavica i Chinaski

FOTO | ARCHIV MAFRA

Během devadesátek zažila česká populární hudba velkou explozi a stylově i obsahově se rozběhla do všech stran. Počínaje skinheadským Orlíkem a konče vysloužilými hvězdami středního proudu,
každý hudební směr měl svůj vlastní
manifest. Pokud se na nějaké skladbě
všechny proudy shodly, pak je to podle
nedávného výzkumu Rádia Impuls Nohavicova melodie Dokud se zpívá.
Nohavica písničku napsal a hrál už
v 80. letech a v roce 1988 dokonce vyšla
na desce, jenže tehdy oslovila jen folkové
publikum. Do rádií – veřejnoprávních
i soukromých – se ve velkém dostala až po
listopadu 1989. Publikum potěšila svou bukolickou atmosférou, která působila v ob-

dobí razantních společenských změn jako
balzám na to, s čím se mnozí museli vyrovnat. V tom připomínala Náměšť.
V roce 2003 vydali Chinaski kompilaci svých největších hitů Premium, kterou uváděla předtím nikdy nevydaná píseň 1970, příběh
generace narozené
po době pražského jara ve velkém
boomu nově narozených „Husákových
dětí“. Je to spíš ohlédnutí za minulostí
(„Naši mi vždycky říkali: Jen nehas, co tě
nepálí“), v němž je cítit skryté uspokojení
z toho, že věci už nejsou takové, jako byly
v 70. a 80. letech.
Desátá léta jsou příliš nedávná na to, abychom v nich s odstupem hledali nějakou píseň, která by mohla být manifestem první
generace těch, kdo se narodili po roce
1989. Největší šanci má skladba
Za 100 let, sborový song třinácti většinou
pop rockových hvězd, složená členy skupiny Jananas ke stému výročí vzniku Československa. Od těch ostatních se liší tím, že
nevznikla spontánně, ale na objednávku. Je
to z ní cítit. Přísný kritik by napsal, že z ní
sálá sebeuspokojení a generační bezcílnost.
A co přinesou dvacátá léta 21. století?
Jsme teprve na jejich začátku. Přinesou mileniálové ještě větší selanku, ekologický
protestsong, či znovu něco bojovného?

INZERCE

Nechte svou firmu
v klidu růst

heliosnephrite.cz

TÝM CNN PRIMA NEWS
REPORTÉR A MODERÁTOR JOSEF MÁDLE

Je to velká jízda. Ale těším se,
až slovo covid chvíli neuslyším
P

ráce novinářů nebyla nikdy žádný med. V době koronavirové
pandemie je to ale opravdový
adrenalin. To přiznává i zkušený reportér a moderátor CNN Prima News Josef
Mádle. „Pro redakce znamenají mimořádné události obrovský pracovní zápřah, musíte být týmovými hráči, zachytit to nejpodstatnější, abyste mohli lidem nabídnout přehledný ověřený servis informací,“ říká.
Novináři jsou na nárazové maximální
nasazení zvyklí, současná situace je ale
něco, co mnozí ve svém povolání ještě
nezažili. „Mimořádné události většinou
doposud trvaly jen několik dní, pak to
odvál čas. To o koronaviru říct nemůžeme. Upřímně se těším, až slovo covid
alespoň týden neuslyším,“ přiznává moderátor, který v uplynulých týdnech provázel několika speciálními vysíláními

právě o mimořádné situaci kolem koronaviru. „Je to neskutečná jízda! Moderování mě baví. Každá příprava vysílání
je náročná, zvlášť takového, které lidem
dává zásadní informace pro jejich životy. Jenže pokud to člověka baví, tak se
to dá zvládnout. Adrenalin a stres k takové práci patří. Všechno ale opadne v moment, kdy začne vysílání,“ usmívá se Josef Mádle.
Novinařinu bere jako své poslaní.
„K řemeslu mě, jak se říká, zavál vítr.
Vždycky mě lákal mediální svět a zajímal jsem se o dění ve svém okolí. Práce
televizního reportéra přišla úplnou náhodou. Životopis, přijímací řízení, kamerové zkoušky a najednou vám televize odvysílá vaši první reportáž. Když člověk
chce, všechno jde,“ usmívá se reportér,
kterému učarovala zejména politika.
„Když se začnete o politiku zajímat

Reportér Josef Mádle.
FOTO | CNN PRIMA NEWS
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a s politiky se setkávat, nestačíte
se občas divit, co vše se v zákulisí odehrává. Politický reportér
je jakýmsi hlídacím psem. Je
vaší povinností kontrolovat
a sledovat ty, kteří jsou u
moci, aby svého postavení nezneužívali. Nesmíte se nechat
opít rohlíkem. Politici jsou velmi často dobří herci. Někdy je
to komedie, jindy tragédie. V politice se neustále něco děje. A to
je to, co mě baví,“ popisuje.
Na klasická témata ale v posledních týdnech nezbývá
čas. Všichni se zabývají pandemií. „Musíte být neustále
na špičkách a být v pohotovosti. Jsme v redakci dobrý tým. Byli jsme zvyklí
po práci vyrazit společně
na pivo, za zábavou. To
teď nejde. Nemůžeme se
napříč skupinami potkávat ani ve volném čase.
Ještě že existují sociální
sítě. No a pak se samozřejmě sledujeme navzájem
ve zprávách,“ směje se Josef Mádle.
(pn)
Práci Josefa Mádleho a jeho kolegů reportérů můžete sledovat
každý den na Primě
v HLAVNÍCH ZPRÁVÁCH anebo v kontinuálním vysílání CNN Prima News během celého dne.

Po Kubelkové další kráska.
Do Showtime míří Koukalová
N

edlouho po nástupu herečky a zpěvačky Ivy Kubelkové rozšíří tým
moderátorek primáckého pořadu o celebritách Showtime také bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová. Dvojnásobná držitelka stříbrné medaile z olympiády v roce 2014 a celková vítězka Světového poháru 2015/2016 se divákům poprvé představí v neděli 1. listopadu
v 19:55 na Primě a CNN Prima News.
„Nabídku na moderování beru jako
obrovskou šanci a příležitost. Velmi si
toho vážím a na práci se obrovsky těším. Výzvy přijímám tak, jak přicházejí, a snažím se do nich jít naplno. To platí i o moderování,“ říká Koukalová.

Na první živé vysílání se intenzivně
připravuje. „Teď se učím správně mluvit
a probouzet ve svém projevu emoce
a prožitky,“ vysvětluje Gábina. Už absolvovala také kostýmní zkoušky. „Z kousků od stylistů jsem nadšená, cítím se
v nich jako ryba ve vodě,“ směje se. (pn)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 24. října 2020
Nova

Prima

Prima cool

7.25 Kačeří příběhy (20, 21) 8.15 Tvoje tvář má
známý hlas VII 10.55 Koření 11.50 Volejte
Novu 12.30 Rady ptáka Loskutáka 13.30 Tipy
ptáka Loskutáka 13.45 MasterChef Česko
15.05 Lepší pozdě nežli později 17.30 Mezi
námi děvčaty 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.15 Astro Boy II (17) 6.40 Ninjago IX (6) 7.10
M.A.S.H (88) 7.40 M.A.S.H (89) 8.15 M.A.S.H
(90) 8.45 Autosalon.tv 9.55 Vůně zločinu (8)
11.05 Zlatá maska 12.40 Vraždy podle Agathy
Christie (4) 14.50 Ranč nových začátků.
Romantický film (Kan., 2018) 16.45 Karel a já.
Filmová komedie (ČR, 1942). Hrají: J. Plachta,
J. Dítětová, J. Vojta, J. Dohnal, R. Nasková,
H. Vítová. Režie M. Cikán 18.52 Počasí 18.55
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME

6.05 Umění je cool 6.45 Americký chopper II (25)
7.45 Americký chopper III (1, 2) 9.40 Re-play 10.15
COOL e-sport 10.45 Teorie velkého třesku XII
(10, 11) 11.35 Futurama V (12, 13) 12.35 Simpsonovi
XVI (11-14) 14.25 Rocky: Nová krev 17.15 Futurama
V (14, 15) 18.15 Simpsonovi XVII (18-21) 20.15 Flynn
Carsen 2: Návrat do dolů krále Šalamouna 22.05
Deadpool 0.25 Simpsonovi XVII (18) 0.55
Simpsonovi XVII (19)

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 Ocenění E.ON Energy Globe
2020
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Grand restaurant pana Septima
Komedie (Fr., 1966).
Hrají L. de Funès, B. Blier,
M.-R. Rodriguezová
23.55 Tančírna na hlavní třídě ‘59
(1/3)
Drama (N, 2018)
1.25 Bydlení je hra
1.50 Chalupa je hra
2.15 Sama doma
2.45 Zkus mít vkus
3.10 Zahrada je hra
3.35 Banánové rybičky
4.10 Malá farma
4.35 Kuchařská pohotovost
5.00 Bydlet jako... Frida Kahlo

Joj Family
SOBOTA 5.35 Noviny 6.10 Krimi 6.35 Noviny

7.20 Policisté v akci 8.20 Policisté v akci 9.20 Na
chalupě 10.20 Nové bydlení 11.25 30 případů
majora Zemana (1, 2/30) 13.55 30 případů majora
Zemana (3, 4) 16.30 Chlapci a chlapi (4/11) 17.55
Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
O zvířatech a lidech (11) 21.25 Dnes v jednom domě
(5/9) 23.35 Soudní síň – cz 0.20 Soudní síň – cz

NEDĚLE 6.20 Noviny 6.55 Záchranáři v akci
7.50 Policisté v akci 8.55 Policisté v akci 10.00
Soudní síň – cz 10.50 Soudní síň – cz 11.45 Dnes
v jednom domě (5/9) 13.45 O zvířatech a lidech
(11) 14.55 Případ mrtvých spolužáků 16.50 Na
chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.15 V sedmém nebi 22.25 Všechno, co
má Ander rád 23.50 Aféry 2 0.35 Aféry 2
PONDĚLÍ 9.20 Soudní síň 10.20 Policisté

v akci 11.20 Na shledanou, babičko! (7, 8) 12.35 První
oddělení (65-67) 13.55 Soudní síň 14.55 Soudní síň
15.55 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 17.55 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Případ
mrtvých spolužáků 22.10 Aféry 2 23.05 Záchranáři
v akci 0.05 Soudní síň – cz 0.40 Nová zahrada

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

HLASUJTE ONLINE
CSFILM.JOJ.CZ
20.20 Tvoje tvář má známý hlas VII
22.50 V cizí kůži
Komedie (USA, 2011)
1.05 Mezi námi děvčaty
Komedie (USA, 2003)
2.35 Ordinace v růžové zahradě 2
(812)
2.45 Volejte Novu
3.15 Co na to Češi

ÚTERÝ 10.25 Policisté v akci 11.25 Na shledanou,

babičko! (9, 10) 12.55 První oddělení (68, 69) 13.50
Aféry 2 14.45 Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.50
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 21.55 Aféry 2
22.50 Soudní síň – cz 23.40 Záchranáři v akci

STŘEDA 10.30 Policisté v akci 11.35 Na shleda-

nou, babičko! II (1, 2) 12.55 První oddělení (70, 71)
13.55 Aféry 2 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň
16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora
Zemana (5, 6) 23.00 Aféry 2 0.00 Záchranáři v akci

ČTVRTEK 11.25 Na shledanou, babičko! II (3, 4)

13.00 První oddělení (72, 73) 13.55 Aféry 2 14.55
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Chlapci a chlapi (5) 21.40 Aféry 2 22.35
Soudní síň – cz 23.30 Záchranáři v akci

PÁTEK 10.20 Policisté v akci 11.25 Na shleda-

nou, babičko! II (5, 6) 12.45 První oddělení (74-76)
13.55 Aféry 2 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň
17.00 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora
Zemana (7, 8) 22.55 Den sedmý, osmá noc
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ČT1
7.15 Pohádka o ebenovém koni 8.10 Taková
normální rodinka (8/8) 8.45 Příběhy slavných... Jiřina Šejbalová 9.40 Gejzír 10.15 Otec
Brown VII 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Čertova nevěsta 14.20 O čarovné
Laskonce 14.45 Ať žije nebožtík 16.10 Hercule
Poirot 17.55 Milovníci vína (8/16) 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

20.15 Jak básníci čekají na zázrak
Romantická komedie (ČR, 2016).
Hrají P. Kříž, D. Matásek,
L. Rybová, F. Antonio,
E. L. Hassmannová, L. Vaculík,
J. Somr, E. Jeníčková,
D. Nesvačilová. Režie
D. Klein
22.50 Sejměte Cartera!
Akční thriller (USA, 2000). Hrají
S. Stallone, M. Richardsonová,
R. L. Cooková, M. Caine,
M. Rourke. Režie S. Kay
0.55 Království nebeské
Historický film (USA/N/Šp./VB,
2005). Hrají O. Bloom, J. Irons,
L. Neeson, B. Gleeson,
D. Thewlis. Režie R. Scott
3.55 Komando
Akční film (USA, 1985). Hrají
A. Schwarzenegger, D. Hedaya,
R. D. Chongová, J. Olson. Režie
M. L. Lester

Relax
SOBOTA 7.25 Osudová láska 8.20 Osudová
láska 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové zprávy
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55 Nespoutaný
anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55 Žena za pultem 20.55 Osudová láska 21.55 Osudová láska
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
NEDĚLE 8.20 Osudová láska 9.20 Paní domu

9.50 Úžasňákov 10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Žena za pultem 15.55 Stefanie
16.55 Stefanie 17.55 Nespoutaný anděl 18.55
Nespoutaný anděl 19.55 Osudová láska 20.55
Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Stefanie 16.55 Stefanie 17.55 Nespoutaný anděl
18.55 Nespoutaný anděl 19.55 Osudová láska
20.55 Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.00 42, životopisné drama (USA, 2013) 8.15
Odložené případy VII (15, 16) 10.00 Doktor Flastr
12.10 Teleshopping 12.40 Mars útočí! 14.35 Lego
příběh, animovaný film (Austr./Dán./USA, 2014)
16.20 Babe: Prasátko ve městě, dobrodružný film
(Austr., 1995) 18.00 Osudové léto 2, dobrodružný
film (USA/JAR, 2011) 20.00 Rogue One: Star Wars
Story, sci-fi film (USA, 2016) 22.30 Miami Vice,
akční film (N/USA, 2006) 0.50 Sexmise

Prima Max
5.25 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.35 Super Wings II (45) 6.50 Astro Boy II (16)
7.20 Super Wings II (46) 7.30 Námořní vyšetřovací
služba XI (3, 4) 9.25 Ace Ventura 2: Volání divočiny
11.20 Cesta za snem 13.20 Hlavně nenápadně
15.15 Přejezd Cassandra, thriller (USA, 1976) 18.05
Flashdance, hudební film (USA, 1983) 20.00 Dnes
neumírej, akční film (VB/USA, 2002) 22.50 Kletba
bratří Grimmů, fantasy komedie (USA/VB/ČR, 2005)

ÚTERÝ 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Stefanie 16.55 Stefanie 17.55 Nespoutaný anděl
18.55 Nespoutaný anděl 19.55 Osudová láska
20.55 Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Stefanie 16.55 Stefanie 17.55 Nespoutaný anděl
18.55 Nespoutaný anděl 19.55 Žena za pultem
20.55 Osudová láska 21.55 Osudová láska 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Žena za pultem
15.55 Stefanie 16.55 Stefanie 17.55 Nespoutaný
anděl 18.55 Nespoutaný anděl 19.55 Osudová
láska 20.55 Osudová láska 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Stefanie 16.55 Stefanie 17.55 Nespoutaný anděl
18.55 Nespoutaný anděl 19.55 Osudová láska
20.55 Osudová láska 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 332

neděle 25. října 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
14.45
15.30
16.55
17.55
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.30
21.59
22.00
23.35
0.20
1.35
2.00

Zajímavosti z regionů 6.30 První
pohled 6.50 Ať žije nebožtík 8.15
Úsměvy Ivany Andrlové 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Cirkus Humberto (5/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O pyšném panovníkovi
Perníkářka a Větrný mládenec
O modrém ptáčku
Jestřábí věž
Pošta pro tebe
Herbář
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Herec (3/3)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Na kolejích čeká vrah
Případy detektiva Murdocha XI
Manéž Bolka Polívky
Žiješ jenom 2x
Sváteční slovo Hyacinta P. Kuchty

Nova
6.00
6.55
7.20
8.10
9.25
11.25
13.30
15.15
17.15
19.30
20.20
22.15
22.45
1.00
2.25
3.15
3.45

Tlapková patrola III (14, 15)
Looney Tunes: Nové příběhy (13)
Kačeří příběhy (22, 23)
Jak Honza ke štěstí přišel
Pohádka (N, 2016)
Dračí srdce
Fantasy film (USA, 1996)
Zase ona!
Romantická komedie (USA,
2010)
Homolka a tobolka
Komedie (ČR, 1972)
Věčně tvá nevěrná
Komedie (ČR, 2018)
Obecná škola
Komediální drama (ČR, 1991)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Román pro pokročilé
Komedie (ČR, 2019)
Střepiny
Con Air
Akční thriller (USA, 1997)
Homolka a tobolka
Komedie (ČR, 1972)
Specialisté (101)
Krok za krokem VI (6)
Dáma a Král II (9)

Prima
6.10
6.35
7.05
8.00
9.15
9.50
10.20
11.00
11.55
12.50
13.15
13.55
14.20
16.20
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.25
22.55
1.25

Astro Boy II (18)
Ninjago IX (7)
M.A.S.H (90, 91)
Svět ve válce (9)
Prima SVĚT
Fachmani
Šéf na grilu
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Sázka na třináctku
Krimifilm (ČR, 1977)
Všechno, nebo nic
Romantická komedie
(ČR/SR/Pol., 2017)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Polda IV (4)
Zlatá maska
Obchodník se smrtí
Thriller (USA, 2005)
Gejša
Romantický film (USA, 2005)

Nova Cinema
7.25 Babe: Prasátko ve městě 9.05 Osudové léto 2
11.45 Lego příběh 13.30 Rogue One: Star Wars
Story 15.50 Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské
zátoky 17.45 Lepší pozdě nežli později, romantická
komedie (USA, 2003) 20.00 Ocelová pěst, akční
film (Indie/USA, 2011) 22.25 Parchanti, akční film
(USA, 2010) 0.10 V cizí kůži, komedie (USA, 2011)

Prima cool
6.15 Americký chopper III (1-4) 10.10 Autosalon.tv
11.25 Teorie velkého třesku XII (12, 13) 12.20
Futurama V (14, 15) 13.20 Simpsonovi XVI (15-18)
15.15 Flynn Carsen 2: Návrat do dolů krále Šalamouna 17.15 Futurama V (16) 17.45 Futurama VI (1)
18.15 Simpsonovi XVII (22) 18.45 Simpsonovi XVIII
(1-3) 20.15 Smrtonosná past 4 22.55 Ace Ventura 2:
Volání divočiny 0.50 Simpsonovi XVII (22)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.00 Super Wings II (46)
6.15 Astro Boy II (17) 6.45 Super Wings II (47) 6.55
Námořní vyšetřovací služba XI (5) 7.55 Karel a já
10.05 Transformers 13.05 Flashdance 14.55 Dnes
neumírej, akční film (VB/USA, 2002) 17.45 Věčně
mladá, romantický film (USA, 2015) 20.00 Forrest
Gump, komedie (USA, 1994) 23.05 Sejměte
Cartera!, akční thriller (USA, 2000)

pondělí 26. října 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VII 10.00
168 hodin 10.30 Pošta pro tebe 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Úspory
14.20 Na kolejích čeká vrah
Detektivní film (ČR, 1970)
15.50 To je vražda, napsala III
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Labyrint (7/7)
21.10 Reportéři ČT
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Já, Mattoni
22.50 Na stopě
23.15 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky
1.25 Z metropole, Týden v regionech

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.15
23.10
0.00
0.50
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3920)
Policie Modrava III (6)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (813)
Odložené případy VII (17, 18)
Castle na zabití III (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3921)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (116)
Specialisté (102)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (12)
Castle na zabití II (24)
Castle na zabití III (1)
Odložené případy VII (17, 18)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (12)

6.15
7.00
9.10
9.50
10.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.40
23.45
0.45
1.40
2.40
3.40
5.15

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (19)
Nový den
M.A.S.H (91)
M.A.S.H (92)
Rosamunde Pilcherová:
Kouzelné léto
Romantický film (N/Rak., 2006)
Walker, Texas Ranger III (10)
Jake a Tlusťoch III (22)
Policie Hamburk VI (6)
Námořní vyšetřovací služba VIII (8)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky Modrý kód (18)
Poklad z půdy
Hudson a Rex II (1)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII (8)
Walker, Texas Ranger III (10)
Jake a Tlusťoch III (22)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

5.10 Doktor Flastr 7.10 Jak Honza ke štěstí přišel
8.15 Dračí srdce 10.40 Rogue One: Star Wars Story
13.35 Lepší pozdě nežli později 15.55 Ocelová pěst
18.15 Mezi námi děvčaty, komedie (USA, 2003)
20.00 Dokonalý trik, mysteriózní drama (USA/VB,
2006) 22.30 Vraždy na domácí půdě, thriller (VB,
2013) 0.20 Con Air, akční thriller (USA, 1997)

Prima cool
12.50 Futurama VI (1) 13.20 Simpsonovi XVI (19-21)
14.50 Simpsonovi XVII (1) 15.10 Hvězdná brána
(7, 8) 17.15 Futurama VI (2, 3) 18.15 Simpsonovi
XVIII (4-7) 20.15 Cesta kolem světa s Ondřejem
Sokolem a Lukášem Pavláskem (9) 20.40 Odkaz
budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství
rodiny Smolíkovy (1) 21.15 Teorie velkého třesku XII
(14) 21.40 Partička 22.25 7 pádů Honzy Dědka

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.30 Super Wings II (47)
6.45 Astro Boy II (18) 7.15 Super Wings II (48) 7.25
Námořní vyšetřovací služba XI (5, 6) 9.20 Jesse
Stone: Tenký led 11.10 Flynn Carsen 2: Návrat do
dolů krále Šalamouna 13.05 Věčně mladá 15.25
Smrtonosná past 4 18.10 Láska na první štěknutí
20.00 Poslední prázdniny, komedie (USA, 2006)
22.20 Sedmý hřích 0.45 Forrest Gump

úterý 27. října 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Všechnopárty 10.30 Cirkus
Humberto (5/12) 11.30 AZ-kvíz

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 Úsměvy Lídy Baarové
15.05 Profesionálové
16.00 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Pramen života
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Kolo plné hvězd
23.50 Případy detektiva Murdocha XI
0.35 AZ-kvíz
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.45
22.45
23.35
0.30
2.00
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3921)
Specialisté (116)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (814)
Odložené případy VII (19, 20)
Castle na zabití III (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3922)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (13)
Castle na zabití III (2)
Odložené případy VII (19, 20)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (13)
Krok za krokem VI (7)

Prima
6.15
7.00
9.05
10.20
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.50
23.25
0.20
1.20
2.20
3.20

Astro Boy II (20)
Nový den
M.A.S.H (92, 93)
Rosamunde Pilcherová:
Kde začala láska
Romantický film (N, 2006)
Walker, Texas Ranger III (11)
Jake a Tlusťoch III (23)
Policie Hamburk VI (7)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(9)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (54)
7 pádů Honzy Dědka
Fachmani
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(9)
Walker, Texas Ranger III (11)
Jake a Tlusťoch III (23)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.25 Babe: Prasátko ve městě 7.00 Odložené případy VII (17, 18) 8.45 Zase ona! 11.10 Ocelová pěst
14.00 Dokonalý trik 16.20 Obecná škola, komediální
drama (ČR, 1991) 18.20 Homolka a tobolka, komedie (ČR, 1972) 20.00 Hráč, drama (USA, 2002)
22.30 Nezvratný osud, thriller (USA/Kan., 2000)
0.20 Vraždy na domácí půdě, thriller (VB, 2013)

Prima cool
5.30 Umění je cool 7.20 Americký chopper III (6)
8.40 Flash II (1, 2) 10.25 Hvězdná brána (7, 8) 12.30
Futurama VI (2, 3) 13.20 Simpsonovi XVII (2-5)
15.10 Hvězdná brána (9, 10) 17.15 Futurama VI (4, 5)
18.15 Simpsonovi XVIII (8-11) 20.15 Simpsonovi
XXXI (17) 20.45 Teorie velkého třesku XII (15, 16)
21.30 Partička 22.15 Cesty k úspěchu 22.30 Živí
mrtví IX (1) 23.50 Flash II (3) 0.45 Simpsonovi XVIII

Prima Max
5.40 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.25 Super Wings II (48) 6.45 Astro Boy II (19) 7.05
Super Wings II (49) 7.25 Námořní vyšetřovací služba XI (7) 8.20 Hlavně nenápadně 10.20 Gejša 13.15
Láska na první štěknutí 15.10 Poslední prázdniny
17.25 Podnikavá Joy 20.00 Poklad na Stříbrném
jezeře, western (N/Jug./Fr., 1962) 22.20 Z pekla,
thriller (USA, 2001) 0.50 Sedmý hřích

středa 28. října 2020
ČT1
6.00

12.15
13.10
14.30
16.05
17.25
18.55
19.00
19.43
19.53
20.00
21.00
23.24
23.25
0.20
1.25

Lesní panna. Pohádka (ČR, 1973) 7.15
Čertova nevěsta. Pohádka (ČR, 1975)
8.30 Předeme, předeme zlatou nitku.
Pohádka (ČR, 1981) 9.45 Páni kluci.
Rodinná komedie (ČR, 1975) 11.10
Nebe a Vincek. Pohádka (ČR, 2008)

O Šípkové Růžence
Pohádka (ČR, 2006)
Tři srdce
Pohádka (ČR, 2006)
U pokladny stál...
Komedie (ČR, 1939)
O perlové panně
Pohádka (ČR, 1997)
Setkání v červenci
Komedie (ČR, 1978)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Předávání státních vyznamenání
prezidentem republiky
Rašín
Historické drama (ČR, 2018)
Výsledky losování Šťastných 10
Komici na jedničku
Otec Brown VII
Zajímavosti z regionů

Nova
6.05
7.30
8.35
10.25
12.15
13.55
15.40
17.30
18.25
19.30
20.20
21.50
23.15
0.05
1.50
3.05
3.45
4.45

Tom a Jerry a Willy Wonka
Ďáblovy zlaté vlasy
A zase jedna Popelka
Romantický film (Kan./USA, 2008)
Za humny je drak
Komedie (ČR, 1982)
Dovolená s Andělem
Filmová komedie (ČR, 1952)
Rebelka
Animovaný film (USA, 2012)
Šest medvědů s Cibulkou
Komedie (ČR, 1972)
Co na to Češi
Ulice (3923)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Svatba na první pohled
Výměna manželek X
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (14)
Když se setmí
Akční film (USA, 2004)
Dovolená s Andělem
Filmová komedie (ČR, 1952)
Krok za krokem VI (8)
Ordinace v růžové zahradě 2
(986)
Novashopping

Prima
6.25
6.50
7.15
7.30
9.20
11.25
13.20
15.45
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.40
22.50
0.10
2.00

Astro Boy II (21)
Ninjago IX (8)
Meteor Monster Truck (27)
Gulliverovy cesty
Dobrodružná komedie (USA,
2010)
Ošetřovatel
Komedie (USA, 2011)
Eva tropí hlouposti
Komedie (ČR, 1939)
Přes palubu
Romantická komedie (USA,
1987)
Jen ho nechte, ať se bojí
Hudební komedie (ČR, 1978)
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Sestřičky Modrý kód (19)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Polda IV (4)
Eva tropí hlouposti
Komedie (ČR, 1939)
Ošetřovatel

Nova Cinema
5.05 Dračí srdce 6.50 Odložené případy VII (19, 20)
8.35 Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky
11.00 Dokonalý trik 13.55 Obecná škola 15.55 Hráč
18.15 Věčně tvá nevěrná 20.00 Bláznivá, zatracená
láska, romantická komedie (USA, 2011) 22.20
(K)lamač srdcí, romantická komedie (Fr./Monako,
2010) 0.20 Nezvratný osud

Prima cool
5.35 Umění je cool 7.20 Americký chopper III (7)
8.40 Flash II (2, 3) 10.25 Hvězdná brána (9, 10)
12.30 Futurama VI (4, 5) 13.20 Simpsonovi XVII
(6-9) 15.10 Hvězdná brána (11, 12) 17.15 Futurama VI
(6, 7) 18.15 Simpsonovi XVIII (12-15) 20.15
Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku XII (17)
21.50 Partička 22.45 Holky za mřížemi II (3) 0.00
Flash II (4) 0.55 Simpsonovi XVIII (12)

Prima Max
5.20 Nad zimní krajinou 6.05 Astro Boy II (20) 6.35
Super Wings II (50) 6.45 Námořní vyšetřovací
služba XI (7, 8) 8.40 Top Gun 10.50 Karel a já 13.05
Přejezd Cassandra 15.45 Poklad na Stříbrném
jezeře 18.10 Smrtící naděje, krimifilm (Kan., 2011)
20.00 Maigret a drahoušek z Montmartru, krimifilm
(VB, 2017) 22.05 Tísňová linka, thriller (USA, 2013)
23.55 Z pekla, thriller (USA, 2001)

čtvrtek 29. října 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 U pokladny stál...
Komedie (ČR, 1939) 10.35 Všechno,
co mám ráda 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Zlatý chléb
13.40 Dick Whittington
14.55 Ať žijí rytíři!
Dobrodružný film (ČR, 2009)
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.05 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Zpátky se Sobotou
23.30 Tančírna na hlavní třídě ‘59 (1/3)
Drama (N, 2018)
1.00 AZ-kvíz
1.45 Na stopě
2.10 Dobré ráno

Nova
5.55
8.25
8.40
9.40
11.05
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.00
23.35
0.30
2.00
2.40
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3922)
Svatba na první pohled
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (815)
Odložené případy VII (21, 22)
Castle na zabití III (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3924)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(987, 988)
Život ve hvězdách
Castle na zabití III (3)
Odložené případy VII (21, 22)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (14)
Krok za krokem VI (9)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.05
9.50
10.20
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
21.35
22.55
23.40
0.10
1.05
2.05

Astro Boy II (22)
Nový den
M.A.S.H (93)
M.A.S.H (94)
Rosamunde Pilcherová:
A najednou to byla láska
Romantický film (N, 2006)
Walker, Texas Ranger III (12)
Jake a Tlusťoch III (24)
Policie Hamburk VI (8)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(10)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Slunečná (55)
Vinaři II (15)
Šéfem za pár minut
Cesty z dluhů
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(10)
Walker, Texas Ranger III (12)

Nova Cinema
6.30 Jak Honza ke štěstí přišel 7.35 Tom a Jerry
a Willy Wonka 8.55 A zase jedna Popelka 11.10
Hráč 14.00 Věčně tvá nevěrná 15.50 Bláznivá,
zatracená láska 18.00 Zátah 20.00 Billy Madison,
komedie (USA, 1995) 21.45 Král Škorpion 3: Bitva
osudu, akční film (USA, 2012) 23.50 Když se setmí,
akční film (USA, 2004)

Prima cool
8.50 Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná
dobrodružství rodiny Smolíkovy (1) 9.25
Simpsonovi XXXI (17) 9.50 Do pryč z tadyma (2)
10.25 Hvězdná brána (11, 12) 12.30 Futurama VI
(6, 7) 13.20 Simpsonovi XVII (10-13) 15.10 Hvězdná
brána (13, 14) 17.15 Futurama VI (8, 9) 18.15
Simpsonovi XVIII (16-19) 20.15 Neprůstřelný mnich
22.20 Rachot v Bronxu 0.15 Simpsonovi XVIII (16)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.05 Nad zimní krajinou
6.50 Super Wings II (50) 7.00 Astro Boy II (21) 7.30
Super Wings II (51) 7.50 Námořní vyšetřovací služba XI (8, 9) 9.40 Láska na první štěknutí 11.25 Eva
tropí hlouposti 13.25 Smrtící naděje 15.20 Maigret
a drahoušek z Montmartru 17.20 Nejdelší jízda
20.00 Král Šumavy, dobrodružný film (ČR, 1959)
21.50 Prokletý ostrov 0.35 Tísňová linka

pátek 30. října 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Páni kluci 10.30
Perníkářka a Větrný mládenec.
Pohádka (ČR, 1990) 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Cesta do pravěku
Dobrodružný film (ČR, 1955)
13.55 Setkání v červenci
Komedie (ČR, 1978)
15.20 In flagranti
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.10 Četnické humoresky (26/39)
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Profesionálové
23.30 Kriminalista
0.30 AZ-kvíz
0.55 Pod pokličkou

Nova
5.55
8.25
8.40
10.30
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
0.00
0.55
1.35
2.15
2.45
4.05
5.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3923, 3924)
Ordinace v růžové zahradě 2 (987)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (816)
Castle na zabití III (4)
Mentalista (1, 2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3925)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava III (7)
Dáma a Král II (10, 11)
Mentalista (1)
Mentalista (2)
Castle na zabití III (4)
Krok za krokem VI (10)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2
(816)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
9.05
10.20
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
17.50
18.52
18.55
19.40
19.50
19.55
20.15
22.05
23.50
0.45
1.45
2.40
3.40

Astro Boy II (23)
Nový den
M.A.S.H (94, 95)
Rosamunde Pilcherová:
Křídla naděje
Romantický film (N, 2006)
Walker, Texas Ranger III (13)
Jake a Tlusťoch III (25)
Policie Hamburk VI (9)
Námořní vyšetřovací služba VIII
(11)
Policie v akci
Krimi zprávy
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Sport
Počasí
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Král Šumavy
Dobrodružný film (ČR, 1959)
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba VIII
(11)
Walker, Texas Ranger III (13)
Jake a Tlusťoch III (25)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.25 Zátah 8.20 Odložené případy VII (21, 22)
10.05 Peter Pan: Návrat do Země Nezemě 11.50
Bláznivá, zatracená láska 14.35 Vidláci 16.45 Billy
Madison 18.20 Rebelka 20.00 Není král jako král,
animovaný film (USA, 2000) 21.25 Gulag, drama
(USA, 1985) 23.55 Král Škorpion 3: Bitva osudu,
akční film (USA, 2012)

Prima cool
5.05 Umění je cool 7.00 Americký chopper III (9)
8.20 Autosalon.tv 9.35 Re-play 10.00 COOL
e-sport 10.30 Hvězdná brána (13, 14) 12.30
Futurama VI (8, 9) 13.20 Simpsonovi XVII (14-17)
15.10 Hvězdná brána (15, 16) 17.15 Futurama VI
(10, 11) 18.15 Simpsonovi XVIII (20-22) 19.45
Simpsonovi XIX (1) 20.15 Rocky: Nová výzva 22.55
Hrozba z nebes 0.50 Simpsonovi XVIII (20)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.05 Astro Boy II (22) 6.35
Super Wings II (52) 6.45 Námořní vyšetřovací služba XI (9, 10) 8.40 Cesta za štěstím 10.45 Přes palubu 13.10 Nejdelší jízda 15.45 Jesse Stone: Bludiště
pochybností 17.40 Škola ro(c)ku, hudební komedie
(N/USA, 2003) 20.00 Horečka sobotní noci,
hudební film (USA, 1977) 22.30 Zlá chůva, thriller
(USA, 2016) 0.25 Prokletý ostrov
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Vaří šampioni

Od pondělí s vítězi televizní soutěže Prostřeno!
ČR | V Prostřeno! se sejde veleúspěšná
parta těch, kteří při své první účasti v pořadu dosáhli na výhru. Kdo z bývalých
vítězů si znovu odnese 60 tisíc korun?
Fotograf a výtvarník Tomáš (57 let)
utratil první výhru za cestování a dodělání bytu, v němž zase uvaří. Pořád tam
má plynové masky a nahé figuríny. Sází
na menu plné cizokrajných chutí a překvapivou zábavu – znakovou řeč.
Podnikatelka Zuzana (34) se rozvádí
a prochází těžkým obdobím se spory o
péči o dcery. Když vyhraje, odjede na
dovolenou, stejně tak to udělala i s minulou cenou. V úterý připraví dietní kuchyni – fit menu, ale ne všichni to ocení.
Sanitářka Eva (49) má samé dobré
úmysly, ale nevychází jí to časově. Ve
středu se do svého menu pořádně zamotá a hosté se budou muset ozbrojit sloní
trpělivostí. Vyplatí se jim?
Spisovatel a redaktor v invalidním důchodu Petr (49) si nechává říkat Hroch.
Soupeře pozve na zahradu, kde uvaří
pod širým nebem. Bude někomu vadit,
že se nepodívá, jak hostitel bydlí?

Učitel Lukáš (36) chce v pátek vyhrát, aby peníze investoval do plotu kolem svého domu. Když v Prostřeno! vařil poprvé, jeho menu bylo neodolatelné. Jak se zdá, teď předloží příliš obyčejné. Řešit se budou palačinky z mikrovlnky. Těšte se na páteční pokličky, vše
bude odhaleno! Sledujte Prostřeno! každý všední den od 17:50 hodin na Primě.
Slavnostní rybí polévka

Ingredience: 150 g
brambor,
150 g mrkve, 150 g
pórku,
150 g cibule, 2 PL hladké mouky, 2 PL
másla, 1 PL dijonské hořčice, 300 g lososa, 300 g uzené tresky, 300 g loupaných krevet, 300 ml smetany ke šlehání,
800 ml vody nebo vývaru, sůl, pepř. Postup: V hrnci roztopíme máslo a osmažíme zeleninu nakrájenou na kostičky.
Zaprášíme moukou a přidáme hořčici.
Osolíme a opepříme, zalijeme vodou a

Vítězové minulých kol soutěže Prostřeno! se znovu sešli před televizními kamerami, aby prokázali, kdo z nich je lepší.
FOTO | FTV PRIMA
necháme brambory změknout. Pak přidáme ryby na větší kousky a krevety.
Vaříme asi 10 minut. Nakonec zahustíme smetanou a prohřejeme. Dochutíme
případně solí a pepřem, zasypeme zelenou částí pórku, podáváme.
Tygří krevety na zeleném kari, rýže
Ingredience: 1 kg tygřích krevet, 500 g
kokosového mléka,
1 červená cibule, 1 PL
hnědého
cukru, větší
hrst čerstvých kari lístků, zelené kari,
česnek, rýže, sůl, pepř. Postup: Na cibuli podusíme zelené kari, přidáme lžíci

hnědého cukru a ihned přidáme krevety
a zbytek ingrediencí, zalijeme kokosovým mlékem a podusíme doměkka. Servírujeme s bílou rýží.
Dezert: Hroší mlska
Ingredience: 250 ml
smetany ke šlehání,
250 g mascarpone, 1 citron, slazené kondenzované mléko dle chuti,
Metaxa. Postup: Vyšleháme smetanu, zašleháme mascarpone a nastrouhanou citronovou kůru a šťávu z citronu, kondenzované slazené mléko. Dáme zamrazit.
Před podáváním necháme trochu povolit a zalijeme panákem Metaxy.

INZERCE

Prodáváte byt či dům?
Najděte si prověřeného makléře ve
vašem okrese na www.realitakroku.cz.
Hlavní partneři projektu Realiťák roku:

Vedoucí oddělení pevných elektrických
zařízení Drážní úřad hledá pro zabezpečení
činností oddělení pevných elektrických
zařízení, tj. zejména ověřování typové
způsobilosti určených technických zařízení,
absolventa VŠ technického nebo dopravního
zaměření. E-mail: vyberova_rizeni@ducr.cz

Mediální partner:

Kvalita, kontrola jakosti

Dráž ní úřad

Inženýr kvality s němčinou (45-60.000 Kč)

45 000 - 60 000 Kč / měsíc

Kalibrační technik (25-35.000 Kč)

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Specialista kvality

25 000 - 28 000 Kč / měsíc

Manažer kvality s AJ

50 000 - 60 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz/detail/J685FF

I ž ý k lit
ti ( ž 50 000 Kč)
Více na www.jobdnes.cz

IT - správa systémů a služby

Justice, právo, legislativa

50 000 Kč /

ě í

Devops powershell (55. - 65.000 CZK)

55 000 - 65 000 Kč / měsíc

Firemní právník pro oddělení patentů (40-50…

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Oracle administrator (55. - 75.000 CZK)

55 000 - 75 000 Kč / měsíc

Právník/čka korporátního financování

45 000 - 60 000 Kč / měsíc

Backup&storage specialist (60. - 70.000 Kč)

60 000 - 70 000 Kč / měsíc

Junior právník/čka pro oblast úvěrů

40 000 - 45 000 Kč / měsíc

Hero of active directory (55. - 65.000 CZK)

55 000 - 65 000 Kč / měsíc

Junior právník/čka do týmu korp. financování …

15 000 - 25 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz
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Moravák, který
objevil Marlene
Dietrich
Před 80 lety zemřel kroměřížský rodák, režisér
Robert Land. Stál u zrodu meziválečných
celovečerních hraných filmů a měl čich na talenty.
PETRA PROCHÁZKOVÁ
ČR | Když mezi světovými válkami začaly vznikat celovečerní hrané filmy a přecházelo se od němého na zvukový film,
byl u toho i režisér Robert Land. Rodák
z Kroměříže, který měl cit na talenty a
pomohl na svět i rodící se filmové
hvězdě Marlene Dietrich.
„Byl to evidentně velice spolehlivý režisér. Na přelomu dvacátých a třicátých
let neustále točil a projekty, na kterých
pracoval, rozhodně nebyly malé,“ řekl
vedoucí filmové sekce Katedry divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci Milan Hain. Na Landově rodném domě na Velkém náměstí v
Kroměříži nedávno město odhalilo pamětní desku, která jej připomíná. Doba,
ve které žil a tvořil, mu dala vyniknout,
zároveň ho ale zničila. Jak profesně, tak
lidsky. „Nakonec byl člověkem bez národa a bez domova,“ dodal Hain.
Robert Land, vlastním jménem Liebmann, se narodil 13. července 1887 jako

nejmladší z šesti dětí do rodiny židovského obchodníka s látkami. Jeho otec pocházel z Nitry, matka ze severomoravského Fulneku.
Usadili se v Kroměříži, v měšťanském
domě U zlatého slunce, který je dnes na
seznamu kulturních památek. Do jejich
života pak výrazně zasáhl přelom století.
Landovi bylo v roce 1901, kdy zemřel
jeho otec, 14 let. Ve stejném období odešel do Vídně, kde studoval střední školu
a později také univerzitu. Zároveň navštěvoval i hereckou školu.

Herečku si vyvzdoroval,
později se stala hvězdou
Ještě před vypuknutím první světové války jej ale uchvátil film a s kamarádem založil filmovou producentskou společnost. Jejich tvorba se zaměřovala na krátké filmy. Jako producent pak působil i v
dalších společnostech a po skončení válečného konfliktu začal poprvé točit také
delší snímky. V roce 1920 zaujal filmo-

Robert Land při natáčení německého filmu Der fesche Erzherzog. Na snímku stojí vedle filmového císaře Františka Josefa I.
FOTO | SZ PHOTO
vým zpracováním románu Pelechy bídy
a zločinu od Emila Klägera. Byl to v pořadí třetí film, který natočil, a v tuzemsku se promítal pod názvem Z tajů podzemního velkoměsta.
O pět let později objevil pro filmový
svět herečku Lilian Harveyovou, která
se později stala miláčkem publika.
A v roce 1928 obsadil do vedlejší role ve
filmu Princezna Olala ještě téměř neznámou Marlene Dietrich.
Po tomto snímku se přestěhoval do
Berlína a Dietrich nabídl hlavní roli ve
snímku Já líbám ručku vám, madam
z roku 1929. „Musel si ji vyvzdorovat,
ale trval na tom. Dietrich tehdy hrála
v kabaretu a ve filmu za sebou měla jen
pár menších rolí,“ připomněl Hain.

Jako Žid nemohl točit

Marlene Dietrich

Rok poté už Dietrich natočila film Modrý anděl, který odstartoval její hvězdnou
kariéru, jež následně pokračovala v Hollywoodu. Landův život se ale pomalu začal ubírat opačným směrem. Jako Žid nemohl v prostředí, v němž byl nacismus
na vzestupu, obstát a v roce 1933 opustil
Německo. Chtěl se vrátit do vlasti a zamířil do Prahy, jenomže zatímco v Německu byl především Žid, v Československu
na něj zase pohlíželi jako na Němce.
„To se tehdy hodně řešilo a i v tisku se
o něm mluvilo nepěkně. Sice nevíme
mnoho o tom, jak se on sám identifikoval, toto ale patrně nesl velmi těžce,“
upozornil Hain.
Ostatně záviselo na tom jeho živobytí.
Práci v domovině nedostal, zkoušel to
v Itálii, ale rozpínající se nacismus jej dohnal i tam. Znovu se vrátil do Prahy, tentokrát s příslibem zaměstnání. Jenomže
aby mohl točit filmy, na které přispíval
stát, musel mít československé občanství, a k jeho získání nejprve potřeboval
takzvanou domovskou příslušnost.

Německo-americká herečka Marlene Dietrich.
FOTO 2x | ARCHIV MAFRA
Tu měl až do roku 1921 v Kroměříži,
a proto se na rodné město znovu obrátil.
To však jeho žádost po dlouhých jednáních v roce 1935 definitivně zamítlo.
Nesplňoval totiž podmínku, aby deset
let nepřetržitě ve městě žil. Nepomohlo
mu, že splňoval druhou z podmínek,
tedy že byl finančně zajištěný a nehrozilo, že rozšíří řady obecní chudiny. Ani
skutečnost, že patří k perzekvované národnosti. A nic na tom nezměnily ani
přímluvy vlivných. Okresní archiv v Kroměříži má ve svých materiálech dopis
doktora práv Bedřicha Hoffmanna, s
nímž Land chodil v Kroměříži do školy.
„Jméno Land je ve světě velmi známé,
může přispět ke zvelebení československého filmu,“ stojí v dopise.
Chycený v pasti mezi národnostmi nakonec našel útočiště ve Francii. V roce
1938 ještě v Praze dokončil svůj poslední film Panenka a 12. října 1940 zemřel
v Paříži. Část Landových filmů je dnes
ztracená či zničená, část uchovávají ve
Filmovém archivu ve Vídni.

INZERCE

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,
příspěvková organizace
Purkyňova 97, 612 00 Brno
Kontakt:
Purkyňova 97, 61200 Brno, tel.: +420 541 649 111
Kontaktní osoba:
PaedDr. Jaroslava Bělková - zástupkyně statutárního orgánu
tel.: +420 541 649 227, mobil: +420 603 862 758

NaBídKa oBorů vzděláNí
Pro šKolNí roK 2021/2022
Studijní obory:
18-20-M/01
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
3 třídy
Žáci se během 1. - 2. ročníku seznámí se všeobecnou informační technologií, od 3. ročníku se proﬁlují v jednom
ze čtyř zaměření:
• Počítačové sítě
• Programování a databáze
• Počítačová grafika a internetové databáze
• Monitoring a řízení technologických procesů

26-41-L/01
MECHANIK ELEKTROTECHNIK
1 třída
• Elektrotechnik pro výpočetní techniku
Perspektivní obor pro žáky, kteří rádi pracují s pájkou a baví je elektrotechnika. Naučí se sestavit, zprovoznit a opravit výpočetní techniku
nebo navrhnout počítačové sítě. Obor klade velký důraz na praktické
vyučování. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních
pozic, které vyžadují dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice
i odpovídající manuální zručnost.

75-41-M/01
SOCIÁLNÍ ČINNOST
3 třídy
• Sociálněsprávní činnost
Obor je vhodný pro všechny, kteří mají sociální cítění, jsou empatičtí
a rádi pracují s dětmi, postiženými či staršími lidmi. Studium je zaměřeno na sociální správu, přehled žáci získají i v oblasti práva, psychologie, ekonomiky a administrativy.

26-41-M/01
ELEKTROTECHNIKA
1 třída
• Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost
Studijní obor pro ty, které zajímá návrh a správa počítačových sítí
a současně jejich zabezpečení proti kybernetickým útokům. Žáci se
v rámci elektrotechnického vzdělání naučí číst a vytvářet technickou
dokumentaci, provádět elektrotechnické výpočty, montážní či elektroinstalační práce.

63-41-M/01
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
1 třída
Ekonomický obor je zaměřen na organizaci a vedení firmy, podnikání,
obchodní korespondenci, účtování v programu Money, tvorbu webových stránek či základy práva. Všechny znalosti a dovednosti si žáci
zdokonalí prostřednictvím ﬁktivní ﬁrmy, kterou si ve 3. ročníku založí.
16-02-M/01
PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE
1 třída
Maturitní obor pro zájemce, které baví ekologie, životní prostředí,
chemie, obnovitelné zdroje energie a technika. Během studia je čeká
monitorování a práce v terénu, navrhování pasivních domů, tepelných
čerpadel, fototermických a fotovoltaických systémů nebo návštěvy
různých elektráren.

26-41-M/01
ELEKTROTECHNIKA
1 třída
• Slaboproudá elektrotechnika
Obor, který otevírá dveře na trhu práce v oblasti automatizace, robotiky nebo telekomunikačních a mobilních sítí. Příprava pro studium
na vysoké školy v oblasti elektrotechniky.
26-41-M/01
ELEKTROTECHNIKA
1 třída
• Silnoproudá elektrotechnika
Obor je vhodný pro všechny, které zajímá energetika, vysoké napětí,
elektrické stroje, elektrárny, elektrické osvětlení, elektrické vytápění či
chlazení, elektrické pohony. Žáci se naučí s těmito zařízeními a obvody
pracovat, obsluhovat je, měřit, analyzovat, vypracovávat projekty např.
rozvodů elektrické energie.

Učební obory:
26-41-M/01
ELEKTRIKÁŘ
1 třída
Učební obor, ve kterém se žáci naučí připojovat, opravovat a udržovat
elektrické přístroje, stroje a zařízení. Provádějí elektrické instalace, instalují elektrická vedení a rozvody, připojují, kontrolují, zkoušejí a měří
elektrospotřebiče, elektrické přístroje a součástky. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář a v dalších elektrooborech.
26-41-M/01
ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE 1 třída
Učební obor, který žáky naučí vyrábět a opravovat elektrotechnické výrobky. Důraz je kladen na výpočetní a zabezpečovací techniku
a prohlubování znalostí v praktickém vyučování. Absolventi se uplatní
v oblasti servisu se zaměřením na elektrotechnická zařízení.

ŠKOLA ŽÁKŮM DÁLE NABÍZÍ:
- přátelské prostředí
- odborné učebny a laboratoře
- připojení wifi v celé budově
- jídelnu s výběrem ze tří jídel vč. bezlepkového
- kantýnu, nápojové a občerstvovací automaty
- školní knihovnu
- studovnu vybavenou počítači, deskovými hrami
- burzu učebnic
- sportovní areál
- venkovní areál určený k volnočasovým aktivitám
- lyžařské kurzy doma i v zahraničí
- zahraniční jazykové pobyty a stáže
- doučování
- soutěže, exkurze...

víCE INForMaCí Na www.sspbrno.cz
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Dům s malbou
obřího „Skoku“
V centru Ostravy přibylo
nové umělecké dílo.
Obraz pokrývá celou
stranu domu.
MARTIN JIROUŠEK

Skok, tak se jmenuje obří nástěnná malba, kterou na zdi domu v Nádražní
ulici vytvořil polský umělec M-City.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ
INZERCE

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

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

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

ČR | Mural art neboli velkoplošnou malbu na stěně ve veřejném prostoru vytvořil v Ostravě polský malíř Mariusz Waras zvaný M-City. Absolvent Akademie
výtvarných umění v Gdaňsku si pro
svůj námět vybral jeden z výškových
domů na Nádražní ulici a výsledný obraz pojmenoval Skok.
Při nanášení malby na několik desítek metrů čtverečních v exponované části ulice poblíž křižovatky s Českobratrskou ulicí využil svou oblíbenou techniku. „Jde o šablonovou malbu. Použí-

vám speciální šablony, obvykle vystřižené z lepenky nebo silné fólie, které položím na natřený povrch a poté pokryji
barvou,“ uvedl M-City.
Dílo vznikalo šest dní, předcházela
mu však šestiměsíční příprava. Zachycuje mimo jiné i oblíbený motiv ostravského koně z městského znaku. Ten
nyní v nadlidské velikosti skáče ve futuristické kompozici právě na fasádě zmíněného domu. „Nechali jsme se inspirovat vizuální estetikou města, jeho historií, architekturou a hlavně městskými legendami,“ říká kurátorka Alexandra
Kroliková, která s Warasem na vytvoření malby spolupracovala.
Zadavatelem je město, které se snaží
vnést do centra Ostravy větší míru estetiky na jinak nevyužitých zdech zdejších
budov. První vlaštovkou byl v roce
2016 portrétní motiv Madona Ostravica, který namaloval věhlasný americký
umělec Nils Westergard.
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„

Za Karkulkou s hladovým vlkem
Už patnáct let se u obce
Jakubov objevují
postavy z pohádek.

Už celkem
víme, jak na
to. Dokud to půjde,
budeme pokračovat.
Jenom nám docházejí
pohádkové postavy.

TOMÁŠ BLAŽEK
ČR | Zubatý vlk v bytelné posteli a nevěřícně hledící Červená karkulka zdobí po
letošních žních příjezd do Jakubova u
Moravských Budějovic. Výjevy s postavami z dětských pohádek zde každoročně na okraji pole tvoří skupina místních
nadšenců. Letošní scéna vyvolala nadšený ohlas, na Facebooku měly fotografie
Karkulky a vlka už stovky sdílení.

Letošní slaměná scenérie na okraji Jakubova je už v pořadí šestnáctá. První
slamáky tady postavili v roce 2005, kdy
Jakubov zvítězil v regionálním kole soutěže Vesnice roku.

Lůžko z dřeva po kůrovci

Figury bral vloni vítr
Umístění vlka do postele z bytelných
klád má i praktický význam. „Potřebovali jsme ty postavy trochu snížit a ukotvit, loni nám je boural vítr,“ vysvětlil
starosta Jakubova Miroslav Kabelka.
Na vytváření slaměných postav se podílela desítka lidí a jeden obecní zaměstnanec, který vyrobil vlkovi postel. „Na
místě jsme postavy kompletovali asi čty-

Pohádkový výjev na rušné silnici číslo 38 před Jakubovem už patří ke zdejšímu koloritu. Mnozí u Karkulky a vlka zastavují a fotografují se s nimi. Postel
vyvolává dojem, jako by zde stála odjakživa.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
ři hodiny. Už celkem víme, jak na to, co
je uskutečnitelné,“ řekl Kabelka. „Odezva je stále pozitivní, dokud to půjde,

budeme pokračovat. Jenom už nám dochází pohádkové postavy,“ dodal se smíchem Kabelka.

Loni zde vytvořili pejska s kočičkou,
předloni kosí bratry, předtím Shreka s
Fionou, Křemílka s Vochomůrkou či
Maxipsa Fíka s Ájou. Letos použila skupina kreativců kromě tradičních balíků
slámy také dřevo z kůrovcové těžby na
vlkovo lůžko. „Využili jsme také věci,
které skončily na sběrném dvoře: starý
koberec, míč, soudek nebo víčka od kbelíků s barvami,“ přiblížil Kabelka.

21/2020
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Výběr z akční nabídky
od 21. 10. do 3. 11. 2020
Točený salám

lahůdkový
Šutera Olešnice
100 g

9 90
Starobrno Medium
pivo světlý ležák 0,5 l
1 l/21,80 Kč

1090

Niva extra

sýr s modrou plísní
50%
Mlékárna Otinoves
100 g

1490
Sklepmistr

bílý, červený
víno 1 l

5990

Rodinné Sedita
Vesna, Kávenky
oplatky 130 g
100 g/13,77 Kč

17 90

Ovidius: Pamatuj jen, abys neškodil tam, kde...

Tajenka: .. snažíš se prospět.
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PRODEJNA SPOTŘEBIČŮ
NÁHRADNÍ DÍLY
SERVIS

Křenová 19, Brno; tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz

Jihomoravský kraj
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Víc housenek než v tropech

Unikátní výzkum biologů z Akademie věd zjistil, že u Lanžhota je víc hmyzu než v tropickém pralese
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
LANŽHOT | V lužních lesích u Lanžhota žije víc druhů hmyzu než v bujných
pralesech. Vyplývá to z výzkumu vědců
vedených ekologem Vojtěchem Novotným z Biologického centra Akademie
věd ČR. Celých čtrnáct let vyhodnocovali data z lesů třech kontinentů.
„Pralesy i naše lesy se kácejí obrovským tempem, a my stále uspokojivě nevíme, co za živočichy v nich žije a jaké
vazby mezi nimi jsou, proto jsme se to
pokusili zmapovat,“ říká Vojtěch Novotný. Zdokumentovat, kolik kusů členovců žije na vymezeném území lesa,
je podle něj mimořádně náročné. Zároveň se ještě nikdy neprovádělo srovnání
mezi mírným pásmem a tropy na úrovni
celých společenstev a různých skupin.
Ekologové proto vybrali devět pokusných ploch vzrostlých lesů na pěti lokalitách, vždy o velikosti desetiny hektaru, mezi nimiž byly bohaté lužní lesy na
jižní Moravě, nížinné lesy ve Virginii
v USA a původní tropické pralesy na Papui – Nové Guineji. Na těchto plochách
INZERCE

Studie v číslech
Vědci prozkoumali celkem
devět ploch lesa:
- jedna lokalita v České republice,
konkrétně u Lanžhota
- dvě lokality ve Virginii
- šest lokalit v Nové Guineji

Mravenec rodu Diacamma, typický představitel mravenčího predátora v novoguinejských pralesích.
FOTO | MILAN JANDA
spočítali všechny housenky, pavouky,
mravence a další členovce ze všech korun stromů s průměrem kmene větším
než pět centimetrů.
Zjistili, že v tropických pralesích žije
desetkrát víc mravenců než v lesích mírného pásma. „Překvapilo nás ale, že ve
srovnání s tropy je v mírném pásmu
v přepočtu na hektar lesa naopak více

než dvojnásobně housenek motýlů a dalších larev listožravého hmyzu a zhruba
stejné počty pavouků,“ uvádí Petr Klimeš, jeden z autorů studie.
Vědce překvapil také fakt, že druhy
hmyzu se z hlediska početnosti navzájem neovlivňují. „Zjišťovali jsme, zda si
konkurují různé druhy dravého hmyzu
nebo zda v místech s větším počtem dra-

Osbíráno bylo celkem 1 001
stromů, z nichž vědci získali:
- 14 333 housenek motýlů
- 5 123 larev zavrtaných v listech
- 6 037 pavouků
- 1 849 hnízd mravenců

vého hmyzu je tím pádem méně kořisti.
Nic z toho se ale nepotvrdilo. Ukazuje
se, že největší vliv na početnost hmyzu
má velikost stromu a teplota,“ dodává
Ondřej Mottl, vedoucí autor studie.
Ta zcela poprvé v historii ekologického bádání zachycuje v takto rozsáhlém
měřítku stav početnosti hmyzu a vzájemné vztahy v lesních ekosystémech.
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Váš dobrý soused

AKCE platí

od 21.10. do 1.11.2020

890

Brno, Blansko a Vyškov

Trefa kolenem
vynesla bijci
prémii a věhlas
O pozornost si hlasitě říká další zápasník brněnského
Jetsaam Gymu. Na turnaji Oktagon 17 vyhrál Andrej
Kalašnik svůj zápas tak efektně, že je hned v kurzu.

BeBe Dobré ráno oříškové
ořříš
íšk
kové
s medem 50 g

1390

100 g = 17,80 Kč

Kyška
Valašská
á 400
400 g
100 g = 3,48 Kč

Activia jahoda
a
120 g

690

990

100 g = 8,25 Kč

JIŘÍ PUNČOCHÁŘ

Nudlová polévka
s příchutí zeleninovou
nov
vou 60 g
100 g = 11,50 Kč

1090

Ovocná přesnídávka
ídá
íd
á k
s meruňkami 190 g

100 g = 5,74 Kč

10990

Tuzemák 37,5%
3 %
0,5 l
1 l = 219,80 Kč

Andrej Kalašnik se raduje, na turnaji Oktagon 17 právě knokautoval svého norského soupeře a přitáhl na sebe zaslouženou pozornost. FOTO | OKTAGON MMA

2590

Toaletní papír
BigSoft Violet 2vrstvý
ks
rsttvý
ý4k
s
1 ks = 6,48 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.

BRNO | Jenom minimum sportovních
akcí se v posledních dnech smí konat
v České republice. Jednou z nich byl turnaj smíšených bojových umění Oktagon 17, uspořádaný o minulém víkendu
v brněnském Boby centru.
A když už se mezi jeho účastníky dostal, chytil Andrej Kalašnik, brněnský
zápasník s ukrajinskými kořeny, šanci
pořádně za pačesy. Nora OJ Johnsena
porazil zničujícím úderem kolenem do
hlavy, za nějž od pořadatele inkasoval
prémii 50 tisíc korun za Výkon večera.
Kdo je tenhle chlapík, jemuž se podle
podobnosti jeho příjmení a názvu slavné zbraně přezdívá AK-47?
„Jsem ukrajinský Moravák,“ říká
o sobě 26letý borec čistou češtinou.
„Narodil jsem se na Ukrajině, oba moji
rodiče jsou Ukrajinci, ale od dvou let
žiju na Moravě. Polovinu života jsem
strávil v Kobeřicích, kde naši postavili
barák, a teď jsme se s přítelkyní přesunuli zase do Brna, abych to měl blíž do práce a na trénink,“ pověděl.
Ze svého brněnského bytu Kalašnik
vyrazil i minulý pátek do Boby centra,
které se pro potřeby turnaje takřka neprodyšně uzavřelo před okolním světem. Účastníci Oktagonu 17 se po negativním testu na covid-19 mohli dostat
dovnitř, ale pak až do konce turnaje už
nesměli ven. Tímto se pořadatel chránil

před zavlečením koronavirové nákazy
do haly a mezi aktéry.
Do akce ho připravil manažer a trenér
Martin Karaivanov, jehož nejznámějším svěřencem ve vinohradském Jetsaam Gymu je domácí jednička MMA
Jiří Procházka. Kalašnik přiznal, že Procházkovy úspěchy ho motivují.
„Jsme tam jedna velká parta. Kdyby
byl jen samotný Jirka Procházka, tak nedosáhne tolik, a my bez něho taky ne,“
řekl Kalašnik. Poslední trénink před turnajem prý absolvoval právě s Procházkou. „Po zápase za mnou přišel, řekl mi
svůj názor, co bylo dobře, co ne. Jsem
za to rád,“ podotkl.
Sportovat chodí Kalašnik po práci.
Pracuje pro leteckou společnost, pro niž
vyřizuje poštu nebo telefonáty. „Dělám
klasické osmičky v kanclu jako kancelářská krysa. Na dvoufázové tréninky si
kolikrát beru neplacené volno,“ řekl
o sobě.
I proto se mu 50 tisíc za výhru navrch
hodí. Rád by se prosadil mezi ty zápasníky, kteří se sportem živí. Do konce roku
by se chtěl ještě jednou ukázat, a to znovu na akci Oktagonu, s nímž má smlouvu.
„Proto bylo mým cílem se o Výkon
večera pokusit. Moje předešlé zápasy
byly vedené technicky, borce jsem ‚uválel‘ na jistotu. Tady jsem chtěl udělat
show, ať se o mně mluví. To se splnilo,“
lebedil si Kalašnik.

