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Ženy vsadily na lásku
za sudetských časů
Jeseničtí ochotníci zažili
mimořádný úspěch před
zaplněným sálem
divadla. Stojí za ním Nika
Liberdová a Klára
Drgáčová.

Příští vydání
12. července

ROSTISLAV HÁNYŠ

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stojanech
za 14 dní. Kdo si chce zkrátit čekání,
může navštívit naše webové stránky
5plus2.cz, kde pro vás připravíme speciální letní číslo.
Redakce 5plus2

JESENÍK | Založit a rozpohybovat ve
městě ochotnické divadlo, navíc připravit divadelní scénář a zrežírovat premiérové představení, to je nadlidský úkol
i pro profesionály. Nice Liberdové
a Kláře Drgáčové z Jeseníku se to
přesto podařilo.
Ženy, které se věnují mnoha aktivitám – hlavně pro mládež – daly dohromady ochotnické divadlo a jako první
kus připravily muzikál o příběhu ze zaniklé sudetské osady Holendry. „Vypráví o lásce na pozadí válečných událostí,“ uvedla Nika Liberdová.
Příběh českoněmecké dívky Marty
a její rodiny měl v květnu premiéru v Divadle Petra Bezruče v Jeseníku.
Dá se o představení prozradit víc?
Nika Liberdová: Dívka ze smíšeného
německo-českého manželství se zamiluje do české strážníka, který na Jesenicku slouží. Ten ale musí po odstoupení
Sudet Německu odejít pryč. Dívka si
pak najde Němce, který ale musí do války. Příběh končí na sklonku války, kdy
oba mladí muži přijíždějí do osady, ale
ona tragicky umírá.
Jak jste se vlastně dostaly prostřednictvím ochotničení k nápadu udělat
muzikál o zaniklé sudetské osadě?
Klára Drgáčová: Odmalička jsme spolu chodily jak do dramaťáku, tak do taneční a hudební školy, takže nám je hudební divadlo blízké. Napadlo nás udě-

NOVINKY V PEVNOSTI

Pevnost poznání láká na
nové exponáty
...str. 23

Klára Drgáčová (vlevo) a Nika Liberdová jsou autorky ochotnického divadelního projektu o zaniklé osadě na Jesenicku.
FOTO | STANISLAV HELOŇA, MAFRA
lat s místními svůj muzikál. Téma jsme
hodně zvažovaly.
N. L.: Chtěly jsme udělat něco, co se dotýká jesenického regionu, aby to nebyla
plytká komedie. Jako téma nás napadl

život v Sudetech kolem války. Manžel
před několika lety pořádal tábor s tématem zaniklé sudetské osady Holendry.
Od něj jsme braly inspiraci.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

UPRCHLICKÁ VLNA

Před 100 lety českými zeměmi
putovaly tisíce běženců ...str. 6

Kdo se netěšil na to, co přijde?

Spojuje nás víc, než si myslíme.
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KRÁTCE
Za Libavou opět stojí
renovovaný Jáhnův kříž

MĚSTO LIBAVÁ | Spolek Lubavia obnovil při příležitosti 150. výročí Jáhnův
kříž z roku 1869. Ten před svým zničením stál za Libavou směrem na Smilov
a Velkou Střelnou. Na jeho obnovu přispěli dobrovolníci. „Podle dohody restaurátor nedodělával tělo Krista. Nevíme, jak vypadalo, a už by to bylo něco
nepůvodního. Záměrně tam zůstaly i nějaké ruské nápisy a stopy po kulkách,“
uvedl k jeho restaurování Jindřich Machala ze spolku Lubavia.
(dmk)

Jeseníky se pochlubí
rekordní bobovou drahou
DOLNÍ MORAVA | Nová bobová dráha
v Dolní Moravě na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje sveze zájemce
zkraje srpna. Svými třemi kilometry je
nejdelší v republice a druhá nejdelší
v Evropě. Převýšení je 364 metrů, má
25 zatáček, z nichž jedna má 360 stupňů
a je 12 metrů nad zemí. Bobisté si na ní
užijí osmičkovou smyčku či podzemní
tunel. Rychlost je omezena 50 km/h
a bezpečnost zajišťuje také speciální antikolizní systém.
(rš)

Šumperské strážníky
povede nový šéf
ŠUMPERK | Novým ředitelem Městské
policie Šumperk se 1. července stane Jaroslav Janderka. Střídá dlouholetého
šéfa Zdeňka Dočekala, který míří do důchodu. Janderka vzešel z výběrového řízení ze tří uchazečů, kteří navrhli koncepci rozvoje městské policie. Nový šéf
strážníků je úředníkem odboru dopravy
v Šumperku, od roku 1997 do roku
2019 byl policistou.
(rš)
INZERCE

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

Tel.: 724 286 137

Místo statisíců knih
zaplní kostel kultura
V centru Olomouce se
chystá jedna z největších
proměn za poslední
desítky let. Tzv. červený
kostel už nebude sklad,
ale veřejné centrum.
MICHAL POLÁČEK
OLOMOUC | Rovných šedesát let patřil
červený novogotický kostel v centru
Olomouce knihám, minulý režim udělal
v 50. letech z někdejšího evangelického
svatostánku veřejnosti nepřístupný
sklad. Již brzy se to ale změní.
Tisíce knih, které zde měla uložené
olomoucká Vědecká knihovna, jsou už
nyní přestěhované v novém moderním
depozitáři v městské části Hejčín. A již
příští rok začne u frekventované třídy
Svobody obrovská proměna někdejšího
chrámu na ojedinělé kulturní centrum.

130

milionů korun
spolkne proměna
„červeného“ kostela.

Součástí plánů za zhruba 130 milionů
korun je i propojení kostela a sousední
budovy vědecké knihovny. Architekti
mezi ně ve stylu moderní architektury
narýsovali velký, z podstatné části prosklený „krystal“.
Olomoucký kraj, který bude proměnu kostela coby zřizovatel knihovny platit, už shání potřebná razítka. Minulý
měsíc získal důležité územní rozhodnutí, nyní usiluje o samotné stavební povolení.

Kostel bez plotu
Předpokládáme, že stavba začne na začátku roku 2020 a skončí ve třetím čtvrtletí roku 2021,“přibližuje mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.
Svatostánek postavený v roce 1902
tak čeká kompletní rekonstrukce, dělníci opraví střechu, podlahy i statiku, zbaví jej vlhkosti, dovnitř pak nainstalují
nové topení, vzduchotechniku, osvětlení a elektřinu.
„Má-li kostel sloužit jako přednáškový sál, výstavní prostor nebo koncertní
síň, musí mít odpovídající vybavení.

Knihy, které měla v kostele uložené vědecká knihovna, jsou už nyní
přestěhované v novém depozitáři
v Hejčíně.
2X FOTO | MAFRA
A to včetně ozvučení a videoprojekce,“
doplňuje Knajblová. Samotné oživení
kostela podle ní vyjde na 84 milionů.
Dalších 40 milionů korun bude stát
moderní přístavba inspirovaná ostrými
gotickými rysy kostela, kterou navrhl architekt Miroslav Pospíšil z olomouckého Ateliéru-r. Kostel propojí s budovou
knihovny, v níž v Bezručově ulici sídlí
její ředitelství. Vznikne tu mimo jiné zázemí pro lidi, kteří do kostela vyrazí za
kulturou.
Dalších šest milionů korun půjde na
úpravu okolí kostela či nové sítě. Zmizet by při tom od něj měl i kovový plot,
který někdejší svatostánek odděluje od
okolí.
„Rádi bychom kolem kostela vytvoři-

li nový komorní veřejný prostor. Jde
nám o to, aby se vrátil a zapojil do třídy
Svobody,“ popsal již dříve Pospíšil.
Mohlo by tu tak být posezení či zahrádka nové kavárny.

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628 ■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce šéfredaktora
5plus2: Jan Korbel ■ Vedoucí krajské redakce MAFRA: Jakub Štos, jakub.stos@mafra.cz ■ Editor: Petra Klimková, petra.klimkova@mafra.cz ■ Vedoucí inzerce: Vlastimil Droppa,
vlastimil.droppa@mafra.cz ■ Distribuce 5plus2: distribuce@5plus2.cz ■ Redakce Olomoucký kraj: Pavelkova 587/18, 779 00 Olomouc, redakce.olomouc@5plus2.cz ■ Okresní
redakce: Petra Klimková, petra.klimkova@mafra.cz; Rostislav Hányš, rostislav.hanys@mafra.cz ■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné, vychází
každý pátek. ■ © MAFRA, a.s. 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného svolení
vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nepřijmout inzerci. ■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu
AGROFERT.

Olomouc, Šumperk a Jeseník

28. června 2019 5

Ženy vsadily na lásku ze Sudet
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Divadelní soubor
EduArt

To ovšem není moc lehký příběh...
N. L.: Říkaly jsme si, že je to příliš těžké a pořád velmi citlivé téma, ale nakonec jsme u něj zůstaly. Vlastně nás už
ani nic jiného nenapadlo, protože nás to
hodně vtáhlo a pořád jsme na to musely
myslet.

Divadelní soubor fungující pod
neziskovou organizací EduArt
secvičil s ochotnickými herci
muzikálový příběh, jehož děj se
odehrává v letech 1938–1945
v malé vesnici v blízkosti města
Freiwaldau a na samotě zvané
Holendry. Na pozadí historických
událostí vypráví příběh
česko-německé dívky Marty a její
rodiny.

Bylo snadné založit soubor?
N. L.: Oslovily jsme kamarády a známé. Podařilo se nám dát dohromady skupinu nadšených lidí ve věku od čtrnácti
do třiceti let. Řada má zkušenosti z dramatických kroužků, ať už jde o studenty
Základní umělecké školy v Jeseníku,
nebo o dřív narozené, kteří se k divadlu
zase vrátili. Všichni podali úžasné výkony a patří jim velký dík. Budeme v náboru nových členů pokračovat.
Jak se vám pracovalo na scénáři?
K. D.: Muzikál vznikal vloni. Finální
verze scénáře byla až letos v únoru, ale
s ochotníky jsme zkoušeli od října. Pořád se za pochodu něco doplňovalo, měnilo, upravovalo. Celé představení se
hodně vyvíjelo. Přicházely nové podněty, připomínky od historiků. Chtěly
jsme to udělat historicky co nejvěrněji.

zájem, nevylučujeme ani občasná zájezdová představení.

Klára Drgáčová (vlevo) a Nika Liberdová založily ochotnický divadelní soubor pod hlavičkou jesenické organizace EduArt.
FOTO | STANISLAV HELOŇA
Do muzikálu jste využily skladby kapely Čechomor. Proč?
N. L.: Lákala nás do příběhu hudba s lidovými prvky. Napadl nás Čechomor.
Připadlo nám, že se jejich písničky do
muzikálu hodí, že se to dá propojit.

Holendry se hrály dvakrát. Co dál?
K. D.: Vzhledem k tomu, že naše Holendry byly zatím přijaty nad očekávání
velmi dobře, připravujeme po prázdninách další reprízy představení. Chceme
muzikál nabídnout školám, když bude

Když jste se pustily do psaní scénářů a režie, neskončíte u jednoho muzikálu. Co dalšího máte v plánu?
N. L.: Téma bude neméně náročné
a kontroverzní. Chceme zpracovat čarodějnické procesy. Bude to hodně náročné, ale moc se na to těším. Chtěly bychom postupovat obdobně jako u Holendrů, což znamená velkou pozornost věnovat vedle samotného příběhu také zachování historické autenticity.

INZERCE

Zlatá horečka
Rychlá a výhodná hotovost
za Vaše zlato

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

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

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

Bartoň a Partner s.r.o.
přijme na HPP

40 hod/týden –
jednosměnný provoz

Zahradník

Pracoviště Olomoucký kraj.

Nástup dohodou, nástupní mzda od 22.000,- Kč/měsíc.
Náplň práce: péče o soukromou zeleň (kosení trávníku, vertikutace, aeriﬁkace,
hnojení, pískování, chemické ošetření, řez keřů, péče o záhony – trvalky, keře), drobné
realizace zeleně (výsadby keřů, stromů, zakládaní trávníků)
Požadavky: SŠ vzdělání v oboru zahradnictví, zemědělství, praxe v oboru výhodou,
pečlivost, komunikativnost, samostatnost, spolehlivost, řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme: zázemí stabilní společnosti s dynamickým rozvojem, práce v mladém
kolektivu, možnost profesního růstu, služební telefon, služební vozidlo

Kontakt- e-mail: veronika.panovcikova@bartonapartner.cz

Koupím MOTOCYKLY
(Jawa, čz, velorex, čechie a jiné) k renovaci!
Klidně i úplná torza a vraky!
Dále koupím nové i použité díly
na tyto motocykly, literaturu a podobně.

Tel.: 739 071 053

6 28. června 2019

Česká republika

Židé, Italové, ale i Romové. Češi
před stoletím čelili vlně uprchlíků
Čechy a Moravou před 100 lety putovaly tisíce
válečných uprchlíků z někdejších frontových oblastí
monarchie. Už od roku 1915 se přitom města musela
postarat o desítky tisíc židů, Poláků a dalších
nebožáků, kteří nenašli místo v uprchlických táborech
a bydleli, kde se dalo – ve školách či třeba na farách.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Představte si, že žijete v Litoměřicích
či v Mikulově. Nebo třeba v Havlíčkově,
tehdy Německém, Brodě. Píše se rok
1915, je letní večer a jdete na procházku.
Život, přestože víte, že zuří válka, je ve vašem městě v podstatě ještě stále takový,
jak ho znáte. Válečná bída ještě neudeřila
plnou silou. Najednou na náměstí u morového sloupu, u kašny, ale třeba i u hospody
spatříte skupinky mužů v nuzném oblečení s kufry a pytli s pár osobními věcmi. Strhané rysy naznačují, čím vším si asi prošli.
Se sklopeným zrakem a šátkem na hlavě je
následují jejich ženy. Kolem poskakují
děti v roztrhaném oblečení.
Jsou to váleční uprchlíci z frontových
oblastí monarchie. Především židé z Haliče a Bukoviny, oblastí v dnešním Rumunsku a Ukrajině. Tedy z nejchudší části tehdejší habsburské monarchie. Mluví jazyky
a dialekty našincům neznámými. Netrvalo
dlouho a přicházeli další, tentokrát Rusíni,
Poláci, Romové nebo třeba Italové.
Přibližme si časy, když české země zasáhla skutečná uprchlická krize. Časy,
kdy lidé neřešili, jestli uprchlíků přijde de-

set či sto, ale byly jich rovnou desítky tisíc. A bylo nutné se o ně postarat.

Postarejte se, rozkázal císař
Světová válka donutila k útěku na území rakousko-uherské monarchie přes milion lidí.
Do českých zemí prchali zejména lidé
z frontových oblastí. Byli mezi nimi židé,
Poláci, Rusíni, Italové, Romové i další.
„Do českých zemí dorazili vlakem, ale také
pěšky nebo s povozem. Ti, kteří potřebovali
státní pomoc, byli poté roztříděni, nejčastěji
dle národnosti, a nemohli si sami volit místo
pobytu,“ vysvětluje Michal Frankl z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd.
Historik, který nedávno získal na výzkum života uprchlíků během 20. století ve středovýchodní Evropě významný evropský grant.
Monarchie se sice snažila o uprchlíky
ze svého obrovského území postarat –
a zároveň je kontrolovat, ovšem bylo rozhodnuto, že nesmí doputovat do velkých
měst. Panovala totiž obava z nemocí, přelidnění a nedostatku potravin. Už v roce
1914 byla pro běžence uzavřena Vídeň,
hned nato Praha a další velká sídla. Desetitisíce nebožáků měly najít azyl v uprchlických táborech. „První vznikly na jihu Moravy, v Mikulově, Kyjově a Pohořelicích. Byly určeny pro židovské
uprchlíky a pojmout mohly až

Do českých zemí přišli hlavně židovští uprchlíci. Bylo jich až 150 tisíc, stejný počet
židů zde žil i před vypuknutím války. Fotografy fascinovali hlavně ortodoxní židé,
kteří se vzhledem lišili od ostatních. FOTO | SOkA RYCHNOV N. K, ŽIDOVSKÉ MUZEUM PRAHA
10 tisíc osob,“ popisuje Frankl vůbec první snahu státu postarat se o tak vysoký počet lidí na útěku. Podobně rozsáhlý přesun
uprchlíků totiž Evropa tehdy zažívala poprvé ve svých moderních dějinách.
Vybudované tábory ovšem poskytly
útočiště jen menšině běženců, většina
byla poslána do menších měst a vesnic.
„Stát rozděloval běžence do takzvaných
uprchlických obcí. A právě v českých zemích jich bylo mnoho,“ vysvětluje.

Vši, nemoci i snaha pracovat
Takřka ze dne na den se tak v ulicích objevily podivné postavy, chudáci, kteří se se
svým skromným majetkem museli někde
ubytovat. Město jim
vyčlenilo tu školu
(výuka byla zrušena), tu starou
faru, hospodu
nebo jiné volné
prostory. Celé rodiny zde žily v poměrně špatných podmínkách – vši, štěnice,
špína a nemoci byly
součást jejich každodenní reality. Byli chudí, ale děti se snažili
posílat do školy, po-

kud ovšem fungovala. „Podpora od orgánů monarchie byla minimální, uprchlíci se
tak leckde snažili vypomáhat, zapojovali
se do sezonních nebo řemeslných prací,“
podotýká historik.
Češi tehdy rozlišovali běžence dle národnosti – židovské, italské, polské a další.
O uprchlících začaly kolovat různé zvěsti,
dodnes zachované například v obecních kronikách. „Lidé si stěžovali, že židé jsou hluční, že nedodržují hygienické návyky, že si
dělají toalety v rohu místnosti a podobně,“
uvádí Michal Frankl. Zároveň ale dodává,
že většina uprchlíků žila běžným životem a
měla s Čechy poměrně standardní vztahy.

Vznik sociálního státu
Když byla na jaře 1915 část Haliče osvobozena, uprchlíci se začali postupně vracet. „Ovšem ještě v letech 1918 a 1919
jich byly na českém území odhadem tisíce, v celé monarchii pak 100 tisíc,“ vypočítává historik. Válka dala Evropě tak i jednu velkou lekci na poli sociálním. „Tehdy
se v důsledku války postupně rodí moderní sociální stát a sociální péče,“ uzavírá
historik s tím, že válka dala vzniknout prvním moderním uprchlickým táborům a zároveň byly položeny základy neziskových
organizací, které usilovaly o dlouhodobé
řešení sociálních problémů.

Případ kanibalské rodiny
Bídnou, mnohdy až hrůznou situaci uprchlíků dokazuje i jeden
z nejhorších případů kanibalismu na českém území. Došlo k němu
v Třebíči v tehdejším Kohnově mlýně, kde bydlela chudina. Roku
1918 tu rodina Dvořáčkova a Fejtova zavraždila pět nebo šest
polských židů, uprchlíků, kteří si do mlýna přišli pro spravené
boty. Rozporcovaná těla nebožáků naložili do škopků se solí,
menší kusy vyudili. U soudu vypověděli, že byla o maso bída, že
něco snědli, většinu ale prodali řezníkům, kteří maso prodali dál.
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Rok 1919 a předsudky: Židovský uprchlík
byl jako protiklad „loajálního Čecha“

N

Stopy po rozsáhlých uprchlických táborech zůstaly i po válce.
V rakouském Gmündu se místo stalo
základem nové poválečné části města. V Havlíčkově Brodě vznikla na půdorysu tábora pro běžence nová
stavba, dnešní psychiatrická léčebna. Za války zde bylo postaveno
i nové infekční oddělení, mezi uprchlíky se totiž šířil hlavně skvrnitý tyfus.

ejvětší český uprchlický tábor za první světové války existoval v Havlíčkově (tehdy Německém) Brodě. Další rozsáhlý, určený pro Rusíny, fungoval u dnešních Českých Velenic. Tehdy
šlo ovšem o součást rakouského města Gmünd. Lidé byli v těchto táborech rozdělováni podle
národnosti. „Důvodem segregace byla zčásti jednodušší kontrola a podpora, ale důležité byly také předsudky a představy o různé loajalitě různých skupin,“ vysvětluje historik Michal Frankl s tím, že organizace tábora byla v podstatě jedním velkým experimentem. Podmínky v nich panovaly většinou velmi
nuzné, úmrtnost byla vysoká. „Monarchie se je učila stavět až za pochodu událostí. Úřady neměly zkušenosti, architektura táborů i jejich funkce se rychle měnily. Postupně se stavitelé snažili, aby baráky nebyly vlhké, ale naopak dobře větrané a zateplené,“ dodává.
Jak se válka protahovala a na lidi doléhala čím dál větší bída, konflikty mezi Čechy a uprchlíky se
vyostřovaly. „Problémy nastaly zejména od jara 1917, kdy kontrolovaná válečná ekonomika selhávala, řešil se nedostatek potravin,“ vysvětluje Frankl. V těch časech začínají být slyšet protižidovská
hesla či hlasy, že uprchlí židé byli dosazeni rozpadajícím se mocnářstvím na úkor Čechů. „Lidé si třeba stěžovali, že židé dostávají extra mouku na sváteční pečení macesů, tedy nekvašených placek připravovaných při velkém židovském svátku pesach,“ říká historik.
V roce 1917 Praha zakázala uprchlíkům cestovat městskou dopravou z obavy šíření břišního tyfu. „V roce 1919 zase samospráva
v Českých Budějovicích zakázala židům používat veřejné koupaliště,“ dodává. Na židy se sváděla bytová krize, docházelo k násilí
i proti Němcům. „Když bylo jasné, že se rodí samostatné Československo, lidé se snažili zjistit, jaké budou parametry občanů nového
státu. Židovský uprchlík se v otázce snahy zjistit vlastní národní
identitu stává takovým antiobrazem občana, protikladem loajálního Čecha. Tehdy bylo spíše jednodušší říci, kdo občanem není, než
kdo je,“ uzavírá Frankl, který vidí – kromě rozdílů – také významné paralely mezi propagandou proti židovskými uprchlíkům
před 100 lety a té dnešní proti islámským z Blízkého východu.
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Moravská vodárenská
nabízí svým zákazníkům
více komfortu
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí svým
zákazníkům nový zákaznický portál a mobilní aplikaci. Cílem je
nejen modernizovat uživatelské prostředí, ale především zvýšit
komfort zákazníků a spotřebitelů.
Kromě modernějšího vzhledu mají uživatelé aktuální přehled o svých
vyúčtovacích fakturách a zálohách, které mohou platit přímo z tohoto
portálu a tím se vyhnout chyb v zadávání platebních příkazů. Zákaznický
portál umožňuje sledovat vývoj spotřeby vody v minulých obdobích. Přes
portál mohou zákazníci vyřídit vybrané požadavky on-line, jako například
změnu nastavení úhrad, nebo nahlášení samoodečtu. Zákaznický portál
je k dispozici všem odběratelům, kteří mají s Moravskou vodárenskou
uzavřenou smlouvu na dodávku vody z veřejného vodovodu a na
odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací. Pro nepřihlášené
odběratele budou k dispozici informace o haváriích, odstávkách vody
a nejbližších kontaktních místech společnosti. Mobilní aplikace je
k dispozici ke stažení pro uživatelská rozhraní Android i iOS.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 • 601 276 276

SLEVY
JAKO
ŘEMEN
Šeková knížka

Platí pro vozy ŠKODA

starší 4 let

Využijte až 15% slevy na výměnu rozvodů!
Na životnosti ozubených řemenů a napínacích kladek závisí životnost motoru.
Při nečekaném prasknutí, prodloužení či jiném poškození ozubeného řemene
nebo napínací kladky může dojít k nevratnému poškození motoru.
Se Šekovou knížkou ušetříte v případě výměny rozvodů 15 % z ceny ŠKODA
Originálních řemenů, řetězů, kladek a vodních čerpadel.
www.sekova-knizka.cz

www.smv.cz
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
Auto color Design s.r.o.
Staroměstská 3
792 01 Bruntál
Tel.: 554 715 103
www.autocolordesign.cz
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Lidé se pomátli. Popřejete jim
V improvizačních show on ani jeho kolegové
z Partičky nejdou pro ostřejší výraz daleko, přesto
Michala Novotného právě chování lidí v poslední
době čím dál víc štve. „Nemáme ve společnosti
žádné vzory, aby nás naučily být vlídní,“ míní
herec, jenž záměrně ignoruje sociální sítě.
„Anonymní kritizování je zvrhlé,“ soudí hvězda
seriálů Krejzovi či Ordinace v růžové zahradě 2.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Dvacet let strávil na prknech slavného Divadla na Vinohradech, ovšem ani
tato zkušenost jej zcela nepřipravila na specifický žánr improvizačních vystoupení
v Partičce a nyní nově v Partě z penzionu.
„Když jsem měl poprvé vystupovat s Partičkou, byla to pro mě hrůza,“ přiznává.
Ještě více než jeho kolegové ho ale spolehlivě dokážou vyvést z míry hlavně jeho tři
psi, tedy především roční štěně labradora.
„Musím počkat, až ho přejde puberta.
Jakmile mám v ruce pamlsek, dokázal by
snad udělat i hvězdu, ale bez něj na páníčka z vysoka kašle,“ líčí se smíchem.
Stále častěji se věnujete improvizaci,
a to především díky Partičce a nově
také pořadu Parta z penzionu. Patří podle vás schopnost improvizovat do základní herecké výbavy?
I když se herci učí, že divadlo je věc předem domluvená, tak je pravda, že na jevišti
se může stát ledacos. Spousta okolností
může představení zhatit nebo nějak narušit.
Například když se kolega někde zapomene, zvrtne si nohu a nepřijde na výstup. Proto si myslím, že do výbavy herce by měla
patřit schopnost umět alespoň částečně zaimprovizovat. Ne všichni to umí a ne všichni to dělají rádi. Svým způsobem jim ale rozumím, protože někdy to může být o nervy.
V klasické Partičce se do hry občas zapojovalo publikum. Stalo se někdy, že
vás divák dostal svým požadavkem
nebo návrhem do situace, kdy jste nevěděl co dělat?
V Partičce ani ne. Spíš je hrozné, když hrajete divadelní představení, které máte nějak nazkoušené, víte, že funguje, lidé se
smějí a jsou tam zaručené vtipy, které

máte prověřené třeba sto padesáti reprízami, a najednou se ocitnete před publikem,
kde je něco špatně. To se mi stalo dvakrát,
když jsme hráli zadané představení pro velikou společnost a bohužel to fungovalo
tak, že zaměstnanci v publiku se nejdřív dívali, zda se směje pan generální, a až potom si dovolili zasmát se i oni. Musím
říct, že v tu chvíli člověk začne trochu pochybovat sám o sobě a říká si: Vážně to děláme tak špatně? Co je tady blbě? Tohle
vás nahlodá. U improvizace vás nemůže
nahlodat nic, protože nemáte nic připravené, nemáte očekávanou reakci.
Dlouhé roky jste byl spojený s Divadlem na Vinohradech, což byla vždy
velmi uznávaná scéna. Vnímal jste své
působení tam jako prestiž?
Když jsem do tohoto divadla nastupoval,
tak to prestiž byla. Veliká. Jak se samozřejmě mění doba, tak se začalo říkat, že na Vinohradech se hrají bulvární věci, které jdou
do noty vkusu publika. Myslím, že je to ale
zčásti dáno kapacitou divadla. Naplnit každý večer sedm set míst není žádná legrace.
Ono se to dobře kritizuje lidem z divadel,
která mají kapacitu do dvou stovek
míst. Pro mě to každopádně byla
prestiž, byla to pro mě rodina a úžasný nezapomenutelný kus mého života. Třeba se tam ještě jednou vrátím. Teď jsem ale cítil, že tam nemám co dělat, tak jsem šel pryč.

Kam cítíte, že patříte teď?
Patřím v první řadě své rodině. Pracovně
to není tolik důležité, ale teď asi nejvíc tíhnu k Partičce. Je to logické, protože s kluky trávím nejvíc času.
Partičku na televizní obrazovce před
nedávnem vystřídal zmiňovaný nový
improvizační pořad Parta z penzionu.
Jak vřele jste tuhle změnu přivítal?
Pro mě to bylo peklo. Jde o něco naprosto
nového a nikdo z nás s tímhle formátem neumíme ještě úplně zacházet. Partička byla
lehčí v tom, že když dostaneme zadání zahrát scénku, jak revizor chytí černého pasažéra, dáme si doprostřed židli a prostě předstíráme, že jsme v tramvaji. Můžeme říkat
a dělat cokoli. Jenže v Partě z penzionu
máme všichni konkrétní jména, povolání,

kostýmy a vše se odehrává v daných kulisách. Už to samo o sobě je hodně limitující.
Všechno musí být daleko cílenější. Uvidíme… Třeba v tom budeme lepší a lepší. Zatím nás to baví, ale určitě je to minimálně
pro mě rozhodně těžší než to, co jsme dělali
dosud. Ačkoli pamatuju si, jako by to bylo
teď, když jsem měl poprvé vystupovat s Partičkou. Tehdy to pro mě byla také hrůza.
Jakou jste měl tehdy vlastně zpětnou
vazbu od lidí? Nebo jinak, jste vůbec
typ herce, který se zajímá, jak na něj
veřejnost reaguje?
Já už se v tomhle ohledu nezajímám vůbec o nic. Víte, ať člověk udělá cokoli,
vždycky se najde spousta hlupáků, kteří
vás okomentují z pozice anonymního
davu. Proto nemám ani sociální sítě. Akorát by mě to štvalo. Pro mě je vždycky
směrodatná návštěvnost a to, jak se výsledek líbí publiku. Nechci se ale zajímat
o to, že o mně nějaký blbec na internetu
píše, že jsem zoufalec. Všeobecně mě
štve, že je dnes tolik lidí, kteří se skrývají
za různé přezdívky a hodnotí věci, o kterých vědí houby. Když si někdo stojí za
svým názorem, má se pod něj, sakra,
alespoň podepsat. Tohle anonymní kritizování a komentování všeho možného
mi přijde úplně zvrhlé. Bolí mě to na téhle době a je mi z toho úzko.

Nechybí vám to?
Chybí. Já totiž rád někam patřím. Přeci jenom dvacet let,
které jsem tam strávil, představují polovinu mého života.
Troufám si tvrdit, že to divadlo trošku znám, ale dopadlo
to takhle. Necítím žádnou hořkost, vnímám to jako přirozený
běh života, ale pravda je, že se
mi občas stýská.

Michal Novotný

Narodil se 11. dubna 1979 v Kolíně. Vystudoval kutnohorské gymnázium a herectví
na DAMU. Od roku 2002 byl stálým členem činohry Divadla na Vinohradech,
hostoval i v Národním divadle.
■ Televizní diváci jej znají především z velkých seriálových rolí – Redakce, Ordinace
v růžové zahradě 2, Kriminálka Anděl, Ohnivý kuře a nyní hlavně Krejzovi.
■ Moderoval také například pořad Vtip za stovku!. Z filmových rolí patří
k nejzásadnějším jedna z hlavních postav ceněného válečného dramatu Tobruk.
■ Často dabuje, v roce 2013 byl nominován na cenu TýTý v kategorii Objev roku.
■
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dobrý den a mají vás za cvoka
Když vás tak poslouchám, máte pocit,
že se vytrácí základní slušnost?
Odpovím vám příkladem. Platil jsem nedávno v jednom nejmenovaném obchodě
a říkám prodavačce: „Zdvořile děkuji, madam.“ Ona mi na to odpověděla: „Děláte
si ze mě prdel? Takhle nikdo nemluví!“
Takových situací zažívám až překvapivě
hodně. Všude, kam přijdu, tak zdravím,
ale neslyším ani bů. Mně to prostě vadí.
Jednou, když jsem jel ráno na zkoušku,
řekl jsem si, že zkusím lidi jen tak na ulici
zdravit. Mysleli si, že jsem blázen. Řeknete: „Dobrý den přeji!“ A jste za cvoka. Přitom je to úplně normální popřát si hezký
den. Rád na tyhle věci občas upozorňuju,
protože mám pocit, že lidé se pomátli.

obžaloby vymění ministra spravedlnosti.
To je přece divný! Je to o tom, že politici
neumějí komunikovat.

Přišel jste na to, co je toho příčinou?
Nevím, čím to je. Něco se ve společnosti
stalo a výsledkem je, že nefungujeme jako
celek, ale jako skupiny lidí, které ztrácejí
schopnost spolu komunikovat. Bohužel
nemáme ve společnosti žádné vzory, aby
nás naučily být vlídní. A to se vlastně odráží i v politice. Jsem asi masochista, protože mám politiku rád a zajímám se o ni, ale
to, co se dnes odehrává, je zkrátka pod úroveň. Můžu říkat, že je možná nefér mnoha-

Notabene, když Pražáci ani předtím
nebyli nijak zvlášť oblíbení.
Nebyli a dnes už nejsou vůbec. Tuhle jsme
byli v Litomyšli, kde s námi byl v Partičce
jako host fotbalista z Brna Petr Švancara.
Hned na začátku se zeptal publika: Máte
rádi Pražáky? V tom se ozvalo sborové:
Néééé! A to lidé přišli na zábavný pořad!
Říkal jsem si, co jsem komu, krucinál, udělal? Táhnu se sem čtyři hodiny přes rozkopanou dálnici, kterou lemuje jedna objížďka

Komunikace politiků je bolestné téma
samo o sobě…
To rozhodně. Ostatně dokládá to počínání
našeho pana prezidenta, kterému se za
těch pár let, co je na Hradě, podařilo ostrakizovat neuvěřitelným způsobem Pražáky. Přijedu kamkoli a Praha je zbytkem republiky vnímána doslova jako skanzen nějakých rádoby intelektuálů. Vždyť já přeci
nejsem proti nim! Obávám se, že těmi svými řečmi o pražské kavárně způsobil obrovskou jizvu, která se pořád prohlubuje.
Bude trvat nejspíš hodně let, než se zacelí.

V roli hotelového provozního v improvizační show Parta z penzionu,
která navazuje na legendární Partičku.
FOTO | FTV PRIMA
tisícový dav na Václaváku, který kritizuje
někoho, kdo vlastně ještě nic neudělal.
Stejně tak si ale myslím, že je malinko
kách, když někdo den po sdělení návrhu

za druhou, přijedu sem ty lidi pobavit a první, co řeknou, je, že nás nemají rádi? Možná
by to i bylo vtipné, jenže vy víte, že ačkoli
se tomu zasmějí, vlastně to myslí vážně.
Pojďme to na závěr trochu otočit. Kdy
vás naposledy někdo naprosto odzbrojil – ovšem v tom pozitivním slova smyslu?
Každý den mě dovede spolehlivě odzbrojit můj pes. Mám tři labradory – dvě holky, které jsou hodně poslušné, a roční štěně – kluka, u kterého musím počkat, až
přejde puberta. Jakmile mám v ruce pamlsek, dokázal by snad udělat i hvězdu, ale
bez něj na páníčka z vysoka kašle. (smích)
Jinak mi samozřejmě nedělají radost jen
zvířata. Dělám práci, kterou mám rád,
a mí kolegové mě odzbrojují prakticky
denně. Těch radostí je spousta. O vážnějších věcech jsem mluvil hlavně proto, že
mám pocit, že mnohdy stačí strašně málo
a mohlo by nám tady být opravdu hezky.

KOUPÍM PAROŽÍ,

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

Tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com
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Relaxace na Šumavě

v krásné přírodě národního parku

LETNÍ BRIGÁDY
NEJEN
V PRAZE

138 - 170 Kč/hod.
pokladny, sklady, administrativa,
pultový prodej, doplňování zboží a další…

Penzion, chatky, autocamp
restaurace, minigolf, tenisový kurt,
volejbalové hřiště, kuželky, ﬁtness

www.klasterskymlyn.cz
+420 727 842 511
Penzion Klášterský Mlýn 9, 341 92 Rejštejn

ZÁLOHY, UBYTOVÁNÍ, ZAŠKOLENÍ
Kontakty:
tel.: 222 534 534, 777 335 756
e-mail: brigada@creditczech.cz
www.creditczech.cz

10 28. června 2019

Česká republika

Za vysvědčení knihu
Proslulá hláška „Za
vysvědčení knihu“ platí
pořád. Rodiče ale občas
mívají problém s novými
hrdiny či tématy příběhů
knížek svých dětí.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Překonávání tělesných handicapů,
trocha hororové atmosféry, ale také holocaust. Moderní dětská literatura se nebojí odvážných témat. Zpátky se často
drží rodiče.
Knižní klasika z pera Astrid Lindgrenové nebo například Jaroslava Foglara
má v dětských knihovničkách už desetiletí své místo a nejspíš z nich jen tak nevymizí. Ovšem na pultech dnes lákají
jiné tituly. „Tyto klasické dětské knížky
se čtou pořád, ale lidé je nekupují tak
často. Mnohdy je doma ještě mají z dob
svého dětství,“ říká Zuzana Streichsbierová, spoluzakladatelka dětského knihkupectví Dlouhá punčocha. Nejmenší
školáci si podle ní oblíbili například

Krále vrkú od
Adama Stowera
a jeho lesní dobrodružství skryté
uprostřed města.
Úspěchu u chlapců, a to i u těch,
kteří nežijí fotbalem, se těší také
vtipná bohatě ilustrovaná série
Fotbaláci Roberta Santiaga. Zajímavým
a dětskými čtenáři ceněným počinem
jsou pak příběhy slepé sedmileté holčičky Mimi a její kamarádky Lízy (malé
foto nahoře), kterým ve svých knihách
vdechla život slovenská autorka Katarína Kerekesová.
Podle Streichsbierové se dnešní malí
čtenáři v jednom ohledu změnili. „Dětem dnes častěji dělají problémy knížky, které jsou obsahově náročnější, protože méně čtou. Proto jsou hodně populární knihy, kde je více kombinovaný
text s obrázky a často se v nich prolínají
komiksové prvky, jako jsou klasické komiksové bubliny,“ říká s tím, že tento
typ knih dokáže začínající čtenáře snadněji zlákat ke čtení.

Některé věci se ale ani s léty nemění.
Je to především obliba dobrodružných
příběhů. O něco zkušenější čtenáři si oblíbili například dobrodružně laděnou záležitost Piráti z ledového moře od Fridy
Nilsson – autorky, o které se ve Švédsku hovoří jako o nové Astrid Lindgrenové. Do severských končin čtenáře zavedou také Mraziví obři od Neila Gaimana. Velmi oblíbená je také série
Warren
XIII., která sází
na strašidelné
prvky a humor
připomínající
tvorbu Tima
Burtona (malé
foto). Do popředí zájmu dětí se
stále více dostávají zmiňované komiksy. Ty často zpracovávají různá historická témata. „Děti díky tomu získávají snáze dějepisný přehled a snáze si k tomuto školnímu předmětu hledají cestu,“ dodává Streichsbierová.
„Máme například hodně knížek o holocaustu určených pro děti, ale máme
zkušenost, že vážnějším tématům se brá-

Dětské knihkupectví Dlouhá punčocha Marcely Zachovalové a
Zuzany Streichsbierové (vpravo).
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

ní spíše rodiče. Děti s takovou literaturou nemají problém, ale když vybírají
knihu rodiče a zjistí, že je v ní obsažena
smrt, nechtějí něco takového dětem kupovat,“ dodává s tím, že pokud jde o témata knih, jsou děti daleko odvážnější
než jejich rodiče.
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Technem proti skládkám
Milovníci techna likvidují
černé skládky. Pak na
jejich místě uspořádají
party. Lidé jim posílají
desetitisíce na úklid.

INZERCE

I jízda na kole je
„věda“, pokud si
chráníte klouby

B

JOSEF HORA
ČR | Technoparty v přírodě není jen pošlapaná louka, hlasité dunění a naštvaná
blízká obec. Severočeští
„technaři“ z Lužických
hor uklízejí region. Mladí milovníci přírody a
rychlé hudby vymysleli
projekt s názvem „Technem proti černým skládkám“ a slaví úspěch. Najdou skládku, uklidí ji a
na místě pak za odměnu
uspořádají milovaný večírek s hlasitou
hudbou, blikajícími světly a kamarády.
Skupina zvaná Badtekk zlikvidovala
už v regionu tři černé skládky, jedna z
nich ale zůstává problematická. Je totiž
obrovská a vždy, když část uklidí, lidé
tam vyházejí odpadky znovu. „Ta hromada je v chráněné krajinné oblasti
Lužické hory, nedaleko vsi Horní Podluží. Došla nám trpělivost, že s tím nikdo
nic nedělá,“ říká jeden z členů skupiny
přezdívaný Bažina. „Byla to jasná volba, jelikož je prostor k pořádání našich
party nedostatek a skládka je dál od
obce, kde nikoho nebudeme hlasitou
hudbou rušit. Také hlavně proto, že nás
nebavilo se neustále dívat na ten svinčík,“ dodává s tím, že okolní obce bohu-

ZDRAVÍ

Bažina (ve žlutém triku) s přáteli při úklidu skládky (foto
nahoře) a napytlovaný nepořádek (dole).
FOTO | ARCHIV
žel nepomohou.
Skupina přátel uklízí skládku už třetím rokem, letos se
ale rozhodla zasadit jí „smrtelný
úder“. Na to ovšem potřebovali určitý
obnos, protože odvoz jedné tuny odpadu
stojí v regionu kolem dvou tisíc korun.

Fotopasti proti „čuňatům“
„Rozhodli jsme se, že ji letos uklidíme
tak, aby tam již nemohla vzniknout.
Vše vyvezeme do sběrného dvora, nainstalujeme fotopasti, přístup zatarasíme.
Problém jsou finance a tak vás žádáme
o pomoc,“ oslovili v květnu veřejnost
na portálu Startovač. Přidali fotky z úklidu a lidé prosbu vyslyšeli. Během pár
týdnů se vybralo 40 tisíc korun. Bažina
s kamarády uklízí hlavně o víkendech.
„Techno a přírodu máme rádi. O
technařích se toho napsalo již

spousty, každý ať si udělá svůj obrázek.
My jsme normální lidé, tak jako ostatní,
jen máme rádi tuhle hudbu a kulturu.
Party je od toho, aby si lidé dělali radost, usmívali se a drželi pospolu. Není
to společenství založené na penězích,
ale na vztazích mezi přáteli a kamarády.
Hlavně nejsme prasata, jak si spoustu
lidí může myslet, my si vždy po sobě
party uklidili a teď uklízíme i svinčík
pro ostatních,“ uzavírá Bažina. Badtekk
sound systém funguje v Česku už 17 let
a pořádá akce jak pro pár lidí, tak pro několik tisíc. „Přispěli jsme na
povodně, děti, nadace a snad udělali
úsměv na tváři tisícům lidí, to nás
vážně těší,“ uzavírá Bažina.

olesti kloubů a svalů jsou pro
většinu lidí limitem, kvůli kterému se pravidelnému sportování
vyhýbají. Přitom právě rozumný pohyb
je jedním z klíčů k tomu, abychom bolestem předešli. Vhodné jsou takové
sporty, při kterých si tělo neničíte nadměrnou nebo jednostrannou zátěží.
„Pravidelný pohyb pomáhá udržovat
šlachy a svaly prokrvené a hybné,“ říká
lékař Jiří Ondra. Příkladem může být
cvičení v bazénu, kdy vás odlehčuje
vztlaková síla vody. „Zvláště v letních
měsících můžeme provozovat pro klouby prospěšné plavání a procházky přírodou, jejichž účinek může ještě více maximalizovat například nordic walking,“
pokračuje Jiří Ondra. Vhodná je i jízda
na kole, ale ergonomie by měla být
přednější než sportovní výkon – sed co
nejvíce v napřímení páteře. Ideální jsou
tedy takzvaná městská kola s vysoce posazenými řídítky. Po jízdě by měl také
následovat strečink, protože na kole svaly nepracují ve své plné délce a zkracují
se. Svaly v pohybu podpoří také hřejivé
tejpovací pásky, které podporují i krevní oběh a zrychlí metabolismus. (re)
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Boj s nádory: dva roky nejistoty
To, co začalo jako svědivý ekzém, se pro mladou
maminku Šárku Šteinochrovou postupně změnilo
v noční můru zvanou Hodgkinův lymfom. Na její
nádorové onemocnění nakonec zabrala protonová
léčba, od které ji přitom okolí včetně lékařů na začátku
odrazovalo. Pro ženy s podobným osudem Šárka
založila neziskovou organizaci Maminy s rakovinou.
5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Nyní šestadvacetiletá Šárka Šteinochrová je maminkou teprve dvouletého
syna Dominika, kterého vychovává se
svým manželem nedaleko Plzně.
Tam mladá rodina staví svůj vysněný
dům. Na jaře loňského roku přitom jí i její
rodině zkřížila veškeré plány do budoucna zákeřná nemoc.
Problémy začala Šárka Šteinochrová
pociťovat už několik dní po porodu, kdy
se u ní objevil svědivý ekzém. Dlouhých

Jaký je rozdíl mezi protonovou
léčbou a klasickým fotonovým
ozařováním?
Fotonový paprsek, jehož úkolem je
zlikvidovat nádor, má jednu zásadní
nevýhodu. Podstatnou částí své energie
totiž zasahuje mimo nádoru samotného
také okolí před a za ním. Protonový
paprsek se vyznačuje daleko vetší
přesností, která umožnuje směřovat jej
přímo do nádoru. Jeho dráha se v něm
zastaví a neprochází dále tělem pacienta.
Právě díky tomu se daří výrazně snižovat
riziko nežádoucích účinků. Pomocí
takzvaného tužkového skenování lze
označit přesné rozložení dávky
protonového paprsku. Cílová oblast je
poté ozářena s milimetrovou přesností.

deset měsíců se lékařům nedařilo objevit
jeho příčinu. Mezitím mladé mamince léčba kortikoidy zabránila kojit. Po čase následoval kolaps. Celkem téměř rok a půl
prožila vyčerpaná a v nejistotě, co se s jejím tělem vlastně děje. Teprve když si Šárka na krku našla první boule, přišlo vysvětlení v podobě diagnózy Hodgkinova lymfomu. A to mimochodem pouhé dva týdny poté, co rodinu postihla zpráva o nádoru její maminky.
„Říkala jsem si, proč zrovna já? Pár dní
na to už jsem byla na tuhle situaci připravena a začala jsem hledat příčiny, proč tohle všechno vzniklo. Říkala jsem si, proč
bych to neměla být já? Tím způsobem života, který jsem žila, jsem tělu dávala docela zápřah. Je logické, že se to u mne projevilo,“ říká Šárka Šteinochrová, která vzala rakovinu jako výzvu a jako cestu
ke změně do té doby hektického života.

„Někteří mě odrazovali“
Hodgkinův lymfom je onemocnění, kdy
se zničehonic objeví nádorové buňky
v lymfatických cestách. Ty mají za úkol
dostávat škodliviny z těla. „U mne tyto nádorové buňky napadaly oblasti krku, hrudníku a následně, v půlce léčby, také uzliny
na rukách,“ vzpomíná.
Pacienti s Hodgkinovým lymfomem
musí standardně projít velmi náročnou léčbou, která zahrnuje kombinaci chemoterapie a následného ozařování. „A protože
již samotná chemoterapie může mít za následek různé druhy toxicity, je u těchto pa-
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Den otevřených dveří
Listopad 2019

FOTO | PROTON THERAPY CENTER

cientů výhodou zvolit protonovou radioterapii,“ vysvětluje lékařka Simona Zapletalová z pražského Protonového centra.
A právě to byl také případ Šárky Šteinochrové. Po prodělané chemoterapii jí sice
lékaři informovali, že žádná další léčba
není zapotřebí, jenže odborníci z hematoonkologie byli jiného názoru.
Jelikož bylo nádorové onemocnění
u Šárky skutečně rozsáhlé, doporučili ozařování. Klasickou cestou se ale mladá
žena vydat nechtěla.
„Věděla jsem, že na foton jít nechci,
protože spouští mnohem více problémů.
Chtěla jsem svoje tělo ušetřit, protože už
jsem měla tělo po chemoterapii napadeno
kardiotoxicitou, takže mě zlobilo srdíčko,“ vysvětluje, proč se nakonec rozhodla
pro léčbu protony, od které ji na úplném
začátku okolí i lékaři odrazovali.
Navíc kvůli diagnóze rakoviny prsu
u její maminky věděla, že za žádnou cenu
nechce mít ozářená prsa a zvyšovat tak riziko nádorového bujení.

Terapie psaním
Její tělo nakonec protonovou léčbu přijalo
dobře, netrpěla bolestmi ani únavou. Bu-

doucnosti a návratu nemoci se podle
svých slov nebojí. „Říkám si, že pokud se
nemoc vrátí, tak jsem něco udělala špatně,“ míní žena, která se v současnosti snaží dostat do mentální i fyzické pohody
také svého manžela. I jeho stav totiž vážná nemoc v rodině poznamenala.
„Chtěl plnit hlavně funkci živitele
a v práci naopak přidal, protože takové
onemocnění samozřejmě zasáhne do rodinného rozpočtu. Téměř jsme se nevidě-

4

tisíce pacientů ze 45 zemí
světa bylo dosud odléčeno
v Proton Therapy Center.

li, on se mezitím trošku strhal, takže teď ladíme také jeho formu, aby i on byl zdravý.
Sám je totiž diabetik,“ podotýká.
Ještě když byla nemocná, založila Šárka
Šteinochrová internetový blog, který se
pro ni stal takovou terapií psaním. „Okolo
jsem neměla nikoho, kdo by si prožíval
konkrétně to samé co já. Mám na mysli maminku s malým dítětem, která se ze všech
sil snaží, aby vše fungovalo. Má hypotéku, starosti na krku a k tomu rakovinu,“ vysvětluje. Z blogu se nakonec stala nezisková organizace Maminy s rakovinou.

Maminy s rakovinou
Na začátku šlo o blog, jehož psaní mělo být pro Šárku Šteinochrovou jakousi terapií
při vážné nemoci. Postupně se ovšem rozhodla podat prostřednictvím organizace Maminy
s rakovinou pomocnou ruku i dalším rodičům s těžkou diagnózou. Poskytnout zdroj
podpory a informací a zároveň v této oblasti podpořit osvětu. „Všechny organizace, které
již existují, se zaměřují na daný typ rakoviny, ale žádná se nezaměřuje komplexně na
funkčnost rodiny během nemoci. To chci změnit já touto vznikající organizací. Zaměřit se
na rodinu a nemoc! O tom, jak mluvit s dětmi, jak i v nemoci zvládnout rodinu i domácnost,
tak aby byly co nejmenší následky pro všechny zúčastněné,“ říká Šárka Šteinochrová.
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Dluhopisy
e-Finance

• Investice od 30 000 Kč, úrok je vyplácen ročně
• 4,5% roční úrok u tříletých dluhopisů
• 5,6% roční úrok u sedmiletých dluhopisů
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S INVESTICEMI DO NEMOVITOSTÍ

e-Finance, a.s. • www.e-ﬁnance.eu

TIPY

Konečné podmínky a prospekt
dluhopisů schválený ČNB naleznete
na www.e-finance.eu.

Dluhopisy je možné objednat na www.e-finance.eu
nebo telefonicky na tel: +420 515 555 555

Z PORTFOLIA INVESTIC E-FINANCE
HOTEL V CENTRU BRNA S PARKOVÁNÍM

• 88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2
• Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
• Kongresový sál až pro 100 osob
• Restaurace
• Wellness, ﬁtness a venkovní bazén
• Hotelové taxi do centra Brna zdarma
Cena od 1 100 Kč/noc/ 2 osoby (Při objednání na
www.eﬁhotel.cz použijte slevový kód: metro4)

www.eﬁhotel.cz

+420 515 555 500
rezervace@eﬁhotel.cz

UBYTOVÁNÍ, OSLAVY A SVATBY NA ZÁMKU RAČICE
• 30 km z Brna autem, na motocyklu, na kole
• Nádherná příroda, koupání
• Množství turistických a cyklistických tras
• Stravování v restauraci vzdálené 5 minut chůze
• Bydlení v apartmánech v zámeckém areálu
• Vhodné i pro skupiny turistů
• Možnost posezení a grilování v zámecké zahradě
Cena od 800 Kč/pokoj/noc + úklid 150 Kč/pobyt

www.zamekracice.cz

+420 515 555 549
info@zamekracice.cz

DLOUHODOBÉ NÁJMY A REKREAČNÍ POBYTY JESENÍKY
• Nadstandardní apartmány s plochou 44–54 m2
• Ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem
• Nábytek z masivu, manželská postel
• Obývací pokoje vybavené sofa s komfortem dvoulůžka
• Wi-Fi v celém objektu, parkování zdarma
• Kolárna / lyžárna v objektu
Cena od 1 380 Kč/apartmán/noc + úklid 300 Kč/pobyt
Dlouhodobé pronájmy 1rok od 8 500 Kč/měsíčně

www.eﬁaparthotel.cz
+420 515 555 577
recepce@eﬁaparthotel.cz
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Kytkožrouti: Salát z louky i lesa
Místo do supermarketu
vezměte děti do přírody.
Je to zdravější a navíc
v „jedlém“ lese i na
pasekách právě zrají
chutné plody i rostliny
do vaší kuchyně.

ČR | Muchovník čili indiánské borůvky
do džemů, sirupů nebo i vína, trochu
mladých lístků brutnáku, co chutnají po
okurkách, a jedlé květy plamenky na
pestrobarevný salátový talíř. Nebo dokonce tuhé listy netřesku ze skalky mohou být vítanou pochoutkou. Že jste to
ještě nezkoušeli? To děláte chybu. Čím
dál více lidí míří do „divoké“ přírody zásobovat svoji kuchyni tím, co právě na
loukách a v remízcích roste. Nadšenci

mají dokonce zmapované záměrně vysazované lesní zahrady. Třeba na Havlíčkobrodsku lze zajít do takového jedlého
lesa a louky u rybníka v Klopotech nedaleko Ronova nad Sázavou. Před lety
tam kromě jabloní, hrušní, třešní, višní,
švestek, blum, angreštu, malin, ostružin
vysadili i zimostráz či rakytník. Při troše štěstí teď také narazíte na šípkové
růže i květy třezalky, z nichž si vyrobíte
olej s magickými vlastnostmi nebo čaj.
FOTO | DAVID TURECKÝ PRO
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motor s technologií InStart exkluzivně pro VARI
až 75 startů na jedno nabití, nabíjení cca 30 minut
startování tlačítkem
inovovaný tvar krytu žacího bubnu
bezpečnostní brzda disku
dvojitý disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
pevná náprava pro přesné vedení stroje
nezávislé zapínání sečení a pojezdu
originální kalené nože VARI
široká 6“ šípová kola

Třezalka bývá při okraji lesů i na suchých loukách. Přezdívají ji svatojánská bylina a sbírá se od června do srpna.
Zdravotně prý pomáhá i na pošramocené nervy. Ale pozor, když si naordinujete třezalkovou kúru, neopalujte se, mohla by vám zčervenat a svědit pokožka.
Malý letní salátek hodně zpestří macaté listy netřesku zvaného skalní růže.
Pro začátek stačí degustační porce. Většina lidí totiž k tuhé rostlině, kterou
mají mnozí doma na skalce, nemá důvěru a ochutnává ji velmi opatrně. „Jenže
to vám o netřesku naprosto nic neřekne,
jeho kyselost ucítíte po stranách jazyka,
nikoli hned za řezáky. Jeho jemná originální chuť se vyjeví jen těm odvážnějším. Proto můžete jeho množství do
obyčejného salátku dávkovat postupně,“ radí Jana Vlková, autorka Květinové kuchařky.
(kor, mce)

CENY BUBNOVÝCH SEKAČEK OD:

19 490 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Hranice I - Město, GardenTechnik ŠOBORA,Tř.1.máje 2074,T 605332 063 / Olomouc,AGROCENTRUMDFG,Týnecká 826/55, T 585 154 632 / Ostrava,
BG TECHNIK cs, a.s., Místecká-Rudná , T 596 781 718 / Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 / Uherský Brod-Těšov,
MIKRA ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028 / Vizovice, AGRO SMETANA, Zlínská 703, T 577 452 870 / Zlín, AGRO
SMETANA, Vršava 4975, T 604 605 288 / Zubří, ANTONÍN ŠUPLER, U Bečvy 261, T 571 658 001, 571 658 222

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

Letní salát: Netřesk
a rozchodník
Na 4 degustační porce: 50 g
netřeskových listů, 50 g listů
rozchodníku bílého bez květů
(případně ho můžete nahradit
jemnější šruchou), 20 g květů
hrachu, 10 g obraných jetelových
květů, 2 lžíce jemného ovocného
octa, půl kávové lžičky soli, pepř
a 3 polévkové lžíce kvalitního
olivového oleje.
Postup: Netřesk a rozchodník
dobře omyjte. Rozchodník
pokrájejte na drobné kousky, listy
netřesku zbavte špiček a
nakrájejte na jemné plátky. Obě
„zeleniny“ prosolte, ochuťte octem
a nechte odpočinout 10 minut,
nejvýše však 2 hodiny. Z šišky plně
rozkvetlého jetelového květenství
vytrhejte jen růžové části, květy
fazolu použijte celé, včetně
zeleného kalichu. Jen zkontrolujte,
zda v květech hrachu není hmyz,
případně ho vytřepejte.
Z netřesku a rozchodníku slijte
přebytečnou tekutinu. Přidejte
olivový olej, opepřete podle chuti,
zamíchejte a nakonec přidávejte
květy. Promíchávejte už jen velmi
šetrně, těsně před podáváním.

HUDEBNÍ IMPULSY

Hvězda Semaforu i filmu
Jedna z hudebních ikon
„zlatých šedesátých“
Naďa Urbánková oslaví
30. června osmdesátiny.
Její špičková kariéra
skončila nečekaně brzy.
JOSEF VLČEK
ČR | Není to jen Karel Gott, kdo v létě slaví osmdesátiny. Trochu ve stínu Gottových velkých oslav si 30. června připomeneme 80. narozeniny Naděždy Balabánové, původně zdravotní sestry z Trutnova,
kterou známe jako pětinásobnou Zlatou
slavici Naďu Urbánkovou.
V první polovině 70. let nebylo v Československu populárnější zpěvačky než
právě Naďa. Měla štěstí v tom, že se
nejdřív s hvězdou divadla Semafor Jiřím
Grossmannem a pak se skupinou Country
Beat dokonale trefila do tehdejšího celosvětového trendu moderní country. V repertoáru se jí tak objevila spousta cover
verzí atraktivních světových hitů a ani domácí autoři nezaháleli. Tento módní styl
byl totiž velmi blízko přirozené české hudební letoře. Z té doby pochází Blonďák
s červenou bugatkou nebo populární „lidovka“ Vilém peče housky.
Naďa Urbánková byla ale velkou
hvězdou už v 60. letech. A to dokonce na
dvou kolejích. Jako herečka se blýskla
v malých, ale nezapomenutelných rolích
v Ostře sledovaných vlacích nebo v Penzionu pro svobodné pány. Její vrcholný herecký výkon mohla veřejnost vidět až po
listopadu 1989, kdy se konečně objevil
v kinech dlouhá léta zakázaný film Jiřího
Menzela Skřivánci na niti, v němž ztvárnila trestankyni Lenku. V poslední době si
zahrála ale třeba také v seriálu Rapl.

Texty od Grossmanna
Jako zpěvačka se v roce 1964 uchytila v divadle Semafor a brzy se tu stala jednou
z klíčových osobností. Znalci semaforských písní si připomenou, že písničky
jako Modrý tričko, Amfora, lexikon a preparát nebo Ukrejvám rozpaky vznikly
v Suchého a Šlitrově autorské dílně právě
pro ni. Urbánková se ale stále více klonila
k druhému semaforskému týmu, který tvořili Miloslav Šimek a Jiří Grossmann. Stala se stálou účastnicí jejich Besídek. Jiří
Grossmann se dokonce stal jejím hlavním
textařem a zpěvačka dokázala jeho textům dát přesně tu atmosféru, kterou potřebovaly k tomu, aby oslovily statisíce posluchačů. Nezapomenutelné jsou především skladby Svatební průvod nebo melodramatická Drahý můj.
Nezpívala ale jen moderní country.
Byla mistryní festivalovek, patetických
skladeb s mohutnými refrény, které se

skládaly pro festivalové soutěže jako byla
Bratislavská lyra nebo Děčínská kotva.
V 80. letech se Naďa Urbánková pozvolna vytrácela z hudební scény. Vystupovala nejčastěji s Orchestrem Václava
Hybše a její repertoár začal ztrácet na kompaktnosti. Nové písně nebyly většinou tak
silné jako dřívější repertoár. V roce 1990
se provdala do Švýcarska a nadlouho se

odmlčela. Začala tím éra vzestupů a těžkých pádů, na nichž si často s chutí smlsnul bulvární tisk. Objevilo se i několik pokusů vrátit se na hudební scénu, ale populární hudba šla jiným směrem.
Špičková profesionální kariéra Nadi Urbánkové skončila před třiceti lety. Brýlatá
zpěvačka je ale důležitou součástí historie
české pop music.

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SELVO 41000

79 900 Kč

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

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

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz
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Sport

Češkám zaslíbená tráva
LETNÍ
MARATON
Kč
O 1 000 000NOVÉ
M PRO
S BONUSE
00 Kč
HRÁČE 1 0

Petra Kvitová

Už v pondělí startuje
nejslavnější tenisový
turnaj světa, Wimbledon.
Českým tenistkám se
v něm často velmi daří,
zato muži ztrácejí.
LONDÝN | Až pohádkově dojemné vítězství Jany Novotné na třetí finálový pokus
v roce 1998. Fantastické výkony Petry
Kvitové při triumfálních taženích v letech
2011 a 2014. Ale i dvě cenné finálové
účasti Hany Mandlíkové v 80. letech nebo
sedm výher s českou příchutí ve čtyřhře
žen. Wimbledonská tráva českým tenistkám zkrátka nebývale vyhovuje.
Letos bude na turnaji, jehož hlavní část
začíná v pondělí 1. července, nejvýše nasazenou Češkou Karolína Plíšková (3).
Petra Kvitová – pokud se dá zdravotně
dohromady – bude nasazenou šestkou,
Markéta Vondroušová je šestnáctá.
A v záloze jsou i další české naděje.
To v hlavním turnajovém pavouku
mužů dost možná žádné české jméno neuvidíme. Bylo by to poprvé v historii. Rosol s Veselým vypadli z elitní stovky a do
hlavní části turnaje by se museli prokousat kvalifikací. Tomáš Berdych je sice
také mimo elitní stovku (108. místo),
ovšem díky takzvanému chráněnému žeb-

Jana Novotná
říčku, který mohou využívat tenisté vracející se po zranění, má účast ve wimbledonské dvouhře jistou. Ovšem musí být zdravotně v pořádku, což do uzávěrky tohoto
vydání 5plus2 nebylo jisté.

Potlesk pro hrdinky
Mezi oblíbenkyně londýnského publika
dlouhodobě patří z Češek hlavně Petra
Kvitová, která trofej pro vítězku zvedla
nad hlavu už dvakrát. Srdce tamních fanoušků si ale již v 90. letech získala Jana
Novotná. V roce 1993 se po prohrané finálové bitvě se Steffi Grafovou rozplakala
na rameni vévodkyně z Kentu, což se dostalo na titulní stránky světových novin.
Poslední duel nezvládla ani v roce 1997
a vytoužené trofeje se tak dočkala až
o rok později.
Taková tečka za turnajem se bohužel
nepodařila Haně Mandlíkové, která si finále zahrála v letech 1981 a 1986. V druhém
případě prohrála s Martinou Navrátilovou, jež v té době hájila barvy Spojených
států. Ještě podstatně staršího data je
úspěch Věry Pužejové-Sukové. Ta wimbledonské finále, byť také se smolným
koncem, okusila v roce 1962.
V ženské čtyřhře je zápis do londýnské tenisové kroniky ještě bohatší. Vloni
triumfovala dvojice Krejčíková-Siniaková, v roce 2011 Peschkeová se Slovinkou
Srebotnikovou a dále: Novotná s Hingiso-

Hana Mandlíková
vou (1998), Suková-Hingisová (1996),
Novotná-Sánchezová Vicariová (1995),
Novotná-Suková (1990 a 1989) a Suková-Kohdeová-Kilschová (1987).

První Čech byl Afričan
Paradoxem wimbledonských dějin je, že
první český vítěz turnaje byl zároveň
i prvním africkým. Jak je to možné?
V roce 1954 zvítězil všestranný sportovec Jaroslav Drobný, který byl ovšem
v té době už občanem Egypta. V titul proměnil svoji třetí wimbledonskou účast,
jež ale nebyla pod československou vlajkou, protože ze země odešel kvůli komunistické diktatuře. Jeho vítězství dokázal
v historii Wimbledonu z českých hráčů
napodobit už jen Jan Kodeš v roce 1973.
Ani hvězdný Ivan Lendl totiž své dvě finálové účasti z let 1986 a 1987 v triumf
(mb)
přetavit nedokázal.

Wimbledon 2019

Nejslavnější tenisový turnaj se hraje
od 1. do 14. července, letos to bude
již jeho 133. ročník.
■ Obhájci titulů jsou Novak Djokovič
a Angelique Kerberová. Ve čtyřhře
mužů vloni vyhrála americká
dvojice Mike Bryan-Jack Sock,
ve čtyřhře žen české duo Barbora
Krejčíková-Kateřina Siniaková.
■

STÁHNI SI APLIKACI
A ZŮSTAŇ VE HŘE

18+

Ministerstvo ﬁnancí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Letní maraton startuje
1. července 2019
Více na ifortuna.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 29. června 2019
Nova

Prima

Prima cool

6.35 Looney Tunes: Úžasná show (8, 9) 7.30
Show Toma a Jerryho II (23) 7.50 Krok za
krokem (2) 8.10 Jeníček a Mařenka 9.50 Hlava
rodiny 2: Tatínek, nebo dědeček? 11.55 Na
křídlech vážky 14.05 Výměna manželek 15.30
Než si pro nás přijde 17.20 Divoké kočky 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Chlupatá rota (8) 6.35 My Little Pony V
(26) 6.55 Příhody Bolka a Lolka 7.20 M.A.S.H
(98, 99) 8.25 Autosalon 9.45 Bikesalon 10.20
Parta z penzionu 11.25 Máme rádi Česko 13.05
Perfektní záskok 15.15 Bota jménem Melichar
16.30 Druhá šance 18.55 Velké zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

6.00 Poslední loď II (9) 6.40 Extant II (1) 7.30 Top
Gear V 8.45 Pevnost Boyard (6) 11.15 Re-play
11.45 COOL e-sport 12.15 Futurama VII (4) 12.45
Simpsonovi X (14, 15) 13.35 COOLfeed 13.45
Simpsonovi X (16) 14.15 Simpsonovi X (17) 14.45
Futurama VII (5) 15.05 COOLfeed 15.15 Úsvit planety
opic 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi X (18-21)
19.50 COOLfeed 20.00 Prázdniny v Provence
22.05 Barbar Conan 0.45 Všemocný (10)

20.10 Zázraky přírody
21.20 Stepující stonožka
Válečná komedie (Fr., 1977).
Hrají F. Perrin, R. Miremont,
J.-J. Moreau, M. Galabru a další.
Režie J. Girault
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Čekej do tmy
Thriller (USA, 1967).
Hrají A. Hepburnová, A. Arkin,
R. Crenna, E. Zimbalist ml.,
J. Weston a další. Režie T. Young
0.45 Bolkoviny
1.35 Banánové rybičky
2.00 Přes nový práh
2.25 Malá farma
2.50 Zahrada je hra
3.15 Chalupa je hra
3.35 Bydlení je hra
4.00 Pod pokličkou
4.25 Grilované překvapení
4.50 Žiješ jenom 2x

Joj Family
SOBOTA 6.30 Policisté v akci 7.25 Na chalupě

8.25 Nové bydlení 2 9.30 V sedmém nebi 12.00
Rodáci (5/13) 14.05 Policisté v akci 15.00 Policisté
v akci 16.00 Policisté v akci 17.05 Nové bydlení 2
18.15 Postavíme, opravíme, zvelebíme 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Zákony pohybu (8/13), seriál
(ČR, 1978) 21.30 Mami, ožeň mě! 23.05 Mami,
ožeň mě! 0.40 Nové bydlení 2

NEDĚLE 6.00 Krimi 6.25 Noviny 7.00 Soudní

síň – nové případy 8.05 Soudní síň – nové případy
9.05 Nové bydlení 2 10.20 Nová zahrada 11.15
Postavíme, opravíme, zvelebíme 12.00 Mami, ožeň
mě! 13.30 Zákony pohybu (8/13) 14.55 Poprask na
silnici E4 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.45 Všechno, co mám rád 0.15 Na chalupě

PONDĚLÍ 8.35 Soudní síň – cz 9.30 Soudní síň –
cz 10.20 Policisté v akci 11.25 Klaun (20) 12.35 Dr.
Ludsky (1/10) 13.50 Dr. Ludsky (2/10) 15.00
Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 16.55 Policisté
v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Poprask na silnici E4 22.15 Policisté
v akci 23.15 Policisté v akci 0.20 Nová zahrada

SÉRUM PRAVDY

INZERCE

ČT1
8.00 Švec Janek v pohádkové zemi 8.55
Slovácko sa nesúdí (4) 9.35 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 O rybáři
a rybce 13.55 Král a zloděj 14.40 Rozpaky
kuchaře Svatopluka (13/13) 15.55 Tajemství
hradu v Karpatech 17.30 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik
a počasí 19.00 Události 19.45 Festivalové
vteřiny 2019 19.55 Branky, body, vteřiny

OD LEDNA VYPLACENO

PROVINĚNÍ

ČTVRTEK | 20:15

Ambice mohou být smrtící
20.20 Deník Bridget Jonesové
Romantická komedie
(VB/Fr., 2001)
22.10 Muž z oceli
Akční fantasy film
(USA/Kan./VB, 2013)
0.55 Než si pro nás přijde
Dobrodružná komedie
(USA, 2007)

ÚTERÝ 9.30 Soudní síň 10.30 Policisté v akci
11.30 Klaun (21) 12.40 Dr. Ludsky (3, 4/10) 14.50
Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy 17.00
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (64, 65/82)
22.20 Policisté v akci 23.15 Policisté v akci
STŘEDA 9.55 Soudní síň 11.00 Policisté v akci

11.55 Klaun (22) 13.00 Medicopter 117 (64, 65/82)
15.00 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz 17.00
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Chlapci a chlapi (1, 2/11) 22.50
Policisté v akci 23.55 Policisté v akci

ČTVRTEK 9.30 Soudní síň 10.30 Policisté

v akci 11.35 Klaun (23) 12.40 Dr. Ludsky (5, 6/10)
14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Medicopter 117 (66, 67/82) 22.25
Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

PÁTEK 9.25 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.50 Klaun (24) 12.55 Medicopter 117 (66, 67/82)
15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (6/13) 22.20 Policisté
v akci 23.20 Policisté v akci 0.20 Nová zahrada

NA ÚROCÍCH SPOŘICÍHO
ÚČTU

Nova Cinema
6.00 Můj nejoblíbenější Marťan 7.45 Flintstoneovi:
Mela doby kamenné 8.40 Můj přítel Monk III
(13, 14) 10.25 Stará láska nerezaví 13.05 Samé štěstí
15.00 Dobrodružství Rockyho a Bullwinkla 16.50
Lovecká sezona 18.20 Klokan Jack, dobrodružná
komedie (USA/Austr., 2003) 20.00 Čínský zvěrokruh, akční film (VB/Fr., 2012) 22.15 Training Day,
krimifilm (USA, 2001) 0.35 Gladiátor, historické
drama (USA/VB, 2000)

www.rb.cz
20.15 Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 2015)
22.30 Jack Reacher: Nevracej se
Akční thriller (USA, 2016)
0.55 Zmizení
Thriller (USA, 2013)
3.45 Vraždy v Midsomeru XIV
Posvátná víra. Krimiseriál
(VB, 2011)

Relax
SOBOTA 6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Top Relax 11.00 Zvěřinec
11.55 Luxus store 15.35 Teleshopping 15.55
Esmeralda, 16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda
18.40 Pralinky 19.25 Esmeralda 20.20 Esmeralda
21.15 Megakoncert rádia Čas 2018 22.50 Filmové
novinky 23.05 Indian – Pořad o hrách 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 6.40 Stefanie 8.15 Stefanie 9.15

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

PONDĚLÍ 8.55 Stefanie 9.55 Divoký anděl 10.50

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

Prima Max
7.40 My Little Pony V (25) 8.05 Chlupatá rota (7)
8.35 Velké zprávy 9.55 Vítejte doma! II (11, 12) 11.45
Smrtelná spravedlnost 13.30 Jesse Stone: Tenký
led, krimifilm (USA, 2009) 15.20 Doly krále
Šalamouna, dobrodružný film (USA, 1985) 17.20
Hvězdy nám nepřály, romantický film (USA, 2014)
20.00 Forrest Gump, komedie (USA, 1994) 22.55
Monstrum z hlubin, akční horor (USA, 2013) 0.30
Barbar Conan, akční film (USA, 1982)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

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

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

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

PÁTEK 10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy

11.55 Luxus store 15.55 Nespoutaný anděl 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
15.00
15.40
17.05
18.55
19.00
19.45
19.54
19.55
20.10
21.35
22.54
22.55
0.10
1.20

Zajímavosti z regionů 6.30 O rybáři
a rybce 7.25 Tajemství hradu
v Karpatech 9.00 Úsměvy Nadi
Urbánkové 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Cukrárna (9/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Motanice
Lolinka a kníráč
Pohádka z Kampy
Svatební cesta do Jiljí
Romantická komedie (ČR, 1983)
Konec básníků v Čechách
Komedie (ČR, 1993)
Události za okamžik a počasí
Události
Festivalové vteřiny 2019
Losování Sportky a Šance
Branky, body, vteřiny
Instalatér z Tuchlovic
Komedie (ČR, 2016)
O mrtvých jen dobře
Detektivní film (ČR, 1985)
Výsledky losování Šťastných 10
Taggart
Manéž Bolka Polívky
Banánové rybičky

NOVA
7.30
7.50
8.10
10.00
11.50
14.00
16.10
17.40
19.30
20.20
21.35
23.55
0.30
1.05
2.40
3.30

Show Toma a Jerryho II (24)
Krok za krokem (3)
O Popelce
Pohádka (N, 2010)
Sám doma a bohatý
Komedie (USA, 1994)
Mstitel beze jména
Akční sci-fi film (HG, 1998)
Hostinec U Kamenného stolu
Komedie (ČR, 1948)
Marečku, podejte mi pero!
Komedie (ČR, 1976)
Byl jednou jeden polda 3:
Major Maisner a tančící drak
Komedie (ČR, 1999)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava (10)
Případ kocoura Mikeše.
Krimiseriál (ČR, 2013)
Dannyho parťáci 2
Komedie (Austr./USA, 2004)
Okresní přebor (3)
Okresní přebor (4)
Hostinec U Kamenného stolu
Komedie (ČR, 1948)
Námořní vyšetřovací služba XIII (3)
O Popelce

6.15
6.45
7.15
7.45
8.15
9.35
10.05
10.55
12.00
12.55
13.55
16.25
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.55
1.25
2.25
4.10

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (9)
My Little Pony VI (1)
M.A.S.H (99)
M.A.S.H (100)
Svět ve válce (16)
Prima ZOOM Svět
Rozpal to, šéfe!
Jak se staví sen – extra
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Jeho fotr, to je lotr!
Komedie (USA, 2004)
Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 2015)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Temný Kraj (12)
Zjevení 2/2. Krimiseriál (ČR, 2016)
V. I. P. vraždy (8)
Vytříděný odpad. Detektivní
seriál (ČR, 2016)
(Ne)úspěšný Bill
Komedie (USA, 2008)
Bikesalon
Svět ve válce (16)
Vraždy v Midsomeru XIV
Policie v akci

6.15 Hlídat Tess 8.05 Neuvěřitelné příběhy 8.35
Neuvěřitelné příběhy 9.05 Lovecká sezona 11.10
Dobrodružství Rockyho a Bullwinkla 13.00 Čínský
zvěrokruh 15.10 Sue Thomas: Agentka FBI (15-17)
18.10 Deník Bridget Jonesové 20.00 Nákaza 22.00
Loď duchů, horor (USA, 2002) 23.45 Spalující
touha, erotické drama (USA/VB, 1999)

Prima cool
12.20 Bikesalon 12.55 Futurama VII (5) 13.25 Simpsonovi X (18, 19) 14.15 COOLfeed 14.25 Simpsonovi X
(20, 21) 15.25 Futurama VII (6) 15.45 COOLfeed 15.55
Cesta do středu Země 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi X (22, 23) 18.55 Simpsonovi XI (1, 2)
19.50 Úplně debilní zprávy 20.00 Herkules 22.10
American Horror Story: Roanoke (9, 10) 23.50 X-Men:
Nová generace (13) 0.45 Všemocný (11)

Prima Max
6.10 My Little Pony V (26) 6.35 Chlupatá rota (8)
7.05 Velké zprávy 8.10 Vítejte doma! II (12, 13) 9.55
Perfektní záskok 12.00 Hvězdy nám nepřály 14.40
Forrest Gump, komedie (USA, 1994) 17.40 Tootsie,
komedie (USA, 1982) 20.00 Twilight sága:
Rozbřesk (2/2), fantasy film (USA, 2012) 22.20
Jack Reacher: Nevracej se, akční thriller (USA,
2016) 0.45 (Ne)úspěšný Bill, komedie (USA, 2008)

pondělí 1. července 2019
NOVA

ČT1
6.00

Bydlení je hra 6.20 Banánové rybičky
6.59 Studio 6 9.00 Slovácko sa
nesúdí (4) 9.40 Medvěd 10.00
Rozpaky kuchaře Svatopluka (13/13)
11.15 O botách se žralokem

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Když se slunci nedaří (3/6)
13.20 Libeňský čaroděj
13.50 Tak neváhej a toč speciál
14.40 O mrtvých jen dobře
16.05 To je vražda, napsala IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Festivalové vteřiny 2019
19.57 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Branky, body, vteřiny
20.10 Vraždy v kruhu
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.10 Taggart
0.20 Medvěd

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.35
22.50
23.45
0.40
1.30
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3710)
Policie Modrava (10)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (484)
Můj přítel Monk III (15)
Můj přítel Monk III (16)
Námořní vyšetřovací služba XIII (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Krok za krokem (5)
Hospoda (1)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava (11)
Okresní přebor (5, 6)
Smrtonosná zbraň (11)
Beze stopy III (5)
Můj přítel Monk III (15)
Kolotoč
Novashopping

Prima
6.15
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.25
23.35
0.30
1.35
2.25
3.15

Chlupatá rota (10)
My Little Pony VI (2)
M.A.S.H (100)
M.A.S.H (101)
M.A.S.H (102)
Policie v akci
Lotta a splněná přání
Romantický film (N, 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (22)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (1)
Komisař Rex VII (12)
Komisař Rex VII (13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Vinnetou
Western (N/Jug., 1963). Hrají
P. Brice, L. Barker, M. Versiniová
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VII (12)
Komisař Rex VII (13)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (1)
Policie v akci

Nova Cinema
6.20 Hlava rodiny 2: Tatínek, nebo dědeček? 8.20
Na křídlech vážky 10.50 Čínský zvěrokruh 12.55
Teleshopping 13.30 Nákaza 15.25 Než si pro nás
přijde 17.20 Muž z oceli, akční fantasy film
(USA/Kan./VB, 2013) 20.00 Cesta naděje, válečné
drama (Austr./USA, 2014) 22.15 Annabelle, horor
(USA, 2014) 0.05 Bezcitní lidé

Prima cool
14.50 Re-play 15.25 Futurama VII (7) 15.55
Americký chopper II (17) 16.55 Top Gear V 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XI (3-6) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Simpsonovi XXX (22) 20.45
Teorie velkého třesku XII (22) 21.15 Teorie velkého
třesku (12) 21.40 Kurz sebeovládání (1) 22.10 Teorie
velkého třesku (13) 22.40 Partička 23.20 COOL
e-sport 23.45 Americký chopper II (17) 0.45 Partička

Prima Max
7.40 My Little Pony VI (1) 8.05 Chlupatá rota (9)
8.35 Velké zprávy 9.50 Vítejte doma! II (13, 14)
11.45 Jesse Stone: Tenký led 13.35 (Ne)úspěšný Bill
15.35 Twilight sága: Rozbřesk (2/2) 18.05 Sestřička
z hor: Na rozcestí 20.00 Dvanáct do tuctu, rodinná
komedie (USA, 2003) 22.10 Pařba všech pařeb:
Poslední kocovina, parodie (USA, 2014) 23.55
Herkules, dobrodružný film (USA, 2014)

úterý 2. července 2019
NOVA

ČT1
6.00

Bydlení je hra 6.25 Banánové rybičky
6.59 Studio 6 9.00 To je vražda,
napsala IV 9.45 Příběhy slavných...
Milan Chladil 10.45 Berete se dobrovolně? 11.20 Pohádka z Kampy

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Když se slunci nedaří (4/6)
13.20 Perly a růže
13.50 Televarieté
15.05 Škodná
16.10 To je vražda, napsala IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Festivalové vteřiny 2019
20.00 Branky, body, vteřiny
20.10 Malý pitaval z velkého města (1/15)
21.10 Nejlepší Bakaláři
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.25 Columbo
23.55 Kriminalista
0.50 Banánové rybičky

5.55
8.35
8.50
9.55
11.10
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.30
22.05
22.35
23.35
0.25
1.20
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Drazí sousedé (1)
Policie Modrava (11)
Helena (1)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (485)
Můj přítel Monk IV (1, 2)
Námořní vyšetřovací služba XIII (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Krok za krokem (6)
Hospoda (2)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (7)
Comeback
Comeback
Smrtonosná zbraň (12)
Beze stopy III (6)
Můj přítel Monk III (16)
Můj přítel Monk IV (1)
Námořní vyšetřovací služba XIII (4)

6.15
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.05
23.25
0.25
1.15
2.10
3.00

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (11)
My Little Pony VI (3)
M.A.S.H (102)
M.A.S.H (103)
M.A.S.H (104)
Policie v akci
Bella a stěhování
Romantický film (N, 2014)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (23)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (2)
Komisař Rex VII (14)
Komisař Rex VII (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Agatha Christie:
Zkouška neviny (1/2)
Krimifilm (VB, 2018)
Mordparta II (3)
Policie v akci
Komisař Rex VII (14)
Komisař Rex VII (15)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (2)
Prostřeno!

5.15 Klokan Jack 6.55 Můj přítel Monk III (15, 16)
8.40 Sám doma a bohatý 11.00 Mstitel beze jména
13.40 Muž z oceli 16.25 Divoké kočky 18.20 Byl
jednou jeden polda 3: Major Maisner a tančící drak
20.00 Ostrov pokladů, dobrodružný film (USA,
1990) 22.35 Krásná a zvrácená, thriller (USA, 2015)
0.20 Taková zvláštní rodinka, komedie (USA, 2001)

Prima cool
12.45 Simpsonovi XI (3-6) 14.45 Teorie velkého
třesku (12, 13) 15.40 Futurama VII (8) 16.00
Americký chopper II (18) 17.00 Top Gear V 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XI (7-10) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Top Gear speciál: Když se
nedaří (5) 21.20 Teorie velkého třesku (14) 21.50
Kurz sebeovládání (2) 22.20 Teorie velkého třesku
(15) 22.50 Partička 23.35 Americký chopper II (18)

Prima Max
7.40 My Little Pony VI (2) 8.05 Chlupatá rota (10)
8.35 Velké zprávy 9.55 Vítejte doma! II (14, 15) 11.50
Cesta do středu Země 13.45 Sestřička z hor: Na
rozcestí 15.45 Dvanáct do tuctu 17.50 Druhá šance,
romantický film (USA, 2012) 20.00 Nouzový let,
katastrofický film (Rus., 2016) 22.35 Život v utajení
(1/2), thriller (N, 2015) 0.30 Pařba všech pařeb:
Poslední kocovina, parodie (USA, 2014)

středa 3. července 2019
ČT1
6.00

Chalupa je hra 6.20 Banánové rybičky
6.59 Studio 6 9.00 To je vražda,
napsala IV 9.45 Malý pitaval z velkého
města (1/15) 10.40 Všechnopárty
11.25 Libeňský čaroděj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Když se slunci nedaří (5/6)
13.20 Dvanáct měsíčků
13.45 Trumfy Miroslava Donutila
14.40 Columbo
16.10 To je vražda, napsala IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Festivalové vteřiny 2019
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Branky, body, vteřiny
20.10 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.30 Nemocnice na kraji města (12/20)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Doktorka Fosterová (4/5)
23.15 Případy detektiva Murdocha X
0.00 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.45
9.00
10.10
11.10
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.30
22.05
22.40
23.35
0.30
2.05
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Drazí sousedé (2)
Kriminálka Anděl (7)
Helena (2)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (486)
Můj přítel Monk IV (3, 4)
Námořní vyšetřovací služba XIII (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Krok za krokem (7)
Hospoda (3)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (8)
Comeback
Comeback
Smrtonosná zbraň (13)
Beze stopy III (7)
Můj přítel Monk IV (2, 3)
Námořní vyšetřovací služba XIII (5)
Krok za krokem (5)

6.15
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
23.25
0.50
1.50
2.50
3.40
4.30

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (12)
My Little Pony VI (4)
M.A.S.H (104)
M.A.S.H (105)
M.A.S.H (106)
Policie v akci
Bella a osudové lásky
Romantický film (N, 2014)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (24)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (3)
Komisař Rex VIII (1, 2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krokodýl Dundee
Dobrodružná komedie
(Austr., 1986)
Show Jana Krause
Temný Kraj (12)
Policie v akci
Komisař Rex VIII (1)
Komisař Rex VIII (2)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (3)
Prostřeno!

5.30 Divoké kočky 7.20 Můj přítel Monk IV (1, 2)
9.10 Sue Thomas: Agentka FBI (15-17) 12.40 Ostrov
pokladů 15.45 Deník Bridget Jonesové 17.40
Dannyho parťáci 2 20.00 Limonádový Joe aneb
Koňská opera 22.00 Zahulíme, uvidíme 2: Útěk
z vězení, komedie (USA, 2008) 0.00 Krásná
a zvrácená, thriller (USA, 2015)

Prima cool
14.50 Teorie velkého třesku (14, 15) 15.50 Futurama
VII (9) 16.10 Americký chopper II (19) 17.10 Top
Gear V 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XI (11-14)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Teorie velkého
třesku (16, 17) 21.10 Teorie velkého třesku II (1)
21.40 Kurz sebeovládání (3) 22.10 Teorie velkého
třesku II (2) 22.40 Parta z penzionu 23.35
Americký chopper II (19) 0.35 Parta z penzionu

Prima Max
6.50 My Little Pony VI (3) 7.20 Chlupatá rota (11)
7.50 Velké zprávy 9.15 Vítejte doma! II (15, 16) 11.10
Sestřička z hor: Na rozcestí 13.10 Druhá šance 15.15
Nouzový let, katastrofický film (Rus., 2016) 17.55
Kniha života, anim. pohádka (USA, 2014) 20.00
Jméno růže, mysteriózní drama (N/It./Fr., 1986)
22.50 Život v utajení (2/2), thriller (N, 2015) 0.50
Život v utajení (1/2), thriller (N, 2015)

čtvrtek 4. července 2019
NOVA

ČT1
6.00

Bydlení je hra 6.20 Banánové rybičky
6.59 Studio 6 9.00 To je vražda,
napsala IV 9.45 Příběhy slavných...
Laďka Kozderková 10.40 Nemocnice
na kraji města (12/20) 11.30 Dvanáct
měsíčků. Pohádka (ČR, 1992)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Když se slunci nedaří (6/6)
13.20 O chytré Marině
13.45 Reportéři ČT
14.30 Všechnopárty
15.15 Neobyčejné životy
16.10 To je vražda, napsala IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Festivalové vteřiny 2019
20.00 Branky, body, vteřiny
20.10 Malý pitaval z velkého města (2/15)
21.10 Nejlepší Bakaláři
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Columbo
23.35 Doktorka Fosterová (4/5)

5.55
8.35
8.50
10.05
11.10
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.30
22.40
1.20
2.10
2.50
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Drazí sousedé (3)
Kriminálka Anděl (8)
Helena (3)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (487)
Můj přítel Monk IV (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba XIII (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Krok za krokem (8)
Hospoda (4)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (9)
Milenky (3)
Sex ve městě
Komedie (USA, 2008)
Můj přítel Monk IV (4)
Námořní vyšetřovací služba XIII (6)
Krok za krokem (6)
Co na to Češi

6.15
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.10
23.25
0.15
1.15
2.05
2.55
3.45
4.25

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (13)
My Little Pony VI (5)
M.A.S.H (106)
M.A.S.H (107)
M.A.S.H (108)
Policie v akci
Osudové léto v Praze
Romantický film (N, 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (25)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (4)
Komisař Rex VIII (3)
Komisař Rex VIII (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Vraždy v Brokenwoodu (1)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (3)
Komisař Rex VIII (4)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (4)
Prostřeno!
Policie v akci
Policie v akci

5.10 Sue Thomas: Agentka FBI (16, 17) 7.05 Můj
přítel Monk IV (3, 4) 8.55 Tom a Jerry a ztracený
drak 10.00 Mstitel beze jména 12.35 Aldabra: Byl
jednou jeden ostrov 14.30 Vezmi si mě (1/2) 16.10
Limonádový Joe aneb Koňská opera 18.10 Na
vlastní nebezpečí 20.00 Blbý a blbější 22.00
Insider: Muž, který věděl příliš mnoho

Prima cool
12.10 Futurama VII (9) 12.40 Simpsonovi XI (11-14)
14.40 Teorie velkého třesku II (1, 2) 15.40 Futurama
VII (10) 16.00 Americký chopper II (20) 17.00 Top
Gear VI 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XI (15-18)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.25
Teorie velkého třesku II (3) 21.50 Kurz sebeovládání
(4) 22.20 Teorie velkého třesku II (4) 22.50 Sejměte
Cartera! 0.55 Americký chopper II (20)

Prima Max
7.05 My Little Pony VI (4) 7.35 Chlupatá rota (12)
8.05 Velké zprávy 9.40 Vítejte doma! II (16, 17)
11.30 Vinnetou 13.45 Kniha života 15.45 Mortdecai:
Grandiózní případ, komedie (VB/USA, 2015) 18.05
Hlavní podezřelá, thriller (USA, 2016) 20.00 Causa
králík, komedie (ČR, 1979) 21.50 Zlatá mládež L. A.,
biografický film (USA, 2013) 23.50 Život v utajení
(2/2), thriller (N, 2015)

pátek 5. července 2019
NOVA

ČT1
6.00

Drobínek 7.25 Svatební cesta do
Jiljí 8.50 Motanice 10.00 O třech
ospalých
princeznách
11.05
Trampoty vodníka Jakoubka

12.05 Kouzelná tetička Valentýna
Pohádka (ČR, 2008)
13.05 Brnění a rolničky
Pohádka (ČR, 2001)
14.15 Rodinné trampoty oficiála Tříšky
Komedie (ČR, 1949)
15.50 RumplCimprCampr
Pohádka (ČR, 1997)
17.20 O Janovi a podivuhodném příteli
Pohádka (ČR/N/It./Fr., 1990)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Festivalové vteřiny 2019
19.55 Branky, body, vteřiny
20.10 Lotrando a Zubejda
Pohádková komedie
(ČR/Fr./Bulh., 1996)
21.50 Všechnopárty
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Miroslav Donutil v Lucerně
0.20 Případy detektiva Murdocha X
1.05 Objektiv
1.30 Svět rekordů a kuriozit – speciál
2.30 Žiješ jenom 2x

6.00
6.15
6.35
8.05
9.20
9.55
11.40
13.45
15.25
17.30
18.50
19.30
20.20
22.35
0.35
2.10
2.50

Oggy a Škodíci VI (9)
Tlapková patrola (17)
Tom a Jerry: Návrat do země Oz
Pasáček vepřů
Pohádka (N, 2017)
Jak se Franta naučil bát
Komedie (ČR, 1959)
Čarodějky z předměstí
Komedie (ČR, 1990)
Jumanji
Dobrodružný film (USA, 1995)
U Pěti veverek
Komedie (ČR, 1944)
Hodíme se k sobě, miláčku?
Komedie (ČR, 1974)
Šmankote, babičko, čaruj!
Pohádka (ČR, 1998)
Hospoda (5)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Líbáš jako ďábel
Komedie (ČR, 2012)
Tajný agent Jack T.
Akční thriller (USA, 1997)
U Pěti veverek
Komedie (ČR, 1944)
Námořní vyšetřovací služba XIII (7)
Krok za krokem (7)

Prima
6.30
6.55
7.25
7.55
9.55
11.35
13.25
15.45
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
23.00
1.10
2.35
4.25

Chlupatá rota (14)
My Little Pony VI (6)
Příhody Bolka a Lolka
Animovaný seriál (Pol., 1972)
Cesta na Měsíc
Anim. pohádka (Šp., 2014)
Garfield 2
Animovaný film (USA, 2006)
Lucie, postrach ulice
Komedie (ČR, 1984)
Dědečkem proti své vůli
Filmová komedie (ČR, 1939)
Hačikó – příběh psa
Rodinný film (USA, 2009)
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Zlaté oko
Akční film (VB/USA, 1995). Hrají
P. Brosnan, S. Bean, R. Coltrane
Kongo
Dobrodružný film (USA, 1995)
Lucie, postrach ulice
Komedie (ČR, 1984)
Dědečkem proti své vůli
Filmová komedie (ČR, 1939)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.05 Medvídek Pú 7.10 Můj přítel Monk IV (5, 6)
9.00 Ostrov pokladů 12.05 Na vlastní nebezpečí
14.30 Vezmi si mě (2/2) 16.10 Blbý a blbější 18.10
Vánoční skřítek 20.00 Legenda o sovích strážcích,
animovaný film (USA/Austr., 2010) 21.50 Útok
z hlubin, akční film (USA, 1999) 23.45 Sex ve městě,
komedie (USA, 2008)

Prima cool
8.50 Top Gear VI 9.55 Americký chopper II (20)
11.05 Autosalon 12.15 Futurama VII (10) 12.40
Simpsonovi XI (15-18) 14.40 Teorie velkého třesku II
(3, 4) 15.40 Futurama VII (11) 16.00 Americký
chopper II (21) 17.00 Top Gear VI 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi XI (19-22) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Záhada sfingy 22.15 Turbotarantule:
Láva poraženým 23.55 Americký chopper II (21)

Prima Max
7.55 My Little Pony VI (5) 8.20 Chlupatá rota (13)
8.50 Velké zprávy 10.15 Vítejte doma! II (17, 18)
12.05 Doly krále Šalamouna 14.20 Hlavní podezřelá
16.15 Holka na stěhování 18.10 Jesse Stone: Bludiště
pochybností, krimifilm (USA, 2012) 20.00
Hibernatus, komedie (Fr., 1969) 21.45 Sejměte
Cartera!, akční thriller (USA, 2000) 0.05 Zlatá
mládež L. A., biografický film (USA, 2013)
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Česká republika

Čtyřlístek štěstí
Prostřeno! na Vysočině. Ženy mají velkou převahu
ČR | V pořadu Prostřeno! na Vysočině
převažuje ženský element: čtyři dámy k
jedinému muži – René se ale nedá!
Šestinásobná babička Marie (53 let)
připraví v pondělí hutnou večeři. Výpečky s domácím bramborovým knedlíkem
nadchnou Reného, ale zelí je pro soutěžící kyselé, jenže hostitelka to má
takhle ráda. Marie je vdova. Vychovala
čtyři syny, ale jeden tragicky zahynul.
Trojnásobná maminka Kamila (27) z
Jihlavy je ostýchavý introvert. Její strohý byt k atmosféře úterního večírku nepřispěje. Na stole chybí (stejně jako v
pondělí) ubrus a menu připadá hostům
obyčejné. Přesto má hlavní chod zvláštnost: kuře je dušené na sezamu a předvařené brambory budou obalené a osmažené ve vejci. Jde o rodinný recept.
Sebejistý René (36) si coby vyučený
kuchař ve středu hodně věří. Na předkrm bude plněná čekanka, kterou třeba
Marie jí poprvé v životě. Některým lidem se zdá hořká. Dezert „bílé pokušení“ s ovocem by pro Ivanu byl ještě více
pokušitelský, kdyby byl sladší.

Ukrajinka Ganna řečená Aňa (30)
uvaří boršč, domácí šípkovou omáčku a
upeče senzační tvarohový dort. Podle
Reného ale Aňa moc mluví a kritizuje.
Přinese jí dvě růže. Sudý počet květů i
vázání připomíná smuteční kytici, chce
tím snad René něco naznačit?
Maminka na mateřské Ivana (26) je
chovatelka koní. S manželem žije prý
už od patnácti, dnes mají dva syny, pěkný dům, hospodářství. Její kachní stehýnko na červeném víně přelité medem,
domácí houskový knedlík a sladkokyselé červené zelí s jablky a sušenými švestkami má stoprocentní úspěch. Pod talířem hosté najdou čtyřlístek pro štěstí.
Kdo v pátek vyhraje a odnese di 60 tisíc? Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17.50 hodin. A zkuste si
recept od soutěžících.
(kot)

Zleva u stolu Ganna Terletska, Kamila Jusková, Ivana Míková, Marie Kubíčková a René Šťastný. Kdo bude mít pod poklicí 60 tisíc?
FOTO | FTV PRIMA
2 vejce, 750 g hrubé mouky, 1 a půl lžíce cukru, 1 a půl lžíce soli, 1 a půl balíčku sušeného droždí, 4 hrsti nakrájených
rohlíků. Červené zelí: 1 hlávka červené-

Kachní stehno na červeném víně přelité medem, sladkokyselé červené zelí
Ingredience: 5 kachních stehen, 1/2 l
červeného vína, 5 lžic medu, tymián,
sůl. Houskový knedlík: 375 ml mléka,

ho zelí, 5 lžic sádla, 4 větší cibule,
kmín, sůl. Postup: Kachní stehna osolíme, dáme do pekáče, přidáme tymián,
podlijeme vínem a pečeme při 180 °C.
Ke konci pečení kachní stehna přelijeme medem. Houskový knedlík: Suroviny na knedlík vložíme do domácí pekárny a necháme vykynout. Poté vypracujeme válečky, které uvaříme na páře. Červené zelí: Cibuli nakrájíme a osmahneme do sklovita na sádle. Nakrájíme zelí,
dáme do hrnce, osolíme, okmínujeme a
dusíme doměkka, ke konci přidáme cibuli, jablka a švestky, dobře promícháme a dochutíme.

Hledáte prověřeného
realitního makléře?
Vyberte si toho nejlepšího na
www.RealitakRoku.cz

Hlavní partneři soutěže Realiťák roku:

Učitelka/Učitel 2. stupně Základní škola
v Libčicích nad Vltavou, okres Praha –
západ, přijme od nového školního roku
2019/2020 kvalifikovanou Učitelku/Učitele
2. stupně se zaměřením na fyziku,
angličtinu a tělesnou výchovu. E-mail:
raveane@skola.libcice.cz Tel.: 233 9308 26.
Více na www.jobdnes.cz/detail/OD9F63

Referent oddělení stavebního řádu
Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje
výběrové řízení na místo referenta oddělení
stavebního řádu odboru územního rozvoje a
stavebního řádu SMFM. Bližší informace
najdete na úřední desce nebo na
internetových stránkách
www.frydekmistek.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/EHRG9G

Základní škola
Libč ic e nad
Vltavou…

S tatutární
město FrýdekMístek

Informatik Statutární město Frýdek-Místek
vyhlašuje výběrové řízení na místo
informatika odboru informačních technologií.
Bližší informace najdete na úřední desce
Magistrátu města Frýdek-Místek nebo na
internetových stránkách města
www.frydekmistek.cz.
Více na www.jobdnes.cz/detail/ZDNX54

Sociální pracovník (veřejný
opatrovník) Statutární město FrýdekMístek vyhlašuje výběrové řízení na místo
sociálního pracovníka oddělení veřejného
opatrovnictví odboru sociálních služeb Bližší
informace najdete na úřední desce nebo na
internetových stránkách města
www.frydekmistek.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/FLPLVI

S tatutární
město FrýdekMístek

S tatutární
město FrýdekMístek
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Dánský ﬁlozof Sören Kierkegaard: Závist...

Tajenka: ... je skrytý obdiv.
INZERCE

PŘes LéTO můžeTe
Vše DOhNAT!

Studijní centrum BASIC
Brněnská 462/47, 779 00 Olomouc

Letní měsíce jsou časem dovolených a příjemně strávených okamžiků s rodinou. Vám ale tyto vyhlídky kazí známky a vysvědčení,
které váš školák donesl v červnu
ze školy.

základy a dohnat tak školní látku, aby v dalším školním roce
podobné nepříjemnosti nenastávaly.

Celé jaro se s dítětem učíte
a snažíte se vylepšit známky,
ale přesto známky nevypadají
tak, jak jste si všichni přáli. Co
s tím?

Šárka začala chodit do 1. třídy
a nešlo jí čtení. Byla z toho nešťastná. O prázdninách jsme jí
přihlásili do BASICU. Teď nastoupila do 2. třídy a je spokojená.
Čtení jí jde dobře. Zlepšilo se jí
i sebevědomí. Moc se jí tu líbilo. Chtěla bych poděkovat paní
učitelce a krásný přístup. Kdybychom měli ještě nějaké problémy
s učením, určitě bychom jí přihlásili znovu. Maminka D. Ch.

Letní prázdniny jsou ideální dobou, kdy se dá dohnat spousta
problémů s učením. Studijní centrum BASIC nabízí letní intenzivní
doučování, které vašemu dítěti
může pomoci doplnit chybějící

PŘIPRAVTe se NA NOVÝ
šKOLNÍ ROK Už TeĎ!

Stále více dětí se potýká
s potížemi při učení,
zažívají neúspěchy a mohou
selhávat v životě.
Chceš jim pomoci? Hledáme do
svého týmu parťáka, který se nebojí
překonávat překážky a chce za sebou
vidět výsledky své práce.
Studijní centrum BASIC pomáhá dětem
s učením již 16 let a nyní hledáme šikovného
kolegu/ kolegyni na pracovní pozici:

Odborná lektorka/
Odborný lektor
hledáme člověka, který má rád děti
a pro kterého je důležitá jejich budoucnost.
Podmínkou NENÍ pedagogické vzdělání.
Výsledkem Vaší práce bude šťastné dítě,
které se rádo učí a má dobré výsledky ve škole.
Zaujala Vás naše nabídka? Zašlete nám
Váš životopis a motivační dopis.
Email: olomouc@basic.cz

Více informací se dozvíte na webu:

LeTNÍ INTeNzIVNÍ DOUČOVÁNÍ A PŘÍPRAVA NA RePARÁTY. VOLeJTe 777 604 565

www.basic.cz

Olomouc, Brněnská 462/47

Olomoucký kraj
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Velký vůz lze v Pevnosti osahat
Robot, který pozná DNA
rostlin, exponát lidské
kůže nebo malé
slepecké planetárium,
to jsou novinky Pevnosti
poznání v Olomouci.

dinátorka sekce biologie. Novinkou je
také speciální box, který vědcům při laboratorní práci zajišťuje stabilní podmínky a sterilní prostředí.

Tajemství lidského těla

DALIBOR MAŇAS
OLOMOUC | Areál Korunní pevnosti
v Olomouci se dobře připravil na letní
sezonu. Tamní interaktivní muzeum
vědy – Pevnost poznání – láká děti i dospělé na novinky v expozicích.
Populární centrum, které slouží jako
muzeum vědy Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého, je získalo díky
spolupráci se špičkovými vědeckými
pracovišti. Některé vyrobili zruční technici dílen přímo v Pevnosti.
Na novinky návštěvníci narazí v každém patře budovy. Mezi prvními je to
unikátní přístroj, který pomáhal vědcům rozluštit genom pšenice.
Robot Genetix Q-bot využívala laboratoř Ústavu experimentální botaniky
(ÚEB) Akademie věd ČR. Nyní se stal
dominantou nové části expozice Živá
voda s názvem Kód života. „Tento stroj

Robot donedávna pomáhal vědcům s rozluštěním DNA pšenice, nyní je k vidění v olomoucké Pevnosti poznání.
FOTO | PEVNOST POZNÁNÍ
byl velmi důležitý a využívaný při čtení
genomu pšenice, na němž měla velký
podíl olomoucká skupina profesora Doležela. Teď se odebral do důchodu a zájemcům představí, jak se dekóduje
DNA. Informace, které o plodině zjistíme, lze využít pro šlechtění odrůd,“ naznačil ředitel Centra regionu Haná pro
biotechnologický a zemědělský výzkum Ivo Frébort.
Podle vedoucího olomoucké laborato-

ře ÚEB Jaroslava Doležela jde o jeden
z prvních robotů využívaných v biologii rostlin a pro celosvětový projekt čtení dědičné informace pšenice byl nepostradatelným pomocníkem. „S takto unikátním přístrojem se návštěvníci seznámí pouze v našem muzeu. Věřím, že
tato nová expozice přispěje k poodhalení poněkud záhadného a možná i trošku
strašidelného světa genetických výzkumů,“ uvedla Alena Vláčilová, koor-

V sekci Rozum v hrsti je zase vystaven
exponát kůže, který přibližuje jednotlivé vrstvy lidské kůže a demonstruje některá onemocnění – jako lupénku nebo
melanom.
V expozici Světlo a tma sídlí jedinečné Slepecké planetárium, kde lze hmatem poznat například souhvězdí Velkého vozu. „Připravujeme další malé planetárium, kde si lidé prohlédnou ukázky filmových projekcí či se nechají unášet krásami noční oblohy,“ řekla Anna
Krčmářová z expozice s tím, že lákadlem je i Schlierenova metoda, která
ukazuje, jak proudí horký vzduch.
Změny připravuje také tým expozice
o historii. Ve strážní budce mohou lidé
zanechat vzkazy týkající se války, stejně jako to dělali vojáci sloužící v původním dělostřeleckém skladu. Stůl architekta se stane interaktivní studnicí znalostí o rakouské armádě, technikách
opevňování a dobývání pevností. Chybět nebude ani bubínek, na který si lidé
zahrají vojenské pochody.

INZERCE

Akční ceny platí v prodejnách Jednoty
Uherský Ostroh 28.6.-2.7.2019

Nabídka zboží platí do vyprodání zásob.
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Olomouc, Šumperk a Jeseník

„Latoš naši Olomouc zvedne“
S Jiřím Balcárkem o srdeční Sigmě, Unionu Berlín a trenérské touze posouvat mladé fotbalisty dál
JAN DOČKAL
OLOMOUC | Za šest sezon ve fotbalové
Olomouci odehrál 124 zápasů. O Jiřím
Balcárkovi se pravidelně spekuluje jako
o možném trenérovi Sigmy. Po sezoně
však vsadila na větší klubovou legendu
– Radoslava Látala. „Latoš mančaft
zvedne,“ nepochybuje 46letý kouč druholigových Vítkovic, s kterými na začátku přípravy porazil Olomouc vedenou
kamarádem 2:1.
Jeho zatím nejvyšší soutěž míjí. Nikdy se nikam netlačil. Sedm roků trénoval Zábřeh ve třetí lize. Ke spokojenosti
mu stačí, když vidí, že se pod ním mladí
hráči posouvají dál. A velkou radost mu
udělal také postupem do bundesligy
Union Berlín, za který rodák z Leštiny
pět let hrál.
Ceníte si vítězství nad Sigmou,
nebo jste také přikládal hlavní váhu
kondiční stránce zápasu?
Teďka první dva týdny nabíráme kondici a hledáme nové hráče. Mají prostor
během dvou týdnů, aby se předvedli,
a potom se rozhodneme, jestli tady zůstanou, nebo ne. Teď každý dává důraz
na kondici, takže bych to nijak nepřeceňoval. Bylo vidět, že kluci jsou unavení
tak jak ti naši.
Proč si myslíte si, že trenér Látal Olomouci pomůže?
Jsem o tom stoprocentně přesvědčený.
Latoš má svoji kvalitu. To dokazoval
v předchozích působištích, kde byl
úspěšný. Sigmu zvedne.
Co jí může dát především?
Latoše znám jako spoluhráče. Obrovsky poctivý kluk s velkým důrazem na
agresivitu. Pracuje na tom, aby jeho fotbal byl poctivý, aby nikdo nic nevynechal, aby to hráči odmakali na sto dvacet procent.

Jak velkou radost vám udělal Union
Berlín, za který jste hrával, postupem do bundesligy?
Měl jsem tam původně na baráž jet, ale
pozvánku jsem dostal pozdě. Měl jsem
snahu jet na rozhodující zápas se Stuttgartem. Spousta lidí mi volala, že to
bylo fantastické utkání. Já to Unionu
přeju. Dostal jsem pozvání, abych se
tam objevil na nějakém bundesligovém
zápase.
Co pro klub postup znamená?
My jsme byli vždycky v ústranní Herthy. Byl to malý klub. Teďka vybudovali nový stadion, má famózní fanouškovskou základnu. Už na nás ve druhé bundeslize byl stadion vyprodaný. Teď si
nedovedu představit, co se tam děje,
když budou hrát první bundesligu. To
by vyprodali i dva stadiony.
Jakých bylo vašich pět let v Unionu?
Nádherných. Vzpomínám na to. Krásné
město, stadion, lidi byli famózní. Fanoušci s námi jezdili všude. Do Frankfurtu s námi jelo tři tisíce fanoušků.
Věříte, že na bundesligu mají tým?
Je to těžké. Rozpočet mají nějakým způsobem omezený, ale co jsem v kontaktu
s těmi lidmi, tak to mají založené na
tom, že hledají chtivé hráče. Nemohou
si sáhnout na top hráče, ale budou to mít
založené na týmovém výkonu.
Jako vy všech vašich trenérských angažmá. Ve Vítkovicích tomu není jinak, že?
Přišel jsem, když sportovně sestoupily.
Měl jsem představu, s jakými hráči chci
pracovat, takže spousta hráčů odešla.
Obměnili jsme to. Hráli jsme hodně
s mladým kádrem, ke konci jsme měli
věkový průměr 21,7. Hrávali i dva tři
dorostenci. Rád pracuji s dravými mladými hráči, kteří se chtějí posunout.

zemí. Chci hráče, který bude pracovat
pro tým a vždycky budeme táhnout za
jeden provaz.
Tak to ve Znojmě nebylo? Skončil
jste tam náhle a na veřejnost to působilo jako vaše reakce na to, že
vám nadřízeného měl dělat sportovní ředitel Leoš Kalvoda...
Tak to vůbec nebylo. S Leošem máme
normální vztah. Bylo to spíš o tom, že
jsme se s vedením nedohodli, jakou cestou bychom se chtěli ubírat.
Čili zásadní překážka.
Přesně tak.
Jiří Balcárek nyní trénuje druholigové Vítkovice.
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Třeba do Ostravy. Jak specifická je
práce ve městě a na jednom stadionu, kde je jasná jednička Baník?
Samozřejmě že Baník je jednička
a vždycky bude, to je jasné. My se snažíme s Baníkem spolupracovat, protože
jsme na jednom stadionu. Snažíme se
dát mladým hráčům v takovém přechodu do dospělého fotbalu, kdy ještě nemají na první ligu, dát ve Vítkovicích takový polštář, kontakt s mužským fotbalem, druhou ligou, aby se svým výkonem dostali do Baníku. A to je ku prospěchu věci jak pro Vítkovice, tak pro
Baník.
A vás to naplňuje.
Vždycky, když hledám hráče, tak
říkám, že nechci tenistu, že fotbal je o týmové práci, tak si vybírám charakterově hráče, které znám. Vytipuji si ho, jezdím se na něho dívat. Není to tak, že by
přišel neznámý hráč. Chci ho poznat
v mistrovských utkáních, potom se
ptám okolí, jak se hráč chová v normálním životě, zajímá mě jeho rodinné zá-

Letos Znojmo spadlo...
Mě to spíš mrzí. Byl jsem tam půl roku,
byl fantastický, měli jsme 25 bodů, hráli jsme famózní televizní utkání se Spartou, kdy jsme prohráli jen 0:1. Poznal
jsem tam spoustu lidí, kteří jsou srdcaři
Znojma. Mrzí mě, jakým způsobem
tam fotbal skončil.
Stíháte chodit i na zápasy Sigmy?
Samozřejmě. Já mám obrovský akční rádius. Hráváme v pátek, takže já jsem
v Karviné, v Opavě, na Baníku, v Olomouci. Jezdím po první, druhé, třetí lize
a divizi. Mám velký přehled od první
ligy po divizi.
Také se o vás v Olomouci několikrát
mluvilo jako o možném trenérovi.
Zatím vás to obchází. Teď jste nebyl
mezi kandidáty za kouče Jílka?
Ne, ne, nic se ke mně nedostalo.
A je váš sen vrátit se do Sigmy jednou jako trenér, jako se to nyní stalo
Radoslavu Látalovi?
Pro každého je srdcová záležitost vrátit
se do klubu, kde hrával, jako trenér. Ať
znám kluky ve Spartě, nebo Olomouci.
To jsou přirozené věci.
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