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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stoja-
nech za 14 dní. Kdo si chce zkrátit če-
kání, může navštívit naše webové
stránky 5plus2.cz, kde pro vás připra-
víme speciální letní číslo.

Redakce 5plus2

Příští vydání
23. srpna

MICHAL BĚLSKÝ

TÁBOR |Dlouhé roky se u Jordánu, kte-
rý zasahuje až do centra Tábora, objevu-
jí rybáři. Ale v poslední době mají vel-
kou šanci, že si odtud odnesou kapitální
úlovek. Nádrž totiž v mnoha ohledech
připomíná chovný rybník.

Právě intenzivní zarybnění Jordánu
způsobuje podle vědců z Biologického
centra Akademie věd ČR výrazné zhor-
šení kvality vody. „Za takových podmí-
nek není možné dlouhodobě udržet stav
vhodný ke koupání. Je tam opravdu
o dost více ryb, než by bylo v takovém
případě žádoucí,“ vysvětluje vedoucí
oddělení ekologie ryb a zooplanktonu
Biologického centra Jiří Peterka, který

se svým týmem životní podmínky ryb
v Jordánu zkoumal.

Podle výsledků posledního výzkumu
se průměrné množství obsádky v nádrži
pohybuje okolo 600 kilogramů ryb na
hektar. Mělo by jich být pod 50.

Jako jedno z možných řešení pro vy-
lepšení kvality vody v Jordánu se nabízí
odlov ryb. „Měli jsme v plánu ho udělat
už v březnu, jenže jsme museli celou
akci posunout kvůli studené vodě na
květen a pak na červen. Teplé červnové
počasí však vylákalo k vodě spoustu
lidí, a tak jsme nakonec odlov napláno-
vali až na přelom září a října,“ říká
mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.

Na současnou situaci mají podle Pe-
terky vliv i samotní rybáři, kteří přímo

ovlivňují druhovou skladbu nádrže
a tím pádem i kvalitu vody. „Vysazují
tam vybrané ryby, třeba kapry. Selektiv-
ně některé druhy odnášejí a jiné naopak
do vody vracejí. Pomohlo by i odlovit
nežádoucí druhy, jako je třeba cejn, cej-
nek nebo plotice,“ podotýká.

Býložravé nebo všežravé ryby se totiž
živí zooplanktonem, který ve vodách
likviduje vodní řasy a ty se tak kvůli chy-
bějícímu mezičlánku potravního řetězce
ve vodě hromadí. „V nádrži pak citelně
chybějí dravé ryby, které by mohly ostat-
ní druhy redukovat,“ doplňuje Peterka.

Zástupci radnice ve spolupráci se sku-
pinou vědců mají v plánu udělat celkem
čtyři opatření, která povedou k lepší
kvalitě vody v Jordánu. Kromě regulace
ryb je to také umístění takzvané srážecí
stanice fosforu na přítoku. Chtějí jednat
s okolními obcemi na povodí Jordánu,
aby se snažily přítoky také zbavovat fos-
foru. A čtvrtým opatřením by mohly
být čeřící věže.

Slavná opera na točně

KARLŠTEJN I EIFFELOVKA
Kvůli bizarním plánůmNěmci
za války zavřeli památky ...str. 6

NEOKÁZALÝ HRDINA
OldřichaNového i jeho ženu
poslali nacisté do lágru ...str. 8

Ještě v sobotu 10. srpna uvede Jihočeské divadlo na otáčivém hledišti v Českém Krumlově operu Giacoma Pucciniho
Turandot, kterou v letošním roce premiérově nastudovalo. FOTO | DAVID PELTÁN, MAFRA

V Táboře řeší, jak v nádrži Jordán udržet čistou vodu
pro koupání. Kromě ryb je problém také se sinicemi
a přítokem nečistot z okolí.

Michal Viewegh

…str. 4 a 5

Přede mnou už
není nekonečno,
ale děsivě
omezený
počet let

Jordán špiní moc ryb
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MARIE HAZUKOVÁ

JINDŘICHŮVHRADEC | Milovník his-
torie letectví, spoluzakladatel leteckého
muzea a autor několika knih o váleč-
ných pilotech měl budoucnost nalinko-
vanou jako čáry na nebi. Jeho otec měl
jako náčelník letiště o synově letecké ka-
riéře skoro jasno. Křídla osudu ho ale za-
nesla naopak k zemi – pár metrů pod po-
vrchem odhaluje stopy, kudy prošly dě-
jiny. S archeologií spojil Vladislav Buri-
an z Jindřichova Hradce i svou vášeň
pro aviatiku a mapuje osudy válečných
letců z Velké Británie či Ameriky.

„Přesně před 30 lety – 1. srpna 1989
– jsem nastoupil do Muzea Jindřichohra-
decka. A vedle sportu a kopání už ne-
zbyl na létání čas. A táta mi to nikdy ne-
odpustil. Alespoň se potatila sestra, kte-
rá je dopravní pilotka,“ podotkl Burian,
který vystudoval na Karlově univerzitě
obor archeologie a historie. Ještě před-

tím si práci s pradávnou historií ukrytou
pod zemí osahal jako brigádník u Rudol-
fa Krajíce v Táboře.

Už na gymnáziu se zajímal o osudy
válečných pilotů a s některými z legend
RAF se ještě před revolucí pravidelně
setkával v Praze. Vyzvídal také u pamět-
níků, do kterých míst dopadly za války
sestřelené letouny, a pátral po nich na
polích u Bořetína, Lomů či Vlčic. „Cho-
dil jsem sbírat drobné zlomky plechů ze
sestřelených letounů, což se teď moder-
ně nazývá nedestruktivní archeologie,
kdy se nekope v zemi,“ popsal archeo-
log své amatérské začátky.

Na vysoké škole prý působil se svý-
mi zájmy trochu jako exot. „Na Karlo-
vě univerzitě jsem byl trochu rebel,
protože tehdy se mezi archeology nosi-
lo, jestli je člověk pravěkář nebo stře-
dověkář. Chtěl jsem být středověkář
a zaměřit se na zaniklé vesnice a měs-
ta, ale zároveň mě už tehdy zajímala le-
tecká archeologie,“ vzpomíná Burian.
„A zajímavé je, že tenkrát jsem byl
spolužákům pro smích a teď je moder-
ní trend dělat dokumentaci a archeolo-
gii druhé světové války. Teď všichni
kopou letadla a tanky, najednou všich-
ni objevují Ameriku. Zatímco já ji ob-
jevoval už před 35 lety. Doslova, pro-
tože nad Jindřichohradeckem se v roce
1944 odehrála letecká bitva americ-
kých pilotů s německým luftwaffe,“
směje se archeolog.
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Vladislav Burian se narodil v roce 1965 v Dačicích. Žije ale v Jindřichově Hrad-
ci, kde pracuje v místním muzeu jako archeolog. Je ženatý a má dva dospělé
syny. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Vladislav Burian je
spoluzakladatelem
Leteckého muzea
v Deštné u Jindřichova
Hradce. Vedle toho od
roku 1989 pracuje jako
archeolog.
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STRAKONICE Nákupní park Strakonice

INZERCE

„Jako archeolog jsem objevoval
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V oblasti se tehdy zřítily tři americké
letouny B-24 Liberator a jedenáct ně-
meckých stíhaček. „Nakonec Amerika
objevila Jindřichův Hradec, protože se
nám s Klubem historie letectví povedlo,
že na naše pozvání do Jindřichova Hrad-
ce v letech 1996, 1999 a 2000 přijelo
pět amerických letců, přímých účastní-
ků bitvy nad Jindřichohradeckem. Tím
se kruh uzavřel,“ doplňuje Burian.

Mezi jeho srdeční záležitosti patří ná-
lez stíhačky Focke-Wulf 190 u Otína
v roce 2011. „Protože jsme vykopali
s největší pravděpodobností nejvíc v cel-
ku zachovalou stíhačku z druhé světové
války. Byla sestřelena a spadla do mokřa-
du, takže do měkkého. Zatáhlo se to bah-
nem a zůstala jakoby zakonzervovaná.
Vytáhli jsme ji od listu vrtule po ocasní
plochy a je vystavená v Muzeu Jindřicho-
hradecka,“ přiblížil Burian.

Chytilo ho komando

V červenci 1990 s několika kamarády za-
ložili Klub historie letectví Jindřichův
Hradec. „Měli jsme za sebou několik vý-
stav a řekli jsme si, že by to chtělo něco
dál. V roce 1995 jsme se vydali na první

zahraniční expedici a teď už jich máme
na kontě na tři desítky a dohromady jsme
skoro dvakrát objeli zeměkouli. Jezdili
jsme do míst v řadě zemí Evropy, které
se vázaly k událostem první a druhé svě-
tové války, především z pohledu Čecho-
slováků a Spojenců. Projeli jsme křížem

krážem Británii od Doveru až po Orknej-
ské ostrovy. Byli jsme na Sicílii a Maltě.
Není mnoho států v Evropě, kde jsme ne-
byli,“ vypráví letecký nadšenec.

V roce 2006 dokonce na účastníky ex-
pedice v Anglii nastoupilo protiteroris-
tické komando. „Řidiči byli utahaní
a my jsme najeli mezi Windsor a Heath-
row a našli odstavné plochy. O půlnoci

u nás zastavilo blikající auto, vyskočili
chlapi v kuklách, se samopaly. My mu-
seli stát s rukama nad hlavou a oni nám
zkontrolovali osobní zbraně, což byly
rybičky a podobné nožíky. A pak z poli-
cejního komanda vypadlo, že královna
má 80. narozeniny a že nás někdo udal,
že jsme podezřelí a spíme pod širákem
nedaleko Windsoru. Dali nám jen ulti-
mátum, že do pěti ráno odtud musíme
vypadnout. Kamarádovi nebyl nic plat-
ný ani novinářský průkaz, když měl
ruce nad hlavou,“ podotýká se smíchem
Burian. Tenkrát ale prý do smíchu niko-
mu moc nebylo.

O expedicích za hroby českosloven-
ských pilotů vydal klub dvě odborné
knihy, ale na veselé zážitky z výprav už
nezbylo místo. „Rádi bychom to sepsali
samostatně. A musíme rychle, než to
všechno zapomeneme, protože už i my
začínáme zapomínat. Dříve jsme ráno
řešili, co budeme dělat, kam všude se
vypravíme. Teď u snídaně vyndáváme
krabičky s léky – na tlak a na klouby, na
záda. To je rozdíl v expedicích za více
než 20 let. Dříve jsme se jen tak oplách-
li někde v přírodě a spali pod širákem.
Teď už přespáváme jen v kempech

a sprchujeme se ráno i večer jako mast-
ňáci,“ poznamenal letecký historik.

Spoluzakládal muzeum

Vášeň pro leteckou historii u členů klubu
dospěla k založení vlastního muzea.
Dlouho hledali prostory, které nakonec
našli v bývalém kině v nedaleké Deštné.
Budova už jim ale začíná být malá. „Hod-
ně sbírek je našich soukromých. Svoje
sbírky, než abych je měl doma schované,
jsem tam odvezl. A to samé udělali další
členové klubu. Máme taky další zápůjč-
ky z Vojenského historického ústavu
a část věcí jsme zakoupili. A sbírku po-
řád doplňujeme. Rozrostli jsme se ze čtyř
místností na deset,“ přiblížil.

Nyní po 30 letech s archeologií končí.
Důvodem jsou problémy s páteří. „Víte,
ono je úsměvné, že v televizi vždycky
ukazují archeology, jak nálezy oprašují
štětečkem. Jenže pravda je taková, že
hlavním náčiním archeologa jsou lopata
a krumpáč. Ani bych nedokázal spočítat,
kolik tun hlíny jsem za ta léta vykopal
a přeházel,“ podotkl Burian. Muzeum
Jindřichohradecka ale neopustí, bude se
zde věnovat práci historika.

Výrazná přední maska, ostře řezané rysy, nejmodernější technologie i asistenční systémy, aktivně řízený podvozek i praktický zavazadelník, to je nový Peugeot 508 SW. Přijďte vyzkoušet na vlastní kůži.

Spotřeba a emise CO2 modelu 508 SW v kombinovaném provozu 3,7–5,5 l/100 km, 98–125 g/km. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní
smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Foto je pouze ilustrativní.

UNI AUTA s. r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Jarošovská 869, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: +420 384 321 007 – www.uniauta.cz

„ Hlavním
náčiním

archeologa jsou lopata
a krumpáč. Ani bych
nedokázal spočítat, kolik
tun hlíny jsem za ta léta
vykopal a přeházel.

INZERCE

Ameriku na Jindřichohradecku“
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Ačkoliv tomu název Vieweghovy
poslední knihy Povídky o nelásce úplně
nenapovídá, právě láska a její podoby
jsou pro něj jako autora stále složitější
motiv. „Variací na téma láska je sto ti-
síc a vymyslet novou je téměř nemož-
né,“ popisuje spisovatelské trable.

Potkáváme se v kavárně, což je tako-
vé tradiční místo nejen pro rozhovo-
ry, ale také pro spisovatele a jejich
tvůrčí práci. Také to tak máte? Píšete
někdy po kavárnách?
Často ze Sázavy, kde bydlím, jezdím za
různými povinnostmi do Prahy, a nejed-
nou mi třeba mezi návštěvou lékaře
v IKEMu a pracovní schůzkou v centru
vznikne i i několikahodinový prostoj. Bě-
hem něj opravdu většinou sedím někde
v kavárně, ale není to tak, že bych tam vy-
loženě psal knihu. Spíš si píšu poznámky,
přemýšlím nad dějem a podobně. Na vlast-
ní psaní se člověk musí opravdu soustře-
dit – a domácí pracovna je přeci jenom
klidnější a navíc příjemnější prostředí.

Máte jenom jednomísto, kde píšete?
Téměř celý život píšu doma. Posledních
asi deset let využívám v sázavském domě
hostinský pokoj se samostatným vstu-
pem, což je pro spisovatele ideální místo.
Tam mě opravdu nikdo neruší. Píšu tam
už asi dvanáct let.

Vaše zatím poslední kniha se jmenuje
Povídky o nelásce. Název je výmluv-
ný a poměrně trefně vystihuje všech
dvanáctpříběhů.Cobysteo téhle sbír-
ce řekl vy sám?

Není to úplně optimistický pohled na part-
nerské vztahy. Říká se, že jak žijeme, tak
i píšeme – a i moje psaní je samozřejmě
mou životní zkušeností zahrnující mimo
jiné dva rozvody poznamenané. Nejsem
přehnaný vztahový optimista.

V jednom rozhovoru zhruba před
rokem jste řekl, že některá témata
pro psaní už pro vás nejsou zajímavá
a spíše vás nudí. Zmínil jste mezi nimi
i právě lásku.
To bylo jenom takové rouhavé, záměrně
provokativní vyjádření. Pro mě jako pro-
zaika je láska hlavně řemeslný problém,
nikoli psychologický. Nešlo o to, jaký
vztah k lásce mám já jako člověk, ale o to,
jaký vztah mám coby autor k lásce jako té-
matu. Variací na téma láska je totiž sto ti-
síc – v nejrůznějších filmech, divadelních
hrách, románech, povídkách, nove-
lách – a vymyslet novou variaci je téměř
nemožné, všechno jsou jen obměny již
dávno existujícího. Ne, že by v novém ro-
mánu, který zrovna píšu, láska nebyla.
Ale jsou tam i jiné mezilidské vztahy –
sousedské, kamarádské, čistě erotic-
ké… Plus pár témat, která s láskou úpl-
ně nesouvisí.

Předpěti lety jste prodělal vážnou
zdravotní příhodu, jejíž násled-
ky vás do určité míry provázejí
dodnes. Jak moc je psaní jiné
od momentu, kdy vám praskla
aorta?
Ještě před dvěma třemi lety bych
vám řekl, že ten rozdíl je zcela zá-
sadní. Že píšu úplně jinak a že
i moje témata jsou logicky temnější.
Nemoc, rozvod a všechny problémy,
které jsem měl, se na psaní logicky mu-
sely odrazit. Teď už jsem se ale, doufám,
posunul dál. Žiju skoro stejně jako před
onou událostí – a cítím se spokojeně. Na-

víc mi nový román, který mě právě za-
městnává, znovu přinesl radost ze psaní.
Píšu i deset hodin denně, a ani o tom ob-
čas nevím. V minulých několika letech se
mi stávalo, že jsem chodil do pracovny,
aniž jsem byl o námětu knihy, kterou jsem
psal, úplně přesvědčený… Teď mám ale
námět, kterému od začátku věřím a který
mě hodně baví.

Můžete tedy nastínit, o čem nová kni-
ha bude?
Je to příběh tří kamarádek, z nichž jedna
je vdaná, druhá rozvedená a třetí je vdova.
Tyhle tři ženy společně vyrazí na letní hu-
dební festival a všechny tři tam celkem
dost řádí. Vdaná s sebou navíc bere jaký-
si přívažek na cestu v podobě
manžela – který pak, chudák,
přihlíží všemu, co se tam
děje. Je to pokus o humo-
ristický román. Vždycky
jsem přiznával, že je to
má nenaplněná ambice,
protože napsat dobrý,
skutečně vtipný humo-
ristický román je podle
mě v našem řemesle jed-
na z nejtěžších věcí.

Vymáte pocit, že jste dosud nenapsal
humoristickou knihu?
Částečně opravdu ano, i když Báječná léta
pod psa by se za humoristický román nej-
spíš považovat dala, Účastníci zájezdu asi
do jisté míry také. Jsou tam mnohá humor-
ná místa, ale v podtextu jsou v obou těch
příbězích i vážné a smutné věci. Ale tak
dobře, abych byl přesnější: Přál bych si na-
psat román, v němž bude humor ještě vý-
raznější… Cítím, že by se to mohlo poda-
řit, protože teď se psaním opravdu bavím.
To, co nyní řeknu, bude vypadat hodně bi-
zarně: Stává se mi, že se v pracovně u počí-
tače nad svým textem sám směju. To je
ale asi podmínka, aby se pak při čtení za-
smál i někdo jiný.

Kromě psaní vám teď určitě
dělá radost také jedna ma-
ličká osoba. Nedávno jste
se prý stal dědečkem.
Musím dodat, že hrdým dědeč-
kem. V sedmapadesáti už na
to samozřejmě mám věk, ostat-
ně jsem se dědečkem mohl
klidně stát i mnohem dřív, pro-
tože dceru – maminku vnouč-
ka – jsem měl už ve dvaceti.

5plus2
■ ROZHOVOR

FOTO | DAVID NEFF, MAFRA

Vtip je pro jeho knihy typický, přesto teprve nyní
Michal Viewegh cítí, že píše román opravdu
humoristický. „Zní to bizarně, ale někdy se
u počítače nad svým textem sám směju,“ líčí vznik
nové knihy, která bude následovat po Povídkách
o nelásce vydaných na jaře. „Skutečně humoristický
román je v našem řemesle jedna z nejtěžších věcí
amoje nenaplněná ambice,“ vysvětluje spisovatel.

Michal Viewegh
■ Narodil se 31. března 1962 v Praze. Absolvoval gymnázium, poté studoval politickou
ekonomii, ovšem po třech semestrech toho nechal a šel pracovat jako noční vrátný.
Později vystudoval češtinu a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

■ Pracoval v nakladatelství, byl učitelem, začal psát vlastní povídky a knihy. Z počátku kariéry
se proslavil romány Báječná léta pod psa (1992) a Výchova dívek v Čechách (1994).

■ Od roku 1995 je autorem na volné noze. Dostal několik ocenění, například Magnesia Litera
za rok 2005. Jeho knih se prodal více než milion výtisků.

■ Na konci roku 2012 mu praskla aorta a bojoval o život. Po náročné rehabilitaci se vrátil k práci,
s následky se podle svých slov ovšem potýká dodnes.

■ Byl dvakrát ženatý, má tři dcery.

Už se nechci zpovídat, jestli jdu
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Zatím jsem dědečkem spíš formálně, kočá-
rek jsem vezl jen asi dvakrát. Ale moje
dcera Míša se v létě chystá ke mně na Sá-
zavu, takže si vnouče užiju. Navíc na
mém pozemku chce stavět dům, čili v bu-
doucnosti je uvidím každý den.

Takže se obklopíte rodinou.
Přesně tak. Kousek ode mě už teď bydlí
maminka a také brácha s manželkou a syn-
kem. Jsme celkem soudržná rodina,
i když já teď mámu i oba bráchy trochu za-
nedbávám, protože mi psaní požírá víc
času než v době, kdy jsem byl ještě zdra-
vý – líp jsem se soustředil, víc si pamato-
val. Nicméně třeba scéna, kdy máma zavo-
lá, ať si přijdu pro jídlo, já vyjdu z domu
s prázdným talířem a vracím se obratem
s ještě teplým obědem, je naprosto reálná.
Takhle to u nás prostě chodí.

Jak jste na začátku sám zmínil, kromě
zdravotních potíží vaši tvorbu ovlivnil
také druhý rozvod před čtyřmi lety.
Už delší dobu ale opět nejste sám
amáte po svém boku partnerku. Jste
typ, kterýmůžebýt vpohodědlouho-
doběbez ženskéhoprotějšku?Někte-
ří muži si ve staromládeneckém živo-
tě libují, tak mě zajímá, jak jste tohle
období zvládal vy.
Rozumím vám. Když jsem učil na základ-
ce, měl jsem staršího kolegu, který žil léta
sám. Vlastně mu to vyhovovalo a partner-
ku si už ani nehledal. Já ale nejsem vylože-
ně samotář. Situaci, kdy člověk bydlí po
rozvodu nějakou dobu sám, jsem už zažil
dvakrát. Myslím proto, že sám být umím
a že mě to nijak netraumatizuje, a dokon-
ce mi to v mnoha ohledech vyhovuje. Ale
je rozdíl mezi tím bydlet sám a mít kolem
sebe přítelkyni, rodinu a spoustu přá-

tel – a situací, kdy člověk žije opravdu sám
a nemá ani moc blízkých nebo kamarádů.
To pak může být tragické. Mně se naštěstí
nic takového nestalo. Bráchu mám pade-
sát metrů od svého domu, maminku sedm-
desát a všude okolo prima sousedy, takže
opravdu sám jsem vlastně nikdy nebyl.
A navíc když zvednu telefon, vždycky
za mnou někdo z Prahy přijede.

Takže vám život ve dvou nechyběl?
Samota samozřejmě může být příjemná
i depresivní. Těsně po rozvodu jsem zažil
i takové ty dny, kdy víte, že všechny rodi-
ny v okolí čeká nedělní oběd – a vás zrov-
na nikdo nepozval. Nebo v mém případě

spíš pozval a já na to zapomněl a už mi
pak bylo trapné se ptát, jestli jsem byl po-
zvaný. Takže si potom na pánvi klohním
míchaná vajíčka, zatímco z domů neroz-
vedených sousedů cítím vůni řízků nebo
pečené kachny. To jsou takové truchlivé
chvíle nás rozvedených, ale jinak to, mys-
lím si, zvládám vcelku dobře. A teď už mi
navíc přítelkyně Monika občas uvaří.
A když ne, pozvu se k ní domů, k brácho-
vi nebo k mámě sám. (úsměv)

Odrazily se dva rozvody nějak
na tom, jak dnes přistupujete k lásce
a partnerství?
Po dvou takhle velkých životních zklamá-

ních samozřejmě už žádná další zažít ne-
chcete, takže jste opatrnější. Je mi sedma-
padesát, a tudíž mě čeká – budu-li optimis-
ta – ještě dvacet třicet let. Musím si proto
klást otázku, jak chci tyhle zcela konkrét-
ní zbylé roky prožít. To, co je přede
mnou, není už jaksi žádné „nekonečno“,
nýbrž až děsivě omezený počet let. A já se
tudíž nemůžu chovat bezstarostně. Člo-
věk v mém věku by si měl říct, co ještě ješ-
tě od zbytku života chce a co už ne.

A to ve vašem případě vypadá jak?
Uvedu ilustrativní příklad, byť zdánlivě ba-
nální. Když mi nečekaně zavolají sázavští
kamarádi, že za hodinu se jde na fotbal
a pak do hospody, už vážně nechci niko-
mu odpovídat na otázku: „Ty jdeš zase na
fotbal a pak ještě do hospody?!“ To je jen
jeden tuctový příklad ze stovek jiných
partnerských sporů, které samozřejmě bý-
vají i mnohem vážnější. Takhle já už ale
žít nechci – a nebudu! Když mi zavolá ka-
marádka nebo dokonce exmilenka, jestli
s ní zajdu v Praze na oběd či na kafe, tak
pokud skutečně chci, samozřejmě s ní na
kafe či oběd jdu. Své současné partnerce
bych v podobné situaci pochopitelně také
nebránil. Nejsme vzájemní otroci. Už ni-
kdy nebudu otročit něčí představě o vzta-
hu. Je fér si všechno tohle ujasnit hned na
začátku. My s Monikou to udělali a někdy
to dokonce i funguje. (úsměv)

Říkáte, že jste si ujasnil, co od života
chcete. Co to tedy je?
„Vyloupnout ze svého života ustálenou
sedlinu zvyků a činností, které mám rád,
a těch se pak držet.“ To volně cituji Mar-
cela Prousta z Hledání ztraceného času.
Vystihuje přesně to, co bych po zbytek
svého života chtěl dělat.

Místo luxusu zmatek na letišti i v hotelu
Mezi českými spisovateli patřil Michal Viewegh k továrnám na peníze. Uměl vydělat hodně
sobě i nakladateli, jeho knížky kupovaly statisíce lidí. „V období, kdy se mi opravdu dařilo
a kdy se navíc knihy prodávaly mnohem víc než dneska, patřily k mému životu luxusní
dovolené. Tenkrát se třeba jen Účastníků zájezdu prodalo přes dvě stě tisíc
výtisků. To jsou dnes neuvěřitelná čísla,“ srovnává Viewegh. Poté, co se ale
musel vypořádat s následky prasklé aorty, daleké cesty už tolik
nevyhledává. „Kdyby mě teď někdo mohl kouzelným sluchátkem odnést
na Maledivy, určitě bych se nebránil. Jenže když si představím všechen
ten stres kolem cesty a hlavně těch asi patnáct nebo kolik hodin
v letadle, zase tolik mě to neláká,“ říká přesvědčivě. „Pořád se ještě
potýkám s výraznými hendikepy, které se týkají paměti, pozornosti
a prostorové orientace. Zrovna tyhle tři věci jsou pro cestování
tragické hendikepy. Když neustále bloudíte v hotelu,
zapomenete pas v letištní kavárně, do které vás pak už
z odletové haly musejí doprovodit celník a policista
(a potom jen tak tak stíháte letadlo), nebo když necháte
telefon v palubní přihrádce auta na odlehlém letištním
parkovišti, kam už se zpátky nedostanete, není to opravdu
nic příjemného,“ vysvětluje.

V časech největší slávy se knihyMichala Vie-
wegha (na snímku z roku 2007) prodávaly

v desítkách i stovkách tisíc kusů. FOTO | MAFRA

na fotbal či na kafe s exmilenkou

INZERCE
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JOSEF HORA

ČR | České hrady a zámky se lidem za-
čaly otvírat po rozpadu Rakouska-Uher-
ska. Z rukou šlechty přecházely pod tak-
tovkou pozemkových reforem nové čes-
koslovenské vlády do majetku státu.
Ten je postupně zpřístupnil – třeba Kři-
voklát v roce 1921, Konopiště o pět let
později. Rodící se turismus ale utnula
2. světová válka a významné památky
si Němci zabrali pro sebe.

To, co se v útrobách hradů a zámků
dělo, by obyčejné lidi sotva napadlo.
V chorých nacistických hlavách se zro-
dily bizarní plány – ve Veltrusech vy-
chovávali v projektu Lebensborn „čisté
árijce“, na Zbirohu hledali tajemnou
sílu země, na horách cvičili mise do
Antarktidy. Většina památek ale slouži-
la jako školy, sídla pohlavárů či jako
ústředí nacistických organizací.

Karlštejn 1943: 79 tisíc
pravých Němců. Židi ne

Karlštejn, kde byl první ná-
vštěvní řád sepsán v roce
1911, má mezi památkami zvláštní po-
stavení. Dá se říct, že posledními majite-
li byli jeho zakladatelé Karel IV. a po
něm jeho syn Václav IV.

Další staletí je vnímán jako majetek
českého království. To ovšem Němce
netrápilo. Heydrich sem za války přive-
dl germanizační úřad – Nadaci pro pod-

poru osídlování země české a morav-
ské. Němci sem rádi chodili na divadel-
ní představení, ale i na prohlídky.
V roce 1943 na hrad zavítalo skoro 79 ti-
síc návštěvníků, zejména vojáků Wehr-
machtu a Hitlerjugend. Židům byl vstup
na hrad přísně zakázán.

Tip: Každou středu až do konce srp-
na je na Karlštejně zvláštní prohlídka
zvaná Večerní putování. Vstup pro do-
spělé činí 230 Kč.

Lebensborn. Pramen
života ve Veltrusech

Do Veltrus u Prahy přenesli Němci od-
porný projekt Lebensborn, tedy Pramen
života. Hlavním úkolem spolku bylo
zplodit a vychovat „árijce s čistou
krví“, kteří zalidní území, jež Němci do-

byjí. Do zámku přijížděly mladé
dívky ve věku 18 až 25 let, tzv.
„snoubenky vlasti“. V jejich plod-
né dny dorazili němečtí vojáci,
hlavně za odměnu. Vybrané
Němky oplodnili a vrátili se ke
svým útvarům. Těhotné ženy
pak odcestovaly „slehnout“ do
četných „Lebensborn“ porod-

nic, kde jim děti byly odebrány a
určeny k adopci. Počet narozených
„ubožátek“ v mnoha domech Leben-
sbornu se odhaduje na 40 tisíc.

Tip: V sobotu 10. srpna začnou na
zámku Dožínky hraběte Chotka. Kromě
trhů či divadla bude i módní přehlídka s
koňmi na téma Dámské sedlo v průběhu
věků. Vstup 50 Kč.

Energie ze Zbirohu díky
jaspisu a puklině ve skále

Když na zámku Zbi-
roh mezi Prahou a Plz-
ní dokončil v roce
1928 Alfons Mucha
slavnou Slovanskou
epopej, netušil, že o
patnáct let později
všechny zámecké
komnaty zabere SS a
německá radiotelegra-
fická služba. Důvo-
dem byla hornina jaspis, která je ve ská-
le pod zámkem a která skvěle odráží a
zesiluje rádiové vlny.

Kromě toho byla ve sklepení objeve-
na trhlina, kterou znali už Keltové a sta-
ří Slované, z níž prý vyvěrá silná ener-
gie. Okultismem posedlí nacističtí po-
hlaváři se kolem zvláštního místa schá-
zeli a oblečeni v černých uniformách se
oddávali seancím.

Tip: Každou prázdninovou středu zde
pořádají noční prohlídku, poslední ví-
kend v srpnu pak velkou rytířskou bitvu.

Z Luční boudy do Tibetu
nebo až na Antarktidu

Nejen hrady a zámky, nacisté zabrali
také hory. Poté, co Němci obsadili čes-
ké pohraničí včetně Sněžky, byla nej-

vyšším bodem protektorátu Lysá
hora (1323 m n. m,) v Beskydech.
Z Krkonoš se staly Riesengebirge
a z tamní turisticky oblíbené Luč-
ní boudy Wiesenbaude. Bouda
sloužila jako výcvikové středis-

ko, školily se zde letecké radistky, ale
připravovaly se tu i tajné mise. Nacistič-
tí vědci a špioni měli z Luční vyjíždět
za záhadami Tibetu a hledat mnichy s
nadpřirozenými schopnostmi, plánova-
ly se i výpravy do Antarktidy.

Tip: Na Luční boudě ochutnejte pivo
Paroháč z tamního nejvýše položeného
pivovaru v Evropě.

Eiffelova věž: odboj uřezal
kabely a naštval Hitlera
Na dominantu Paříže vystoupaly v roce
jejího otevření (1889) skoro 2 miliony
lidí. Návštěvnost se zvyšovala až do prv-
ní světové války, kdy byla věž uzavře-
na. Když Francii porazili v roce 1940 na-
cisté, Eiffelovka se uzavřela znovu.

Němci se z jejího vrcholu kochali po-
hledem na dobyté město, francouzský
odboj jim alespoň přeřezal kabely od vý-
tahů, aby to neměli tak jednoduché.
Když se válka obrátila, zuřivý pološíle-
ný Hitler dal rozkaz Eiffelovu věž strh-
nout. Stejně jako další pařížské památ-
ky. Dietrich von Choltitz, nacistický gu-
vernér Paříže, rozkaz ale nesplnil. Měl
prý město moc rád.

Tip: Výtahem na věž se dnes dostane-
te za 25,5 euro. Kus cesty výtahem a kus
pěšky pak vyjde na 19,40 euro.

Když v roce 1940 Hitler dobyl
Paříž, odbojáři přeřezali kabe-
ly od výtahů Eiffelovky. Vůd-
ce zůstal dole. Francouzský
symbol nenáviděl a při ústu-
pu o čtyři roky později nařídil
jeho zničení. FOTO | MAFRA

5plus2
■ TÉMA

Jaspis

Řada historických objektů světového významu byla
za druhé světové války uzavřena. „Obyčejní“ lidé
nesměli na Karlštejn ani na pařížskou Eiffelovku.

Kvůli bizarním plánům
nacisté zavřeli památky
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ČR | Byl to jeden z paradoxů té šílené
doby. Oldřich Nový, spolu s Vlastou Buria-
nemasi největší hvězda prvorepublikové ki-
nematografie, natáčel i v prvních letech pro-
tektorátu jednu veselohru za druhou. Přitom
už v té době tato obdivovaná hvězda čelila
útokůmfašistického tisku i nacistických mo-
cipánů, a to kvůli židovskému původu man-
želky Alice. Nacisté naněj tlačili, aby se s ní
rozvedl.To však slavný elegán odmítal.Vě-
děl, že už by pak svou ženu neměl jak chrá-
nit. Smrt tak nakonec hrozila oběma.

Oldřich Nový, od jehož narození 7. srp-
na uplynulo 120 let, se s fotografkou Alicí
Wienerovou-Mahlerovou oženil v roce
1936 po osmiletém vztahu. Od února
1937 spolu vychovávali dceru Janu, která
ovšem byla Nového nemanželským dítě-
tem. Za protektorátu herec balancoval na
hodně vratké bárce. Díky svému vlivu
sice několikrát odvrátil zatčení a depor-
taci své ženy, ovšem nacistům na-
konec došla trpělivost. Rasově
smíšené manželství už nehodla-
li tolerovat ani u tolik populár-
ní osobnosti. Po snímku Va-

lentin Dobrotivý z roku 1942 již Nový ne-
byl tak často obsazován a v závěru roku
1944 si okupanti přišli pro jeho manželku
Alici. Deportována byla do terezínského
ghetta. Zoufalý Oldřich Nový ztrácel na-
ději. A to o to více, když byl v lednu 1945
sám povolán do internačního tábora na
pražském Hagiboru. O dceru Janu
se postarala kmotra Hana Vítová,
taktéž slavná herečka.

„Zachránil mi život“

Oldřich Nový poté musel jako jeden
z mnoha nastoupit na žižkovském
nákladovém nádraží do vlaku, přes-
něji do nákladního vozu „dobytčá-
ku“, který jej odvezl do tábora
Osterode-Harz v Sasku. Před ces-
tou se na nástupišti potkal i
se svým mladým herec-
kým kolegou Janem
Skopečkem. „Čeka-
li jsme na trans-

port do koncentračního tábora. Už doma
před zatčením jsem měl horečku. Byla mi
zima, přesto jsem usnul. Probudil jsem se,
když jsem ucítil cizí ruku na čele. ‚Chlap-
če, máte horečku,‘ zaslechl jsem povědo-
mý hlas. Uviděl jsem Oldřicha Nového.
Podal mi několik tabletek aspirinu. Jsem
přesvědčen, že mi zachránil život,“ vzpo-
mínal Skopeček, který se později proslavil
například filmem Tři chlapi v chalupě.

Nový v lágru v Sasku zůstal uvězněný do
poloviny dubna 1945. Později

o svých zážitcích odmí-
tal hovořit, bylo to

pro něj tabu.
Táborovépek-
lo přežila
i Alice,

ovšem nepo-
chybně i vlivem

těchto traumat se
u ní začala proje-
vovat schizofre-
nie.Vždyťzavál-

ky přišla o polovinu
rodiny. (mb)

Filmová hvězdaOldřichNový, od jehož narození 7. srpna
uplynulo 120 let, se za protektorátu odmítl rozvést se
svoumanželkou židovského původu a raději nastoupil
transport do nacistického lágru. I v takové situaci navíc
pomáhal ostatním, třeba herci Janu Skopečkovi.

ZÁBLESK
HISTORIE

Oldřich Nový a jeho žena
Alice, které říkal Lízinka.

FOTO | ARCHIV MAFRA

Herci proti Hitlerovi
Karel Höger
V letech 1943 a 1944
byl kurýremmezi
odbojovými skupinami
na Moravě a v Praze.
Pod krycími jmény Eva
036 a Kolanda 036

předával šifrované zprávy. Kromě toho
tento oblíbený herec finančně podporoval
rodiny, jejíž členové byli zavření ve vězení
nebo v koncentrácích. Po válce o tom
nikdy nemluvil, pravda vyšla najevo až
dlouho po jeho smrti - v roce 2005, kdy
jeho příběh popsala manželka Eva.
Jindřich Plachta
Představitel
introvertních až
bázlivýchmužů
s nasazením života
svého i své rodiny ukryl
ve své době jednoho
z nejhledanějších
odbojářů protektorátu - Jana Ziku. Navíc
aby se vyhnul výstupu v pronacistickém
rozhlasovém skeči, raději šel na operaci,
kterou do té doby striktně odmítal.

Raoul Schránil
Spolupracoval s
odbojáři napojenými
na české vojáky z
paravýsadku Carbon.
Na konci války ukryl
dva anglické letce,

kteří uprchli ze zajetí. Ti se po válce herci
ozvali a v dopise mu poděkovali za
pomoc. „Kdyby je tehdy někdo viděl, jak
přelézají plot, a udal to, tak by nás bez
milosti všechny popravili,“ vzpomínal
Schránil později.
Karel Lamač
Herec, scenárista
a hlavně úspěšný
režisér brzy po
začátku okupace
spolu se svým
dvorním
kameramanem Ottou Hellem emigroval
a na západě vstoupil do československé
zahraniční armády. Mimo jiné natáčel
dokumenty o životě čs. letců RAF. Setkal
se i s anglickým ministerským předsedou
Churchillem.

www.ekonomicke-stavby.cz

Kristýna 40 5+KK 8920 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

katalog 600 domů

Neokázalý hrdina. Nový
chránil ženu před nacisty

INZERCE



HOTEL V CENTRU BRNA S PARKOVÁNÍMTIPY

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

Investice od 30 000 Kč
Prostředky získané z dluhopisů jsou využity především pro nákup
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky, jejich zhodnocování
a následný prodej.

Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů
Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

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

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

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

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

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB
naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

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

Hotel v centru Brna ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ

• 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

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

www.efihotel.cz www.efihotel.cz 

Cena od 1 100 Kč/noc/2 osoby (Při objednání na www.efihotel.cz použijte slevový kód: metro4)



VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Zkušená turistická průvodkyně
Eva Mahrová klade ve všech destina-
cích, kde běžně působí, svým klientům
pokaždé na srdce, aby pamatovali na tři
základní věci.

„V průvodcovské hantýrce používá-
me výraz ‚pépézetka‘ – tedy peníze, pas
a zdraví. Samozřejmě je z této trojice
tím nejdůležitějším právě zdraví,“ říká
dáma, která je klientům oporou přede-
vším v oblasti jihovýchodní Asie.

Indulona na opalování?

Podle ní je u starších lidí na cestách ty-
pické šetření peněz. „Ovšem mnohdy i
na úkor zdraví. Často si myslí, že vše je
v rámci zaplacení výdajů na cestovní po-
ložky. Nechtějí během zájezdu utrácet
nic navíc a nechtějí se o nic starat,“ vy-
světluje s tím, že takový přístup se bohu-
žel odráží takřka všude – například i ve

volbě naprosto nevhodné kosmetiky.
„Například se nechtějí mazat drahými
opalovacími krémy s vysokým fakto-
rem, nebo je úplně zapomenou a v tro-
pické destinaci se mažou Indulonou
nebo něčím podobným, co doma zbylo.
Co je ale důležitější, starší lidé většinou
vůbec v souvislosti s cestováním nemys-
lí na očkování. I tady samozřejmě mo-
hou hrát roli finance,“ upozorňuje.

Zbytečné přejídání v horku

Také snaha vytěžit z několika dnů v exo-
tickém ráji maximum se může vymstít.
„Aby se peníze za zájezd co nejvíc vráti-
ly, tak například neberou ohled na to,
když je upozorním, aby si na některých
místech dali pozor na maso a raději ho
vynechali. Mám na mysli zvláště horké
oblasti, jako je například Indie v dubnu,
kdy tam panují obrovská vedra,“ upřes-
ňuje Mahrová s tím, že v tuto dobu obec-

ně míří do Indie méně turistů, ale finanč-
ně jsou zájezdy mnohem dostupnější.

„Snažím se jim radit, aby se – ob-
zvláště s ohledem na úmorná horka, ne-
přejídali. Jenže pak stejně většinou vi-
dím všechny ty přeplněné talíře. Chtějí
zkrátka ochutnat všechno, což na jednu
stranu chápu, ale na druhou stranu to
může přinést hazard se zdravím,“ upo-
zorňuje. Její rady přitom vycházejí z
prosté praxe. Až 70 % cestovatelů se v
rozvojových oblastech potýká se zažíva-
cími obtížemi, přičemž pro starší lidi
přirozeně každá zdravotní komplikace
představuje větší zátěž.

Sepsat si všechny své léky

Pro seniory, kteří berou dlouhodobě
denně léky, může znamenat například
průjem podstatně větší problém než jen
hrozbu dehydratace. Může totiž snížit
účinek užívaných léků. Pokud jde o ty,

Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epide-
miologie a ochrany veřejného zdraví Lé-
kařské fakulty Ostravské univerzity,
cestovatelům radí sepsat si pro každý
případ názvy veškerých léků, užívanou
dávku, ale také účinnou látku, nikoli
pouze komerční název. Stejně tak může
ušetřit mnoho problémů informovat se
včas o možných interakcích léků a jídla,
protože během zahraničních pobytů se
podstatně mění jídelníček.

I zmiňovanou dehydrataci není dobré
podceňovat. Seniory totiž může ohrožo-
vat z důvodů, které většinu mladších roč-
níků netrápí. Lidé, které trápí inkontinen-
ce, zejména při delších cestách nedodr-
žují pitný režim z obavy, že neudrží
moč. „U žen má také vliv obava ze špat-
né hygieny záchodů,“ dodává Maďar.

SENIOŘI NA CESTÁCH

FOTO | PROFIMEDIA

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Touha užít si dovolenou
naplno je často silnější
než starost o zdraví.
Snaha šetřit, přílišná
zvědavost, ale i
přeceňování sil. To jsou
věci, které české seniory
za hranicemi dostávají
do nesnází.

kteří senioři si zkvalitní každodenní život a pečují o sebe, spla-
tí půjčky a úvěry, jiní rekonstruují bydlení, další poznávají cizí
země nebo dají vnoučatům peníze na studia.
Povinnost splatit tuto půjčku vzniká až po smrti seniora nebo
ve chvíli, kdy se rozhodne nemovitost prodat. Dědicové však ne-
musejí dům prodávat, pokud mají dluh z čeho uhradit. Úrok je
sice o něco vyšší než u klasické hypotéky, ale senior nenese žád-
ná rizika a díky penězům, které dostane ke starobnímu důchodu
navíc, prožije důstojné, plnohodnotné stáří.

PrvníklientiRentyznemovitostivČesku?Častovysokoškolskyvzdělaníodborníci

Proč hned prodávat dům či byt, když si chcete přilepšit k dů-
chodu? Nemovitosti se nezbavujte, byla by to škoda. Raději si
zažádejte o Rentu z nemovitosti. Jde o půjčku, kterou senior ne-
splácí, protože tato povinnost přechází na dědice. Dům zůstává
stále jeho, nemusí se nikam stěhovat, vše zůstává při starém.
Renta z nemovitosti je jedinečné řešení na důchod, které si
v Česku pomalu a jistě získává důvěru. Naši klienti jsou odvážní
a my jim za to děkujeme. Jsou to často vysokoškolsky vzděla-
ní odborníci, kteří se nebojí nových věcí a mají přehled. Jsme
rádi, že díky nim se postupně povědomí o Rentě z nemovitosti
rozšiřuje a my můžeme pomoci zlepšit životní standard čím dál
více lidem.
Senioři se dnes dožívají vysokého věku, jsou vitální a mají plno
plánů. Banky jsou ale v půjčování peněz zdrženlivé a navíc se
u nich musí měsíčně splácet. Zjistili jsme, že v zahraničí tento
druh půjčky u seniorů boduje. Proto jsme ji před 5 lety začali
pod názvem Renta z nemovitosti nabízet i my. Jako jediný po-
skytovatel zpětné hypotéky máme licenci České národní banky.
Peníze vám vyplatíme jednorázově nebo vám každý měsíc za-
šleme dohodnutou částku. Lze ale zkombinovat i obě nabízené
možnosti. Na co peníze použijete, to je výhradně vaše věc. Ně-

Výhody Renty z nemovitosti:
• Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

• Za života nemusíte nic splácet.

• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.

• Můžete žít důstojněji a život si více užívat

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
nawww.rentaznemovitosti.cz.

• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

I senioři si chtějí užívat života: cestovat, dobře jíst, hýčkat své zdraví. Co ale dělat, když starobní důchod
nestačí?Prodatdům,abybylynějaképeníze?Tosenikomunechce.Rozumímevám.Naštěstímátatosituace
elegantní, bezpečné řešení. Jmenuje se Renta z nemovitosti a v České republice ji už vyzkoušeli mnozí
právníci a odborníci z řad seniorů.

Věděli jste, že…
■ ...cestovatelům dobře známá
pásmová nemoc nebo také jet
lag (tryskáčový syndrom
plynoucí z leteckého překonání
několika časových pásem) má u
starších lidí podstatně delší
a intenzivnější průběh? V boji
s ní pomáhá vystavení se
slunečnímu záření.

■ ...nejrychleji rozvíjející se
segment turistického ruchu –
výletní plavby – jsou zdravotně
rizikovější než cestování
letadlem? A to kvůli potenciálu
k šíření pneumokoků, chřipky
a dalších onemocnění.

INZERCE

Jak přečkat nástrahy dovolené
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Suroviny: 800 g filetu z lososa, sůl,
mletý bílý pepř, šťáva z 1 citronu,
300 g čerstvých lesních hub, 1 menší
pórek, 50 g másla, 1 lžíce pokrájené pe-
trželky, cherry rajčátka a bylinky (estra-
gon, saturejka, tymián) na ozdobení. Bramborová kaše: 600 g
brambor, 1 větší petržel, 300 ml mléka. Postup: Lososa očistíme
(zbavíme šupin), opláchneme pod studenou vodou, osušíme a po-
případě pinzetou vykostíme. Filet nakrájíme na 8 plátků, které oso-
líme, opepříme a pokapeme citronovou šťávou. Dáme do chladu od-
ležet. Mezitím oloupeme brambory a petržel. Brambory nakrájíme
na kostky, uvaříme je v osolené vodě, scedíme a necháme okapat.
Petržel nakrájíme na plátky, které dusíme v osoleném mléce do-
měkka. Podušenou petržel s mlékem rozmixujeme. Brambory s pe-
trželovým pyré rozšťoucháme dohladka a kaši udržujeme teplou.
Žampiony a pórek očistíme, omyjeme a necháme okapat. Houby
nakrájíme na tenké plátky a pórek na kolečka. V pánvi rozehřeje-
me polovinu másla a zprudka v něm opečeme žampiony. Přidáme
pórek, osolíme a zvolna dusíme asi 5 minut. Nakonec vmícháme
petrželku. V druhé pánvi rozehřejeme zbylé máslo, porce ryby ope-
čeme z obou stran a vyjmeme. Restujeme-li lososa z každé strany
1,5 minuty, je maso uprostřed jen prohřáté. Kdo má rád rybu prope-
čenou, restuje ji déle. Lososa s bramborovou kaší rozdělíme na talí-
ře, přidáme podušenou zeleninu, čerstvá rozpůlená cherry rajčátka
a ozdobíme bylinkami. Zdroj: coolinarka.cz, iDNES.cz

Suroviny asi na 6 karbanátků: 500 g lososa, 1 bílá houska, 50 ml mléka, 1 vejce, 1 lžíce seka-
ného čerstvého koriandru, 1/2 jarní cibulky, šťáva z cca 1/4 citronu, sůl, pepř. Postup: Porce lo-
sosa zbavíme kůže. Maso rozsekáme nožem nebo nahrubo rozmixujeme v kutru. Housku či
rohlík nakrájíme na malé kostičky, přendáme je do mísy a zalijeme mlékem. Přidáme rybí
maso, vejce, nasekaný čerstvý koriandr (klidně můžeme místo něho použít listovou petržel
nebo kopr) a jarní cibulku, šťávu z citronu, sůl a pepř. Vše důkladně smícháme. Těsně před gri-
lováním utvoříme mokrýma rukama z rybí směsi karbanátky, které opečeme z obou stran na
rozpálené mřížce grilu nebo na trošce oleje na pánvi. Podáváme třeba s dipem z osolené zaky-
sané smetany a čerstvého kopru nebo s jednoduchým salátkem, na který budeme potřebovat:

1 až 2 zralá avokáda, 2 střední rajčata, šťávu z 1/2 limetky, sůl a pepř.
Postup: Nasekáme zralé avokádo, které předtím oloupeme a zbavíme
pecky (tu nevyhazujeme). Ke kostičkám avokáda přidáme nakrájená
rajčata, která zbavíme semínek, nakrájíme jen dužinu. Zeleninu za-
kápneme limetkovou šťávou, osolíme a opepříme. Vše zamícháme.
Tip: Do salátu položíme i pecku, tím pádem avokádo nezhnědne.

Losos. Rychle a letně
Losos s houbami

Jen pár minut na grilu
stačí, aby lahodné maso
lososa zpříjemnilo letní
večer. Do jednoduchých
a rychlých receptů
použijeme i lesní houby.

Karbanátky
z lososa a jednoduchý avokádový salátek

www.spahotel-savoy.cz
www.spahotel-goethe.cz

přímo v lázeňském centru
nabízí účinnou léčbu na mnoho
zdravotních neduhů.

informace a rezervace:

recepce Hotelu Savoy****
354 203 000

(denně 24 hodin),
recepce@spahotel-savoy.cz

recepce Hotelu Goethe***
354 204 000

(denně 24 hodin),
recepce@spahotel-goethe.cz

v ceně: 14 nocí,
plná penze, 2 lékařská
vyšetření, 36 léčebných
procedur,1 bonusová
služba dle Vašeho
výběru ZDARMA

Vyzkoušejte náš pobyt bonUS
s cenami

již od 15 490kč.

❊

❊ ❊

❊❊

❊ ❊

❊

A navíc máme novinkU:

do lázní i S vaším
pSím mazlíčkem
Psi jsou v našich
hotelech vítáni.

Hotel Savoy****
aHotel Goethe***

Když lázně... tak jedině
Františkovy!

BRuNO family park – skvělý vodní
svět a mnoho atrakcí uvnitř!

Počet atrakcí: Přes 40 uvnitř
a 15 ve venkovní části
Velikost vnitřní části:
4000 m² (otevřen celoročně)
Velikost venkovního areálu:
3700 m² (otevřen od jara do
podzimu)
Stravovací místa: 3
(restaurace Hnízdo, brasserie
Zobka, kavárna v Mláďatech)
Nejdelší tobogán: 38 metrů
Kigginsova 2, Brno-Slatina
www.BrunoFamilyPark.cz

Hledáte neopakovatelnou zá-
bavu nejen na letní období? Či
snad místo na rodinný výv let do
Brna? Máme pro vás tip – BRu-
NO family park.
V létě jistě oceníte nejen klimati-

zovanou vnitřní část, ale také vodní
svět a fontány v části venkovní. Náš
rodinný park sídlí v Brně v městské
části Slatina. Je nejmodernějším
herním centrem obdobného typu.
Nachází se u nás přes 40 atrakcí ––
tobogány, populární autodrom,
jedinečné lodičkyk v „Mořském
světě“, čtrnáctipatrový labyrint,
dlouhé podzemní nory nebo
třeba lanovka.
Kromě zábavy se u nás můžeettee

také skvk ěle najíst. Rodinná restau-

race Hnízdo, která je
spojena s parkem, má
luxusní design a navíc

náádherný dětskýk koutek.
PPro nejmenší děti do čtyř let

slouží celá sekce „Mláďata“. Kromě
oblíbeného bazénu s kuličkami zde
najdete spoustu hraček, dětskou
kuchyňku, průlezkyk , skluzavku
nebo třeba mechanickou stěnu,
na které se i nejmenší děti mohou
pocvičit v motorice. Veškeré atrak-
ce jsou uvnitř, v létě je navíc k dis-
pozici venkovní areál s úžasným
vodním světem, šlapacími autíčkyk ,
bagjumpem pro odvážné, dalšími
tobogány, hnízdem čápa BRuNA
a mnoho dalšího.
Každý si zde najde přesně to, co

mu vyhovuje. Návštěva BRuNO fa-
mily parku prostě stojí za to!

5plus2
■ V KUCHYNI

INZERCE



HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

R očník narození 1939 je v české
hudbě výjimečně silný. Osmde-
sátiny oslavili nejen Karel Gott

a Naďa Urbánková, srpen je ve znamení
dalších dvou hvězd – 9. srpna slaví kula-
té narozeniny Eva Pilarová a o tři dny
později Josef Laufer.

S trochou nadsázky lze říci, že mladší
generace zná Evu Pilarovou víc jako au-
torku vyhlášených kuchařských knih.
Ale fandové zvláště „zlatých šedesá-
tých“ dobře vědí, že legendární Pilarka,
původně studentka operního zpěvu na
JAMU, si získala renomé jako technicky
dokonalá jazzová zpěvačka. Josef Škvo-
recký o ní píše jako o „FitzPilarce“ a při-

rovnává jí tak k Elle Fitzgeraldové. Na je-
jím kontě jsou ale také hity s texty Jiřího
Suchého jako Malé kotě nebo adaptace
rock´n´rollu Elvise Presleyho Don´t
Be Cruel pod názvem Co je to láska?.
Pilarová je vynikající zpěvačkou „do

party“. Nesmrtelná jsou její dueta Dotý-
kat se hvězd s KarlemGottem, Tam za vo-
dou v rákosí a Ach, ta láska nebeská

s Waldemarem Matuškou nebo Amfora,
lexikon a preparát s Naďou Urbánkovou.
V letech 1964, 1965, 1969 a 1972 byla
Zlatou slavicí, v pokladnici české populár-
ní hudby jsou její klasické hity jako Roz-
houpej zvony, Sekáči jdou nebo Rodeo.
O Pilarové se říkalo, že dokáže s ne-

uvěřitelnou suverenitou zazpívat coko-
li. Třeba i Montyho čardáš. Ve své kate-
gorii mohla být hvězdou světového for-
mátu. Měla ale velkou smůlu – narodila
se v zemi a v době, která talentům jejího
rozměru nepřála. A tak se stalo, že kro-
mě Československa mohli její obdivu-
hodnou pěveckou techniku obdivovat
jen posluchači z východního bloku
nebo z Kuby.

Josef Laufer je naopak spíše světový
typ. Syn Španělky a československého
lékaře se narodil ve Francii na útěku
dvojice z občanské války ve Španělsku
a až do roku 1947 žil v Anglii. V pětaše-
desátém absolvoval DAMU a herectví
se věnoval i v dobách, kdy byl na veřej-
nosti víc znám jako zpěvák. Režiséři ho
pro jeho cizokrajný vzhled a jazykové
vybavení rádi obsazovali do rolí cizin-
ců, pokud možno záporáků.
Jako zpěvák měl Laufer dost smůlu

na repertoár. V šedesátých letech, kdy
se většina zpěváků opírala o zázemí ma-
lých divadel, dával přednost volnému
spojení s různými soubory. Na svou
dobu byl hodně nezávislý a tím pádem
měl v tehdejším rádiu méně prostoru
než jiní. Nicméně i tak se z písní Kam
zmizel tvůj dětský úsměv nebo Malé
šípy staly ve své době velké hity.
V Lauferových profilech k osmdesáti-

nám se jistě najde hodně prostoru pro
zmínky o pověstné oslavné písni o komu-
nistickém rozvědčíkovi kapitánuMinaří-
kovi, který chtěl vyhodit do povětří mni-
chovské ústředí Svobodné Evropy. Slyše-
lo ji jen poměrně málo lidí, a tak si ho vět-
šina bude pamatovat především díky srd-
ceryvné řidičské baladě Sbohem, lásko,
já jedu dál z roku 1986. Pamětníci si mož-
ná pustí i jeho diskotékové cover verze
Tak už jsem boty zul (Daddy Cool),
Ďábel diskoték (Disco Duck) a Pásek mi
dej (Y.M.C.A.). Hrávaly se jako o život.
Jak Pilarová, tak i Laufer fušovali do

psaní. Laufer se ale kuchařkám nevěno-
val. Má na svém kontě dvě knihy poví-
dek a divadelní hry. Dokonce zkoušel re-
žírovat opery. A jeho nejslavnější role?
Paradoxně nemluvená. Je jedním ze tří
kytaristů, kteří provázejí diváky dějem
filmového muzikálu Starci na chmelu.

Laufer i Pilarka jako Gott
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TV program týdeníku 5plus2 sobota 10. srpna 2019

ČT1
8.05 Záhada hlavolamu (6/9) 8.25 Slovácko sa
nesúdí (9/12) 9.00 Toulavá kamera – Za
rodinným stříbrem (5/8) 9.30 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby – letní
speciál 12.50Postřehyodjinud 13.00Zprávy 13.05
Lojzička je číslo 14.05 O stříbrném a zlatém
vajíčku 14.45 Roztomilý člověk 16.15 V tomhle
zámku straší, šéfe! 17.30 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Zázraky přírody
21.10 Báječná Angelika

Dobrodružné romantické
drama (Fr./N/It., 1965). Hrají
M. Mercierová, J.-L. Trintignant,
J. Rochefort, C. Giraud, G. Gemma
a další. Režie B. Borderie

22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

22.55 Mladý Montalbano II
Poctivý zloděj. Detektivní seriál
(It., 2015). Hrají M. Riondino,
A. Vassallo, F. Pizzuto,
S. Felberbaumová a další.
Režie G. M. Tavarelli

0.40 Světáci
1.35 Manéž Bolka Polívky
2.45 Buďte pozdraven, pane Jouda!
3.40 Malá farma
4.00 Žiješ jenom 2x
4.30 Přes nový práh
4.55 Bydlení je hra
5.15 Etiketa

Nova
6.45 Looney Tunes: Úžasná show II (6, 7) 7.35
Show Toma a Jerryho (9) 7.55 Jak Honza ke
štěstí přišel 9.10 Jak na věc 11.10 Policejní
akademie 5: Nasazení: Miami Beach 13.00
Výměna manželek 14.25 Dvojčata 16.30
Letopisy Narnie: Princ Kaspian 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti
Akční sci-fi film (USA, 2016)

23.10 Drive Angry
Akční film (USA, 2011)

1.05 Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach
Komedie (USA, 1988)

2.40 Námořní vyšetřovací služba XIV

Prima
6.15 Astro Boy (24) 6.40 My Little Pony VII
(16) 7.05 M.A.S.H (171) 7.40 M.A.S.H (172) 8.10
M.A.S.H (173) 8.40 Autosalon 9.50 Bikesalon
10.25 Máme rádi Česko 12.10 Karel a já.
Filmová komedie (ČR, 1942) 14.15 Návštěvníci
II: V chodbách času. Komedie (Fr., 1998). Hrají
J. Reno, M. Robinová, Ch. Clavier a další 16.50
Petrolejový princ. Dobrodružný film (N/Jug.,
1965). Hrají S. Granger, P. Brice, W. Barnes
a další 18.55 Velké zprávy 19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Hobit: Neočekávaná cesta

Fantasy film (USA, 2012).
Hrají M. Freeman, I. McKellen,
R. Armitage, C. Blanchettová,
K. Stott, G. McTavish a další.
Režie P. Jackson

23.45 Pistolnice Jane
Western (USA, 2015). Hrají
N. Portmanová, J. Edgerton,
N. Emmerich, B. Holbrook,
E. McGregor a další. Režie
G. O’Connor

1.45 Rosa: Svatba v Africe
Romantická komedie
(N, 2015). Hrají A. Neldelová,
S. Fazilatová, J. Rieke a další.
Režie M. Karen

3.45 Deset malých černoušků (2/2)
Krimifilm (VB, 2015). Příběh
podle slavného knižního
bestselleru Agathy Christie.
Hrají Ch. Dance, S. Neill,
M. Richardsonová a další

Joj Family
8.30 Na chalupě 9.30 Nové bydlení

10.35 Chlapci a chlapi (11/11) 12.00 Zákony pohybu
(10/13) 13.25 Zákony pohybu (11/13) 14.30 Zákony
pohybu (12/13) 15.40 Zákony pohybu (13/13) 17.05
Nové bydlení 18.15 Postavíme, opravíme, zvelebíme
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů
majora Zemana (1/30) 21.35Chlapci a chlapi (11/11)
23.00 Bučkovi 3 0.25 Nové bydlení

Prima cool
7.00 Poslední loď III (8) 7.55 Extant II (13) 8.50 Top
Gear 2008 9.55 Pevnost Boyard (8) 12.25 Re-play
12.55 Futurama X (7) 13.25 Simpsonovi XVIII (7)
13.55 Simpsonovi XVIII (8) 14.25 Simpsonovi XVIII
(9) 14.50 Simpsonovi XVIII (10) 15.20 Futurama X
(8) 15.50 Lovci dinosaurů 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XVIII (11-14) 19.50Úplně debilní zprávy
20.00 Herkules: Zrození legendy 22.05 Pláž 0.35
Všemocný (22)

Nova Cinema
6.20 Pozdravy ze spermabanky 8.20 Můj přítel
Monk VII (7, 8) 10.05 Gremlins, hororová komedie
(USA, 1984) 12.40 Bláznivá svoboda, komedie
(USA, 2010) 14.30 Aladin, animovaný film (USA,
1992) 16.15Můj kamarád gepard, dobrodružný film
(USA, 2005) 18.10 Dračí srdce: Boj o trůn, fantasy
film (USA, 2017) 20.00 Seabiscuit, sportovní film
(USA, 2003) 22.45 V jako Vendeta, sci-fi film
(N/VB/USA, 2005)

Prima Max
7.40 My Little Pony VII (15) 8.05 Astro Boy (23)
8.35 Velké zprávy 9.55 Vítejte doma! III (22, 23)
11.50 Zralé víno, komedie (ČR, 1981) 13.50Človíček
Tate, rodinný film (USA, 1991) 15.55 Seber si svých
pět švestek, komedie (Fr., 1983) 17.55 Schůzka
naslepo, romantická komedie (USA, 1987) 20.00
Stav obležení, akční thriller (USA, 1998) 22.25
Běženky a kapři, horor (USA, 2016) 0.20 Pláž,
dobrodružné drama (USA/VB, 2000)

SCI-FI

SOBOTA

6.20 Krimi 6.40 Noviny 7.25 Soudní
síň – cz 8.20 Soudní síň 9.30 Nové bydlení 10.30
Nová zahrada 11.30Postavíme, opravíme, zvelebíme
12.10 Bučkovi 3 13.35 30 případů majora Zemana
(1/30) 14.55 Výstřely v Mariánských Lázních 16.55
Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.40 Všechno, co
mám rád 0.10 Na chalupě

NEDĚLE

8.35 Soudní síň – cz9.30 Soudní síň –
cz 10.30 Policisté v akci 11.35 Na plný plyn (18/25)
12.45 Vlci (11, 12) 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní
síň – cz 16.50 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Výstřely
v Mariánských Lázních 22.15 Policisté v akci 23.15
Policisté v akci 0.15 Nové bydlení

PONDĚLÍ

9.25 Soudní síň 10.30 Policisté v akci
11.30Na plný plyn (19/25) 12.40 Vlci (13, 14) 14.40
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ve jménu zákona (6, 7/131) 22.20 Policisté
v akci 23.20 Policisté v akci 0.25 Nové bydlení

ÚTERÝ

9.35 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50Na plný plyn (20/25) 12.50Ve jménu zákona
(6, 7/131) 15.00 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
17.00 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora
Zemana (2) 21.25 Aféry 22.10 Policisté v akci

STŘEDA

9.30 Soudní síň 10.30 Policisté
v akci 11.30 Na plný plyn (21/25) 12.40 Vlci (15, 16)
14.45 Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.50 Policisté
v akci 17.55Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30Noviny
20.20 Ve jménu zákona (8, 9/131) 22.30 Policisté
v akci 23.25 Policisté v akci 0.25 Nové bydlení

ČTVRTEK

9.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Na plný plyn (22/25) 12.45 Ve jménu zákona
(8, 9/131) 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz
16.55Policisté v akci 17.55Novébydlení 19.00Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (12/13) 22.15 Policisté
v akci 23.15 Policisté v akci 0.15 Nové bydlení

PÁTEK

Relax
6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Top Relax 11.00 Zvěřinec
11.55 Luxus store 15.55 Pralinky 16.35 Nespoutaný
anděl 17.30 Nespoutaný anděl 18.25 Nespoutaný
anděl 19.25 Nespoutaný anděl 20.20 Nespoutaný
anděl 21.15 Vladimír Hron: Poslední zhasne 22.40
Filmové novinky 22.55 Indian – Pořad o hrách
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

SOBOTA

6.40 Stefanie 8.15 Stefanie 9.15
Stefanie 10.15 Pralinky 11.00 Filmové novinky 11.20
Indian – Pořad o hrách 11.55 Luxus store 15.55
Dámská jízda Heidi 16.50 Esmeralda 17.45
Esmeralda 18.40 Esmeralda 19.40 Esmeralda,
seriál (Mex., 1997) 20.40 Esmeralda, seriál
(Mex., 1997) 21.30 Vladimír Hron: Poslední zhasne
23.15 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE

9.55 Divoký anděl 10.50 Filmové
novinky 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus store
15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ

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 19.55Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

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 19.55Nespoutaný 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
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK

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 Stefanie22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PÁTEK

TV program týdeníku 5plus2 sobota 10. srpna 2019

ČT1
8.05 Záhada hlavolamu (6/9) 8.25 Slovácko sa
nesúdí (9/12) 9.00 Toulavá kamera – Za
rodinným stříbrem (5/8) 9.30 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby – letní
speciál 12.50Postřehyodjinud 13.00Zprávy 13.05
Lojzička je číslo 14.05 O stříbrném a zlatém
vajíčku 14.45 Roztomilý člověk 16.15 V tomhle
zámku straší, šéfe! 17.30 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Zázraky přírody
21.10 Báječná Angelika

Dobrodružné romantické
drama (Fr./N/It., 1965). Hrají
M. Mercierová, J.-L. Trintignant,
J. Rochefort, C. Giraud, G. Gemma
a další. Režie B. Borderie

22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

22.55 Mladý Montalbano II
Poctivý zloděj. Detektivní seriál
(It., 2015). Hrají M. Riondino,
A. Vassallo, F. Pizzuto,
S. Felberbaumová a další.
Režie G. M. Tavarelli

0.40 Světáci
1.35 Manéž Bolka Polívky
2.45 Buďte pozdraven, pane Jouda!
3.40 Malá farma
4.00 Žiješ jenom 2x
4.30 Přes nový práh
4.55 Bydlení je hra
5.15 Etiketa

Nova
6.45 Looney Tunes: Úžasná show II (6, 7) 7.35
Show Toma a Jerryho (9) 7.55 Jak Honza ke
štěstí přišel 9.10 Jak na věc 11.10 Policejní
akademie 5: Nasazení: Miami Beach 13.00
Výměna manželek 14.25 Dvojčata 16.30
Letopisy Narnie: Princ Kaspian 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti
Akční sci-fi film (USA, 2016)

23.10 Drive Angry
Akční film (USA, 2011)

1.05 Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach
Komedie (USA, 1988)

2.40 Námořní vyšetřovací služba XIV

Prima
6.15 Astro Boy (24) 6.40 My Little Pony VII
(16) 7.05 M.A.S.H (171) 7.40 M.A.S.H (172) 8.10
M.A.S.H (173) 8.40 Autosalon 9.50 Bikesalon
10.25 Máme rádi Česko 12.10 Karel a já.
Filmová komedie (ČR, 1942) 14.15 Návštěvníci
II: V chodbách času. Komedie (Fr., 1998). Hrají
J. Reno, M. Robinová, Ch. Clavier a další 16.50
Petrolejový princ. Dobrodružný film (N/Jug.,
1965). Hrají S. Granger, P. Brice, W. Barnes
a další 18.55 Velké zprávy 19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Hobit: Neočekávaná cesta

Fantasy film (USA, 2012).
Hrají M. Freeman, I. McKellen,
R. Armitage, C. Blanchettová,
K. Stott, G. McTavish a další.
Režie P. Jackson

23.45 Pistolnice Jane
Western (USA, 2015). Hrají
N. Portmanová, J. Edgerton,
N. Emmerich, B. Holbrook,
E. McGregor a další. Režie
G. O’Connor

1.45 Rosa: Svatba v Africe
Romantická komedie
(N, 2015). Hrají A. Neldelová,
S. Fazilatová, J. Rieke a další.
Režie M. Karen

3.45 Deset malých černoušků (2/2)
Krimifilm (VB, 2015). Příběh
podle slavného knižního
bestselleru Agathy Christie.
Hrají Ch. Dance, S. Neill,
M. Richardsonová a další

Joj Family
8.30 Na chalupě 9.30 Nové bydlení

10.35 Chlapci a chlapi (11/11) 12.00 Zákony pohybu
(10/13) 13.25 Zákony pohybu (11/13) 14.30 Zákony
pohybu (12/13) 15.40 Zákony pohybu (13/13) 17.05
Nové bydlení 18.15 Postavíme, opravíme, zvelebíme
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů
majora Zemana (1/30) 21.35Chlapci a chlapi (11/11)
23.00 Bučkovi 3 0.25 Nové bydlení

Prima cool
7.00 Poslední loď III (8) 7.55 Extant II (13) 8.50 Top
Gear 2008 9.55 Pevnost Boyard (8) 12.25 Re-play
12.55 Futurama X (7) 13.25 Simpsonovi XVIII (7)
13.55 Simpsonovi XVIII (8) 14.25 Simpsonovi XVIII
(9) 14.50 Simpsonovi XVIII (10) 15.20 Futurama X
(8) 15.50 Lovci dinosaurů 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XVIII (11-14) 19.50Úplně debilní zprávy
20.00 Herkules: Zrození legendy 22.05 Pláž 0.35
Všemocný (22)

Nova Cinema
6.20 Pozdravy ze spermabanky 8.20 Můj přítel
Monk VII (7, 8) 10.05 Gremlins, hororová komedie
(USA, 1984) 12.40 Bláznivá svoboda, komedie
(USA, 2010) 14.30 Aladin, animovaný film (USA,
1992) 16.15Můj kamarád gepard, dobrodružný film
(USA, 2005) 18.10 Dračí srdce: Boj o trůn, fantasy
film (USA, 2017) 20.00 Seabiscuit, sportovní film
(USA, 2003) 22.45 V jako Vendeta, sci-fi film
(N/VB/USA, 2005)

Prima Max
7.40 My Little Pony VII (15) 8.05 Astro Boy (23)
8.35 Velké zprávy 9.55 Vítejte doma! III (22, 23)
11.50 Zralé víno, komedie (ČR, 1981) 13.50Človíček
Tate, rodinný film (USA, 1991) 15.55 Seber si svých
pět švestek, komedie (Fr., 1983) 17.55 Schůzka
naslepo, romantická komedie (USA, 1987) 20.00
Stav obležení, akční thriller (USA, 1998) 22.25
Běženky a kapři, horor (USA, 2016) 0.20 Pláž,
dobrodružné drama (USA/VB, 2000)

SCI-FI

SOBOTA

6.20 Krimi 6.40 Noviny 7.25 Soudní
síň – cz 8.20 Soudní síň 9.30 Nové bydlení 10.30
Nová zahrada 11.30Postavíme, opravíme, zvelebíme
12.10 Bučkovi 3 13.35 30 případů majora Zemana
(1/30) 14.55 Výstřely v Mariánských Lázních 16.55
Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.40 Všechno, co
mám rád 0.10 Na chalupě

NEDĚLE

8.35 Soudní síň – cz9.30 Soudní síň –
cz 10.30 Policisté v akci 11.35 Na plný plyn (18/25)
12.45 Vlci (11, 12) 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní
síň – cz 16.50 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Výstřely
v Mariánských Lázních 22.15 Policisté v akci 23.15
Policisté v akci 0.15 Nové bydlení

PONDĚLÍ

9.25 Soudní síň 10.30 Policisté v akci
11.30Na plný plyn (19/25) 12.40 Vlci (13, 14) 14.40
Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Ve jménu zákona (6, 7/131) 22.20 Policisté
v akci 23.20 Policisté v akci 0.25 Nové bydlení

ÚTERÝ

9.35 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50Na plný plyn (20/25) 12.50Ve jménu zákona
(6, 7/131) 15.00 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
17.00 Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů majora
Zemana (2) 21.25 Aféry 22.10 Policisté v akci

STŘEDA

9.30 Soudní síň 10.30 Policisté
v akci 11.30 Na plný plyn (21/25) 12.40 Vlci (15, 16)
14.45 Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.50 Policisté
v akci 17.55Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30Noviny
20.20 Ve jménu zákona (8, 9/131) 22.30 Policisté
v akci 23.25 Policisté v akci 0.25 Nové bydlení

ČTVRTEK

9.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.45 Na plný plyn (22/25) 12.45 Ve jménu zákona
(8, 9/131) 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz
16.55Policisté v akci 17.55Novébydlení 19.00Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (12/13) 22.15 Policisté
v akci 23.15 Policisté v akci 0.15 Nové bydlení

PÁTEK

Relax
6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Top Relax 11.00 Zvěřinec
11.55 Luxus store 15.55 Pralinky 16.35 Nespoutaný
anděl 17.30 Nespoutaný anděl 18.25 Nespoutaný
anděl 19.25 Nespoutaný anděl 20.20 Nespoutaný
anděl 21.15 Vladimír Hron: Poslední zhasne 22.40
Filmové novinky 22.55 Indian – Pořad o hrách
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

SOBOTA

6.40 Stefanie 8.15 Stefanie 9.15
Stefanie 10.15 Pralinky 11.00 Filmové novinky 11.20
Indian – Pořad o hrách 11.55 Luxus store 15.55
Dámská jízda Heidi 16.50 Esmeralda 17.45
Esmeralda 18.40 Esmeralda 19.40 Esmeralda,
seriál (Mex., 1997) 20.40 Esmeralda, seriál
(Mex., 1997) 21.30 Vladimír Hron: Poslední zhasne
23.15 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE

9.55 Divoký anděl 10.50 Filmové
novinky 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus store
15.55 Nespoutaný anděl 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Nespoutaný anděl 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ

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 19.55Nespoutaný anděl 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

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 19.55Nespoutaný 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
Pralinky 19.55 Nespoutaný anděl 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK

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 Stefanie22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PÁTEK
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neděle 11. srpna 2019

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Slepice na

smetaně 6.40 Nenechávejte muže
samotného doma 7.05 Roztomilý
člověk 8.35 Všechno, co mám ráda
v létě (6/8) 9.00 Úsměvy Josefa
Laufera 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.25 Objektiv 10.55
Hříchy pro pátera Knoxe (2/10) 11.55
Dneska to konečně rozjedeme

13.00 Zprávy
13.05 Křesadlo

Pohádka (ČR, 2004)
14.05 O ptáku Ohniváku

Pohádka (ČR, 1980)
14.50 Poslední šance

Drama (ČR, 1985)
16.10 Dobrá Voda (5/7)
17.30 Jestřábí věž

Dobrodružné drama (ČR, 1984)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Chalupáři (5, 6/11)
21.35 Území strachu

Krimidrama (ČR, 1986)
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Taggart

NOVA
6.40 Looney Tunes: Úžasná show II

(8, 9)
7.35 Show Toma a Jerryho (10)
7.55 Krok za krokem II (11, 12)
8.45 O rybáři a jeho ženě

Pohádka (N, 2013)
10.00 Můj přítel delfín 2

Rodinný film (USA, 2014)
12.05 Stav ztroskotání

Rodinná komedie (ČR, 1983)
13.40 Otec Kondelík a ženich Vejvara

Komedie (ČR, 1937)
15.50 Bobule

Komedie (ČR, 2008)
17.40 Discopříběh 2

Komedie (ČR, 1991)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava II (6)
21.35 Poslední skaut

Akční film (USA, 1991)
23.45 Okresní přebor (15)
0.20 Okresní přebor (16)
1.00 Otec Kondelík a ženich Vejvara

Komedie (ČR, 1937)
2.35 Námořní vyšetřovací služba XIV (7)
3.15 Milenky (8)
4.20 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (25)
6.45 My Little Pony VII (17)
7.05 M.A.S.H (173)
7.45 M.A.S.H (174)
8.15 Svět ve válce (22)
9.25 Hooten a lady: Lovci pokladů (6)

Fabergého vejce. Dobrodružný
seriál (VB, 2016)

10.30 Máma nad věcí
11.00 Jak se staví sen – extra
12.15 Receptář prima nápadů
13.00 Vychytávky Ládi Hrušky
13.45 Slunce, seno, jahody

Filmová komedie (ČR, 1983)
15.20 Hobit: Neočekávaná cesta

Fantasy film (USA, 2012)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Kurýr

Akční film (USA/Fr., 2002). Hrají
J. Statham, S. Qiová, M. Schulze
a další. Režie C. Yuen

22.15 Sherlock: Prázdný pohřebák (1/3)
Krimifilm (VB, 2013)

0.05 1890 (6)
1.45 Bikesalon
2.20 Svět ve válce (22)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Policie Modrava II (6)
11.10 Helena (29)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (12)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (513)
14.05 Můj přítel Monk VII (9, 10)
16.00 Námořní vyšetřovací služba XIV (8)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (13)
18.50 Hospoda (31)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Sherlock Holmes

Akční krimithriller
(USA/VB/N, 2009)

22.40 Smrtonosná zbraň II (11)
Rychlý prachy. Seriál (USA, 2017)

23.40 Beze stopy III (23)
0.35 Můj přítel Monk VII (9, 10)
2.05 Námořní vyšetřovací služba XIV (8)

Prima
6.15 Astro Boy II (1)
6.45 My Little Pony VII (18)
7.25 M.A.S.H (174)
8.15 M.A.S.H (175)
8.55 M.A.S.H (176)
9.25 Policie v akci
10.20 Naše farma v Irsku

Tajnosti. Romantický seriál
(N, 2007-2010)

12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (21)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy X (14)
14.25 Komisař Rex II (6)
15.30 Komisař Rex II (7)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Old Firehand

Dobrodružný film (N/Jug., 1966)
22.20 Ano, šéfe!
23.25 Policie v akci
0.25 Komisař Rex II (6)
1.25 Komisař Rex II (7)
2.30 Doktor z hor: Nové příběhy X (14)
3.30 Prostřeno!

Nova Cinema
5.30 Můj kamarád gepard 7.20 Aladin 9.05
Seabiscuit 12.20 Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach 14.05 Sue Thomas: Agentka FBI II
(11-13) 17.00 Batman vs. Superman: Úsvit
spravedlnosti 20.00 Nesvatbovi, romantická
komedie (USA, 2005) 22.20Čelisti: Pomsta, thriller
(USA, 1987) 0.05 Drive Angry

Prima cool
7.50 13. okrsek (1) 8.50 Top Gear 2008 10.00
Pevnost Boyard (9) 12.35 COOL Motorsport 12.55
FuturamaX (8) 13.25 Simpsonovi XVIII (11-14) 15.25
Futurama X (9) 15.55 Herkules: Zrození legendy
17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XVIII (15-18)
19.50 Úplně debilní zprávy 20.00 Star Wars:
Epizoda II – Klony útočí 23.10 Pod černou vlajkou II
(3) 0.20 Pod černou vlajkou II (4)

Prima Max
7.10 My Little Pony VII (16) 7.40 Astro Boy (24)
8.05 Velké zprávy 9.35 Vítejte doma! III (23, 24)
11.25 Karel a já 13.35 Schůzka naslepo 15.35
Crusoe, dobrodružný film (USA/VB, 1989) 17.35
Dobrodruzi z velkoměsta, komedie (USA, 1991)
20.00 Jestřábí žena, fantasy film (USA, 1985)
22.30 Pistolnice Jane, western (USA, 2015) 0.45
Sherlock: Prázdný pohřebák (1/3)

Nova Cinema
5.20 Gremlins 7.20 Seabiscuit 10.00 Dračí srdce:
Boj o trůn 11.55 Teleshopping 12.25 Nesvatbovi
14.40 Teleshopping 15.15 Dvojčata 17.15 Letopisy
Narnie: Princ Kaspian, fantasy film (USA/ČR/
Pol./Slovin., 2008) 20.00 Strom v srdci, drama
(USA, 2008) 21.50 Vítězové a poražení, drama
(USA, 1999) 0.55 Poslední skaut

Prima cool
14.25 Těžká dřina 15.05 Re-play 15.40 Futurama X
(10) 16.00 Americký chopper III (22) 17.00 Top
Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XVIII
(19-22) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Cool Kids
(4) 20.45 Teorie velkého třesku IV (12, 13) 21.40
Kurz sebeovládání (25) 22.10 Teorie velkého třesku
IV (14) 22.40 Partička 23.20 Americký chopper III
(22) 0.20 Partička 1.00 Kdo přežije: Filipíny (1)

Prima Max
6.35 My Little Pony VII (17) 7.05 Astro Boy (25)
7.30 Velké zprávy 8.40 Vítejte doma III (24, 25)
10.35 Kurýr 12.25 Dobrodruzi z velkoměsta 14.55
StarWars: Epizoda II – Klony útočí, sci-fi film (USA,
2002) 18.05 Veterinář vyšetřuje: Stará kletba,
krimifilm (N, 2014) 20.00 Baby Boom, komedie
(USA, 1987) 22.20 Vystrašený šepot, thriller (Kan.,
2013) 0.15 Jestřábí žena, fantasy film (USA, 1985)

Nova Cinema
7.10Můj přítel MonkVII (9, 10)8.55 Jak na věc 11.20
Můj přítel delfín 2 13.50 Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti 16.55 Stav ztroskotání, rodinná
komedie (ČR, 1983) 18.20 Discopříběh 2, komedie
(ČR, 1991) 20.00 Řeka, drama (USA, 1983) 22.25
Vykonavatel, krimifilm (USA, 1976) 0.20 Dvojčata,
komedie (USA, 1988)

Prima cool
14.40 Teorie velkého třesku IV (13, 14) 15.40
Futurama X (11) 16.00 Americký chopper III (23)
17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XIX (1-4) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Top Gear speciál: Napříč Itálií (1) 21.20 Teorie
velkého třesku IV (15) 21.50Kurz sebeovládání (26)
22.15 Teorie velkého třesku IV (16) 22.45 Partička
23.35 Americký chopper III (23) 0.30 Partička

Prima Max
7.10MyLittle PonyVII (18) 7.35Astro Boy II (1) 8.05
Velké zprávy 9.40 Vítejte doma III (25, 26) 11.25
Človíček Tate 13.40Veterinář vyšetřuje: Stará kletba,
krimifilm (N, 2014) 15.40 Baby Boom, komedie
(USA, 1987) 18.05 Harry Price: Krotitel duchů,
thriller (VB, 2015) 20.00 Let Fénixe, thriller (USA,
2003) 22.25 Krvavá dimenze, sci-fi thriller (USA,
2010) 0.20 Vystrašený šepot, thriller (Kan., 2013)

pondělí 12. srpna 2019

úterý 13. srpna 2019

ČT1
6.00 Banánové rybičky 6.30 Po stopách

hvězd 6.59 Studio 6 9.00 To je
vražda, napsala VI 9.50 Viktorka
10.10 Dobrá Voda (5/7) 11.25
Tajemství proutěného košíku (12/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (27)
13.25 Trumfy Miroslava Donutila
14.20 Báječná Angelika

Dobrodružné romantické drama
(Fr./N/It., 1965)

16.00 To je vražda, napsala VI
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkéhoměsta (13/15)
21.00 Nejlepší Bakaláři
22.04 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.05 Columbo
23.20 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz

ČT1
6.00 Tři obři a vlak. Pohádka (ČR, 1987)

6.35 Křeček 6.59 Studio 6 9.00 To je
vražda, napsala VI 9.50 Slovácko sa
nesúdí (9/12) 10.25 Malý pitaval
z velkého města (12/15) 11.25
Tajemství proutěného košíku (11/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (26)
13.20 V tomhle zámku straší, šéfe!

Komedie (ČR, 1989)
14.35 Území strachu

Krimidrama (ČR, 1986)
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Hříšní lidé města pražského (10)
21.00 Všichni musí zemřít

Krimifilm (ČR, 2005)
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Kriminalista
23.25 Taggart

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.45 Novashopping
9.00 Rodinné případy
9.55 Rodinné případy
10.45 Helena (30, 31)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (13)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (514)
14.10 Můj přítel Monk VII (11, 12)
16.00 Námořní vyšetřovací služba XIV (9)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (14)
18.50 Hospoda (32)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl II (12)
21.30 Comeback
22.10 Comeback
22.40 Smrtonosná zbraň II (12)
23.40 Beze stopy IV (1)
0.30 Můj přítel Monk VII (11, 12)
2.00 Námořní vyšetřovací služba XIV (9)
2.45 Krok za krokem II (14)

Prima
6.15 Astro Boy II (2)
6.45 My Little Pony VII (19)
7.25 M.A.S.H (176)
8.15 M.A.S.H (177)
8.55 M.A.S.H (178)
9.25 Policie v akci
10.20 Naše farma v Irsku

Záhada. Romantický seriál
(N, 2007-2010)

12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (22)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy X (15)
14.25 Komisař Rex II (8)
15.30 Komisař Rex II (9)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Agatha Christie:

Tajemný protivník (1/2)
Krimifilm (VB, 2015)

22.05 Vůně zločinu II (1)
23.25 Policie v akci
0.25 Komisař Rex II (8)
1.25 Komisař Rex II (9)
2.30 Doktor z hor: Nové příběhy X (15)

neděle 11. srpna 2019

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Slepice na

smetaně 6.40 Nenechávejte muže
samotného doma 7.05 Roztomilý
člověk 8.35 Všechno, co mám ráda
v létě (6/8) 9.00 Úsměvy Josefa
Laufera 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.25 Objektiv 10.55
Hříchy pro pátera Knoxe (2/10) 11.55
Dneska to konečně rozjedeme

13.00 Zprávy
13.05 Křesadlo

Pohádka (ČR, 2004)
14.05 O ptáku Ohniváku

Pohádka (ČR, 1980)
14.50 Poslední šance

Drama (ČR, 1985)
16.10 Dobrá Voda (5/7)
17.30 Jestřábí věž

Dobrodružné drama (ČR, 1984)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Chalupáři (5, 6/11)
21.35 Území strachu

Krimidrama (ČR, 1986)
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Taggart

NOVA
6.40 Looney Tunes: Úžasná show II

(8, 9)
7.35 Show Toma a Jerryho (10)
7.55 Krok za krokem II (11, 12)
8.45 O rybáři a jeho ženě

Pohádka (N, 2013)
10.00 Můj přítel delfín 2

Rodinný film (USA, 2014)
12.05 Stav ztroskotání

Rodinná komedie (ČR, 1983)
13.40 Otec Kondelík a ženich Vejvara

Komedie (ČR, 1937)
15.50 Bobule

Komedie (ČR, 2008)
17.40 Discopříběh 2

Komedie (ČR, 1991)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava II (6)
21.35 Poslední skaut

Akční film (USA, 1991)
23.45 Okresní přebor (15)
0.20 Okresní přebor (16)
1.00 Otec Kondelík a ženich Vejvara

Komedie (ČR, 1937)
2.35 Námořní vyšetřovací služba XIV (7)
3.15 Milenky (8)
4.20 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy (25)
6.45 My Little Pony VII (17)
7.05 M.A.S.H (173)
7.45 M.A.S.H (174)
8.15 Svět ve válce (22)
9.25 Hooten a lady: Lovci pokladů (6)

Fabergého vejce. Dobrodružný
seriál (VB, 2016)

10.30 Máma nad věcí
11.00 Jak se staví sen – extra
12.15 Receptář prima nápadů
13.00 Vychytávky Ládi Hrušky
13.45 Slunce, seno, jahody

Filmová komedie (ČR, 1983)
15.20 Hobit: Neočekávaná cesta

Fantasy film (USA, 2012)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Kurýr

Akční film (USA/Fr., 2002). Hrají
J. Statham, S. Qiová, M. Schulze
a další. Režie C. Yuen

22.15 Sherlock: Prázdný pohřebák (1/3)
Krimifilm (VB, 2013)

0.05 1890 (6)
1.45 Bikesalon
2.20 Svět ve válce (22)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Policie Modrava II (6)
11.10 Helena (29)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (12)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (513)
14.05 Můj přítel Monk VII (9, 10)
16.00 Námořní vyšetřovací služba XIV (8)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (13)
18.50 Hospoda (31)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Sherlock Holmes

Akční krimithriller
(USA/VB/N, 2009)

22.40 Smrtonosná zbraň II (11)
Rychlý prachy. Seriál (USA, 2017)

23.40 Beze stopy III (23)
0.35 Můj přítel Monk VII (9, 10)
2.05 Námořní vyšetřovací služba XIV (8)

Prima
6.15 Astro Boy II (1)
6.45 My Little Pony VII (18)
7.25 M.A.S.H (174)
8.15 M.A.S.H (175)
8.55 M.A.S.H (176)
9.25 Policie v akci
10.20 Naše farma v Irsku

Tajnosti. Romantický seriál
(N, 2007-2010)

12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (21)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy X (14)
14.25 Komisař Rex II (6)
15.30 Komisař Rex II (7)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Old Firehand

Dobrodružný film (N/Jug., 1966)
22.20 Ano, šéfe!
23.25 Policie v akci
0.25 Komisař Rex II (6)
1.25 Komisař Rex II (7)
2.30 Doktor z hor: Nové příběhy X (14)
3.30 Prostřeno!

Nova Cinema
5.30 Můj kamarád gepard 7.20 Aladin 9.05
Seabiscuit 12.20 Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach 14.05 Sue Thomas: Agentka FBI II
(11-13) 17.00 Batman vs. Superman: Úsvit
spravedlnosti 20.00 Nesvatbovi, romantická
komedie (USA, 2005) 22.20Čelisti: Pomsta, thriller
(USA, 1987) 0.05 Drive Angry

Prima cool
7.50 13. okrsek (1) 8.50 Top Gear 2008 10.00
Pevnost Boyard (9) 12.35 COOL Motorsport 12.55
FuturamaX (8) 13.25 Simpsonovi XVIII (11-14) 15.25
Futurama X (9) 15.55 Herkules: Zrození legendy
17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XVIII (15-18)
19.50 Úplně debilní zprávy 20.00 Star Wars:
Epizoda II – Klony útočí 23.10 Pod černou vlajkou II
(3) 0.20 Pod černou vlajkou II (4)

Prima Max
7.10 My Little Pony VII (16) 7.40 Astro Boy (24)
8.05 Velké zprávy 9.35 Vítejte doma! III (23, 24)
11.25 Karel a já 13.35 Schůzka naslepo 15.35
Crusoe, dobrodružný film (USA/VB, 1989) 17.35
Dobrodruzi z velkoměsta, komedie (USA, 1991)
20.00 Jestřábí žena, fantasy film (USA, 1985)
22.30 Pistolnice Jane, western (USA, 2015) 0.45
Sherlock: Prázdný pohřebák (1/3)

Nova Cinema
5.20 Gremlins 7.20 Seabiscuit 10.00 Dračí srdce:
Boj o trůn 11.55 Teleshopping 12.25 Nesvatbovi
14.40 Teleshopping 15.15 Dvojčata 17.15 Letopisy
Narnie: Princ Kaspian, fantasy film (USA/ČR/
Pol./Slovin., 2008) 20.00 Strom v srdci, drama
(USA, 2008) 21.50 Vítězové a poražení, drama
(USA, 1999) 0.55 Poslední skaut

Prima cool
14.25 Těžká dřina 15.05 Re-play 15.40 Futurama X
(10) 16.00 Americký chopper III (22) 17.00 Top
Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XVIII
(19-22) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Cool Kids
(4) 20.45 Teorie velkého třesku IV (12, 13) 21.40
Kurz sebeovládání (25) 22.10 Teorie velkého třesku
IV (14) 22.40 Partička 23.20 Americký chopper III
(22) 0.20 Partička 1.00 Kdo přežije: Filipíny (1)

Prima Max
6.35 My Little Pony VII (17) 7.05 Astro Boy (25)
7.30 Velké zprávy 8.40 Vítejte doma III (24, 25)
10.35 Kurýr 12.25 Dobrodruzi z velkoměsta 14.55
StarWars: Epizoda II – Klony útočí, sci-fi film (USA,
2002) 18.05 Veterinář vyšetřuje: Stará kletba,
krimifilm (N, 2014) 20.00 Baby Boom, komedie
(USA, 1987) 22.20 Vystrašený šepot, thriller (Kan.,
2013) 0.15 Jestřábí žena, fantasy film (USA, 1985)

Nova Cinema
7.10Můj přítel MonkVII (9, 10)8.55 Jak na věc 11.20
Můj přítel delfín 2 13.50 Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti 16.55 Stav ztroskotání, rodinná
komedie (ČR, 1983) 18.20 Discopříběh 2, komedie
(ČR, 1991) 20.00 Řeka, drama (USA, 1983) 22.25
Vykonavatel, krimifilm (USA, 1976) 0.20 Dvojčata,
komedie (USA, 1988)

Prima cool
14.40 Teorie velkého třesku IV (13, 14) 15.40
Futurama X (11) 16.00 Americký chopper III (23)
17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XIX (1-4) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Top Gear speciál: Napříč Itálií (1) 21.20 Teorie
velkého třesku IV (15) 21.50Kurz sebeovládání (26)
22.15 Teorie velkého třesku IV (16) 22.45 Partička
23.35 Americký chopper III (23) 0.30 Partička

Prima Max
7.10MyLittle PonyVII (18) 7.35Astro Boy II (1) 8.05
Velké zprávy 9.40 Vítejte doma III (25, 26) 11.25
Človíček Tate 13.40Veterinář vyšetřuje: Stará kletba,
krimifilm (N, 2014) 15.40 Baby Boom, komedie
(USA, 1987) 18.05 Harry Price: Krotitel duchů,
thriller (VB, 2015) 20.00 Let Fénixe, thriller (USA,
2003) 22.25 Krvavá dimenze, sci-fi thriller (USA,
2010) 0.20 Vystrašený šepot, thriller (Kan., 2013)

pondělí 12. srpna 2019

úterý 13. srpna 2019

ČT1
6.00 Banánové rybičky 6.30 Po stopách

hvězd 6.59 Studio 6 9.00 To je
vražda, napsala VI 9.50 Viktorka
10.10 Dobrá Voda (5/7) 11.25
Tajemství proutěného košíku (12/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (27)
13.25 Trumfy Miroslava Donutila
14.20 Báječná Angelika

Dobrodružné romantické drama
(Fr./N/It., 1965)

16.00 To je vražda, napsala VI
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkéhoměsta (13/15)
21.00 Nejlepší Bakaláři
22.04 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.05 Columbo
23.20 Kriminalista
0.15 AZ-kvíz

ČT1
6.00 Tři obři a vlak. Pohádka (ČR, 1987)

6.35 Křeček 6.59 Studio 6 9.00 To je
vražda, napsala VI 9.50 Slovácko sa
nesúdí (9/12) 10.25 Malý pitaval
z velkého města (12/15) 11.25
Tajemství proutěného košíku (11/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (26)
13.20 V tomhle zámku straší, šéfe!

Komedie (ČR, 1989)
14.35 Území strachu

Krimidrama (ČR, 1986)
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Hříšní lidé města pražského (10)
21.00 Všichni musí zemřít

Krimifilm (ČR, 2005)
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Kriminalista
23.25 Taggart

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.45 Novashopping
9.00 Rodinné případy
9.55 Rodinné případy
10.45 Helena (30, 31)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (13)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (514)
14.10 Můj přítel Monk VII (11, 12)
16.00 Námořní vyšetřovací služba XIV (9)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (14)
18.50 Hospoda (32)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl II (12)
21.30 Comeback
22.10 Comeback
22.40 Smrtonosná zbraň II (12)
23.40 Beze stopy IV (1)
0.30 Můj přítel Monk VII (11, 12)
2.00 Námořní vyšetřovací služba XIV (9)
2.45 Krok za krokem II (14)

Prima
6.15 Astro Boy II (2)
6.45 My Little Pony VII (19)
7.25 M.A.S.H (176)
8.15 M.A.S.H (177)
8.55 M.A.S.H (178)
9.25 Policie v akci
10.20 Naše farma v Irsku

Záhada. Romantický seriál
(N, 2007-2010)

12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (22)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy X (15)
14.25 Komisař Rex II (8)
15.30 Komisař Rex II (9)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Agatha Christie:

Tajemný protivník (1/2)
Krimifilm (VB, 2015)

22.05 Vůně zločinu II (1)
23.25 Policie v akci
0.25 Komisař Rex II (8)
1.25 Komisař Rex II (9)
2.30 Doktor z hor: Nové příběhy X (15)



středa 14. srpna 2019

ČT1
6.00 Příběhy slavných... Ilja Prachař 6.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 Všechno, co mám ráda v létě
(6/8) 10.15 Klec 10.25 Malý pitaval
z velkého města (13/15) 11.30
Tajemství proutěného košíku (13/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (28)
13.20 Poslední šance
14.40 Štěstí
15.00 Columbo
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.35 Nemocnice na kraji města (18/20)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Doktorka Fosterová II (5/5)
23.30 Případy detektiva Murdocha X
0.15 AZ-kvíz

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Kriminálka Anděl II (12)
11.10 Helena (32)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (14)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (515)
14.05 Můj přítel Monk VII (13, 14)
16.00 Námořní vyšetřovací službaXIV (10)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (15)
18.50 Hospoda (33)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl II (13)
21.30 Comeback
22.00 Comeback
22.35 Smrtonosná zbraň II (13)
23.30 Beze stopy IV (2)
0.25 Můj přítel Monk VII (13, 14)
1.55 Námořní vyšetřovací službaXIV (10)
2.35 Krok za krokem II (15)

Prima
6.15 Astro Boy II (3)
6.45 My Little Pony VII (20)
7.25 M.A.S.H (178)
8.15 M.A.S.H (179)
8.55 M.A.S.H (180)
9.25 Policie v akci
10.20 Ach, ten můj šéf! 1

Romantický film (N, 2009)
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (23)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy X (16)
14.25 Komisař Rex II (10)
15.30 Komisař Rex II (11)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Návštěvníci 3: Revoluce

Komedie (Fr., 2016). Hrají
J. Reno, Ch. Clavier, F. Dubosc

22.35 Show Jana Krause
23.45 Policie v akci
0.45 Komisař Rex II (10)
1.45 Komisař Rex II (11)
2.45 Doktor z hor: Nové příběhy X (16)
3.45 Prostřeno!

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Kriminálka Anděl II (13)
11.10 Helena (33)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Krok za krokem II (15)
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (516)
14.15 Můj přítel Monk VII (15, 16)
16.05 Námořní vyšetřovací služba XIV (11)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (16)
18.50 Hospoda (34)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl II (14)
21.30 Milenky (9, 10)
23.45 Odložené případy
0.40 Můj přítel Monk VII (15, 16)
2.15 Námořní vyšetřovací služba XIV (11)
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (516)
4.55 Novashopping

Prima
6.15 Astro Boy II (4)
6.45 My Little Pony VII (21)
7.25 M.A.S.H (180)
8.15 M.A.S.H (181)
8.55 M.A.S.H (182)
9.25 Policie v akci
10.20 Ach, ten můj šéf! 2

Romantický film (N, 2011)
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (24)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy XI (1)
14.25 Komisař Rex II (12)
15.30 Komisař Rex II (13)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Vraždy v Brokenwoodu II (3)

Úlovek dne. Krimiseriál
(N. Zél., 2015)

22.20 Ano, šéfe!
23.25 Policie v akci
0.20 Komisař Rex II (12)
1.25 Komisař Rex II (13)
2.25 Doktor z hor: Nové příběhy XI (1)
3.30 Prostřeno!

Nova Cinema
5.30 Můj přítel Monk VII (11, 12) 7.20 Sue Thomas:
Agentka FBI II (11-13) 10.45 Policejní akademie 5:
Nasazení: Miami Beach 13.00 Strom v srdci 14.50
Letopisy Narnie: Princ Kaspian 17.35 Sherlock
Holmes 20.00 Manželství na kšeft, drama (USA,
2013) 21.35 Rocker, komedie (USA, 2001) 23.40
Riziko, krimifilm (USA, 2000)

Prima cool
12.20 Futurama X (11) 12.50 Simpsonovi XIX (1-4)
14.45 Teorie velkého třesku IV (15, 16) 15.40
Futurama X (12) 16.00 Americký chopper III (24)
17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XIX (5-8) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku IV (17-19) 21.40 Kurz
sebeovládání (27) 22.10 Teorie velkého třesku IV
(20) 22.35Partička 23.15Americký chopper III (24)

Prima Max
6.10 My Little Pony VII (19) 6.35 Astro Boy II (2)
7.05 Velké zprávy 8.10 Vítejte doma III (26, 27)
10.05 Let Fénixe 12.30 Harry Price: Krotitel duchů
14.20 Hobit: Neočekávaná cesta 18.05 Kurz pro
nevěsty, romantický film (USA, 2017) 20.00 Pelé:
Zrození legendy, životopisné drama (USA, 2016)
22.20 Tichý experiment, horor (USA/VB, 2014)
0.25 Krvavá dimenze, sci-fi thriller (USA, 2010)

Nova Cinema
5.55 Sue Thomas: Agentka FBI II (13-14) 8.40 Můj
přítel delfín 2 11.05 Řeka 14.05 Sherlock Holmes
16.30 Manželství na kšeft, drama (USA, 2013)
18.10Bobule, komedie (ČR, 2008) 20.00Andrew –
člen naší rodiny, rodinný film (USA, 1999) 22.30
Cela, horor (USA, 2000) 0.30 Rocker, komedie
(USA, 2001)

Prima cool
11.45 Simpsonovi XIX (5- 8) 13.45 Teorie velkého
třesku IV (19, 20) 14.40 Futurama X (13) 15.10
Americký chopper III (25) 17.00 Top Gear 2009
18.05COOLfeed 18.15Simpsonovi XIX (9-12)20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie
velkého třesku IV (21) 21.55Kurz sebeovládání (28)
22.20Teorie velkého třesku IV (22) 22.50Robocop
3 0.55 Americký chopper III (25)

Prima Max
7.40 My Little Pony VII (20) 8.05 Astro Boy II (3)
8.35 Velké zprávy 9.55 Vítejte doma III (27, 28)
11.50 Old Firehand 13.50 Kurz pro nevěsty 15.50
Pelé: Zrození legendy, životopisné drama (USA,
2016) 18.10Cizíminulost, thriller (USA, 2016)20.00
Mladé víno, komedie (ČR, 1986) 22.10Nepoučitelní,
krimikomedie (USA, 2013) 0.15 Tichý experiment,
horor (USA/VB, 2014)

Nova Cinema
8.00 Liga spravedlivých: V pasti času 8.55 Michael
11.25 Wyatt Earp 15.00 Teleshopping 15.35
Andrew – člen naší rodiny, rodinný film (USA, 1999)
18.00 Gremlins 2: Nová generace, fantasy komedie
(USA, 1990) 20.00 Robinsonovi, animovaný film
(USA, 2007) 21.50 Mafiáni, drama (USA, 1990)
0.35 Projekt X, komedie (USA, 2012)

Prima cool
7.50 Špinavá práce III (5) 9.10Americký chopper III
(25) 11.10 Autosalon 12.20 Futurama X (13) 12.45
Simpsonovi XIX (9-12) 14.40 Teorie velkého třesku
IV (21, 22) 15.40 Futurama (1) 16.00 Americký
chopper IV (1) 17.00 Top Gear 2009 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIX (13-16) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 X-Men 22.20 Tygr
lidožrout 0.15 Americký chopper IV (1)

Prima Max
7.40 My Little Pony VII (21) 8.10 Astro Boy II (4)
8.35 Velké zprávy 10.05 Vítejte doma III (28, 29)
11.55 Dobrodruzi z velkoměsta14.20 Cizí minulost
16.15 Z celého srdce 18.10 Vyhoď máti z vlaku,
komedie (USA, 1987) 20.00 Breakheartský
průsmyk, dobrodružný film (USA, 1975) 22.05 Boj
oHedvábnou stezku, dobrodružný film (Čína, 2015)
0.15 Nepoučitelní, krimikomedie (USA, 2013)

čtvrtek 15. srpna 2019

pátek 16. srpna 2019

ČT1
6.00 O ptáku Ohniváku 6.45 Pytel 6.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 O stříbrném a zlatém vajíčku
10.30 Nemocnice na kraji města
(18/20) 11.30My z konce světa (2/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (30)
13.25 Anynka a čert
14.00 Osudná smyčka
15.05 Neobyčejné životy
16.05 To je vražda, napsala VI
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Toulavá kamera – Za rodinným

stříbrem (6/8)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Kouzla králů

Pohádka (ČR, 2008)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Hercule Poirot
23.25 Případy detektiva Murdocha X
0.10 Doktorka Fosterová II (5/5)

ČT1
6.00 Příběhy slavných... Pavel Novák 6.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.50 Hádání s Hadovkou 10.30
Hříšní lidé města pražského (10)
11.30 My z konce světa (1/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (29)
13.25 Všechno, comám ráda v létě (6/8)
13.50 Pytel
14.05 Jestřábí věž

Dobrodružné drama (ČR, 1984)
15.30 Všechnopárty
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkého města

(14/15)
21.00 Nejlepší Bakaláři
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Columbo
23.40 Případ hodného vedoucího

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Kriminálka Anděl II (14)
11.10 Helena (34)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (16)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (517)
14.10 Můj přítel Monk VIII (1, 2)
16.00 Námořní vyšetřovací službaXIV (12)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (17)
18.50 Hospoda (35)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 2Bobule

Komedie (ČR, 2009)
22.20 Teror

Thriller (USA, 2011)
0.05 Odložené případy IV
0.45 Můj přítel Monk VIII (1, 2)
2.15 Námořní vyšetřovací službaXIV (12)
3.25 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy II (5)
6.45 My Little Pony VII (22)
7.25 M.A.S.H (182)
8.15 M.A.S.H (183)
8.55 M.A.S.H (184)
9.25 Policie v akci
10.20 Ach, ten můj šéf! 3

Romantický film (N, 2013)
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (25)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy XI (2)
14.25 Komisař Rex II (14)
15.30 Komisař Rex II (15)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Slunce, seno a pár facek

Filmová komedie (ČR, 1989)
22.40 Policajt v Beverly Hills

Akční komedie (USA, 1984)
0.45 Komisař Rex II (14)
1.50 Komisař Rex II (15)
2.50 Doktor z hor: Nové příběhy XI (2)
3.50 Prostřeno!
4.45 Šéf na grilu

středa 14. srpna 2019

ČT1
6.00 Příběhy slavných... Ilja Prachař 6.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 Všechno, co mám ráda v létě
(6/8) 10.15 Klec 10.25 Malý pitaval
z velkého města (13/15) 11.30
Tajemství proutěného košíku (13/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (28)
13.20 Poslední šance
14.40 Štěstí
15.00 Columbo
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.35 Nemocnice na kraji města (18/20)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Doktorka Fosterová II (5/5)
23.30 Případy detektiva Murdocha X
0.15 AZ-kvíz

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Kriminálka Anděl II (12)
11.10 Helena (32)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (14)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (515)
14.05 Můj přítel Monk VII (13, 14)
16.00 Námořní vyšetřovací službaXIV (10)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (15)
18.50 Hospoda (33)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl II (13)
21.30 Comeback
22.00 Comeback
22.35 Smrtonosná zbraň II (13)
23.30 Beze stopy IV (2)
0.25 Můj přítel Monk VII (13, 14)
1.55 Námořní vyšetřovací službaXIV (10)
2.35 Krok za krokem II (15)

Prima
6.15 Astro Boy II (3)
6.45 My Little Pony VII (20)
7.25 M.A.S.H (178)
8.15 M.A.S.H (179)
8.55 M.A.S.H (180)
9.25 Policie v akci
10.20 Ach, ten můj šéf! 1

Romantický film (N, 2009)
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (23)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy X (16)
14.25 Komisař Rex II (10)
15.30 Komisař Rex II (11)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Návštěvníci 3: Revoluce

Komedie (Fr., 2016). Hrají
J. Reno, Ch. Clavier, F. Dubosc

22.35 Show Jana Krause
23.45 Policie v akci
0.45 Komisař Rex II (10)
1.45 Komisař Rex II (11)
2.45 Doktor z hor: Nové příběhy X (16)
3.45 Prostřeno!

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Kriminálka Anděl II (13)
11.10 Helena (33)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Krok za krokem II (15)
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (516)
14.15 Můj přítel Monk VII (15, 16)
16.05 Námořní vyšetřovací služba XIV (11)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (16)
18.50 Hospoda (34)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Kriminálka Anděl II (14)
21.30 Milenky (9, 10)
23.45 Odložené případy
0.40 Můj přítel Monk VII (15, 16)
2.15 Námořní vyšetřovací služba XIV (11)
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (516)
4.55 Novashopping

Prima
6.15 Astro Boy II (4)
6.45 My Little Pony VII (21)
7.25 M.A.S.H (180)
8.15 M.A.S.H (181)
8.55 M.A.S.H (182)
9.25 Policie v akci
10.20 Ach, ten můj šéf! 2

Romantický film (N, 2011)
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (24)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy XI (1)
14.25 Komisař Rex II (12)
15.30 Komisař Rex II (13)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Vraždy v Brokenwoodu II (3)

Úlovek dne. Krimiseriál
(N. Zél., 2015)

22.20 Ano, šéfe!
23.25 Policie v akci
0.20 Komisař Rex II (12)
1.25 Komisař Rex II (13)
2.25 Doktor z hor: Nové příběhy XI (1)
3.30 Prostřeno!

Nova Cinema
5.30 Můj přítel Monk VII (11, 12) 7.20 Sue Thomas:
Agentka FBI II (11-13) 10.45 Policejní akademie 5:
Nasazení: Miami Beach 13.00 Strom v srdci 14.50
Letopisy Narnie: Princ Kaspian 17.35 Sherlock
Holmes 20.00 Manželství na kšeft, drama (USA,
2013) 21.35 Rocker, komedie (USA, 2001) 23.40
Riziko, krimifilm (USA, 2000)

Prima cool
12.20 Futurama X (11) 12.50 Simpsonovi XIX (1-4)
14.45 Teorie velkého třesku IV (15, 16) 15.40
Futurama X (12) 16.00 Americký chopper III (24)
17.00 Top Gear 2008 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XIX (5-8) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku IV (17-19) 21.40 Kurz
sebeovládání (27) 22.10 Teorie velkého třesku IV
(20) 22.35Partička 23.15Americký chopper III (24)

Prima Max
6.10 My Little Pony VII (19) 6.35 Astro Boy II (2)
7.05 Velké zprávy 8.10 Vítejte doma III (26, 27)
10.05 Let Fénixe 12.30 Harry Price: Krotitel duchů
14.20 Hobit: Neočekávaná cesta 18.05 Kurz pro
nevěsty, romantický film (USA, 2017) 20.00 Pelé:
Zrození legendy, životopisné drama (USA, 2016)
22.20 Tichý experiment, horor (USA/VB, 2014)
0.25 Krvavá dimenze, sci-fi thriller (USA, 2010)

Nova Cinema
5.55 Sue Thomas: Agentka FBI II (13-14) 8.40 Můj
přítel delfín 2 11.05 Řeka 14.05 Sherlock Holmes
16.30 Manželství na kšeft, drama (USA, 2013)
18.10Bobule, komedie (ČR, 2008) 20.00Andrew –
člen naší rodiny, rodinný film (USA, 1999) 22.30
Cela, horor (USA, 2000) 0.30 Rocker, komedie
(USA, 2001)

Prima cool
11.45 Simpsonovi XIX (5- 8) 13.45 Teorie velkého
třesku IV (19, 20) 14.40 Futurama X (13) 15.10
Americký chopper III (25) 17.00 Top Gear 2009
18.05COOLfeed 18.15Simpsonovi XIX (9-12)20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie
velkého třesku IV (21) 21.55Kurz sebeovládání (28)
22.20Teorie velkého třesku IV (22) 22.50Robocop
3 0.55 Americký chopper III (25)

Prima Max
7.40 My Little Pony VII (20) 8.05 Astro Boy II (3)
8.35 Velké zprávy 9.55 Vítejte doma III (27, 28)
11.50 Old Firehand 13.50 Kurz pro nevěsty 15.50
Pelé: Zrození legendy, životopisné drama (USA,
2016) 18.10Cizíminulost, thriller (USA, 2016)20.00
Mladé víno, komedie (ČR, 1986) 22.10Nepoučitelní,
krimikomedie (USA, 2013) 0.15 Tichý experiment,
horor (USA/VB, 2014)

Nova Cinema
8.00 Liga spravedlivých: V pasti času 8.55 Michael
11.25 Wyatt Earp 15.00 Teleshopping 15.35
Andrew – člen naší rodiny, rodinný film (USA, 1999)
18.00 Gremlins 2: Nová generace, fantasy komedie
(USA, 1990) 20.00 Robinsonovi, animovaný film
(USA, 2007) 21.50 Mafiáni, drama (USA, 1990)
0.35 Projekt X, komedie (USA, 2012)

Prima cool
7.50 Špinavá práce III (5) 9.10Americký chopper III
(25) 11.10 Autosalon 12.20 Futurama X (13) 12.45
Simpsonovi XIX (9-12) 14.40 Teorie velkého třesku
IV (21, 22) 15.40 Futurama (1) 16.00 Americký
chopper IV (1) 17.00 Top Gear 2009 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XIX (13-16) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 X-Men 22.20 Tygr
lidožrout 0.15 Americký chopper IV (1)

Prima Max
7.40 My Little Pony VII (21) 8.10 Astro Boy II (4)
8.35 Velké zprávy 10.05 Vítejte doma III (28, 29)
11.55 Dobrodruzi z velkoměsta14.20 Cizí minulost
16.15 Z celého srdce 18.10 Vyhoď máti z vlaku,
komedie (USA, 1987) 20.00 Breakheartský
průsmyk, dobrodružný film (USA, 1975) 22.05 Boj
oHedvábnou stezku, dobrodružný film (Čína, 2015)
0.15 Nepoučitelní, krimikomedie (USA, 2013)

čtvrtek 15. srpna 2019

pátek 16. srpna 2019

ČT1
6.00 O ptáku Ohniváku 6.45 Pytel 6.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 O stříbrném a zlatém vajíčku
10.30 Nemocnice na kraji města
(18/20) 11.30My z konce světa (2/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (30)
13.25 Anynka a čert
14.00 Osudná smyčka
15.05 Neobyčejné životy
16.05 To je vražda, napsala VI
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Toulavá kamera – Za rodinným

stříbrem (6/8)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Kouzla králů

Pohádka (ČR, 2008)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Hercule Poirot
23.25 Případy detektiva Murdocha X
0.10 Doktorka Fosterová II (5/5)

ČT1
6.00 Příběhy slavných... Pavel Novák 6.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.50 Hádání s Hadovkou 10.30
Hříšní lidé města pražského (10)
11.30 My z konce světa (1/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (29)
13.25 Všechno, comám ráda v létě (6/8)
13.50 Pytel
14.05 Jestřábí věž

Dobrodružné drama (ČR, 1984)
15.30 Všechnopárty
16.10 To je vražda, napsala VI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkého města

(14/15)
21.00 Nejlepší Bakaláři
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Columbo
23.40 Případ hodného vedoucího

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.50 Novashopping
9.05 Rodinné případy
10.00 Kriminálka Anděl II (14)
11.10 Helena (34)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem II (16)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (517)
14.10 Můj přítel Monk VIII (1, 2)
16.00 Námořní vyšetřovací službaXIV (12)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.20 Co na to Češi
18.20 Krok za krokem II (17)
18.50 Hospoda (35)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 2Bobule

Komedie (ČR, 2009)
22.20 Teror

Thriller (USA, 2011)
0.05 Odložené případy IV
0.45 Můj přítel Monk VIII (1, 2)
2.15 Námořní vyšetřovací službaXIV (12)
3.25 Co na to Češi

Prima
6.15 Astro Boy II (5)
6.45 My Little Pony VII (22)
7.25 M.A.S.H (182)
8.15 M.A.S.H (183)
8.55 M.A.S.H (184)
9.25 Policie v akci
10.20 Ach, ten můj šéf! 3

Romantický film (N, 2013)
12.15 Polední zprávy
12.25 Policie Hamburk VI (25)
13.25 Doktor z hor: Nové příběhy XI (2)
14.25 Komisař Rex II (14)
15.30 Komisař Rex II (15)
16.30 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Slunce, seno a pár facek

Filmová komedie (ČR, 1989)
22.40 Policajt v Beverly Hills

Akční komedie (USA, 1984)
0.45 Komisař Rex II (14)
1.50 Komisař Rex II (15)
2.50 Doktor z hor: Nové příběhy XI (2)
3.50 Prostřeno!
4.45 Šéf na grilu
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RADEK LATISLAV

CHRUDIM | Elitní 43. výsadkový pra-
por v Chrudimi se příští rok rozroste na
armádní pluk. Podle velitele nově vznik-
lého organizačního jádra výsadkového
pluku Ivo Zelinky se ve světě za posled-
ních pět let radikálně změnila bezpeč-
nostní situace.

„V roce 2014 došlo k anexi Krymu,
stále pokračuje konflikt na východě
Ukrajiny a v roce 2015 nastala migrační
krize,“ připomíná Ivo Zelinka s tím, že
česká armáda nemá v extrémně krát-

kém čase schopnost adekvátně reagovat
na hrozby. Síla okamžité reakce Armá-
dy České republiky se má naplno rozjet
v roce 2026. „Stovky výsadkářů budou
schopny reagovat v řádu hodin,“ řekl
Zelinka. Výsadkáři chrudimského plu-
ku mají plnit deset doktrinálních úkolů,
jako je vzdušně-výsadková činnost, ope-
race v týlu nepřítele, přepadové operace
nebo úkoly spojené s přepravou obyva-
tel ohrožených válečným konfliktem
nebo přírodní katastrofou.

Výsadkový pluk oficiálně vznikne

příští rok v říjnu a bude mít počáteční
operační schopnost. Do plné operační
schopnosti bude připraven ne později
než za sedm let. Pluk se z 800 lidí rozros-
te na dvojnásobek. S jeho rozvojem je
spjata modernizace kasáren kpt. Jaroše,
která spočívá ve výstavbě nových objek-
tů a rekonstrukci těch stávajících.

„Současný areál byl navržen pro pra-
por stavebního vojska Československé
lidové armády. Travnaté letiště svojí in-
frastrukturou, kterou využívá jak armá-
da, tak civilní aeroklub, odpovídá době
svého vzniku, tedy 30. letům 20. stole-
tí,“ dodal Ivo Zelinka. První stavební
úpravy budou zahájeny už na konci le-
tošního roku. V kasárnách rozšíří a zmo-
dernizují štáb, hangáry, kuchyně, vysta-
věna bude nová ekologická myčka nebo
parkovací dům. Naplánován je i zcela
nový vjezd do areálu, od kterého si armá-
da slibuje, že bude více bezpečný než
ten stávající. U letiště vznikne také ar-
mádní tunelová střelnice. „Měla by být
modelovou pro zbytek armády z hledis-
ka tunelových střelnic. Budeme první
posádkou, která ji bude mít,“ sdělil veli-
tel organizačního jádra výsadkového
pluku. Na již rozjeté plány spojené s pře-
chodem z praporu na pluk má armáda
připraveno 200 milionů korun.

A peníze do Chrudimi potečou zřej-
mě i v dalších letech. Kolem roku 2025
by mělo u kasáren vzniknout nové spor-
toviště s atletickým oválem nebo spor-
tovní hala s kapacitou 250 diváků. Za
předem dohodnutých podmínek by moh-
lo sloužit veřejnosti. Vojáci mají v plá-
nu v areálu vystavět také nové muzeum
výsadkových vojsk nebo venkovní par-
koviště s kapacitou 100 vozidel.

Pro nové záměry bude muset armáda
odkoupit dalších pět hektarů pozemků,
které vlastní chrudimská arcidiecéze.

Chrudimští výsadkáři při cvičení. FOTO | RADEK KALHOUS

Elitní výsadkový prapor
v Chrudimi od příštího
roku po povýšení na pluk
rozšíří areál kasáren.

„ Stovky
výsadkářů

budou schopny
reagovat v řádu hodin,“
vysvětlil velitel pluku.

Pluk se rozroste
na dvojnásobek



ZEMĚ ŽIVITELKA
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

J. Boreckého 747 - sídliště Vltava, České Budějovice 370 11, Tel.: 386 352 416, 724 599 349-350, prodej@autostart-isuzu.cz
AUTOSTART ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o. www.autostart-isuzu.cz

Poslední dva vozy z limitované
edice D-MAX Edition SPORT

Tato limitovaná edice obsahuje ZDARMA výbavu: Metalická barva - Navigační systém PIONEER - Integrované
Mediacentrum - Zadní couvací kamera - ALU disky 18“ Fucco Black - Boční nášlapy v barvě Gun metallic - Ochranná
trubka podvozku - Tlumič zadních výklopných dveří - Sada textilních rohoží - Ochrana nákladové plochy

Ceníková cena:
904.817,- Kč bez DPH

AKČNÍ CENA:
777.700,- Kč bez DPH

INZERCE

Bude Živitelka
opět rekordní?

Druhá polovina srpna je
v Českých Budějovicích
tradičně spojena
s výstavou Země
živitelka. Areál
výstaviště zaplní
zemědělské stroje
nejrůznějšího charakteru
od kombajnů až po
traktory. Stáje na
předvadišti budou patřit
chovům skotu, prasat
nebo koní. Pivovarskou
zahradu rozezní kapely,
které budou bavit
návštěvníky po šest dní.
V loňském roce
navštívilo
nejvýznamnější
agrosalon v Česku
rekordních 115 697
návštěvníků. „Tento
výsledek nás velmi mile
překvapil, ale zároveň je
to také závazek do
příštího ročníku.
Děkujeme návštěvníkům
a vystavovatelům
a věříme, že si letošní
ročník Země živitelky
užili,“ řekl minulý rok šéf
výstaviště Mojmír
Severin. Kolik lidí si
užije ten letošní?
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LUDMILA MLSOVÁ

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Nejvýkonnější
traktory. Jejich subtilní historičtí předci,
ale také zemědělská verze letounu L-60
Brigadýr, který byl předchůdcem legen-
dárního Čmeláka. Urostlí plemenní hřeb-
ci i nejmenší evropské plemeno skotu.
Novinky ze světa zemědělské techniky
i kvalitní regionální potraviny. Nabitý
hudební program v Pivovarské zahradě
a zážitkový farmářský svět pro děti.

I tato lákadla nabídne 46. ročník šesti-
denního mezinárodního agrosalonu
Země živitelka v Českých Budějovi-
cích, který začíná na výstavišti ve čtvr-
tek 22. srpna.

Letošním podtitulem největšího a nej-

významnějšího agrosalonu svého typu
zaměřujícího se na zemědělský sektor
napříč všemi jeho obory v České republi-
ce a na Slovensku je slogan Výzvy čes-
kého zemědělství. „Pro běžné lidi je vý-
znam zemědělství jako role zahradníka
v krajině. A chceme, aby zemědělci kra-
jinu ovlivňovali pozitivně. Týká se to
především eroze půdy a vody. Není to
problém měst, kde voda z kohoutku
teče, ale je to problém vesnic, kde jsou
lidé závislí na studnách, z nichž voda
mizí,“ uvedl Mojmír Severin, ředitel spo-
lečnosti Výstaviště České Budějovice.

Tradičně je na Zemi živitelce zastou-
pena zemědělská technika a služby pro
zemědělství, rostlinná a živočišná výro-
ba, technologie, lesní a vodní hospodář-
ství, ekologické zemědělství, myslivci,
rybáři, včelaři i drobní chovatelé. Jed-
notlivé zemědělské obory jsou prezento-
vány napříč celým areálem, mají své pa-
vilony i svůj vlastní program.

„Konec srpna je pro všechny země-
dělce oslavou a svátkem sklizně. V so-
botu proto společně oslavíme Národní
dožínky. Nechybí ani tradiční soutěž
o nejlepší dožínkový věnec,“ pozvala
mluvčí výstaviště Michaela Čeňková.

AGRO bLATNá a.s. Je VÍCe JAK ČTyŘICeT LeT PARTNeReM PODNIKŮ
zeMěDěLsKé PRVOVýROby V JIhOzáPADNÍCh ČeCháCh.

Hlavní aktivitou je nákup, skladování a prodej průmyslových
hnojiv a to ve střediscích Lnáře a Rokycany s kapacitou skladů:

Tuhá PRŮMysLOVá hNOJIVA 14 000 TuN
KAPALNá PRŮMysLOVá hNOJIVA 3 500 TuN

VáPeNATá hNOJIVA 1 200 TuN
Další významnou oblastí, kterou se zabýváme je prodej

a doprava pohonných hmot, včetně provozování veřejné čerpací stanice.
Zabýváme se též nákupem, skladováním a následným prodejem obilovin a olejnin.

Dodáváme také úplný sortiment přípravků na ochranu rostlin
a poskytujeme poradenskou službu v ochraně polních plodin.

V oblasti služeb provádíme nákladní dopravu, rozmetání průmyslových
a vápenatých hnojiv, chlévské mrvy, chemickou ochranu rostlin.
AGRO Blatná a.s. je držitelem certifikátu ISCC –EU – udržitelnost

biopaliv a GMP+ - obchodování a doprava krmiv.

AGRO blatná a.s.
Lnáře 147 PsČ 387 42

e-mail: info@agroblatna.cz
Telefon: 383495220
www.agroblatna.cz

Země živitelka je tradiční lákadlo také pro děti, které si mohou vyzkoušet,
jak se sedí v nejrůznějších zemědělských strojích. FOTO | MAFRA

INZERCE

Letošní Země živitelka ukáže
Mezinárodní agrosalon
Země živitelka se letos
otevře na budějovickém
výstavišti od 22. do 27.
srpna. Zemědělci tu opět
oslaví i národní dožínky.
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INZERCE

Největší část patnáctihektarového vý-
stavního areálu je věnována zeměděl-
ské technice. Návštěvníci si ji mohou
prohlédnout především na hlavních tra-
sách a také v pavilonu Z. K vidění bude
spousta strojů – od přepravníků balíků
slámy, sena a senáže přes secí stroje či
stájové nakladače až po pícninářskou,
transportní a lesní techniku.

Samostatnou kapitolou jsou traktory.
Lidé na agrosalonu uvidí i unikátní čtyř-
pásový kloubový traktor Case IH Quad-
trac 620 s přeplňovaným vznětovým
motorem o objemu 12,9 litru a maximál-
ním výkonem s navýšením 692 koní.
Jeho výrobci myslí i na ekologii, nejno-
vější generace motorů těchto traktorů
má nové patentované technologie řeše-
ní emisí výfukových plynů. V porovná-
ní s nimi vypadají historické subtilní
traktory Svoboda DK 12, Lanz Buldog
HM – 8 a Zetor 3017, které si mohou pří-
chozí na Živitelce také prohlédnout,
jako dětské hračky.

„Dalším lákadlem, které se nám poda-
řilo letos na agrosalon dostat, je země-
dělská verze známého letounu L-60 Bri-
gadýr z Leteckého muzea Kbely. Briga-
dýr je předchůdcem legendárního práš-

kovacího letadla Čmelák, které tu přistá-
lo při loňském agrosalonu,“ popsala
Čeňková.

Mezi technickými novinkami uvidí
návštěvníci na budějovickém výstavišti
poprvé i projekt Chytrý kurník, který je
alternativou pro klecový chov slepic.
Cílí na zjednodušení domácího chovu
drůbeže a jeho následné rozšíření, cho-
vatelé tu najdou automatická kurníková
dvířka v různých velikostech i samoo-
tevírací dvířka, která nepotřebují napáje-
ní a natahují se mechanicky.

Mezi nejobdivovanější část agrosalo-
nu patří předvadiště hospodářských zví-
řat, kde se uskuteční po celou otvírací
dobu bohatý program. Lidé tu uvidí
mimo jiné i plemenné hřebce Zemské-
ho hřebčince Písek. Novinkou na Živi-
telce bude čtverylka chladnokrevných
hřebců pod sedlem. Překvapení slibují
vystavovatelé u společné skokové ukáz-
ky pony a minihorse, budou tu i ukázky
hipoterapie.

„Největším lákadlem je nejmenší ev-
ropské plemeno skotu Dexter. Poprvé je
přivezl do České republiky z Dánska
Karel Roden, který je tu také předve-
de,“ řekla Čeňková.

Pavilon T1 je při agrosalonu záze-
mím pro české výrobce nabízející kvalit-
ní tuzemské potraviny za zvýhodněné
ceny. Lidé tu najdou i vinaře, zeměděl-
ské instituce a firmy, které doplňují ex-
pozice jednotlivých českých krajů a po-
skytují příchozím odborné informace.

Součástí Země živitelky je Dětský ze-
mědělský svět, který představuje inter-
aktivního průvodce pro malé i velké ná-
vštěvníky. Zemědělstvím provede i na-
učná stezka s devíti stanovišti napříč
obory. Závěr naučné stezky bude v hale
u zvířat, kde si příchozí mohou na stán-
ku Zemědělství žije! v předsálí zasoutě-
žit v poznávání semen, sušených plo-
din, ale i zvířat a zemědělské techniky
či vyzkoušet dojení na trenažéru.

Slavnostní zahájení 46. ročníku mezi-
národního agrosalonu začne 22. srpna
v Pivovarské zahradě, kde budou po ce-
lou dobu výstavy vyhrávat především
dechovky. Výstaviště bude otevřeno
denně od 9 do 18 hodin, v úterý 27. srp-
na agrosalon skončí v 17 hodin. Plné
vstupné vyjde na 160 korun, v předpro-
deji na 130, zlevněné stojí 90/70 korun
a rodinnou vstupenku lze pořídit na mís-
tě za 340 a online za 280 korun.

www.zarubafood.cz

Náš stánek na výstavě
ZEMĚ ŽIVITELKA
najdete v pavilonu T,
expozice značky KLASA

Výběr z programu v
Pivovarské zahradě
Čtvrtek 22. srpna
10.00 Slavnostní zahájení 46.
ročníku Země živitelky
10.45 Doubravanka
14.45 Slavnostní předávání cen
a certifikátů
Pátek 23. srpna
10.00–12.00 Budvarka
12.00–14.00 Úhlavanka
15.00–17.00 Babouci
Sobota 24. srpna
10.00 Slavnostní zahájení
Národních dožínek
11.20–11.30 Soutěž s časopisem
Zemědělec
Neděle 25. srpna
10.00–13.30 Muzika bez kapelníka
14.00–17.00 Otavanka
Pondělí 26. srpna
10.00–17.00 Jižani
Úterý 27. srpna
10.00–17.00 Babouci
Kompletní program výstavy
najdete na webu www.vcb.cz

výzvy českého zemědělství
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DAVID NEBOR

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Zná to každý,
kdo opečovává vlastní zahradu. Jednou
za čas musí vyvézt z garáže svou sekač-
ku, aby mu tráva na pozemku nepřerost-
la. Už při výběru zahradní techniky by
se však lidé měli zamyslet nad tím, co je-
jich zahrádka potřebuje, aby koupili
správně. Bude jim stačit na velikost je-
jich pozemku a stačí výkon, který daná
sekačka má?

„Na jaře se hojně kupují například za-
hradní traktory, na podzim zase pily.
Bubnové sekačky na vysokou trávu shá-
nějí zahradníci hlavně uprostřed travní
sezony. Po klasických sekačkách je po-
ptávka od dubna do srpna,“ mluví ze
zkušenosti Petr Cába, který se věnuje
prodeji zahradní techniky v českobudě-
jovické firmě CB Proles.

Podle jeho slov se poptávka za posled-
ní léta proměnila. Dříve zákazníci shá-
něli spíše levnější sekačky v ceně okolo
pěti tisíc korun, nyní si však raději při-
plácejí za kvalitnější stroje.

Dražší sekačky mají výkonnější mo-
tor a svou konstrukcí jsou odolnější.
Disponují většinou i pohonem kol.
Buď má stroj možnost jen jedné rych-
losti, u jiných se však dá postupně při-
dávat. Petr Cába prodává sekačky a jinou zahradní techniku v Českých Budějovicích. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Svou funkci splní každá
sekačka. Podle prodejce
zahradní a lesní techniky
Petra Cáby z Českých
Budějovic převažuje
zájem o dražší stroje.
Lidé se často ptají i na
strunové ruční vyžínače.
Podceňovat by neměli
pravidelný servis.

VDOBĚVÝSTAVYZEMĚŽIVITELKA
NAJDETENÁŠ STÁNEKVPAVILONUB1

Rádi vás přivítáme také na pobočce:
Lidická 2331/6a (Piano), České Budějovice

387 783 110 zhovorkova@vozp.cz

Přijďte se seznámit s naší nabídkou špičkových zdravotních služeb
a nejlepších preventivních programů.

PŘIDEJTE SE KNÁM, ČASMÁTEDO30. ZÁŘÍ

INZERCE

Levnější, nebo dražší sekačku?
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www.otherm.cz

Přes 20 let zkušeností
na trhu s otvorovými
výplněmi

Největší výrobce oken
a dveří na jihu Čech

NOVĚ OTEVŘENÁ vzorkovna Tábor, Křižíkovo náměstí, tel.: 725 718 658

České Budějovice
Lidická 2118, tel.: 606 726 766

INZERCE

„Každému totiž při práci vyhovuje
jiné tempo chůze a tato funkce mu umož-
ní si pohon přizpůsobit podle sebe. Roz-
díl je také v tom, že když se s jednorych-
lostní sekačkou vyjede na přerostlý tráv-
ník, nemusí stíhat sekat a začne se tak-
zvaně dusit. V takovém případě je lepší
pohon vypnout a tlačit. Ale druhý typ
nám umožňuje plynule volit rychlost po-
jezdu,“ vysvětluje Cába.

Dražší sekačky nabízejí i různé vy-
chytávky. Taková spojka nože dokáže
sečení velmi usnadnit. Díky ní můžete

zapnout motor, aniž by se břitva začala
točit. To zahradník udělá až následně,
a když pak chce třeba vysypat koš, ne-
musí vypínat celou sekačku, ale zase
pouze nůž. Nedochází tak k zbytečné-
mu opakovanému vypínání a zapínaní
motoru.

Poctivou práci však dokáže odvést
i levnější stroj. Základní sekačky se
dnes pohybují kolem sedmi tisíc korun.
I u nich však může dojít k problému
s příliš vysokou trávou. Tu trvá posekat
mnohem déle, to kvůli slabšímu moto-
ru. „Ten, kdo jezdí jednou za tři neděle
na chalupu upravit trávník, by měl zvá-
žit sekačku s vyšším výkonem, aby to
zvládl,“ radí prodejce. Samozřejmostí

je u levnějších sekaček absence pohonu
kol a trávu sbírají do koše – nezvládnou
například mulčování.

Stroje na baterii chtějí
především zahrádkáři
Sekačky jsou podle slov prodejce hlav-
ním poptávaným produktem. Nemalý
zájem však je i o strunové vyžínače. Ty
se ovládají jednou rukou a dosekávají
se s nimi místa, kam sekačka nebo za-
hradní traktor nedosáhne. Na dosekáva-
ní větších ploch jsou pak vhodné křovi-
nořezy s popruhy, kterými se dají zavě-
sit na tělo. Kromě struny bývají takové
stroje vybaveny i kotoučem na rákos
a houževnatější traviny.

Petr Cába může sledovat i vývoj za-
hradní techniky. Pokrokové byly napří-
klad automatické robotické sekačky,
které zvládnout upravit plochu o 500 až
5 000 metrech trávy. Výrobce Husqvar-
na první podobný přístroj představil
před 17 lety. „U pil se změnily hlavně
jejich motory. A to z důvodu snižování
emisí. V pilách značky Husqvarna jsou
řídicí jednotky, které co nejpřijatelněji
namíchají palivo, aby uvolňovalo co
nejméně nežádoucích látek,“ popisuje
prodejce.

Trendem jsou i aku stroje na baterii.
Ty jsou prý více žádané v západních ze-
mích, u nás však prodejci také zazname-
návají zvyšující se zájem. Aku program
je dražší. A pokud chcete pořídil pilu,
která vydrží v provozu déle než půl hodi-
ny, musíte zainvestovat i 20 tisíc korun.
Výhodou je, že baterie většinou pasují
i do dalších strojů, při jejich pořizování
se tak už akumulátor kupovat nemusí.
„Aku stroje jsou však určeny především
zahrádkářům. Těžko si představit těžaře
dřeva, který by si do lesa vzal pilu toho-
to typu. Ten zůstane pochopitelně u ben-
zinové,“ ví Petr Cába z CB Proles.

Lidé využívají i servisu zahradní tech-
niky. Základní údržba obnáší výměnu
oleje nebo kontrolu vzduchového filtru

a jeho případné vyčištění nebo výměnu.
Klíčové je nabroušení a vyvážení nože.
Ten totiž může být nejen tupý, ale i ne-
rovnoměrně opotřebený. Jeho nevyváže-
nost pak může sekačce přivodit problé-
my. Prodejce doporučuje odvézt stroj
k servisu každoročně, třeba před začát-
kem travní sezony.

„Jednou z nejčastějších potíží bývá
závadné palivo. Majitelé ho někdy ne-
chají v sekačce přes zimu, a na jaře ji ne-
mohou nastartovat. Paliva obsahují stá-
le více biosložek, díky nimž se po čase
kazí. Proto je důležité plnit stroje čers-
tvým palivem,“ podotýká Cába, podle
kterého je v současné době trendem
vlastnit menší zahradu, než tomu bylo
před několika lety.

Každý má rád jiný druh trávníku. Někdo nechává krátce střižený, jiný zase
raději vyšší. FOTO | MAFRA

Záleží i na velikosti zahrady„ Jednou
z nejčastějších

potíží bývá závadné
palivo. Majitelé ho někdy
nechají v sekačce přes
zimu, a na jaře ji
nemohou nastartovat.
Paliva obsahují stále
více biosložek, kvůli
nimž se po čase kazí.

„ Každému
vyhovuje jiné

tempo chůze a funkce
změny rychlosti mu
umožní si pohon
přizpůsobit podle sebe.
Rozdíl je také v tom, že
když se s jednorychlostní
sekačkou vyjede na
přerostlý trávník, nemusí
stíhat sekat.
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JAKUB BARTOŠ

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Nedávno tam
vystoupila oblíbená kapela Scooter a už
za dva týdny českobudějovické výsta-
viště zaplní agrosalon Země živitelka.
Když na některou z akcí zamíří ti, kteří
areál navštěvují spíše výjimečně, měli
by si ho pořádně prohlédnout. Blíží se
totiž období, kdy začne jeho výrazná
proměna, která by měla trvat osm let.
Během nich by mělo výstaviště některé
své pavilony zbourat, jiné opravit a je-
den postavit, stejně jako nový vstup
a parkoviště pro stovky aut. Jedna z možných budoucích podob přední části areálu Výstaviště. FOTO | ATELIER 111 ARCHITEKTI S.R.O.

Některé pavilony půjdou
k zemi, jiné čeká
rekonstrukce. Zároveň
vznikne nový vstup
s parkovištěm až pro
800 aut. Budějovické
výstaviště má v plánu
hodně investic.

Průběžná 85,
390 02 Tábor, Čekanice
Mobil: +420 721 181 131
E-mail: kovo@f-zavadil.cz
e-shop: www.f-zavadil.cz

Otočná vykrvovačka drůbeže
tento stroj slouží k fixaci poražené drůbeže
a k odvodu krve, toto provedení je z nerezového
materiálu, čímž splňuje hygienické normy.

Vrchní díl s kornouty je vymění podle
potřeby a velikosti drůbeže.

Nabízíme:

elektrický pařící kotel na paření drůbeže
- kotel na spařování peří drůbeže

určený pro holuby, křepelky,
kuřata, perličky, slepice, krůty,
husy a kachny buď na jeden
nebo několik kusů v závislosti
na jejich hmotnosti a velikosti.

Český kotel je vyrobený s důrazem
na bezpečnost a spolehlivost.
Nerezový kotel - rozměry kotle:
- průměr 50 cm, výška 80 cm, výkon 3 kW / 230

V + termostat s rozsahem od 5 oC do 90 oC

· malá lesní technika
· nové traktory Jinma 25 HP a 45 HP
· multifunkční nakladače Norcar

Přijďte nás navštívit na výstavu

Země živitelka
v Českých Budějovicích

22. 8. – 27. 8. 2019
na volné ploše 201

KviděNí:

NaBídKa ProNáJmumalé lesNí tecHNiKy.

www.stsprachatice.cz
www.norcar.cz

obchod@stsprachatice.cz

INZERCE

Výstaviště čekají roky plné
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Nyní pokračuje rekonstrukce inženýr-
ských sítí. V druhé polovině roku 2020
přijde na řadu oprava pavilonu Z. Po le-
tošní Zemi živitelce začne jeho rozkres
a po té příští odstartují stavební práce.
Jeho vnější podoba zmizí a objekt dosta-
ne novou, která bude navazovat na ved-
lejší pavilon T1.
Změn se dočkají i další stavby v areá-

lu. „Na základě analýzy architektů jsme
si vybrali objekty, které budeme rekon-
struovat. Rádi bychom jim navrátili po-
dobu tehdejší doby za využití součas-
ných technologií. Nicméně pavilony,
které pro nás nemají význam, během le-
tošního roku nebo na začátku příštího
zbouráme,“ ujistil ředitel českobudějo-
vického výstaviště Mojmír Severin.
K zemi by měly jít pavilony G a M
u vjezdu z Husovy třídy, J a B4 u hlavní
cesty přes areál nebo D8 v jeho zadní
části nedaleko Teska.
„Dále projektujeme výstavbu Rybář-

ské bašty a restaurace Klas. Samotné
stavební práce mají začít podle harmo-
nogramu během roku 2020 tak, aby ne-
narušily organizační zajištění a průběh
Země živitelky,“ doplnil aktuální pro-
jekty Severin. Výstaviště pak připravu-

je novou vstupní bránu, která bude spo-
jená s nadzemními parkovišti a novým
domem. „Dlouho byla prioritou hlavně
výstavba nového pavilonu, ovšem prá-
vě technologické potřeby nás zřejmě do-
nutí k tomu, že bude nutné začít nejdří-
ve výstavbou vstupního prostoru spolu
s parkovištěm například kvůli systému
EET pro návštěvníky, zázemí pokladen
či turniketům,“ uvedl Severin.

Předpokládaný počet stání se bude
odvíjet od využití vstupního objektu
a může dosáhnout až 800 míst. Vjezd
by se měl nově posunout o několik me-
trů hlouběji do areálu. Před ním pak
vyroste parkovací dům a stavba s kan-
celářemi a administrativním zázemím
výstaviště. Hodnota investice bude zá-
viset na technologickém vybavení, ale
zatím se počítá s částkou nejméně 150
milionů korun. Přesný termín nyní na
výstavišti domlouvají. Na stavební prá-
ce je potřeba 10 měsíců a znovu je dů-
ležité, aby nenarušily Živitelku. Vý-

stavba nového pavilonu v první polovi-
ně areálu by následovala po dokončení
vjezdu.
V ideálním případě by měly všechny

investice vyjít na zhruba 300 milionů
korun. Výstaviště zaplatí asi třetinu ná-
kladů, zbytek pokryje bankovní úvěr.
Na stole je také projekt Science Cen-

tra, které by mohlo vzniknout ve spolu-
práci s Jihočeským krajem a městem.
Vyrůst by mělo u křižovatky Husovy tří-
dy a hlavního tahu Na Dlouhé louce.
Záleží ale na radnici a kraji. „Ve spo-

lupráci s Českými Budějovicemi
vznikne studie, která nám odpoví na
to, jestli je projekt pro region přínos-
ný. Jde o celkovou podporu technické-
ho vzdělání v kraji a Science Centrum
je jedním z bodů,“ oznámil náměstek
hejtmanky Josef Knot s tím, že studie
vyjde na milion korun a kraj s městem
ji zaplatí napůl.
Zástupci obou stran se byli podívat

na VIDA! science centrum v Brně, kde
zjišťovali náklady. Podle předběžných
čísel by podobná stavba v Budějovicích
vyšla na řádově stovky milionů korun
a provozní ztráta by byla v desítkáchmi-
lionů. Proto bude projekt možná příliš

velkým soustem. Na rozdíl od Brna,
kde pomohla velká dotace, totiž tady ta-
ková možnost již není.
Nejbližší nejvýznamnější akcí na vý-

stavišti bude mezinárodní agrosalon
Země živitelka, který se uskuteční od
22. do 27. srpna. Na 46. ročníku se před-
staví přes 560 vystavovatelů z více než
20 zemí. Loni akci navštívilo bezmála
116 tisíc lidí, což je nejvíc za posled-
ních 14 let.
„Letos pokračujeme v tom, že po-

souváme odbornost celé výstavy.
Podtitulem je ‚výzva českého zeměděl-
ství‘. Naším cílem je vystupňovat té-
mata jako environment, tedy vztah ze-
mědělství vůči životnímu prostředí,
a soustředit se na propagaci českých
potravin. Již nyní můžu naznačit, že
téma domácí potravinářské produkce
se nám bude prolínat i v rámci jiných
připravovaných akcí, například na pod-
zim v rámci nové výstavy Gastro Pro-
dukt, která se stane součástí již tradič-
ního Gastrofestu. Naší snahou není
bezhlavé rozšiřování počtu akcí bě-
hem roku. Chceme dál brát zřetel na je-
jich ziskovost a přínos pro nás,“ dodal
Severin.

10%

VýstaVní
sleVa!

Sleva platí při objednání i na našich prodejnách:
• DUPI v pasáži supermarketu TERNO • DUPI Kamna, krby

Rudolfovská 64, České Budějovice • DUPI Chlum u Třeboně
• tel.: 777 109 585 •

Zveme Vás na návštěvu našeho stánku
na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA 2019
na ploše č. 312 u boční brány č. 3.
Zastoupení firmy KVS MORAVIA.

5 pavilonů by mělo jít
k zemi v areálu
budějovického výstaviště.

INZERCE

změn. Pavilony půjdou k zemi
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LUDMILA MLSOVÁ

OKROUHLÁ RADOUŇ | Na louku při-
chází tmavovlasý muž a jeho rázný hlas
rozezní okolí. „Holky, pojďte! Julčo,
Káčo, Elí! Julčo, pojď mi dát pusinku!“
volá směrem ke stáji.

A vzápětí se k němu začíná sbíhat ne-
všední stádo koz. Dospělá zvířata i kůzla-
ta vysoko a hrdě nesou hlavu, mají mand-
lové oči, výrazný vyklenutý nos a svislé
dlouhé uši. Přitom v celé ohradě neuvidí-
te dva stejně vybarvené jedince, jejich
krátká a jemná srst má různé odstíny od
bílé přes krémovou a kaštanovou až po
černou a řada z nich je strakatá. Jsou to
anglonubijské kozy, které se v České re-
publice začaly chovat teprve před 12

lety. „Dokud se kůzle nenarodí, nevíte,
jakou bude mít barvu. U české kozy je
standard, že bílá bude pořád bílá a hnědá
pořád hnědá, ale u anglonubijských koz
to neplatí,“ říká Jan Bareš, majitel Kozí-
na Na Samotách v Okrouhlé Radouni na
Jindřichohradecku.

Jedno z nejvyšších plemen koz, které
mohou vážit v dobré kondici i sto kilo-
gramů a kozel ještě o dvacet kilo víc, za-
čal s ženou Jiřinou chovat v roce 2010.
Dnes mají 80 anglonubijských koz, kte-
ré jsou považované za inteligentní aris-
tokraty.

Nechtějí si umokřit nohy po dešti,
v zimě jim musí ve sněhu prohrnovat
cestičky, protože jinak ze stáje nevy-
jdou. Ale když už jsou na pastvině, do-
kážou se samy ubránit před nebezpe-
čím. „Vetřelce by utloukly. Když do
ohrady vlezl zdivočelý pes, nacpaly ho
do kouta a držely ho tak dlouho, dokud
jsem ho neodchytl,“ líčí 48letý Bareš.

Dřív choval bílé a hnědé kozy. „Pro
tyto jsme se rozhodli proto, že to jsou
úplně jiná zvířata, než je člověk zvyklý,
a hlavně kvůli jejich mléku. Na první
ochutnání nepoznáte, že to je kozí mlé-

ko, mockrát jsme byli obviněni, že
máme někde schovanou krávu. Je nej-
blíž podobné mateřskému mléku člově-
ka, má vysoký obsah tuku a bílkovin
a je typické tím, že nemá tradiční kozí
zápach a příchuť,“ vysvětluje.

Právě díky tomu ho vyhledávají
lidé, kteří mají problémy s konzumací
kravského mléka, ale zároveň je ideál-
ní pro výrobu sýrů a dalších mléčných
výrobků. V registrované mlékárně Ko-
zína Na Samotách jich vyrábějí 20 dru-
hů a letos se přihlásili do soutěže o re-
gionální značku kvality Chutná hezky.
Jihočesky.

Při vyhlášení výsledků si Jan Bareš
odvezl rovnou dvě ocenění za 1. mís-
to. Porotcům zachutnal jeho sýr fran-
couzského typu Popelák a kozí mléč-
ný karamel Cajeta. „Pro nás je to
ohromná věc. Nedělal jsem si velké na-
děje. Ale fakt je, že třeba s Popelákem
jsem experimentoval sedm let, než
jsem byl spokojený s výsledkem. Jed-
nou jsem ochutnal ve Francii originál
a řekl jsem, tohle chci umět dělat, pro-
tože na to máme surovinu,“ popisuje
Bareš.

Netradiční karamel zase vyrábí podle
mexického vzoru. Od přátel dostal kovo-
vou plechovku s etiketou kozy, a když ji
otevřel, byla v ní taková dobrota, že si
předsevzal, že to musí zvládnout vyro-
bit taky.

Před narozením nikdy není jisté, ja-
kou barvu bude kůzle mít.

FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Mléko koz
z anglonubijského
plemene připomíná
nejvíc mateřské. Je
ideální nejen na sýry.

Netolická 414
384 02 Lhenice

Tel.:/fax: +420 388 321 280
e-mail: info@agromechanika.cz

Vyrábíme kotle
na tuhá paliVa

kotle splňují požadavky ekodesing.
Vhodné pro kotlíkové dotace.

www.agromechanika.cz

najdete nás na ploše 317
u pivovarské zahrady na hlavní trase.

Areál pily Dráchov, 392 01 Dráchov 45
Tel.: 774 131 446
Otevírací doba:
Po - Pá: 7 - 16:30 hod., So: 8 - 11hod.

Dřevoprodej
Dráchov

OBKLADOVÉ PALUBKY sleva až 10%
Podrobnosti naleznete na našich internetový stránkách
Možné další slevy:množstevní, pro podnikatele atd.

Koupíte u nás:
• Plotovky • palubky • OSB desky • hranoly • fošny • střešní latě
• široký sortiment truhlářského řeziva • spojovací materiál

Dále nabízíme:
• Sušení dřeva • hoblování a krácení

http://www.palubky-plotovky.cz

INZERCE

„Mléko nechutná jako kozí“
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LUKÁŠ MAREK

NETOLICE | Když se z mlýna v Netoli-
cích na Prachaticku ozvalo hlášení roz-
hlasu pro zaměstnance, bylo to slyšet
přes půl města. Kdo se zaposlouchal,
mohl vědět, co se tam právě děje nebo
koho shánějí. Na chléb pečený z tamní
mouky dodnes vzpomínají i v Českých
Budějovicích. „Na něj se stávaly pořád-
né fronty. Měl výbornou chuť a pecen
bez speciálních přísad vydržel několik
dní, aniž by ztvrdnul, nebo snad plesni-
věl. Většinou jsme ho ale stejně dost
rychle snědli,“ vzpomíná Marie Marta-
nová, která ho pravidelně kupovala.

Mouka už se ale v areálu, který je
v centru Netolic hned vedle náměstí, ne-
mele. Letos je to přesně deset let, kdy
odtud putovaly poslední pytle či balíč-
ky. Provoz tehdy skončil po 102 letech,
během nichž zažil období velké slávy
a rozmachu, ale i obav, že skončí. Přežil
obě světové války a v 70. letech minulé-
ho století mlýn vyhořel. Přesto vše pře-
konal.

V roce 1907 ho založil František Ku-
liš a s nucenou a dlouhou přestávkou
v době komunismu to byl rodinný pod-
nik. Kdo by čekal, že to byl klasický
mlýn s kolem a náhonem, spletl by se.
Jeho umístění v centru Netolic v Bavo-
rovské ulici nic takového neumožňova-

lo. Byl parní a poháněla ho takzvaná lo-
komobila. „Byl to mobilní parní stroj
zpravidla připojovaný řemenicí k sou-
stavě pohonů dalších jednotlivých stro-
jů,“ vysvětluje Václav Kuliš, který je
pravnukem zakladatele Františka.

Ve své době byl areál jedním z nejmo-
dernějších ve střední Evropě. Zaklada-
tel vybral místo, odkud pocházel a kde
bývalo krupařství. „Nejprve si zřídil po-
voznictví a v roce 1907 dokonce parní
mlýn. Ten se zdárně rozvíjel a prospero-
val, takže František Kuliš mohl firmu
později předat svému synu Aloisovi.
Ten rozšířil podnik ještě dál,“ píše spiso-
vatelka Jaroslava Pixová v knize Mlýny
na Zlatém potoce.

První skleněné potrubí

Alois Kuliš stihl ještě před druhou světo-
vou válkou poměrně nevídanou věc,
když zajímavým způsobem napojil fir-
mu na elektřinu. Koupil Blanický mlýn
vzdálený od Netolic 12 kilometrů, zřídil
elektrárnu a vyráběná energie mlýn ve
městě poháněla.

„Z vyprávění si vzpomínám, že si teh-
dy sbalil potřebné věci a na týden zmi-
zel. Když se vrátil, měl na úřadech vše
kompletně vyřízené a napojení nic ne-
bránilo. Tak rychle to tehdy šlo zařídit,“
vypráví Václav Kuliš. Jeho rodina tuto
oblast podnikání neopustila a dodnes
má v Netolicích pekárnu a pekařství.

Ale zpátky do minulosti. Alois Kuliš
nezavedl do mlýna pouze elektřinu, ale
jako první v Čechách se svou rodinou
nechali rozvést ve mlýně tehdy moderní
skleněné potrubí. A podnik se v mezivá-
lečném období rozšířil právě i o pekár-
nu, jejíž založení se datuje do roku

1926. Dodnes stojí v Bavorovské ulici
u náměstí hned naproti.

Dlouhé roky odtud putoval široko da-
leko chléb vyhlášený svou kvalitou.
A fungoval i v době druhé světové války
a společně s pekárnou proslul tím, že vy-
ráběl stále stejnou mouku i chleba jako
za c. a k. mocnářství a první republiky.

Nejdříve se firma podle Václava Kuli-
še jmenovala Parní mlýny Fr. Kuliš.

Jako skoro všechny další podniky
a továrny v zemi potkalo i tento po ná-
stupu komunismu znárodnění. V roce

1949 ho začlenili pod Jihočeské mlýny
České Budějovice. Do Netolic pak při-
šli i někteří další zkušení mlynáři z oko-
lí. „V 50. letech, když se začal zavírat je-
den mlýn za druhým, tu našlo práci i ně-
kolik mlynářů od Zlatého potoka, napří-
klad Jiří Bürger z Vitějovic nebo Franti-
šek Hanuš ze šipounského mlýna,“ upo-
zorňuje v knize Jaroslava Pixová.

Netolickému podniku se naštěstí za-
vření vyhnulo, ve své době totiž patřil
mezi ty velké a výkonné. Zlomový byl
ale rok 1975, kdy vyhořel. Neznamena-
lo to jeho konec, postavil se nový areál,
který už měl automatická zařízení a den-
ně semlel 120 tun obilí.

Doba komunistické vlády pak skončila
a v 90. letech začalo období restitucí, tak-
že se o majetek přihlásili také Kulišovi.
Jenže to neměli vůbec jednoduché. „Pří-
mou restituci nebylo možné uplatnit.
Mlýn doznal v mezidobí, kdy nám nepat-
řil, úprav. Příslušné orgány proto sdělily,
že vrácení není možné. Proto jsme museli
jít do privatizačního projektu a jen zčásti
bylo možné uplatnit restituční nárok. Za-
ložila se společnost s ručením omezeným
a postupně jsme vyplatili naše společní-
ky, až z toho byla opět rodinná firma,“ vy-
světluje tehdejší postup Václav Kuliš.
Mlýn jim vydali v roce 1994.

Společnost Beata ročně od zeměděl-
ců nakoupila a následně semlela kolem
26 tisíc tun obilí. Kulišovi mlýn provo-
zovali až do roku 2007. Pro to, aby jej
udrželi v chodu, ho prodali vhodnému
investorovi, který byl v dané době scho-
pen jej dále provozovat a také to slíbil.
„Avšak společnost, která mlýn převza-
la, byla pod tlakem krizového vývoje
v letech 2008 a 2009 donucena mlýn
uzavřít,“ popisuje Václav Kuliš.

Mlýn v Netolicích má své nejlepší
roky za sebou. FOTO | ARCHIV

Stoletá tradice mouky
z Netolic skončila před
deseti lety. Původně
parní mlýn je dnes
opuštěný.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA COMBI TOUR 1,6 TDI: 4,1 – 4,3 l/100 km, 108 – 111g/km

Využijte jedinečné nabídky a pořiďte si nový vůz
ŠKODA OCTAVIA COMBI TOUR 1,6 TDI již za 499 000 včetně DPH.
Akční provedení TOURVás překvapí svou výbavou, například
parkovacími senzory, systémem Front Assist, elektricky ovládanými
okny a mnohým dalším.

Více informací na čísle: 387 000 099, na e-mailu: info.cb2@porsche.cz
nebo na našich webových stránkáchwww.porsche-cb.cz.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

PORSCHE ČESKÉ BUDĚJOVICE
Okružní 2557
370 04 České Budějovice
Tel.: +420 387 000 099
www.porsche-cb.cz

ŠKODA
OCTAVIA
COMBI TOUR
1,6 TDI

Již za Kč
vč. DPH

499 000
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Když pšenici mlela lokomobila
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KOMERČNÍ PREZENTACE

MLÁKA | Zemědělská firma vznikla
transformací zemědělského družstva
v roce 1993. O samotné Minimlékárně
Mláka můžeme hovořit od 22. 8. 2013,
kdy byla slavnostně otevřena. Od pro-
since pak své výrobky začala nabízet
a rozvážet v rámci regionu.

Dokážu si představit, že od té doby
prošel váš sortiment velkými změna-
mi. Co nabízíte dnes?
Troufnu si říct, že naší největší chlou-
bou je tvaroh. 90 % výroby se tady dělá
ručně. Tvaroh se nechává v plátěných
pytlích vykapat a několikrát se překlá-
dá, aby z něj vyšlo co nejvíce přebyteč-
né syrovátky a zůstal v čisté jemné a hut-
né konzistenci. Ale myslím, že úspěch
slavíme na více frontách. Zvyšujeme
také produkci jogurtů a zákysů. Jinak sa-
mozřejmě sýry, ty nesmím opomenout.
Vyrábíme tři druhy a dva z nich mají té-
měř deset příchutí. Doufám, že díky
nim se trefíme do vkusu snad každému.

Základním kamenem úspěchu jsou
suroviny. Odkud je získáváte vy?
Mléko si vozíme z kravína tak „vzdálené-
ho“, že pro něj můžeme chodit pěšky.
Čerstvé mléko míváme každý den. Stej-
ně tak ostatní složky k ochucení výrobků
pocházejí od regionálních dodavatelů.

Kde jsou vaše výrobky k mání?

Hodně obsazené máme České Budějovi-
ce. Od menších krámků po větší řetězce.
Jako je například Makro, Jednota a od
loňska i Globus. Jednou týdně jezdíme
i do Prahy. Velkou část závozů tvoří i vý-
robny a restaurace, kam dodáváme pře-
vážně tvaroh, mléko, jogurt a máslo.

Trh si žádá novinky. Co můžete na-
bídnout zákazníkům vy?
Jakožto menší mlékárna jsme flexibilní,
co se poptávky týče. Každou chvíli vy-

mýšlíme nové příchutě. Loni jsme napří-
klad začali vyrábět broskvový zákys.
Hlavně v létě přijde vhod jako příjemné
osvěžení. V zimě jsme pro změnu do sor-
timentu zařadili jogurt Zimní pohoda (ja-
blko se skořicí a rozinkami). Reagujeme
i na rostoucí poptávku po zdravějších vě-
cech. Myslím, že jednou z hlavních sen-
zací se stal rakytník. Proto jsme letos na
jaře rozjeli výrobu jogurtu s příchutí ra-
kytníku. Pro zjemnění chutě je tam i ana-
nas. Slaví úspěch podobně jako jogurt
Zimní pohoda. Novinkou letošního roku
je zmrzlina vyrobená z našeho mléka.

A co vaše plány do budoucna?
Jako v každém podnikání je to určitě
růst. Chtěli bychom obsadit větší části
trhu a dostat se tak s našimi produkty blí-
že k lidem. Poptávka po kvalitních pro-
duktech roste a lidé více přemýšlejí nad
tím, co kupují. Do našich výrobků přidá-
váme pouze základní složky, jakými
jsou mléko, sušené mléko a kultury. Se-
znam míst, kde si můžete výrobky za-
koupit, je na www.mlekarnamlaka.cz.

SPECIÁLNÍ TÉMA

Minimlékárna Mláka rozšiřuje port-
folio výrobků. FOTO | ARCHIV

Najdete ji kousek od
Třeboně směrem na
Jindřichův Hradec. Mléko
na výrobu jogurtů, sýrů
nebo zákysů pochází
z pár metrů vzdáleného
kravína. Jak se
Minimlékárně Mláka daří,
prozradila manažerka
Hanka Sýkorová.

Obliba minimlékárny je oprávněná
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KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY

A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

1. NÁKUP produktů V AKCI

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

PO
ŘI

ĎT
E SI COOP MOBIL A NAKUPUJTE

LEVN
ĚJI

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOPmezera DATUMNÁKUPUmezera ČÍSLO
PRODEJNY (Např.: COOP 01082019 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1.8.2019 do 30.9.2019
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA
SRPEN / ZÁŘÍ 2019

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 122

BIRELL 
světlý
0,5 l

BIRELL
malina a limetkamalina a limetka

0,5 l

TUCTUCTUC
slaninaslaninaslanina
100 g100 g100 g

TUCTUC
ssýrsýrsýr

10100 g100 g100 g

UTUC TUC mini
slslaninaslaninaslanina
100 g100 g

TUC mini sýr, 100 gsýr, 100 g

TUC mini original, 100 g

TUC original, 100 g

LLBIRELL 
elopomelo
epa grep
l0,5 l

LLBIRELL 
avýpolotmavý

0,5 l

VELKO
ÝPOPOVICKÝ 

KOZEL 
lFlorián, 0,5 l

KOFOLA originál, 2 l

SEMTEX
Originál, 0,5 l

SEMTEX
Forte, 0,5 lForte, 0,5 lForte, 0,5 l

SEMTEX
Krvavý

pomeranč
0,5 l

PILSNPILSNER 
URQUEURQUELL
ležák, 00,5 l VELVELKO

POPOVPOPOVICKÝ 
KOZEKOZEL 11

0,50,5 l

RAJECRAJEC
mateřídouška

1,5 l

RAJEC
pampeliška

1,5 l

BIRBIRELL 
polotpolotmavý 

citcitron
0,0,5 l

Senior vybojoval peníze
pro sebe, ale také pro
další oběti komunismu.

JITKA DOLANSKÁ

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Spravedlivější-
ho odškodnění za pronásledování komu-
nistickým režimem se domohl dvaade-
vadesátiletý Joseph Peterson z Cheb-
ska. A vybojoval ho nejen pro sebe, ale
také pro desítky dalších lidí perzekuova-
ných minulým režimem. Dnes žije po-
klidným životem v Mariánských Láz-
ních. Dvaasedmdesát korun sice není
moc, jeho peněžence ale pomohou.

„Jako důchodce jsem rád i za takovou
částku. Dostávám ji měsíčně a její výše
se pravidelně valorizuje. Navíc jsem dal-
ším lidem ukázal cestu,“ řekl Joseph Pe-
terson, který dnes žije v mariánskolázeň-
ském domově pro seniory, kde mu ni-
kdo neřekne jinak než Joe. Minulý re-
žim se mu pomstil za to, že byl synem fa-
ráře a studoval bohosloví. V dubnu 1950
skončil s dalšími řeholníky a kněžími v
centralizovaném klášteře v Bohosudo-
vě. Komunistická moc tehdy prostřed-
nictvím „akce K“ nekompromisně zasáh-
la proti mužským řeholním řádům. Po
čtyřech měsících následovala služba u
pomocných technických praporů, ne-
chvalně proslulých jako PTP. Tady slou-

žil 40 měsíců. „Když nás odsud propouš-
těli, tak nám řekli: Soudruzi, v životě už
budete potřebovat jen krumpáč a lopatu.
Na nějaké studium zapomeňte,“ zavzpo-
mínal Peterson, který od té doby ne-
měl jinou myšlenku, než so-
cialistické Českosloven-
sko opustit. Potají
však odejít nechtěl,
obával se, že by na
to doplatili jeho
staří rodiče, kteří
už byli předtím
nuceně přestěho-
váni. Povedlo se
mu odejít v době
Dubčekovy vlády.
„Tehdy se mohli ti,
kteří měli na Zápa-
dě příbuzné,
legálně

vystěhovat. A já měl v Americe sestru,
která odsud odjela hned po válce. Podal
jsem si žádost a dostal povolení vycesto-
vat na tři neděle. Jenže já se tak nějak za-
pomněl vrátit. Zůstal jsem tam 45 let,“

zamrkal šibalsky Peterson, který na-
konec za hranicemi dostudoval bo-

hosloveckou fakultu, stal se svěd-
kem Jehovovým a v Kanadě se

oženil. V roce 2003 ovdověl a
vrátil se zpět do rodné země.
„Tady se cítím víc doma. Ci-
zina je cizina, i když tam člo-
věk už nějaký pátek žije,“ od-
pověděl bezvadnou češtinou
na otázku, co ho domů táhlo.
Když se však po letech domá-
hal odškodnění za nezákon-
nou internaci, správa sociální-

ho zabezpečení mu
přiznala podle zá-

kona o mi-
mosoudních

rehabilita-

cích za nucenou službu v pomocném
technickém praporu příplatek k důcho-
du 15 korun za měsíc služby, avšak za
předchozí internaci nikoli. Zdůvodnila
to tím, že internace trvala méně než rok,
a proto není naplněn požadavek zákona.
Jenže Peterson se nevzdal. Přestože pro-
hrál i u odvolacího soudu v Plzni, u Nej-
vyššího správního soudu nakonec slavil
úspěch. Podle názoru senátu lze sice ja-
zykovým výkladem zákona dospět k in-
terpretaci zvolené správou sociálního za-
bezpečení, ovšem zároveň je nutné vy-
kládat zákon s ohledem na jeho smysl a
na cíle zákonodárců. „Jinými slovy soud
řekl, že doby nezákonné perzekuce se
musí sčítat. Jde o právní princip, že to
období není možné rozsekávat tak, že by
ti pronásledovaní lidé nakonec na nic ne-
měli nárok. Mělo být zohledněno, že po
čtyřech měsících nuceného pobytu v Bo-
hosudově perzekuce pokračovala, avšak
jinými prostředky,“ doplnil Petersonův
advokát Lubomír Müller.

Odškodnění 72 korun
měsíčně. Přesto je rád
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EKOLOGIE & BEZPEČNOST

Rozvíjející se strojírenská firma se sídlem ve Strakonicích
působící v oboru ochrany životního prostředí
hledá do nového výrobního závodu ve Strakonicích v prů-
myslové zóně Na Jelence pracovníka/pracovnici na pozici:

Požadavky
Pokročilá znalost účetnictví včetně zpracování účetní závěrky

Orientace v daňové problematice a oblasti controllingu
Zkušenosti v oblasti kalkulací a cenotvorby

Znalost německého nebo anglického jazyka alespoň na úrovni B2
MS Office, řidičské oprávnění skup. B

Zodpovědnost a preciznost

Náplň práce
Zodpovědnost za vedení účetnictví v programu SAP

Zpracování účetní uzávěrky a závěrky
Zpracovávání daňových přiznání ve spolupráci s daňovým poradcem

Controlling a reporting do mateřské společnosti v Německu
Tvorba plánů a výpočet hodinových sazeb

Jednání s bankami a pojišťovnami
Zodpovědnost za platební styk

Hlavní pracovní poměr. Nástup ihned. Bydliště Strakonice a okolí
VÝHODY: týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, důchodové připojištění

DENIOS s.r.o.
Na Jelence 1330 Strakonice

INFORMACE: tel. 383 313 222
KONTAKT: životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: haJ@denios.cz

HlAVNí EKONOM / EKONOMKA
VE STROJíRENSKéM PODNIKu

INZERCE

PETR LUNDÁK

KAPLICE | Pamatuje si, jak se v Čes-
kých Budějovicích hrávaly mistrovské
zápasy v ledním hokeji na zamrzlém sle-
pém rameni Malše. Pod klášterem se
tomu místu říkalo.

Pamatuje si, jak se na místě kurtů
u řeky Vltavy, kde hráli tenis jen Něm-
ci, po válce začal budovat zimní stadion
s umělým ledem.

A také si pamatuje, jak ještě u Zátko-
vých sodovkáren bylo pole a naproti
přes řeku park, kam se chodilo na pro-
cházky. Dnes tudy jezdí tisíce aut po Lit-
vínovickém mostě a po Dlouhé louce
a u řeky hrají prvoligový fotbal hráči bu-
dějovického Dynama.

Bývalý hokejista Václav Lenc nedáv-
no oslavil své 99. narozeniny. A dodnes
na časy minulé vzpomíná. Bydlí v Do-
mově pro seniory v Kaplici a málokdy
odmítne někoho, kdo si s ním chce o ho-
keji popovídat. „Měli by za mnou přijet
lidé až z Hradce Králové, chtějí podpi-
sy,“ říká Lenc, který se do českobudějo-
vického hokejového klubu poprvé podí-
val v roce 1938. To mu bylo osmnáct
let.

To byla doba týmu AC Stadion. Toho
klubu, který vychoval reprezentanty
Čeňka Píchu, Františka Mizeru, Jiřího
Macelise a Františka Vacovského a exis-
toval až do oslav dvacetiletého jubilea
15. února 1948.

Pod klášter se Václav Lenc chodil na
hokej dívat ještě dávno předtím, než
sám začal hrát. Rád vzpomíná na doby,
kdy byla největší pocta pro nadcházejí-
cí generaci českobudějovických hokejis-
tů, když mohli svému oblíbenému hráči
donést k ledu brusle z tehdejší šatny
v dnešní restauraci U Tří sedláků.

„Já byl domluvený s Narcisem Nác-
kem Kotousem. Tomu jsem mohl nosit
brusle ze šatny na hřiště. Hokejku si ale
nosil vždycky sám,“ vybavuje si další
historku z míst, kde AC Stadion sehrál
například zápas s mistry světa z USA.
Američané 27. února 1933 vyhráli nad
domácími 2:1.

Václavu Lencovi spoluhráči a lidé od
hokeje přezdívali Kolík.

Přezdívka na něj sedí dodnes. I ve
svých 99 letech je stále aktivní. Pořád
v domově cvičí, čte noviny a při vyprá-
vění historek je až nezastavitelný.

Útočník Lenc, později přeškolený na
obránce, se vyznačoval zejména féro-
vou hrou anebo pracovitostí. Obětoval

se pro tým a dbal i na kamarádství
v mužstvu. Za budějovické týmy ode-
hrál třináct sezon. Z toho působil deset
v nejvyšší soutěži a dal v nich dva góly.
S profesionálním hokejem skončil
v roce 1958. Jediný mistrovský titul Bu-
dějovic z roku 1951 mu však unikl, pro-
tože v tu dobu byl v B-mužstvu. Hrál
i fotbal a do svých 73 let působil jako
trenér u hokejové mládeže.

Za války byl Václav Lenc také nuce-
ně nasazený. Vlakem tedy za prací do-
jížděl do Lince, ale i v těžké době ho
pouštěli hrát hokejové zápasy. Další vy-
právění hráče, který nosil na dresech
svou oblíbenou devítku, se stočí do
doby, kdy ještě zimní stadion v Čes-
kých Budějovicích neměl střechu.

„Když fouknul vítr, tak na led z lipo-
vých alejí okolo řeky napadaly lepkavé
kuličky, které se musely hrably dlouho
odsekávat,“ vrací se pamětník do 50. let
minulého století a přidává, že už tehdy
stadion nepostavili moc dobře. „Všude
ve světě už bylo běžné, že se do hlediště
chodilo zadem, a ne směrem od ledu
nebo z chodníčku mezi tribunami, jako
je to v Budějovicích. Vždyť když někdo
před vámi ve třetině vstane a jde pryč,

tak nic nevidíte,“ vadí Lencovi. A proto-
že současná Budvar aréna vyrostla na
základech starého stadionu, tak s tímto
problémem se diváci musejí potýkat do-
dnes.

Ještě nedávno se Václav Lenc občas
na hokeji v Budvar aréně objevil. Bedli-
vě sledoval svůj milovaný sport a míst-
ní Motor.

Naposledy mu zaplněná hala tleska-
la, když od zástupců Motoru přebíral
dres s číslovkou 99 na zádech, a to
v rámci oslav 90 let od založení klubu.

„To bylo pěkné,“ usmívá se a v ruce
drží ještě repliku „svého“ bílého dresu
AC Stadion jen s jednou devítkou. Oba
má na památku pověšené na zdi ve
svém kaplickém pokojíku.

„Doufám, že už budou mít štěstí a po-
vede se jim postup. Je vidět, že pro to dě-
lají hodně,“ hodnotí a je na něm znát, že
návrat Motoru do extraligy by nejstarší-
mu žijícímu ligovému hokejistovi urči-
tě udělal velkou radost.

Václav Lenc žije v kaplickém domově pro seniory. Je stále vitální. Cvičí, čte
noviny a neodmítne žádnou návštěvu. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Nejstarší žijící ligový
hokejista. To je bývalý
hráč Českých Budějovic
Václav Lenc. Nedávno
oslavil 99. narozeniny.
I v požehnaném věku je
stále aktivní.

18 let bylo Václavu
Lencovi, když přišel do
hokejového klubu.

Pamatuje hokej na Malši. Teď
by rád viděl Motor v extralize



Anglický filozof Francis Bacon: Chování si lidé předávají navzájem..

Tajenka:...jakonemoci.

Anglický filozof Francis Bacon: Chování si lidé předávají navzájem..

Tajenka:...jakonemoci.
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MICHAL HEŘMAN

KATOVICE | Léta patřily ke špičce kraj-
ského přeboru. Ale k postupu jim vždy
krůček chyběl. Teď už se dočkaly.

Do divize se Katovice dostaly jako
druhý nejlepší tým jihočeského krajské-
ho přeboru. První Olešník totiž na po-
stup nereflektoval. „Za mě je to velká
škoda. Kvalitu má velkou a mohl by
hrát vysoko,“ říká trenér Katovic Ro-
man Malý.

Když bylo jasné, že Olešník možnost
postupu nepřijme, měli v Katovicích jas-
no poměrně rychle. „Těžké rozhodová-
ní to nebylo. Vedení klubu jasně řeklo,
že pokud hráči mají zájem, divizi přihlá-
sí. A kluci si to vyzkoušet chtěli.“

Trenér tuší, že klub má dostatečnou
sílu, aby nešlo o jednoroční působení.
V kádru mají Katovice několik hráčů se
zkušenostmi z vyšších soutěží a navíc
dokázaly tým i doplnit fotbalisty z vyšší
soutěže. I proto věří, že budou hrát v di-
vizi větší roli než jen tu o záchranu.

Výhodou týmu může být to, že všichni
hráči z postupového kádru zůstali. Muž-
stvo je tak i nadále pohromadě. Jedinými
nováčky jsou Lukáš Bálek a Daniel Pav-
lovič. Oba přišli z divizních Klatov. „Vě-
říme, že do naší hry rychle zapadnou
a přinesou další kvalitu,“ říká kouč.

Katovice jsou sice městys, ale kvali-
tou zázemí splňují divizi bez problému.
Nově před sezonou klub musel vyměnit
jen střídačky. „Stadion splňuje veškeré
divizní podmínky. Když vidíme občas
jiné stadiony, tak v Katovicích máme
parádní areál a je to tu nádherné,“ říká
dále kouč. Změn v přípravě po postupu
trenéři moc neudělali.

Hráčům kromě stávajících třech tré-
ninků týdně přidali ještě jeden. V přípra-
vě se zaměřili hlavně na souhru. Nic vel-
kého v trénincích neměnili. Jen je zin-
tenzivnili. V kádru mají Katovice 19
hráčů. „Nechceme zbytečně zase přivá-
dět někoho, koho neznáme. Třeba by do
naší hry nezapadl. Kluci, co si divizi vy-
kopali, si ji zaslouží zahrát. Nechtěli
jsme přivádět s prominutím žoldáky,

kteří by přišli jen na jednu sezonu,“ vy-
světluje kouč.

V přípravě odehrály Katovice pět zá-
pasů. Kromě vysoké porážky s třetiligo-
vým Pískem (0:7) porazily Lažiště
(4:3), Strakonice (3:2) a Roudné (5:2).
V generálce se Spartakem Příbram vy-
hráli Jihočeši o víkendu 4:2.

„Zkoušíme různé varianty na posty.
S Pískem jsme hráli po prvním trénin-
ku. Ostatní zápasy jsou za nás víceméně
v pořádku. Musíme ještě zapracovat na
obraně, protože dostáváme hodně gólů.
Je ale dobře, že dokážeme góly také dá-
vat. Do prvního mistráku ještě budeme
ladit detaily,“ řekl dále Malý.

Z kádru je v Katovicích cítit zkušený
tým a hráčský potenciál je tam velký.
„Chceme vstoupit do soutěže tak, aby-
chom neměli po pár kolech nula bodů.
Samozřejmě máme záchranářské ambi-
ce, jsme nováček. Věřím ale, že neudělá-
me ostudu a budeme hrát o vyšší pozi-
ce,“ přál by si trenér.

Divizi bude v sezoně 2019/2020 hrát
pět jihočeských týmů a na všechny tak
čeká i méně cestování. „Na derby se těší-
me, budou to jiné zápasy. Hlavně s Dyna-
mem České Budějovice, protože hodně
našich hráčů Dynamem prošlo a bude to
pro všechny hodně zajímavé,“ přiznává
Malý. Dalšími jihočeskými týmy jsou
Čížová, Jindřichův Hradec a Soběslav.

Michal Repa, Vladimír Uher a Martin Požárek (zleva) patří k oporám katovic-
kého klubu. Nově si společně zahrají v divizní soutěži. Zkušenosti s ní dva z
tohoto tria mají. FOTO | JAN ŠKRLE

O víkendu začíná nová
sezona fotbalové divize.
A historicky poprvé jsou
mezi týmy i jihočeské
Katovice. „Věřím, že
máme tým, abychom
hráli výš než jen
o záchranu,“ říká trenér
Roman Malý.

• neštípané smrkové
• v délce 2m nebo 2,5 m

415 Kč/prostorovýmetr (prm)

1 kamion = 19 458 Kč
Při odběru 1 kamionu (47 prm)
doprava do 50 km a složení
hydraul. rukou ZDARMA!
(počítáno z těžebního místa k vám domů)
Uvedené ceny vč. DPH

mob.: 739 539 997
e-mail: petrasek@fajndrevo.cz
Provozní doba Po –Pá: 7:00–15:00

DLOUHODOBĚ VYKUPUJEME LESY

Palivové
dřevo...

AKCE
trvá do
30. 9. 2019

INZERCE

Katovice vyhlíží start divize.
Žoldáky do týmu brát nechtěly



máme
největší výběr
koberců, PVC a vinylu

bytové PVC
nabízíme také v šířích5m
Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí

Koberec i PVC Vám
profesionálně položíme
K
p

Vaše zboží Vám
dovezeme po celé ČR
V
d

Obšívání
koberců
O
k

Řezání podlahové
krytiny na míru
Ř
k

Poradenství
a individuální přístup

Inspirujte se
ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 59x v ČR

Platí do 31. 8. 2019 nebo do vyprodání
zásob. Za případné tiskové chyby neručíme.
Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

KUPON NA SLEVU

Platí pouze do 31. 8. 2019!
Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.

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

při nákupu
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BRENO.cz
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POSLEDNÍ
ŠANCE!

LETNÍ

O-RPÝV EJD


