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Hnutí ANO slaví, posílilo
Koaliční jednání
v krajském městě v Ústí
nad Labem ale závisí na
tom, zda politici
překousnou staré křivdy.
ÚSTÍ NAD LABEM, DĚČÍN | Jednat
se všemi. To je heslo lídra hnutí ANO
v Ústí nad Labem a dosavadního primátora Petra Nedvědického. „Nevylučuji
nikoho ze subjektů, které se dostaly do
zastupitelstva města, jako možného koaličního partnera. Ale je to teprve otázka
vyjednávání a srovnání našich programů a priorit,“ řekl Nedvědický.
Hnutí ANO v krajském městě upevnilo své pozice. V komunálních volbách
získalo 28,54 procenta hlasů a připsalo
si další čtyři mandáty, spolehnout se
může na třináct svých zastupitelů. Primátor Petr Nedvědický také uspěl v prvním kole voleb do Senátu a ANO posílilo téměř ve všech obvodech města.
Sestavit koalici na ústeckém magistrátu ovšem nemusí být jednoduché.
ANO po volbách v roce 2018 nejprve
vládlo v koalici s ODS, Zdraví Sport
a Prosperita a Ústeckým fórem občanů
s těsnou většinou 19 hlasů v 37členném
zastupitelstvu. Tato koalice skončila po
roce a dvou měsících a koaličním partnerem se stalo PRO! Ústí, které ovšem
kvůli neshodám z koalice odešlo už po
dalších devíti měsících.
Podle primátora by bývalé neshody
neměly být problém při vyjednávání
o koalici. „Podle mého názoru politik
musí jednat se všemi. To není o tom,
že se rozhodneme, že nejsme kamarádi
s jedním, druhým nebo třetím. Politika
je o umění domluvit se,“ prohlásil lídr
ANO Petr Nedvědický.
Jak se zdá, přijatelná by mohla být ve
městě velká koalice, záleží na tom, jak
křivdy minulosti všichni zvládnou. „Povedeme dialog se všemi politickými
subjekty, protože vnímáme, že je nutné
vytvořit stabilní vedení města, které by
vyvedlo Ústí ze stagnace. Mělo by se vytvořit silné vedení s jasným názorovým
proudem, který by městu přinesl progre-

KOMUNÁLNÍ

VOLBY
VÝSLEDKY
ÚSTÍ NAD LABEM: volilo 35,01 %
ANO 2011 28,54 %, 13 mandátů
PRO!Ústí 16,33 %, 8 mandátů
SPD + Trikolora 10,93 %, 5
ODS 8,91 %, 5 mandátů
Vaše Ústí 8,40 %, 4 mandáty
UFO 7,99 %, 3 mandáty

Současný primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický dovedl v komunálních
volbách k dalšímu vítězství hnutí ANO, sám se potom probojoval do druhého kola senátních voleb.
FOTO | IVETA LHOTSKÁ
si,“ sdělil lídr PRO! Ústí Richard
Loskot.
Velká koalice s ANO by byla přijatelná i pro Vaše Ústí nebo ODS. Podle
čísel existuje možnost koalice PRO!
Ústí, ODS, Vaše Ústí a UFO, ale měla
by jen těsnou většinu 19 hlasů. Dalším
hráčem je SPD.
ANO neuspělo jen na magistrátu,
ovládlo také volby v obvodu Severní Terasa, kde získalo 7 mandátů (+3) a na
Střekově se 6 mandáty (+3). V obvodu
Město ztratilo ANO jedno křeslo a o vítězství se zde dělí s uskupením PRO!
Ústí, v Neštěmicích ANO posílilo na
čtyři mandáty, ale skončilo na druhém
místě za hnutím Vaše Ústí. Radnici tu
může dál vést jednička kandidátky Yveta Tomková z Vašeho Ústí.

Děčín: staronový primátor
Hnutí ANO posílilo svoji pozici i v Děčíně. „Voliči ocenili, jak jsme se chova-

li uplynulé čtyři roky, kdy jsme měli Děčín v rukou. Je to pro nás veliký závazek, abychom voliče ty další čtyři roky
nezklamali,“ hodnotí volební úspěch
současný primátor a lídr kandidátky
ANO Jiří Anděl.
ANO v Děčíně získalo téměř 34 procent a jedenáct mandátů v 27členném zastupitelstvu, o dva více než v roce 2018.
K tomu, aby mělo v zastupitelstvu většinu, tak potřebuje ještě tři hlasy.
V novém volebním období chce Anděl zejména dokončit všechny rozdělané projekty. „Mám také ambici provést město Děčín současným krizovým údobím, nezastavit investiční aktivity a hlavně udržet finanční zdraví
města,“ plánuje primátor.
Druhá Svoboda a přímá demokracie
získala 15 procent hlasů a 5 mandátů,
což je o 4 více než před čtyřmi lety. „Výsledky pro nás dopadly velmi dobře. Je
vidět, že SPD velmi zkvalitnila výběr
kandidátů,“ pochvaluje si lídr děčínské

LITOMĚŘICE: volilo 42,42 %
ANO 2011 23,46 %, 7 mandátů
Naše Litoměřice 21,34 %, 7
ODS 19,72 %, 6 mandátů
Více pro Litoměřice 8,92 %, 2
Severočeši - Litoměřice 8,59 %, 2
DĚČÍN: volební účast 36,31 %
ANO 2011 33,93 %, 11 mandátů
SPD 15,20 %, 5 mandátů
Volba pro Děčín 15,06 %, 5
Náš Děčín 9,75 %, 3 mandáty
ODS 8,20 %, 2 mandáty
Česká pirátská strana 5,31 %, 1

SPD a poslanec Jaroslav Foldyna, který
předpokládá, že jeho strana bude partnerem pro sestavování rady města. Ani
Foldyna nevylučuje jednání se všemi
stranami. „Všechno je vždy jen o lidech,“ říká.
Stejný počet křesel jako SPD, tedy
pět, obsadí i Volba pro Děčín rovněž
s 15 procenty. „Jsme rádi, že jsme získali mandát navíc, ale nebudu zapírat, že
jsme čekali jiné výsledky,“ míní náměstkyně primátora Anna Lehká, která je
také připravena k jednání.
Do zastupitelstva se ještě dostalo
uskupení Náš Děčín, ODS a Česká pirátská strana.
(aa, pak)
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Šéf národního
parku končí.
Ministryně Pavla
Bendu odvolala
ČESKÉ ŠVÝCARSKO | Ministryně
životního prostředí Anna Hubáčková odvolala ke 30. září ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko Pavla Bendu. Podle ní nedostatečně komunikoval s obcemi a nezvládl krizové řízení. Správa parku
v posledních týdnech čelila zvýšené
kritice v souvislosti s požárem, který
tam vypukl koncem července.
„Prozatím necítím potřebu moje
odvolání nějak komentovat,“ reagoval bezprostředně po odvolání Pavel
Benda.
Starostové některých obcí v Českém Švýcarsku si na nedostatečnou
komunikaci se správou parku stěžovali opakovaně, a to už za předchozího ministra životního prostředí. Vše
ještě zesílilo v létě, kdy v parku vypukl nejrozsáhlejší lesní požár v zemi.
Tisíce hasičů bojovaly s plameny
dvacet dní.
„Opakovaně jsme si na nedostatečnou komunikaci stěžovali i při osobních setkáních se současnou ministryní. Na jaře jsme u ní byli čtyři starostové. Stížnost byla o způsobu komunikace a při požáru se věci odhalily,“
řekl starosta Krásné Lípy Jan Kolář
(Sdružení 2022).
Národní park České Švýcarsko je
nejmladší v Česku, má rozlohu 79 kilometrů čtverečních.
(hal)
INZERCE

AUKCE NEMOVITOSTÍ

Senátorem bude
historik, nebo primátor
Za ústecký obvod
postoupili do druhého
kola Martin Krsek a Petr
Nedvědický. Jméno
nového senátora
budeme znát zítra.

SENÁTNÍ

VOLBY
ÚSTÍ NAD LABEM | V Ústí nad Labem postoupil do druhého kola senátních voleb historik a publicista Martin
Krsek (za SEN 21). Ve druhém kole se
utká s primátorem krajského města Petrem Nedvědickým z ANO, jenž získal
nejvíc hlasů.
Vítěz prvního kola Petr Nedvědický
dostal přes 24 procent hlasů. „Musím
říct, že mě neuvěřitelně těší, že se mi
podařilo získat tolik hlasů. V našem regionu většinou o senátní volby není
velký zájem, Senát tady podporu
nemá. Věřím, že se mi podaří výsledek
obhájit. Vážím si každého z kandidátů,
žádného z nich jsem nepodceňoval
a tedy ani Martina Krska, se kterým se
utkám ve druhém kole,“ řekl po prv-

Petr Nedvědický z hnutí ANO. Je
primátorem města Ústí nad Labem.
FOTO | I. LHOTSKÁ

Martin Krsek ze SEN 21. Je historikem ústeckého muzea a zastupitelem.
FOTO | ARCHIV M. KRSKA

ním kole Nedvědický.
Pokud by se dostal do horní komory
Parlamentu ČR, chtěl by pracovat v hospodářském výboru a otevřít témata spravedlivější rozdělování financí obcím ze
sdílených daní, systém dotací a chce
řešit vyloučené lokality. „Protože jsem
nespokojen s možnostmi, které nám poskytuje vláda a parlament k řešení nejzávažnějších problémů měst a obcí. To ve
městech a obcích sami nevyřešíme. Je
třeba tato témata otevřít v Senátu, ve
sněmovně i na ministerstvech,“ vysvětlil, proč kandiduje do Senátu.
Martina Krska volilo v prvním kole
senátních voleb 19 procent voličů. „Přiznám se, že jsem do toho šel s tím, že to
může vyjít. Beru to tak, že prostřednictvím mého volebního výsledku vyhráli
patrioti, kteří věří našemu regionu, věří
v jeho hodnotu. Jsem přesvědčen, že ve
druhém kole přebijeme bezobsažného
kandidáta za ANO,“ okomentoval vý-

sledky voleb Krsek.
V Senátu chce pomoci překonat současnou ekonomickou krizi a zajistit,
aby ji zvládly i ohrožené skupiny obyvatel. Chce také ve spolupráci s dalšími
zákonodárci z regionu přimět vládu
a ministerstva, aby konaly pro náš region, kterému dost dluží. „Štve mě ale, že
u řady problémů jsem narazil na strop
toho, co jsem schopný zvládnout coby
muzejník či zastupitel. Tam přesně cítím, že bych ve vlivnější pozici dokázal
pro svůj region udělat mnohem víc,“
říká ke své kandidatuře.
Ústecko v současné době reprezentuje v Senátu Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz). Ten však již nekandidoval, podpořil jen Jaroslava Teleckého (PRO
2022), který skončil se sedmi procenty
až na sedmém místě.
Druhé kolo se koná dnes od 14.00 do
22.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00
hodin.
(mst, ula)

ZDARMA ODS pustila Litoměřice

Prodejte Vaši nemovitost
(byt, dům, pozemek) za nejvyšší
možnou cenu formou elektronické
aukce nebo dražby. JURIS REAL
Dražby a.s. s databází 100 000
registrovaných, poptávajících
klientů je největší dražebník v ČR!

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

LITOMĚŘICE | Občanská demokratická strana po dvaceti letech ztratila Litoměřice. Dosud vládnoucí ODS podpořilo necelých dvacet procent voličů, což
je o 7 % méně než v roce 2018. Ve volbách proto straně patří 3. místo. „Výsledky mě nenadchly, minule jsme měli
devět mandátů, předtím 7 a nyní jsme
získali pouze šest. Je to neúspěch,“ řekl
dosavadní starosta Ladislav Chlupáč.
Několik hodin po zveřejnění výsledků se ODS rozhodla, že o vedení města
už usilovat nebude. „Dohodli jsme se,
že po 20 letech půjdeme do opozice.
Všechno jednou začíná a jednou končí.

Byla to spíše otázka času, nedá se vyhrávat pořád. Mám však radost z toho, že
město předáváme v té nejlepší kondici.
Je tam dvacetimilionová finanční rezerva a další finanční prostředky z již
schválených dotací. Díky tomuto stavu
má město šanci se rozvíjet dál. Ti, kdo
nastoupí po nás, budou mít trochu jednodušší úlohu,“ dodává Chlupáč.
Povolební vyjednávání vede vítězné
hnutí ANO s lídrem kandidátky Radkem Löwym, získalo 23 procent hlasů.
„Za to, že jsme vyhráli volby, musíme
v prvé řadě poděkovat voličům. Získali jsme sedm mandátů, tedy stejně jako

v minulých a předminulých volbách. Vítězi jsme se stali proto, že ODS řadu
mandátů ztratila,“ uvedl Löwy s tím, že
k jednání o koalici přizve všechny strany, které se do zastupitelstva dostaly.
Pomyslným skokanem voleb se stalo
uskupení Naše Litoměřice, které získalo 21 procent hlasů. „Vyplnili jsme nějakou mezeru ve voličských očekáváních
na místní, komunální úrovni. Lidé si
zřejmě řekli, že už nechtějí současnou
vládní koalici. Po dlouhých letech se
ODS propadla na třetí místo a my jsme
ji předehnali. Je vidět, že lidé chtějí změnu,“ uvedl lídr Petr Panaš.
(pak)
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Fakulta má novou budovu
Špičkově vybavený
objekt bude sloužit
k výuce přímo v areálu
nemocnice.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ZUZANA MENDLOVÁ
ÚSTÍ NAD LABEM | Novou budovu fakulty zdravotnických studií přímo v areálu ústecké Masarykovy nemocnice má
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.
Supermoderní stavba, vybavená výukovými místnostmi na světově srovnatelné úrovni, se studentům vysokoškolských zdravotnických oborů otevře na
začátku října s novým akademickým
rokem.
„Kromě nových učeben, laboratoří
a seminárních místností máme k dispozici například i dvě simulační centra, ve
kterých mohou studenti, odděleni skleněnou stěnou, sledovat různé druhy vyšetření a zacházení s pacientem, přiINZERCE

Ve dvou prostorách tohoto typu mohou nově studenti sledovat různá vyšetření či zacházení s pacientem.
FOTO | IVETA LHOTSKÁ
čemž se vzájemně neruší,“ uvedl děkan
fakulty Zdeněk Havel.
Studenti mají nově k dispozici také
velkou multifunkční přednáškovou
aulu s kapacitou 326 míst či středně vel-

ký přednáškový sál pro 151 posluchačů.
Součástí výuky budou i sdílené videopřenosy včetně 3D ze skutečných operací probíhajících nejen v Masarykově nemocnici, ale i v jiných zařízeních.

V suterénu fakulty zase vznikla garáž pro plně vybavený sanitní vůz, který poslouží budoucím zdravotnickým
záchranářům. Výhodou nové budovy
pak je i její napojení spojovací chodbou
přímo do budovy atria, které je hlavním
uzlem ústecké nemocnice.
Nové sídlo pro fakultu začala budovat univerzita před dvěma roky. Celá
stavba včetně vybavení vyšla na více
než 475 milionů korun. Peníze na výstavbu šly z ministerstva školství a z evropských fondů v rámci programu Restart, který je určen pro strukturálně postižené regiony.
„Nová fakulta je jeden z nástrojů, jak
Ústeckému kraji pomoci,“ řekl během
slavnostního otevření za ministerstvo
školství náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů Václav Velčovský.
Fakulta zdravotnických studií, která
letos slaví desáté výročí založení, spolu
s Masarykovou nemocnicí provozuje
12 společných klinik a jeden ústav.
Řada zdejších lékařů a zdravotnického
personálu na fakultě i vyučuje.
Od nového akademického roku, který začíná 3. října, se bude na fakultě
vzdělávat na 1100 studentů.
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Miss Earth? Oholili mi obočí
a spadla jsem před porotou
Za několik týdnů to bude přesně 10 let, co se Tereza
Fajksová stala historicky první českou miss, která
vyhrála Miss Earth. Kromě toho tehdy na Filipínách
získala i titul Nejkrásnější pleť. „Ne každá z dívek byla
schopna se postavit před porotu bez make-upu, což
byla podmínka. Hodně z nich plakalo, dělalo scény,“
líčí s úsměvem. Dnes je maminkou dvou dětí, ovšem
uvažuje o návratu na módní mola v Německu.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Filipíny, kde v roce 2012 jako první Češka vyhrála Miss Earth, považuje
Tereza Fajksová dodnes za svůj druhý
domov. „Je to velmi otevřená země
plná vřelých lidí. Viděla jsem spousty
krás, ale také smutku,“ vzpomíná někdejší královna krásy.
Co se vám vybaví, když si vzpomenete na finálový večer Miss Earth před
10 lety, který jste nakonec vyhrála?
Přijde mi, jako by to bylo včera, kdy
jsem nerozuměla finálové otázce, v zákulisí hledala šaty na finální defilé, oholili
mi obočí a spadla jsem před porotou.
To jsou nezapomenutelné chvíle. (smích)
A co tedy po vás chtěla ta porota
ve finálové otázce?
No tak nakonec mi to nějak přetlumočili, vlastně to je legrační, že dodnes si nejsem úplně jistá, co to bylo, Ale něco
v tom duchu, jaký že je nejkrásnější den
v životě ženy.
Akce se tehdy konala na Filipínách,
měla jste možnost si tuto zemi procestovat?
Díky světové soutěži mohu konstatovat, že jsem viděla obě tváře této země.
Viděla jsem spousty krás, ale také smutku. A za to jsem opravdu vděčná. Filipíny budou navždy mým druhým domovem. Je to velmi otevřená země plná vřelých lidí.

Tereza Fajksová

Prý jste tam získala i cenu za „Nejkrásnější pleť“? Podle čeho se nejkrásnější pleť posuzuje?
Stoupnete si před porotu bez make-upu.
Hodně dívek s tím mělo problémy. Plakaly, dělaly hysterické scény, některé
se raději vymluvily, že onemocněly.
Bylo to zajímavé, protože Miss Earth je
známá tím, že se před finálem hodnotí
dívky právě i bez make-upu.
Po návratu do Česka vás jistě čekaly
zajímavé nabídky, že?
Strhla se mediální lavina, Česká Miss
mě dokonce schovala v jednom hotelu.
Cítila jsem se jako nějaká rocková
hvězda. Byla jsem hodně unavená a vytížená, což je, když mohu teď porovnat
s mateřstvím, vlastně k smíchu.
Jak reagovala ostatní děvčata
zm iss na váš úspěch? Nesetkala jste
se se závistí?
Spousta dívek mi gratulovala a fandila
již při finále, takže si opravdu nejsem
vědoma. Myslím si, že jsme byly fajn
ročník plný krásných a úspěšných žen,
které nemusely nikomu závidět.
Máte v módní branži opravdové kamarádky ?
Mám a jsem za to ráda. V podstatě skoro celá ,,stará garda“ jsme stále v kontaktu a kamarádkami. Jsou to například holky Nikča Švantnerová, Terka Budková,
Kája Mališová a Nikča Buranská. Některým jsem byla i na svatbě. A vždy, když
je vidím, mám obrovskou radost.
Máte dvě malé děti a modeling
jste, jak říkáte – pověsila na hřebík.

Narodila se 17. května 1989 v Ivančicích.
Patřila k úspěšným a vyhledávaným modelkám, nyní se věnuje rodině.
■ Závodně hrála volejbal, je několikanásobnou juniorskou mistryní ČR.
Kariéru ukončila i kvůli zdravotním komplikacím v 19 letech.
■ Vystudovala brněnské sportovní gymnázium, soukromou Veřejně správní akademii v Brně
a poté Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.
■ Od roku 2009 se účastnila soutěží krásy, na České Miss 2012 se umístila třetí, poté se stala
historicky první českou Miss Earth, a to v konkurenci 79 dívek z celého světa.
■
■

FOTO | HERMINAPRESS
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Napořád, nebo byste se pokusila
na molo postavit třeba za pár let?
Přemýšlím, že bych se vrátila k práci
v Německu. Musím tedy trochu zabrat
na postavě, ale pokud to půjde a děti budou větší, možná bych to zkusila. Zatím
jsem neměla čas nad tím podrobněji přemýšlet. Ale upřímně – je fajn, že v Německu je o modelky 30+ velká sháňka.
U nás necítíte, že by byl zájem o modelky ve věku nad 30 let?
Německo má větší pracovní i finanční
možnosti. Zaměřují se na různé kategorie žen, tím pádem potřebuji i různorodé modelky. Česko nemá takové prostředky. Vše fotí a natáčí dívky, ženy
do 30 let. Nad 30 let už jste babička.
Ale když se podíváte, kdo je dnes
nejvíce v médiích vidět, tak to jsou
právě modelky 40+, ať již Tereza Maxova, Petra Němcová nebo Andrea Verešová a Simona Krainová.
Co na tento trend říkáte?
Když je na ně hezký pohled, tak proč
ne. Každý, ať se rozhodne, čím se chce
živit. Očividně jim to pořád jde, tak jen
do toho. Já budu jen ráda, když o mě
bude zájem i ve čtyřiceti. (smích)
Kde jsi poznala svého současného
manžela? Čím se živí?
Jak řekl pan Kraus, na písečku (smích),
ale pravdou je, že mi napsal a já s ním
šla na rande takovým tím staromódním
způsobem. Manžel je podnikatel.
Máte spolu dvě malé děti – dcerku
Lilien a synka Sebastiena, řeknete
nám něco o nich?
Bezesporu jsou to ty nejúžasnější děti
na světě, což říkám zcela nezaujatě. (smích) Jsem na ně moc hrdá. Malá
je hrozně šikovná v čemkoliv, co si
usmyslí. Zdědila sportovní talent po nás
obou. Byla hrozně hodné miminko,
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a i teď je úžasná, i když někdy neposlušná jako všechny děti. Syn je hrozný mazel, smíšek a velký tanečník. Ale také
velký nespavec, což mě dohání k šílenství. Vstávat 17 měsíců třicetkrát za noc
a další den se starat o dvě tryskomyši, je
prostě náročné.
Takže ta kila dole budou asi díky
vaší „noční šichtě“ s malým Sebastienkem. Jak se snažíte nabrat kilogramy zase zpět?
Nesnažím. Prostě jím po večerech velké
množství sladkostí, což je jediná možnost, kdy si můžu něco zobnout. To je
na ty nervy při noční směně se synem.
Běhám okolo prcků, vařím, uklízím,
peru, žehlím, tahám se s nákupem, nespím. Normální workout. (smích)
Zvažovala jste někdy si najmout
chůvu, abyste si trošku ulevila?
Ani ne. Mám skvělé babičky a ono stejně to noční vstávání nemůže zařídit chůva, to ani nechci. Takže chůva jedině
v případě, že by přišlo další dítě, s čímž
jsem trochu koketovala. Ale vzhledem
k tomu, že máme v rodině dvojčata, tak
to teď není na pořadu dne.
Kdyby se dcerka Lilien někdy rozhodla živit modelingem, jak byste
na to reagovala?
Ona bude doktorka, právnička nebo zvěrolékařka, říkala. Ale pokud bude chtít
dělat modeling, tak ji v tom budu podporovat. Ale pozor, až od 18 let, dřív ani
náhodou. (smích)
V kolika letech jste začínala vy?
Já v 19 letech a myslím, že to bylo tak
akorát.
Nedávno jste po čtyřech letech
opět zazářila na mole, šla jste přehlídku Fashionnight v Brně. Co vás
přimělo kývnout na nabídku?

Mezi českými kráskami byl rok 2012
rokem Terezy Fajksové. V České
Miss skončila třetí
a poté triumfovala na prestižní Miss
Earth na Filipínách.
FOTO | PROFIMEDIA;
ANNA VAVRIKOVÁ, MAFRA

Ozvala se mi kamarádka, která tuto přehlídku organizovala. Ukázala mi návrhy stage, některá jména modelek a vystupující návrháře. Měla velmi pádné argumenty a profesionální přístup. Tak
jsem na to kvůli starým časům kývla.
Pocházíte z Ivančic a vlastně celý život žijete v Brně. Neměla jste někdy
touhy odstěhovat se do Prahy?
Samozřejmě. Ale můj snoubenec je velký Brňák, takže volba byla jasná. Osobně jsem přemýšlela o bydlení v Manile,
San Francisku a New Yorku. Tady všude
jsem měla nabídky k trvalému bydlení.

INZERCE

MASÁŽNÍ TRENAŽÉR
BORISE TICHANOVSKÉHO „JEŽEK”
•
•
•

působením na biologicky aktivní body podél páteře
aktivizuje a léčí vnitřní orgány
tvar ohybu křídel uvolňuje a protahuje páteř
plně respektuje přirozené anatomické vlastnosti člověka

Více informací o tibetské medicíně EPAM
najdete na www.epam.eu, tel.: 603 923 123

Jak byste představila Ivančice někomu, koho byste chtěla zlákat tam žít?
Je to město Vladimíra Menšíka a velkých sportovců. Poslední dobou mohu
říct, že Ivančáci plodí jen samé hvězdy.
Ať je to tenistka Barbora Krejčíková
nebo fotbalista Adam Hložek. Žijí zde
lidé, kteří se rádi smějí a mají rádi život.
Bydlí v něm moji rodiče, a dokud tam
budou, vždycky se budu ráda vracet.
A co svatba, slečno Fajksová?
Prý byste se jmenovala Gregorová?
Anebo budu Tereza Gregor Fajksová, žijeme přeci v době feminismu. (smích)
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Chci rozvod, říkají hlavně ženy.
Rychle vycítí, když to neklape
Každé druhé manželství ve středních Čechách
skončí krachem. Je to nejvíce v republice.
Za posledních deset let se nejméně rozvádějí páry
na Vysočině. Mluvte spolu, můžete vztah zachránit.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Neznámý klasik o svazku muže a
ženy prohlásil: „Manželství je tehdy dokonalé, když se žena vždy znovu směje
starým vtipům svého muže, a muž se nikdy nesměje novým kloboukům své
ženy.“ Buddha zase řekl: „Manželství
je přístřešek, do něhož při každé bouři
trochu zateče.“ A do třetice ještě Jan
Werich: „Manželé se v autobuse poznají podle toho, že na sebe nemluví.“
Zkrátka kolem manželství se točí
celý lidský život a snad všichni do něho
vstupují s tím, že to je navždy. Přesto
velké množství svazků v Česku končí
rozvodem.
Jaká čísla mají sociologové? K měření používají termín „úhrnná rozvodovost“, který zjednodušeně vyjadřuje,
jaký podíl původně uzavřených manželství se rozvede. „V celém Česku to
bylo 40,6 procenta, tedy tolik uzavřených manželství skončilo rozvodem,“
uvádějí data Českého statistického úřadu (ČSÚ) z roku 2020. Když se podíváme na jednotlivé kraje, na prvním místě

v rozvodovosti jsou obyvatelé středních Čech, kde se rozvedlo 51,2 procenta všech uzavřených manželství, tedy
víc jak každé druhé. Na druhém místě
s podílem 42,8 procenta jsou lidé z Libereckého kraje, těsně následují Jihočeši, kteří mají jen o procento méně. Zbytek krajů včetně Prahy je na tom dost
podobně a hodnota rozvodovosti je kolem 40 procent.
A kde se rozvádí lidé nejméně? Třetí
nejmenší rozvodovost má Moravskoslezský kraj s hodnotou 36,7 procenta,
následuje kraj Zlínský (35,1 procenta),
vůbec nejnižší rozvodovost v Česku
pak mají na Vysočině, rozvodem zde
skončí asi třetina uzavřených manželství, přesně 34,5 procenta. Vysočina si
nejnižší míru rozvodů drží minimálně
posledních 10 let, stejně jako si střední
Čechy drží dlouhodobě míru nejvyšší.

Ukončením vztahu se ženy
snaží chránit své děti
Když už se schyluje k rozluce, častějšími
iniciátory jsou ženy. „Podíl žádostí o rozvod, jejichž navrhovatelkami jsou ženy,
se pohybuje dlouhodobě okolo dvou třetin,“ uvádí experti z ČSÚ. Muži tedy logicky podají jednu třetinu žádostí.

K tématu přinesla zajímavá data britská studie Stanfordské univerzity z
roku 2015. Zjistila, že zatímco rozchody mezi nesezdanými páry byly téměř
vyrovnané – muži je iniciovali stejně
často jako ženy, když ale došlo na rozvod, manželky ho iniciovaly v 69 procentech, muži jen v 31 procentech.
„Ženy jsou emotivněji založené než
muži a rychleji vycítí, když ve vztahu
něco neklape. Rychleji také přistupují
k činu. Někteří odborníci si myslí, že je
tomu tak proto, že se snaží chránit své
děti před negativními následky nefunkčního vztahu,“ vysvětlila pro iDNES
psycholožka Marcela Vojířová.
„Dá se také říci, že jim k ukončení
vztahu stačí menší podnět než mužům.
Menší však neznamená méně důležitý.
Pouze odráží skutečnost, že pro ženy
jsou důležité aspekty, kterým muži nepřikládají takovou váhu,“ dodala psycholožka a zároveň podotkla, že větší finanční nezávislost u žen vede ke svobodnějšímu rozhodování, zda v manželství setrvat.

Častá rozluka mezi druhým
a čtvrtým rokem
Co se týká průměrné délky všech nakonec rozvedených manželství, ta v tuzemsku v roce 2020 činila skoro 14 let, zatímco třeba v roce 2001 to bylo něco
přes 11 let. „Nejvíc manželství se rozvedlo mezi 2. a 4. rokem,“ uvádějí analytici z ČSÚ.
Které důvody vedou k rozvodu nej-

„

Jakmile spolu
partneři
přestanou sdílet kladné
i záporné pocity, vše se
nabaluje do problémů,
které vztah zlikvidují.
častěji? Rozvodové statistiky posledních let uvádějí pět nejčastějších příčin.
Ty se mohou i kombinovat či dominovat v určitých částech manželství.
Manželé v České republice do rozvodových papírů nejčastěji vyplňují jako
příčinu „rozdíl povah, názorů a zájmů“.
„Odcizení či nedostatek pozornosti je
skutečně velmi častou příčinou rozpadu
vztahu,“ říká Marcela Vojířová. „Dle
mých zkušeností je velmi často viníkem
nedostatek komunikace. Jakmile spolu
partneři přestanou sdílet kladné i záporné pocity, postupně se vše nevyřčené nabaluje do velkých problémů, které mohou nakonec vztah i zlikvidovat,“ vysvětluje psycholožka.
Základní manželské pravidlo proto
zní: Mluvte. Říkejte si nejen to, co vám
vadí, ale i to, co se vám na partnerovi
líbí, co oceňujete a na co jste hrdí. „Nedopusťte, aby se vaše negativní i pozitivní pocity staly něčím automatickým,
o čem není potřeba se zmiňovat. Sdílení
a komunikace je nejlepším lékem na
vztahové problémy i každodenní stereotyp,“ radí psycholožka.

Česká republika
Na prvním místě, zejména u brzkých
rozvodů, jsou často zmiňována nerealistická očekávání a s nimi spojená netolerance. Pramení z nereálných představ,
se kterými jeden či druhý z manželů do
svazku vstupovali. Když se pak manželství začalo ubírat zcela jiným směrem,
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vše směřovalo k rozvodu. K netoleranci
patří i to, že jeden či oba partneři se nenaučili dělat kompromisy a zaměřili se
pouze na svou představou, kudy by se
mělo manželství ubírat.
Na druhém místě je nevěra, která
může souviset i s nedostatkem sexu. Po-

dle výzkumu Petra
Weisse a Jaroslava Zvěřiny se k mimomanželskému poměru přiznává 55 procent mužů a 34 procent žen. Téměř polovina nevěrných
mužů ovšem uvádí, že příčinou jejich mimomanželské aférky byla citová vyprahlost a odcizení, nikoli touha
po sexu. „Myšlenky na mimomanželský poměr se obvykle objevují poté, co
partneři přestali o svůj vztah pečovat. Je
potřeba zdůraznit, že funkční vztah nespočívá pouze v pravidelném sexu, jak
se celá řada lidí mylně domnívá,“ říká
psycholožka a dodává: „Kromě fungující komunikace páry často podceňují i
význam času, který spolu stráví. Velmi
často rodinné, pracovní a každodenní
povinnosti zatlačí do pozadí čas, který
věnují partneři jeden druhému nebo společným aktivitám.“

Peníze, alkohol a násilí

Negativní následky nefunkčního vztahu prožívají i děti.

FOTO | MAFRA

Třetí častou příčinou jsou hádky o peníze. Výzkumy potvrdily, že tento typ sporů trvá déle a bývá intenzivnější než
ostatní manželské neshody. Navíc jsou
příčinou značného stresu, protože peníze jsou automaticky spojovány i s takovými otázkami, jako je moc, síla, pocit
bezpečí a důvěra.

Mezi časté důvody rozvodu se řadí i
alkoholismus a domácí násilí. Nemusí
se přitom jednat pouze o násilí tělesné,
které je lépe viditelné a prokazatelné,
ale také o násilí psychické, které může
mít v dlouhodobém horizontu mnohem
těžší následky.
Jedna rada na závěr, kterou s oblibou
říkal známý český psychiatr Miroslav
Plzák. „Základ partnerství a manželství
nestojí na sexuální touze, ale na negativních emocích. Říkám tomu láska tří ‚S‘.
Pokud se vám po partnerovi Stýská,
máte Soucit s jeho trápením, máte
Strach, aby se mu nic nestalo, tak ho
máte rádi.“
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Máte vlhkost
ve zdech?
• V suterénu nebo
v obytných místnostech?
• Odlupuje se vám omítka?
• Degradují vám nátěry
na vlhkém zdivu?
• Ničí vlhko vaše tapety?
• Dochází ke vzniku plísní
a hub?

MNí
PODzi
sleVy

• Máte
v místnostech
vysokou vlhkost
vzduchu?

35%

• Nemůžete ve vlhkém
sklepě nic skladovat?
• Jsou vaše náklady
na vytápění příliš vysoké
kvůli vlhkým zdem?

Pomůžeme
Vám
• Dlouholetou zkušeností
s vysoušením zdiva
• Objednejte si nezávazně
odbornou prohlídku, analýzu škody
a předběžný odhad nákladů
• Speciálne vyvinutá metoda
nízkotlaké injektáže
• Suché zdivo jednou provždy
• Neohrožuje statiku zdiva
• Aplikace zvenku nebo z místnosti
• Pevná cena bez skrytých
vícenákladů

Zavolejte nám na
703 123 191 nebo
e-mail: info@sanacezdi.cz

www.sanacezdi.cz
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Cimrmanovská
premiéra
Když teprve krátce existující Divadlo Járy Cimrmana
před 55 lety – 4. října 1967 – představilo svou vůbec
první hru Akt, někteří kritici soudili, že tato nová
scéna „zazáří a zase zhasne“. Jen málokdo tehdy
věřil, že se z „cimrmanologů“ stane fenomén,
který se zařadí do zlatého fondu českého umění.
Připomeňte si jejich začátky, které se rodily
ve fiktivní Nealkoholické vinárně U Pavouka.

Text: mb, Zdroj: kniha Divadlo Járy Cimrmana po padesátce (T. Maleček), iDNES.cz; Foto: archiv MAFRA, Shutterstock, www.semanovice.cz (archiv Ondřeje Suchého), ČSFD.cz

PEDAGOGOVÉ V ROLI
ROZHLASOVÝCH MYSTIFIKÁTORŮ

U zrodu budoucího cimrmanovského ansámblu stálo
kvarteto lidí. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka se znali
z Vysoké školy pedagogické v Praze, kde oba studovali
český jazyk a literaturu a vydávali školní časopis Hříbě,
kam přispíval i o několik let starší Ladislav Smoljak,
jehož oborem byla matematika a fyzika. Všichni se
posléze začali angažovat v armádní redakci Československého rozhlasu, kde v té době pracoval jako
redaktor i jistý zasmušilý milovník černého humoru Jiří
Šebánek. „Na sklonku roku 1965 začali vysílat pořad
Nealkoholická vinárna U Pavouka, který lze pokládat
za přímého předchůdce budoucího divadla,“ uvádí
Tomáš Maleček ve své knize Divadlo Járy Cimrmana po padesátce... Šlo o mystifikační humor a fiktivní
rozhovory s fiktivními hosty, kdy kulisa kavárny byla
umělá a skeče, v nichž se používaly i pojmy jako „lihová milice“, vyvolaly stížnosti Ministerstva národní
obrany. Pořad proto musel začít cílit na „civil“ a mládež. Režisérkou pořadu se stala Helena Philippová,
přičemž „Nealkoholické vinárny“ vzniklo do poloviny
září 1969 na 40 dílů.

LEGENDÁRNÍ „SEMINÁŘE“ BYLY ŘEŠENÍM Z NOUZE

Nově založené Divadlo Járy Cimrmana našlo svou domovskou scénu v pražské Malostranské besedě. Právě zde se 4. října 1967 konala veřejná premiéra jejich první hry s názvem Akt (snímek je
z představení, které v roce 1997 natočila televize). Když pak Zdeněk Svěrák odemykal doma dveře,
manželce řekl, že příště to bude lepší, protože už nebudou mít takovou trému. Ona mu odpověděla:
„Neblázni, vy to chcete hrát ještě jednou?“ Oba tehdy netušili, že se Akt dočká více než 750 repríz
a další dvě inscenace divadla přesáhnou tisícovku. Zajímavostí je, že úvodní „seminář cimrmanologů“, který se stal typický pro celé dílo divadla, vznikl vlastně z nouze. Původně se měla spolu s Aktem
hrát i druhá jednoaktovka z pera Jiřího Šebánka s názvem Domácí zabijačka, ovšem Šebánek ji nestihl
dokončit. A tak herci v nouzi vymysleli úvodní sérii „přednášek“ o životě a díle fiktivní postavy Járy
Cimrmana. „Tato nouzovka posloužila i jako vhodný prostředek k vysvětlení faktu, že hra není ztvárněna
profesionálními herci, ale že se o její rekonstrukci snaží vědci oboru cimrmanologie,“ vysvětlil spisovatel
Tomáš Maleček.

JAK SE U PAVOUKA ZRODIL CIMRMAN
Právě v pořadech „Nealkoholické vinárny“ poprvé zaznělo jméno fiktivního českého génia Járy Cimrmana. Stalo se tak 16. září
1966 a Cimrman byl zmíněn coby naivní sochař samouk, občanským povoláním řidič parního válce. „Tento původní Cimrman byl
náš současník, který vystavoval v nafukovací hale předměty, jež
přejel parním válcem,“ vysvětlil Tomáš Maleček. S nápadem založit
na podobném mystifikačním humoru divadlo přišel Jiří Šebánek
(na snímku). Zakládající schůze nové umělecké scény se konala na konci října 1966 a zúčastnilo se jí celé kvarteto kamarádů
Šebánek-Svěrák-Smoljak-Čepelka. Společně si dali závazek, že
do konce roku každý napíše svou vlastní hru, která bude působit
dojmem, jako by ji napsal právě Cimrman.
Důležitou roli ve zrodu divadla tehdy hrála
režisérka Helena Philippová, která s autorským týmem připravovala rozhlasovou
„vinárnu“. „Vy budete jednou slavní a budete
se tím divadlem živit,“ cituje Tomáš Maleček
ve své knize slova režisérky, která se ukázala
prorockými.

POD DOHLEDEM
HVĚZDNÝCH FANOUŠKŮ
Po premiéře hry Akt začal ještě téže měsíc – v říjnu 1967
– cimrmanovský soubor vystupovat pravidelně každou
středu a čtvrtek a získal si řadu fanoušků z okruhu
známých osobností. Už na premiéře byl například spisovatel Josef Škvorecký, herečka Jiřina Jirásková zase
říkala, že k Cimrmanům chodí sledovat „nehereckou
autentičnost“, mezi diváky se zařadil i Jiří Suchý či Josef
Abrhám. I přes ne úplně pozitivní recenzi v novinách
Svobodné slovo se ale zpráva o novém divadle se zcela
specifickým humorem rychle rozletěla po zemi. Už 8. listopadu 1967 se konala další premiéra, tentokrát hry
Vyšetřování ztráty třídní knihy. Mnohé hlášky z ní jsou
nesmrtelné dodnes. Divadlo Járy Cimrmana tím potvrdilo svůj skvělý umělecký start a postupně se zařadilo
do zlatého fondu českého nejen divadelního umění.
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Komtesa Lata
zničila Němce
Před 85 lety vyhrála Velkou pardubickou první
žena. Lata Brandisová projela cílem 17. října 1937,
dodnes je jedinou vítězkou slavného dostihu.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Velká pardubická roku 1937 se nesla v tísnivém duchu. Favorité byli němečtí jezdci, kteří už několikrát po sobě
tento nejtěžší evropský dostih vyhráli.
Spory mezi Čechy a Němci byly na denním pořádku, republikou pochodovaly
hnědé košile a Hitler otravoval svým
hakenkreuzem evropský vzduch.
Kromě toho před měsícem, přesně
14. září, zemřel národem milovaný
T. G. Masaryk. V takovém ovzduší se
na start postavila dvaačtyřicetiletá československá žokejka
Marie Brandisová
(na snímku), které nikdo neřekl jinak než
Lata. Měl to být poslední závod její klisny Normy, kterou
vítězství už několikrát těsně minulo a
měla zamířit do chovů. Lata si ale vymohla ještě jeden poslední závod.

Protest proti dámě
Lata Brandisová pocházela ze šlechtického rodu Brandisů a Kinských. Rodačka z Úmonína u Kutné Hory začala jezdit už v osmi letech. Otec Leopold, hrabě a podplukovník husarů v záloze,
vlastnil rozsáhlý chov špičkových koní.
Dvojčata Lata a Týna řídila v deseti
letech bryčku, zábavou dívek byly tzv.
„důstojnické dostihy“, kdy si vzaly mužské šaty, uhlem si namalovaly kníry a
snažily se předhonit sebe i další sourozence. Když bylo Latě jednadvacet let,

Lata s klisnou Normou v cíli Velké
pardubické.
REPROFOTO | MAFRA

otec i s bratrem odešli do války a dívka
se musela starat o koně. Také se zúčastnila svého prvního dostihu, skončil pro
ni nepříjemným pádem. Dostihy byly
tehdy výhradně mužskou záležitostí, přítomnost komtesy Brandisové byla spíše
trpěna. Lata trénovala ve Velké Chuchli, v roce 1921 poprvé vyhrála dámské
dostihy a v roce 1927 se přihlásila na
Velkou pardubickou. To vyvolalo protesty soupeřů, důstojníků, jejichž cti odporovalo soutěžit se ženou. Ti podali
protest k Československému jockey-clubu, který požádal o radu anglické kolegy – Královský jockey-club, jenž
ovšem neměl se startem ženy problém.
Pouze podotkl, že musí mít oddělenou
šatnu. Lata po třech pádech dojela pátá
a následující roky se tvrdošíjně účastnila většiny dostihů. Až přišel ten výjimečný v roce 1937.

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
29. 9. – 5. 10. 2022
jen za
10 bodů

OPLATKA KATKA ENJOY
různé druhy | 40 g

100 g 9,75 Kč

3,90
6,90�

90 %

43%

masa

ZAUZENÝ
ŠUNKOVÝ
SALÁM
ŘEZNÍKŮV
TALÍŘ
100 g

Červenobílá česká slečna
Start! Koně vyrazili kupředu. Favoritem byl německý bělouš Herold s jezdcem Lengnikem, který vyhrál dva předchozí ročníky. Jenže Herold na Taxisově příkopu klopýtl, Lengnik si zlomil
klíční kost a dojel třetí.
Druhý projel cílem německý valach
Quixie, o sedm délek ho předstihla česká jezdkyně v červenobíle pruhovaném
dresu, v sedle klisny českého plemene
Kinský. Čtyřicetitisícový dav jásal,
jako nikdy předtím. Ještě dlouho se diváci odmítali rozejít, vítěznou jezdkyni
překřtili na „naši slečnu“ a oslavy vrcholily desetitisícovým průvodem až na pardubické Masarykovo náměstí.
Závodiště příštích devět umlklo, Evropa se ponořila do války. Lata i její sestry
se přihlásily k české národnosti. Žokejka trénovala v Chuchli, kde byl v květnu
1945 zastřelen její trenér Karel Šmejda,
když vyváděl koně z hořících stájí. Lata
závodila dál, v roce 1949 měla po těžkém pádu proraženou lebeční kost, zlomenou nohu, žebra, klíční kost a pošramocenou páteř. To byl konec její kariéry. Rodinné sídlo ve středočeské Řitce bylo zestátněno a Lata žila v invalidním důchodu se sestrami Týnou a Janou
v nedaleké Kadláčkově chatě, která jim
byla přidělena. Starala se o dřevo a
vodu, zatímco sestry pracovaly v čokoládovně Orion v pražských Modřanech.
Lata zemřela v roce 1981 na zámečku
u rakouského Grazu, kam si starou příbuznou vzal jeden z jejích synovců.

75%
sleva

Zvířátka z českého
venkova.

VEPŘOVÁ KÝTA*
bez kosti, ve vakuu
cena za 1 kg
JABLKA GALA
skládaná
1 kg

14,90
23,90

37%

Qjed

99,90
19,90
39,90

ilustrační foto

50%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády. Fotografie mohou být ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
*Sleva je poskytována za body za nákupy v prodejnách Penny Market. Body za své nákupy můžete
získat do 26. 10. 2022. Získané body lze uplatnit do 2. 11. 2022. Akce platí do vyprodání a vydání zásob
v jednotlivých prodejnách Penny Market s. r. o. Částka pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev,
částek za vratné obaly a loterijní služby. Podrobná pravidla na www.penny.cz.
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Vize pro budoucnost:
Radioaktivní odpad
„vystřelit“ do Slunce
Vizionáři plánují, že by se lidstvo mohlo zbavovat
vyhořelého jaderného paliva jeho dopravou nebo
dokonce vystřelením ke Slunci, kde by shořelo.
Vědci ale varují, že riziko nehody je zatím příliš velké.
JOSEF HORA
ČR | Mezi nejnebezpečnější odpad, který
vyprodukuje lidská civilizace, patří vyhořelé radioaktivní palivo. Celosvětově jej
vznikne 12 tisíc tun ročně, jenže způsob, jak
jej recyklovat, lidstvo dodnes nevymyslelo.
Jaderný odpad se tak ukládá pod zem, kde
může beze změny a stále nebezpečný „doutnat“ stovky tisíc let. Jedna z teorií vizionářů
říká, že by vyhořelé jaderné palivo mohli
lidé vystřelit přímo do Slunce. Tam probíhají jaderné reakce a nebezpečný odpad by
v extrémních teplotách prostě shořel.
Možnosti dopravy ze Země existují
dvě – v raketě, či pomocí speciálního děla.
Bylo by to ovšem vůbec možné? Teoreticky nejspíš ano, ovšem vědci se shodují, že
v současné době nikoliv, byť některé potřebné technologie již má lidstvo k dispozici.
Proberme nyní vizi dopravy vyhořelého paliva nejprve pomocí raket. Odpad by
bylo nutné nejdříve dostat na oběžnou
dráhu Země. Nejlevnějším dopravcem je
dnes americká společnost SpaceX, která
si za vynesení kilogramu nákladu na oběžnou dráhu účtuje asi 100 tisíc korun. Česko, respektive Temelín a Dukovany, ročně vyprodukuje kolem 100 tun, tedy

100 tisíc kilogramů toho nejnebezpečnějšího jaderného odpadu – raketa by takové
množství vynesla za asi 10 miliard korun.
Tedy částku, kterou by si i menší země
mohla dovolit.
Co ale dál? Odpad by se dál ke Slunci
musel vystřelit dostatečnou rychlostí, a to
proto, aby se náklad odpoutal z orbity
Země a poté opravdu do Slunce spadl.
K dosažení takové rychlosti by bylo zapotřebí dalších a dalších raket, náklady by
pak vrostly 20 až 30krát, tedy na pětinu až
třetinu ročního rozpočtu celého Česka.

Velké riziko havárie
To ale řešíme pouze ekonomickou stránku této vize. Hlavní otázkou totiž je, jestli
to vše je vůbec technicky proveditelné.
Čeští vědci se shodují, že v dohledné budoucnosti nikoliv. Prvním a nejzávažnějším problémem je nehodovost raket. Podle českých expertů na problematiku na-

kládání s radioaktivními odpady, které týdeník 5plus2 oslovil, je taková úvaha zcela mimo celosvětové koncepty radiační
ochrany a jaderné bezpečnosti. Pravděpodobnost nehody rakety je totiž asi tisíckrát
větší, než je nebezpečí incidentu u jednoduché, pomalé a přísně dozorované manipulace s použitým jaderným palivem
V současnosti proto o vypuštění odpadu do vesmíru nelze uvažovat, navíc to nepřipouští ani mezinárodní dohody a konvence.
Podobně to vidí i popularizátor kosmických jevů a projektů Milan Halousek: „Zásadním a nepřekročitelným problémem je
nebezpečí zamoření zemské atmosféry
a povrchu radioaktivním spadem v případě havárie rakety. Žádný rozumný stát takovýto nebezpečný start ze svého území
nepovolí,“ míní.
Oba experti se ovšem shodují, že navést
rakety na dráhu směrem ke Slunci lidstvo
dnes umí. Ovšem stále neexistují tak silné,
aby mohly nést velký náklad. I když taková technologie už je ve vývoji. „Za pár let
by mohly fungovat například SuperHeavy
od SpaceX nebo SLS od NASA. Ty by teoreticky mohly vynést odpad na oběžnou
dráhu Země. Tam by se musel složit a natankovat palivem velký tahač, který by
pak zamířil ke Slunci,“ míní Halousek
s tím, že takové rakety by ale stejně mohly

nést jen několik jednotek či maximálně desítek tun, k tomu by velkou část nákladu
tvořily ochranné kontejnery, takže by projekt stále ekonomicky nedával smysl.

Vystřelení dělem
Teorie likvidace jaderného odpadu
ve Slunci zmiňuje kromě raket ještě jeden
možný „dopravní prostředek“. Elektromagnetické dělo – zbraň budoucnosti a vynález, jehož potenciál se dnes zkoumá.
Elektricky nabíjená střelná zbraň, ve které
projektil urychluje silný elektrický impulz.
„V případě vynášení nákladů do vesmíru se ale spíše mluví o rotačním děle, které
by mělo fungovat na principu roztočení
kontejneru s nákladem v obřím vzduchoprázdném startovním boxu ve tvaru disku,
a jeho následném vymrštění vzhůru do
vesmíru,“ vysvětluje Halousek s tím, že
tento princip je ovšem z hlediska poškození ještě rizikovější než cesta raketou.
Taková děla, co by střílela radioaktivní
odpad, patří podle vědců spíše do říše románů sci-fi. Pokud by to bylo reálné, tak
by se to asi nejdříve testovalo na sondách.
Každopádně pokud by nějaký odpad
kdy putoval ke Slunci, musel by být také
dobře „zabalen“, aby se neroztavil ještě
před dopadem. Slunce jako takové by pak
bylo spolehlivým „likvidátorem“, a to
i kdyby do něj odpad přímo nespadl. Rozptýlení radioaktivity
do hvězdného prostoru
v tak velké vzdálenosti by zřejmě zpětně
Zemi nijak vážně
neohrozilo.

Prototypy elektromagnetického děla, jehož technologie
by podle vědeckých vizí mohla posloužit k dopravování
vyhořelého jaderného odpadu ke Slunci, už vznikly. Stojí
na dvou vodivých kolejnicích, proto se mu také říká kolejnicové dělo. Za projektilem, který dosahuje i pětinásobku
rychlosti zvuku, se po výstřelu vytvoří plazmový oblak,
jenž samotné dělo poškozuje.
FOTO | WIKIPEDIA

INZERCE

PROŽIJTE PRVNÍ
PODZIMNÍ DNY
S ÚSMĚVEM
MRAVENČÍ VÁM NERVY??
Pocity mravenčení, štípání či brnění
končetin, citlivost prstů nebo přecitlivělost nervových buněk řeší velká část
populace. Nenápadné příznaky mohou
postupně dorůstat těžko snesitelných rozzměrů. Nenechte nervy v ohrožení!

Úlevu
od mravenčení,
venčení,
štípání,, brnění
a přecitlivělosti
livělosti
ových
nervových
buněk žádejte
árně.
v lékárně.

Unikátní doplněk stravy Neuromedic kombinuje vysoké
oké
dávky kyseliny alfa-lipoové, vinnou révu, fosfolipidy a vitata
miny skupiny B, díky čemuž efektivně regeneruje a podporuje funkci i citlivost nervové soustavy a vyživuje nervové
buňky. Obsažený silymarin navíc chrání nervy před vlivem
toxinů. Neuromedic je díky vysokým dávkám vitaminů B
ideální ochrana
nervů při jejich nedostatečné
ochr
výživě, vystavení toxinům či mechanickým
vlivům nebo vedlejším účinkům něktevlivů
rých
tablet.
rýc
ých tabl

UŽ ŽÁDNÝ ZÁPACH
NOHOU ANI BOT
Na chodidlech se nachází nejvíce potních žláz celého těla.
Pot je přirozenou reakcí, kterou se naše tělo snaží ochladit.
To ale dává prostor bakteriím
a plísním k rychlému množení a produkování plynů
způsobujících známý syrový
zápach nohou.
Řešení nabízí nový zdravotnický
prostředek CANEZIN spray s antimykotickým a antibakteriálním
účinkem. Široké spektrum aktivních látek účinně eliminuje
bakterie, kvasinky a plísně na nohou i v obuvi. Tím omezuje
nadměrné pocení a nepříjemný zápach nohou a obuv udržuje mikrobiálně čistou. Při pravidelném používání funguje
Canezin také jako prevence proti opakovanému návratu infekce kůže v oblasti nohou a nehtů. Spray lze použít na nohy,
ponožky i do obuvi. Žádejte v lékárně.

DIAMIZIN GURMAR

ZABIJÁK CUKRU!

Jedním z největších strašáků dneška jsou potíže s nedostatkem inzulinu
v těle, což obvykle bývá zapříčiněno obezitou, nezdravým životním stylem, nedostatkem pohybu a dědičností. Hledáte-li způsob, jak vyrovnat
kolísající hladinu cukru v krvi, vsaďte na účinný přípravek z lékárny.
Vyzkoušejte DIAMizin® Gurmar – zabiják cukru, ověřený doplněk stravy, který
stabilizuje a udržuje hladinu cukru v krvi a omezuje chuť na sladké. Přípravek obsahuje extrakt z rostliny Gymnema sylvestre. Její účinné látky, kyseliny gymnemové,
přispívají k optimální hladině glukózy v krvi a snižují chuť na sladkosti. Napomáhají
tak redukci nadváhy.

BOJ PROTI SVĚDIVÉ A SUCHÉ POKOŽCE HLAVY

Při seborei, lupénce a atopii ve vlasech nejčastěji bojujeme s nepříjemným a vytrvalým svěděním. K tomu
omu se přidávají i nevzhledná suchá, začervenalá místa a lupy. Jak se toho
oho všeho co nejrychleji zbavit?
Vyzkoušejte konopí! Capillus šampon
on seborea pomáhá k rychlému zklidnění svědivé a podrážděné
é pokožky hlavy a zmírňuje tvorbu lupů a zarudlých
míst. Kombinace konopného oleje a extraktu pomáhá
k přirozené obnově vlasové
pokožky, ať už se jedná o seboreu, lupénku nebo atopický ekzém. Sůl z Mrtvého
moře společně s grepovými
semínky ničí přemnožené
kvasinky a tím zabraňují
opětovnému návratu potíží.
K dostání v lékárnách.
CPK – certifikovaná přírodní kosmetika se zárukou šetrného přírodního
složení.
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Babí léto? Kdepak, zapomeňte
Volně se vznášející
drobné pavučinky
ve zbytcích slunečních
paprsků letos asi
neuvidíme. Příští dny
totiž tradiční babí léto
spíše nepřinesou.
ČR | Podle dat klimatologů bývaly v Česku roky, kdy babí léto trvalo i sedm neděl, jenže ten letošní to nebude. Chladné
počasí má pokračovat nejméně do konce
první dekády října, předpovídá dlouhodobý výhled meteorologů.
O co bez babího léta přicházíme?
Zpravidla je to období slunečného, suchého a málo větrného počasí posledních zářijových dní a první poloviny října. Teploty mohou přes den nastoupat i
ke dvacítce, ale noci jsou již velmi
chladné. Jenže letošní mizerné počasí
příštích dní nic takového neslibuje.
„Ranní teploty se při zmenšené oblačnosti opět přiblíží k nule. Až o víkendu
by se mohly odpolední teploty na většině území vrátit nad 15 stupňů,“ říká meteoroložka Jana Hujslová.
Ani výhled neslibuje žádné babí léto.
„Ode dneška do 23. října budou dny teplotně podprůměrné,“ domnívají se meteorologové. I když má být chladno,
vzhledem k tomu, že převládne zvětše-

U nás se proto nazývá také jako léto svatého Václava, v Německu a v Maďarsku
léto svatého Michaela, v Anglii je to
léto svatého Lukáše či ve Švédsku léto
svaté Brigity. Podobná situace panuje
v časném podzimu i na severoamerickém kontinentu a je známá pod názvem
indiánské léto.
(pes, dj, dape, sko,
kor)

Co na sebe do
chladných dní

Slunečné dny babího léta asi budeme vyhlížet marně. Krásné barvy podzimu ale k vyjížďce na kole lákají. Jen se tepleji oblékněte. FOTO | MICHAL ŠULA
ná oblačnost a četnější srážky, výskyt
přízemních mrazů v nižších polohách
lze považovat za málo pravděpodobný.

Vlákna pavučinek jako
šedé babské vlasy
A tak pojďme o babím létě aspoň snít.
Jeho název pramení od jemných pavučin, které poletují ve větru za slunečného počasí v průběhu září a října.
„Pavoučci vypouští do vzduchu vlákna, která stoupají spolu s proudy vzduchu ohřátého od zemského povrchu.
V okamžiku, kdy je jejich délka nosná i
pro pavoučka, odnáší ho s sebou. Takto

migrují celé pavoučí populace. Vlákna
se pak mohou do sebe různě proplétat a
tvořit chomáčky a i po spuštění pavouků na zem pokračují dále v letu. Naši
předkové si toho nemohli nevšimnout a
označili podle nich celé období jasných
podzimních dnů,“ uvedla před časem
pro Lidovky meteoroložka Dagmar Jandová, nyní spíše známá jako lovkyně
z kvízového televizního pořadu.
A co mají pavučinky společného
s „babami“? „Jednoduše lidem připomínaly šedé ‚babské‘ vlasy,“ vysvětlila
Jandová původ názvu.
Období je ale zasvěcováno i patronům, kteří mají v tuto dobu svátek.

Nezmoknout a být přitom šik?
Máme pár tipů pro dámy.
■ Předně se porozhlédněte po
lehkém kabátku nebo baloňáku.
Letí kostky i jednobarevné
pláštíky. Hodně in jsou
kostýmky, ale takové ty ležérní,
které můžete nosit nejen
do práce.
■ Žádaným prvkem jsou také
volné kalhoty, nejlépe
s vysokým pasem. Stále
in budou trička s kimonovým
rukávem, na ně se hodí svetříky
všeho druhu.
■ Jestli ráda odhalujete nohy,
nechte vyniknout kotníky.
V delších šatech, které můžete
doplnit džínovou bundou, nebo
ve zkrácených kalhotách.
(jph, abr)

Domácí chléb zpestří ořechy i pivní příchuť
Doma pečenému chlebu
dává přednost před tím
klasickým kupovaným
stále více Čechů. Jeho
těsto si můžete vylepšit
řadou surovin, třeba
sušenými švestkami.
5plus2
■ V KUCHYNI

Škvarkový chléb se sušenými švestkami
Potřebujeme: 200 g žitné chlebové mouky, 300 g celozrnné pšeničné
mouky, 10 g soli, 100 g pokrájených studených škvarků, 80 g pokrájených
sušených švestek, půl lžičky mletého koriandru, 350 ml vlažné vody,
20 g slunečnicových semínek.
Postup: Do mísy prosejeme mouky a přimícháme sůl. Ve vodě rozpustíme
droždí, škvarky nasucho lehce nahřejeme. Rozmíchané droždí nalijeme
do mísy s moukami a zpracujeme na vláčné těsto. Potom do něj zapracujeme
koření, vlažné škvarky a pokrájené švestky. Zakryjeme utěrkou a dáme kynout.
Vykynuté těsto vytvarujeme do šišky, vložíme do formy s pečicím papírem,
středem ho podélně jemně nařízneme, potřeme lehce vodou a necháme znovu
30 minut kynout. Vykynutý chléb dáme do trouby nahřáté na 210 °C a pečeme
30 minut. Teplotu snížíme na 170 °C a pečeme dalších 20 minut.

ILUSTR. FOTO | MAFRA

Cibulovo-pivní chléb ze špaldové mouky

Ořechový chléb

Potřebujeme: 400 g špaldové hladké mouky, 100 g celozrnné pšeničné mouky,
350 g světlého piva, 250 g cibule, 60 g sádla, 10 g soli, 20 g droždí.
Postup: Třetinu piva lehce nahřejeme a rozmícháme v něm droždí. Do mísy prosejeme
mouky a přimícháme sůl. V kastrůlku nahřejeme sádlo, přimícháme jemně pokrájenou
cibuli a za stálého míchání ji smažíme. Když začne zlátnout, kastrůlek sundáme a necháme
zchladnout. Do mísy přilijeme pivo pokojové teploty, rozmíchané droždí a zpracujeme
na hladké těsto, do kterého nakonec přimícháme cibulku i se sádlem. Zakryjeme utěrkou
a necháme na teplém místě kynout. Vykynuté těsto vytvarujeme do kulatého bochníku,
poprášíme moukou, přendáme na plech a necháme znovu 25 minut kynout. Vložíme
do trouby nahřáté na 210 °C a pečeme asi 25 minut. Když začne chléb rychle tmavnout,
snížíme teplotu na 170 °C a pečeme ještě dalších 15 až 20 minut.
Zdroj receptů: Vladislav Stuparič (ONA DNES) a Dita Pecháčková (Lidovky.cz)

Na dva bochníky potřebujeme: 500 g celozrnné žitné mouky, 500 g hladké pšeničné
mouky, 3 lžíce (L) kmínu, 3 L fenyklu (nemusí být), 2 L soli, 2 L kvasného lihového nebo
3 L bílého vinného octa, 50 g másla nebo sádla, 2 hrsti vlašských ořechů,
100 g droždí, 2 L krupicového cukru, půl litru podmáslí, 100 ml vody.
Postup: V hrnku smícháme tři až čtyři lžíce mouky (třeba dvě a dvě od každé), cukr, droždí,
30 ml vlažného podmáslí a necháme na teplém místě vzejít. Mezitím v míse smícháme
všechnu zbylou mouku, sůl, kmín, fenykl, ocet, zbytek podmáslí a trochu vody. Přidáme
rozpuštěné máslo nebo sádlo a ocet, přilijeme vzešlé droždí a důkladně propracujeme
v pevné, nelepivé těsto. Pod čistou utěrkou ho pak necháme na teplém místě 30 až
40 minut kynout. Vyklopíme na pomoučněnou pracovní plochu a zapracujeme do těsta
ořechy nalámané na kousky. Znovu propracujeme, vytvoříme bochánek, vložíme ho
do ošatky, případně mísy, a dáme mu ještě další půlhodinu na kynutí.
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HUDEBNÍ IMPULSY

Nejen „dělník muzikálů“
JOSEF VLČEK

L

etos Pavel Vítek slaví dvě významná výročí. Připomíná si
25 let na české scéně a 30. září
oslaví šedesátiny. Od počátku patřil
do dnes už odcházející generace zpěváků, kteří si dávali záležet především na
kvalitní technice zpěvu a na kultivovaném způsobu projevu. Díky těmto vlastnostem se brzy kromě koncertních pódií uchytil také jako muzikálový herec.
Výčet muzikálů absolventa herectví
na AMU je neuvěřitelný. Účinkoval
snad ve všech významných muzikálech
posledního třicetiletí, ať už to byl Dracula, Bídníci, Mamma Mia, Fantom opery
nebo Noc na Karlštejně. Za roli profesora v muzikálu Ples upírů byl dokonce
kandidátem na Cenu Thálie.
S olomouckým rodákem jsme se poprvé setkali v roce 1987, kdy se jako
člen skupiny GBS, vedené Jaromírem
Boháčem, objevil na LP desce Má svůj
den, pojmenované podle jejich největšího hitu. Vítek ovšem nebyl jediným vokalistou skupiny – zpívala s ní i další začínající herecká hvězda Yvetta Blanarovičová.

Vrchol Vítkovy hitové produkce spadá do první poloviny 90. let. Brzy se osamostatnil a v té době nahrál tři alba,
z nichž každé přineslo nejméně jeden či
dva velké hity. Nejúspěšnější z nich
byla Vůně tvý kůže z roku 1992, která
kromě titulní písně přinesla ještě další
dva hity – Bez tebe ztrácím tvář a Po stopách tvých.

FOTO | ARCHIV MAFRA

Pro tvůrce sázka na jistotu
První polovina 90. let byla zároveň érou
rádiového boomu a Pavel Vítek se ukázal být výborným rozhlasovým moderátorem. Po více než roce ale opustil moderátorskou židli a vrhl se naplno do muzikálů. V roce 1995 se stal členem legendárního prvního obsazení Draculy. Vystupoval tam v roli mladého abbého Stevena. Dracula, kterého vytvořila autorská dvojice Karel Svoboda a Zdeněk Borovec, byl ve své době považován za vrchol české muzikálové tvorby a úvodní
éra let 1995 až 1998 dodnes drží český rekord v návštěvnosti hudebního divadla.
Vítek se po úspěchu Draculy dostal
do kategorie „dělníků muzikálů“. Spolu
s Karlem Černochem a několika další-

mi zpěváky se stal jistotou, na jejímž základu vznikaly další a další projekty.
Měl k tomu všechny základní předpoklady – hereckou průpravu, pěvecké
zkušenosti profesionálního tenora a pro
divadlo nezbytné pohybové nadání.
V divadelním provedení Noci na Karlštejně se blýskl po Waldemaru Matuškovi nejlépe zazpívanou písní Asi do věží.
Velký obdivovatel Karla Gotta nemohl chybět na legendárním koncertu ke

Gottovým šedesátinám. Vítkova verze
Gottovy písně Když milenky pláčou je
také zatím posledním Vítkovým sólovým hitem. Od roku 2017 je totiž spolu
s Marianem Vojtkem, Janem Křížem
a Michalem Bragagnolem členem velmi
úspěšného ansámblu 4 Tenoři, specializovaným na easylistening a crossoverovou hudbu. Na novém albu 4 Tenorů, které na konci října vychází, se prý znovu
objeví i jeden z velkých hitů Karla Gotta.

Češi představí Francouzům slavné němé filmy
ČR | Jedinečné české němé filmy z průkopnických let tuzemské kinematografie se ve zrestaurované podobě
představí pařížskému publiku. Na pozvání Francouzské
Nadace Jérôme Seydoux-Pathé připravil speciální program Národní filmový archiv (NFA) ve spolupráci s Českým centrem v Paříži. „Je to vzácná příležitost sestavit
pro pařížské publikum program podle vlastního výběru,“ zdůrazňuje Michal Bregant, generální ředitel NFA.
Vybraný cyklus se zaměřuje zejména na klasické či
málo známé české filmy, které vznikly mezi roky 1898
a 1932 – zahrne první filmy natočené Janem Kříženeckým, který zakoupil kinematograf od bratří Lumiérů, až
po Extasi Gustava Machatého (1932), která svědčí o síle
INZERCE

Extase z roku 1932 patří ke klenotům československé předválečné kinematografie. FOTO | NFA

němé estetiky ještě na počátku 30. let. „Průkopník kinematografie v českých zemích Jan Kříženecký dělal totéž, co jeho souputníci v ostatních zemích. My však
máme to štěstí, že se naprostá většina jeho prací dochovala v naší sbírce, některé v podobě originálních negativů či kopií. Digitalizace je pro nás skvělým nástrojem
pro zpřístupnění klasických filmů a díky ní se diváci mohou podívat, jak Kříženeckého kratičké filmy dnes vypadají,“ říká Bregant. Snímky jsou promítány od konce
září do 18. října v rámci tzv. Carte blanche, což je speciální program, který Nadace Jérôme Seydoux-Pathé nabízí osobnostem a institucím, aby předvedly svůj originální pohled na dějiny kinematografie.
(re)

Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti více jak 20 let

DVOULETÉ ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY E-FINANCE

%
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ROČNÍ ÚROK

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 7 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Dvouleté dluhopisy

Zastavovaný areál Zámku Račice o rozloze přes 50.000 m2

Koncern e-Finance, a.s. nabízí dluhopisy zajištěné zástavním
právem na celém exkluzivním areálu Zámku Račice čítající
pozemky o výměře přes 50 000 m2, nemovitosti a samotný
Zámek Račice. Celé portfolio investic najdete na našich
stránkách www.e-finance.eu.

...................................................................................................................................................................................

TŘÍLETÉ DLUHOPISY SKUPINY E-FINANCE
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ROČNÍ ÚROK

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 8 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Tříleté dluhopisy

Investice roku 2021

Skupina e-Finance více jak 20 let investuje do nemovitostí
v atraktivních lokalitách České republiky. Díky tomu disponuje
stabilním portfoliem, zejména nájemních nemovitostí, v hodnotě
přesahující 1 miliardu korun. Portfolio investic najdete na
www.e-finance.eu.

ČNB schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený
ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

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

LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ S WELLNESS V BRNĚ
NOVÝ EFI SPA HOTEL**** SUPERIOR S WELLNESS, RESTAURACÍ A ŘEMESLNÝM PIVOVAREM

• Pobyty se snídaní a večeří
• Parkování v areálu
• Dobíjecí stanice na elektromobily
• Pivovar a restaurace v objektu

2

• Finská sauna o ploše 36 m
• Vířivka pro 6 osob
• Hyperbarická komora OXYLIFE
• Odpočívárna v třípodlažní věžičce

www.eﬁspahotel.cz | Tel.: +420 515 557 500

EFI SPA Hotel
člen e-Finance Group

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Zánět dásní. Problém, za který
si většinou můžeme sami
Špatným čištěním chrupu
a mezizubních prostorů
se od zánětu dásní
můžeme propracovat
k paradentóze.
ČR | Takřka všichni noví pacienti, kteří
přijdou poprvé do ordinace dentální
hygienistky, mají v nějaké fázi rozjetý
zánět dásní. Gingivitida, jak se nemoc odborně nazývá, je běžná jak u dospělých,
tak dětí. Když se neléčí, může přerůst
v parodontitidu, lidově paradentózu.
Zánět dásní je považován za nejčastější zánět v lidském těle a v naprosté většině případů je vyvolán zubním plakem,
tedy špatnou zubní hygienou. Můžeme
si tedy za něj sami. Abychom ale byli

k sobě spravedliví, způsobit jej můžou
i některé bakterie, viry nebo kvasinkové
infekce, ale už to není tak častý případ.
Všichni víme, že důležitým varovným
signálem je krvácení při čištění zubů,
ovšem mnoho pacientů to přehlíží nebo
podceňuje. Paradentóza totiž zpočátku
nebolí. „Doprovázejí ji typické známky
zánětu: zčervenání, zteplání, bolest a někdy i hnisání. Na zánět dásní a parodontitidu by nás měl vždy upozornit lékař
či dentální hygienista. Prevence je až na
výjimky vždy stoprocentní. Což znamená, že v případě řádné hygieny jsme
schopni onemocnění předejít,“ vysvětlil
pro iDNES.cz stomatolog Ondřej Šrámek.
Nejvíce jsou postiženi kuřáci, protože
kouření snižuje obranyschopnost zubů
a dásní, navíc výsledky léčby jsou u nich
prokazatelně horší než u nekuřáků. Jejich
dásně jsou méně prokrvené, a zánět se

FOTO | SHUTTERSTOCK

tak vůbec nemusí projevit krvácením.
Roli hraje také dědičnost, ale třeba i nesprávně zhotovené výplně zubů. Zubní
plak se postupně přeměňuje na zubní kámen a nemoc se dále zhoršuje.

Pár minut čištění nestačí
Jak tedy problémům předejít? Pokud si
budete kvalitně čistit zuby, pravidelně
chodit na dentální hygienu i k zubnímu
lékaři, pak se zánětu bát nemusíte. Čištění ale musí být opravdu důkladné, nesta-

čí pár minut ráno a večer. Nutné je používat i mezizubní kartáček, případně
zubní nitě. „Mezizubní péče bývá často
zanedbávána. Přitom právě proto bývá
tento prostor v dospělosti nejčastěji postižen zubním kazem,“ upozorňuje dentální hygienista Michal Kalita. Pokud
na mezizubní kartáčky či nitě nejste
zvyklí, určitě zajděte na konzultaci
na dentální hygienu. Odborník vám poradí, jakou velikost mezizubního kartáčku zvolit – příliš malý kartáček zubní
prostory nevyčistí dostatečně, příliš velký zase může poškodit dásně.
V důsledku paradentózy ubývá jak vazivových vláken kotvících zub do kosti,
tak kosti samotné. Zuby postupně „přestávají držet“ v čelisti a uvolňují se. Kromě toho nemoc zhoršuje aterosklerózu,
což je rizikový faktor pro vznik kardiovaskulárních onemocnění. (re, iDNES.cz)

INZERCE

Zkažený dech
ohlašuje parodontózu

P

arodontitida představuje zánětlivé onemocnění dásní a závěsného aparátu,
které nás po zubním kazu trápí nejvíce.
Onemocnění vzniká působením bakterií, které produkují agresivní kyseliny, ty rozpouštějí tvrdou vápníkovou a fosfátovou minerální
matrici zubní skloviny a přitom uvolňují sirovodík, jenž zapříčiňuje zápach z úst. Bakterie
mají za následek vznik zánětu, který se nejprve usadí na dásních, později však i na systému, který plní funkci pevného ukotvení zubů.
Zánět se rozvíjí a způsobuje bolest, pocit tlaku a brnění. Mezi zubem a dásní se vytvářejí
prostory, vačky, které mohou byt naplněné
hnisem. Krčky zubů se odhalují, zuby se rozestupují a ztrácejí pevnost ukotvení.
Dlouhodobý zánět oslabuje imunitní systém,
který pak hůře odolává závažnějším onemocněním. Podle statistik mají pacienti s parodontitidou
dvojnásobně větší riziko onemocnění srdce a čtyřnásobné nebezpečí srdečního infarktu. Obzvlášť

ohroženi jsou, podle odborníků, pacienti s cukrovkou, osteoporózou nebo plicními onemocněními.
Experti odhadují, že záněty dásní by mohly být
zodpovědné za 18,2% všech p
předčasných
ý p
porodů.
Bakterie si na běžné chemické přípravky dokáží vybudovat
odolnost nebo zmutovat a pak udržet přirozenou mikroflóru v dutině ústní není snadné.
Významným pomocníkem v udržení přirozeného mikrobiomu je
Chytrá houba - Pythium oligandrum.
„Do lékáren dodáváme ústní vodu v šumivých
tabletkách,“
říká výzkumník Radim
Klimeš. „Chytrá houba
Pythie Bio Plus se ředí

Přípravky s Chytrou houbou - Pythium oligandrum dostanete ve své lékárně.
Na Vaše otázky rádi odpovíme na telefonu: 728 814 202, e-mail: pythium@pythium.cz
Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

ADVERTORIAL

do pitné vody a provádí se klasické výplachy dutiny ústní. Tam Chytrá houba příznivě působí, pokud má člověk sklony k zánětům dásní. Přípravek
se aplikuje tři dny za sebou a dále podle potřeby
anebo až za měsíc. Běžné uplatnění je vhodné
v souvislosti i s používáním zubních náhrad, či
rovnátek. Uplatnění přípravků Chytrá houba Pythie Bio Plus se osvědčilo i u lidí po chemoterapii,
u mladistvých, kdy docházelo v ústech k přemnožení kvasinek nebo trpěli na afty, či opary.

www.chytrahouba.cz

ZASTAVTE BOLEST BEZ PRÁŠKŮ

BOLEST MIZÍ JIŽ PO 5 MINUTÁCH!

Po 10 letech utrpení mohu
opět žít BEZ BOLESTÍ!
Paní Helena z Jeseníku (64) se již mnoho let potýká s chronickými bolestmi kloubů a páteře.
Používání nejrůznějších mastí, léků a vložek do bot nepřineslo žádné výsledky. Bolesti se
stále zesilovaly a lékaři bezmocně krčili rameny.
Paní Helena trpěla také chronickými neoperovatelnými žaludečními vředy. Chudá
žena nakonec začala mít problémy s každodenním fungováním. V důsledku toho byla
propuštěna z práce... Nečekaně však našla řešení, které ji k jejímu překvapení okamžitě
a nevratně zbavilo bolesti a nebezpečných operací.

T

éměř 30 let jsem pracovala
v místní cukrárně. Bohužel jsem
za to zaplatila vysokou cenu. Každodenní osmihodinové stání na
nohou, nošení, sklánění se. Moje klouby
a páteř to nakonec nevydržely. Posledních
několik let jsem se při odchodu do práce
třásla a měla slzy v očích. Bála jsem se, co
by se mohlo stát. Že bych nakonec byla
nemocná? Že bych se nemohla pohnout,
když se sehnu, abych zákazníkovi podala
koláč? Jestli mé klouby vydrží další den
stání u pultu? A kromě toho ještě ty zatracené vředy... Cítila jsem se jako troska!

Nemohla jsem
žít normální život

Když jsem celý den stála u pultu, už jsem
se naučila ohýbat nohy tak, aby to bolelo co nejméně. Vzpomínám si na šepot
rozhořčených zákazníků: „Podívej, sotva
stojí na nohou, musí být opilá!“ Jen jsem
poslouchala ty nesmysly a zatínala zuby
bolestí a bezmocí. O přestávce jsem jí
masírovala znecitlivělé nohy. Nic to neudělalo. Věřila jsem, že to do důchodu ještě zvládnu. Bohužel jsem před pár měsíci
při podávání dortu zákazníkovi nezvládla stát na nohou, zavrávorala jsem a celý
dort přistál přímo na něm! Rozzuřil se
a zavolal šéfa, který mě okamžitě vyhodil.
Rozhodla jsem se, že musím jít k lékaři
a něco s tím udělat.

Příšerná diagnóza

Ortoped mi řekl, že moje klouby a páteř
jsou úplně zničené. Měla bych uvažovat
o operaci, jinak budu potřebovat vozík.
Bylo mi řečeno, že degenerace mých obratlů způsobuje tlak na páteř a že se to
nikdy nevyléčí. Mohu užívat léky a chodit
na rehabilitace, ale moc to nezmění.

Úplně zničená jsem se rozhodla, že
zavolám vnučkám Marii a Anně. Jedna
z nich žije v Německu, druhá ve Švýcarsku.
Jako první zareagovala Marie. Poslala mi
malý balíček s nějakými náplastmi. Myslela jsem, že je to vtip. Nevěděla jsem, co
s nimi mám dělat. Vždyť já jsem si neřízla
do prstu, já jsem trpěla velmi vážnými nemocemi! Tak jsem balíček položila na polici. O několik dní později však přišel balíček
od Anny. Byly tam stejné náplasti! Anna
však k balíčku připojila dopis.
„Babi, před několika měsíci se ve
Švýcarsku konala konference známého
vědce o biomedicínských protibolestivých, regeneračních náplastech, které
ti posílám. Profesor ukázal výsledky
studie. Ukazují, že pravidelné používání biomedicínských náplastí umožňuje
obnovit plnou pohyblivost, zmírnit
bolest během několika týdnů a zlepšit
činnost téměř všech orgánů.
Výzkum potvrdil, že tato metoda má 98,7% účinnost! Funguje bez
ohledu na věk, životní styl a závažnost
onemocnění. Jediné, co musíš udělat,
je nalepit náplast. Nemusíš dělat nic
víc. Po 5-10 minutách uvidíš první
účinky. Je to zcela přirozená a bezpečná metoda!“
Rozhodla jsem se, že zkusím začít používat tyto náplasti, koneckonců, jaké bylo
riziko a děvčata toho pro mě udělala tolik.
V pokynech jsem se dočetla, že pro zvýšení účinnosti náplastí by se měly aplikovat
dvakrát denně v místě, kde cítíte bolest,
ale také v oblasti zodpovědné za její rozlévání. Nejdřív mě to překvapilo, protože
kromě páteře se mělo náplasti aplikovat
i na kolena a kyčle, ale co má jedno společného s druhým – pomyslela jsem si...

Nicméně kolega mého souseda je v okolí uznávaným ortopedem. Vysvětlil mi, že
bolesti zad se nikdy nezbavím tím, že budu
do postižených tkání aplikovat dočasné
léky proti bolesti, že skutečným zdrojem
bolesti nejsou záda ani páteř, ale kolena, ze
kterých se bolest rozlévá nahoru přes kyčle
a jde přímo do bederní části zad. Udělala
jsem tedy, co říkal leták, a rozhodla jsem se
počkat, co z toho bude.

Paní Helena udělala,
co jí bylo řečeno,
a stal se zázrak!

Druhý den po první aplikaci náplasti
jsem se probudila, podívala se na hodinky a byla jsem ohromena. Už dlouho
mě kolem páté hodiny ranní budila bolest zad. Bolest se mi rozlévala po celém
těle. Podívala jsem se na hodinky a bylo
už 11:18!
Díky náplastem bolest úplně zmizela
a já jsem prospala celou noc! Poprvé po
pěti letech mě neprobudila bolest obratlů a rozlévající se bolest v zádech. Asi po
14 dnech používání náplastí jsem úplně
zapomněla, že mě někdy bolely nohy,
kolena a páteř. Už jsem neměla ztuhlý
krk ani mě netrápily kyčle. Udělala jsem
si testy a ukázalo se, že jsem se také zbavila vředů, zlepšilo se mi trávení, nepálí mě žáha a klesl mi krevní tlak. Je to
úžasné! Cítím se mladší asi o 10-12 let!
Je skandální, že se o těchto věcech od
lékařů nedozvíme!

Bolest je pryč! Jak?

Nezáleží na tom, zda je příčinou artritida,
revmatismus, ischias, migréna, mechanické zranění nebo porucha jater či ledvin.
Nezáleží na tom, zda vás bolí klouby, záda,
kyčle, kolena, páteř, břicho nebo chodidla.
Způsob, jakým biomediBolest mizí okamžitě – znecitlivuje 7x silněji než injekce a léky proti bolesti cínská náplast funguje, je
velmi jednoduchý a mimořádně účinný. MagMagne�cké
netické pole proniká do
pole
bolestivých tkání a nedoHluboká
vrstva kůže

Helena J. (64), šťastně zvítězila nad
bolestmi kloubů a páteře a zbavila se
dlouholetých žaludečních vředů.
voluje elektrickým bolestivým impulsům
proniknout ven z buněk. Signál bolesti je
v okamžiku potlačen.
Kromě toho magnetické síly způsobují, že červené krvinky se dostanou do
nejtenčích kapilár. Zvyšuje se okysličení,
buněčná výživa tkání a vylučování toxinů. Urychluje se hojení zánětů. Zmizí
otoky a přecitlivělost. S každým dnem
používání biomagnetických náplastí se
pozitivní účinky na buněčné úrovni kumulují, protože:
1

Působí lokálně, takže odstraňují
bolest mnohem rychleji než
běžné léky proti bolesti, vložky
do bot nebo chirurgické
zákroky.

2

Již první aplikace může být 91%
účinná a nevyžaduje opakování.

3

3x NE: Nemusíte stát fronty u
lékaře, nepotřebujete speciální
a drahé předpisy, nemusíte
opouštět dům ani zapojovat své
blízké.

4

Pomocí náplastí eliminujete
všechny druhy zranění a další
druhy infekčních patogenů.

5

Urychlíte šestinásobně hojení
ran, překonáte dlouhodobé
bolesti (včetně bolestí bederní
páteře, degenerativních bolestí
kyčlí, kolen, stenózy páteře,
svalů a mnoha dalších) bez
ohledu na jejich intenzitu a
oblast výskytu.

Stačí ji jen nalepit
a je po bolesti!
V České republice je omezený počet balíčků biomedicínských protibolestivých, regeneračních náplastí k dispozici výhradně
prostřednictvím telefonického prodeje.

I VY SE MŮŽETE ZBAVIT BOLESTI!

Nervová
vlákna

PŘED:
Bolavé tkáně

Pro�boles�vá, regenerační
náplast potlačuje signály
boles� v nervové soustavě

PO:
Bolavé tkáně
Potlačený signál boles�

[JAK REGENERUJE?] Aplikace je jednoduchá. Přiložením pro�boles�vých, regeneračních náplas přímo na
místo boles� přesně zasáhnete ohnisko boles�. Každé 3 hodiny uvolňují impulsy nízkofrekvenčního magne�ckého pole. Ak�vní polarizátory zahajují automa�cký proces hloubkové obnovy poškozených tkání bez
jakékoli námahy, což vám umožní bojovat s boles a dlouhodobými zdravotními problémy všeho druhu.

100 lidí, kteří zavolají do 3.10.2022,
má nárok na 100% náhradu ceny!
Obdržíte protibolestivé, regenerační
náplasti ZDARMA!

ZAVOLEJTE:

234 261 901

Po - Pá 8 - 20 hod., So - Ne 9 - 18 hod.
(Běžný místní hovor bez příplatků)

CNN PRIMA NEWS
ZÁKULISÍ TELEVIZNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ

Alchymie oblékání moderátorů
V

íte, co je srdcem zpravodajské televize CNN Prima NEWS? Kromě
moderního zpravodajského studia
a newsroomu jsou to i maskérna s kostymérnou. To je království jejího šéfa –
Jana Bána a kolegy Lukáše Macháčka.
Také tým vizážistů a stylistů má za sebou
velkou výzvu v podobě speciálního vysílání, které mělo CNN Prima NEWS zpracované nejen k podzimním volbám. „U volebního vysílání se ve stylingu vyhýbáme
především výrazným barvám, vzorům
a agresivním kontrastům. Vždy vycházíme z nastaveného dress code,“ říká.
Jakých pravidel se CNN Prima NEWS
musí držet v oblastech módy?
Pro dámy většinou volíme pouzdrové šaty
lady délky, kostýmy, popřípadě používáme kombinace kalhot, sukní a halenek.
Pro pány je to univerzální, dobře padnoucí oblek, bílá košile. Vyhýbáme se kontrastním kravatám. Náš styling má vždy
podtrhnout osobnost moderátora, ale důležité jsou rovněž informace, které ve zpravodajství divákům předáváme.
INZERCE

U nás to chodí tak, že každý moderátor
má svůj šatník, který se neustále doplňuje
a obměňuje. Nejdříve si „natipujeme“,
co by komu slušelo, potom vše zkoušíme
a takzvaně fitujeme. Střih přizpůsobujeme postavě moderátora, tak aby vše perfektně sedělo.

FOTO | FTV PRIMA

A jsou některé barvy oblečení třeba
naprostým tabu?
Tomu tak není, žádná z barev není naprosté tabu, ale vždy vybíráme oblečení tak,
aby korespondovalo s grafikou a konceptem pořadu. Například ShowTime je specifická disciplína, výjimečný pořad o trendech, fashion, novinkách a stylu. Ve stylingu si tam můžeme dovolit i jistou extravaganci.

Každý moderátor má svůj specifický
styl i parametry postavy. Jak se s tím
v kostymérně dokážete popasovat?
Všechny kostýmy samozřejmě přizpůsobujeme a volíme je s ohledem na postavy
moderátorů. Výběr oblečení je vždy o konzultaci mezi moderátorem a stylistou.
Vše, co je vidět na televizní obrazovce,
ale musí odpovídat nastaveným standardům dress code CNN Prima NEWS.

A jsou u moderátorek vždy povinností podpatky, nebo se dá tolerovat
i jiná obuv?
U nás na CNN Prima NEWS moderátorky obouvají podpatky v různé výšce. Baleríny i sandály jsou nepřípustné, pokud
tedy moderátor nemá nějaký úraz nebo indispozici. To je potom na domluvě.
Inspirujete se v zahraničí, třeba přímo
u americké CNN Int.?
Už při tvorbě dress code pro naše zpravodajství jsme styl konzultovali jak s experty ze CNN International, tak s českými odborníky na módu. Náš tým stylistů denně
sleduje, jaký styling volí kolegové napříč
světovými médii – i to nás samozřejmě
může inspirovat.
(ms)

INZERCE
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Česká republika

Šašlik Maryny
Prostřeno! s Ukrajinkou i Robertem bez prstu
ČR | Prostřeno! bude v Plzeňském kraji,
kde se o 60 tisíc a další tisíce v divácké
volbě utkají čtyři muži a jediná žena.
Jako první se k plotně postaví Ukrajinka Maryna. Žije v České republice několik let a vychovává zde syna. Dlouhodobě se potýká s vážnou nemocí. Maryna pochopitelně vsadí na ukrajinskou
kuchyni, když nachystá boršč a další pochoutky, jako jsou bliny, vareniky nebo
šašlik. Maryna je příjemně překvapena
z pánské společnosti. Není nervózní a
svěří se se svým životním příběhem.
V úterý hostí soupeře elektrotechnik
Tomáš (37 let). Vaří už od svých osmi
let a nebojí se v kuchyni experimentovat. Vsadí na čertíka v zavinovačce, vepřovou kýtu na smetaně a piškotovou
mňaminu. Jak se svým originálně pojmenovaným menu uspěje?
Středa patří číšníkovi Pepovi (30).
Rád by uspěl, na výsledku si dává velmi
záležet. Připraví salát s trhaným kuřetem, hráškový krém s rozpečenou bagetou, vepřovou panenku obalenou ve slanině s bramborem a lávový dort. Pepa
se bude snažit o dokonalý výsledek.

Čtvrteční soutěžní menu nachystá dělník Patrik (21). Své hosty pozve do bytu
se spolubydlícími. Budou soupeři z Patrikova menu zklamaní? Čekají romskou kuchyni, a té se nedočkají.
Páteční vaření si vezme na starost seřizovač vstřikolisu Robert (32). Po úraze mu chybí jeden prst na ruce, ale i tak
si v kuchyni poradí. Připraví vepřovou
panenku se šťouchaným bramborem a v
kulajdě se mu nadělají hrudky.
Kdo to vyhraje a odnese si peníze?
Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17.50 hodin.
(kot)

Zleva Patrik Kurej, Tomáš Fiřt, Robert Král, Josef Koutecký a Maryna
Mikhalichkova nad poklicemi s výhrou 60 tisíc korun.
FOTO | FTV PRIMA

Předkrm: Čertík v zavinovačce

do nich zabalíme klobásky a posypeme
kořením. Pak dáme zapéct do trouby a
vychladnout.

Ingredience: 1 listové těsto, 5 až 10 klobásek, grilovací koření. Postup: Rozkrájíme si listové těsto na trojúhelníčky,

Šašlik se šťouchanými bramborami
Ingredience: 2 kg vepřové krkovice,
2x větší protlak, 1 hrst petržele, 1 hrst
koriandru, 1,5 kg brambor, 4 jarní cibulky, 2 šálky vody, cukr podle chuti,
2 ML citronové šťávy, sůl, pepř. Postup: Maso nakrájíme, přidáme protlak,
koriandr, petržel najemno nasekanou,
sůl, pepř, cukr a citronovou šťávu. Necháme marinovat aspoň 24 hodin. Poté

kousky masa napichujeme na špejli a
opečeme v troubě. K tomu si uvaříme
brambory, prošťoucháme a přidáme najemno nakrájenou jarní cibulku.

INZERCE

PEČUJEME O VAŠE
ZDRAVÍ JIŽ 30 LET

Celostátní síť lékařů
Desetitisíce na benefity pro celou rodinu
Online pobočka v aplikaci VITAKARTA
Konzultace s lékaři online
Dárek 30 kreditů do VITAKARTY
na čerpání příspěvků

ZAČNĚTE SI S OZP I VY!
MÁTE ČAS JEN DO KONCE ZÁŘÍ.
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MEZINÁRODNÍ
STROJÍRENSKÝ
VELETRH
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Mezinárodní strojírenský veletrh
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Internet
zdarma?
JJ Jdi na mobil.cz,
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Garanční systém vrátil klientům Sberbank CZ přes 25 miliard korun

Už půl roku vyplácí
Garanční systém
ﬁnančního trhu na
pobočkách Komerční
banky náhradu vkladů
klientům zkrachovalé
Sberbank CZ. Za tu dobu si
pro vklady ze zkrachovalé
banky přišlo přes 84 tisíc
lidí, kterým se vrátilo přes
25 miliard korun.

Co do množství peněz jde o největší
výplatu náhrad, kterou Garanční systém, dříve pod názvem Fond pojištění vkladů, za svou historii pamatuje.
Celková výše pojištěných vkladů ve
Sberbank CZ činila 25,878 miliard
korun. „Co do celkové výše pojištěných
vkladů je výplata Sberbank tou největší.
Co se týče počtu vyplácených klientů, tak
nevětší výplatou v historii byla výplata klientů zkrachovalé Union banky v roce 2003.
Tehdy šlo o 130 tisíc klientů. Sberbank CZ je

ale se svými více než 121 tisíci klienty hned
na druhém místě,“ vysvětluje výkonná
ředitelka GSFT Renáta Kadlecová.

Za šest měsíců od spuštění výplaty náhrad vkladů si náhradu pojištěných
vkladů vyzvedlo buďto na pobočkách
Komerční banky nebo o ni korespondenčně zažádalo přes 84 tisíc klientů.
Těm Garanční systém celkově vyplatil
přes 25,188 miliardy korun. K výplatě
tak nyní zbývá zhruba 700 milionů
korun, na které má nárok 37 tisíc klientů zkrachovalé banky. „Mezi klienty
banky, kteří mají nárok na výplatu náhrady vkladů, je velké množství těch, kteří měli
ve Sberbank CZ zůstatky v malé výši. Není
výjimkou, že si takoví klienti pro náhradu
ani nepřijdou. Jednoduše se jim nevyplatí
kvůli náhradě v rámci jednotek korun jet
na pobočku vyplácející banky,“ vysvětluje Renáta Kadlecová. Nevyzvednuté
prostředky zůstávají v Garančnímu
systému a jsou určeny k dalším výplatám náhrad vkladů.
Nejvíc chodí v Brně
Nejvíce klientů si náhradu vyzvedlo
na vyplácející pobočce Komerční banky v Brně, celkem šlo do konce srpna o 4 894 osob. Na druhém místě je
Jihlava s 2 103 klienty a třetí největší
počet klientů zaznamenala pobočka
Komerční banky v Praze na Václavském náměstí.

Nejvíce klientů (68 %) si pro náhradu
přišlo už v březnu. Zhruba šestina
pak dorazila v měsíci dubnu. „Zpravidla nejvíce klientů si pro náhradu přijde
v prvních dnech po zahájení výplat. Hned
ve středu 9. března to bylo 13 348 klientů,
následující den 7 971, v pátek 11. března
pak 6 301 klientů. Od konce března se počty
klientů za den pohybují v rámci středních
a nižších stovek,“ vypočítává Renáta
Kadlecová.
Zajímavostí pak může být věk nejmladšího a nejstaršího vypláceného
klienta. Nejmladším klientem, kterému byla vyplacena náhrada vkladů (resp. jeho zákonnému zástupci),
byla osoba narozená v roce 2021. Tím
nejstarším pak byla osoba s rokem
narození 1923.
Získat můžou i přes 100 000 euro
Vedle běžných náhrad, které dosahují maximální výše ekvivalentu
100 000 euro na klienta, bylo možné
zažádat i o výplatu zvýšené náhrady,
která může dosáhnout až dvojnásobné výše. Tu je možno získat jen
v zákonem přesně vymezených případech, jako například při prodeji
nemovitosti určené k bydlení nebo
po vypořádání dědictví. O její výplatu
zažádalo v zákonné lhůtě 309 klientů
banky, přičemž 124 klientů naplnilo
podmínky pro její vyplacení.

Výplata pojištěných vkladů
nekončí
Výplata náhrad vkladů ze Sberbank
CZ probíhá po dobu 3 let od jejího
zahájení, tedy až do 10. března 2025.
Pro výplatu náhrad pojištěných vkladů si mohou přijít klienti banky na
pobočky vyplácející banky, kterou je
Komerční banka, a.s.

Pro uplatnění nároku na výplatu základní náhrady (tj. do ekvivalentu
100 000 EUR, v případě Sberbank
CZ 2 499 500 Kč) není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo registrovat
u Garančního systému. Na pobočce
vyplácející banky stačí fyzickým
osobám předložit platný doklad totožnosti a zadat, na jaký účet chtějí
náhradu převést, případně, je možné
si ji nechat vyplatit v hotovosti.
Všichni klienti Sberbank CZ, kteří
mají nárok na výplatu náhrady pojištěných vkladů, obdrželi od Garančního systému doporučený dopis
s přesnými instrukcemi a výší jejich
pohledávky u této banky. Pojištění se
vztahuje na všechny vklady (tj. např.
běžné, spořící účty, termínované
vklady, apod), stejně jako i na úroky
z vkladů naběhlé k rozhodnému dni
(28.02.2022).

Kolik korun vyplácí Garanční systém klientům Sberbank CZ?

tajenka: dvacet pět miliard
Zajímá vás něco o zákonném pojištění vkladů? Zeptejte se:
Garanční systém finančního trhu, Týn 639/1, Tel.: +420 237 762 796, E-mail: info@gsft.cz, Web: www.garancnisystem.cz, Facebook: facebook.com/gsft.cz
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ROZDÁVÁME
ZDARMA 100 KUSŮ
terapeu
tických brýlí AYURVEDIC GLASSES
fungujících na všechny vady zraku
NEJE DNÁ SE O TISKOVOU CHYB U
Pokud jste se narodili v letech 1920-1990 a:
¨ vidíte na krátkou vzdálenost matně, při čtení se
vám unaví oči,
¨ na zastávce nevidíte číslo autobusu,
¨ pociťujete časté pálení a bolest v očích,
¨ vidíte jakoby za mlhou, přimhouříváte oči,
¨ často používáte počítač, chytrý telefon, televizi,
¨ Váš zrak se rok od roku zhoršuje.
...vyzvedněte si terapeutické brýle AYURVEDIC GLASSES, které bojují proti všem typům zrakových vad
a očních neduhů.
V skladu je zabaleno a připraveno k odeslání 100 párů
terapeutických brýlí AYURVEDIC GLASSES zlepšujících
váš zrak, které můžete používat sami doma. Rozdáme
je ZCELA ZDARMA – podle principu „kdo dřív přijde,
ten dřív mele” – každému, kdo zavolá do 3.10.2022.
Stačí jen ústně telefonicky potvrdit datum narození.
Terapeutické brýle AYURVEDIC GLASSES využívají
multioptickou metodu trvalé korekce zraku. Při pravidelném používání se speciálním aktivátorem tato metoda regeneruje zrak a zabraňuje zhoršování vad jako
jsou například krátkozrakost, dalekozrakost a zamlžené vidění. Informuje o tom odborný tisk. Pro přirozené
zlepšení zrakové ostrosti je noste 1 hodinu denně. Speciálně navržené perforované destičky mají 266 mikro
otvorů o průměru 0,87 mm v přesně deﬁnovaných intervalech, což vytváří terapeutický vzor, který regeneruje zrak. Oči se při pohledu přes tyto desky zaměřují na
změnu ve vzdálených a bližších bodech prostředí. Oční
svaly se tak trénují a cvičí, abyste vše znovu viděly ostře
a jasně. Obraz se tvoří na sítnici a je ostřejší až o 430%.
Tato multioptická oční gymnastika také zlepšuje cirkulaci v očních kapilárách a regeneruje zrakový nerv.
Vady zraku se přestávají zhoršovat, a po úplném ošetření deﬁnitivně mizí suchost, slzení a přecitlivělost očí

na slunce či vítr. Časem se váš zrak zlepšuje a brýle již
nemusíte vyměňovat za silnější. Pro plnou a trvalou
regeneraci zraku je také nesmírně důležité předem
odstranit případné záněty oka, zarudnutí či pálení
a vyživit a posílit jemné struktury oční bulvy - aby byl
trénink očí efektivní.
AYURVEDIC GLASSES je nejoblíbenějším a nejdražším
modelem, jaký kdy lídr v oboru oční terapie vyrobil. Brýle jsou odolné a univerzální: mohou je nosit ženy i muži.

Proč rozdáváme terapeutické brýle
AYURVEDIC GLASSES
pro regeneraci zraku zcela
ZDARMA?

Nejsme charita. Očekáváme, že tato propagační kampaň získá pozornost po celé republice, díky čemuž získáme mnoho nových zákazníků.
Důležité: Na trhu je mnoho levných padělků terapeutických brýlí s mikro otvory. Neměly by být zaměňovány s naším produktem AYURVEDIC GLASSES,
který využívá multioptickou technologii, speciálně
měřený systém mikro otvorů, hlídaných výrobcem.
Požadovaného terapeutického účinku lze dosáhnout
pouze s použitím originálních terapeutických brýlí.

NEČEKEJTE! Tuto příležitost lze využít pouze do
3.10.2022

Terapeutické brýle AYURVEDIC GLASSES na jakékoliv
oční vady nebudou k dostání v žádné specializované
prodejně ani lékárně. ROZHODUJE POŘADÍ OBJEDNÁVEK. Doporučujeme vám, abyste si pospíšili a okamžitě
zavolali na číslo 255 719 051, abyste to stihli před vyčerpáním zásob ZDARMA.

POZOR : Limit je 1 bryle na domácnost.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 1. října 2022

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

7.35 O fajfce s myslivcem a jelenem 8.05
O bílém jadýrku 9.10 Úsměvy Miloše Macourka
9.50 Toulky Českem budoucnosti 10.20
Případy sestry Bonifácie 11.05 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25
Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Sedmipírek 14.10 O princi, který
měl smůlu 15.15 Kam slunce nechodí 16.20
Hercule Poirot XI 17.55 Zázračné bylinky 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

6.05 Show Toma a Jerryho (18, 19) 7.00
Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. (18-20) 8.15 Ďábel
se třemi zlatými vlasy 9.45 Dům za všechny
peníze 11.35 Koření 12.30 Volejte Novu 13.05
Rady ptáka Loskutáka 14.15 Souboj na talíři II
15.15 Přestupný rok 17.05 Mumie 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.00 Pohoda u krbu 6.15 Bolek a Lolek
vyrážejí do světa 6.35 M.A.S.H (241) 7.05
M.A.S.H (242) 7.35 Cyklosalon.tv 8.05 Fotr na
tripu 8.45 Autosalon.tv 9.50 Česko Slovensko
má talent 11.25 Můj muž to dokáže 12.50
Osudové léto na Mykonosu. Romantický film
(N, 2020) 14.50 Holka na zabití. Krimikomedie (ČR, 1975) 17.00 Kdo chce zabít
Jessii? Komedie (ČR, 1966) 18.52 Počasí 18.55
Hlavní zprávy 19.40 Krimi zprávy 19.55
Showtime

5.15 Umění je cool 6.25 Pevnost Boyard (6, 7)
11.05 Re-play 11.40 Re-play: Tutorial 12.05
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (20) 13.10
Simpsonovi XVI (19-21) 14.30 Simpsonovi XVII (1)
14.55 Robin Hood 17.10 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (21) 18.15 Simpsonovi XVIII (4) 18.45
Simpsonovi XVIII (5) 19.15 Simpsonovi XVIII (6)
19.45 Simpsonovi XVIII (7) 20.15 Fakjů pane učiteli
22.50 Predátoři 1.00 Simpsonovi XVIII (4)

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 Vladimír Menšík: Humor je
vážná věc
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Maigret a tělo bez hlavy
Detektivka (Fr./Belg./Švýc.,
1992). Hrají B. Cremer,
A. Clémentová, P. Floersheim,
N. Tronc, P. Polet. Režie S. Leroy
0.15 Místo činu – Drážďany
Oko za oko. Krimiseriál
(N, 2020)
1.45 Banánové rybičky
2.15 Sama doma
3.45 Kuchařská pohotovost
4.15 Pod pokličkou
4.35 Malá farma
5.00 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.00 Krimi 5.25 Noviny 5.55 Krimi

6.20 Noviny 6.55 Policisté v akci 7.55 Policisté
v akci 8.50 Policisté v akci 9.55 DELUKSE (1/16)
10.55 Profesionálové II (25, 26) 12.45 Stonehenge:
Soudný den 14.45 Žena za pultem (4/12) 15.55
V sedmém nebi 17.55 Nové bydlení – design 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 1890 (6) 21.50 Cena
medu) 23.30 Miliarda

NEDĚLE 5.00 Noviny 5.35 Krimi 6.00 Noviny

6.30 Krimi 6.55 Noviny 7.35 Aféry 8.30 Policisté
v akci 9.30 Policisté v akci 10.30 Profesionálové II
(27, 28) 12.25 30 případů majora Zemana (7, 8)
15.15 Cena medu 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.25 Druhý dech (3) 0.00 Síla
naděje, životopisný film (USA, 2014)

PONDĚLÍ 8.05 Soudní síň – nové případy
10.45 První oddělení 11.45 Policisté v akci 12.45
Soudní síň – nové případy 15.05 Ochránci 16.05
Policisté v akci 17.05 Soudní síň 18.05 Soudní síň –
cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Stonehenge:
Soudný den 22.05 30 případů majora Zemana (8)
23.30 První oddělení 0.20 Ochránci

TELEVIZNÍ SHOW

20.20 Na lovu: Hvězdný speciál
21.35 Kong: Ostrov lebek
Akční film
(USA/Čína/Austr., 2017)
23.50 Mumie
Dobrodružná komedie
(USA, 1999)
1.55 Specialisté (179)
2.45 Specialisté (109)

20.15 Česko Slovensko má talent
21.50 Temný Kraj II (6)
Šílení 2/2. Krimiseriál (ČR, 2019).
Hrají L. Vaculík, K. Nováková
Badinková, J. Teplý, K. Zima,
M. Trnavský. Režie J. Bártů
23.15 Rambo: Do pekla a zpět
Akční film (USA/N, 2008).
Hrají S. Stallone, J. Benzová,
P. Schulze. Režie S. Stallone
0.55 Inspektor Rebus
Důvod k vraždě. Krimiseriál
(VB, 2005). Hrají K. Stott,
C. Priceová, J. Blacková,
R. Allan, R. Anderson.
Režie M. Evans
2.40 Karavan smrti
Horor (USA, 2017). Hrají
M. Bartonová, D. Richardsová,
J. Denton. Režie T. Nagel
4.40 Jak se staví sen
Sledujte proměny vašich
domovů

ÚTERÝ 9.55 Soudní síň – nové případy 11.00

První oddělení 12.00 Policisté v akci 13.00 Soudní
síň – nové případy 15.10 Ochránci 16.05 Policisté
v akci 17.05 Soudní síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Síla naděje 22.25 Aféry
23.20 První oddělení 0.10 Ochránci

STŘEDA 10.35 První oddělení 11.30 Policisté

v akci 12.30 Soudní síň – nové případy 15.10 Ochránci
16.05 Policisté v akci 17.05 Soudní síň 18.05 Soudní
síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Druhý
dech (3) 21.50 Žena za pultem (5) 22.55 První
oddělení 23.50 Ochránci 0.30 Divocí koně II (46)

ČTVRTEK 10.55 První oddělení 11.50 Policisté

v akci 12.50 Soudní síň – nové případy 15.00
Ochránci 16.00 Policisté v akci 17.00 Soudní síň
18.00 Soudní síň – cz 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Jak se krade milion 22.10 30 případů majora
Zemana (9) 23.40 První oddělení 0.35 Ochránci

PÁTEK 9.25 Soudní síň – nové případy 10.30

První oddělení 11.30 Policisté v akci 12.30 Soudní
síň – nové případy 14.55 Ochránci 15.55 Policisté
v akci 17.00 Soudní síň 18.05 Soudní síň – cz 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Den na zkoušku 22.05
1890 (6) 23.40 První oddělení 0.30 Ochránci

Relax
SOBOTA 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

Teleshopping 7.25 Má tlustá Valentýna 9.20
Krampovoloviny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Krampovoloviny 15.20 Vaříme! 15.55 Barvy
lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55 Dvě tváře
lásky 20.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka
22.55 Teleshopping 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Ostře sledovaný vlak 7.00

Teleshopping 7.25 Má tlustá Valentýna 9.20 Ostře
sledovaný vlak 9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.55 Námořní hlídka 15.55 Barvy
lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55 Dvě tváře
lásky 20.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Má tlustá
Valentýna 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.45 Dr. House V (13, 14) 9.05 Paul a škola života
11.05 Já to tedy beru, šéfe...! 12.55 Škola základ
života 14.40 Mimi šéf, animovaný film (USA, 2017)
16.20 Můj kamarád gepard, dobrodružný film
(USA, 2005) 18.10 Catwoman, akční fantasy film
(USA/Austr., 2004) 20.00 Mortdecai: Grandiózní
případ, komedie (VB/USA, 2015) 22.05 Smrtihlav,
historické drama (Belg./USA/VB/Fr., 2017) 0.20
Bojovník, drama (USA, 2015)

Prima Max
5.35 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 6.25
Námořní vyšetřovací služba XII (23, 24) 8.20
Transformers: Zánik 11.45 Krokodýl Dundee 2
14.00 Ledově ostří, komedie (USA, 2007) 15.55
Kašlu na lásku, romantická komedie (USA, 2003)
18.10 Špunti na vodě, komedie (ČR, 2017) 20.00
Nezastavitelný, akční thriller (USA, 2010) 22.05
Okruh smrti, sci-fi film (Kan., 2017) 23.50
Predátoři, akční film (USA, 2010)

ÚTERÝ 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové

zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Dvě tváře lásky 20.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Dvě tváře lásky 20.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.45 Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.55 Námořní hlídka 15.55 Barvy lásky
17.55 Má tlustá Valentýna 19.55 Dvě tváře lásky
20.55 Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové

zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Barvy lásky 17.55 Má tlustá Valentýna 19.55
Dvě tváře lásky 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

INZERCE

Pracovník podpory prodeje - Kladno ŘP sk. B, ochotu
pracovat krátký/dlouhý týden, ochotu pracovat ve
venkovních prostorách. E-mail:
anna.bruckova@aaaauto.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/C29LSM

Pracovník podpory prodeje - Kladno, čištění
exteriéru/interiéru vozů, péče o čistotu prodejní plochy a
vozů na prodejní ploše, práce s auty různých značek a
variant, drobné převozy aut, ŘP sk. B, ochota pracovat
krátký/dlouhý týden a ve venkovních prostorách. E-mail:
anna.bruckova@aaaauto.cz

AURES Holdings
a.s.

Strojírenství

Více na www.jobdnes.cz/detail/9P6BZA

Gastronomie, pohostinství, cest. ruch, ubytování

CAD konstruktér (30-35.000 Kč)

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Inženýr simulací pro hybrid/elektromobily (40…

40 000 - 60 000 Kč / měsíc

Rezervační agent

Konstruktér (30-45.000 Kč)

30 000 - 45 000 Kč / měsíc

Pomocník údržby

Lean specialist junior (35-40.000 Kč)

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Pokojská

Více na www.jobdnes.cz

AURES Holdings
a.s.

Recepční

Více na www.jobdnes.cz

110 - 120 Kč / hodinu

neděle 2. října 2022
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.15
16.00
17.20
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.30
21.59
22.00
23.25
0.15
1.45
2.15

Zajímavosti z regionů 6.25 Kam slunce
nechodí 7.30 Hejkal 8.10 Pečení na
neděli
8.50
Polopatě
9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 F. L. Věk (5/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O malíři Adamovi
Kulihrášek a zakletá princezna
Víla z jeskyně zla
Byl jednou jeden dům (5/5)
Rozpaky kuchaře Svatopluka (1/13)
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Pozadí událostí
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Příbuzenstvo
Případy detektiva Murdocha XV
Detektiv Endeavour Morse IV
13. komnata Tomáše Linky
Sváteční slovo evangelického
výpomocného kazatele Michaela
Waloschka

Nova
6.00 Zig a Sharko III
6.15 Show Toma a Jerryho (20, 21)
7.10 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o.
(21-23)
8.30 Bratříček a sestřička
Pohádka (N, 2008)
9.40 Ladíme 3
Hudební komedie (USA, 2017)
11.25 MasterChef Česko VI (9)
12.45 MasterChef Česko VI (10)
14.05 Hostinec U kamenného stolu
Komedie (ČR, 1948)
16.05 Kamarád do deště
Krimikomedie (ČR, 1988)
17.35 Ostravak Ostravski
Komedie (ČR, 2016)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava IV (5)
21.30 Kriminálka Anděl IV (5)
22.45 Střepiny
23.20 Mercury
Thriller (USA, 1998)
1.30 Na lovu: Hvězdný speciál
2.30 Kriminálka Anděl IV (4)
3.50 Bratříček a sestřička
Pohádka (N, 2008)
4.45 Novashopping

Prima
6.00
6.15
6.30
7.30
8.35
9.05
9.40
10.05
11.00
11.55
12.50
13.15
13.55
14.20
15.35
16.55
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.25
0.40
3.05

Pohoda u krbu
Bolek a Lolek si hrají
M.A.S.H (241, 242)
M.A.S.H (243, 244)
M.A.S.H (245)
Prima Svět
Prima Česko
Rozpal to, šéfe!
Partie Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Pálava (6)
Temný Kraj II (6)
Špunti na vodě
Komedie (ČR, 2017)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Po čem muži touží
Komedie (ČR, 2018)
Holka na zabití
Krimikomedie (ČR, 1975)
Joe
Drama (USA, 2013)
Osudové léto na Mykonosu

Nova Cinema
5.45 Méďa Béďa 6.55 Výbuch bude v pět 8.50
Školka pro seniory 10.35 Mimi šéf 12.05 Catwoman
14.10 Ztraceni v moři 16.15 Mortdecai: Grandiózní
případ 18.15 Grace, kněžna monacká 20.00
Pašerák, drama (USA, 2018) 22.10 Všechny cesty
vedou do hrobu, western (USA, 2014) 0.20 After:
Přiznání, romantické drama (USA, 2020)

Prima cool
5.00 Lovci prokletých pokladů (5) 6.05 Umění je
cool 6.55 Top Gear XXV (2) 8.00 Pevnost Boyard
(1) 10.20 Autosalon.tv 11.25 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (21) 12.30 Simpsonovi XVII
(2-5) 14.20 Válka o planetu opic 17.05 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VI (22) 18.15 Simpsonovi
XVIII (8-11) 20.15 Transformers: Poslední rytíř 23.25
Rozkaz zabíjet

Prima Max
6.05 M.A.S.H 6.35 M.A.S.H 7.00 Námořní vyšetřovací služba XII (24) 7.55 Námořní vyšetřovací služba
XIII (1) 8.55 Kdo chce zabít Jessii? 10.45 Poslední
prázdniny 13.00 Kašlu na lásku 15.15 Záblesk 17.55
Nezastavitelný, akční thriller (USA, 2010) 20.00
Zraněná srdce, romantické drama (USA, 2019)
22.15 Robin Hood, dobrodružný film (USA, 2018)
0.35 Fakjů pane učiteli, komedie (N, 2013)

pondělí 3. října 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Případy sestry Bonifácie
9.45 Žárlivost 10.05 168 hodin 10.45
Hercule Poirot 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Jožin
14.25 Příbuzenstvo
Detektivka (ČR, 1979)
15.50 Na krok od nebe III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování SAZKAmobil šance
20.10 Případy 1. oddělení III (5/13)
21.15 Reportéři ČT
22.00 BILANCE: Kam zmizely české lesy?
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
22.30 Místo činu – Drážďany
0.05 AZ-kvíz
0.35 Bolkoviny

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.45
12.00
12.25
13.45
14.40
15.40
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.25
22.30
23.25
0.25
1.20
4.45

Snídaně
Novashopping
Ulice (4335)
Policie Modrava IV (5)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí II (23)
Dr. House V (15)
Dr. House V (16)
Výměna manželek VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4336)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (180)
Specialisté (110)
Kriminálka Las Vegas VII
(16)
Dr. House V (15)
Dr. House V (16)
Kriminálka Las Vegas VII
(16)
Novashopping

Prima
6.00
6.15
7.00
8.10
9.40
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
1.10
2.05
3.00

Pohoda u krbu
M.A.S.H (244)
Nový den
M.A.S.H (245-247)
Receptář prima nápadů
Walker, Texas Ranger VI (2)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (5)
Komisař Rex IV (11)
Námořní vyšetřovací služba IX
(16)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Pálava (7)
Vinaři II (8)
Na Pavláska
Ano, šéfe!
Námořní vyšetřovací služba IX
(16)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (5)
Komisař Rex IV (11)

Nova Cinema
5.25 Paul a škola života 8.05 Mrkáček Bill 9.50
Grace, kněžna monacká 11.45 Mortdecai:
Grandiózní případ 14.15 Můj kamarád gepard 16.10
Hostinec U kamenného stolu 18.05 Přestupný rok
20.00 Mumie, dobrodružná komedie (USA, 1999)
22.30 Red Rock West, thriller (USA, 1992) 0.20
Všechny cesty vedou do hrobu

Prima cool
9.35 Top Gear XXV (4) 10.35 Hvězdná brána VIII
(5, 6) 12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(22) 13.25 Simpsonovi XVII (6-9) 15.15 Hvězdná
brána VIII (7, 8) 17.10 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VI (23) 18.15 Simpsonovi XVIII (12-15) 20.15
Prima Partička 21.10 Jednou jsi dole, jednou
nahoře 22.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. XIII
(6) 23.15 Re-play 23.45 Simpsonovi XVIII (12, 13)

Prima Max
6.05 M.A.S.H 6.30 Námořní vyšetřovací služba XIII
(2) 7.20 Sherlock Koumes 9.00 Circle: Uzavřený
kruh 11.15 Záblesk 14.05 Jak ukrást Venuši,
komedie (USA, 1966) 16.45 Transformers: Poslední
rytíř, sci-fi film (USA, 2017) 20.00 Francouzský
polibek, romantická komedie (USA/VB, 1995)
22.20 Vražedná bilance, akční film (USA, 2018) 0.15
Zraněná srdce, romantické drama (USA, 2019)

úterý 4. října 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe III
9.50 Jak se žije v řádu a misii podle
Drahomíry Vihanové 10.05 Kluci
v akci 10.35 Panoptikum města
pražského (5/10) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Hercule Poirot
15.25 Kde bydlely princezny
15.45 Na krok od nebe III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Zahradnictví: Dezertér
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Hercule Poirot XI
23.40 Komisař Moulin
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
10.55
11.45
12.00
12.25
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.50
22.50
23.40
0.40
1.35
2.20
2.55
3.45

Snídaně
Novashopping
Ulice (4336)
Specialisté (180)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí II (24)
Dr. House V (17)
Dr. House V (18)
Výměna manželek VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4337)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko VI (11)
Souboj na talíři II
Víkend
Dr. House V (17)
Dr. House V (18)
Souboj na talíři II
Víkend
Na lovu II
Pojišťovna štěstí II (23)

Prima
6.00
6.15
7.00
8.15
9.15
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
1.05
2.05
3.00

Pohoda u krbu
M.A.S.H (247)
Nový den
M.A.S.H (248, 249)
Pálava (7)
Walker, Texas Ranger VI (3)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (6)
Komisař Rex IV (12)
Námořní vyšetřovací služba IX
(17)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (54)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(17)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (6)

Nova Cinema
5.50 Mimi šéf 7.40 Teleshopping 8.10 Dr. House V
(15, 16) 10.00 Můj kamarád gepard 12.00
Teleshopping 12.20 Sabrina 14.50 Školka pro
seniory 16.40 Přestupný rok 18.35 Kamarád do
deště, krimikomedie (ČR, 1988) 20.00 Rychle
a zběsile 5, akční film (USA, 2011) 22.35 Úkryt, thriller (USA, 2002) 0.50 Pašerák, drama (USA, 2018)

Prima cool
9.30 Top Gear XXV (5) 10.35 Hvězdná brána VIII
(7, 8) 12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (23)
13.25 Simpsonovi XVII (10-13) 15.15 Hvězdná brána
VIII (9, 10) 17.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(24) 18.15 Simpsonovi XVIII (16-19) 20.15 K.O.MICI
21.15 MAGIC SHOW 21.50 Námořní vyšetřovací
služba L. A. XIII (7) 22.50 Re-play: Tutorial 23.20
Simpsonovi XVIII (16-19)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.10 Námořní vyšetřovací služba
XIII (2, 3) 8.05 Jak ztratit kluka v 10 dnech 10.20
Podivné dědictví 13.10 Jak ukrást Venuši 15.50
V pasti vášně, thriller (Kan., 2017) 17.45
Francouzský polibek, romantická komedie
(USA/VB, 1995) 20.00 El Dorado, western (USA,
1967) 22.50 Lunapark hrůzy, horor (USA, 2021)
0.35 Vražedná bilance, akční film (USA, 2018)

středa 5. října 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe III
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.00 Jožin 11.25 Postřehy
odjinud 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Zázračné bylinky
14.30 Rozpaky kuchaře Svatopluka (1/13)
15.30 Syn
15.50 Na krok od nebe III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (31/39)
21.40 13. komnata Aleše Cibulky
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Já, Mattoni
23.10 Maigret a tělo bez hlavy
Detektivka (Fr./Belg./Švýc., 1992)
0.40 Kde bydlely princezny

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
10.55
11.45
12.00
12.25
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.45
23.20
0.15
1.15
2.00
2.45
3.45
4.45

Snídaně
Novashopping
Ulice (4337)
Specialisté (110)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí II (25)
Dr. House V (19)
Dr. House V (20)
Výměna manželek VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4338)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko VI (12)
Utajený šéf III
Dr. House V (19)
Dr. House V (20)
Specialisté (110)
Na lovu II
Na lovu II
Pojišťovna štěstí II (24)
Novashopping

Prima
6.00
6.15
7.00
8.15
9.15
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
1.05
2.00
3.00

Pohoda u krbu
M.A.S.H (249)
Nový den
M.A.S.H (250, 251)
Zoo (54)
Walker, Texas Ranger VI (4)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (7)
Komisař Rex IV (13)
Námořní vyšetřovací služba IX
(18)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Hořký svět (6)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(18)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (7)

Nova Cinema
6.20 Přestupný rok 8.15 Teleshopping 8.45 Dr.
House V (17, 18) 10.35 Ztraceni v moři 12.50
Teleshopping 13.10 Hostinec U Kamenného stolu
15.15 Mumie 17.35 Úkryt v zoo 20.00 Kong: Ostrov
lebek, akční film (USA/Čína/Austr., 2017) 22.20 Co
by kdyby, komediální drama (USA, 2014) 0.20
Mercury, thriller (USA, 1998)

Prima cool
8.25 Top Gear XXV (1, 6) 10.35 Hvězdná brána VIII
(9, 10) 12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI
(24) 13.25 Simpsonovi XVII (14-17) 15.15 Hvězdná
brána VIII (11, 12) 17.10 Námořní vyšetřovací služba
L. A. XI (1) 18.15 Simpsonovi XVIII (20-22) 19.45
Simpsonovi XIX (1) 20.15 Autosalon.tv 21.25 Fotr na
tripu 22.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. XIII (8)
23.10 Cyklosalon.tv 23.40 Simpsonovi XVIII (20, 21)

Prima Max
5.40 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 6.25 M.A.S.H
6.55 M.A.S.H 7.20 Námořní vyšetřovací služba XIII
(3, 4) 9.15 Ledově ostří 11.05 Kdo chce zabít Jessii?
12.50 Vražda v Orient expresu, detektivní film
(USA, 2017) 15.15 Ostrov delfínů, rodinný film
(Bahamy, 2021) 17.15 El Dorado, western (USA,
1967) 20.00 Letec, životopisný film (USA/N, 2004)
23.35 Superpoldové 2, komedie (USA, 2018)

čtvrtek 6. října 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe III
10.05 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli 10.35 Všechno,
co mám ráda 11.05 Po stopách hvězd
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Pečení na neděli
14.40 F. L. Věk (5/13)
15.30 Dioptrie
15.45 Na krok od nebe III
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Inspektor Max (5/11)
21.10 Toulky Českem budoucnosti
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
23.00 Detektiv Endeavour Morse V
0.40 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.25
8.40
9.40
10.55
11.45
12.00
12.25
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.25
22.05
22.40
23.15
0.15
1.10
2.05
2.30

Snídaně
Novashopping
Ulice (4338)
Kriminálka Anděl IV (5)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí II (26)
Dr. House V (21)
Dr. House V (22)
Výměna manželek VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4339)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Pan profesor II (6)
Comeback
Comeback
Život ve hvězdách
Dr. House V (21)
Dr. House V (22)
Pan Profesor II (6)
Život ve hvězdách
Comeback (3)

Prima
6.00
6.15
7.00
8.15
9.20
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
1.00
1.55
2.55

Pohoda u krbu
M.A.S.H (251)
Nový den
M.A.S.H (252, 253)
Hořký svět (6)
Walker, Texas Ranger VI (5)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (8)
Komisař Rex IV (14)
Námořní vyšetřovací služba IX
(19)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (55)
Inkognito
Inkognito
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(19)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (8)

Nova Cinema
5.15 Grace, kněžna monacká 7.40 Dr. House V
(19, 20) 9.30 Úkryt v zoo 12.25 Kamarád do deště
13.50 Půlnoční dítě 16.05 Okresní přebor: Poslední
zápas Pepika Hnátka 18.20 V oku tornáda 20.00
Ostravak Ostravski, komedie (ČR, 2016) 21.55
Poldovi v patách, komedie (USA, 1991) 0.10 Co by
kdyby, komediální drama (USA, 2014)

Prima cool
8.25 Top Gear XXV (2) 9.35 Top Gear XXVI (1)
10.35 Hvězdná brána VIII (11, 12) 12.30 Námořní
vyšetřovací služba L. A. XI (1) 13.25 Simpsonovi XVII
(18-21) 15.15 Hvězdná brána VIII (13, 14) 17.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (2) 18.15
Simpsonovi XIX (2-5) 20.15 Partička XXL 21.45
Bábovky a plechovky 22.20 Gauneři 0.20
Simpsonovi XIX (2, 3)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.15 M.A.S.H 6.40 Námořní
vyšetřovací služba XIII (4, 5) 8.30 V pasti vášně
10.25 Kašlu na lásku 12.35 Ostrov delfínů 14.25
Kouzelný křišťál, dobrodružný film (N, 2004) 16.25
Letec, životopisný film (USA/N, 2004) 20.00 Což
takhle dát si špenát, komedie (ČR, 1977) 22.00 Tvář
vody, dobrodružné fantasy (USA, 2017) 0.30
Superpoldové 2, komedie (USA, 2018)

pátek 7. října 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe III
10.00 13. komnata Aleše Cibulky
10.30 Kde bydlely princezny 10.50
Případy detektiva Murdocha XV
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.15 Cestománie
15.40 Počesku
15.55 Úsměvy Miloše Macourka
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Panoptikum města pražského (6/10)
21.15 Všechnopárty
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Návrat Sherlocka Holmese
23.55 AZ-kvíz
0.25 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.45
12.00
12.30
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.50
0.55
1.50
2.35
3.45
4.45

Snídaně
Novashopping
Ulice (4339)
Pan Profesor II (6)
Na lovu II
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Pojišťovna štěstí III (27)
Dr. House V (23)
Dr. House V (24)
Výměna manželek VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu II
Ulice (4340)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Rychle a zběsile 6
Akční film (Jap./Šp./USA, 2013)
After: Tajemství
Romantické drama (USA, 2021)
Dr. House V (23)
Dr. House V (24)
Na lovu II
Pojišťovna štěstí II (26)
Novashopping

Prima
6.00
6.15
7.00
8.15
9.20
10.30
11.30
12.30
13.35
14.40
15.50
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.55
1.50
2.45

Pohoda u krbu
M.A.S.H (253)
Nový den
M.A.S.H (254, 255)
Zoo (55)
Walker, Texas Ranger VI (6)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (9)
Komisař Rex IV (15)
Námořní vyšetřovací služba IX
(20)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Můj muž to dokáže
Mordparta II (7)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba IX
(20)
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (9)
Komisař Rex IV (15)

Nova Cinema
6.10 Ďábel se třemi zlatými vlasy 8.10 Dr. House V
(21, 22) 10.00 Půlnoční dítě 12.15 Teleshopping
12.40 V oku tornáda 14.25 Zátah 16.25 Ostravak
Ostravski 18.15 Rivalové 20.00 Já, padouch,
animovaný film (USA/Fr., 2010) 21.55 Loupež na
úrovni, krimikomedie (USA, 2013) 23.40 Poldovi
v patách, komedie (USA, 1991)

Prima cool
7.45 Re-play: Tutorial 8.20 Top Gear XXV (3) 9.30
Top Gear XXVI (2) 10.35 Hvězdná brána VIII (13, 14)
12.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. XI (2) 13.25
Simpsonovi XVII (22) 13.55 Simpsonovi XVIII (1-3)
15.15 Hvězdná brána VIII (15, 16) 17.10 Námořní
vyšetřovací služba L. A. XI (3) 18.15 Simpsonovi XIX
(6-9) 20.15 Detektiv z Hongkongu 22.30 Pavučina
hrůzy 0.25 Simpsonovi XIX (6, 7)

Prima Max
5.35 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 6.15 M.A.S.H
6.45 Námořní vyšetřovací služba XIII (5, 6) 8.40
Válka o planetu opic 11.25 Záblesk 14.15 Kouzelný
křišťál 16.15 McDonaldová a Dodds 18.15 Tvoje,
moje a naše, komedie (USA, 2005) 20.00 Po čem
muži touží, komedie (ČR, 2018) 22.00 Stalo se,
sci-fi thriller (USA/Indie/Fr., 2008) 23.50 Tvář
vody, dobrodružné fantasy (USA, 2017)
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Křeslo režiséra
si rád zopakuji
Igora Chmelu diváci
právě sledují
v televizních Případech
prvního oddělení.
Nedávno si kromě slavné
krimi série ale „střihl“
i mix činohry s operou.
5plus2
■ ROZHOVOR
LADISLAV VAINDL
ČR | Herec Igor Chmela je známý ze seriálu Případy prvního oddělení, filmů
Přijde letos Ježíšek, Karamazovi nebo
Největší z Čechů či jako jeden z aktérů
pořadu Partička. Během festivalu Divadlo se v Plzni představil také v inscenaci souboru JEDL Opera Ibsen.
Hra Přízraky vzbudila v době napsání v roce 1882 velký rozruch. Skandální byla zejména kvůli tomu, že se
věnuje i tématu eutanazie.
V době autora to bylo skandální, dnes
už ne. I když je to stále kontroverzní
téma, dnes je k němu společnost otevřenější. Nedávno se o eutanazii mluvilo v
souvislosti se smrtí režiséra Jeana-Luca
Godarda, který si pro odchod zvolil právě tuto cestu. Každé dobré drama vystavěné na rodinném půdorysu má svou
nadčasovost a platí pořád. Lidé se až tak
moc neproměňují.
Jaké to pro vás bylo hrát v operní
verzi činohry Henrika Ibsena?
Je to zajímavá zkušenost. Nikdy předtím jsem neměl možnost hrát v opeře, i
když tohle je spíše mini opera, není tam
celý divadelní orchestr. Hru doprovází
pět muzikantů. Já tam pěvecké party,
kromě jedné miniatury, nemám. Pěvecky náročné to je pro Míru Königa a částečně i pro Lucku Trmíkovou. Člověk
je tou muzikou nějak limitovaný, protože některé party byly výrazně rytmizované. Protože je to opera, přináší představení i jistou míru stylizace.
Při festivalech, jako byl ten plzeňský, míváte čas navštívit třeba i jiná
představení nebo se porozhlédnout
po městě?
Na to bohužel není čas. Jsem většinou
zaměstnán někde jinde. Ve většině případů je to tak, že přijedu, odehraji a pokračuji dál. Nejsem fanouškem festivalů jako divák, ne, že bych nechtěl, ale
jako herec jsem vytížený.

To je pravda. Hrajete v divadle, ve
spoustě filmů, v seriálech. Jak těžké
je přepínat mezi různými druhy herectví?
Neřekl bych, že je to přepínání. Je to
sice trochu jiný druh práce, ale pořád
jde o herectví. Hrajeme v různých divadelních produkcích, filmu a televizi.
Jak říká Pepík Polášek: Děckama nezatopíš.
Výrazně jste vidět také ve filmových produkcích. Jedním z aktuálních snímků je komedie Mimořádná
událost režiséra Jiřího Havelky. Jak
se vám tahle spolupráce líbila?
Byla to zajímavá zkušenost, spolupráce
s dobrými herci, podle kvalitního scénáře. Co k tomu říct víc? Je to vždycky
zvláštní, když otázky směřují k filmovému natáčení. Člověk snímek promuje,
až když jde do kin, což je třeba s odstupem roku. To už si člověk ani tolik nepamatuje. Z čeho mám velkou radost, je
film Oběť. Ten oběhl snad všechny možné mezinárodní festivaly, a dokonce je
za Slovensko poslaný do boje o Oscara.
Těší mě, že mohu být součástí tohoto
úspěchu.
Velkou popularitu má i kriminální seriál Případy prvního oddělení. Televize teď začala vysílat novou, už třetí řadu. Tam hrajete policistu Dušana Vránu. To je mimochodem moje
nejoblíbenější postava.
Tak to jste jeden z mála, kdo to takhle
má. Zahlédl jsem na jednom serveru
zprávu, že seriál pokořil nějaký rekord
ve sledovanosti. Samozřejmě mě těší
být součástí divácky úspěšného projektu. Pod tím ale byla anketa oblíbenosti
postav u diváků a Dušan Vrána tam měl
popularitu 1,8 procenta. S tím jsem dopředu počítal, protože ta postava je tak
napsaná. Není takový sympaťák a ranař
jako Kozák, ani není vtipný jako Koreis. Mně se líbilo, že postava je právě
taková. Že se jí přezdívá Pan pravidlo.
Vrána úzkostlivě dbá na to, aby se postupovalo podle předpisů, což má svůj význam. Je to detektivka, musí tam být někdo, kdo pravidla porušuje, protože
chce dopadnout toho zlořáda. Je více za
hrdinu, když se toho odváží, než někdo,
kdo postupuje podle pravidel a potřebuje na všechno razítko, a je to spíše úředník. Mně takoví lidé nejsou osobně sympatičtí, ale mají určitě svůj význam.
A co říkáte na fakt, že vaše postava
oproti druhé sérii povýšila z řadového vyšetřovatele na ředitele?
Dalo se to čekat. Je tam parta kluků, kteří zůstávají na oddělení a pořád honí zločince. A někdo je kariérní policista, kte-

Igor Chmela navštívil Plzeň v rámci festivalu Divadlo.
rý postupuje výš. Teď je major, kdyby
byla čtvrtá řada, která nevznikne, tak
bude určitě na policejním prezídiu.
Nedávno jste si poprvé vyzkoušel
také režii. Bylo to u krátkometrážního filmu Barkarola. Jak jste se k tomuto projektu dostal?
Když byla „korona“, rozhodl jsem se
psát. Udělal jsem scénář celovečerního
filmu. Producent, kterému jsem jej nabídl, řekl, ať z toho povídkového scénáře
vyberu jednu a udělám krátký film.
Mně se ale nic krátit nechtělo, a tak
jsem napsal na základě kamarádovy historky příběh z domova důchodců. Šlo o
černou grotesku, ze které byl nakonec
scénář Barkaroly. Podali jsme žádost na
fond, který nás podpořil. Museli jsme
ještě sehnat dofinancování, což se podařilo díky platformě Donio a hodným lidem, kteří přispěli. V podstatě jsem na
začátku ani nedoufal, že film vznikne.
Myslím, že se i povedl, z čehož mám radost. Těší mě, že světová premiéra se
odehrála na festivale v Karlových Varech. Doufám, že snímek má nějakou
nadčasovost, myslím, že je šance, že
bude stárnout velice pomalu. Je to ale
jen polovina projektu. Vzniká totiž i divadelní hra. S ní chceme jezdit po republice, pokud se tedy bude topit a bude
kam jezdit. Rádi bychom divákům přinesli divadelní zážitek a zároveň možnost vidět krátkometrážní film.
Jak vám režírování sedlo?
Tady to už přepnutí vyžadovalo. Kromě
režijní to pro mě byla i scenáristická a
producentská zkušenost. Je to jiná práce než herectví. U něj jste jen interpretem, tady se stáváte autorem. Máte nějakou zodpovědnost, já to osobně vnímal
jako dobrodružství. Určitě šlo o větší
tlak, k dispozici jsem měl třicetičlenný

FOTO | LADISLAV VAINDL

štáb. Nedokážu říct, jestli se mi na režisérském křesílku zalíbilo, ale vnímám
to jako pozitivní zkušenost, obzvláště
když vidím, že výsledek stojí za to.
Když se člověku něco napoprvé nepovede, může mít špatný pocit a raději se
této činnosti už nevěnuje. Když bude
příležitost a já budu mít šanci se na něčem podílet i autorsky, tak proč ne, rád
si režírování zopakuji. Je ovšem pravda, že u filmu jde hodně o shánění finančních prostředků, je to běh na dlouhou trať. U divadla můžete něco vymyslet v květnu a na konci června mít premiéru. Peníze jsou tady také třeba, ale
jde tak o desetinu toho, co spolkne filmová produkce.
Lidé vás hodně znají z pořadu Partička. Budete v jeho natáčení i nadále
spolupracovat?
Říkal jsem si, že už bych z projektu vycouval, přece jen ho děláme jedenáct
dvanáct let, což je poměrně dlouho. Občas něco natočím, teď třeba vznikal silvestrovský díl. Jednou jsem byl v létě
na výjezdu. Je to něco jiného než klasické herectví. Výhoda je, že jde o improvizaci, nic si nepřipravujeme dopředu.
Člověka to nutí k obezřetnosti a pohotovosti.
Baví vás to ještě?
To je taková zvláštní otázka. Zajímalo
by mě se zeptat třeba Micka Jaggera,
jestli ho baví ještě hrát Satisfaction,
když ji na koncertech zpívá šedesát let.
Ono je to podobné asi se vším. Když člověk hraje dvanáct let v jedné inscenaci,
i když je to dobře napsané a zrežírované, tak se to začne postupně obehrávat.
Takhle jsme spoustu let hráli s Dejvickým divadlem, přišlo mi pak trochu vousaté, že Aljošu hrál prošedivělý Martin
Myšička.
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Lilija, tlumočnice z Charkova

V Česku usazená Ukrajinka pomáhá od samého začátku války uprchlíkům v krizovém centru v Ostravě
LENKA CARBOLOVÁ
ČR | Už šestý měsíc pracuje Lilija Michalíková v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině na ostravské Černé
louce. Kvůli válce žije ze dne na den.
„Cítím, že tady je teď moje místo.
Když začala válka, bylo to jako zlý sen.
Seděla jsem doma, dívala se na televizi,
procházela internet a všude viděla něco,
o čem jsem byla přesvědčená, že nikdy
neuvidím. Místa, která jsem důvěrně
znala, najednou vypadala úplně jinak.
A někde tam byla celá moje rodina, maminka a moji nejbližší. Musela jsem
něco udělat, a tak jsem tady,“ říká rodačka z Charkova, která již třicet let žije
v Česku a jako lektorka kresby miniatur, takzvaného nail artu, je více ve světě na výstavách než doma.

První dny pomáhala
prakticky denně
Dnes využívá své jazykové vědomosti
a překládá v centru všechno a všem. Její
ukrajinštinu, ruštinu i češtinu potřebují
jak lidé na vstupním příjmu, tak při vyřizování všech dokladů. Tlumočí běžencům, policistům, zdravotníkům, ale
i psychologům a lidem docházejícím do
komunitního centra. Pokud je potřeba,
vyjíždí s uprchlíky i jinam. Na úřady,
k lékařům do ambulancí i nemocnic.
První dny přicházela na Černou louku prakticky denně. „Autobusy s běženci zastavovaly každou chvíli a já cítila,
že tam musím být. Uklidňovalo mě,

„

Když začala
válka, bylo
to jako zlý sen. Seděla
jsem doma, dívala se
na televizi, procházela
internet a všude viděla
něco, o čem jsem byla
přesvědčená, že nikdy
neuvidím.

když jsem viděla, jak se tu všichni snaží. V tu chvíli jsem věřila, že kdyby podobnou pomoc potřebovala moje maminka, že by se také našel někdo, kdo
by jí pomohl,“ uvádí Lilija.
Situace v centru přinášejí i nečekané
příběhy. Jako v případě staršího nemocného muže, který se rozhodl zůstat
v anonymitě. Před pár dny mu někdo ve
městě odcizil doklady i peněženku,
a přestože měl všechna data ofocená
a uložená, dostal se do potíží. Díky ofoceným dokladům mu sice byly vydány
veškeré duplikáty, ale to nestačilo.

Každý den je plný emocí
Muž si nutně potřeboval koupit léky
a jídlo. Po krádeži mu ale zůstalo pouhých 20 korun. Na účtu sice peníze měl,
dostat se k nim však nedokázal.
Peněžní ústav trval na svém. Peníze
mu vydá jen při předložení nového
pasu. Pas je třeba osobně vyzvednout v
Brně nebo v Praze, protože v Ostravě se
běžencům pasy nevydávají.
Jak se má starý nemocný muž dostat
z Ostravy do Prahy a kde sežene nějaké
jídlo a léky, aby cestou nezkolaboval?
I takové otázky pomáhají dobrovolníci
v centru řešit.
„Každý den je tu plný emocí, od rezignace přes snahu pochopit, co se stalo, až
po vzdor. A mezi tím tady proplouváme
všichni. Aspoň nemáme tolik času myslet na vlastní problémy,“ míní Lilija, která doma poskytla přístřeší dvěma starším Ukrajinkám.
Pořád sleduje displej svého telefonu.
Jen tak alespoň na dálku ví, jaká je situace u nich doma. „Je to první věc, kterou
udělám ráno, a poslední, na kterou si najdu čas každý večer. Pokaždé, když vidím zelenou tečku aktivity u jména maminky, bratra a dalších, co doma zůstali, cítím obrovskou úlevu. Jakmile někomu tečka zmizí a neobjeví se třeba půl
hodiny, začínám cítit neklid, který odejde až tehdy, kdy se dotyčný přihlásí
zpět,“ vypráví. „Nevím, kdy přesně to
bude, ale válka jednou skončí. Dnes
prostě žiji ze dne na den, nemám na vybranou. Stejně jako moje rodina.“

Rodačka z Charkova Lilija Michalíková žije v Česku už třicet let. Od začátku
války pomáhá v ostravském uprchlickém centru jako tlumočnice. „Každý
den je tu plný emocí,“ vysvětluje.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ

Válka bude dlouhá a zemře mnoho lidí
UKRAJINA | Ruská mobilizace je Putinův zoufalý
čin, který protáhne válku. Jeho referenda o připojení
k Rusku v samozvaných proruských útvarech Luhanská lidová republika a Doněcká lidová republika a na
Ruskem okupovaných částech Chersonské a Záporožské oblasti na východě Ukrajiny nikdo nemůže
brát vážně. Už dopředu bylo dáno, jak mají dopadnout, ale jsou to naše území a vezmeme si je zpět.
Tak Ukrajinci hodnotí poslední válečné dění. Jak

Ukrajina, tak západní státy hlasování neuznávají.
Okupační úřady podle svědků nutily hlasovat i obyvatele, kteří u sebe neměli doklady. V Chersonské oblasti pak proruské síly praktikovaly „praxi rodinného
hlasování“, kdy lidé museli „hlasovat“ za příbuzné.
Kyjev a Západ plebiscity považují za podvod. „Jadernými zbraněmi sice Putin hlavně straší, ale počítáme
i s tím, že je schopen je použít. Nicméně zvítězíme,“
říkají oslovení Ukrajinci z centrální části země

i z měst, která jsou nejblíže ruským pozicím i oblastem, které separatisté od Ukrajiny odtrhávají. Povolání tří set tisíc vojenských záloh lidé zesměšňují: „Je
to jako kdyby Putin objednával pytle na mrtvoly, hledal na internetu a ptal se: Mohu někde naklikat dalších tři sta tisíc balíků?“ baví se lidé na sociálních sítích. Zároveň jsou ale znepokojení, mobilizace je pro
ně signál, že válka bude ještě dlouho pokračovat a zemře mnoho vojáků i civilistů.
(hp)
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Americký spisovatel Napoleon Hill: Nečekejte. Nikdy nebude...

Tajenka: … ten správný čas.

Téma: Zánět
dásně jako
hrozba pro tělo

S

tomatologie se v současné
době zásadním způsobem
mění. Zuby je možné opticky oskenovat přímo v ústní dutině,
počítačově vymodelovat korunku
a pak ji rovnou v ordinaci počítačově vyfrézovat. Základem péče o
zuby však stále zůstává odstranění
zubního povlaku, hlavní příčiny
zubního kazu. S ním se během života setká více než 90 procent lidí.
„Za většinu zubních onemocnění může zubní povlak, který si lze
představit jako kolonii bakterií,
jež mezi sebou kooperují a vcelku
důmyslně se brání odstranění,“ podotýká prof. René Foltán, přednosta Stomatologické kliniky 1. LF
UK a VFN v Praze. Bakterie jsou
pak příčinou i zánětů dásně. „Záněty dásní ovlivňují jakýkoliv systém – trávicí, nervový i reprodukční. Studie a vědecké důkazy na
to existují, zejména v ortopedii,“
dodává profesor
Foltán. Čtěte v
novém vydání
týdeníku Téma.

Brečel jsem dojetím, že je živá
ITÁLIE | Během dvaceti hodin, kdy
byla Gabriela Soukalová v Alpách ve
výšce dvou a půl tisíc metrů a mrazu nezvěstná, prožíval její partner Miloš Kadeřábek chvíle zoufalství. Promluvil o
tom, jak na svou přítelkyni v italském
Livignu bezmocně čekal.
„Je to opravdu nepopsatelný pocit, nikdy jsem si asi nesáhl na větší dno než
ten večer, co se to celé odehrávalo. A jediné, co se mi honilo hlavou, bylo to, že
jsem se jí snažil posílat nějak energii,
a věřil jsem, že to dá, že je to velká bojovnice, a že to zvládne,“ řekl Miloš Kadeřábek pro primácký ShowTime.
Jelikož měl na starost hlídání jejich
roční dcery, bylo pro něj náročné komunikovat s policií a horskou službou.
„Moje italština je v takové fázi, že
umím opravdu jen základy, takže komunikace nebyla úplně dobrá, angličtina
také není silná, ale nějak jsem to dal. Až
jsem tomu nevěřil, kolik slovíček znám
a co jsem ze sebe dostal. Asi jsem také
zapnul nějaký nouzový režim a snažil
jsem se udělat maximum,“ prozradil.
Po probdělé noci a stále bez pozitivních zpráv o jeho partnerce přicházely i
nejhorší myšlenky. Měl strach, že partnerku a matku jejich dcery už nikdy neuvidí. „Přicházela myšlenka, že mohla
někde upadnout, bouchnout se do hlavy

Miloš Kadeřábek s Gabrielou Soukalovou (vlevo) jsou šťastní. Vpravo s jejich společnou dcerou Izabelou.
FOTO | FTV PRIMA, P. ŠIMR/EGGCZSK
a někde tam leží… Samozřejmě to přicházelo, ale rychle jsem se to snažil vytěsnit z hlavy, že to tak není, že je to bojovnice a dá to. I takové negativní myšlenky se vám honí hlavou, nikdy jsem
se o nikoho tolik nebál jako o ni,“ popsal Kadeřábek.
Až druhý den po zmizení kolem poledne přišla dobrá zpráva. Shledání partnerů se pak neobešlo bez silných emocí.
„Byl to pocit radosti, dojetí, slzy, všechno, pocit štěstí, že se tohle povedlo. Já
jsem brečel dojetím a byl jsem rád, že ji
vidím živou, protože, jak jsem říkal,
přes tu noc mi přicházely myšlenky, že
už ji nikdy neuvidím, a to bylo prostě
zničující, úplně mi to trhalo srdce zevnitř, protože mi to asi také ukázalo, jak

moc tu holku miluji,“ vyznal se ze
svých citů Miloš Kadeřábek.
Dodal, že toto drama se stalo nejhorším i nejsilnějším zážitkem, který spolu
zamilovaný pár doposud zažil. Přesto
však hodiny beznaděje přispěly k velkému uvědomění. „Já jsem věděl už od začátku, že je strašně silná holka, která si
dokáže s kde čím poradit. A teď vidím,
že je daleko silnější, než jsem si myslel.
Je to obdivuhodné z mého pohledu. A
asi jsem si uvědomil, jak strašně důležitá součást v mém životě Gábi je, že si neumím představit moment bez ní. Prostě
to je to největší uvědomění, že takový
strach jsem nikdy nezažil a nikdy jsem
nebyl na větším dně než onu noc,“ vysvětlil.
(zar)
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Starostové
chodí s pomocí
za seniory
Vyřízení dávek, zajištění
dřeva i dary. Radnice se
snaží zabezpečit ty,
kteří nemají nablízku
nikoho jiného, kdo by
jim pomohl.
PAVEL KŘIVOHLAVÝ
SEVERNÍ ČECHY | Vysoké ceny energií zatěžující rozpočty seniorů řeší už
týdny i mnozí starostové. Nechtějí nechat živořit lidi ve svých obcích. Jde zejména o ty, kteří nejsou schopni vyplnit
správné formuláře či pochopit, jakým
způsobem si vyjednat nižší tarify či kde
ušetřit. Když senior nemá nablízku rodinu, je mnohdy právě místní úřad tím,
kdo je mu nejblíž.
„Když jsme viděli, jak stoupají ceny
energií, začali jsme dělat osvětu. Snažili jsme se tomu jít naproti a seniory
jsme navštívili a informovali, co se
děje. Nenásilnou formou jsme jim vysvětlovali, co se případně může stát.
Také jsme je varovali před riziky a nabídli jim pomoc,“ říká třeba Bohuslav
Kaprálik, starosta Jiřetína pod Jedlovou. „Jsme malá obec, žije tu 670 obyvatel, potřebné jsme ani nemuseli vytipovávat, všichni se známe,“ dodává.
Staří lidé se drahých energií obávají opravdu hodně. „Slyšela jsem, jak
si o tom vyprávějí a říkají, že se bojí, až
přijde vyúčtování,“ říká Miloslava
Vydrová, starostka obce Evaň na Litoměřicku. Tady ještě nikdo na úřad pro
pomoc nepřišel, je ale také připravena
pomoci.
A totéž potvrzuje většina oslovených starostů. „Kdo potřebuje nějakou
pomoc, tak se na nás vždy obrátí. Ale
zatím ohledně cen energií nikdo nepřišel,“ sděluje stejnou zkušenost Luboš
Tydlitát, starosta Martiněvsi na Litoměřicku.
Poněkud odlišná je situace ve městech, například v České Kamenici na
Děčínsku. „Od kolegů ze sociálního odboru a z pečovatelské služby mám zprávy, že se na ně starší lidé obracejí častěji než dříve. Kolegové jim pomáhají vyřizovat zejména příspěvky na bydlení,“
popisuje starosta Jan Papajanovský.
Protože lidí v seniorském věku je tu
přes tisíc, rozhodli se oslovit je osobně.
„Začínáme chodit za lidmi, protože vní-

máme, že část z nich se může stydět
úřad navštívit,“ dodává.
Menší obce takovéto možnosti nemají, ale k pomoci jsou připravené taky.
„Sice nemáme sociální odbor, ale dokážeme seniory na příslušné úřady nasměrovat,“ říká starostka Třebenic Eva Hajná. Stejně to vidí i starosta Lovečkovic
Václav Pavlík: „Jako obec můžeme lidem pomoci tak, že zjistíme, na co mají
nárok a jaký příspěvek mohou čerpat.
Samozřejmě jim pomůžeme i s vyplněním patřičných dokumentů.“
„Každá obec má možnost nějakého
daru. Kdyby se někdo dostal do opravdu krizové situace, projednali bychom
to na zastupitelstvu a hledali bychom,
jak tomu člověku pomoci,“ zmiňuje další možnost starosta Velemína Petr Křivánek.

Dřevo z městských lesů
Další konkrétní pomoc už praktikují ve
výše zmíněné České Kamenici. „Máme
městské lesy, které produkují jak palivové dřevo, tak stavební řezivo. Máme
však omezenou kapacitu. Proto jsme vydali pokyn, aby teď zaměstnanci primárně neprodukovali stavební řezivo, ale
palivové dřevo. Chceme, aby se podařilo ještě před zimou uspokojit všechny
zájemce, kteří se chystají na topnou sezonu,“ popisuje starosta Papajanovský
s tím, že seniorům jsou schopni pomoci
i se zpracováním dřeva.
Také v Martiněvsi mají obecní lesy,
ale zájem o dřevo dosud nikdo neprojevil. „Nikdo nepřišel s tím, že by si chtěl
dřevo z obecního lesa rozřezat a odvézt
na topení,“ říká starosta Tydlitát. Stejné
je to i v Polepech. „Máme obecní pozemky v lesích, ale zatím se na nás nikdo neobrátil. Určitě bychom však pomohli,“ říká místostarostka Zdeňka Diničová.
Další možností pomoci starším lidem
je také usnadnění dopravy nebo potravinová výpomoc. „Provozujeme službu
Senior Taxi, kdy mohou kamkoli po
městě dojet za 20 korun, což jim zjednodušuje život při nákupech,“ uvádí starosta České Kamenice.
„Ve spolupráci s místní charitou jsme
rozjeli i potravinovou pomoc. Máme totiž dvacet seniorů, kteří mají opravdu
velké finanční problémy. Jednou za měsíc jim balíček trvanlivých potravin dovezeme až domů, aby odpadl jejich
ostych z toho, dojít si pro ně na úřad,“
dodal Papajanovský.

Umění v obchoďáku

David s donutem, dílo známého českého umělce Pasty Onera (*1979), které zdobí chodbu mezi butiky v nákupní Galerii Teplice, by nemělo zůstat osamocené.
Podle ředitele Galerie Jana Růžičky chce vedení nákupního centra dostát názvu
a k Onerově soše přidávat další a další díla. „Davida máme na dobu neurčitou
a pracujeme na tom, aby tu byly další práce,“ říká Jan Růžička. Díky umění chce
do podniku dostat jednak více Tepličanů, jednak turisty. I proto bude vedení
lákat známé a možná i lehce kontroverzní autory. Aktuálně má Jan Růžička vyhlédnutého tvůrce muralu, což je jisté „sjednocení“ nástěnné malby a street
artu. Ostatně tímto druhem umění se zabývá i Pasta Oner (vlastním jménem
Zdeněk Řanda). Jeho díla jsou či byla k vidění na řadě výstav v tuzemsku i ve
světě. V roce 2019 si dílo Pasty Onera vybrala do dražby i aukční síň Sotheby’s
v Londýně. (ves)
FOTO | IVETA LHOTSKÁ

Pomoc nabízejí i úřady práce nebo neziskovky
Jak a kde získat podporu, pokud vás
zaskočí vysoké ceny nejen za energie?
Možností není málo.
■

■

Ve městech se lze obrátit na úřady práce,
které vyplácejí dávky státní sociální
podpory a pomoc v hmotné nouzi.
„Senioři i další potřební lidé mohou
kdykoli přijít na oddělení státní sociální
podpory, kde jim kolegyně nejen poradí,
ale i pomohou vyplnit žádosti,“ říká
ředitelka kontaktního pracoviště
litoměřického úřadu práce Alena
Křtěnová.
Možnost poradit se, co dělat při vysokých
platbách za energie, nabízí například
i ČEZ. „Spustili jsme web setrim.cz, kde si
zájemci nastaví, jakou mají plochu bydlení
a jakým způsobem vytápějí. Program jim
podle toho vyhodnotí ideální spotřebu
energií a nabídne řadu rad, jak mohou
svou spotřebu snížit,“ uvádí mluvčí
Skupiny ČEZ Alice Horáková s tím, že lidé,
kteří nemají přístup k internetu nebo
s ním neumějí zacházet, mohou zavolat
buď na call centrum, nebo osobně

navštívit zákaznické centrum, kde jim
pracovníci poradí a s vyplněním
dotazníku pomohou.
■

Poradit se lze také na některých
městských úřadech. Třeba v Roudnici
zřídili bezplatnou poradnu pro
energetické konzultační služby. „Lidé ji
mohou využít každou středu odpoledne
až do konce kalendářního roku,“
upozorňuje mluvčí radnice Jan Vancl.

■

Pomoc seniorům v tíživé finanční situaci
nabízejí i neziskové organizace. „Naši
terénní pracovníci se běžně věnují i lidem,
kteří řeší energie,“ říká ředitel krajské
pobočky organizace Člověk v tísni Vít
Kučera.

■

Pomoc s vyplněním formulářů se
žádostmi o dávky nabízí i charitativní
organizace Naděje. „Pracovníci terénního
programu navíc vyhledávají potřebné
seniory a nosí jim potravinovou pomoc
nebo v případě potřeby i oblečení,“
doplňuje Michaela Lutišanová, oblastní
ředitelka Naděje v Litoměřicích.
(pak)
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Ústí, Litoměřice a Děčín

Přikryl: Příprava nebyla ideální
Ústecká volejbalová
parta obměnila tým,
nechce v extralize
propadnout.
5plus2
■ ROZHOVOR
PETR BÍLEK
ÚSTÍ NAD LABEM | V poslední době
platili za černého koně extraligy, letos
hlavně nechtějí mít černé, sestupové
myšlenky. Ústečtí volejbalisté ztratili
opory, překopali kádr a v létě řešili samou šlamastyku. „Příprava neproběhla
ideálně. Cizinci měli problémy s vízy,
postihly nás covidy, zranění, kvůli
tomu jsme odkládali i přípravné zápasy,“ vyjmenoval strasti šéf klubu Miroslav Přikryl.
Ústí vstoupilo do extraligy v sobotu
24. září v Kladně. Úvodní zápas se Ústečanům nezdařil a s Orly prohráli 3:2
(24:26, 21:25, 25:18, 25:20, 15:9).
Vyděsila vás ta příprava?
Já ani trenér Lubomír Vašina nejsme
v pohodě a spokojení, ale šlo o objektivní problémy. Nemohli jsme je ovlivnit.
Týden jsme trénovali v plné síle, ale je
znát, že nejsme optimálně sehraní. Naši
noví cizinci se teprve chytají, zapojují.
Koho jste z ciziny přivedli?
Máme Uzbeka Islomjona Sobirova, kte-

rý se společensky a mentalitou učí evropskému stylu života. Není to jen o volejbalu. Je mu šestadvacet, je to univerzál a reprezentant. Dva měsíce netrénoval, protože jim soutěž skončila až v červenci, a výpadek je znát. Potrvá, než se
dostane do pohody. Získali jsme i blokaře Jacksona Bereho ze širšího kádru reprezentace Kanady, přijíždí z Panamerických her. Je mladý, bude se u nás učit
vrcholový sport.
Jak se dál kádr obměnil?
Na pozici druhého nahrávače přišel Kopecký z Velkého Meziříčí, z Karlovarska smečař Fišer. Uvažujeme ještě o doplnění kádru, ale až po komunálních volbách, protože jsme klub výslovně závislý na dotacích od města a kraje. A městské dotace jsou nejstěžejnější. Když
bude podpora standardní nebo navrácená do doby před covidem, případně tým
doplníme tam, kde nás bude tlačit bota.
Ale čeští hráči už nejsou volní, zase by
šlo o cizince.
Odešlo plno opor. Kdo všechno?
Holanďan Van Solkema se věnoval spíš
beach volejbalu a měl ambice hrát v lepších týmech. Už byl pro nás dražší. Srbský smečař Vemič věkem, ale také svými záměry, co dál v životě, nebyl kompatibilní s naším klubem. Nenašli jsme
společnou řeč. Blokař Tibitanzl posílil
Lvy Praha, Kasan zamířil jako druhý nahrávač do Karlovarska, Kobolka do první ligy. Změn bylo hodně, tentokrát
jsme všechno řešili za pochodu, improvizovali jsme. Trenér Vašina konzultu-

Týmu chybí zkušenost, ale o play-off zabojujeme, říká šéf ústeckých volejbalistů Miroslav Přikryl.
FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ
je věci se mnou a Markem Beerem, novým sportovním ředitelem, který navíc
i hraje a trénuje mládež. Kapitánem asi
zůstane Jirka Kořínek, který už loni byl
neoficiální asistent.
Věříte si na play-off?
Sledujeme i ostatní týmy. Na to, jaká je
finanční krize kvůli pocovidovým
a energetickým problémům, překvapivě
nakoupily v obdivuhodném množství
zahraniční hráče i české navrátilce. Takže mám obavu, že v tom jsme byli mančaft, co tahá za kratší konec. Nejsme tak
ekonomicky silní, abychom mohli konkurovat a nakupovat volejbalisty z kva-

Račice: Hledali jsme tempo,
mrzelo Vraštila a Šimánka
RAČICE | V Račicích se ukázali ve
skvělé formě. Takové, že i Ondřej Synek povídal: Věřím, že na medaili mají.
To se ale nakonec dvojskifu lehkých
vah ve složení Miroslav Vraštil a Jiří
Šimánek nepodařilo a na světovém šampionátu skončil pátý.
„Jsme na jednu stranu spokojení, ale
zároveň i trošku zklamaní,“ povídal
Šimánek. „Páté místo je krásné, ale po
předchozích jízdách jsme si – nechci
říct věřili – ale pomýšleli jsme na lepší
umístění.“
Co k němu chybělo?
Šimánek: Stálo nás hodně sil držet se
s těmi nejlepšími. To byl rozdíl oproti
ostatním jízdám, kdy jsme byli vepředu. Teď byly čtyři lodě rychlejší.
Jiří Šimánek a Miroslav Vraštil na medaili ve finále dvojskifu lehkých vah nedosáhli, skončili pátí.
FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ

Takže to bylo o zlepšení soupeřů?
Š: To si zase nemyslím. Složitě jsme

litnějších sfér. Když týmy porovnávám,
boj o osmičku, tedy o play-off, by byl
úspěch. Ze třinácti účastníků dva spadnou do baráže, tomu bychom se chtěli
vyhnout. Vyhýbáme se tomu několik
let, tři čtyři sezony se dařilo, byli jsme
mimo sestupová místa. Soupeři ale teď
nakoupili kvalitu, my takovou ekonomickou sílu nemáme a budeme s napětím očekávat, jak se to projeví na hřišti.
Jaký je váš rozpočet?
Částku bych nerad prozrazoval. Nepatříme k ekonomicky nejslabším, ale ani
k průměru. Ve finanční tabulce jsme na
chvostu.
hledali tempo v průběhu trati. Může se
to stát, každý závod není posvícení.
Měli jsme tři výborné jízdy, ještě jsme
potřebovali čtvrtou. Bohužel nevyšla.
Potvrdilo se tedy, jak jste předpovídali, že finále bude o něčem úplně jiném? Ve čtvrtfinále a v semifinále
jste třeba Italy poráželi, ve finále
byli druzí.
Vraštil: Jako favorité se nad nimi cítit nemůžeme. Italové jsou ověnčeni
medailemi, Ruta je vozí posledních deset let. Skalpy, které jsme si na ně udělali v předchozích jízdách, jsou super,
ale finále umí lépe. Jak říkal Jirka, nedokázali jsme se dostat do tempa. Nevím, čím to je. Dávali jsme mnohem
více úsilí, ale loď neklouzala jako
předtím.
Nemohla se nějak projevit nervozita
z domácího prostředí?
Š: Osobně jsem se snažil z ní spíš čerpat, než že by mě nějak srážela dolů. Domácí prostředí jsem se snažil brát tak,
že se předvedu. Doufal jsem, že v posledních 500 metrech mi atmosféra vlije krev do žil, ale když tam nic není, ani
diváci bohužel nepomůžou.
(kou)

