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Olomoucká Galerie Caesar slaví 30 let a jedním s exponátů, které toto jubileum připomíná, je i diplomová práce výtvarnice Jitky Havlíčkové (na snímku) nazvaná Viktor – Pomník automobilu 2001–2021 (Škoda Octavia combi 1967), která
zdobí Horní náměstí v Olomouci.
FOTO | GALERIE CAESAR

Chrání mladé gepardy
Zoolog Jan Kirner se
zapojil do ochrany
přírody v Somalilandu
v Africe. Jeho součástí je
také rozkrývání černého
trhu s gepardími mláďaty.
DALIBOR MAŇAS
OLOMOUC | Zoolog Jan Kirner se na
měsíc vydal do země, která se odtrhla

od Somálska a o níž většina světa netuší, že existuje.
„O Somalilandu většina světa ani neví, že existuje. Formálně ani neexistuje,“ přiznala
mluvčí zoo na Svatém Kopečku Iveta Gronská.
„Kromě potírání pytláctví se místní
vláda věnuje otázkám životního prostředí,“ poznamenal zoolog Jan Kirner
(na snímku) s tím, že v Africe například
pomůže vybavit veterinární ambulanci,
trénovat místní chovatele a veterináře.
„Z hlediska ochrany přírody se jedná
o prakticky nedotčené území. Je proto

ideálním prostorem pro nezákonné obchodování s volně žijícími zvířaty. Jedním z hlavních artiklů jsou gepardí mláďata,“ přiblížila mluvčí.
Součástí projektu je také
vznik Národní somalilandské biobanky
na univerzitě v hlavním městě Hargeise. „V ní by měly být skladovány vzorky tkání živočichů pro genetický výzkum a studium na mezinárodní úrovni.
Populace místní fauny zůstávají stále
z velké části neprobádané,“ upozornil
zoolog.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

ZAPOMENUTÝ ČESKÝ ÚNOS

Mladý učeň s atrapou bomby
chtěl uletět do Libye ...str. 12

FENOMÉN KUTILŮ

Jsou bojovníky za lepší
svět, míní vědci
...str. 14

4 22. října 2021

Olomouc, Šumperk a Jeseník

Železnici mohli řídit z podzemí,
pod školou „dýchá“ i středověk
Tajný kryt ze studené
války leží pod
tělocvičnou v Šumperku.
V případě války se z něj
měla řídit železniční
doprava po celé Moravě.

Vzduchotechniku bylo možné obsluhovat i ručně, mechanickou klikou.
Kryt měl vlastní výrobu elektřiny
a rozvodnu. Elektřinu vyráběl diesel
agregát. Nafta se z cisterny čerpala nahoru do nádoby a potom tekla samospádem do agregátu. „Někdy před patnácti
lety proběhla zkouška, zda je agregát
funkční, což se potvrdilo. Řekl bych, že
by byl schopným provozu i dnes,“ poznamenal Šťastný.
Za jedněmi pancéřovými dvířky je
vchod do tajné chodby. „Kdyby se tehdy dostal kdokoli dovnitř, tak by musel
překonal několikery pancéřované dveře. Než by se mu to podařilo, všichni by
bunkr stihli opustit touto chodbou, která
ústí na dvoře nedaleké střední zdravotnické školy. Výstupní místo je kryté přístřeškem pro popelnice,“ řekl.
Tajný bunkr pod průmyslovkou byl
ovšem využíván jen k několika cvičením. „Z vyprávění vím, že přijelo vedení a vybraní železničáři, byli zavřeni
v podzemí tři dny a simulovali řízení dopravy,“ doplnil.

ZÁBLESK
HISTORIE
ROSTILAV HÁNYŠ
ŠUMPERK | Když se ve světě rozhořela „studená válka“, rostl i strach komunistů z útoku Západu. Z toho důvodu
padla volba na Šumperk, aby tam Československé státní dráhy (ČSD) vybudovaly nedobytný podzemní velín.
V historických prostorech šumperského zámku již tehdy fungovala Střední
škola železniční, dnes Střední škola řemesel. „Kryt byl vybudován v roce
1963. Tehdy všem, kdo o tom rozhodovali, vrtalo hlavou, jak stavbu v podzemí utajit před veřejností. Padlo rozhodnutí spojit to s výstavbou tělocvičny.
Takže v podzemí vznikl utajený kryt,
nad ním se budovala tělocvična,“ přiblížil historii místa školník Střední školy
řemesel Petr Šťastný.

1963

vznikl kryt
pro krizový
štáb železnic.

Železnice byla tehdy v České republice rozdělena na čtyři oblasti. A právě ze
Šumperka se měla řídit celá Morava. Ředitelství Střední dráhy jinak sídlilo
v Olomouci. „V případě chemického či
jaderného útoku by se do podzemí pod
naší školou přestěhovalo celé moravské
vedení,“ řekl školník.
INZERCE

Nabízíme až 3000 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

Historické podzemí

Školník Petr Šťastný ve středověkém podzemí průmyslovky. Na snímku
dole ukazuje podrobnou železniční mapu v krytu.
2X FOTO | ROSTISLAV HÁNYŠ
Do krytu se vstupuje těžkými pancéřovými dveřmi a několik desítek metrů
dlouhou chodbou. Centrální část krytu
představuje místnost s ohromnou mapou tehdejší Československé socialistické republiky, na které jsou podrobně vyznačeny železniční tratě včetně budov
a dalšího příslušenství. „Mapa je tak
podrobná, že jsou na ní označeny i jednotlivé výhybky. Každá má svůj kód,“
vysvětlil Šťastný.
V místnosti zůstala nástěnka s novinovými výstřižky starými téměř šedesát
let. A tabulky s instrukcemi, co je potřeba udělat v případě napadení. Pod zemí
nechybí ani telefonní ústředna, ale
i technická místnost s bateriemi.
„Vždycky jsem si myslel, že baterky
sloužily na udržení provozu v případě

výpadku elektřiny. Baterkárna ale sloužila pro rozběh diesel agregátu, který
elektřinu vyráběl,“ upozornil Šťastný.
Jde o hermeticky uzavřený prostor za
pancéřovými dveřmi, takže nesměla
chybět vzduchotechnika na výměnu
vzduchu. „Je funkční i dnes, protože
vzduch se musí měnit pravidelně, jinak
se sem nedostane,“ objasnil školník.

Průmyslovka má hlavní prostory v zámku, jemuž nechybí středověké podzemí.
V jeho klenuté části ležely konírny, část
sloužila jako sklep. „Sklep slouží jako
výuková místnost, kde se učí budoucí
zedníci,“ vysvětlil školník.
Z podzemí vede opravená podzemní
chodba, má pár desítek metrů. „Je velmi
pravděpodobné, že kdysi spojovala
zámek s radnicí,“ sdělil znalec šumperské historie Radek Auer.
Podle historických pramenů byl kopec, na jehož vrcholu vzniklo ve středověku město, protkán sítí chodeb.
„Domy na náměstí v Šumperku měly
dvě až tři patra nad zemí a stejně tak
i pod zemí. Sklepy byly průchozí mezi
jednotlivými domy. Když s vývojem
válčení přestaly plnit funkci úkrytu
před nepřítelem, lidé je zase od sebe oddělovali, zazdívali a taky postupně zasypávali, protože je už nepotřebovali,“ vysvětlil Auer.
Dnes se podle znalce šumperské historie nedá určit, jak rozsáhlé šumperské
podzemí bylo.
„Nikdy neproběhl žádný historický
průzkum podzemí a otázka je, jestli vůbec někdy proběhne a do jaké míry je to
reálné,“ naznačil Auer.
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V Africe chrání mladé gepardy
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Do letadla na misi si zoolog přibalil několik setů chirurgických nástrojů,
anestetika, foukačku se střelami, dva litry ethanolu i nástroje k manipulaci s jedovatými hady.
„Prošly kupodivu bez problémů. Narkotizační pušku na letišti ovšem zabavili,“ popsal své přistání v Africe.
Na místě spolupracuje s expertem
jménem Tomáš Maule, což je jeden
z hlavních strůjců projektu Torrid Analytics a také odborník na bezpečnost
a černý trh s volně žijícími zvířaty.
„V Centru biodiverzity Debbis uprostřed somalilandské polopouště bude
také vybavena veterinární ambulance,
odborníci tam také posoudí chov zabavených zvířat,“ doplnila mluvčí s tím,
že centrum bude navrženo tak, aby posloužilo návratu zabavených antilop do
volné přírody.

Černý trh s gepardy
Protože hned za Somalilandem se rozkládá Arabský poloostrov, pytlákům se
v zemi bohužel nabízí snadná cesta
INZERCE

Somaliland
Není v OSN a nebyl jako stát
uznán. Území bývalé britské
kolonie Somaliland vyhlásilo
samostatnost od Somálska
18. května 1991. „Těžko bychom
v okolí hledali stabilnější zemi. Mají
vládu, vlajku, měnu. Hlavním
městem je milionová Hargeisa,“
uvedla mluvčí zoo Iveta Gronská.

Jedním z cílů projektu, do kterého se zoolog Jan Kirner zapojil, je ochrana
mláďat gepardů před pytláctvím.
FOTO | ARCHIV JANA KIRNERA
transportu gepardích mláďat z volné přírody k bohatým lidem v oblasti Perského zálivu.
„Somalilandská vláda si také stanovila boj proti černému trhu s gepardy
za jednu ze svých priorit. Cílem je zastavení exportu gepardů ze samotného Somalilandu. Asi 70 procent gepardích

mláďat totiž během transportu uhyne.
Pokud by tento nekalý obchod pokračoval dále, mohl by se stát pro volně žijící
populace gepardů v Somalilandu a také
v Etiopii likvidační,“ řekl Jan Kirner.
Pytlákům v zemi nyní hrozí trest až
čtyři roky vězení a první viníci už si
trest odpykávají.
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Abych si mohla dopřát kachnu,
musím na sobě pořádně makat
I po čtyřicítce si Andrea Verešová udržuje postavu, kterou by jí mohly závidět
i o generaci mladší modelky. Aby jí docílila, je podle ní nejdůležitější pestrá
strava a zdravý rozum. „A také každodenní pohyb. Cvičím i doma při vaření
nebo úklidu. Někdy to vypadá vtipně, ale naučila jsem se efektivně využívat
čas,“ vysvětluje někdejší slovenská Miss, která se stará o dvě vlastní děti, ale
pomáhá i jiným. Založila také svoji módní značku. „Móda je pro mě radost,
součást umění,“ říká v rozhovoru pro 5plus2.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Zatímco v Česku ji širší veřejnost začala sledovat hlavně v souvislosti s tím, že
byla partnerkou nejslavnějšího českého
hokejisty Jaromíra Jágra, lidé z módní
branže Andreu Verešovou obdivovali
coby vítězku prestižní soutěže Elite Model Look. Po ní úspěšně působila několik
let jako modelka v zahraničí, kde pracovala se slavnými fotografy a získala kontrakty s věhlasnými módními domy. V současnosti je matkou dvou dětí, moderuje, příležitostně hraje a věnuje se své nové vlastní
módní značce.
V záři reflektorů stojíte pěknou řádku
let, vždyť titul Miss Slovensko jste vyhrála už v roce 1999. Přiznejte, napadlo vás tehdy, že byste se mohla
na výsluní udržet tak dlouho?
Na začátku určitě ne. Nikdy nevíte, jak
dlouho se vám bude dařit. Děláte pro to
maximum, ale rozhodne vždycky osud.
Proto se snažím udržovat v kondici. A to
je obecná rada, které by se měly držet
všechny ženy, ať dělají jakoukoli práci.
Dodává to sebevědomí a sílu. Moje karié-

Andrea Verešová

ra se dnes také transformovala. Nemůžete
se nechat rozhodit a začít zpochybňovat
sebe samu. Musíte jít za svým cílem, hledat nové možnosti a řešení, realizovat se
v jiných oblastech.
V módním průmyslu se pohybujete od
svých 16 let, nedávno jste založila vlastní módní značku. Je to splnění snu?
Určitě, baví mě realizovat se v různých
oblastech lidského života. A móda je
pro mě radost, součást umění. Móda
a pěkné oblečení nám pomáhají zvýšit si
sebevědomí. Věřím, že každá žena si zaslouží cítit se a vypadat jedinečně, zaslouží si být milována a obdivována.
A protože mi v šatníku už dlouhou dobu
chyběly originální, nadčasové šaty a modely z kvalitních látek, rozhodla jsem se
založit vlastní značku Aver. Naše značka
je určena pro sebevědomé ženy moderní
doby, které chtějí být stylové, originální
a zároveň si zachovat svou ženskost.
Snažíte se také pomáhat dětem z dětských domovů a sociálně slabších rodin. Co vás k tomu
vedlo?
Věřím, že díky známé
tváři dokážu nejen
prodat nějaký produkt, ale zároveň

Narodila se 28. června 1980 v Žilině do rodiny
pedagoga a právničky.
■ V roce 1999 získala titul Miss Slovensko
a po vítězství v soutěži Elite Model Look získala
pracovní kontrakt v Paříži a úspěšně působila
několik let jako modelka v zahraničí.
■ Žila několik let v Paříži a v Miláně. Krátký čas
působila v Londýně a v New Yorku a dalších
světových metropolích. Studovala na francouzském
lyceu a na právnické fakultě.
■ Do zájmu médií se dostala i díky svému vztahu
s hokejovou hvězdou Jaromírem Jágrem.
■ Zahrála si v několika filmech (Špindl 2, Perinbaba
a dva světy, Panic je na nic) či v seriálu Svatby
v Benátkách.
■ Je vdaná za o 16 let staršího podnikatele a advokáta
Daniela Volopicha, má dvě děti - Vanessu a Daniela
Tobiase.
■

pomoci a upozornit na určitý problém
ve společnosti. Vnímám to i jako máma
a jsem z toho velmi smutná, když vidím
nešťastné děti bez zázemí a láskyplné náruče matky. Proto jsem založila Nadační
fond Andrey Verešové, přes který se snažíme podporovat talentované děti ze sociálně slabších rodin. Děláme pro ně třeba
sportovní tábor, mikulášské besídky nebo
tradiční Vánoční strom přání. Momentálně chystáme lyžařský výcvik a rekreační
tábor na Šumavě. Alespoň takhle můžu
trošku pomoci.

FOTO | ANNA KONEIVA
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Není tajemstvím, že váš věk už začíná
číslicí 4. Jak se po čtyřicítce udržujete
ve formě?
Nevěřím na zázračné krémy, které vás zbaví všech problémů, vrásek a nedokonalostí. Být spokojená sama se sebou a mít zdravé tělo po čtyřicítce je dřina. Téměř každý
den chodím plavat a cvičím jógu. Osvědčilo se mi cvičení pilates nebo total barre,
doma dělám plank. To je nejlepší způsob
pro rychlé zpevnění středu těla. Do toho si
každé ráno dávám kolagen, který dokonale vyživuje pleť, vlasy, ale i klouby a pomáhá udržovat mladistvý vzhled. A pečlivě se natírám hydratačními krémy. Důležitá je i strava, a protože ráda jím, musím
na sobě makat, abych si mohla dopřát oblíbenou kachnu nebo svíčkovou, kterou často vařím svým dětem, protože ji zbožňují.
Souhlasíte s tvrzením, že nejdůležitější je se každý den pořádně odlíčit?
Naprosto souhlasím! Já se snažím vždycky poctivě odličovat a používám hlavně
kvalitní krémy a výživná séra. Alespoň
jednou týdně si nanáším pleťové masky
a občas si dopřeju masáž těla i obličeje.
Na kosmetiku bohužel chodím velmi
málo, ale o to víc si to užívám, když si náhodou najdu čas. Barvím si pouze kořínky
vlasů, proto chodím jednou za měsíc
ke kadeřnici, navštěvuji institut krásy v Plzni, kde se o mně starají už více než 10 let.
Zmínila jste, že cvičíte každý den,
je to podle vás nutné?
Cvičím opravdu hodně a pravidelně. S věkem jsem se naučila poslouchat své tělo
a zjistila, že mi pohyb velmi pomáhá. Dodává mi adrenalin, endorfiny a hlavně se
potom cítím fit a v lepší kondici. Každé
ráno cvičím 5 Tibeťanů a mou oblíbenou
jógu. Skvělý způsob, jak se ráno rozcvičit
a nastartovat. Jóga mi pomáhá odbourat
stres, učí mě správně dýchat a dokonale
harmonizuje tělo i duši. Zacvičit si ráno
jógu je už pro mě stejně důležité jako třeba čištění zubů. Na druhou stranu takové
běhání kolem dětí a domácnosti je také pořádná fuška a člověk se u toho pěkně zapotí. Dobré zkušenosti mám s cvičením Pilates anebo PowerPlate, momentálně je velmi populární BodyExpress. Ten je dobrý

Ráno mě vždy nastartuje zázvorový čaj
nebo čerstvá šťáva z pomeranče a grepu, do
kterého si zamíchám mořský kolagen. Kromě toho ráda snídám ovesnou kaši s ovocem, nebo omeletu z vajíček s rajčaty a šunkou. Během dne si dávám pozor na dostatečný přísun vitaminů, bílkovin a snažím se
omezovat sacharidy. Preferuji spíše lehká
jídla, různé saláty, ryby nebo drůbež. Rodině samozřejmě vařím i klasická česká jídla,
mám ráda polévky a různé omáčky s masem, které se dají ohřát i na druhý den.
S manželem podnikatelem Danielem Volopichem má Andrea Verešová dvě děti. Zájem
médií ale vyvolával
hlavně dřívější šestiletý
vztah s Jaromírem Jágrem. FOTO | ARCHIV MAFRA
na intenzivnější trénink nebo když chcete
zvýšit tonus těla. Stačí dvacetiminutová
cvičení a cítíte i ty partie těla, o kterých
jste nevěděli, že existují.
Je těžké přesvědčit sama sebe a donutit se tak často a pravidelně cvičit?
Občas je to těžké, to musím přiznat. Ale živím se tělem, takže jsem si ze cvičení udělala radost. Nejhorší je neustálé odkládání
a výmluvy. Navíc cvičit se dá při různých
domácích činnostech – při vaření, mytí, luxování nebo při sledování televize. Díky
své profesi jsem se naučila improvizovat
a efektivně využívat čas.
Máte nějaký konkrétní tip na cviky třeba při vaření?
Asi nejjednodušší a nejefektivnější jsou
dřepy při sušení vlasů, čištění zubů. Při vaření zanožování nebo takové sklapovačky
a zvedání pánve například při sledování televize. Víte, kolik výpadů by člověk mohl
doma udělat místo klasické chůze? Je to
sranda, vypadá to vtipně, ale přináší to
ovoce v podobě pěkné postavy.
Co diety? Držela jste někdy nějakou?
Ale jistě. V mládí se dělají různé hlouposti. Až s věkem člověk skutečně pozná
své tělo, naučí se, co funguje, a že drastic-
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ké diety, s výjimkou očistných kúr, tělo jenom trápí. Jediná dieta, kterou uznávám, ale
zatím jsem ji nikdy nedržela, je keto dieta.
Ve stravě se zcela vynechávají cukry, nejí se
přílohy ani ovoce a sladká zelenina. Ani džusy nebo alkohol! Ideální je maso a zelenina.
Údajně je to velice zdravá dieta, která detoxikuje a odkyselí organismus.
A jak vypadá váš běžný den co se stravování týče?

Často na sociálních sítích necháváte
nahlédnout do vaší kuchyně, opravdu
vás vaření tak baví?
Ano, opravdu velmi ráda vařím, peču
a také jím. Miluju recepty od babičky jako
je živánská, domácí svíčková a podobně.
Jak se říká, polívka je grunt, proto u nás nikdy nesmí chybět vývar, boršč, zelňačka,
ale občas také ráda improvizuju nebo zkouším něco podle speciálního receptu, který
jsem si někde přečetla. Nedávno jsme
s dcerou dělaly Pavlova a Krtkův dort, který všem moc chutnal. Často peču bublaniny, bábovky, jablečný štrůdl nebo čokoládové brownies, což mají rády mé děti.
Mám vlastní domácí pekárnu, tak občas
upeču domácí chleba nebo rohlíky a místo
klasické mouky používám ovesnou, žitnou nebo špaldovou. Myslím si, že pestrá
strava a zdravý rozum jsou nejdůležitější.

ZIMNÍ RELAX V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
EXKLUZIVNÍ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ POBYT

8 DNÍ = 7 NOCÍ

v Mariánských lázních - HOTEL RICHARD****

SLcEcVa A

30 %

01. 11. - 23. 12. 2021 pův. 14.550,- Kč

9.990 Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji / 10.990 Kč 1-lůžkový pokoj
Ubytování, bohatá polopenze, polední snack, 1x aperitiv
1x lékařské vyšetření + 12x procedura
Denně volný vstup do bazénu, vířivky a ﬁtness studia
Nabízíme i kratší wellness pobyty!

www.hotelrichard.com
REZERVACE TEL: 354 696 111, EMAIL: recepce@hotelrichard.com

FORD SERVICE

AŤ VÁS ŠPATNÉ
POČASÍ NEZASKOČÍ

SERVISNÍ NABÍDKA OD 13. ZÁŘÍ
DO 30. LISTOPADU 2021 VE VŠECH
AUTORIZOVANÝCH SERVISECH FORD.

Ž
SOUTĚis
POZeOrvRujte si serv
jte

Re z
a v y h ra
.
o n li n e n a v íke n d
g
n
a
Must

STĚRAČE, BRZDY,
AUTOBATERIE
SE ZVÝHODNĚNÍM

15 %

www.ford.cz
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„Milost“ všem dlužníkům. Jak se
Od 28. října do 28. ledna potrvá takzvané milostivé
léto, tedy období, kdy je možné „vykoupit“ se z dluhů.
Je ale nutné uhradit původní pokuty či nedoplatky.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Když Miloš B. z Prahy oslavil
25. narozeniny, neprocházel dobrým obdobím. Přišel o práci, život mu komplikoval úraz, a protože neměl moc peněz,
ale potřeboval se po městě pohybovat,
jezdil veřejnou dopravou na černo. Za
pár měsíců vyfasoval několik pokut,
zaplatil jedinou. Uběhlo
pár let a exekutoři

po něm dnes vymáhají deset nezaplacených pokut v hodnotě 8000 korun. Jenže se všemi poplatky dluh narostl asi na
141 tisíc korun.
Právě teď má dlužník možnost se břemene, tedy 141 tisíc, které po něm chtějí exekutoři, zcela zbavit. Musí jen zaplatit původních 8000 korun za pokuty
a dále poplatek 908 korun exekutorovi
za to, že celé řízení zastaví.
Ta možnost je díky jednorázové akci,
které se říká „milostivé léto“, což je období od 28. října 2021 do 28. ledna
2022, kdy
m o h o u
dlužníci
své dluhy
uhradit.
„ J d e
o jedin e čnou
akci,

Radek Hábl, zakladatel Institutu
prevence a řešení předlužení
která umožňuje zbavit se exekucí vůči
státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným
podnikům. Po zaplacení dlužné jistiny a
nákladů exekuce ve výši 908 Kč stát odpustí veškeré úroky, poplatky z prodlení, náklady na vymáhání a další náklady, které dluh navýšily,“ vysvětluje Radek Hábl, zakladatel a ředitel Institutu
prevence a řešení předlužení. Ten bojuje proti dluhovým pastem, do nichž v
Česku spadly stovky tisíc lidí.

Jaké dluhy se odpouští?
Nejčastěji se bude jednat o dluhy u dopravních podniků, nájmů či poplatků
obci, zdravotních pojišťoven či energetických firem vlastněných státem či
městem, jako je PRE, Pražská plynárenská či ČEZ.

„Dále to jsou například Mostecká
bytová, Česká televize, Český rozhlas
a další,“ upřesnuje Hábl s tím, že základní podmínkou je, že na dlužníka
už musí být vedena exekuce. Experti
odhadují, že akce by mohla pomoci
zbavit se exekucí až 300 tisícům lidí,
zastaveno by tak mohlo být i 600 tisíc
exekucí.
„Člověk se zbaví obrovské zátěže,
která působí jak materiálně, tak psychicky. Exekuce často znamená minimalizaci příjmu či ohrožení fyzického majetku. Dlužník pak uniká do šedé ekonomiky, aby vyžil alespoň s nějakým příjmem, což jsou zároveň vysoké náklady
pro stát. Významný pozitivní dopad je
také na děti, které v domácnosti s exekucemi žijí,“ dodává Hábl.

Exekutoři jsou nespokojení
Týdeník 5plus2 oslovil i několik exekutorů a Exekutorskou komoru ČR, jejíž
prezident Jan Mlynarčík říká: „Milostivé léto je problematické. Vedení každé
exekuce vyjde dnes v průměru na 4500
korun bez DPH. Na základě milostivého léta bude ale exekutorům proplacena
pouze poměrná část těchto nákladů ve
výši 750 korun (s DPH je to 908 korun,
pozn. red.). Milostivé léto nechává zbaběle exekutory oddřít veškerou administraci a nic za tyto služby neuhradí.“
Zároveň ale dodává, že pokud by se
zákon jasně a jinak definoval, jednorázová akce tohoto typu může být společensky prospěšná.
Milostivé léto je jednorázovou
„akcí”, kterou umožnila novela exekučního řádu z července letšního roku.
Slovní spojení má biblický původ. Píše
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Nová
stanice
pro ženy

Panství Downton

20.30
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zbavit exekuce?
se o něm ve Starém zákoně, kde Hospodin přikazuje svým národům, aby každý
padesátý rok bylo vyhlášeno „milostivé
léto“, kdy mají být otroci izraelského
původu propuštěni a má jim být navrácen majetek, o který přišli.
Dnes se termín používá i mimo náboženské prostředí. „Opakování nepředpokládáme. Milostivého léta je možné využít v termínu od 28. října 2021 do
28. ledna 2022, tedy přesně tři měsíce.
Důležité je připsání úhrady za původní
dluh (jistinu) a náklady exekuce na účet
exekutora nejpozději do 28. ledna
2022,“ uzavírá Radek Hábl.

OD ČTVRTKA DO ÚTERÝ
21. 10. – 26. 10. 2021
DEBRECÍNSKÁ,
KLADENSKÁ PEČENĚ
ŘEZNÍKŮV TALÍŘ
krájená | 100 g

FOTO NA DVOUSTRANĚ | ARCHIV
MAFRA, PROFIMEDIA

Co udělat, abyste
splnili všechny podmínky
1. Informovat exekutora
a zjistit výši nesplacené
jistiny

16,90
CENA BEZ PENNY KARTY

26,90

2. Zaplatit jistinu
a náklady exekuce

Co nejdříve napište exekutorovi doporučený dopis, případně e-mail s elektronickým podpisem, s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny.
K dopisu připojte informaci, že tak
konáte se záměrem využít „milostivého léta“. Doplňte vaši stávající adresu, vaše mobilní číslo a e-mail, používáte-li jej. Exekutor vás díky mobilnímu číslu, které mu poskytnete, může
identifikovat, budete-li ho napříště
kontaktovat telefonicky.
Tip: Vzorový dopis s žádostí o vyčíslení dlužné jistiny je možné stáhnout na speciálním webu:
www.nedluzimstatu.cz/milostiveleto.

Exekutor by vám v odpovědi na vaši
žádost měl poskytnout platební údaje.
Nejpozději do 28. ledna 2022 uhraďte
jistinu plus poplatek ve výši 908 korun (náklady exekuce).
Zkontrolujte, že jste zadali všechny
údaje správně, aby exekutor mohl platbu spárovat.
Tip: Při platbě doporučujeme ještě
uvést (například ve zprávě příjemci
platby), že využíváte institutu milostivého léta dle části 2, čl. IV, odst. 25,
zákona č. 286/2021 Sb.

37%

TRVANLIVÉ
PLNOTUČNÉ
MLÉKO
plnotučné
3,5%
1l

CAMEMBERT
MILKERIA
přírodní | 90 g
100 g 15,44 Kč

3. Ověřit si u exekutora,
že vše proběhlo v pořádku

13,90
18,90

26%

SMETANA KE ŠLEHÁNÍ
33% BONI
250 ml

15,90
**21,90

27%

100 ml 7,96 Kč

Dluh, respektive exekuci můžete mít například
u těchto institucí:

19,90

ČEZ
Pražská plynárenská, Pražská energetika, Mostecká bytová a další
■ Nemocnice
■ Dopravní podniky (pokuty za jízdy na černo)
■ Obce (nájemné, svoz odpadu, poplatky za psa)
■ Český rozhlas nebo Česká televize
■ Zdravotní pojišťovny. Pozor, v tomto případě se ovšem do jistiny, kterou je třeba
zaplatit, započítává i penále; dlužník tak ušetří ‚‚pouze‘‘ na nákladech na
exekutora. U VZP je přitom vedeno zhruba 250 tisíc dlužníků!
■
■

Kdo chce zjistit, zda je na něj vedena
exekuce, či dluží státu, může se podívat na
web nedluzimstatu.cz. „Pokud chcete mít
jistotu, že nemáte nějaký dluh, který by
mohl přerůst v exekuci, nejjednodušší je zajít
na CzechPoint a zaplatit si výpis z Centrální
evidence exekucí. Další možností je
organizace SOLUS, kde je poplatek kolem
100 až 200 korun,“ radí Radek Hábl,
zakladatel a ředitel Institutu prevence a
řešení předlužení.
(jos)

26%

26,90

PIVO
SVIJANSKÝ
MÁZ 11
0,5 l

1 l 17,80 Kč
záloha
na lahev 3,- Kč

ŽAMPIONY
ZAHRADNÍ
400 g
100 g 6,23 Kč

ilustrační foto

24,90
34,90

28%

8,90
14,90

40%

**Doporučená prodejní cena výrobce.
Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Doktoři, co umějí stavět housle
Před 110 lety se narodil Alois Vincenc Honěk, jediný
český lékař, který byl po atentátu na říšského
protektora Heydricha u jeho operace. Uznávaného
chirurga uctívá svět i coby houslaře. Jeho rod
dodnes staví nástroje, na něž hrají filharmonici.
ČR | Když se Alois Vincenc Honěk narodil 25. října 1911 ve slezském Děhylově do rodiny truhláře a houslaře Aloise
Hoňka, měl mít budoucnost jasně „nalajnovanou“. Navíc když do svých osmnácti získal výuční list i od opavského
mistra houslaře Josefa Růžičky.
„Nejraději bych býval houslařem,
jako můj otec, u kterého jsem se učil,“
vzpomínal později Alois Vincenc pro
média, jenže maminka údajně rozhodla,
že houslařů už bylo v rodu dost. „Měli
jsme doma spis v latině s letopočtem
1268,“ dokladoval Honěk dlouhou rodinnou tradici. Poslední zápis z roku
1603 zaznamenával Mořice Hoňka. Česky nadepsaná druhá kapitola nesla název „Husle“. Přesto Alois Vincenc po
gymnáziu nastoupil na medicínu.

Střep v bránici protektora
Na chirurgii Nemocnice Na Bulovce povolali v květnu 1942 Aloise Vincence
Hoňka k operaci říšského protektora po
atentátu. „Objevil se ředitel nemocnice
profesor Grus. Čech. Že mám jít na sál
dávat narkózu Heydrichovi,“ popisoval
Honěk Českému rozhlasu.
Nenáviděný protektor požadoval specialisty z říše. Německých lékařů však
nebylo dost, aby operaci kompletně
zvládli. O uspání pacienta se tak postaraINZERCE

li dva Češi – MUDr. Honěk a sálový sluha Miller. „Povolali mě, protože aparátu, co tam měli, málokdo rozuměl. Narkóza probíhala velmi dobře, ačkoliv
byla obtížná. On měl jednu plíci vyřazenou,“ vzpomínal Honěk. „Ve slezině
měl hranatý plíšek a filc z červených
koňských chlupů. A v tom byla střepina.
Střep prošel bránicí a hrudní stěnou. To
byla velká komplikace,“ vysvětloval.
Po válce odešel Alois Vincenc Honěk dělat primáře a ředitele nemocnice
do Karlových Varů, ale stal se obtížným pro komunisty a
při vykonstruovaném
procesu strávil dva
roky po vazebních
věznicích.
„Houslařině se věnoval brzy zrána,
než šel do práce, to
vstával už ve čtyři
hodiny. Děda byl
pracovitý a strašně
zapálený do řemesla,“ říkají o předkovi vnuci Jakub a Tomáš Honěk mladší, pokračovatelé houslařské tradice.
V Karlových Varech jejich dědeček
poznal Václava Neumanna, pozdějšího
dlouholetého šéfdirigenta České filharmonie (ČF). „Vzhlížel jsem k němu
jako k umělci, ale také jako k člověku,“
uvedl kdysi Honěk pro zpravodaj Rudol-

Zleva nahoře Alois Vincenc Honěk
při propočtech modelu.
Vpravo se svým synem Tomášem,
šikovným už od dětství.
Vlevo dole se členy Dvořákova
kvarteta. Alois Vincenc Honěk je na
snímku druhý zprava. FOTO | ARCHIV
VIOLINMAKER.cz

finum Revue.
Neumann mu
později nabídl
post lékaře ČF
a první společná cesta vedla v
roce 1970 do Japonska, potom do
USA i Německa.
„Svůj první zájezd jsem bral jako lékař strašně vážně, všechny jsem podrobně vyšetřil a dvěma hráčům jsem výjezd
odmítl. Po návratu na židli jednoho z
nich ležela jenom moje viola, na kterou
hrával,“ zmínil Honěk. Ostatně fakt, že
někteří muzikanti nemají staré mistrov-

ské nástroje, ale chirurgovy housle či violu, budil dost rozruchu. „Děda udělal
dohromady asi 90 nástrojů,“ vysvětlují
vnuci. Další desítky pak vyrobil jejich
otec Doc. MUDr. Tomáš Honěk, CSc.
Samozřejmě ve volném čase, protože
vede svoje vlastní zdravotnické zařízení. „Otec jich také spoustu dokončil a
signoval po dědovi,“ dodávají vnuci.
„Stavíme housle, violy, violoncella a dokonce i kontrabasy,“ říkají, byť jeden z
nich se profesně věnuje také medicíně a
druhý působí coby jednatel.
Chirurg, traumatolog a houslař Alois
Vincenc Honěk odešel 30. června 2002
v nedožitých 91 letech. Houslařská tradice jeho rodu ale nepřetržitě pokračuje
a má tak za sebou dalších více než sto
roků.
(kor, ker, violinmaker.cz)
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„Dejte mi padáky a milion marek“
Před 30 lety se odehrál
první český únos letadla
v éře po sametové
revoluci.Viníkem byl
učeň s atrapou bomby.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Stalo se to dva roky po sametové revoluci. Domy ve svobodném Československu byly pořád oprýskané, vozový park se
měnil jen pomalu, na mnoha úřadech
i ve státních institucích panoval po změně
poměrů ještě určitý chaos, navíc nebyly peníze na nákup nové „západní“ techniky.
Ani obě hlavní letiště v Praze a Bratislavě
na tom nebyla nejlépe. Co hůř, před
30 lety musela obě řešit to nejhorší, co se
může stát – únos letadla, který byl vůbec
prvním v novém federativním státě. Došlo
k němu 21. října 1991.
To pondělní ruzyňské dopoledne začalo klidně, ovšem pohoda nového týdne

Tupolev Tu-134-A
československých
aerolinií.
FOTO | WIKIPEDIA

rychle skončila. Operátoři ve 12:14 hodin
přijali zprávu o únosu letadla Tu-134
na pravidelné lince OK 598 z Bratislavy
do Prahy. Stroj s 24 cestujícími v tu chvíli
prolétal nad Českomoravskou vrchovinou
a začínal pozvolně klesat na přistání.
„Únosce je v kokpitu, má bombu a žádá
dva padáky, milion marek a k tomu další
letecký spoj, který ho přes Paříž dopraví
do Libye,“ předávali zprávy operátoři.
Bezpečnostní složky spustily operaci
Alex – tedy plán pro případ přistání uneseného letadla. Velení se ujal tehdejší ředitel
Úřadovny cizinecké policie a pasové služby Miroslav Hanák.

S atrapou v kuchyňce
Tupolev dosedl v Praze během pár minut
od nahlášení incidentu. Únosce svolil
k propuštění několika cestujících, ovšem
jejich záchranu začaly provázet problé-

my. Nejdříve obsluha jezdících schodů odmítla pracovat, protože se bála o svou bezpečnost. Úkolu se proto ujali policisté.
Propuštění rukojmí následně začali neorganizovaně prchat po přistávací ploše,
čímž zmátli muže zákona, kteří si mysleli,
že jde o prchající teroristy, a málem proti
nim zasáhli. Kolem 13. hodiny zbyli na palubě kromě únosce jen dva piloti, navigátor, stevardka a dva cestující. Začalo vyjednávání, do kterého se pustil zkušený vyjednavač Pavel Fohler.
Brzy se podařilo identifikovat, že
únoscem je nezletilý student 3. ročníku
strojnického učiliště Tomáš Vargů.
Díky úspěšnému vyjednávání zůstal po
15. hodině na palubě pouze kapitán letadla, když pak začal kolem třetí hodiny
ráno Vargů usínat, kapitánovi se podařilo
utéct. Mladík se poté vzdal, pod letištními
schody si lehl na zem a řekl, že výbušniny
nechal na palubě v kuchyňce. Zasahující

pyrotechnik po následné expertize oznámil, že jde o pouhou maketu.

„Jen pojďte blíž!“
Varga skončil v cele, nikdo nezemřel ani
nebyl zraněn, záchrannou operaci tak šlo
hodnotit úspěšně. Jenže tisková konference ohlášená na 25. října byla zrušena. Vedení policie se totiž obávalo, že by se mohla
zhoršit její už tak pošramocená pověst.
Proč, když vše dopadlo bez krveprolití?
Problémy vyšly najevo ze svědectví novinářů, kteří se dle svého vyprávění snažili
během únosu dostat co možná nejblíž k letadlu. Bez problémů nejdříve prošli k odstaveným nestřežený letadlům, kde narazili
na vojáky. Ti, místo aby jim zabránili
ve vstupu a možnému narušení záchranných operací, je naopak nasměrovali přímo
k unesenému stroji, dokonce jim poradili
nestřeženou cestu. Následně dodali, že jsou
na letišti jen na čas a o zabezpečení plochy
nemají pražádný zájem. Novináři tak celé
situace využili, do karet jim hrálo i nedostatečné oplocení letiště. Popsali také, že na letišti panoval chaos a nezájem mnoha pracovníků, roli hrály i spory bezpečnostních
složek o kompetence při zásahu.
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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?

• Máte
v místnostech
vysokou vlhkost
vzduchu?

NYNÍ Í
Y
SLEV
AŽ

40 %

• 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
• Speciálně 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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NEJLEVNĚJŠÍ
ZBOŽÍ NA ČESKÉM TRHU

Přesvědčte se sami v našich prodejnách nebo na eshopu

30-70

levnoshop.cz

%

SLEVA NA ZNAČKOVOU
DROGERII A KOSMETIKU

Polštářky na
praní bílého
prádla

nám
oproti běžným ce
ČR
v
nejnižší ceny

Minimální
doba
trvanlivosti:
6/2021

Sprchový gel

Family Care, vůně
bambuckého másla,
1 250 ml

XTREME OXI
WHITE Triple
Action, 4 ks

49

90

1990 75

UŠETŘÍTE

běžně 79,90

Platí do
vyprodání
zásob

%

běžně 139,-

990

UŠETŘÍTE

64

%

běžně 39,90

Míchaný
alkoholický nápoj

UŠETŘÍTE

75

Long Island, Spritz,
Cosmopolitan, Blue
Lagoon, 330 ml

Dětské barevné
prostřeradlo
do postýlky

%

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let
Obsah alkoholu: Long Island 6 %, ostatní příchutě 4,7 %
100 ml = 3 Kč

60 × 120 cm

Zubní pasta

Astera Active,
100 ml

Dámská
zimní parka

6990

velikosti 34-46

běžně 199,-

299,- 63

UŠETŘÍTE

běžně 799,-

%

UŠETŘÍTE

65

%

19

90

běžně 39,-

UŠETŘÍTE

49

%

Platnost cen a nabídky od 21. 10. do 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob v prodejnách LEVNO a na eshopu levnoshop.cz.

Další tisíce produktů za super
ceny v našich 14 prodejnách.

Česká Lípa | 2× Hradec Králové | Jihlava | Kladno | Liberec | 5× Praha | Plzeň | Příbram | Teplice

Nově otevřená výdejní místa eshopu! Vyzvedněte na prodejně za 19 Kč nebo zdarma při nákupu nad 1 500 Kč.
Česká Lípa | Hradec Králové, K. H. Máchy | Hradec Králové, Třída E. Beneše | Kladno | Liberec | Plzeň | Praha Lidická | Praha Starostrašnická | Příbram

DŮM A ZAHRADA
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Nejprestižnější vědecké
pracoviště v republice
zkoumalo fenomén
českého kutilství.
„Mezi kutily jsou tvůrci
inovací, propagátoři
společenských změn,“
říkají sociologové
z Akademie věd.

Kutilové jsou bojovníky
za lepší svět, míní vědci
ce tehdy zaujala skutečnost, že když se
objevil nedostatek zboží, materiálu a služeb, objevily se nejen návody, ale i ochota a zájem vše svépomocí vyrobit.

5plus2
■ RÁDCE

Tvůrčí bezdomovectví

JOSEF HORA
ČR | Že je Česko národ kutilů, je dobře
známo. Sociologové z Akademie věd
ČR ale tento fenomén podrobili vědeckému zkoumání a po tři roky zjišťovali,
kdo je dnešní český kutil, co dokáže vyrobit, proč má kutilství v Česku takovou tradici či jak se změnilo od socialismu až k dnešnímu online světu.
Průzkum probíhal zejména v Chebu
a okolí a také v Praze, kde sociologové
procházeli rodinné domy, chaty, komunitní zahrady a osady, zkoumali podomácku vyrobené dekorace a výzdobu,
sbírali příběhy a postřehy a zkoumali kutilské časopisy i dobový tisk. Také zjišťovali, jaké nástroje kutilové ke své existenci potřebují a proč někdo v době
„konzumu“ stále nespoléhá na masově
prodávané výrobky a raději tvoří
v přítmí vlastní dílny.

Vadí i ekologická stopa
Vědci potvrdili, že kutily před rokem
1989 vedla k domácí výrobě nedostupnost zboží či služeb, nebo nespokojenost s jejich kvalitou či cenou, kutilství
se tehdy stalo určitou nutností. „I když
dnes ekonomická nutnost nehraje tak silnou roli, stále je součástí motivace ke
kutilské tvorbě. I dnes jsou lidé nespokojeni s cenou a kvalitou zboží a slu-

Část průzkumu se zaměřila i na bezdomovce. „Mezi nimi se člověk setká
s amatérskými rybáři, kteří si vytváří
své náčiní, se staviteli, kteří postaví svůj
přístřešek ve skulině mostní konstrukce,
či s designéry, kteří si navrhnou a vyrobí provizorní postel a nábytek do svého
příbytku,“ podotýká Petr Gibas a uzavírá: „Kutilství vypadá jinak na vesnici
a jinak třeba na Vinohradech v Praze.
Liší se podle věku a pohlaví, většina lidí
ho přes všechny proměny stále vnímá
jako takovou ‚přemkovsko podlahovskou‘ činnost. Mezi kutilyjsou tvůrci
inovací, propagátoři společenských
změn a bojovníci za lepší svět.“

FOTO | SHUTTERSTOCK

žeb,“ říkají sociologové s tím, že při výzkumu objevili mnoho lidí včetně mladých rodin, kde si kvůli špatné finanční
situaci pomáhali svépomocí, což byla jediná možnost, jak si tu či onu věc pořídit. K tomu se ale nově přidala větší nespokojenost s ekologickou stopou, která se se zbožím pojí. Lidem také vadí vykořisťování a nespravedlnost, jež je součástí výroby. „Někteří lidé si sami staví
dům, protože nemají peníze, jiní proto,
že je to ekologické. Většinou se to ale
prolíná,“ vysvětluje komplexnost kutilství vedoucí výzkumu Petr Gibas a pa-

rafrázuje větu mnoha dnešních kutilů:
„Chci například levnější a kvalitnější nábytek, trh nesplňuje moje představy, tak
si ho vyrobím sám a možná i lépe.“
Vědeckému týmu se dále podařilo
ukázat, že kutilské výrobky nejsou jen
pouhými předměty, ale formují i identitu těch, kdo je vyrábějí. Díky internetu
a mnohým skupinám se čeští kutilové
svými výrobky hodně, často a rádi chlubí a diskutují o nich. Fenomén byl dobře
pozorovatelný například během pandemie, kdy si lidé vyráběli svépomocně tisíce roušek, ale i štíty a respirátory. Věd-

Dílna spokojeného kutila
Srdcem dílny je velký bytelný stůl,
nejlépe dílenský ponk. A na něm svěrák.
Ponk vybírejte podle svých kutilských
záměrů a potřeb, zejména dejte pozor
na vhodnou výšku. Stůl by měl být dobře
osvětlený, nejlépe z více stran, na prach
a piliny je skvělý průmyslový vysavač.
Většina kutilů nemusí mít veškeré
nástroje a nářadí. V základní sestavě
by měla být vrtačka, akumulátorový
šroubovák, bruska a pila, kvůli jedné
nabíječce je dobrý jeden výrobce. Základ
pak dále tvoří ruční pily a rašple. Vše pak
doplní sada šroubováků, nejrůznějších
klíčů a různé typy kleští a kladiv.

INZERCE

AKČNÍ NABÍDKA TOOL MIX
ABU 125-607 B
Počet volnoběžných
otáček

Hmotnost
bez akumulátoru

60 V 9 000 /min 2,0 kg

Součást dodávky – SYS TL 3 MIDI, SYS TL 3
MIDI VL ABU 230, nabíječka AN 600, akumulátor
1× AP 607 60 V 2,0 Ah
Obj. číslo: 65 405 680

DÁREK 2 790 Kč

ke stroji v hodnotě

BRUSHLESS akumulátorová bruska
s výkonem 1 000 W
Napětí

PODZIM/ZIMA 2021

Kapacita
akumulátoru

2,0 Ah

FL LED 40 EC

Multifunkční AC LED reﬂektor
reﬂektor
s prodlužovacím kabelem
• Otočné tělo reflektoru
• 4 průmyslové magnety pro stabilní
a bezpečné uchycení reflektoru
• Polohovatelný výklopný
opěrný stojánek
• Pro vnitřní i venkovní použití:
odolnost proti stříkající vodě IP 54
• Odolnost proti nárazům IK 07

Akční nabídka platí od 1. 9.–31. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob.

INZERCE

4 tipy na dokonalý home office v podkroví
Home office nemusí znamenat krčení se za kuchyňským stolem. Pořiďte si
pohodlnou a zdravou domácí pracovnu pod střechou.
Minulý rok strávila řada lidí v podomácku vytvořených kancelářích. Pracovali na stole v kuchyni nebo na gauči
v obýváku a na videokonference se zavírali do zahradního domku, protože nikde jinde nebyl doma klid. Na základě
letošních zkušeností to vypadá, že z domova bude v budoucnu pracovat stále více lidí. Proto ještě nikdy nebylo tak
důležité vytvořit si doma funkční pracovní prostor.
Pokud jste ještě nepřišli na to, kde mít doma ideální pracoviště, co takhle zkusit podkroví? Víte, že střešní okna do místnosti vpouští dvojnásobek světla oproti stejně velkým oknům fasádním? Přečtěte si, jak v podkroví vykouzlit pohodlnou
pracovnu, po které už dlouho prahnete – pracovnu, kde vás nebude rušit každodenní domácí shon ani hluk.
1. Tip: Místo umělého osvětlení potřebujete dostatek
denního světla
Výhody přirozeného světla pro kancelářskou práci už analyzovala řada studií. Jejich výsledky známe roky – prokázalo se,
že denní světlo přináší výhody v oblasti produktivity, kreativity,
fyzické pohody i snížení stresu. Práce v přirozeném světle podporuje intelektuální schopnosti. Pokud pracujete v prosvětlené místnosti s dostatkem denního světla, podáte vyšší výkon.
Když se tedy chystáte proměnit zaprášené podkroví v pracovnu
snů, je právě tohle důvod, proč je naprosto nezbytné vybrat si
do místnosti dostatečný počet oken ve správné velikosti.
Pokud máte v podkroví střešní okno staré více než 20 let, měli

byste zvážit jeho výměnu. Zároveň to je příhodná chvíle k zamyšlení, jestli nepotřebujete oken více. Rozšíříte tak prostor,
kam může dopadat denní světlo, abyste mohli efektivně pracovat brzo ráno i k večeru a přitom si nenamáhali oči. Dvě nebo tři
střešní okna dokážou do místnosti přivést spoustu přirozeného
světla a efektivně větrat. Je to ideální řešení, když se chcete celý
den soustředit a být produktivní.
2. Tip: Čerstvý vzduch a pravidelné větrání zajistí zdravé
vnitřní klima
Asi by vás to nenapadlo, ale vzduch v interiéru může být až
pětkrát znečištěnější než venku. Nedostatek kyslíku a čerstvého
vzduchu má špatný vliv na naši schopnost soustředění. Proto
se doporučuje otevírat okna a větrat místnost každé tři hodiny po dobu 10 minut. Zachováte si tak myšlenkovou kapacitu
i zdraví.
Se střešním oknem VELUX bude váš život jednodušší. Ventilační klapka může zajišťovat nepřetržitý přívod čerstvého vzduchu do interiéru, a to v každém ročním období, kdy se netopí.
Zabráníte tak rušivým příznakům, se kterými se špatně pracuje
– podrážděným očím, bolestem hlavy a únavě.
3. Tip: Postarejte se, aby vaše domácí kancelář byla kvalitně odizolovaná
Lidé se často obávají, že v létě bude v podkroví příliš horko
a dusno a v zimě tam zase bude zima. Je dobré vědět, že s kva-

litní tepelnou izolací střechy, moderními střešními okny s trojskly a jejich správným příslušenstvím jsou tyto obavy zbytečné.
S žaluziemi a roletami VELUX zajistíte, že v místnosti zůstane
v zimě teplo a v létě se nepřehřeje. Díky regulaci světla ve své
domácí kanceláři snadno navodíte příjemné prostředí. Venkovní rolety kromě toho pomohou snížit spotřebu energie na vytápění a chlazení domu.
4. Tip: V komfortním prostředí se snadněji koncentrujete
Nebylo by skvělé, kdybyste mohli během videohovoru nenápadně otevírat okna nebo stahovat rolety? Pokud si vyberete
střešní okna s dálkovým ovládáním, zvládnete to třeba i z telefonu. Nebo větrání a stínění svěříte umělé inteligenci a pořídíte
si VELUX ACTIVE with NETATMO. Chytrý systém automaticky
sleduje kvalitu vnitřního prostředí a stará se o zdravý vzduch
a příjemnou teplotu. Zároveň se každý den se učí, jak to u vás
doma chodí a čemu dáváte přednost.
Pokud uvažujete o výměně střešního okna nebo si plánujete pořídit další, inspiraci najdete na www.velux.cz/vymeny.
Zkušení odborníci vám pomůžou
vybrat správný typ okna a nejpohodlnější variantu ovládání pro
váš dokonalý home office.
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Česká republika

Podle většiny anket
a průzkumů je řízek
vůbec nejoblíbenějším
jídlem Čechů. Kromě
toho klasického
vepřového si ale můžete
dopřát i nadýchanější
savojský nebo originální
verzi Gordon bleu.
Zklamaní určitě nebudete.

Řízek pokaždé jinak
znovu putuje do rozšlehaného vejce a teprve potom se pomalu smaží. Díky většímu množství vajíčka, které řízek vstřebá
díky savosti strouhanky, je výsledek načechranější a ovlivní to také jeho chuť.
„Na pohled i v chuti může savojský
řízek trochu připomínat vaječnou smaženku,“ popisuje šéfkuchař Jan Punčochář, nyní také porotce soutěže MasterChef Česko. „Trojobal má v jeho případě blíž spíš k jakémusi těstíčku, takže je

5plus2
■ V KUCHYNI

ČR | Vedle vídeňské klasiky patří k nejoblíbenějším řízkovým variacím ta savojská. S lehkým bramborovým salátem
je jako stvořená pro nedělní či jiný sváteční oběd. Od klasického vídeňského se
savojský řízek liší hlavně tím, že jeho příprava strouhankou nekončí. Po trojobalu

INZERCE

po usmažení křehoučký, nadýchaný
a více měkký než křupavý,“ dodává
Punčochář. Kdo by chtěl chuť posunout
ještě o něco dále od klasiky, může k rozšlehaným vejcím přilít kapku červeného vína. „Chuť řízku to překvapivě výrazně promění, a to i když vína přidáte
k vajíčkům opravdu jen kapku,“ pokračuje šéfkuchař. Druhou možností je plátky masa před obalováním potřít slabou
vrstvou hořčice či česneku, nechat pár
hodin v chladu marinovat a teprve poté
obalit, jak ukládá recept.

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 38 %
SELVO 4800

72 590 Kč

Šéfkuchař a porotce soutěže
MasterChef Česko Jan Punčochář.

44 990 Kč

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA

Zatímco již jednou zmiňovaný vídeňský řízek je ideálně z telecího masa,
jeho savojská varianta je mnohem chutnější z masa vepřového, nejlépe z panenky. „Plátky navíc nemusejí být tak tence naklepané jako v případě řízku vídeňského – panenku dokonce není potřeba
klepat vůbec, a přitom bude po usmažení měkká a šťavnatá,“ radí Punčochář.

Dojezd 45 km
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
Elektromagnetická brzda

Český „holanďan“

Silný motor 800W
Certifikováno pro TP, ZTP
a ZTP/P
Nový výrobek
Šumperk - Vikýřovice

Nazet, s.r.o., U Kaple 339,
tel.: 583 212 419, 602 571 968

Olomouc - Bukovany

SITTA K+M s.r.o., Bukovany 98,
tel.: 585 351 730

Olomouc - Holice (Husqvarna)

Agrocentrum DFG s.r.o., Týnecká 826/55,
tel.: 585 154 632, 608 714 245

Konice

Zahradní technika M. Dlouhý,
Smetanova 53,
tel.: 722 744 267

Klášterec nad Orlicí

ŽIVA z.o., a.s.,
Klášterec n. Orl. 120,
tel.: 723 533 780, 606 640 063

Další nejbližší prodejny:

Ústí n. Orl., Hranice, Nový Jičín,
Ostrava a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Zatímco Češi jsou zvyklí řízky smažit
v oleji, pravý „Wiener Schnitzel“ se
místo něj pěkně vykoupe v přepuštěném másle nebo v rozpáleném vepřovém sádle, což výrazně přidá na chuti.
Typicky českou a levnější variantou
klasických řízků je takzvaný holandský
řízek. Navzdory svému názvu ze země
tulipánů nepochází, pojmenování dostal
kvůli sýrům jako eidam nebo gouda, které z Holandska pocházejí. Směs mletého masa a sýru obalenou v klasickém
trojobale a usmaženou v oleji zná asi
každý ze školní jídelny či z běžných
kantýn a hospod.
Českou „úchylku“ na sýry v jídlech
dobře uspokojuje Cordon bleu, původem z Francie. V originálním provedení je základem receptu kvalitní telecí
maso, vyzrálá šunka a sýr. A to buď nějaký s modrou plísní, nebo typu Raclette, Appenzeller či u nás používanější gouda. Šunka a sýr se vloží do plátku
masa, zabalí a to celé se pak smaží
v přepuštěném másle nebo vepřovém
sádle.
(re, Lidovky.cz)

Jak na bezstarostnýý ppodzim
pro celou rodinu?
INZERCE
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ZATOČTE S EKZÉMEM,
ne s pokožkou!
Ekzém, kortikoidy, ekzém, kortikoidy…
Nekonečný kolotoč, který zná každý atopik.
Řešení, jak z kola ven, je přitom snadné. Místo
kortikoidům stačí věřit přírodě.

MRAVENČENÍ? PÁLENÍ? TRNUTÍ?

SStop KARPÁLNÍM TUNELŮM!
Syndrom
S
karpálního tunelu je jednou z nejčastějších nemocí
z povolání. Často tato komplikace končí až chirurgickým
zákrokem.
z
Důvod vzniku je prostý – neustále opakování
stereotypních
s
pohybů vedoucí k mravenčení, pálení, trnuttí
a bolesti v konečcích prstů a zápěstí ruky. Představujeme
proto účinné a naprosto jedinečné řešení.
KARPAL AKUT omezuje bolestivost a zlepšuje citlivost prstů.
Obsahuje zklidňující rostlinné extrakty rozrazilu, přesličky,
světlíku a chmele. Díky tomuto složení účinně bojuje s příznnaky karpálních tunelů (mravenčení, pálení, trnutí, oslabená citlivost). Zdravotnický prostředek KARPAL AKUT přináší rychloou
úlevu. Při pravidelné aplikaci dochází k úlevě postižené oblaasti
a také k prevenci vzniku tohoto problému. K dostání v lékárně.
HOŘČÍK
z MRTVÉHO
MOŘE

Se stresovými situacemi se potkáváme dennodenně.Často s sebou přináší
únavu, nervozitu, a dokonce i ztrátu koncentrace. Nedovolte, aby vás stres
a vyčerpání dále ničily. Spolehněte se na sílu hořčíku z Mrtvého moře.
Vyzkoušejte Magnezum Dead Sea z prémiové řady Da Vinci Academia.
Tento jedinečný doplněk stravy z lékárny se vyznačuje unikátní kombinací přírodního hořčíku z Mrtvého moře (Dead Sea) a vitaminů B6
a B12, díky které budete lépe zvládat únavu a vyčerpání. Hořčík rovněž
přispívá k normální nervové a psychické činnosti. Jeho pravidelný přísun
vám proto pomůže dokonaleji zvládat stres, nervozitu, navíc podpoří
vaši koncentraci. Přispívá také ke správné činnosti svalů, takže se již
nebudete muset bát křečí při náročnější fyzické aktivitě.

Vyzkoušejte i další
přípravky konopné péče
Cannaderm dostupné
v lékárnách a zdravých
výživách.

ZASE VŠI? Zlikvidujte je dvojitou sílou!
DÁREK
NAVÍC:

Síla HOŘČÍKU z MRTVÉHO MOŘE
zbaví únavy a stresu!

Kortikoidy jsou synteticky vyráběné steroidní
hormony se schopností potlačovat imunitní reakci
pokožky na alergeny – zánět. Jejich výhodou je
rychlé zmírnění svědění, začervenání i pnutí pokožky. Daní za tuto úlevu jsou však nežádoucí vedlejší
účinky a často opětovný návrat problému po jejich
vysazení.Zkuste raději Exema zklidňující krém
bez vedlejších účinků. Díky přírodnímu složení se
sníženým pH, konopným olejem, bambuckým máslem a kyselinou mléčnou rychle zmírňuje
svědění, pálení i zarudnutí pokožky a účinně
ulevuje od akutních
projevů atopie. Exema
zatočí s ekzémem, ne
s vaší pokožkou.

ČEPICE
A HŘEBÍNEK
pro
efektivnější
odstranění
hnid a vší

Zjistili jste, že má vaše dítě opět vši? Nepodléhejte panice
a zlikvidujte je rychle a účinně!
Efektivní řešení naleznete v lékárně! Vyzkoušejte zdravotnický prostředek LiQuido DUO Forte šampon na vši + sérum –
dvojitý zásah proti vším a hnidám v podobě šamponu a séra
na vlasy, které působí na veš třemi mechanickými účinky
(2x dušení, 1x liQuidace). LiQuido DUO FORTE obsahuje
unikátní komplex přírodních silic a olejů, jejichž kombinace
a účinné látky vytváří nepříznivé podmínky pro existenci, růst
a množení vší. Zároveň je šetrný a dobře snášený citlivou
pokkožkou.
u Mohou ho tak užžívaat malé děti i alergici.
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Agáta Hanychová v Like House.
To je start kanálu Prima SHOW
N

a české a zahraniční reality show
sází nový televizní kanál Prima
SHOW. Jedenáctý člen skupiny
Prima zahájí vysílání už v pondělí 25. října a mimo jiné nabídne druhou sérii české
show Like House 2 s Agátou Hanychovou v čele nové party influencerů. Představí také premiérový denní formát Královny butiků, který je mixem napětí, soutěžení, nákupů, stylingu a módních tipů předního českého stylisty Filipa Vaňka. Nebudou chybět ani ty nejlepší zahraniční
show – Krásky a šprti, Ostrov pokušení,
Výměna manželek USA nebo Slunce, sex
a rodiče v patách.
„Volně dostupný televizní kanál dominantně zaměřený na reality show na českém trhu chyběl, a proto přicházíme s Prima SHOW. Nový kanál si klade za cíl
oslovit mladé diváky, především ženy, ať
už prostřednictvím původních nebo zahraničních show,“ říká generální ředitel skupiny Prima Marek Singer s tím, že Prima
SHOW se stane novým domovem dvou

českých reality show. „Nová řada Like
House 2 je logickým pokračováním mimořádně úspěšné jarní sezony, která zbořila česká sociální média. Královny butiků
pak sklízejí úspěch u divaček po celém
světě a jsou tím správným formátem
na všední večery,“ vysvětluje.

Účastníci Like House 2.

FOTO | FTV PRIMA

„Musím vydržet bez dětí“
Tříměsíční účast v Like House 2 je pro její
hlavní hvězdu – Agátu Hanychovou, velká výzva. „Musím vydržet bez svých dětí
s jinými dětmi,“ směje se Agáta a dodává:
„Nikoho z influencerů, kteří nastoupí se
mnou do vily, neznám. Zato můj desetiletý syn Kryšpín je zná všechny a řekl, že do
Like House prostě musím jít. Navíc mým
hlavním zdrojem příjmů je teď Instagram
a tahle show k sociálním sítím patří. Nepotřebuju vyhrát, nemám připravené žádné
zbraně. Spíš se budu snažit ostatním pomáhat.“ Společně s Agátou Hanychovou do
vily nastoupí Freescoot, Holka z Letný,

Tadeáš Kuběnka, Samuel Samake, Kristal Shine, Sebastian Šikl a Ela Yababy.
Podle programového ředitele skupiny
Prima Romana Mrázka vedení televize vybralo ze zahraničních reality show mix titulů, které slibují dramata, dojetí, lásku
i kontroverzi. „Například americká show

INZERCE
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Ostrov pokušení je skutečně nevšední formát nabitý emocemi od začátku do konce.
Pořad Krásky a šprti zase propojí dva absolutně odlišné světy a americká Výměna
manželek je legendou mezi reality show.
Myslím, že se diváci budou skvěle bavit,“
věří Mrázek.
(re, ms)
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HUDEBNÍ IMPULSY

Vyberte nej hit Impulsu
JOSEF VLČEK

Č

eský slavík 21 se po delší pauze letos vrací v novém kabátě a s novou metodou hlasování. Anketa
ale přejala většinu oblíbených kategorií
z předchozích let. A zůstala i cena pro nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia
Impuls. Hlasovat v této kategorii může
každý právě v těchto dnech. Rozhoduje
se vždy o trojici českých písní, které vyšly v letošním roce a měly u posluchačů
pozitivní ohlas.
Nabídka hitů roku 2021 patří k nejatraktivnějším v historii ankety. Možná
za to může paradoxně i covid-19 a kvůli
tomu nemožnost pořádat koncerty. Muzikanti nehráli, a tím pádem měli víc času
přemýšlet kudy dál anebo cizelovat nové
skladby. Však se také letos objevila celá
řada tak kvalitních desek a písní jako už
dlouho ne. Pro nejoblíbenější písničku Rádia Impuls roku 2021 můžete hlasovat
mezi 18. říjnem a 16. listopadem pomocí
SMS nebo přímo na stránkách Rádia Impuls. Které jsou na výběr?

Jelen: Ještě jednu noc

Kryštof: Halywůd

Marek Ztracený: Moje milá

Jelenům se letos daří a jejich
poslední album
Věci a sny je
úspěšné. Z kapely, která se zdála být jakousi
českou odpovědí na angloamerický
soubor
Mumford&Sons, se
v průběhu let vyklubala svérázná poloakustická skupina, v níž se mísí prvky domácího folku, country, rocku a někdy i oblíbeného českého popu 60. let. Ve světě
se jejich stylu říká roots music. Jelen těží
z energie svých písniček a z charismatu
svého frontmana Jindry Poláka. Ještě jednu noc patří k jejich nejkrásnějším písničkám. Má romantický milostný text „ze života“ a silnou až hymnickou melodii
refrénu, která už od prvního přehrání láká
ke společnému zpěvu.

Na konci června
se objevila v rádiích a na YouTube nová písnička
skupiny Kryštof Halywůd. Ti, kdo
dobře znají předchozí skladby
skupiny, byli překvapeni. Místo
pop rockové, někdy až příliš textem zatížené a mnohdy
vážné hudby, nabídl šéf kapely Richard
Krajčo veselou, roztancovanou melodii,
která je stejně tak návratem k muzice
80. let, jako navázáním na současné trendy tanečního popu reprezentovaného například americkým zpěvákem Post Malonem. Čtyřiačtyřicetiletý Richard Krajčo
se tak paradoxně svým návratem k osmdesátkám omladil. „Blbá doba se ve mně
odrazila tím, že jsem psal veselejší písně,“ vysvětlil v rozhovoru pro 5plus2.

Jestliže se Kryštof vydal do
80. let, Marek
Ztracený šel ještě dál, až do let
padesátých.
V písničce Moje
milávychází
z dnes už zapomenutého stylu
doo-wop. Jak už
název tohoto stylu říká, jeho typickým rysem byly ornamenty bezobsažné vokální zvukomalby.
A aby zvláštností této melodické, pohodové melodie nebylo dost, obsah písničky
jako kdyby navazoval na zpěvákův předchozí úspěšný hit Tak se nezlob. Marek
Ztracený je v posledních třech letech v životní formě a Moje milá není jeho jediným letošním úspěšným songem. Ale je
fakt, že momentálně hodně hraný Vítr do
plachet na tuhle efektní hymnu partnerského soužití nestačí.
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Obrovská
úspora času

Vlastimil Sojka | Kodap

Napojením 1200 klientů
na náš systém.

HELIOS iNuvio
Váš úspěch bereme osobně | www.helios.eu

Bára Dašková | HELIOS

12 072 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Kristýna 27
4+KK

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.
V programu Nulová hotovost

www.ekonomicke-stavby.cz

+420 377 825 782

propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE CZ
ZAJIŠTĚNÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice
do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun.
Investiční strategií e-Finance je investovat prostředky získané
z dluhopisů do nákupu a výstavby rezidenčních a komerčních
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky. Portfolio
investic najdete na www.e-finance.eu.

4,1 %

ROČNÍ
ÚROK

Z a s t a v o v a n ý a r e á l z á m k u R a č i c e v r á m c i d l u h o p i s o v é h o p r o g ra m u e - F i n a n c e C Z
v celkové hodnotě uveřejněné na adrese www.e-ﬁnance.eu/zajistene-dluhopisy.

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET
Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá
nařízení (EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své
vlastní posouzení vhodnosti investování do těchto cenných papírů.

EFI WELLNESS
www.efispa.cz

OD 250 KČ ZA 3 HODINY
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Ping-pong DJů
Speciální Prostřeno! dýdžejů s vařením i muzikou
ČR | Prostřeno! plné hudby začne od
pondělí. O výhru 60 tisíc se totiž utkají
dýdžejové. Jako první uvaří DJ Džejár
– Petr Dzingel (43 let). Coby hlavní
chod chystá marinovaný vepřový bůček
s rýžovými nudlemi, sladkokyselou zálivkou s česnekem a chilli. Při grilování
se mu maso ale rozpadá a připaluje.
V úterý se předvede DJ Manene – Roman Janků (27). Podávat bude zvěřinové carpaccio s lanýžem a domácí majonézou, thajskou polévku, zvěřinu a dýňové pyré a na závěr čokoládovou pěnu
s malinami. Roman si při vaření do lednice překlopí džbánek s pivem.
Středeční soutěžní menu připraví DJ
Enrico – Martin Enrico (45). Sází na italskou kuchyni z nejlepších surovin: čerstvé tagliolini s rajčatovým sugem a
tygřími krevetami a mascarpone z Lombardie s lesními plody. Bude se trochu
kritizovat čekání a dochucení jídel.
Ve čtvrtek hosty k sobě domů pozve
DJ Rido – Pavel Ridoško (41). Jeho asijská jídla budou hodně pálit, s čímž má
problém DJ Lucca. Ta pálivé nemusí.

Pánové však pálivé hodně milují a budou se hecovat, kdo sní víc ostrého.
Jako poslední se k plotně postaví jediná žena týdne, první dáma českého
dýdžeingu, DJ Lucca – Lucie Dvořáková (42). Soupeřům uvaří ďasa se špenátem a feta sýrem. A protože se se Lucie
věnuje závodně ping-pongu, dojde na
obíhanou. Kdo koho prožene? Sledujte
Prostřeno! na Primě každý všední den
od 17:50 hodin.
(kot)
Zvěřina a dýňové pyré
Ingredience:
750 g dančí svíčkové, 1 máslová
dýně, 2 až 3
stroužky česneku, zázvor na palec, 500 ml kokosového
mléka, máslo, sůl, pepř. Postup: Dýni
oloupeme a pokrájíme, zatáhneme na oleji společně s česnekem a oloupaným
zázvorem. Poté podlijeme kokosovým
mlékem, osolíme, opepříme a necháme
vařit cca 45 minut, dokud se kokosové
mléko úplně nevyvaří a dýně nebude mít

Soutěžící dýdžejové v pořadu Prostřeno!.
řídkou konzistenci (rozvaříme ji). Poté
se všechen obsah rozmixuje dohladka,
dle potřeby můžeme přepasírovat. Maso
si opepříme, osolíme a zatáhneme na pánvi z obou stran 1 až 5 minut podle propečení. Přidáme máslo a zaglazujeme. Poté
dáme na 100 °C do trouby na cca 5 až 8
minut. Před podáváním ozdobíme bylinkami nebo si připravíme omáčku a svaříme si, co zbylo na pánvi po masu – přidáme svařený vývar nebo třeba červené
víno, máslo a zredukujeme omáčku.
Thajské kari s treskou
Ingredience: 6 filetů z tresky, 10 asijských
lilků,
4 stroužky česneku,
1 bílá cibule, 1 červená cibule, kousek
zázvoru, 500 ml kokosového mléka, cit-
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Justice, právo, legislativa

Administrativa
Koordinátor/ka zahraničních zakázek

PRÁVNÍK - rozšiřujeme tým
Legal Counsel - Energy industry

85 000 - 120 000 Kč / měsíc

Dopravní referent/ka

Junior právník/čka korporátního financování

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Operátor/ka oddělení pořizování dat

Právník/ička v oblasti úvěrů pro korporátní…

40 000 - 45 000 Kč / měsíc

Pověřenec gdpr

Di
č k
Více na www.jobdnes.cz

16 000 20 000 Kč /

A hi ář/k
Více na www.jobdnes.cz

ě í

Média, polygrafie
Grafik/Grafik designér

Státní, veřejná správa
25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Pracovník/ce oddělení kultury v odboru kancelář starostky, kultury a…

Grafici

20 500 Kč / měsíc

Referent investic

Tiskař na ofsetovém stroji

22 200 Kč / měsíc

Asistentka/asistent

Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih
Více na www.jobdnes.cz

18 500 - 23 000 Kč / měsíc

Samostatný referent / ka odboru správního a školství
Více na www.jobdnes.cz

FOTO | FTV PRIMA

ronová tráva, 1 chilli paprička, 3 až 4
hřebíčky, 3 až 4 kardamomy, skořicový
lusk, 1 ML mletého koriandru, 1 ML kurkumy, 1/4 ML kari koření, 4 až 5 limetových listů, 1 až 2 PL třtinového cukru,
2 ML rybí omáčky, 1/2 cukety, hrst čerstvého pepře. Postup: Pokrájíme citronovou trávu, kousek zázvoru, česnek a na
větší kusy cibule, vše dáme do pánve,
přidáme olej a smažíme, po chvíli přidáme hřebíček, kardamom, skořicový
lusk, mletý koriandr, kari koření a kurkumu, necháme provonět. Poté přilijeme
kokosové mléko, přidáme čerstvý pepř,
limetové listy, třtinový cukr a pokrájené
lilky. Po chvílí přidáme rybí omáčku a
rybí filety a necháme provařit cca 10 minut. Pak přidáme cuketu pokrájenou na
proužky, ale jen tu pevnější část (slupku), vaříme doměkka.
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ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Neprodyšná obuv podporuje plísně
Nehty prozrazují o těle
víc, než se zdá. Pokud
vám chybí nějaký
vitamin, začnou se
třepit a lámat. Může je
postihnout ale i plíseň.
Jak se pozná?
ČR | Když vám nehet začne měnit barvu,
tvar i strukturu, zpozorněte. Je pravděpodobné, že vám ho napadla plíseň. Nehet se
většinou zbarví žlutě, je drobivý, v okraji
nehtu a později v celém rozsahu nehtové
ploténky se objevuje nadměrné rohovatění
kůže. Plíseň zpravidla postihuje nejdříve
palec u nohy a pak se rozšiřuje i na ostatní
prsty. Ale postihnout může i chodidla.
Chytit se dá plíseň velmi snadno. Stačí
k tomu vlhké prostředí, které má ráda. Nejnáchylnější místa jsou společné sprchy,
umývárny, sportoviště, plochy kolem bazénů. Ale chytit ji můžete i z předmětů,
které nakažená osoba používala – napří-

Není to věc na pár dní, celková doba léčby
se pohybuje od tří do čtyř měsíců.

Kvalitní ponožky pomůžou

FOTO | SHUTTERSTOCK

klad z ručníků nebo bot. Odloučené kožní
šupiny a části nehtů jsou infekční dokonce
několik měsíců.
V případě, že se u vás plíseň objeví, je
potřeba ji začít léčit, a to co nejdříve. Zpravidla stačí lokální antimykotické prostředky, důležité je ale aplikovat je pravidelně
a dlouhodobě. Účinné látky pronikají

do nehtové ploténky, kde ničí vlákna parazitujících hub. Důležité je i ošetřování nehtové ploténky: zkrácení nehtu na nejkratší
možnou délku, zbrušování pilníkem či
pemzou a koupání v octové vodě.
Pokud tato léčba nezabere, přistupují lékaři k celkové protiplísňové léčbě, a to podáváním tablet. A jak to vše dlouho trvá?

Nechcete-li plíseň chytit, myslete na prevenci. Po každé koupeli kůži chodidel a mezi
prsty řádně osušte. Ve společných prostorách, kde se chodí naboso, používejte vlastní dobře omyvatelnou obuv. Nepůjčujte si
cizí boty, a to sportovní ani domácí. Potivost
nohou lze zmírnit nošením bavlněných ponožek, prodyšné obuvi a v létě samozřejmě obuvi s volnou špičkou. Neprodyšná obuv totiž prostředí pro vznik mykóz
podporuje. Mykóza totiž obvykle začíná mezi prsty u nohou, kde se projevuje
jemným olupováním, později trhlinami.
Odtud se šíří na chodidla a nehty.
I když se vám podaří problém vyřešit,
nemusíte mít pokoj nadlouho. Nebezpečí
recidivy je relativně velké. Více jsou opakované nákaze vystaveni lidé s chronickými chorobami, které ovlivňují prokrvení
dolních končetin, jako je cukrovka, ateroskleróza nebo chronická žilní nedostatečnost.
KAMILA HUDEČKOVÁ

INZERCE

Odstraněním plísní posilujete imunitu
„Začali jsme u nohou, protože jsou na opačném konci než hlava,“
vzpomíná výzkumník Radim Klimeš a pokračuje.„ Zápach nohou
vytvářejí sice bakterie, ale ty žijí v symbióze s plísněmi. Plísně
dráždí pokožku a tělo je chce odplavit potem. Vlhko plísně i bakterie potřebují. Pokud plísně odstraníme, nohy přestanou zapáchat. Oříškem byla plíseň pod nehtem, ale vhodnou zábalovou
aplikací jsme s lékaři tento problém vyřešili.“
Velmi překvapivé bylo čištění nehojících se ran (bércové vředy,
diabetické nohy, …) a snížení patogenní mikroflóry, která rozkládá tkáně a brání hojení, takže se nemuselo přistupovat k amputaci.“

Plísně jsou infekce a naše lehkovážnost, že nebolí, tak
nám neškodí, je zavádějící. Tělo musí na obranu proti
plísním soustředit imunitní systém do místa infekce. Pak
se může stát, že bude chybět jinde, při závažnějším onemocnění.
Pythium oligandrum je mikroorganizmus, který přímým parazitizmem vysává jiné plísně a kvasinky. To není nic nového, takových mikroorganizmů je na světě několik tisíc.
Ale Pythium oligandrum je chytrá houba a konzumuje pouze
plísně a kvasinky, ze kterých čerpá živiny pro svůj rozvoj a není
schopna napadat jiné organizmy, což se o ostatních mikroskopických predátorech říci nedá.

šejí tuto infekci i do úst a tak jsme se nevyhnuli ani dutině ústní
a vyšly nám velmi pozitivní ohlasy od gynekologů, dentálních
hygieniček a zubních lékařů.“
Dnes jsou v lékárnách k dispozici přípravky pro péči o nohy - BIODEUR 3x1g, CHYTRÁ HOUBA PYTHIE BIODEUR NAIL, CHYTRÁ HOUBA PYTHIE BIODEUR PREVENT a další. Pro dutinu ústní – CHYTRÁ
HOUBA PYTHIE BIO PLUS. Pro intimní hygienu a místa náchylná
k výskytu kvasinek – FEEL FRESH. Pro péči o pokožku a úpravu
fyziologické mikrobiální flóry při hojení poškozené pokožky –
BIOMYCOSIN.

„Pythium oli-mi
gandrum svým
zoosporami aktivvnněě
vyhledává kvasinnkkyy,
které pak vysává.
A tak netrvalo
dlouho,
abychom se zaměřili na vaginální
kandidózy“ říká
Radim Klimeš
a dodává. „Ovšem lidé při
svém aktivním
životě si přená-

Přípravky s Chytrou houbou dostanete ve své lékárně. Vaše otázky, rádi zodpovíme na telefonu: 773 773 970, e–mail: pythium@pythium.cz,
informace na: www.chytrahouba.cz, výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 23. října 2021
Nova

Prima

Prima cool

7.10 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. (18-20) 8.20
Stolečku, prostři se! 9.35 SuperStar 12.05
Koření 13.00 Volejte Novu 13.40 Rady ptáka
Loskutáka 14.40 Tipy ptáka Loskutáka 14.55
Souboj na talíři 15.55 Svatba na první pohled II
17.20 Šmoulové 2 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.15 Gormiti (9) 6.30 Psí život (3) 6.55 Bolek
a Lolek 7.10 M.A.S.H (211) 7.45 M.A.S.H (212)
8.15 Fotr na tripu II 8.55 Autosalon.tv 10.05
Česko Slovensko má talent 11.55 Máme rádi
Česko 13.50 Hvězdy nad hlavou (8) 15.15 Král
Šumavy. Dobrodružný film (ČR, 1959). Hrají
R. Lukavský, J. Vala, J. Švorcová, J. Marvan,
S. Remunda, M. Holub, J. Holý a další. Režie
K. Kachyňa 16.55 Tetička. Veselohra (ČR, 1941)
18.52 Počasí 18.55 Hlavní zprávy 19.40 Krimi
zprávy 19.55 Showtime

5.15 Umění je cool 6.50 Top Gear speciál (3) 8.00
Pevnost Boyard (2) 10.15 Re-play 10.50 COOL
e-sport 11.20 Tutorial 11.55 Kurz sebeovládání
(8, 9) 12.50 Simpsonovi XIX (14-17) 14.50
Tajemství mumie 17.15 Kurz sebeovládání (10)
17.45 Kurz sebeovládání (11) 18.15 Simpsonovi XXI
(1) 18.45 Simpsonovi XXI (2) 19.15 Simpsonovi XXI
(3) 19.45 Simpsonovi XXI (4) 20.15 Alita: Bojový
anděl 22.50 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

20.10 StarDance XI ... když hvězdy
tančí
Dnešní večer věnujeme písním
legendárního umělce, pana
Jiřího Suchého. O přízeň poroty
a diváků se bude ucházet deset
tanečních párů a bude se
poprvé vyřazovat
22.10 Světlo pro Světlušku
23.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.35 Komisař Montalbano
Rackův taneček. Krimiseriál
(It., 2011). Hrají L. Zingaretti,
C. Bocci, P. Mazzotta,
I. Maccarroneová. Režie A. Sironi
1.35 Pod pokličkou
2.00 Chalupa je hra
2.20 Zahrada je hra
2.45 Rajské zahrady II
3.05 Sama doma
4.45 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli

Joj Family
SOBOTA 6.20 Policisté v akci 7.05 Policisté

v akci 8.10 Policisté v akci 9.10 Nová zahrada 10.00
Na chalupě 11.05 Nové bydlení 12.15 DELUKSE (9)
13.20 První oddělení 13.50 Muž, který nesmí zemřít
(1/5) 15.00 Dům snů 17.05 Nová zahrada 18.00
Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.20 30 případů majora Zemana
(30/30) 0.15 Případ pro zvláštní skupinu (3/6)

NEDĚLE 6.40 Policisté v akci 7.30 Dr. Dokonalý

(5/16) 8.25 Dr. Dokonalý (6/16) 9.20 Záchranáři
v akci 10.05 Záchranáři v akci 10.55 Nemocnice
13.00 Plechová kavalérie (5, 6/7) 15.10 Stopař,
komedie (ČR, 1978) 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dům snů
22.25 Velké sedlo (5) 23.30 Plechová kavalérie
(5/7) 0.30 Plechová kavalérie (6/7)

PONDĚLÍ 9.55 Soudní síň 10.55 Policisté v akci

11.55 Klan – V dobrém i ve zlém (35) 12.55 Dr.
Dokonalý (6) 13.50 Soudní síň 15.50 Soudní síň –
nové případy 17.00 Policisté v akci 18.00 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dr. Dokonalý
(7) 21.15 Stopař 23.00 První oddělení 23.55 Nové
bydlení 0.40 Klan – V dobrém i ve zlém (35)

SÉRUM PRAVDY

KOMEDIE

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

HLASUJTE ONLINE
CSFILM.JOJ.CZ
20.20 Babovřesky
Komedie (ČR, 2013)
23.05 Konečná
Akční film (USA, 2013)
1.05 Hannibal
Krimithriller (USA/VB/It., 2001)
3.05 Volejte Novu
3.55 Stolečku, prostři se!
Pohádka (N, 2008)

ÚTERÝ 11.00 Policisté v akci 12.05 Klan – V dobrém i ve zlém (36) 13.05 První oddělení 14.00
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři
v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 30 případů majora Zemana (30) 22.20
Nemocnice 23.20 První oddělení 0.10 Nové bydlení
STŘEDA 10.50 Záchranáři v akci 11.45 Klan –
V dobrém i ve zlém (37) 12.45 První oddělení 13.40
Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy 16.55
Policisté v akci 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Velké sedlo (5) 21.25 Muž, který nesmí
zemřít (2) 22.35 První oddělení 23.35 Nové bydlení
ČTVRTEK 12.05 Klan – V dobrém i ve zlém (38)

13.05 První oddělení 14.05 Soudní síň 16.05 Soudní
síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.55 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dr. Dokonalý (8)
21.15 Nemocnice 22.15 První oddělení 23.15 Nové
bydlení 0.15 Klan – V dobrém i ve zlém (38)

PÁTEK 11.50 Klan – V dobrém i ve zlém (39)

12.50 První oddělení 13.50 Soudní síň 14.55 Soudní
síň 15.55 Soudní síň – nové případy 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Past na kachnu 22.05 Bučkovi 3 23.30 Nové
bydlení 0.20 Klan – V dobrém i ve zlém (39)

INZERCE

ČT1
8.05 Skleněná panna 8.55 Úsměvy Veroniky
Žilkové 9.35 Gejzír 10.05 Z pamětí Sherlocka
Holmese 11.00 Všechnopárty 11.50 StarDance
XI ... kolem dokola 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Pohádka
o splněných přáních 14.20 Zlaté kapradí 15.25
Kantor Ideál 17.00 Hercule Poirot 17.55 Bydlet
jako... ve vzorovém domě 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

20.15 Dvojka na zabití (8)
D’Artagnan. Krimiseriál
(ČR, 2021). Hrají J. Prachař,
S. Sandeva, M. Vladyka, N. Lichý,
M. Šteindler. Režie L. Kodad
21.30 Polda III (1)
Manželský trojúhelník.
Krimiseriál (ČR, 2018).
Hrají D. Matásek, I. Orozovič,
O. Pavelka. Režie J. Fuit
22.50 Král Šumavy
Dobrodružný film (ČR, 1959).
Hrají R. Lukavský, J. Vala,
J. Švorcová, J. Marvan,
S. Remunda. Režie K. Kachyňa
0.30 Sejměte Cartera!
Akční thriller (USA, 2000). Hrají
S. Stallone, M. Richardsonová,
R. L. Cooková, M. Caine,
M. Rourke. Režie S. Kay
2.45 Perem markýze de Sade
Historický film (USA/N/VB, 2000).
Hrají G. Rush, K. Winsletová

Relax
SOBOTA 7.25 Yago, syn džungle 8.20 Yago,

syn džungle 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Mariana, královna noci 16.55 Mariana,
královna noci 17.55 Yago, syn džungle 19.55 O zvířatech a lidech 20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní
hlídka 23.05 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 7.00 Teleshopping 7.25 Yago, syn

džungle 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 O zvířatech a lidech 15.55
Mariana, královna noci 16.55 Mariana, královna
noci 17.55 Yago, syn džungle 19.55 Skrytá vášeň
20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Yago, syn

džungle 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 Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn
džungle 19.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.20 Závod s časem 7.50 Evita 10.25 Odložené
případy V (17) 11.20 Teleshopping 11.55
Zamilovaný Shakespeare, romantická komedie
(USA/VB, 1998) 14.20 Madagaskar, animovaný
film (USA, 2005) 15.50 Špindl 2, komedie (ČR,
2019) 18.05 Happy Feet, animovaný film
(USA/Austr., 2006) 20.00 Vykoupení z věznice
Shawshank, drama (USA, 1994) 22.55 Úsvit
mrtvých, horor (Jap./USA/Fr./Kan., 2004)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.00 Gormiti (8) 7.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (8, 9) 9.05
Velké nesnáze v Malé Číně 11.15 Návrat sedmi statečných 13.20 Shrek: Zvonec a konec 15.15
Smrtonosná past, akční film (USA, 1988) 18.05
Flashdance, hudební film (USA, 1983) 20.00
Jeden svět nestačí, akční film (VB/USA, 1999)
22.45 Angláni na útěku, komedie (USA/VB, 2018)
0.35 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

ÚTERÝ 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Mariana, královna noci 17.55
Yago, syn džungle 19.55 Skrytá vášeň 20.55
Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Mariana, královna noci 117.55 Yago, syn
džungle 19.55 O zvířatech a lidech 20.55 Skrytá
vášeň 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové zprávy
23.20 Luxus store
ČTVRTEK 10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 O zvířatech a lidech 15.55 Mariana, královna
noci 17.55 Yago, syn džungle 19.55 Skrytá vášeň
20.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Mariana, královna noci 17.55 Yago, syn džungle
19.55 Skrytá vášeň 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČÍSLO 378

neděle 24. října 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.05
16.10
17.55
18.25
18.55
19.00
19.52
20.04
20.05
20.15
21.25
21.54
21.55
23.25
0.10
0.55

Zajímavosti z regionů 6.25 Kantor
Ideál. Komedie (ČR, 1932) 7.55 O princi Janovi a princezně Marfušce 8.20
Pečení na neděli 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Život na zámku
11.50 StarDance XI ... kolem dokola

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Hora jménem Andělská
O labuti
Třetí táta
Tažní ptáci
Herbář
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance XI ... kolem dokola
Ochránce (8/10)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Pumpaři od Zlaté podkovy
Případy detektiva Murdocha XII
Banánové rybičky
To nejlepší k pivu

Nova
6.05
6.55
8.10
8.30
10.30
12.20
13.25
15.00
17.40
19.30
20.20
23.00
0.05
0.40
2.10
3.00
3.50
4.45

Looney Tunes: Úžasná show II
(10, 11)
Scooby-Doo: Záhady, s. r. o.
(21-23)
Krok za krokem IV (13)
Dračí srdce
Fantasy film (USA, 1996)
Rodinná dovolená a jiná neštěstí
Komedie (VB/N/USA, 2006)
Love Island (29)
Metráček
Rodinný film (ČR, 1971)
Babovřesky
Komedie (ČR, 2013)
Ať žijí duchové!
Rodinná komedie
(ČR, 1977)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Love Island (31)
Střepiny
Metráček
Rodinný film (ČR, 1971)
Specialisté (49)
Krok za krokem IV (13)
Policie Modrava II (3)
Novashopping

6.15
6.30
6.55
7.10
8.05
9.20
9.55
10.30
11.00
11.55
12.55
13.15
13.55
14.20
15.45
16.55
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.25
0.20
3.10

Prima

Nova Cinema

Gormiti (10)
Psí život (4)
Bolek a Lolek
M.A.S.H (213, 214)
Druhá světová válka: Cena říše (8)
Prima Svět
Šéf na grilu
Prima Mazlíček
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Dvojka na zabití (8)
Polda III (1)
Ženská pomsta
Komedie (ČR, 2020)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Po čem muži touží
Komedie (ČR, 2018)
Ochránce
Akční film (USA, 2012)
Prokletý ostrov
Thriller (USA, 2010)
Vraždy podle Agathy Christie (15)

5.40 (J)elita ze střídačky 2 7.25 Happy Feet 9.20
Madagaskar 10.50 Teleshopping 11.25 Špindl 2
13.40 Ostrov pokladů 16.15 Beethoven 5, komedie
(USA, 2003) 18.00 Blbý a blbější, komedie (USA,
1994) 20.00 Nákaza, sci-fi thriller (USA/SAE, 2011)
22.05 Annabelle 2: Zrození zla, horor (USA, 2017)
0.10 Vykoupení z věznice Shawshank

Prima cool
5.35 Umění je cool 6.15 Pevnost Boyard (2) 8.35
Pevnost Boyard (3) 10.35 Autosalon.tv 11.50 Kurz
sebeovládání (10, 11) 12.50 Simpsonovi XIX (18-20)
14.15 Simpsonovi XX (1) 14.45 Alita: Bojový anděl
17.15 Kurz sebeovládání (12, 13) 18.15 Simpsonovi
XXI (5) 18.45 Simpsonovi XXI (6) 19.15 Simpsonovi
XXI (7) 19.45 Simpsonovi XXI (8) 20.15
Smrtonosná past 2 22.45 Četa

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.20 Gormiti (9) 7.30
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (9, 10) 9.25
Princ a já: Sloní dobrodružství 11.20 Tetička 13.10
Flashdance 15.00 Střihoruký Edward 17.15 Jeden
svět nestačí, akční film (VB/USA, 1999) 20.00
Twilight sága: Rozbřesk (1/2), dobrodružné fantasy
(USA, 2012) 22.20 Bojiště Země: Sága roku 3000,
sci-fi film (USA, 2000) 0.45 Ochránce

pondělí 25. října 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Z pamětí Sherlocka
Holmese 9.50 168 hodin 10.25 Osada
(8/13) 11.25 AZ-kvíz 11.50 StarDance
XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Zlatá česká hlavička
14.15 Pumpaři od Zlaté podkovy
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
20.05 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Rapl II (8/13)
21.15 Reportéři ČT
22.00 Krotitelé dluhů
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.25 Je třeba zabít Sekala
0.20 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.30
8.50
9.50
10.55
11.50
12.00
12.30
13.50
14.55
16.57
17.00
17.25
18.20
19.30
20.20
21.25
22.25
23.15
1.05
1.50
2.25
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4135)
Specialisté (49)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným (28)
Love Island (31)
Kriminálka Miami II (9, 10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4136)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (144)
Specialisté (50)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (21)
Kriminálka Miami II (9, 10)
Odložené případy V (18)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (21)
Střepiny
Na lovu

6.25
7.00
8.15
9.15
10.20
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
23.50
1.00
1.55
2.55
3.55
5.35

Prima

Nova Cinema

Gormiti (11)
Nový den
M.A.S.H (215, 216)
Přešlapy II (8)
Tlouštíci
Walker, Texas Ranger V (1)
Jake a Tlusťoch III (16)
Policie Hamburk VIII (21)
Komisař Rex VIII (5)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Hvězdy nad hlavou (9)
Tlouštíci
Hledá se táta a máma
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (5)
Jake a Tlusťoch III (16)
Policie Hamburk VIII (21)
Pohoda u krbu

5.15 Evita 7.15 Zamilovaný Shakespeare 9.40
Stolečku, prostři se! 10.55 Teleshopping 11.25 Blbý
a blbější 13.25 Teleshopping 13.55 Dračí srdce
15.50 Nákaza 17.55 Šmoulové 2, animovaný film
(USA, 2013) 20.00 Captain America: První
Avenger, akční film (USA, 2011) 22.25 Posel
budoucnosti, sci-fi film (USA, 1997)

Prima cool
8.20 To nejlepší z Top Gearu (3) 9.25 Top Gear
speciál (4) 10.30 Hvězdná brána V (9, 10) 12.35
Kurz sebeovládání (12, 13) 13.25 Simpsonovi XX
(2-5) 15.10 Hvězdná brána V (11, 12) 17.15 Kurz sebeovládání (14, 15) 18.15 Simpsonovi XXI (9-12) 20.15
Prima Partička 21.15 Partička 22.10 Teorie velkého
třesku XII (8) 22.35 Teorie velkého třesku XII (9)
23.10 Re-play 23.45 Simpsonovi XXI (9-11)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.00 Gormiti (10) 7.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (10, 11) 9.10
Smutek černé vdovy 10.55 Steve Jobs 13.25
Střihoruký Edward 15.40 Místo činu 17.40 Twilight
sága: Rozbřesk (1/2), dobrodružné fantasy (USA,
2012) 20.00 Pobřežní hlídka, krimikomedie
(USA/VB, 2017) 22.25 Jedna mezi oči, thriller (USA,
2012) 0.20 Smrtonosná past 2

úterý 26. října 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe III
9.55 Počesku 10.05 Po stopách
hvězd 10.35 Dobrodružství kriminalistiky (19/26) 11.25 AZ-kvíz 11.50
StarDance XI ... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Tažní ptáci
16.10 Na krok od nebe III
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 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Nejlepší trapasy
21.25 Vlak dětství a naděje (6/6)
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Neobyčejné životy
23.25 Případy detektiva Murdocha XII
0.10 Kriminalista III
1.10 Po stopách

Nova
5.55
8.35
8.55
9.55
10.55
11.50
12.00
12.35
13.55
14.55
16.57
17.00
17.25
18.20
19.30
20.20
21.40
22.40
23.45
1.40
3.05
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4136)
Specialisté (144)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(29)
Odložené případy VI (1)
Kriminálka Miami II (11, 12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4137)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko V
Souboj na talíři
Víkend
Kriminálka Miami II (11, 12)
Odložené případy VI (1)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným
(29)
Novashopping

6.25
7.00
8.10
9.05
10.25
11.30
12.30
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.05
2.05
3.05
4.05
5.40

Prima

Nova Cinema

Gormiti (12)
Nový den
M.A.S.H (217, 218)
Hvězdy nad hlavou (9)
Tlouštíci
Walker, Texas Ranger V (2)
Jake a Tlusťoch III (17)
Policie Hamburk VIII (22)
Komisař Rex VIII (6)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (135)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (6)
Jake a Tlusťoch III (17)
Policie Hamburk VIII (22)
Pohoda u krbu

5.40 (J)elita ze střídačky 2 7.20 Stolečku 8.15
Odložené případy V (18) 9.10 Happy Feet 11.40
Nákaza 14.15 Šmoulové 2 16.25 Ať žijí duchové!
18.10 Rodinná dovolená a jiná neštěstí, komedie
(VB/N/USA, 2006) 20.00 Hra peněz, krimidrama
(USA, 2016) 22.00 Ďáblův advokát, horor (USA/N,
1997) 0.45 Konečná, akční film (USA, 2013)

Prima cool
8.15 To nejlepší z Top Gearu (4) 9.20 Top Gear speciál (5) 10.25 Hvězdná brána V (11, 12) 12.30 Kurz
sebeovládání (14, 15) 13.20 Simpsonovi XX (6-9)
15.10 Hvězdná brána V (13, 14) 17.15 Kurz sebeovládání (16, 17) 18.15 Simpsonovi XXI (13-16) 20.15 Fotr
na tripu 20.55 Vandráci (3) 21.30 Show Jana
Krause 22.35 Star Trek: Discovery (4) 23.39 Cesty
k úspěchu 23.50 Tutorial 0.25 Simpsonovi XXI (13)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.05 Gormiti (11) 7.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (11, 12) 9.15
Osudová láska 10.55 Bez dcerky neodejdu 13.20
Místo činu 15.20 Celebrity, s. r. o. 17.35 Pobřežní
hlídka, krimikomedie (USA/VB, 2017) 20.00
Bohové Egypta, fantasy film (USA/Austr., 2016)
22.30 John Stratton: V první linii, akční film (VB,
2017) 0.25 Jedna mezi oči, thriller (USA, 2012)

středa 27. října 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe III
9.55 Prémie 10.10 Nejlepší trapasy
11.25 AZ-kvíz 11.50 StarDance XI ...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Tonda
12.45 Třetí táta
13.50 13. komnata Jiřího Vondráčka
14.15 StarDance XI ... když hvězdy tančí
16.15 Na krok od nebe III
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 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Dobrodružství kriminalistiky (20/26)
21.05 Labyrint III (7/7)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Hercule Poirot
23.00 Komici na jedničku
23.55 AZ-kvíz
0.20 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.20
8.40
9.40
10.55
11.50
12.00
12.30
13.50
14.55
16.57
17.00
17.25
18.20
19.30
20.20
21.45
22.50
23.45
0.40
1.30
2.15
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4137)
MasterChef Česko V
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Love Island (32)
Love Island (33)
Kriminálka Miami II (14, 15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4138)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko V
Love Island (34)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (22)
Kriminálka Miami II (14)
Kriminálka Miami II (15)
Odložené případy VI (2)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans V (22)
Na lovu

6.25
7.00
8.20
8.50
10.10
11.25
12.25
13.25
14.25
15.35
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Prima

Nova Cinema

Gormiti (13)
Nový den
M.A.S.H (219)
Slunečná (135)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger V (3)
Jake a Tlusťoch III (18)
Policie Hamburk VIII (23)
Komisař Rex VIII (7)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (10)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (7)
Jake a Tlusťoch III (18)
Policie Hamburk VIII (23)
Pohoda u krbu

6.05 Beethoven 5 7.50 Odložené případy VI (1)
8.45 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 10.40 Blbý
a blbější 12.45 Teleshopping 13.15 Ostrov pokladů
15.50 Rodinná dovolená a jiná neštěstí 17.45
Captain America: První Avenger 20.00 Krycí
jméno U. N. C. L. E., akční komedie (USA/VB, 2015)
22.20 Smrt jí sluší 0.20 Ďáblův advokát

Prima cool
6.10 Flash II (4, 5) 8.15 Top Gear speciál (1, 6) 10.30
Hvězdná brána V (13, 14) 12.35 Kurz sebeovládání
(16, 17) 13.25 Simpsonovi XX (10-13) 15.10 Hvězdná
brána V (15, 16) 17.15 Kurz sebeovládání (18, 19)
18.15 Simpsonovi XXI (17-20) 20.15 Autosalon.tv
21.25 Osobní řidič Míra Hejda (9) 22.00 Moto cestou necestou 22.30 Next (7) 23.40 COOL e-sport
0.10 Simpsonovi XXI (17) 0.40 Simpsonovi XXI (18)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.55 Gormiti (12) 7.05
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (12, 13) 9.05
V síti intrik 11.00 Tajemství mumie 13.20 Tetička
15.10 Twilight sága: Rozbřesk (1/2) 17.25 Bohové
Egypta 20.00 Jak básníci čekají na zázrak, romantická komedie (ČR, 2016) 22.35 Policejní instinkt,
krimifilm (Fr., 2014) 0.25 John Stratton: V první linii,
akční film (VB, 2017)

čtvrtek 28. října 2021
ČT1
6.00

12.15
13.15
14.30
15.35
17.15
18.55
19.00
19.48
20.00
21.00
22.54
22.55
0.35
1.35
2.45

Princ Chocholouš. 7.15 Rozsudky
soudce Ooky 8.20 Vlak dětství
a naděje (6/6) 9.20 O podezíravém
králi 10.50 StarDance XI ... kolem
dokola 10.55 Duhová kulička

Restaurace U Prince
Pohádka (ČR, 2005)
Duhová panna
Pohádka (ČR, 2000)
Zlatník Ondra
Pohádka (ČR, 1995)
Vrásky z lásky
Komedie (ČR, 2012)
Král sokolů
Pohádka
(ČR/SR/Pol./Maď./N/Fr., 2000)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Předávání státních vyznamenání
prezidentem republiky
Zemský ráj to napohled
Komediální drama (ČR, 2009)
Výsledky losování Šťastných 10
Komisař Montalbano
Profesionálové
Manéž Bolka Polívky
Banánové rybičky

Nova
7.05
8.25
10.10
12.00
13.55
15.35
17.25
18.20
19.30
20.20
21.25
22.50
23.25
1.10
2.50
3.15
4.45

Šmankote, babičko, čaruj!
Pohádka (ČR, 1998)
Pětka s hvězdičkou
Komedie (ČR, 1985)
Poslední mohykán
Komedie (ČR, 1947)
Za humny je drak
Komedie (ČR, 1982)
Mimoni
Animovaný film (USA,
2015)
Šest medvědů s Cibulkou
Komedie (ČR, 1972)
Na lovu
Ulice (4139)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Pan Profesor (8)
Svatba na první pohled II
Život ve hvězdách
Poslední mohykán
Komedie (ČR, 1947)
Šest medvědů s Cibulkou
Komedie (ČR, 1972)
Život ve hvězdách
Za humny je drak
Komedie (ČR, 1982)
Novashopping

Prima
6.20
7.40
9.20
11.35
13.40
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
22.45
23.55
1.10
2.45
5.25

1. MISE (10)
Divá Bára
Romantický film (ČR, 1949)
Kosmetička a zvíře
Romantická komedie (USA,
1997)
Fanfán Tulipán
Dobrodružný film
(Fr., 2003)
Nebe a dudy
Filmová komedie (ČR, 1941)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Slunečná (136)
Inkognito
Cesty k úspěchu
Přešlapy II (9)
Ano, šéfe!
Divá Bára
Romantický film (ČR, 1949)
Nebe a dudy
Filmová komedie (ČR, 1941)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.45 Dračí srdce 7.40 Odložené případy VI (2) 8.35
Ostrov pokladů 11.00 Teleshopping 11.30 Metráček
13.05 Teleshopping 13.35 Captain America: První
Avenger 15.55 Ať žijí duchové! 17.40 Nějak se to
komplikuje, komediální drama (USA, 2009) 20.00
Milada, životopisné drama (ČR/USA, 2017) 22.35
Tajemná řeka, krimidrama (USA, 2003)

Prima cool
6.10 Prima Partička 7.10 Teorie velkého třesku XII
(8, 9) 8.20 Top Gear speciál (2, 7) 10.30 Hvězdná
brána V (15, 16) 12.35 Kurz sebeovládání (18, 19)
13.25 Simpsonovi XX (14-17) 15.10 Hvězdná brána V
(17, 18) 17.15 Kurz sebeovládání (20, 21) 18.15
Simpsonovi XXI (21-23) 19.45 Simpsonovi XXII (1)
20.15 Partička XXL 21.45 Nečum na mě show
22.20 Rudé horko 0.35 Simpsonovi XXI (21)

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.10 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (13, 14) 8.10 V síti intrik 10.10 Bohové
Egypta 12.40 Alita: Bojový anděl, sci-fi film (USA,
2019) 15.05 Osudový dotek, thriller (USA, 2004)
17.25 Jak básníci čekají na zázrak, romantická
komedie (ČR, 2016) 20.00 Strach, krimifilm (ČR,
1963) 22.15 Tahle země není pro starý, thriller (USA,
2007) 0.45 Policejní instinkt, krimifilm (Fr., 2014)

pátek 29. října 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Na krok od nebe III
10.00 Manželská hra 10.15 Klícka
11.30 Všechno, co mám ráda

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Pečení na neděli
13.05 Neobyčejné životy
14.00 Tajemství Ďáblovy kapsy
15.15 Princezna za dukát
16.05 Všechno, co mám ráda
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 StarDance XI ... kolem dokola
20.15 Osada (9/13)
21.15 13. komnata Michaely Duffkové
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Profesionálové
23.30 Kriminalista III
0.30 AZ-kvíz
1.00 Reportéři ČT

Nova
5.55
8.20
8.35
9.30
10.45
11.50
12.00
12.30
13.55
15.00
16.57
17.00
17.25
18.20
19.30
20.20
21.35
23.55
1.45
2.55
3.40
4.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4138)
MasterChef Česko V
Pan Profesor (8)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Gympl s (r)učením omezeným
(30)
Love Island (34)
Kriminálka Miami II (16, 17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4140)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava II (4)
Agent bez minulosti
Akční film (N/USA, 2002)
Kriminálka Miami II (16, 17)
Odložené případy VI (3)
Na lovu
Gympl s (r)učením omezeným
(30)
Novashopping

6.25
7.00
8.20
8.50
10.10
11.25
12.25
13.30
14.30
15.40
16.50
17.50

18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.40
0.55
1.55
2.55
3.55
5.35

Prima

Nova Cinema

Gormiti (15)
Nový den
M.A.S.H (220)
Slunečná (136)
Inkognito
Walker, Texas Ranger V (4)
Jake a Tlusťoch III (19)
Policie Hamburk VIII (24)
Komisař Rex VIII (8)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Prostřeno!
Kdo přijde na večeři? Aneb 5 lidí,
5 dní a 60 tisíc pro nejlepšího
hostitele týdne
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Česko Slovensko má talent
Máme rádi Česko
Zábavní show
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (8)
Jake a Tlusťoch III (19)
Policie Hamburk VIII (24)
Pohoda u krbu

6.15 Scooby-Doo a Batman: Spolu a odvážně 7.40
Nějak se to komplikuje 10.30 Šmankote, babičko,
čaruj! 12.25 Pětka s hvězdičkou 13.50 Poslední
mohykán 15.45 Milada 18.15 Sabrina, mladá čarodějnice 20.00 Mimoni 21.40 Přepadení 13. okrsku,
akční film (USA/Fr., 2005) 23.40 Tajemná řeka,
krimidrama (USA, 2003)

Prima cool
5.35 Umění je cool 6.30 Autosalon.tv 7.35 Re-play
8.10 COOL e-sport 8.35 Tutorial 9.25 Top Gear
speciál (1) 10.30 Hvězdná brána V (17, 18) 12.35
Kurz sebeovládání (20, 21) 13.25 Simpsonovi XX
(18-21) 15.10 Hvězdná brána V (19, 20) 17.15 Kurz
sebeovládání (22, 23) 18.15 Simpsonovi XXII (2-5)
20.15 Tajemství dračí pečeti 22.45 Ztracený poklad
Aztéků 0.40 Simpsonovi XXII (2)

Prima Max
5.30 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.25 Psí život 7.55 Gormiti (13) 8.15 Gormiti (14)
8.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (14, 15)
10.20 Můj splněný sen 12.15 Divá Bára 13.50
Osudový dotek 16.10 Ranč nových začátků 18.05
Jak vycvičit draka 20.00 Po čem muži touží 22.00
Delta Force 2: Kolumbijská spojka, akční film (USA,
1990) 0.20 Tahle země není pro starý
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olikrát jste minulou noc
musel na záchod? Dvakrát? Třikrát? A možná
víc...? Vzpomínáte si na tu pálivou bolest, když jste tam stál
jako socha a snažil jste se ze sebe
vymáčknout aspoň pár kapek? A
co skvrny na spodním prádle a
kalhotách? Nemluvě o zápachu
a problémech v posteli...
Není to zánět močového měchýře – samo nezmizí. Není to
stáří – nejste k tomu odsouzen.
Zdravá prostata má velikost vlašského ořechu, kterým prochází
močová trubice, která má průměr jako slámka. Vaše prostata
teď pravděpodobně narostla na
velikost švestky nebo mandarinky. Tlačí močovou trubici jako
když prsty stiskněte slámku... a
tohle je příčinou Vašeho utrpení
a bolesti.

CO MOŽNÁ NEVÍTE
„Ačkoli jsou přirozené metody
léčení zvětšené prostaty účinné a
nezpůsobují vedlejší účinky, jako
je třeba impotence, nejsou v současné době běžně dodávány do
lékáren. “Proto 9 z 10 specialistů
ani nemá tušení o nejnovějším
vývoji v oblasti boje proti tomuto problému. Jako příklad může
sloužit americký přípravek, díky
kterému já sám jsem se zbavil
problémů s prostatou“.
Nově vyvinutý prípravek PRO-State Support se rychle stal americkou zbraní číslo jedna v boji
proti hyperplazii prostaty. Láme
rekordy popularity: dosud bylo
prodáno přes 3 000 000 balení!
„Konec bolesti zad, konec nočních probouzení, častých procházek na toaletu a zklamání v posteli...“ – říká vynálezce metody.
„Když jsme se během klinických testů pokoušeli zmenšit
prostatu, rychle se ukázalo, že
působení jedné složky nestačí.
Trvalo nám dva roky, než jsme
vyvinuli silný a bezpečný vzorec,
založený pouze na složkách používaných v přírodní medicíně.
Tato jedinečná kombinace
může rychle obnovovat hormonální rovnováhu, jejíž narušení je
hlavní příčinou zvětšení prostaty.
Metoda může také zvyšovat hladinu testosteronu, která s věkem

Kolik z těchto
12 příznaků problému
s prostatou se týká Vás
(Vašeho manžela)?
Časté návštěvy toalety
Únik moči
Zápach
Neustálá únava
Pokles energie
Pálení močové trubice
Žádná touha po sexu
Stálý tlak na močový měchýř
Slabý proud močení
Dlouhé návštěvy toalety
Nespavost nebo podrážděnost
Skvrny na spodním prádle a kalhotách

4 zmenšit prostatu;
4 snížit frekvenci močení;
4 rozšířit močovou trubici;
4 obnovit sexuální
výkonnost;
4 redukovat bolest
a pálení.

„Před skalpelem
mě zachránila žena...“
„Nechtěl jsem si přiznat, že mám problém.
Kvůli nočnímu vstávání
jsem byl celý den extrémně unavený. Vyhýbal jsem se také své ženě, styděl
jsem se. Manželka už to nakonec
nemohla vydržet: máš problém s
prostatou! Nenechala mě na pokoji, a nakonec mi tento přípravek
koupila sama. Vše se vrátilo do
normálu, problém zmizel.“
Marek V., (53 l.), listonoš, Beroun

„Už nemusím vstávat
6krát za noc“
„Myslel jsem si, že mám
zánět močového měchýře, ale neprošlo to...
Pořád jsem nervózně
kontroloval, zda mám
suché kalhoty. Začaly se objevovat
problémy s erekcí. Noční vstávání
bylo vyčerpávající a za volantem
musíte být soustředění. PRO-State Support mě postavil na nohy.
Žádné úniky, žádná bolest.“
Matěj K., (57 l.), řidič, Telč

Nikdy se nevzdávejte...

Pokud je Vám přes 45 let a zaškrtl jste
víc než 3 políčka, to znamená, že Vaše
prostata je časovaná bomba, která Vám
může kdykoliv úplně znemožnit močení.
V takové situaci jediným způsobem
záchrany je operace. Nebo...
začíná klesat a zároveň snižovat
hladinu DHT – hormonu, který
působí na prostatu jako benzín
na oheň, je zodpovědný za zánět
a zvětšování prostaty.
PRO-State Support může rychle zvyšovat tok moči, odstraňovat
bolest a pálení u 53% nemocných,
kteří už necítí bolest pří močení a
navštěvují toaletu dvakrát méně
často. Prostata má šanci znovu
získat svou správnou velikost
až u 93% účastníků testu – bez
operace a pilulek.“
PRO-State Support - ,,krotitel“ prostaty, který dokáže:

Tito muži neváhali...

MÁTE NA VÝBĚR:
A. Trpět a čekat až Vám prostata
úplně zablokuje možnost močení a psychicky Vás vyčerpá.
B. Zbavit se pálivého problému
rychle a bezpečně.

ZMENŠETE
PROSTATU RYCHLE
Nový vzorec byl na český trh zaveden začátkem letošního roku.

„Po operaci jsem se
dozvěděl že prostata
bude nadále růst, že
to pomůže jen na pár
let! Dlouho jsem hledal
nějaké východisko, které by mě
od toho zachránilo (20centimetrový řez není ta nejpříjemnější věc).
Jakmile jsem objevil tuto metodu,
moje prostata se nezvětšuje.“
Bohumil P., (69 l.), truhlář, Telč

Je dostupný pouze prostřednictvím telefonického prodeje.
Ačkoliv výrobní technologie
není levná, díky speciální dotaci
prvních 150 lidí může nabídku
využít až o 73% levněji. Počet
kusů je omezený – rozhoduje
pořadí objednávek. Znamená to,
že můžete obdržet inovační produkt za rekordně nízkou cenu!
Neváhejte a objednejte – rozhoduje pořádí žádostí.

FINANCOVÁNÍ PRO MUŽE
2
narozené v letech 1920–1972
Prvních 150 lidí, kteří zavolají před
25.10.2021, obdrží speciální refundaci!
Obdržíte pak PRO-State Support
se slevou - 73% (doprava ZDARMA)!

Zavolejte:

Z televizní

POU
Z
25. E do
září

73%

levn

ěji!

TV

reklamy

296 849 590

Po – Pá 8–20 hod. So – Ne 9–18 hod.

(Běžný místní hovor bez příplatku)
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Z Německa se vrátí další zvony
Po Šilheřovicích se
do kostelů na Opavsku
vrátí další zvony
zabavené během války
nacisty. První z nich
zamířil do Píště.
ŽANETA MOTLOVÁ
ČR | Na původní místo do věže kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Šilheřovicích na Opavsku se v minulých dnech
vrátil více než 250 let starý zvon. Obec
ho získala zpět z Německa, kam ho
v roce 1942 odvezli nacisté. Měl být roztaven, k tomu ale nedošlo.
Zvon se podařilo zachránit i díky
klempíři Hájkovi, který do něj vyrazil
místo původu. Hlas svého zvonu uslyší
po osmdesáti letech i další farníci. Do
kraje se má totiž brzy vrátit dalších šest
zvonů zabavených za druhé světové války. „Německá diecéze chystá velký poválečný návrat zvonů do původních farností v rámci projektu ‚Zvony míru a pokoje pro Evropu‘. Do naší diecéze se
INZERCE

Řada zabavených zvonů se dočkala konce války v Hamburku, pak skončila
v německých kostelích.
FOTO | OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZE
vrátí šest zvonů. První se už vracel
16. října do Píště. Zvon z roku 1649 ulil
v opavské dílně zvonař Hans Knauf,“
řekl mluvčí ostravsko-opavské diecéze
Pavel Siuda. Podotkl, že další stovky let
staré zvony dostanou místní farnosti

Třebom, Oldřišov, Doubrava, Třanovice a Věřňovice u Dolní Lutyně. Část
zvonů poputuje také do Polska.
Všechno začalo před deseti lety, kdy
si odborník na opravování zvonů všiml,
že jeden z renovovaných zvonů ve věži

katedrály sv. Martina v německém Rottenburgu pochází ze Slezského Gorzówa. V polském městě ho přitom považovali za navždy ztracený, protože
v roce 1943 zvon odvezli němečtí vojáci. Měl být roztaven, tak jako sto tisíc jiných rekvírovaných zvonů, a jejich kov
využit k výrobě zbraní, ale nebyl.
Zjištění, že 300 let starý zvon existuje, přimělo biskupa diecéze Rottenburg-Stuttgart k tomu, že nechal prověřit zvony ve všech kostelích svého církevního obvodu. Našly se další desítky
zabavených.
„Všechny zvony, které je možné do
původních farností vrátit, budou z německých kostelů sneseny a na náklady
tamní diecéze odvezeny do farností
v Polsku a České republice,“ řekl Siuda.
Proces návratu zvonů začal slavností
v německé obci Grötzingen nedaleko
Stuttgartu. V tamním kostele dosud visely dva zvony, které farnost po válce dostala ze hřbitova zvonů v Hamburku, jeden právě z Píště. V Německu je nahradí nové zvony s reliéfem dvou holubic
jako symbolem míru a modlitbou obklopenou dvanácti hvězdami, symbolem
sjednocené Evropy.
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Německý básník Christian Friedrich Hebbel: Milovat znamená nacházet…

Tajenka: … v jiném sebe samého.

Čtěte nové Téma.
O zuřivcích
a omluvách

O

dnešní společnosti se říká,
že je rozdělená jako nikdy
předtím. Je o to větším problémem nezvládaný hněv? Proč se
množí kurzy na zvládání zlosti a
opravdu přibývá kvůli sociálním sítím agrese?
„Náš mozek se vyvinul tak, aby citlivě vnímal trápení okolí a snažil se
je řešit, neboť utrpení druhých nám
nedělá dobře,” říká psycholog PhDr.
Mgr. Vladimír Svoboda a dodává:
„Hněv pocítíme občas každý a zároveň máme dojem, že bychom se za
něj měli stydět. Pocit viny, který cítíme po jeho výbuchu, není zrovna příjemný, stejně jako jeho následky –
většinou tedy hněv, zlost a agresi
v sobě potlačujeme a dusíme.“
Klinický výzkum ovšem jasně prokázal, že osoby, které v sobě skrývaly a dusily
zlost,
měly
mnohem vyšší
výskyt kardiovaskulárních
onemocnění.
Více čtěte v novém vydání týdeníku Téma.

Mareš: Klokan přiletí v březnu
ČR | Leoš Mareš (45) a jeho druhá manželka Monika (40) čekají miminko. Moderátor se zprávou pochlubil v ranním
vysílání Evropy 2 a později na sociálních sítích. Jeho třetí potomek se narodí
na jaře. „Klokan přiletí v březnu,“ napsal Mareš na Instagramu k fotce čápa
hlášku odkazující na film Jak dostat tatínka do polepšovny.
Pod příspěvkem se hned objevily tisíce lajků a vzkazů. Nechybí mezi nimi
gratulace od tenistky Báry Strýcové,
modelky Renaty Langmannové, zpěvačky Dary Rolins, hudebníka Mariána Čekovského a dalších celebrit i fanoušků.
V ranním vysílání nastávající tatínek
prozradil více podrobností. Jeho manželka je v pátém měsíci a miminko by
mělo přijít na svět koncem února. Zatím
ovšem neví, jestli to bude kluk, nebo
holka. Novinku už oznámili i Marešově
mamince.
Pro bývalou stylistku a módní redaktorku Moniku Marešovou, rozenou Koblížkovou, to bude první potomek. S moderátorem se vzali v roce 2018 v piaristickém kostele na zámku v Litomyšli.
Mareš má z předchozího manželství s
manželkou Monikou Marešovou (46),
za svobodna Poslušnou, syny Jakuba
(15) a Matěje (11). Moderátor si první
ženu vzal v roce 2008. Nežili však spo-

Leoš Mareš se svou druhou manželkou Monikou rozenou Koblížkovou (nahoře). Vpravo s první ženou Monikou za svobodna Poslušnou. Dole s Petrou Faltýnovou.
FOTO | ARCHIV MAFRA, PROFIMEDIA

lu již od roku 2010, kdy moderátor od
manželky odešel kvůli vztahu s vicemiss Hanou Svobodovou. Od té doby
Mareš vystřídal několik partnerek včetně modelky Petry Faltýnové.
(zar)
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Zurčící voda vtrhla na vodopád
Podzimní zkouška
předznamenala jarní
spuštění nové
olomoucké atrakce
ve vodopádu na skalisku
u hradeb v Bezručových
sadech.
DALIBOR MAŇAS
OLOMOUC | Zatím jen na zkoušku zabublala voda v umělém vodopádu v Olomouci. Atrakce na místě fungovala do
80. let minulého století. Stavba nového
vodopádu začala na přelomu května
a června a technici jej na chvíli pustili.
Chrlit vodu začne pravidelně až příští
rok na jaře.
Původně měla téct po skále už v polovině srpna při letní etapě květinové výstavy Flora, ale kvůli komplikované situaci na trhu se stavebními materiály nabrala stavba zpoždění.
U vodopádu se ještě bude pracovat,
je třeba dokončit v okolí spodního jezír-

Na jaře zabublá v umělém vodopádu u olomouckých hradeb 10 kubíků
vody. Za provozu naplní nádrž do poloviny schodů. FOTO | KAROLÍNA SEGÉŇOVÁ
ka nový trávník a vysadit keře. Mírně
upraven bude ještě kryt maskující vodovodní potrubí.
Kolaudací a předáním díla skončila
obnova vodopádu. „Důležitou částí předání byla zhruba půlhodinová zkouška
funkčnosti. Vše proběhlo bez problémů, takže zástupci města stavbu převza-

li,“ uvedl mluvčí magistrátu Michal
Folta.
Změní se i betonová část mezi skalisky, pod níž je trubka na čerpání vody ze
spodního jezírka do horní části vodopádu. Lze ji natřít, aby se barevně sladila
s okolní skálou. „Drobný zásah provedeme v horní pasáži, která nám nepřipadá

úplně na sto procent. Nějaká drobná modelace tam pravděpodobně nastane,“
řekl provozní ředitel Výstaviště Flora
Jiří Svačinka.
Dělníci u hradeb v Bezručových sadech postavili nádrž a jímku a nainstalovali tam čerpací mechanismy. Vodu tlačí speciální čerpadlo na horní část potrubím, ta nad skaliskem vytéká a teče zpět
dolů do nádrže. Prostor nad nádrží je obložen kameny, potrubí mířící z nádrže
k horní části vodopádu zakryl beton.
„Na základě archivních fotografií se
začalo řešit, zda by šlo vodopád obnovit. Po sanaci skaliska se potvrdilo, že
obnova možná je. Do projektu zapojila
i společnost Sigma Group, která jako
sponzorský dar věnovala novou čerpací
technologii,“ uvedl mluvčí.
Podle Folty je podoba vodopádu vizuálně čistší, než bývala původní verze
z roku 1965. „Potrubí bylo přiznané
a vedlo po skále a hradbě z levé strany
vodopádu. Nádrž nebyla oválná jako
dnes, ale obdélníková. Elektrorozvodná
skříň je nově umístěna až za chodníkem
v zeleni,“ popsal. Vodopádem prochází
uzavřený okruh vody, která se při
ztrátách doplní z cisterny.
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Akční ceny platí v prodejnách Jednoty
Uherský Ostroh 22. 10. - 26. 10. 2021
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Hanáci našli oporu. Sedláček
udržel už dvě nuly. Zůstane?
Hokejový brankář Jakub Sedláček chytá od léta
v Olomouci. V listopadu mu však končí smlouva. Zda
zůstane, záleží hlavně na zdraví Branislava Konráda.
VÁCLAV HAVLÍČEK
OLOMOUC | Smlouvu má pouze do sedmého listopadu. Hokejový brankář Jakub Sedláček přišel do Olomouce na
krátkodobé hostování, aby nahradil zraněnou jedničku Branislava Konráda.
Slovenský gólman si totiž v posledním
přípravném utkání před sezonou ošklivě poranil krk.
Jenže Jakub Sedláček chytil oslnivou
formu. „Chytá výborně, všichni to vidí.
Je to opravdová pomoc. My trenéři
jsme rádi, že můžeme prostřídat dva vyrovnané gólmany,“ hodnotil přínos posily trenér kohoutů Jan Tomajko.
S Janem Lukášem utvořil Sedláček
spolehlivou brankářskou dvojici. „Chytávali jsme proti sobě. Známe se a navzájem se podporujeme,“ ocenil Sedláček kolegu. A fanoušci si začínají přát,
aby gólman se zkušenostmi z KHL či rakouské EBEL zůstal.
Dobré by to bylo pro všechny. Sedláček nabral v Olomouci fazónu a v průběhu sezony by se mu nové angažmá nehledalo snadno. „Je to gólman, který má
kvality, nebyl to výběr do neznáma. Na
trhu jsou kvalitní hráči, jen někdy není
místo,“ povídal Sedláčkův spoluhráč
Rostislav Olesz. „Chytil svoji šanci za
pačesy a pomáhá nám,“ doplnil.

Prodloužení jeho smlouvy dál nahrává situace okolo Branislava Konráda.
„Už se připravuje,“ podotkl Tomajko.
Blíže však proces tréninku slovenského
gólmana neupřesnil. „Nedovedu říct,
jestli se vrátí za tři, pět týdnů. Nebo ještě později. Gólmanskou situaci budeme
teprve řešit.“

11 bodů ze 12 možných
Z prvních čtyř zápasů, ve kterých se
Sedláček v olomouckém dresu postavil
do klece, vyválčili Hanáci jedenáct
bodů z možných dvanácti. Na body jim
přitom stačily velmi hubené výhry.
V Pardubicích brali dva body po výhře
1:0 v prodloužení, stejným výsledkem,
ale v základní hrací době, zdolali na domácím ledě Litvínov. „Kdybychom stále vyhrávali 1:0, asi by se nikdo nezlobil, že nestřílíme více branek,“ komentoval Olesz. Jenže minulý víkend v Brně
přišla studená sprcha. Olomouci už jeden vstřelený gól na výhru nestačil.
Sedláček si tak za své krátké působení
u kohoutů připsal už dvě čistá konta. Parádní počin. „Snažím se soustředit pouze
na sebe. A do ničeho nemluvit. Udělat
pět bodů ze dvou gólů je paráda, ale snad
začneme střílet více branek,“ pousmál se
Sedláček, který po zmiňovaném zápase
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Jakub Sedláček v permanenci. Setrvá na Hané?
s Litvínovem dostal svoji úspěšnost zákroků přes sedmadevadesát procent.
„Statistiky ale nesleduju,“ pravil gólman skromně. „Když mi bylo dvacet,
hodně jsem se na čísla soustředil. Jenže
pak přijde těžší období a je náročné koukat se, jak to jde dolů. Takže jsem s tím
přestal úplně a jedu jenom pocitově,“
podotkl Sedláček.
A případná nová smlouva? „Teď to

FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

má v rukou agent. Já to opravdu neřeším. Pokud bych se na to začal soustředit, začnu dostávat góly. V minulosti se
to tak stalo,“ odpověděl Sedláček, jehož
příchod je na Hané vnímán výhradně
v superlativech. „Jsem za něj velmi rád.
Líbí se mu tady, i do kabiny zapadl.
A navíc ta čistá konta. Klubová kasa se
plní!“ poznamenal klubový matador
Rostislav Olesz.

Kletba zlomena. Sigmáci
po čtyřech kolech vyhráli
VÁCLAV HAVLÍČEK

Moštování ovoce,
včetně pasterizace
Prodej ovoce a ovocných stromků,
vám nabízí Ovocnářství Mezice.
Tel: 774 854 611
www.ovocnarstvimezice.cz

OLOMOUC | Fotbalisté Olomouce se
po reprezentační přestávce uvedli vítězně. Po čtyřzápasové sérii bez výhry udolali tápající Karvinou. Výkon měl ale
k ideálu daleko.
„Cíl byl zvládnout utkání za tři body.
Scházela nám větší kvalita, ale vyhráli
jsme zaslouženě,“ přemítal trenér Sigmy Václav Jílek. Hanáci v lize zvítězili
naposled koncem srpna, když na domácím trávníku přejeli Jablonec 4:0.
Poté ale nastal ofenzivní útlum a do
té doby produktivní Sigma přestala být
v útoku nebezpečná. „Scházela nám
ochota podstoupit více soubojů a udělat
ve vápně tři, čtyři kroky navíc,“ uvědomoval si Jílek. „Ale já jsem říkal, že
nám naše produktivita nemůže vydržet

do nekonečna,“ připomněl olomoucký
kouč.
Po remízách s Boleslaví, Baníkem
a Teplicemi přišla prohra na Bohemians. Olomouc doma proti Karviné musela zabrat. „Bylo znát, že jsme čtyři zápasy nevyhráli, byl cítit tlak na výsledek,
nevěřili jsme si,“ uznal Antonín Růsek,
jenž v sedmé minutě proti Karviné otevřel skóre a zadělal tak na výhru 2:0.
Tři body po změně stran pečetil z pokutového kopu Pablo González.
Poslední Karviná přijela na Andrův
stadion bez nového kouče Páníka, který
byl pozitivně testován na covid. Z lavičky tak mančaft vedl sportovní ředitel Lubomír Vlk. Karviňákům se navíc před
půlí zranil gólman Neuman. Sigma si
připsala povinné tři body, na které chce
navázat v sobotu (16.00) v Liberci.

