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60 let od tragédie v Hlubině
V květnu 1960 se po
výbuchu v ostravském
Dole Hlubina udusilo
54 horníků. Šlo o jednu
z nejhorších nehod
v dějinách revíru.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF GABZDYL
OSTRAVA | Elektrikář opravoval nefunkční svítilnu. Nechal ji pod proudem
a ani nezměřil obsah metanu v důlní
chodbě. Pak už stačila jen malá jiskra
a jedna z největších katastrof v dějinách
dobývání uhlí na Ostravsku a Karvinsku byla neodvratná. Před šedesáti lety,
22. května 1960, tehdy to byla neděle,
zahynulo v podzemí ostravského Dolu
Hlubina čtyřiapadesát horníků. Další tři
byli zraněni, z postižené oblasti vyfáralo jen devatenáct lidí.
Výbuch metanu na rozdíl od jiných
podobných mimořádných událostí příliš materiálních škod nenadělal. „Mechanický účinek tlakové vlny byl poměrně malý. Výbuch se nerozšířil i díky
účinnému zneškodňování uhelného prachu a funkci protivýbuchových uzá-

Pohled na Důl Hlubina v 70. letech minulého století. Areál leží nedaleko centra Ostravy.
věr,“ popsal Radovan Kukutsch, zakladatel specializovaných hornických
webových stránek zdarbuh.cz.
Jenže exploze současně spotřebovala
v důlních chodbách kyslík a se součas-

ným vznikem vysokých koncentrací oxidu uhelnatého to znamenalo, že se 54
horníků udusilo. „U všech postižených
byl zjištěn vysoký obsah karboxyhemoglobinu v krvi (vzniká vazbou oxidu
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uhelnatého na hemoglobin v červených
krvinkách – pozn. red.), někteří měli
horní cesty dýchací zanesené prachem
i jemnou drtí,“ přiblížil Kukutsch.
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KRÁTCE
Hřbitovy dostanou
nová kolumbária
BOHUMÍN | Nová kolumbária přibudou letos na dvou bohumínských hřbitovech. Spolu s nimi ve městě vznikne
také rozptylová loučka. Investice vyjde
na více než milion korun. „Nová kolumbária by měla sloužit nejen k uložení
uren, ale i vystavení fotografií zemřelých či umístění drobných předmětů,“
informovala mluvčí města Lucie Balcarová.
(ova)

S obrnou bojuje mladík
z Karviné v posilovně

Poruba restauracím
promine poplatek
OSTRAVA | Poplatek za užívání veřejného prostranství odpustí majitelům restauračních předzahrádek i obchodníkům, kteří využívají předsunutý venkovní prodej, ostravský obvod Poruba. Zatím do července. „Chceme, aby se živnostníci postavili na nohy a mohli nadále poskytovat své služby,“ vysvětlila starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.
(ova)

Nemocnice opět testují
samoplátce
KRAJ | Nemocnice v Moravskoslezském kraji, které v minulých týdnech
přestaly nabízet PCR testy na koronavirus samoplátcům kvůli nízké ceně, se
ke službě opět vracejí. Například Městská nemocnice v Ostravě obnovila testování zájemců minulý čtvrtek, ale samoplátce bude za 1 700 korun objednávat
zatím jen do 29. května. Nemocnice ve
Frýdku-Místku se také vrátila k testování koncem minulého týdne. K ceně
1 750 korun si účtuje 200 korun za potvrzení.
(les)
INZERCE

Ondřej Kokotek se svým otcem Zygmuntem před fitcentrem v Karviné.

Už dva roky navštěvuje
Ondřej Kokotek, který
trpí mozkovou obrnou,
fitcentrum. Pravidelné
cvičení mu výrazně
zlepšilo zdravotní stav.

PETR WOJNAR
KARVINÁ | Pro Ondřeje Kokotka konečně skončila vynucená dvouměsíční
přestávka, kdy kvůli pandemii koronaviru nemohl navštěvovat své oblíbené fitcentrum v Karviné. Mladík, který od narození trpí spastickou mozkovou obrnou, našel v posilovně obrovského pomocníka v boji se svou nemocí.
K rozhodnutí začít cvičit dospěl před
dvěma lety a přesvědčil i svého otce.
„Souhlasil jsem. Myslel jsem ale, že ho
to brzo přestane bavit,“ vzpomíná na
dva roky starou prosbu Zygmunt Kokotek. Jenže nepřestalo.
Pro osmnáctiletého Ondřeje se posilování stalo vášní a jeho příběh možnou
inspirací dalším handicapovaným lidem. „Nevidím je chodit do posilovny,
což je podle mě škoda. Myslím, že se
bojí reakcí lidí a občas jim chybí i silná
vůle,“ míní.
Vůle, to je to, co naopak nechybí mladému muži z Karviné. „Když začínal,
tak chytil tyčku do ruky a ztrácel balanc, neudělal klik. Za tu dobu udělal obrovský pokrok. To vše proto, že na sobě
makal tady i doma,“ podotýká šéf fitness-centra Radim Volák.
Ondřej se svým otcem docházeli
v době, kdy to ještě bylo možné, do posi-
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lovny třikrát týdně. Zvedání železa mu
pomohlo nejen s nabráním svalové hmoty. „Začal jíst jednou rukou sám. Zlepšil
koordinaci, zmírnilo se mu škubání
těla,“ popisuje otec Zygmunt. Není jen
doprovodem, posilovat začal i on. „Inspiroval mě. Teď cvičíme společně, soutěžíme spolu,“ podotýká.
Reakce ostatních návštěvníků posilovny jsou podle otce i syna jen pozitivní. „Podporujou mě a hecují. Majitel fitka mi ukázal, jak cvičit, jak se stravovat. Kvůli němu jsem tam, kde jsem,“
podotýká mladík, který má teď před sebou vytyčen velký cíl. Chce se zúčastnit soutěže v benchpressu pro handicapované, musí na sobě ale ještě pracovat.
„Zatím zvedám na bench čtyřicet kilo,
což je pořád docela málo,“ říká skromně.
Odhodlání studenta praktické školy
Slezské diakonie zaujalo nejen fitness
komunitu, ale po zveřejnění příběhu
v televizi a na sociálních sítích mu chodí desítky podporujících vzkazů ze
všech stran. „Nečekal jsem takovou odezvu. Je skvělé, že nám nepřišla jediná
negativní reakce,“ podotkl Zygmunt Kokotek. Na podporu jeho syna dokonce
vznikl transparentní účet, kde už lidé začali posílat peníze. „Mohou nám pomoci s dražší léčbou,“ těší otce Ondřeje.
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60 let od tragédie v Hlubině
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Do záchranné akce se postupně zapojilo
260 báňských záchranářů, přičemž jejich pohyb v podzemí byl vinou nízkého porubu velmi náročný. „Vyproštění
obětí bylo ukončeno sedmnáct hodin od
výbuchu,“ poznamenal historik.
Vyšetřování příčin následně prokázalo, že viníkem byl elektrikář. „Oprava
svítilny byla už nejspíše rutinou a na
osudovou chybu pak bohužel stačí
málo,“ zmínil hornický historik s tím,
že navíc vládly nepříznivé podmínky,
když den před nehodou výrazně poklesl
barometrický tlak. „Závislost poklesu
barometrického tlaku s vyšším výskytem metanu v dole je známá a vždy znamená výstrahu.“
Tak velká katastrofa se nedala před
veřejností utajit, neštěstí se dokonce dostalo na titulní stranu tehdy hlavních komunistických novin Rudého práva.
„Do radostných dnů oslav 15. výročí
osvobození naší vlasti sovětskou armádou vrhla velký stín tragická zpráva.
Pracovní úsilí ostravských horníků
o šťastný život pracujících a za dovršení
socialismu si vyžádalo nenahraditelnou
ztrátu na lidských životech,“ začínal nedlouhý článek.

Tlak na zvyšování těžby
Kukutsch upozornil, že na přelomu 50.
a 60. let se stalo několik závažných důlních havárií, což vysvětluje souběhem
výrazného tlaku na splnění, a pokud
možno i překročení těžebního plánu
s velkým počtem lidí v podzemí v době,
kdy se ve velké míře zaváděla důlní me-

chanizace. Při zmínce o tom, že se bezpečnostní pravidla upravovala a ještě
více zpřísňovala, až když se něco vážného stalo, Kukutsch poznamenal, že
v tom je hornictví podobné letectví.
„I tam se teprve po zjištění příčin
pádu letadla napravují chyby a vylepšují bezpečnostní opatření. Navíc to není
a nebylo jen tuzemskou praxí, to se dělo
všude na světě. Přitom v našich dolech
byly bezpečnostní podmínky ještě na
poměrně vysoké úrovni,“ vysvětlil.
Dobová zpráva z Rudého práva o vel-

„

Přitom
v našich
dolech byly bezpečnostní podmínky ještě na
poměrně vysoké úrovni.
ké katastrofě z roku 1960 končila tradiční bezbřehou vírou v lepší zítřky: „Statisíce a miliony dělnických rukou ještě
pevněji podepřou naše společné dílo.
Miliony srdcí se s ještě větším zápalem
rozhoří. Smutek nad odchodem druhů
zocelí vůli všech pracovních kolektivů
a celé dělnické třídy v boji za dovršení
výstavby socialismu, za dosažení trvalého míru ve světě. Ostravsko-karvinští
horníci při památce padlých soudruhů
dovedou rozmachem svých tvůrčích sil
věc socialismu k dalším vítězstvím.“
Skutečnost však byla mnohem smutnější. Už za rok při požáru v havířovském Dolu Dukla zahynulo 108 havířů.
Opět vinou nedodržení bezpečnostních
pravidel a tlaku na co nejvyšší výkony.

Prvomájový průvod prochází kolem Dolu Hlubina.

FOTO | OSTRAVSKÉ MUZEUM

Pohled z vyhlídky nad vysokou pecí Dolní oblasti Vítkovice přes Důl Hlubina
k centru Ostravy.
FOTO | ADOLF HORSINKA
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ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY

MALOVÁNÍ + ÚKLID
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
www.bestostrava.cz

Jezdíme spolu už 125 let.
Vyberte si model ŠKODA KAMIQ. K nadstandardní výbavě
vám navíc nabízíme i celou řadu vzájemně kombinovatelných
benefitů. Využijte například pojištění schopnosti splácet nebo
prodloužené záruky až na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus.
Při výměně starého modelu za mladší dostanete za svůj stávající
vůz výkupní bonus ve výši až 30 000 Kč. Bližší informace
k nabídce naleznete na webových stránkách našeho dealerství
nebo na www.skoda-auto.cz. Osobně vám naši akční nabídku
představíme v našem autorizovaném dealerství ŠKODA.
Zastavte se, už můžete.

ŠKODA

KAMIQ
již od 407 900 Kč

✆ 596 133 692

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
UNICAR, spol. s r.o.
Vítkovická 2744/36
Ostrava 1
Tel.: 595 694 052
www.unicar.cz

se zvýhodněním až

70 400 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 95–116 g/km
Ilustrativní fotograﬁe
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Těhotné v době covid-19
Zatímco modelka Alena Šeredová (42 let) právě porodila italskému
miliardáři Alessandrovi Nasimu dceru Vivienne Charlotte, další české
krásky tahle osudová chvíle čeká. Kvůli koronaviru musely svá bříška
s miminky schovávat doma, ale po porodu se zpravidla hned chystají
zpívat a hrát.

TEXT: VERONIKA STREJCOVÁ FOTO: Instagram, Herminapress

VENDULA PIZINGEROVÁ
V době karantény své těhotenství ohlásila prezidentka Nadačního fondu
Kapka naděje. V osmačtyřiceti letech se tak Vendula Pizingerová stane
znovu matkou a s o šestnáct roků mladším manželem Josefem se připravují
na prvního společného potomka. Těhotná
Pizingerová se dočkala většiny milých, ale
i některých jedovatých reakcí veřejnosti.
„Objevovaly se zkušenosti maminek, které
jsou po čtyřicátém roku a rozhodly se dítě
nechat a jsou šťastné. Byly tam i ženy, které mají mladšího partnera jako já a kvitovaly to s povděkem. Teď k těm negativním
bubákům. To bylo ani ne jedno procento.
Podle mě to jsou lidé, kteří mají problém
sami se sebou. Přece nebudeš někomu
přát postižené dítě nebo nadávat do starých krav,“ říká nastávající matka, která se
svým mužem vychovává také syna Jakuba
z manželství se zesnulým skladatelem
Karlem Svobodou. Do rodiny by tak
ráda přivítala holčičí posilu.

VERONIKA ARICHTEVA
V září přivede na svět svého prvního potomka herečka Veronika
Arichteva známá například ze seriálů První republika nebo aktuálního hitu Slunečná. Právě druhý jmenovaný projekt musel ustoupit
jejímu požehnanému stavu, a tak před několika dny sympatická
být
hnědovláska oznámila, že v seriálu končí. „Rozhodla jsem se být
zodpovědná a i kvů
emu, co se v poslední
ch mě
sících
zodpovědná
kvůlili tomu vš
všemu,
posledních
měsících
je, zbytečně
zbytečně neriskovat svoje (a miminka) zdraví.
zdraví.
kolem ná
náss dě
děje,
nevešla do zabě
ru,“ informovala své fanoušky
A hlavně bych se už nevešla
zaběru,“
na sociální síti. S manželem, režisérem Biserem Arichtevem přivítají
nový přírůstek do rodiny sedm let od svatby. Pohlaví miminka
zatím tají.

MARKÉTA KONVIČKOVÁ

MONIKA BAGÁROVÁ
Zpěvačku a také porotkyni SuperStar dělí od porodu jen pouhé týdny. Zprávu o těhotenství zveřejnila
se svým partnerem, zápasníkem MMA Makhmudem Muradovem, už o Vánocích. Později se svým
fanouškům pochlubila, že její prvorozené dítko
bude holčička
holčička. Oporou mladé nastávající mamince
kromě partnera je především její rodina. „Můžu se
spolehnout na své rodiče. Maminka mě měla v devatenácti, takže to bude docela mladá babička. Vím,
že když budu potřebovat, pomůže mi,“ nechala se
slyšet Monika Bagárová.

S radostnou novinou se pochlubila také zpěvačka Markéta Konvičková. I ona se stane
maminkou poprvé. Se svým snoubencem navíc
budují rodinné hnízdo. „Máme to doma rozdělené. Partner se stará o stavbu a já o klidný
průběh těhotenství. Spolu vše konzultujeme
a fungujeme. Je krásné být u toho, jak všechno
roste a vyvíjí se. Jsou to hezké starosti. Jediné,
co letos asi nestihneme a vlastně ani neřešíme, je svatba. Priorita je teď miminko,“ říká
šestadvacetiletá umělkyně. Podle svých slov
nemá v plánu po narození dítěte zcela zmizet
z koncertních pódií. „Chci být skvělá máma
i zpěvačka. Rozhodně se chci miminku věnovat,
ale na nějaký koncert si sem tam také odskočím. Nedokážu si představit třeba dva roky
nezpívat,“ vysvětluje.

DLUHOPISY PRO OBČANY
JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

5,6%
Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

ROČNÍ VÝNOS

Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

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.

DOVOLENÁ V ČESKÉ PŘÍRODĚ

Ubytování na zámku
v Račicích 30 km od Brna

Nadstandardní čtyřlůžkové
apartmány v Horní Lipové

+420 515 555 549, info@zamekracice.cz

+420 515 555 577, recepce@eﬁaparthotel.cz

Ubytujte se v netradičním zámeckém proﬆředí, v malebném
kraji mezi Drahanskou vrchovinou a Moravským krasem.
Turiﬆé, cykliﬆé a sportovně založené rodiny jsou vítáni.
• 30 km z Brna autem, na motocyklu, 29 km z Brna na kole
• Vhodné i pro skupiny turiﬆů, kapacita 100 osob
• Stravování je možné v reﬆauraci vzdálené 5 minut chůze
• Bydlení v předzámčí – apartmány s vlaﬆními kuchyněmi
• Bydlení v zámku – 2–5lůžkové pokoje, společné kuchyně
• Jednoduché levné ubytování v překrásném proﬆředí
• Možnoﬆ posezení a grilování v zámecké zahradě
• Travnaté hřiště 4 000 m2
• Parkování motocyklů možné v areálu zámku
• Množﬆví turiﬆických a cykliﬆických tras a výletních cílů
• Certiﬁkace Cykliﬆé vítáni

Odpočiňte si v horském rekreačním ﬆředisku na pomezí
Jeseníků a Králického Sněžníku. EFI ApartHotel je vhodný
pro skupiny turiﬆů, pro rodiny s dětmi i jednotlivce.
• 5 nadﬆandardních čtyřlůžkových apartmánů 44–54 m2
• V každém apartmánu je ložnice, obývací pokoj s kuchyňskou
linkou a jídelním koutem, koupelna s WC
• Nábytek z masivu, ložnice jsou vybaveny manželskou poﬆelí
a obývací pokoj rozkládací pohovkou s komfortem dvoulůžka
• Každý apartmán má balkon nebo terasu
• Apartmány mají bezbariérový příﬆup, v objektu je výtah
• Wi-Fi v celém objektu
• Parkování před objektem zdarma
• Kolárna / lyžárna v objektu
• V blízkoﬆi řada turiﬆických a výletních cílů

Zámek Račice u Vyškova, Račice 1, 683 05 Račice-Pístovice

EFI ApartHotel, Horní Lipová 295, 790 61 Lipová-lázně

www.zamekracice.cz

www.eﬁaparthotel.cz
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Vysílání v čase krize mi
Češi si po více než dvou měsících užívají návrat
do takřka normálního života. Událostmi, které tomu
předcházely, provázela diváky zpravodajství České
televize Světlana Witowská, která přitom sama také
skončila na několik týdnů v karanténě. „Kolegům
jsem trochu záviděla. Bylo nevděčné čekat doma,
až přijde můj čas,“ říká zkušená moderátorka.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Milionům diváků zprostředkovávala informace a rady, jak se chovat v čase
koronavirové pandemie. Však také zpravodajský kanál České televize zaznamenal rekordní sledovanost. „Všichni jsme
si uvědomovali ten pocit zodpovědnosti
a také to, že nesmíme udělat chybu,“ zdůrazňuje moderátorská hvězda veřejnoprávní televize Světlana Witowská.
Pandemie pořádně překopala stereotypy novinářské práce. Už třeba jen
tím, že jste v televizi rozděleni do
týmů, které se kvůli riziku šíření nákazy vzájemně vůbec nepotkávají, že?
Ano, byli jsme rozdělení do několika
týmů, které se střídaly po 14 dnech. Někteří reportéři a moderátoři pracují jen venku, do budovy zpravodajství vůbec nechodí, ostatní se střídají vždy v pravidelné sestavě. Týká se to maskérek, kameramanů
i dalších technických profesí.
Když krize začala, na obrazovce jste
vidět nebyla. Proč?
Nový systém pracovních povinností mě
zastihl ve dnech vlastního volna, takže

jsem do práce nastupovala až po třech týdnech. Tu dobu jsem strávila u televize a hltala každé vysílání, asi jako spousta dalších diváků. Když jsem nastoupila do směny, měla jsem spoustu energie. Přibylo
nám pár pořadů, které jsme museli začít vysílat s ohledem na mimořádnost situace.
Takže i víkendy trávíme v práci do 22, případně 23 hodin, pokud máme službu.

Změnila se kvůli celosvětové pandemii atmosféra v redakcích?
Atmosféra se myslím změnila k dobrému
v tom smyslu, že jsme všichni měli spoustu nápadů, co a jak dělat. Mám pocit, že
všichni si uvědomujeme zodpovědnost,
kterou jako reportéři a moderátoři veřejnoprávní televize v téhle době máme.
Pro spoustu lidí byla televize zásadním
zdrojem informací, navíc jsme
věděli, že nesmíme
udělat chybu.

Měla jste během domácí karantény
nutkání zapojit se do akce? Nezáviděla jste kolegům, kteří byli v terénu při tak zásadní události?
Záviděla a pořád jsem psala své nápady.
(smích) Je to strašně nevděčné, být doma
a čekat, až přijde můj čas. A podobně to
měli i ostatní.
Když jste musela být kvůli střídání
týmů redaktorů poprvé dva týdny
doma, jak vypadal poslední den
před nástupem před kameru?
Poslední den před nástupem do práce jsem se dívala snad na všechny
zprávy, které jsme vysílali, přečetla, co šlo, a vymýšlela hosty do vysílání. Připravovala jsem se na čtrnáctidenní šichtu, kterou nám na čtyři
dny přerušili kolegové Martin Řezníček a Michal Kubal – naštěstí, protože dva týdny v kuse vysílat do 23
hodin je opravdu náročná disciplína.

Světlana Witowská

Narodila se 6. ledna 1973 v Litoměřicích. Absolvovala Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy, kariéru začínala v ČTK a v deníku Mladá fronta DNES.
■ V roce 1996 nastoupila do České televize, ovšem v roce 2005 přestoupila
na Primu, kde pět let moderovala hlavní zpravodajskou relaci.
■ Do České televize se vrátila v roce 2010, provázela pořady Sama doma
a Studio 6, od roku 2014 do června 2018 byla moderátorkou Interview ČT24.
V lednu 2018 v předvečer druhého kola prezidentských voleb moderovala debatu
Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Nyní je třetím rokem tváří hlavní zpravodajské
relace Události a Události, komentáře.
■ V roce 2018 získala Cenu Karla Havlíčka Borovského. Je autorkou knížky Hlavou
proti zdi, ve které vyzpovídala legendární moderátorku Kamilu Moučkovou.
■
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FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA
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dodalo energii i spoustu nápadů
A to i co se týká karantény, protože jeden
nemocný kolega by mohl znamenat velké
potíže pro celou televizi.
Týdny jste tedy kvůli krizi musela zůstat doma. Co jste celé dny dělala?
Většinu času jsem trávila u televize, s dětmi a učením, vařením a pečením. Byla
jsem na tom úplně stejně jako všichni
ostatní. Četla jsem knížky a viděla několik
moc zajímavých seriálů.
Pro mnoho lidí, zejména pro pracovně vytížené a do práce zapálené jedince, je uzavření doma zátěž. Stejně
jako pro celé rodiny. Jak jste zvládala
rodinný život?
Našli jsme si režim, který nám fungoval,
a protože máme doma psa, museli jsme
pravidelně chodit ven. Pro mě bylo nejnáročnější každý den vymyslet, co uvařím,
uvařit to a další den nanovo.
Odhalila karanténa nějaká pozitiva
nebo také negativa vašeho rodinného
soužití?
Karanténa byla taková domácí dovolená,
každý jsme si v ní našli něco, co nás bavilo a také něco, co nás štvalo. Bohužel
INZERCE

jsem trochu polevila v opatrnosti a nechala mladšího syna hrát hry na počítači víc
než normálně. On je samozřejmě moc rád,
ale už to pomalu odbouráváme. Myslím,
že mu hodně chybí kamarádi. Hned, jak to
šlo, začal chodit na tenis. Starší syn, který
studuje práva, se hodně učil.

ný formát, tedy kniha rozhovorů, vyšel třeba s kuchařem Jaroslavem Sapíkem a dalšími. Co myslíte, stalo se už
trendem, že se vydávají knihy rozhovorů se známými osobnostmi?
Nevím, jestli je to trend, každopádně já
jsem téhle možnosti moc ráda využila.
Rozhovor je to nezajímavější, co znám.
Navíc s takovou osobností a neomezeným
časem... Co víc si může novinář přát?

Co bylo vůbec nejtěžší?
Nejtěžší bylo najít si režim, který by vyhovoval všem. Domluvit si, co kdo kdy bude
vařit, o co se kdo postará. Přes měsíc jsem
se s rodiči viděla jen přes vrátka, když
jsem jim nesla nákup, neviděla jsem ani
svoje přátele a kamarádky. Myslím, že je
to ve všech rodinách hodně podobné.
Přišli jste na nějaký recept, jak si „domácí vězení“ vylepšit či ulehčit?
Brala jsem to jako nutné zlo, které musí
jednou skončit. Začala jsem zase jezdit na
kole a využila i stroje na cvičení, které
dlouho nikdo nepoužíval. Ráda sportuji, a
to mi chybělo hodně. Teď už se pomalu
vracíme k normálnějšímu životu, za což
jsem moc ráda.
Těžko nyní odhadovat, kam se v létě
vůbec bude možné podívat do zahra-

S Kamilou Moučkovou napsala Světlana Witowská knižní rozhovor.
ničí. Překazilo vám to dovolenkové
plány?
Letošní dovolenou jsem neměla čas plánovat, takže mi to zatím nezkazilo nic, přizpůsobím se situaci.
Loni na podzim jste vydala knihu rozhovorů s legendární televizní moderátorkou Kamilou Moučkovou. Podob-

Kdybyste si mohla vybrat kohokoli
v historii, s kým byste ráda napsala
knihu rozhovorů?
Zajímala by mě princezna Diana. Její příběh je fascinující. Přestože se vdala do královské rodiny, dokázala zůstat sama sebou a být velmi užitečná a prospěšná.
V mládí jste se chtěla stát soudkyní,
ale měla jste prý obavu z odpovědnosti. Cítíte tuto touhu i dnes?
Soudkyní už se nestanu, ale možná se to
stane životní náplní staršího syna, uvidíme,
kudy se vydá. Baví mě nacházet spravedlnost a odpovědi na otázky, což je moje práce i teď. Nikdy jsem nelitovala, že jsem se
soudkyní nestala, a kdybych se měla rozhodovat znovu, znovu budu novinářkou.
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Diagnóza:

Vyprahlá
země
Česko čelí nejhoršímu
suchu za půl tisíciletí.
Zahrady se už nyní mění
v „polopouště“, vyplatí
se proto vybírat rostliny,
které tyto podmínky
přežijí. Zahradníci radí
vsadit na „Středomoří“.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Odborníci tomu říkají „suchá epizoda“. A v Česku je podle nich nejhorší
za posledních 500 let. Suché období začalo v roce 2015 a vědce nepřekvapuje ani
tak svou intenzitou, ale tím, že stále nekončí. Podobné výkyvy totiž v minulosti trvaly kolem tří let. Nedostatek vody je nejen
v řekách a potocích, ale i v podzemí. Stov-

ky obcí už nyní zakazují využívat vodu
z vodovodu na zalévání zahrady či napouštění bazénů. Na „vyprahlé“ týdny či dokonce měsíce se proto vyplatí připravit
vlastní zahradu. Už jen tím, jak ji budete
členit a které plodiny upřednostníte.
Vyplatí se to, protože problémy se budou kumulovat i tento rok. Nadějí na zlepšení suchého léta bývá zima bohatá na
sníh, a také deštivé jaro. Jenže letos nastal
pravý opak. Sníh nenapadl ani v některých horských oblastech, například v obci
Pstruží v Krušných horách, kde se kvůli
tomu překvapivě zastavil i poměrně nový
lyžařský areál na Plešivci.

Rekordy? Horko vítězí 10:1
A jelikož nijak výrazně nezapršelo ani na
jaře a v létě lze podle meteorologů opět
očekávat nadprůměrné teploty, nejsou vyhlídky na zlepšení stavu příznivé. „Na deset nových rekordů s vyššími teplotami připadá jeden s nízkými. Jarní práce začínají
čím dál dříve. Tam, kde ještě před pár lety
tekly potůčky, jsou často jen zarostlé
rýhy,“ shrnují vědci z Agrární komory

Deficit srážek za
24 měsíců. Čím
tmavší barva, tím
horší situace. Tmavě hnědý odstín značí extrémní deficit,
většina Česka jej má
vysoký. Stav je platný k 18. květnu.
MAPA A ZDROJE |
WWW.CHMI.CZ

v úvodu nové analýzy týkající se sucha.
Jako hlavní příčinu problémů vidí stále
vyšší průměrnou teplotu, která roste od
konce 19. století. Naopak mírně optimisticky experti hodnotí průměrné tuzemské roční srážky. Byť jsou proměnlivé, v dlouhodobém horizontu spadlo na Česko v letech
1804 až 2016 téměř stejné množství dešťů.
Klíčovým pilířem opatření, jak suchá
(nejen) léta mírnit, je snaha zadržovat vodu

v půdě a v krajině. Aby se zadařilo, musí se
na tom podílet nejen stát, ale doslova každý se svou chalupou či domem.
Vědci poukazují na to, že teprve až se
udrží voda v půdě, mohou lépe pomoci
přehrady, které mimo sucha zabraňují dalšímu extrému, tedy povodním. I proto apelují na to, aby byly lány takzvaně protierozně rozdělovány – tedy vytvářením remízků a mezí.

INZERCE

V třídění odpadů jsou Češi stále na špičce v Evropě.
V roce 2019 vytřídil každý z nás přes 51 kilogramů odpadu!
Češi znovu posunuli pomyslnou laťku v množství vytříděného odpadu. Loni navýšil každý z nás množství vytříděného odpadu o další více než 2 kilogramy. Do barevných
kontejnerů jsme tak odnesli v průměru 51,3 kilogramu
papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Vyplývá to ze
statistik, které zveřejnila Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM.
V České republice se cesta s vytříděným odpadem k nejbližším
barevným kontejnerům stala celkem rutinní záležitostí pro většinu obyvatel ČR. Aktivně své odpady třídí skoro ¾ lidí žijících
v ČR. Tradičně nejvíc vytřídíme papíru – loni ho bylo v bezmála
22 kilogramů, dále pak odnesl každý z nás do barevných kontejnerů 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů skla a necelé
půl kilo nápojových kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím
sběrných systémů obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc tun
vytříděných odpadů, což je o 4% více než v roce 2018. Spolu
s živnostenskými obaly to bylo více než 888 tisíc tun obalových
odpadů. Z celkových více než 1,219 milionu tun jednorázových
obalů uvedených loni na tuzemský trh se podařilo v systému
EKO-KOM vytřídit a předat k recyklaci a dalšímu využití 73%.

Z odpadů vytříděných do barevných kontejnerů nelze využít
celých 100 %. Recyklace má zatím své limity a s některými
druhy materiálů si zatím současné technologie neporadí,
ale výzkum dělá mílové kroky a do budoucna bude možné
recyklovat mnohem širší škálu materiálů. Momentálně jsou
velmi obtížně recyklovatelné např. měkké kompozitní obaly
skládající se z více druhů od sebe neoddělitelných materiálů.
Tradičně nejlépe se daří třídit a recyklovat papírové obaly,

v jejich případě se loni podařilo dosáhnout 88% míry recyklace. Jinými slovy – skoro 9 z 10 tun vyrobených papírových
obalů se v roce 2019 zrecyklovalo na nový papír nebo dále
využilo. U skla bylo dosaženo 79% míry recyklace, u plastových obalů 69%, u kovů 57% a u nápojových kartonů to bylo
25 %. Míra sběru nápojových PET lahví v roce 2019 vzrostla
a pohybuje se v rozmezí 79 až 82 %.
Díky intenzivní spolupráci průmyslu s městy a obcemi
v systému EKO-KOM mají lidé pro třídění odpadů v České
republice dobré podmínky. Celý systém je velmi komfortní a dostupný. Jak vyplývá z průzkumů veřejného mínění,
Čechy k třídění odpadů motivují hlavně dobrá docházková
vzdálenost a dostatek barevných kontejnerů. V celé republice mohou aktuálně třídit své odpady do více než 473 tisíc
barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad.
A průměrná docházková vzdálenost k nim se postupně zkracuje – na dnešních 91 metrů, což je zhruba 133 kroků. Nádobový sběr je v České republice doplněn ještě dalšími způsoby
sběru tříděného odpadu – někde mohou lidé třídit odpady
do pytlů, případně prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.
www.ekokom.cz
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Juka vláknitá (Yucca filamentosa)
má původ na jihovýchodě USA.
Jako okrasná rostlina se ale hodí
i do současných suchých podmínek
českých zahrad.
FOTO | WIKIPEDIA
Na neutěšený stav se zásobou vody jsou
nucená reagovat vedení měst a vesnic. Letos, a to ještě neskončil ani květen, už stovky obcí zakázaly napouštění bazénů či zalévání záhonů vodou z vodovodu.
Poměrně novým krokem je budování
podzemních nádrží na dešťovou vodu na
zahradách jednotlivých domů. Voda je
vhodná pro zalévání, ale třeba i splachování toalety. Vláda budování systémů dotuje
programem „Dešťovka“ a zároveň zkouší
prosadit od roku 2021 povinnou výstavbu
takových nádrží u každé novostavby.
Ministerstvo životního prostředí nabízí
i další dotace, třeba až tři miliony korun
obcím na budování nových či sanaci starých vrtů. Zcela nový program je pak určen výsadbě stromů, kde lze v rámci iniciativy „Sázíme budoucnost“ získat na úhradu sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy až 250 tisíc korun, a to
jak obce, tak fyzické osoby.

Mlhovací trysky šetří vodu
Kdo se chce vyhnout administrativnímu
šimlovi při žádání o dotace, může se snažit
zadržet vodu na zahradě domku či chalupy
vlastními silami a prostředky. Své o tom ví

Ondřej Lukscheiter, který provozuje zahradnictví v Chotči u Jičína. „Pro udržení
vody na zahradě je lepší členitý povrch než
úplná rovina. Prostor je vhodné rozdělit třeba stromy, keři, zídkami, které vrhají stín,
odpařují do vzduchu vodu a činí klima zahrady příjemnějším. Nehledě na to, že poskytují úkryt mnoha živočichům,“ vysvětluje. „Pokud máte možnost svést vodu z blízkého potoka, tak se vyplatí vybudovat vlastní malé zahradní jezírko nebo třeba tůň.
V něm se voda udrží a okolní zem ji má odkud nasávat,“ popisuje vlastní zkušenost
s tím, že loni menší rybník vybudoval
a efekt na okolí je prý nevídaně pozitivní.
Šetřit Ondřej Lukscheiter umí i při zalévání. „Pokud jsou dlouhotrvající vedra, je
samozřejmě nezbytné více zalévat, zároveň je potřeba vodou neplýtvat. Takže
jsme třeba ve skleníku zavedli úsporné mlhovací trysky, které spotřebují asi dvakrát
méně vody než ty, co jsme měli dříve.
Také jsme namísto běžných stínících sítí
začali skleníky natírat speciálními nátěry,
které jsou efektivnější,“ přidává další rady.

Malé české „Středomoří“
Pokud jste zoufalí z toho, že se vaše zahrada mění v poušť a trpí nedostatkem vláhy,
vsaďte na její „pouštní“ variantu.
Ne, to není pokus o vtip. Existují desítky suchomilných druhů tropické či středomořské květeny, která zahradu rozzáří, navodí pocit „dálek“ a ještě se obejdou bez
zalévání. „Musí se ale hodit na trvalé pěstování na českých zahradách. Zvládnout
tedy musí nejen letní horko a sucho, ale
také zimní mráz,“ zdůrazňuje Ondřej
Lukscheiter. Z bylinek podle něj mají tyto
vlastnosti třeba rozmarýn a levandule, mateřídouška a dobromysl. „Ze sukulentů
a kaktusů existují například mrazuvzdorné opuncie,“ vyjmenovává.
Extrémy sucha i mrazu vydrží některé
druhy rodu Yucca, třeba Yucca filamentosa. Vhodné jsou také netřesky, kterých je
nepřeberné množství barev i tvarů a čím
extrémnější podmínky, tím se jim daří
lépe. Do stejné kategorie patří třeba delospermy, starčeky (Senecio), rozchodníky
(Sedum) či lomikameny (Saxifraga). Samozřejmě je nutné zase vybírat druhy, které jsou mrazuvzdorné. „Už roky pěstujeme subtropické a tropické rostliny, takže
nám sucho při práci nijak výrazně nevadí,“ uzavírá s úsměvem.

Žít si tady
hezky česky.
OD ČTVRTKA DO STŘEDY

28. 5. – 3. 6. 2020

JOGURT
JOGOBELLA
různé druhy
150 g
100 g 5,27 Kč

7,90
12,90�

KINDER
BUENO*
různé druhy
3x 43 / 3x 39 g
1 balení

MLÉKO
TRVANLIVÉ
polotučné,
1,5 % tuku
1l

39,90
vybrané druhy,
ilustrační foto

13,90�

28%

OLOMOUCKÉ
MÁSLO*
250 g

100 g 11,16 Kč
v limitované
nabídce také
Opočenské
máslo 250 g
a také Tradice
z Vysočiny 250 g
za 27,90 Kč

38%
ZMRZLINA
PAW PATROL*
mražená
360 ml

49,90

100 ml 13,86 Kč

27,90
FRISCO*
různé druhy
0,33 l

SLUNEČNICOVÝ
OLEJ HELIOL*
PET | 2 l

1 l 45,15 Kč

1 l 27,45 Kč

14,90

54,90

Zahradník radí, jak si zařídit
„suchuvzdornou zahradu“
Suchomilné rostliny jsou na zahradě prakticky
bezúdržbové. „Po zasazení je vhodné je párkrát lehce
zalít. Jakmile zakoření, tak už se o ně prakticky není
třeba starat. Vodu si najdou v hlubších vrstvách, nebo
se spokojí s tím, co jim příroda dá, například rosu,“ radí
zahradník Ondřej Lukscheiter. Zároveň doporučuje tyto
rostliny nakupovat přímo od zahradníků a nikoliv
ve velkých hobby marketech. „Tam se obvykle dovážejí z velkopěstíren a jsou ‚zhýčkané‘,
moc toho pak na zahradě nevydrží. Najdou se samozřejmě i výjimky, ale není jich mnoho,“ říká.
Všechny suchomilné rostliny mají rády propustnou zeminu, takže je dobré smíchat půdu
ze zahrádky s pískem. „Do země udělejte díru asi dvakrát větší, než je květináč, který si se
sukulentem doneseme z obchodu. Rostlinu pak vyjměte z květináče, podsypte směsí půdy
s pískem a obsypte kolem dokola a mírně zamáčkněte. Je vhodnější vybrat spíš vyvýšené místo
než dolík, kde se bude držet vlhko. To sukulentním rostlinám nedělá dobře, hlavně v období
podzim-zima, neboť kombinace vlhko a chlad obvykle suchomilným kytkám vadí nejvíce,“ dodává.

9,90

CHŘEST BÍLÝ
500 g
100 g 12,98 Kč

MELOUN
VODNÍ
1 kg

19,90
29,90�

33%

64,90
89,90�

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn.
Množství zboží je omezené. *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou
být dodány na prodejny v menším množství, proto nabídka na toto zboží platí pouze první den
uvedeného období akce. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.

27%
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Smrt na prokletém Huascaránu
Série historických událostí a obrovských náhod
vedla českou výpravu najisto do náručí smrti. Před
padesáti lety zemřeli její členové v dalekém Peru.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Až poběžíte Jizerskou padesátku,
zimní závod z roku 1968, vzpomeňte si
na její přídomek: Memoriál expedice
Peru 70. Je totiž vzpomínkou na československou výpravu, která do posledního člena zahynula 31. května 1970 v
Peru během dobývání nejvyššího vrcholu Bílých Kordiller – hory Huascarán.
Zatímco lednové větry roku 1970 narážely v 6768 metrech do pustého vrcholu nejvyšší hory Peru, členové budoucí
české expedice z horolezeckého oddílu
Lokomotiva Liberec trénovali v mnohem mírnějších Jizerských horách na Jizerské padesátce. Hory, přírodu a dobrodružství milovali a celá parta se smutkem vzpomínala, jak jim vpád tanků
Varšavské smlouvy znemožnil původ-

ně plánovaný výstup na nejvyšší horu
Spojených států amerických McKinley.
Expedici se ale podařilo na kongresu
Mezinárodní horolezecké federace v
Praze spřátelit s Peruánci. Místo na sever se dobrodruzi vydali na jih.

Krok za krokem do zkázy
Z Ruzyně se přes Senegal a Chile dostala výprava do hlavního města Peru
Limy. Očekávaný parník s vybavením
Hornbelt dorazil ale s dvoutýdenním
zpožděním, část zásob byla navíc rozkradena. Už tato náhoda a zpoždění vyslala Čechy na cestu smrti. Parta nejdřív
směřovala na těžší výstup hory Huandoy, kde je zastihla během sestupu první tragédie. Nejzkušenější horolezec,
Slovák Ivan Bortel, uklouzl 18. května
po kluzkém kameni v místě malého potůčku křižujícího stezku a zabil se pádem z 30metrové výšky. Zařídit pohřeb

Vlevo zřejmě poslední snímek
české expedice. Další den byli
její členové po smrti. Dole
vrchol Huascaránu.
FOTO | ARCHIV MAFRA

trvalo pár dnů, následně
se část výpravy chtěla vrátit domů. Nakonec se ale
všichni rozhodli pro lehčí
výstup – zdolat nejvyšší
peruánský štít, ledovec
Huascarán. Jenže základní
tábor mezitím obsadili horolezci z Japonska a Češi se tak vydali
na jiné místo u nedalekého jezera. Apokalypsa v podobě největšího přírodního
neštěstí v historii Peru, která pohřbila
70 tisíc lidí, začala 31. května odpoledne. Zatímco v hlavním městě Limě praskaly stěny budovy, blíž epicentra zemětřesení se rozpoutalo peklo. A v něm,
jakoby je tam už dlouho tlačila neviditelná ruka osudu, byla i česká výprava. Zemětřesení o síle 7,9 Richtera strhlo z vr-

cholu Huascaránu lavinu ledu, kamení a
bláta, černý mrak, který se obrovskou
rychlostí, až 300 km/h, řítil do údolí. Zatímco tábor Japonců zkáza těsně minula,
Čechy lavina pohřbila i s průvodcem a
nákladním autem. Svou pouť zakončili
hluboko pod sutinami horského obra,
kde jejich ostatky dlí dodnes. Pod horou, jejíž vrchol je zároveň kvůli nepravidelnému zakřivení Země vůbec nejvzdálenějším místem od středu planety.

INZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

Internet
zdarma?
JJ Jdi na
mobil.cz, tam
se dozvíš víc.
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Kvůli březnové fámě
o uzavření prodejen lidé
panikařili a vykoupili
potraviny. V ostatních
obchodech byl ale
propad tržeb drastický.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Česko sčítá finanční škody. A jen
ztěžka se začíná vzpamatovávat z ekonomické rány, kterou zemi uštědřila
pandemie koronaviru v posledních měsících. Ani výdejová okénka, či rozvoz
jídla nedokázaly zacelit ztrátu, kterou
utrpěl sektor pohostinství. Pro představu, první a druhou březnovou sobotu od
sebe v případě restaurací a dalších pohostinských podniků rozdělila propast
přesahující částku 24,5 milionů korun.
Takový byl alespoň rozdíl v útratách na
platebních terminálech.
„Tento 92% pokles nebyl vyvážen
ani online platbami, které celkově zůstaly na dřívějších hodnotách v řádech
desítek tisíc korun,“ uvedl Ondřej Holoubek ze společnosti Global Payments, která poskytuje platební technologie.
Ještě větší propad v tržbách se podepsal na oblasti sportu a umění. Ve stej-
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Ze dne na den na nule.
Jak covid kradl zisky
ném období – tedy mezi první a druhou
březnovou sobotou, došlo k poklesu o
téměř 34 milionů korun, což představuje propad o 98 %. Jen malou náplastí
byl pozvolna rostoucí nárůst plateb přes
internet, jejichž množství se oproti normálu zdvojnásobilo.

FOTO |
TOMÁŠ KRIST

Pokles až k absolutní nule
Prodejci elektroniky zažívali nejkrušnější okamžiky mezi 13. a 16. březnem,
kdy provozovny zely prázdnotou, byť k
jejich uzavření v rámci bezpečnostních
opatření vlády nedošlo. Za pouhé tři
dny dramaticky poklesly na pobočkách
prodeje z 55 milionů na pouhé 4,2 milionu korun, což představuje propad ve
výši 92 %.
Knihkupci na tom však byli ještě
hůře kvůli uzavření prodejen. Propad v
prodejích ze 13. na 14. března tak z
2,6 milionů klesl k absolutní nule. Tuto

ztrátu nedovedly vykompenzovat zdaleka ani online prodeje knih, které se v následujících týdnech zdvojnásobily.
Ve stejném týdnu, kdy oblasti kultury, sportu, pohostinství nebo cestování
postihl téměř totální útlum, se naopak
jinde utrácelo zcela nezřízeně. A to v obchodech s potravinami. Důvod byl jediný – panika. „Zajímavý je 66% nárůst
mezi 11. a 12. březnem, kdy se do veřejného prostoru dostala nepotvrzená zpráva o plánovaném uzavření všech prodejen včetně těch s potravinami,“ říká
Adéla Denková.
Právě 12. března vzali lidé krom supermarketů útokem také lékárny. V následujících několika dnech se v lékárnách téměř ztrojnásobily online platby.
Lidé se zkrátka začali zásobovat léky
přes internet, aby se vyhnuli frontám v
kamenných pobočkách, které se kvůli
dodržování vzdáleností táhly i desítky
metrů na ulici.

INZERCE

9 147 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.
V programu Nulová hotovost

Lukáš 37
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OBJEDNÁVEJTE
KATALOG 500 DOMŮ

www.ekonomicke-stavby.cz

+420 377 825 782
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Naberte sílu z vydatných salátů
Jsou zdravé a přesto
dodají spoustu energie.
Některé saláty si tak
můžete připravit i jako
hlavní chod. Anebo
klasicky coby přílohu
k masu, nejlépe rybímu.

Čočkový salát s křepelčím vejcem a paprikou

FOTO | SHUTTERSTOCK

Potřebujeme: 500 g černé jemnozrnné čočky, 750 ml kuřecího vývaru, 100 g mrkve,
50 g celeru, 50 g řapíkatého celeru, 100 g červené papriky, 50 g šalotky, 50 ml
červeného vinného octa, česnek (i medvědí), hladkolistou petržel, tymián, rozmarýn,
100 ml olivového oleje, citron, 4 křepelčí vejce. Postup: Čočku namočíme alespoň na
dvě hodiny do studené vody, aby nabobtnala, a poté ji společně s bylinkami uvaříme ve
vývaru tak, aby zůstala pevná (na skus). Ochutíme ji solí, pepřem a zakápneme trochou
octa. Mrkev, celer, řapíkatý celer a papriku očistíme a nakrájíme na kostičky. Šalotku
nakrájíme nadrobno. V kastrolu rozehřejeme trochu oleje, vsypeme celer a mrkev
a orestujeme dozlatova. Poté přidáme zbytek zeleniny, znovu zarestujeme, osolíme,

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 38 %
SELVO 4800

72 590 Kč

44 990 Kč

opepříme a přidáme najemno nasekanou
petrželku a česnek (může být i medvědí).
Ještě teplou směs smícháme
s připravenou čočkou a zakápneme
citronovou šťávou, popř. ještě
dochutíme. Vajíčka vložíme do vroucí
vody a vaříme asi dvě minuty. Poté je
rychle zchladíme a asi na pět minut
vložíme do misky s vodou a trochou
octa (ocet pomůže narušit skořápku).
Následně je oloupeme, překrojíme
(žloutek by měl být stále tekutý)
a podáváme společně se salátem.
Zdroj: Lidovky.cz

5plus2
■ V KUCHYNI
Batátový přílohový
salát s křenem a hořčicí
Na 2 porce potřebujeme: 750 g batátů,
2 menší nebo 1 velkou cibuli, 2 vrchovaté
lžíce hořčice a 2 čerstvě nastrouhaného
křenu, sůl, pepř.
Postup: Batáty oloupeme, nakrájíme
na malé kostičky a v osolené vodě vaříme
do změknutí. Cibuli nakrájíme nadrobno,
čerstvý křen nastrouháme a vše smícháme
s uvařenými batáty a hořčicí. Osolíme
a opepříme. Salát lze konzumovat ještě
teplý nebo i studený, přičemž druhý den je
nejlepší, protože se chutě v něm správně
rozloží.
Zdroj: Lucie Grusová

Dojezd 45 km
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
A
Elektromagnetická brzda
Silný motor 800W
Certiﬁkováno pro TP, ZT
TP
a ZTP/P

Lehký bramborový salát
šéfkuchaře Jana Pauluse

Nový výrobek

Ostrava
(křižovatka Místecká X Rudná)
BG Technik cs, a.s., Výstavní 123/11,
tel.: 596 781 718, 602 750 655

Frýdek Místek - Baška

Zahradní stroje Foldyna, Baška 41,
tel.: 558 649 049, 723 934 215

Nový Jičín

Zahradní centrum HUSQVARNA,
Nerudova 50,
tel.: 774 864 206
Další nejbližší prodejny:

Hranice, Olomouc 2x,
Přerov, Zlín 2x a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Potřebujeme:
500 g salátových
brambor, 200 ml
silného kuřecího
vývaru, 50 ml
rostlinného oleje,
100 g červené
cibule, 30 g
plnotučné
hořčice, sůl,
ocet, pepř.
Postup: Brambory uvaříme ve slupce,
oloupeme a ještě teplé nakrájíme na
kolečka. Veškeré suroviny přidáme k
bramborám a přelijeme teplým vývarem.
Necháme marinovat a občas zamícháme.
Před podáváním je dobré salát ochutnat
a znovu dochutit. Salát nemá být moc
hutný, ale spíše řídký. Zdroj: Lidovky.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Šípovy textařské skopičiny
Ačkoliv jej diváci vnímají hlavně jako moderátora,
Karel Šíp je také skvělý textař. Ústy Karla Gotta
promlouvá například v hitu Když muž se ženou
snídá. V pondělí Karel Šíp slaví 75. narozeniny.
JOSEF VLČEK

K

arel Šíp, největší žijící hvězda české
televizní zábavy, oslaví 1. června
pětasedmdesátiny. Určitě se při té
příležitosti proberou všechny pořady, kterými provázel, počínaje stovkou dílů Hitšarády, kterou uváděl od roku 1978 s Jaroslavem
Uhlířem, přes Galasupershow a Klip klap až
po novácké Horoskopičiny. Mimochodem
letos oslaví jeho současná Všechnopárty
15 let. Byla by škoda, kdyby se zapomnělo
na fakt, že Karel Šíp je skvělým textařem.
Patří do top 10 těch, kdo se podíleli na
nejúspěšnějších hitech historie domácí pop
music. Svědčí o tom fakt, že na jeho kontě
Karel si vybral jako umělecké jméno
„Šíp“, vlastním je Karel Jan Feuerfeil.

je přes pět stovek textů. Veřejnost se
s Šípem v roli textaře poprvé setkala v roce
1972. Absolvent Střední průmyslové školy
filmařské v Čimelicích a v té době produkční Čs. televize působil v té době také jako
baskytarista skupiny Faraon. Napsal tehdy
na melodii hitu Pushbike Song australské
skupiny The Mixtures českou verzi Šlapací kolo. Státní rádio ji tehdy hrálo ostošest.

Po boku Schelingera
Tehdejším zpěvákem Faraonu byl Jiří
Schelinger. Než odešel v roce 1973 k Františku Ringo Čechovi, stihl nahrát tři dodnes oblíbené Šípovy texty: Dráty pletací,
René, já a Rudolf a Nemám hlas jako zvon.
Občas se tvrdí, že Schelingerův odchod,
jenž způsobil rozpad Faraonu, naštval Šípa
tak, že pověsil baskytaru na hřebík a zanevřel na aktivní hudební hraní. Stále větší
roli pak začala v jeho životě hrát televize,
psaní textů však zůstal věrný i potom.
Zlatou érou Šípova textařského umění
byla 80. léta, kdy začal úzce spolupracovat
s Karlem Svobodou. Není proto divu, že

slova hitů největších hvězd té doby Karla
Gotta a Petry Janů pocházely právě z jeho
pera. Patří mezi ně například ústřední melodie ze seriálu Cirkus Humberto Krev toulavá nebo srdcervoucí dueto Čau lásko, které
Gott nazpíval s tehdejší Šípovou ženou
Marcelou Holanovou. Ale asi nejslavnější
Šípova píseň pro věčného slavíka pochází
až z roku 1992. Tehdy pro něj na hudbu Pavola Habery napsal text Když muž se ženou snídá. Dodnes patří mezi dvacítku nejoblíbenějších písní Rádia Impuls.
Petra Janů ze spolupráce Šíp-Svoboda
vytěžila také dva ze svých největších hitů:
Sbohem všem láskám dej a Nekoná se.
Zkrátka však u Šípa nepřišli ani Dan Hůlka,
Hana Zagorová, Turbo nebo dokonce Láďa
Křížek. Čím se liší Karel Šíp od svých kolegů? Ne že by neuměl napsat vážný text, ale
posluchači vždycky oceňovali jeho písně,
v nichž se projevil jeho smysl pro neobvyklé rýmy a humor. Vzpomínáte? „Ital nezná
ten zázrak a tak mu chátrá tělo/ Ital nezná
ten zázrak – pivo, vepřo knedlo zelo.“ Věřme, že ho laskavý humor neopustí ani po
pětasedmdesátce a přejeme pevné zdraví.

INZERCE

DLOUHODOBĚ
VÝHODNĚJI
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TV V ČASE KORONY
• Fanoušci nekonečných seriálů Ulice
a Ordinace v růžové zahradě 2 a také
kriminálky Specialisté mohou slavit.
Aspoň částečně. Dobrou zprávou je, že
TV Nova oznámila, že v první polovině
června obnoví jejich natáčení. Kdy se
však nové díly dostanou na obrazovky,
není jisté. Dost možná budou taháky až
nového podzimního programu.
• Přípravy odstartovaly také v případě dalšího divácky populárního počinu, kterým
je Policie Modrava se Soňou Norisovou.
Tvůrci s pokračováním váhali, nakonec
se rozhodlo, že nové díly se začnou natáčet pravděpodobně příští rok v létě.
• Naplno se už rozjelo natáčení primáckého seriálového hitu Slunečná. Ovšem platí zde přísná opatření. Všichni herci, kteří
natáčí, musí mít negativní výsledek testu
na covid-19. „Produkce zajistila odběrové
místo přímo u ateliérů a herci na něj byli
zváni v určitý čas. Testy nesmí být starší
než čtyři dny a pak budou následně každých 14 dní opakovány. Natáčení je omezené v tom, že všichni musí nosit roušky,
herci si je sundají jen na ostré záběry. Nařízení platí i pro členy štábu a maskérky
mají navíc i štíty,“ vysvětluje výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková.
INZERCE

Česká republika

Sága rodu Kratochvílů
Spletitý osud světově
uznávaných fotografů
Antonína Kratochvíla
a jeho syna odhaluje
dokument, jehož premiéru
posunula pandemie.
ČR | Čtyřikrát za svou kariéru získal ocenění World Press Photo, nespočetněkrát
se ocitl uprostřed zuřících válečných konfliktů. Přesto se jedním z nejosudovějších
momentů v životě světoznámého fotografa Antonína Kratochvíla stal ten, když
jako 18letý mladík emigroval a zanechal
v Československu svého ještě nenarozeného syna Michaela. Jejich rodinný příběh
rozebírá nový filmový dokument s názvem „Můj otec Antonín“ režisérky Andrey Sedláčkové. Jeho promítání pozdržela pandemie koronaviru, do kin jde
až nyní, ve čtvrtek 4. června.
„Ihned mě zaujal a zasáhl moment stojící v centru Antonínova života. Opuštění
a znovushledání se synem Michaelem.
Řekla jsem si, že je možné vystavět napínavý a silně emocionální příběh o sbližo-

FOTO | ARCHIV TVŮRCŮ FILMU

vání se syna s otcem, kdy film může působit i jako určitá terapie,“ říká režisérka Andrea Sedláčková. Se svým prvorozeným
potomkem se světoznámý fotograf setkal
až po dlouhých 19 letech. Geny se nezapřou, a tak se i v Michaelovi projevil cit
pro fotografii. Dnes je i on uznávanou
osobností v oboru.
Film se natáčel nejen v Česku, ale také
v New Yorku nebo Černobylu. „Vznikl
nápad, že bychom si s tátou zajeli někam
zafotit, kde to má rád. A můj šílený otec
mi nabídl Černobyl. Tak jsem vymyslel
projekt, že tam chci fotit tátu, jak fotí destrukci. Protože on ji má rád,“ říká Michael Kratochvíl. Ten žil až do své puber-

ty v přesvědčení, že je jeho otec mrtev. Neměl tušení, ze ve skutečnosti se z něj stalo
mezinárodní eso ve svém oboru.
Za poslední desetiletí se Antonín Kratochvíl dostal do bezprostřední blízkosti
snad všech světových konfliktů. Mnohokrát kvůli své práci a touze po dobrém záběru riskoval víc než jen úraz.
„Někdy o nebezpečí víš, někdy ne. Většinou o tom nevíš. Když jsme v Iráku projížděli pásmem, kde jsou odstřelovači, tak
jsme vždycky stáhli okna, aby na nás viděli, kdo jsme. Kulku bychom oknem stejně
nezastavili. Tak člověk prostě jede a modlí se,“ vzpomínal před lety v rozhovoru
pro týdeník 5plus2.
(vrm)

TYTO JAHODNÍKY
ŠPLHAJÍ
K NEBI...
POUZE

39,- Kč
DNÍK

N JAHO

ZA JEDE

...tyto jahodníky poskytují bez přestávky od konce dubna až do doby,
než přijdou mrazy, jahody, které budete moci trhat ve výšce člověka.

Jeden francouzský pěstitel vytvořil
opravdu ojedinělou odrůdu jahod. Tato odrůda je schopna vyšplhat během 6 měsíců v roce
do výšky 1,30 m a více. Máte hezké
jahody, které jsou čisté, zdravé
a mají jedinečnou vůni.

ZASAĎTE SI JE BĚHEM SVÉHO
VOLNA NA ZAHRADĚ NEBO
DO KVĚTINÁČE NA BALKONĚ.
Tyto popínavé jahodníky Mount
Everest (chráněná značka) potřebují na zakořenění jen velmi málo

místa. Přizpůsobí se jakékoliv půdě a jsou odolné vůči chladu.
Na zasazení stačí jen pár minut
a potom je už budete muset
pouze podepřít a občas zalít.

více. Představte si radost vašich
dětí, až jim dovolíte utrhnout si
ve výši paží tyto velké sladké plody,
úplně zralé, čisté a bez prachu
na vašem „jahodovém stromě“.
Budete je trhat až do příchodu
mrazů, dlouho po ukončení sklizně běžných jahod a z roku na rok
vám budou neustále dávat
voňavé plody.
Ano, nyní se již nepotřebujete
ohýbat, abyste sbírali na zemi a
v blátě jahody, které napadli
živočichové ještě předtím, než
byly zralé.

VYTVÁŘEJÍ NA VAŠÍ ZAHRADĚ
BAREVNOU OZDOBU
A DÁVAJÍ PLODY ŘADU LET.
Každý den budete udiveni tím, že
uvidíte, jak se šplhají stále výše
a objevují se listy, květy a posléze
velké červené plody, které se
budou zvětšovat a bude jich stále

Takto velké jahody
6 měsíců na vašem stole.

OBJEDNÁVKA
Ano, chci využít vaší výjimečné nabídky a získat popínavé jahody.
Kupón odstřihněte a zašlete na adresu:
VITALIFE SHOP S.R.O., P.O.BOX 11, 755 08 Vsetín
Je samozřejmé, že pokud nezískám do 90 dnů a po dobu minimálně 6 měsíců
velké trsy červených plodů, které bude možné sbírat ve výšce člověka, pouze
vás o tom informuji dopisem a vy mi vrátíte hned a zcela bez diskuse poštovní
poukázkou na mé jméno peníze za objednané jahodníky.

Všechny vaše dezerty s jahodami s jedinečnou vůní.

Záruka 24 měsíců

Popínavé jahodníky jsou zabaleny ve speciálním obalu
chránicím jejich kořeny. Můžete je zasadit okamžitě po přijetí.
Pokud nezískáte do 90 dnů velké trsy červených plodů, které
budete moci trhat ve výšce člověka, zavazujeme se vám vrátit
peníze za objednané jahodníky na pouhé požádání a zcela
bez diskuse poštovní poukázkou na vaše jméno.

Na základě této celkové a definitivní záruky objednávám:
❐1 sadu 5 jahodníků za cenu 349,- Kč.
❐1 sadu 10 jahodníků za cenu pouhých 569,- Kč (ušetřím 129,- Kč).
❐1 sadu 20 jahodníků za cenu pouhých 780,- Kč (ušetřím 616,- Kč).
Cenu za objednávku uhradím při převzetí jahodníků (+ 149,- Kč poštovné a balné).
Zde jsou mé kontaktní údaje:
Příjmení: .......................................................... Jméno: .................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
Město: .............................................................. PSČ: ....................................................
Telefon*: ........................................................... Podpis: .................................................

(*nepovinné)

e-mail*: ...............................................................................................................................
(*nepovinné)
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SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Za plísně nohou můžou i boty
Kožními plísněmi trpí každý třetí Čech. Postihují
přitom i čistotné lidi, kteří ale používají nevhodnou
obuv. Semeništěm mykóz jsou veřejná sportoviště.
ČR | Plísňová kožní onemocnění způsobená houbami a kvasinkami jsou v populaci
velice frekventovaná. Nejčastěji přicházejí pacienti do kožní ambulance s plísní na
nehtech rukou a nohou. „Nehtová ploténka je lomivá, ztluštělá, zhrubělá a drolivá,
ale plíseň může postihnout pokožku na
různých částech těla – rukou, plosek, bérců, třísel, vousu, hlavy a trupu,“ říká lékařka Jana Chlebková z kožního oddělení Nemocnice Nový Jičín.
Toto nepříjemné infekční onemocnění
postihuje muže, ženy i děti bez rozdílu
věku. Nejnáchylnější skupinou však bývají aktivní lidé mezi 25 až 50 lety, kteří sportují, navštěvují veřejné bazény či sauny.
S tím dále souvisí, že se více potí či nosí neprodyšnou obuv nebo ponožky z nevhodných materiálů. Právě vhodná obuv je velmi důležitá. Syntetické, neprodyšné mate-

riály jsou na celodenní či dlouhé chození
zcela nevhodné. Volte raději otevřenou,
prodyšnou obuv a přírodní materiály jako
je například kůže. Vhodné je obuv také
alespoň obden střídat, aby stihla dostatečně proschnout. Důležité je i místo, kam
boty ukládáte. Nevhodné jsou uzavřené
botníky bez možnosti proudění vzduchu.
Mykózy se navíc velice snadno přenáší,
nejlépe se jim daří na vlhké, zapařené
kůži. Neútočí tak jen na ty, kteří podceňují
hygienu, potrápit mohou i čistotné jedince.
Důležité je proto myslet na prevenci a v případě onemocnění zahájit léčbu včas.

Přežije i několik měsíců
Semeništěm různých onemocnění a mykóz jsou především veřejná sportoviště,
jako fitness centra či bazény. Obezřetní

FOTO | PROFIMEDIA

buďte také při návštěvách wellness center.
Rizikový je i bowling, pokud si nenosíte
vlastní obuv, ale půjčujete si erární. Plíseň
totiž v ideálních podmínkách přežije i několik měsíců. K nákaze často postačí šupinka uloupnuté kůže.
A jak se plíseň na kůži pozná? „Příznaky onemocnění lidé často podceňují, ale
plíseň se může dále šířit a působit další
komplikace. Prvními signály mykózy nohou bývá zarudlá či olupující se kůže, svědění až bolestivé popraskání kůže. Plísně
se zpravidla objevují nejdříve mezi prsty,“
upozorňuje dermatoložka Jitka Řezáčová.

První příznaky mykózy můžete zkusit
zahnat vhodně zvolenými přípravky. Vyzkoušejte například antiseptické, antifungální a antibakteriální směsi bylinek jako
je máta, šalvěj, borovice či tea tree, které
seženete i ve formě přírodních sprejů.
Pokud se však toto onemocnění u vás
projevuje opakovaně, rozhodně nepodceňujte návštěvu lékaře, který vám předepíše vhodné léky.
Důležité je zahájit léčbu včas, protože
neléčené mykózy se velmi rychle šíří a mohou způsobit řadu nepříjemností také na
dalších částech těla. Kamila Hudečková
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Připravte se na zdravý pohyb

Vysedávání
u televize
a počítače nebo
listování v mobilu
nám příliš fyzické
kondice nepřineslo
a tak blížící se léto
a uvolnění omezení
nám dovoluje
posílit svaly
v přírodě.

Najednou však zjistíme,
že jsme zanedbali starost
o nohy, které mají podat
výkon. Při větrání sice již tolik
nezapáchají, ale při zátěži
ztvrdlá kůže na patách praská
až do krve, meziprstí se drolí
jako sýr, zahnědlé nehty na
palcích zesilují a od lůžka je
nadzvedává pěnovitá hmota
tak, že při běhu mačkají na
botu a bolí.
Jak nohám pomoci?
Použijte chytrou houbu
a zbavte se plísní. Mikroorga-

nizmus Pythium oligandrum
obsažený v přípravcích vysává plísně, kvasinky a potlačuje růst bakterií. Neprodukuje
antibiotika a živý se pouze
plísněmi. Proto je nazýván
„Chytrá houba“ a v současnosti je považován za nejbezpečnější řešení pro odstraňování plísní.

Dnes jsou v lékárnách k dispozici přípravky pro péči
o nohy - BIODEUR 3x1g,
CHYTRÁ HOUBA PYTHIE BIODEUR NAIL, CHYTRÁ HOUBA
PYTHIE BIODEUR PREVENT
a CHYTRÁ HOUBA PYTHIE
BIODEUR PREVENT FOOT
POWDER. CHYTRÁ HOUBA
PYTHIE BIO BIODEUR je certiﬁkovaný bioprodukt.
Chytrou houbu používáme
na místa, kde nás trápí plísně
nebo kvasinky. Můžeme s ní
odstranit i zkažený dech ústní
vodou BIO PLUS nebo CHYTRÁ HOUBA PYTHIE BIO PLUS.
Kvasinky se množí ve vlhku
a teple, což může být i riziko při koupání, kdy zůstává-

me v mokrých plavkách. Ale
i tady je možné použít pro
intimní hygienu a místa náchylná k výskytu kvasinek
Chytrou houbu v přípravku
FEEL FRESH.
Pythium oligandrum ke svému hodování na plísních
produkuje enzymy, které rozkládají buněčné stěny plísní.
Zároveň výzkum potvrdil, že
blahodárně působí na pokožku, která je náchylná k lupénce
nebo atopickému

ekzému. Enzymy zklidňují pokožku i na místech, kde se vyskytují opruzeniny a to nejen
u dětí. Chytrou houbu oceňují i diabetici, zvláště při suché
kůži, která má větší sklony
k výskytu plísní. Pro suchou
pokožku se sklonem k lupénce a atopickému ekzému doporučujeme přípravky BIODELTA, BIOGAMA a PYTHIE
BIOGAMA JEMNÁ MAST.

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.

Dáváte si nohu
přes nohu?
Škodíte žílám

ČR | Křečové žíly je potřeba léčit hned od
prvních příznaků, protože kromě estetického hlediska jsou zdravotní hrozbou. „V pokročilém stadiu mohou pacienta omezovat
a stát se příčinou dalších závažných onemocnění. Třeba chronické žilní nedostatečnosti, trombózy či onemocnění lymfatického systému,“ vysvětluje Jaroslav Kliment,
cévní chirurg z Lékařského domu Praha 7.
Příčin vzniku varixů může být několik –
nedostatek pohybu, kouření, obezita, dávání nohy přes nohu, nošení podpatků nebo
příliš upnutého oblečení. Ale mohou to být
i hormonální změny, těhotenství, genetické
dispozice, dlouhé stání, chronická zácpa
nebo i zvýšená srážlivost krve. Vinou narušení zpětného toku krve směrem k srdci se
z běžné žíly udělá křečová. Prvními projevy je pocit těžkých a unavených nohou,
otok, brnění nebo až bolest nohou, která se
zhoršuje nejvíce večer a v letních měsících.
Zmírnění problémů přinese zvednutí nohou do zvýšené polohy, chlad a komprese.
„Zpočátku se varixy léčí konzervativně
pomocí kompresních punčoch a léků.

Křečové žíly se dají považovat za civilizační nemoc – postihují až 60 procent populace.
Nejčastěji se vyskytují na dolních končetinách, a to v celém rozsahu – od třísel až
po kotníky.
■ U žen se někdy objevují i v oblasti malé pánve. Zpravidla nepůsobí žádné potíže,
někdy je ale doprovázejí nespecifické bolesti.
■ Hlavním faktorem vzniku varixů je vrozená dispozice. Pokud mají oba rodiče křečové
žíly, mají potomci až 90procentní pravděpodobnost rozvoje stejného onemocnění.
■
■

Dále se přistupuje také k chirurgické léčbě, kdy se odstraňuje postižený úsek hlavního povrchového žilního kmene,“ říká
Kliment. Ale jsou tu i moderní metody léčby, které jsou šetrnější a mnohdy i s lepšími výsledky. „V dnešní době se nutně nemusíte trápit bolestivostí a dlouhou rekonvalescencí po operačním, chirurgickém řešení, protože existují miniinvazivní, efektivní zákroky. Například technika laserové ablace žil, která probíhá za pomoci ultrazvuku. Další variantou jsou radiofrekvenční moderní zákroky či nejnovější metoda uzavření žíly pomocí biologického lepidla, anebo například sklerotizace, jejíž
podstatou je aplikace sklerotizační látky
do křečové žíly, která žílu uzavře a ona se
časem vstřebá,“ vysvětluje lékař Tomáš
Kneifl z Perfect Clinic.

Pomůže chůze i koupele
Každopádně pokud máte sklony ke křečovým žílám, neseďte dlouho v jedné pozici.
A pokud již máte sedavé zaměstnání, tak
často protahujte nohy. Ideální je si dělat
každé dvě hodiny krátké procházky.
Křečovým žilám také nedělá dobře horká voda, naopak jsou lepší chladivé zábaly či koupele. Také není vhodné často nosit příliš těsné oblečení. „Výběr bot by
měl být také důležitý. Nejsou vhodné vysoké podpatky ani boty bez podrážky,
jako jsou baleríny. Ideální výška podpatku je tři centimetry,“ doplňuje cévní chirurg Kneifl.
Kamila Hudečková

Nový přípravek s patentovanou technologií
Chladivá pěna ve spreji s efektem
mikromasáže
Sprej můžete aplikovat kdekoliv,
i přes punčochy
Úlevu pocítíte ihned
* Sprej vždy aplikujte dnem vzhůru – tryskou blíže k zemi.
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Za unavené a bolavé nohy
někdy nemůže únava či
přetížení, ale křečové žíly.
Varixy, jak se též nazývají,
patří k častým žilním
onemocněním a trápí
až polovinu Čechů.

Co možná nevíte

www.diozzspray.cz
Diozzspray je kosmetický přípravek
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BOLAVÉ, OTEKLÉ
NEBO TĚŽKÉ NOHY?

www.diozen.cz

Únavné cesty autem, dlouhé stání nebo naopak
sedavé zaměstnání často vedou ke vzniku křečových žil.
DIOZEN® je volně prodejný lék, který pomáhá
udržet vaše cévy pevné, pružné a plné života.

PEČUJTE O SVÉ ŽÍLY AKTIVNĚ UŽ DNES.

Pro p

Diozen® je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diosminum micronisatum.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Zentiva, k.s., marketingové oddělení, U kabelovny 130
102 37 Praha 10, tel.: (+420) 267 241 111, www.zentiva.cz

ružné žíly
p
a
é
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ID6804/2020/04

D I O S M I N U M M I C R O N I S AT U M

18 29. května 2020

Česká republika

Štíty a zástěry

Grilovací speciál: pořad Prostřeno! na jihu Moravy
ČR | Prostřeno! coby grilovací výzva s
ochrannými pomůckami kvůli koronaviru čeká diváky televize Prima. V pondělí skládá reparát Sára (25 let). V soutěži
už jednou byla, ale nevyhrála. Zadaří se
jí tentokrát? Soupeře přivítá na chatě,
kde jim připraví dýňovou polévku, grilovanou tortillu či maso s rýží.
Zbyněk (35) pracuje jako „burgrař“.
Na krásné chatičce s bazénem nachystá
grilovaný chřest ve slanině s česnekem,
vřesovickou krkovičku či ananas na grilu. Hosté docela ocení, že nemá polévku, protože její konzumace je ve štítu
velmi komplikovaná.
Lakýrník Petr (42) ve středu vsadí na
plněný sýr na grilu, obloženou fošnu,
vepřovou panenku a nepečený dezert.
Zatímco nad panenkou se budou soupeři rozplývat, dezert podrobí kritice.
Barmanka Michaela (29) ve čtvrtek
uvaří u maminky v domě s nádherným
výhledem. Ugriluje marinované krevety, vepřovou panenku a smetanové pokušení s lesním ovocem. A je fakt, že o
infarktové okamžiky nebude nouze.

Lukáš (31) pozve soupeře do domečku, kde žije s přítelem. Sází na hovězí
steak s grilovanou zeleninou, jako předkrm podává plněné cukety na grilu. Jak
zaboduje se svým dezertem, který nazval malinový orgasmus?
Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17:50 hodin.
(kot)

Při grilovacím speciálu v Jihomoravském kraji se soutěžící museli před koronavirem ukrývat za ochrannými štíty.
FOTO | FTV PRIMA
mačkáme vidličkou, zamícháme pomazánkové máslo, přidáme najemno nakrájenou papriku. Plněné žampiony: Žampiony oloupeme, vyjmeme nožičku. Plníme nivou a grilujeme.

Obložená fošna: škvarková a tvarůžková pomazánka, plněné žampiony,
domácí uzené
Ingredience: 200 g
škvarků, 1 jarní cibulka, 1 balíček tvarůžků, 1 pomazánkové
máslo, 1/2 červené papriky, 1 vanička žampionů, niva, okurky, sůl, pepř. Postup – škvarková pomazánka: 3/4 škvarků pomeleme, zbytek rozdrtíme vidličkou, zamícháme,
přidáme bílou část jarní cibulky, nakrájíme nadrobno okurky, osolíme, opepříme dle chuti. Mažeme na chleba, posypeme zelenou částí cibulky. Tvarůžková pomazánka: Balení tvarůžků roz-

Marinované grilované krevety na salátovém lůžku s domácí bagetkou
Ingredience: 1 balení krevet, 0,1 dcl
olivového oleje,
1/2 čajové lžičky
chilli, 1 citron,
3 snítky koriandru, 1 šalotka, 5 stroužků
česneku, 2 dcl bílého vína, máslo, petržel, sušený zázvor, hladká mouka, sušené droždí, sůl, pepř. Domácí bageta:
2,5 hrnku hladké mouky, 1 sáček suše-

ného droždí, 1 čajová lžička soli. Postup: Krevety naložíme do připravené
marinády z 0,1 dcl olivového oleje,
3 stroužků česneku, půl čajové lžičky
chilli, 3 snítek čerstvého nasekaného koriandru, špetky soli, špetky pepře, 1/3 citronové šťávy a špetky sušeného zázvoru. Na másle orestujeme 1 šalotku nakrájenou najemno, zalijeme zhruba 2 dcl bílého vína a necháme zredukovat, poté
přidáme 2 stroužky česneku, špetku chilli, špetku soli a nasekanou čerstvou petržel. Pečivo připravíme z 2,5 hrnku hladké mouky, lžičky soli, sáčku sušeného
droždí – zalijeme vlažnou vodou a necháme vykynout. Poté vytvarujeme
bagetky, potřeme vejcem a pečeme na
220 °C asi 15 minut.

INZERCE

Vedoucí autodopravy a údržby Odbor
vnitřní správy, SŠ vzdělání technického
směru, uživatelská znalost práce na PC MS
Office, Outlook, Internet, praxe na podobné
pozici výhodou, ŘP sk. B, vyhláška 50/78
Sb., manuální zručnost, spolehlivost a
pečlivost. Tel.: 283 091 201, Email:
choteborovam@praha9.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/SWXYMU

Řemesla, výroba

Městská č ást
Praha 9

Zástupce vedoucího výroby

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Svářeč Prostějov

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Obsluha CNC

20 000 - 24 000 Kč / měsíc

CNC obráběč

20 000 - 24 000 Kč / měsíc

CNC b áběč
Více na www.jobdnes.cz

20 000 30 000 Kč /

ě í

Bezpečnost, ostraha

Stavebnictví, projekce, architektura

Pracovník ostrahy - OZP - brno (Honeywell)

Projektant v oboru dopravní stavby - absolvent

30 000 - 28 000 Kč / měsíc

Pracovník ostrahy - OZP - Hlubočky

Silniční projektant junior

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Vrátný/á - OZP - Planá nad Lužnicí
Manažer bezpečnosti

50 000 - 56 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Rozpočtář pozemních staveb

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Rozpočtář staveb – TZB

Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2
Jana Vaita, Kladno - Modrava

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 30. května 2020

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

8.00 O podivném draku na kamenné hůrce
8.50 Neobyčejné životy 9.45 Gejzír 10.15
Durrellovi III (3/8) 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Chytrá princezna 14.15 Putování po
Blažených ostrovech 15.30 Konec agenta W4C
prostřednictvím psa pana Foustky 17.00 Konec
velkých prázdnin (2/6) 18.05 Máme na to 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

7.40 Kačeří příběhy (55, 56) 8.25 Krok za krokem II (8, 9) 9.10 SuperStar 12.00 Koření
12.50 Volejte Novu 13.20 Rady ptáka
Loskutáka 14.10 Tipy ptáka Loskutáka 14.25
Výměna manželek IX 15.40 Au Pair aneb
Slečna na hlídání 17.25 Návrh 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 X-Men (12) 6.55 Ninjago VIII (1) 7.15
Bolek a Lolek vyrážejí do světa 7.30 M.A.S.H
(168) 8.05 M.A.S.H (169) 8.35 M.A.S.H (170)
9.05 Autosalon.tv 10.15 Prima Partička 11.20
Máme rádi Česko 13.00 Vraždy v Brokenwoodu II (3) 15.10 Velká svatba. Komedie
(USA, 2013). Hrají: A. Seyfried, R. De Niro,
D. Keatonová, S. Sarandonová 16.55 Půl domu
bez ženicha. Komedie (ČR, 1980). Hrají:
V. Menšík, D. Medřická, V. Freimanová, J. Somr
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.55 SHOWTIME

6.00 Umění je cool 7.10 13. okrsek (10) 8.00
Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (24) 8.50 To
nejlepší z Top Gearu 9.55 Pevnost Boyard (1)
12.00 Re-play 12.30 COOL e-sport 12.55
Futurama (8) 13.25 Simpsonovi XXI (2-4) 14.45
Simpsonovi XXI (5) 15.15 Futurama (9) 15.45 Star
Trek: Do neznáma 18.15 Simpsonovi XXI (6-9)
20.00 Robin Hood 22.20 Krvavý písek 0.15 Pod
černou vlajkou IV (4)

20.05 Sedmdesát smíchů Karla Šípa
Velký zábavní pořad. Účinkují:
J. Bohdalová, J. Uhlíř, B. Polívka
21.30 Pane, vy jste vdova!
Komedie (ČR, 1970). Hrají
I. Janžurová, J. Sovák,
O. Schoberová, F. Filipovský,
E. Cupák. Režie V. Vorlíček
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.10 Detektiv Endeavour Morse IV
Zmizelý. Seriál (VB, 2016)
0.40 Banánové rybičky
Hosté: H. Gregorová a M. Zounar
1.15
Přes nový práh
1.35 Bydlení je hra
2.00 Chalupa je hra
2.25 Sama doma
3.55 Pod pokličkou
4.20 Kuchařská pohotovost
4.45 Zahrada je hra
5.10 Rajské zahrady
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.15 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Policisté

v akci 7.00 Policisté v akci 8.00 Na chalupě 9.05
Nové bydlení 10.15 Muž na radnici (8) 11.50 Dnes
v jednom domě (6) 13.55 V sedmém nebi 16.25
30 případů majora Zemana (13) 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.25 Dnes v jednom
domě (7) 22.25 O zvířatech a lidech (9) 23.30
O zvířatech a lidech (10) 0.30 Za sklem (7)

NEDĚLE 5.10 Noviny 5.50 Krimi 6.15 Noviny

6.55 Policisté v akci 8.55 Policisté v akci 9.50
Soudní síň – cz 10.45 Soudní síň – cz 11.30 Jsem
máma (13) 12.25 Dnes v jednom domě (7) 14.25
Čas lásky a naděje 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.25
V sedmém nebi 22.20 Jsem máma (14) 23.15
Všechno, co mám rád 0.45 Záchranáři v akci

PONDĚLÍ 5.10 Krimi 5.35 Noviny TV JOJ 6.15

RANNÍ Noviny 8.40 Soudní síň 9.45 Soudní síň
10.55 Policisté v akci 11.55 Záchranáři v akci 12.50
Dědictví (21) 13.50 Soudní síň 15.55 Soudní síň
16.50 Policisté v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny TV JOJ 20.25 Čas lásky a naděje
22.50 Dr. Ludsky (6) 0.00 Policisté v akci

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ SCI-FI

20.20 Jurský svět
Akční sci-fi (USA, 2015)
22.25 Van Helsing
Fantasy (USA, 2004).
0.45 Návrh
Komedie (USA, 2009)
2.35 Kriminálka Anděl (13)
3.55 Život ve hvězdách
4.25 Rady ptáka Loskutáka

ÚTERÝ 8.40 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Záchranáři v akci 12.40 Dědictví (22) 13.40
Dr. Ludsky (6) 14.50 Soudní síň 17.00 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
TV JOJ 20.25 Za sklem (8) 21.50 Dr. Ludsky (7)
23.00 Soudní síň – cz 23.55 Policisté v akci
STŘEDA 8.40 Soudní síň 9.50 Soudní síň

10.50 Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.40
Dědictví (23) 13.40 Dr. Ludsky (7) 14.50 Soudní
síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny TV JOJ 20.25 Muž na radnici
(9) 21.55 Údolí včel 0.00 Policisté v akci

ČTVRTEK 8.40 Soudní síň 9.45 Soudní síň
10.50 Policisté v akci 11.50 Dědictví (24) 12.50
Údolí včel 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny TV
JOJ 20.25 30 případů majora Zemana (14) 22.05
Džusový román 23.45 Policisté v akci
PÁTEK 8.40 Soudní síň 9.50 Soudní síň 10.55

Policisté v akci 12.00 Dědictví (25) 13.00 Džusový
román 14.40 Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny TV JOJ 20.25 Dnes v jednom domě (8)
22.05 Ďábelské líbánky 0.00 Policisté v akci

20.05 Počasí
20.15 Temný Kraj (10)
Jezinky (2/2). Krimiseriál (ČR,
2016). Hrají L. Vaculík, K. Nováková, J. Teplý, K. Zima
21.45 Na samotě u lesa
Komedie (ČR, 1976). Hrají
J. Kemr, Z. Svěrák, D. Kolářová,
L. Smoljak, N. Urbánková.
Režie J. Menzel
23.25 Cizinec ve vlaku
Akční film (USA, 2018). Hrají
L. Neeson, V. Farmigová,
P. Wilson. Režie J. Collet-Serra
1.40 Odpočet smrti
Mysteriózní thriller
(USA/Kan./Fr., 2012). Hrají
J. Cusack, J. Carpenterová,
D. Roberts, M. Whitmanová.
Režie M. O’Neill
3.25 Ano, šéfe!
Uvádí Zdeněk Pohlreich
4.30 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 6.30 Úžasňákov 7.00 Teleshopping

7.20 Labyrinty vášně 8.20 Labyrinty vášně 9.20
Stefanie 10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping
11.10 Luxus store 14.35 Paní domu 15.15 Pralinky
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka
18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55 Top
Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping

7.20 Labyrinty vášně 8.20 Labyrinty vášně 9.20
Stefanie 10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping
11.10 Luxus store 14.35 Úžasňákov 15.15 Pralinky
15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl
17.55 Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55
Nespoutaný anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55
Námořní hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 6.40 Pohodové zprávy 7.20
Labyrinty vášně 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové
zprávy 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55
Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Námořní
hlídka 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.20 Annapolis 8.10 Čarovné střevíce 9.20 Můj
přítel Monk V (4, 5) 10.55 Zbožňuju prachy!, komedie (USA, 2006) 13.05 Rivalové, komedie (USA,
1996) 14.45 Legenda o sovích strážcích, animovaný film (USA/Austr., 2010) 16.25 Beethoven 3,
komedie (USA, 2000) 18.10 Thor: Temný svět,
akční film (USA, 2013) 20.00 Letadla, animovaný
film (USA, 2013) 21.40 Zodiac, thriller (USA, 2007)
0.30 Týden bez závazků, komedie (USA, 2011)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.10 Super Wings II (2)
7.25 X-Men (11) 7.45 Super Wings II (3) 8.00
Námořní vyšetřovací služba IV (20, 21) 9.35
Hvězdná brána: třetí říše 11.30 Podzim v New
Yorku 13.35 Ve jménu krále 2 15.25 Povolení zabíjet, akční film 17.55 Italské námluvy, romantická
komedie (USA, 1994) 20.00 Jedna za všechny,
komedie (USA, 2014) 22.05 Kruhy, horor (USA,
2017) 23.55 Krvavý písek, thriller (Fr., 2013)

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Paní domu 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové

zprávy 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55
Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Pralinky
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55

Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl
Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka
Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

16.55
18.55
19.55
22.55

ČÍSLO 315

neděle 31. května 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.15
16.05
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.40
22.09
22.10
23.40
1.10
2.05

Zajímavosti z regionů 6.25 Nevěsta
6.50 Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky 8.15 Úsměvy
Karla Šípa 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv 11.05 Náhrdelník (9/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Křesadlo
Křišťálek meč
Doktor z vejminku (3/7)
Dívka na koštěti
Milí Bakaláři
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Uzly a pomeranče
Romant. drama (ČR/N/SR, 2019)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Pumpaři od Zlaté podkovy
Krimikomedie (ČR, 1978)
Detektiv Endeavour Morse IV
Bolkoviny
13. komnata Jany Fořtové

Nova
6.05
6.30
7.20
7.45
8.30
8.50
9.40
10.50
12.35
14.25
16.05
17.45
19.30
20.25
23.25
23.50
1.35
3.00
3.45
4.45

Oggy a Škodíci VII
Tlapková patrola III (12, 13)
Looney Tunes: Úžasná show (23)
Kačeří příběhy (57, 58)
Krok za krokem II (10)
Z pekla štěstí (5)
O statečném krejčíkovi
Bravo Girls: Všechno, nebo nic
Komedie (USA, 2006)
Můj přítel delfín 2
Rodinný film (USA, 2014)
Senzační prázdniny
Komedie (Fr./It., 1967)
Rodinka
Komedie (ČR, 2010)
Noc na Karlštejně
Muzikál (ČR, 1973)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Rodinka
Komedie (ČR, 2010)
Noc na Karlštejně
Muzikál (ČR, 1973)
Volejte Novu
O statečném krejčíkovi
Novashopping

Prima
6.15
6.40
7.05
7.35
8.05
9.20
9.50
11.00
11.50
12.45
13.10
13.50
14.55
16.30
18.55
19.55
20.05
20.15
22.25
0.55
3.05
4.50

Chlupatá rota (1)
Ninjago VIII (2)
M.A.S.H (170)
M.A.S.H (171)
Druhá světová válka:
Cena říše (1)
Prima SVĚT
Ano, šéfe!
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Na samotě u lesa
Filmová komedie (ČR, 1976)
Navždy spolu
Romantický film (USA, 2012)
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Léto s gentlemanem
Romantický film (ČR, 2018)
Trestanec
Thriller (USA, 2017)
Butch Cassidy a Sundance Kid
Western (USA, 1969)
Vraždy v Brokenwoodu II (3)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.40 Když muž miluje ženu 9.00 Beethoven 3
10.45 Au Pair aneb Slečna na hlídání 13.00
Legenda o sovích strážcích 14.40 Letadla 16.15
Sabrina, mladá čarodějnice 17.55 Jurský svět, akční
sci-fi (USA, 2015) 20.00 Matrix Revolutions, sci-fi
thriller (USA, 2003) 22.20 Nezvratný osud 5, horor
(Kan./USA, 2011) 0.00 Zodiac, thriller (USA, 2007)

Prima cool
6.00 Umění je cool 7.20 13. okrsek (11) 8.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (1) 9.00 To nejlepší z Top Gearu 10.10 Pevnost Boyard (2) 12.10
Prima Partička 13.15 Futurama (9) 13.40
Simpsonovi XXI (6-9) 15.35 Futurama (10) 15.55
Robin Hood 18.15 Simpsonovi XXI (10-13) 20.00
Transformers 23.00 Narcos: Mexiko (4) 0.00
Vikingové VI (4) 0.45 Pod černou vlajkou IV (5)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.10 Super Wings II (3)
8.20 X-Men (12) 8.45 Super Wings II (4) 9.00
Námořní vyšetřovací služba IV (21, 22) 10.35
Cyklostezka k lásce 12.20 Půl domu bez ženicha
14.00 Italské námluvy 16.10 Jedna za všechny
18.10 Mia a bílý lev 20.00 Duch, romantický film
(USA, 1990) 22.30 Odpočet smrti, thriller
(USA/Kan./Fr., 2012) 0.20 Trestanec, thriller (USA)

pondělí 1. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Všechnopárty 9.35 168
hodin 10.15 Dívka na koštěti.
Komedie (ČR, 1971) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 Sama doma
14.00 Intuice
14.15 Pane, vy jste vdova!
Komedie (ČR, 1970)
15.55 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování SAZKAmobil šance
20.10 Vraždy v kruhu
21.25 Láska v čase korony
21.45 Reportéři ČT
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Kriminalista III
23.30 Profesionálové
0.20 AZ-kvíz
0.55 Pod pokličkou

Nova
5.55
8.35
8.50
9.20
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
18.55
19.30
20.20
22.20
23.10
0.05
1.35
2.40
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (11)
Comeback
Policie Modrava (9)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (710)
Můj přítel Monk V (6, 7)
Dr. House V (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (12)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (76, 77)
Smrtonosná zbraň III (2)
Dr. House V (24)
Můj přítel Monk V (6, 7)
Smrtonosná zbraň III (2)
Střepiny
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.25
9.55
10.25
10.55
12.45
13.40
14.35
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.30
22.40
23.50
0.45
1.35
2.30
3.25
4.55

Chlupatá rota (2)
Nový den
M.A.S.H (171)
M.A.S.H (172)
M.A.S.H (173)
Láska, děti a velké srdce:
Nové cesty
Romantický film (N, 2008)
Walker,
Texas Ranger VII (7)
Poslední polda (13)
Policie Hamburk II (8)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Modrý kód (258)
Modrý kód (11)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VII (7)
Poslední polda (13)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.40 Zbožňuju prachy! 7.15 Herbie jede rallye 9.20
Bravo Girls: Všechno, nebo nic 11.40 Letadla 13.50
Jurský svět, akční sci-fi (USA, 2015) 16.00 Thor:
Temný svět, akční film (USA, 2013) 17.55 Návrh,
komedie (USA, 2009) 20.00 Ohnivý oceán, dobrodružný film (USA, 2004) 22.30 V domě, horor
(USA, 2016) 0.10 Van Helsing, fantasy (USA, 2004)

Prima cool
13.10 Futurama (10) 13.40 Simpsonovi XXI (10-13)
15.25 Re-play 15.55 Futurama (11) 16.20 Hvězdná
brána IV (10) 17.15 To nejlepší z Top Gearu 18.25
Simpsonovi XXI (14-17) 20.15 Život je hra II (5, 6)
20.50 Podivuhodná dobrodružství Vladimíra
Smolíka (6) 21.20 Teorie velkého třesku XII (8)
21.50 Partička 22.35 COOL e-sport 22.55
Americký chopper VI (1) 23.50 Partička

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.45 Super Wings II (4)
7.05 Chlupatá rota (1) 7.30 Super Wings II (5) 7.45
Námořní vyšetřovací služba IV (22) 8.30 Námořní
vyšetřovací služba IV (23) 9.25 Jeden a půl rytíře
11.30 Robin Hood 13.45 Mia a bílý lev 15.40
Transformers 18.20 Sestřička z hor: Zlomené srdce
20.00 Dámská jízda, komedie (USA, 2017) 22.00
Bez soucitu, akční film (Fr.) 23.45 Duch

úterý 2. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Doktor z vejminku (3/7) 10.30
Milí Bakaláři 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.35 Pumpaři od Zlaté podkovy
Krimikomedie (ČR, 1978)
16.05 To je vražda, napsala X
16.50 Menu pro Emu
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Citlivá místa
Drama (ČR, 1987)
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Případy detektiva Murdocha XII
23.15 Kriminalista III
0.20 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.40
8.55
9.25
10.00
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.20
18.50
19.30
20.20
21.25
22.25
23.15
0.10
1.40
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (12)
Comeback
Specialisté (76)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (711)
Můj přítel Monk V (8, 9)
Dr. House VI (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (13)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (1)
Víkend
Smrtonosná zbraň III (3)
Dr. House VI (1)
Můj přítel Monk V (8, 9)
Smrtonosná zbraň III (3)
Krok za krokem II (12)

Prima
6.15
7.00
9.25
9.55
10.25
10.55
12.45
13.40
14.35
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.35
22.35
23.35
0.30
1.25
2.15
3.10
4.40

Chlupatá rota (3)
Nový den
M.A.S.H (173)
M.A.S.H (174)
M.A.S.H (175)
Láska, děti
a kouzlo Afriky
Romantický film (N, 2009)
Walker,
Texas Ranger VII (8)
Poslední polda II (1)
Policie Hamburk II (9)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Slunečná (32)
7 pádů Honzy Dědka
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VII (8)
Poslední polda II (1)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.00 Beethoven 3 7.45 Můj přítel Monk V (6, 7)
9.25 O statečném krejčíkovi 11.10 Můj přítel delfín 2
3.35 Senzační prázdniny 15.15 Ohnivý oceán,
dobrodružný film (USA, 2004) 17.45 Van Helsing,
dobrodružné fantasy (USA, 2004) 20.00 Spy
Game, akční thriller (USA/N/Fr./Jap., 2001) 22.25
Havana, drama (USA, 1990)

Prima cool
12.10 Život je hra II (5, 6) 12.45 Podivuhodná
dobrodružství Vladimíra Smolíka (6) 13.15
Futurama (11) 13.45 Simpsonovi XXI (14-17) 15.30
Teorie velkého třesku XII (8) 15.55 Futurama (12)
16.20 Hvězdná brána IV (11) 17.15 Top Gear:
Olympijský speciál 18.25 Simpsonovi XXI (18-21)
20.15 Teorie velkého třesku XII (9-11) 21.30 Partička
22.20 Americký chopper VI (2) 23.15 Partička

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.50 Super Wings II (5)
8.05 Chlupatá rota (2) 8.30 Super Wings II (6)
8.45 Námořní vyšetřovací služba IV (23, 24) 10.25
Jeden a půl rytíře 12.30 Wilson 14.20 Sestřička
z hor: Zlomené srdce 16.15 Dámská jízda 17.50 Ve
službách krále 20.00 USS Indianapolis: Boj o přežití, válečný film (USA, 2016) 22.20 Vymítání Molly
Hartleyové, horor (USA, 2015) 0.15 Bez soucitu

středa 3. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi III (3/8) 9.50
To je vražda, napsala X 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 Sama doma
14.00 Menu pro Emu
14.20 Trumfy Miroslava Donutila
15.15 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (22/22)
21.15 Ani ve snu!
Romant. film (ČR/SR/Bulh., 2016)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Přítelkyně z domu smutku (2/4)
Andy. Drama (ČR, 1992)
23.45 Citlivá místa
Drama (ČR, 1987)
1.15
Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.35
8.50
9.20
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.20
18.50
19.30
20.20
21.35
22.30
23.50
0.40
2.25
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (13)
Comeback
Kriminálka Anděl II (1)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (712)
Můj přítel Monk V (10, 11)
Dr. House VI (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (14)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Nova je s vámi
Výměna manželek IX
Dr. House VI (2)
Můj přítel Monk V (10, 11)
Krok za krokem II (13)
Co na to Češi

Prima
7.00
9.25
9.55
10.25
10.55
12.45
13.40
14.35
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.35
22.35
23.55
0.45
1.35
2.30
3.25
4.55

Nový den
M.A.S.H (175)
M.A.S.H (176)
M.A.S.H (177)
Láska, děti
a rodinné štěstí
Romantický film (N, 2010)
Walker,
Texas Ranger VII (9)
Poslední polda II (2)
Policie Hamburk II (10)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Modrý kód (259)
Show Jana Krause
Temný Kraj (10)
Policie v akci
Policie v akci
Walker,
Texas Ranger VII (9)
Poslední polda II (2)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.20 Senzační prázdniny 7.55 Můj přítel Monk V (8,
9) 9.35 Sabrina, mladá čarodějnice 11.50 Ohnivý
oceán 14.50 Au Pair aneb Slečna na hlídání 16.35
Noc na Karlštejně, muzikál (ČR, 1973) 18.20
Rodinka, komedie (ČR, 2010) 20.00 Osudové léto
2, dobrodružný film (USA/JAR, 2011) 22.10 Týpci
a zbraně, komedie (USA, 2016) 0.15 Spy Game, akční

Prima cool
13.15 Futurama (12) 13.45 Simpsonovi XXI (18-21)
15.30 Teorie velkého třesku XII (11) 15.55 Futurama
(13) 16.15 Hvězdná brána IV (12) 17.10 Top Gear:
Botswanský speciál 18.25 Simpsonovi XXI (22, 23)
19.20 Simpsonovi XXII (1, 2) 20.15 Prima Partička
21.15 Teorie velkého třesku XII (12) 21.40 Star Trek:
Discovery (10) 22.40 Americký chopper VI (3) 23.40
Prima Partička 0.40 Killjoys: Vesmírní lovci IV (4)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.25 Super Wings II (6)
7.40 Chlupatá rota (3) 8.05 Super Wings II (7) 8.20
Námořní vyšetřovací služba IV (24) 9.10 Námořní
vyšetřovací služba V (1) 10.00 Snila jsem o Africe
12.10 Půl domu bez ženicha 13.55 Ve službách krále
15.55 Cizinec ve vlaku 17.55 Drahoušek k zakousnutí 20.00 Devátý život Louise Draxe 22.10 Vetřelec
vs. Predátor 23.50 Vymítání Molly Hartleyové

čtvrtek 4. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
10.30 Osvětová přednáška v Suché
Vrbici. Komedie (ČR, 1992) 11.00
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (3/8)
14.45 13. komnata Václava Hybše
15.15 To je vražda, napsala X
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Kriminalista IV
23.35 Případy detektiva Murdocha XII
0.20 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera
1.20 Zahrada je hra

Nova
5.55
8.30
8.45
9.15
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
18.55
19.30
20.20
21.25
22.00
22.50
23.45
1.15
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (14)
Comeback
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (713)
Můj přítel Monk V (12, 13)
Dr. House VI (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (15)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (2)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň III (4)
Dr. House VI (3)
Můj přítel Monk V (12, 13)
Smrtonosná zbraň III (4)
Specialisté (77)

Prima
6.15
7.00
9.25
9.55
10.25
10.55
12.45
13.40
14.35
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.30
22.30
23.30
0.25
1.20
2.15
3.05
4.35

Chlupatá rota (5)
Nový den
M.A.S.H (177)
M.A.S.H (178)
M.A.S.H (179)
Láska, děti
a kouzlo domova
Romantický film (N, 2011)
Walker,
Texas Ranger VII (10)
Poslední polda II (3)
Policie Hamburk II (11)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Vinaři (11)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VII (10)
Poslední polda II (3)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.05 Bravo Girls: Všechno, nebo nic 6.50 Můj přítel
delfín 2 8.40 Můj přítel Monk V (10, 11) 10.55 Nahlas
a naplno 13.40 Rodinka, komedie 15.25 Osudové
léto 2, dobrodružný film (USA/JAR, 2011) 17.35
Blízká setkání třetího druhu, sci-fi (USA, 1977)
20.00 První rána, akční film (USA, 1996) 21.35 Mys
hrůzy, thriller (USA, 1991) 23.55 Týpci a zbraně

Prima cool
11.15 Hvězdná brána IV (12) 12.10 Star Trek: Discovery
(10) 13.15 Futurama (13) 13.45 Simpsonovi XXI (22,
23) 14.40 Simpsonovi XXII (1, 2) 15.30 Teorie velkého třesku XII (12) 15.55 Futurama II (1) 16.20 Hvězdná
brána IV (13) 17.15 Top Gear: Polární speciál 18.25
Simpsonovi XXII (3-6) 20.15 Autosalon.tv 21.30
Teorie velkého třesku XII (13) 22.00 Přímý kontakt
23.50 Americký chopper VI (4)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.00 Super Wings II (7)
8.15 Chlupatá rota (4) 8.40 Super Wings II (8) 8.55
Námořní vyšetřovací služba V (1, 2) 10.35 Smrtelná
spravedlnost 12.20 Snila jsem o Africe 14.30
Drahoušek k zakousnutí 16.30 Princ a já: Královské
líbánky 18.20 Svatební zvony 20.00 Adéla ještě
nevečeřela, komedie (ČR, 1977) 22.10 Samec,
komedie (USA, 2009) 23.55 Vetřelec vs. Predátor

pátek 5. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
10.35 Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy
12.30 Sama doma
14.00 Světlonoš
Komedie (ČR, 1985)
14.30 Reportéři ČT
15.15 Cestománie
15.40 Příběhy slavných...
Ladislav Smoljak
16.40 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
20.10 Princezna ze mlejna
Pohádka (ČR, 1994)
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Profesionálové
23.45 Kriminalista IV
0.45 AZ-kvíz
1.10 Objektiv
1.40 Rajské zahrady II

Nova
5.55
8.35
8.55
9.25
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.20
18.55
19.30
20.20
21.25
23.50
0.45
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (15)
Comeback
Kriminálka Anděl II (2)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (714)
Můj přítel Monk V (14, 15)
Dr. House VI (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (16)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (10)
Captain America:
Návrat prvního Avengera
Akční film (USA, 2014)
Dr. House VI (4)
Můj přítel Monk V (14, 15)
Krok za krokem II (14)

Prima
6.15
7.00
9.25
9.55
10.25
10.55
12.45
13.40
14.35
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.55
0.05
0.55
1.50
2.45
3.35
5.05

Chlupatá rota (6)
Nový den
M.A.S.H (179)
M.A.S.H (180)
M.A.S.H (181)
Láska, děti
a touha v srdci
Romantický film (N, 2011)
Walker,
Texas Ranger VII (11)
Poslední polda II (4)
Policie Hamburk II (12)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Máme rádi Česko
Nelítostný Parker
Thriller (USA, 2013)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VII (11)
Poslední polda II (4)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.30 Blízká setkání třetího druhu 8.00 Můj přítel
Monk V (12, 13) 9.40 Lego: Liga spravedlivých vs.
Legie zkázy 11.40 Osudové léto 2 14.15 Jersey Boys
16.45 První rána 18.15 Major Payne, dobrodružná
komedie 20.00 Není král jako král, animovaný film
(USA, 2000) 21.20 Tango a Cash, akční komedie
(USA, 1989) 23.10 Mys hrůzy, thriller (USA, 1991)

Prima cool
9.15 Top Gear: Polární speciál 10.20 Hvězdná brána
IV (13) 11.15 Autosalon.tv 12.25 Futurama II (1) 12.55
Simpsonovi XXII (3-6) 14.45 Teorie velkého třesku
XII (13) 15.10 Futurama II (2) 15.30 Hvězdná brána
IV (14) 16.30 Top Gear: Indický speciál 18.25
Simpsonovi XXII (7-10) 20.15 Zrození planety opic
22.20 Behemot: Bestie z podzemí 0.05 Americký
chopper VI (5) 1.00 Killjoys: Vesmírní lovci IV (6)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.50 Super Wings II (8)
8.05 Chlupatá rota (5) 8.30 Super Wings II (9)
8.45 Námořní vyšetřovací služba V (2) 9.30
Námořní vyšetřovací služba V (3) 10.25 Kuře s ouškama 12.45 Mia a bílý lev 14.35 Svatební zvony
16.20 Svatba vzhůru nohama 18.05 Agent Cody
Banks 20.00 Sedm statečných 22.30 Skautův průvodce zombie apokalypsou 0.20 Samec

NÁŠ REGION

KOMERČNÍ PREZENTACE HNUTÍ ANO 2011

„Z krize si odnáším hrdost vůči
českým učitelům a ředitelům“
Když se kvůli koronaviru
na dva měsíce uzavřely
školy, pro ministra
školství, mládeže
a tělovýchovy Roberta
Plagu nastala situace, jíž
nikdo z jeho předchůdců
nečelil. „Byla to výzva,
ale společně jsme to
zvládli,“ říká ministr.
Jaké je to být ministrem školství
v době, kdy děti a mládež do školy
nechodí a velká část výuky se řeší
z domova?
Nikdy jsem si nemyslel, že toto ve své
funkci zažiju. Byla to nová situace nejen pro mě, ale pro celý úřad. Doba po
11. březnu, kdy byly školy uzavřeny,
nás všechny postavila před řadu výzev.
Ministerstvo na to zareagovalo zřízením webu nadalku.msmt.cz, kde učitelé
mohli najít tipy a inspiraci, jak se dálkové výuky ujmout. Tento web se téměř
denně aktualizoval, dostávali jsme řadu
nabídek na jeho rozšíření, které jsme využili. Pevně věřím, že obsah tohoto webu s otevřením škol nezanikne, ale stane se nástrojem, který budou učitelé využívat například v případě dlouhodobé
nemoci některých žáků. Také jsme rozjeli spolupráci s Českou televizí na pořadu UčíTelka, na který mám také velmi
dobré ohlasy.
Návrat do škol po 11. a 25. květnu
vzbudil řadu emocí. Některé byly
pozitivní, některé negativní. Co na
to říkáte vy?
Předně je nutné si uvědomit, že jde
o zdraví dětí a mládeže. Ministerstvo
školství začalo velmi úzce komunikovat se speciálním týmem na ministerstvu zdravotnictví pod vedením epidemiologa Rastislava Maďara. Z této spolupráce vzešly manuály pro chod škol
po jejich otevření v jednotlivých rozvolňovacích vlnách. Ta snaha je jednoznačná – minimalizovat riziko nejen při docházce do školy, ale i při konání zkoušek, jako jsou maturity, závěrečné či přijímací zkoušky. Negativní reakce jsem
očekával, ale na druhou stranu mě velmi potěšily ty pozitivní. Manuály jsme
konzultovali s odborníky, řediteli škol
a školskými asociacemi. Nikdy jsem neřekl, že to bude jednoduché, ale vždy

padá jinak. Na adresu kritiků musím
říct, že až v posledních týdnech jsem
v plném rozsahu poznal trefnost přísloví, že po bitvě je každý generál. Je snadné říkat své názory a připomínky, pokud nemáte odpovědnost.
Jak jste několikrát řekl, resort čelil
také útokům z řad maturantů, kteří
chtěli, aby byla maturita udělena
úředně.
To je pravda. Osobně jsem dostal několik velmi nepříjemných výhrůžných
zpráv, které se dokonce dotýkaly i mé
rodiny, a musím říct, že toto je pro mne
velmi za hranou. Objevily se i vulgární
zprávy a pracovníky, kteří sloužili na
naší infolince, jsme museli dvakrát obměnit, protože už nebyli schopni čelit té
negaci a nadávkám, a to nejen ze strany
maturantů. Přesto každý z nich denně
vyřídil v průměru padesátku hovorů,
což platí pro celé období posledních
dvou měsíců. Abych byl spravedlivý,
dostal jsem také řadu pozitivních ohlasů a někteří maturanti se za své vrstevníky omlouvali a jejich jednání odsoudili.
Pozitivní ohlasy mám také ze škol, od
učitelů, ředitelů, ale i rodičů. Byla to
pro mě určitě velká motivace do další
práce a signál, že jdeme i v této nelehké
situaci správným směrem.

Jedenačtyřicetiletý vysokoškolský pedagog Robert Plaga je ministrem školství, mládeže a tělovýchovy od prosince 2017.
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
jsem také říkal, že tím primárním hlediskem pro nás byla proveditelnost na jednotlivých školách. Na rozdíl od manuálů, které jsme viděli v Rakousku či Německu, jsme dali našim ředitelům jistou
míru volnosti, aby mohli podmínky přizpůsobit na míru své škole, žákům a personálu. Každá škola je rozdílná, ať už co
do velikosti, tak struktury pedagogického sboru. Vznikl zajímavý kompromis
a chtěl bych velmi poděkovat týmu docenta Maďara za perfektní spolupráci.

cích zkoušek, tak hodnocení tohoto pololetí a v neposlední řadě také zákon,
aby mohly vysoké školy přizpůsobit termíny přijímacích zkoušek těm maturitním. Vyšli jsme tak vstříc maturantům,
aby měli dostatek času na přípravu a díky vyhlášce k hodnocení nemuseli být
ve stresu kvůli výsledkům z běžné výuky. Ministerstvo školství tedy od samého počátku jedná a hovoří konzistentně.
Pokud se v harmonogramu něco změnilo, šlo jen o detaily.

Objevily se také informace, že ministerstvo školství nekomunikuje a každý den říká něco jiného...
Toto bych chtěl důrazně odmítnout. Ministerstvo je ve svých vyjádřeních naprosto konzistentní. V úterý 14. dubna
jsme představili harmonogram rozvolňování ve školství, který stále držíme.
Připravili jsme také několik zákonů, kterými jsme na situaci reagovali. Ať už
jde o zákon týkající se maturit a přijíma-

A ta „nekomunikace“?
To musím také jednoznačně odmítnout.
Ministerstvo hned po začátku krize zřídilo speciální linky, e-mail, informovalo na webových stránkách i sociálních
sítích, v neposlední řadě byly všechny
informace také na našem webu v rubrice nejčastějších dotazů a také jsem vystupoval na tiskových konferencích
a v médiích. Vyřídili jsme mnoho tisíc
dotazů. Myslím si, že nekomunikace vy-

Co si z této krize jako ministr školství odnášíte do budoucna?
Každá zkušenost je dobrá, jak už jsem
řekl, nikdy jsem si nemyslel, že toto zažiju. Pokud bych měl říct, jakou zkušenost si odnáším, pak je to v prvé řadě hrdost vůči učitelům a učitelské profesi,
ale také ředitelům škol. Chtěl bych poděkovat pedagogům na všech úrovních,
počínaje mateřskými školami, přes ty
základní a střední, vyšší odborné i vysoké školy. Poděkování patří také nepedagogickým pracovníkům a všem, kteří se
dokázali přizpůsobit této mimořádné situaci. A díky patří samozřejmě i rodičům. Určitě bychom se měli všichni zamyslet nad tím, co si z této krizové situace odnést. V oblasti školství jsem rád,
že to byl impulz pro výuku na dálku
a rozvoj online nástrojů, které toto
umožňují. Troufám si tvrdit, že školství
po této krizi už nebude jako dřív. Otevřela se nám řada možností a věřím, že
na to budeme schopni navázat. Distanční nástroje se stanou pevnou součástí
vzdělávacího systému, čemuž je potřeba přizpůsobit také výuku na pedagogických fakultách. Tak, aby byl každý učitel schopen se takové formy kdykoli
v budoucnu ujmout.
(PR)
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Sezona jede bez audioprůvodců
Hrady, zámky a muzea
v kraji obnovují provoz,
ale návštěvníci musejí
dodržovat hygienická
opatření. Novinkou je
elektronické vstupné.
DALIBOR MAŇAS
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Klidnější prohlídky památek letos zaručí menší
skupinky návštěvníků. „Na otevření památek jsme se těšili. Hezké počasí na
hrady a zámky láká. V kraji jsou otevřeny hrad Hukvaldy, zámek Frýdek-Místek, Žerotínský zámek v Novém Jičíně
a Archeopark v Chotěbuzi,“ uvedl náměstek hejtmana Lukáš Curylo.
Provoz obnovila i Galerie výtvarného
umění v Ostravě a Kotulova dřevěnka
v Havířově, zámek Bruntál a Kosárna
v Karlovicích. „Na hradě Sovinci se obnoví provoz 9. června, 19. června bude
slavnostně otevřeno Muzeum Těšínska
v Českém Těšíně,“ uvedla mluvčí
hejtmanství Nikola Birklenová.

Sraz veteránů na nádvoří zámku v Bruntále.
Návštěvníci musejí dodržovat nařízená hygienická opatření. „Dostanou instrukce, u vstupu budou stojany s dezinfekcí, zrušen je provoz dotykových obrazovek pro návštěvníky, nebude možné používat interaktivní pomůcky ani
audioprůvodce,“ vyjmenoval Curylo.
Na hradě Hukvaldy začala sezona
před dvěma týdny a návštěvníci tam
jsou vzorní. „Lidé jsou na roušky i dez-

ILUSTR. FOTO | ZÁMEK BRUNTÁL

infekce zvyklí, nemají problém s dodržováním rozestupů. Při komentovaných
prohlídkách jsme snížili počet lidí ze
čtyřiceti na třicet. I když přišlo o víkendu 1 200 návštěvníků, nevznikaly problémy. Komentované prohlídky máme
třikrát za hodinu, takže šlo všechno
hladce,“ řekla kastelánka hradu Hukvaldy Barbora Kožušníková.
„V hradech a zámcích, kde by hrozilo

shlukování lidí, bude změněna kapacita. Například ve frýdeckém zámku byl
počet účastníků komentovaných prohlídek snížen ze 30 osob na třetinu. Návštěvníkům doporučujeme, aby si vstupenky koupili online. Vyhnou se čekání
na volná místa,“ vysvětlil Curylo a dodal, že online vstupné lidé najdou na
webových stránkách hradů a zámků. Nabízí je například zámek Kunín, Žerotínský zámek, frýdecký zámek, hrady
Hukvaldy a Sovinec, zámek Bruntál
a Kosárna v Karlovicích ve Slezsku.
Na mnoha památkových objektech
probíhaly stavební práce, uklízely se depozitáře či upravovaly interiéry. „V Muzeu Těšínska se dokončovaly expozice,
na Sovinci pokračovala rekonstrukce
lesnické školy, rekonstruovala se zbrojnice, modernizovalo se sociální zázemí,“ popsal náměstek.
Pokračovaly také práce na bruntálském zámku, kde bude v příštím měsíci
ukončena obnova saly terreny. „Galerie
výtvarného umění v Ostravě pokračuje
na opravě střechy a zámek Nová Horka
připravuje vnitřní prostory a expozice
pro otevření nové pobočky,“ uvedla
mluvčí.

INZERCE

Pobočka Ostrava
Zeyerova 4, 702 00 Moravská Ostrava
Tel.: 595 136 428-30, Fax : 595 136 431
Mobil : 603 957 962
e-mail : ostrava@hvp.cz, www.hvp.cz

Jsme tady pro vás!
Vaše Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.

• Pojištění odpovědnosti
z provozu mot. vozidla
• Pojištění domácnosti
• Pojištění úrazové
• Pojištění zemědělské
• Pojištění odpovědnosti za škody

• Pojištění motorových
vozidel
• Pojištění podnikatelů
• Pojištění obcí a měst
• Pojištění bytových družstev
• Pojištění staveb

HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
Investice mění tvář Havířova

Pohádková dovolená
v podhůří Jeseníků
V roubené chalupě Jeseníky si vychutnáte každou minutu.
Připravili jsme pro Vás zázemí pro zábavu i nerušený odpočinek.
Zaručeně vás potěší sauna, prostorná společenská místnost s kamny a venkovní posezení s grilem.
Překročte hranice všedních dní a zažijte nepoznané.

Havíříov, který slaví 65 let od svého založení, letos odstartoval několik velkých investic. Mezi těmi hlavními to je dlouho očekávaná
rekonstrukce přednádražního prostoru a na ni navazující oprava
historicky cenné nádražní haly v bruselském stylu, která byla
postavena v 60. letech. „Práce na přednádraží byly zahájeny
v únoru a dokončeny mají být přesně za rok. Cílem stavby je
vybudovat moderní přestupní terminál spojující různé druhy
dopravy a umožnit všem cestujícím komfortní, bezpečný
a bezbariérový přestup,“ uvedl primátor města Josef Bělica.

Na začátku tohoto roku začala také výměna 139 výtahů
v městských bytových domech, tato investice bude stát přibližně 180 milionů korun a hotova má být do pěti let. Ještě
letos se pak mohou občané těšit na opravené letní koupaliště, které nabídne nejen nová brouzdaliště, ale i zbrusu novou
vanu plaveckého bazénu.

Nejen o investicích města Havíříova a nové podobě nádraží se dočtete v příloze MF DNES, kt
k erá vyjde 10. září 2020

Tel. : 607 966 595 Email : almako@centrum.cz www.jesenikyroubenka.cz
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Vstup na hrady a zámky bude
Na severní Moravě
vzniká zajímavý projekt,
který prodlouží
turistickou sezonu do
konce října a naláká do
kraje více návštěvníků.

Moravskoslezský kraj plánuje i další
oživení cestovního ruchu. „Turismus
chceme podpořit kampaní Máme světový kraj. Hlavní myšlenkou je, že není
třeba cestovat po světě, když v kraji
máme místa, která konkurují těm světovým,“ popsal Krkoška.
Krkoška Českému rozhlasu Ostrava
prozradil, že dotace mohou získat krajské, národní, městské, ale i soukromé
atraktivity. „A bude jich víc jak šedesát,“ prozradil náměstek.

DALIBOR MAŇAS
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Na
hejtmanství se snaží oživit cestovní
ruch severní Moravy a Slezska, který
byl zastaven kvůli koronavirové pandemii. Několik desítek turistických atrakcí kraje tak bude v září a v říjnu přístupných zdarma.
„Na stole se nám objevila opravdu děsivá čísla. Podle propočtů by v kraji turisté v minulých dvou měsících v hotelech, penzionech nebo třeba kempech
utratili 1,2 miliardy korun. Veřejné rozpočty během března a dubna přišly asi
o 492 milionů. Také hrozí, že v kraji přijde o práci tři tisíce lidí, proto připravujeme program, který by mohl cestovnímu ruchu pomoci se s důsledky pande-

Výlet na kosárnu

Kosárnu ve Velkých Karlovicích koupilo v roce 1974 Okresní vlastivědné muzeum v Bruntále pro rekreaci svých zaměstnanců.
FOTO | MUZEUM BRUNTÁL
mie alespoň částečně vyrovnat,“ uvedl
hejtman kraje Ivo Vondrák. Podle něho
přijde kvůli uzavření hranic celý region
až o 400 tisíc zahraničních hostů, kteří
každoročně přijížděli.
Do připravovaného dotačního programu by se mohlo zapojit několik desítek
zájemců. „O dotaci se budou moci při-

hlásit hrady a zámky, galerie a další turistické atraktivity. Turisté, kteří je
v září a říjnu navštíví, budou mít vstupné zdarma. Věříme, že projekt do regionu naláká hosty, kteří se tu ubytují, budou chodit do restaurací a utratí nějaké
peníze,“ vysvětlil náměstek hejtmana
Jan Krkoška.

INZERCE

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ
TURISTICKÉ OBLASTI POODŘÍ
Poodří poskytuje ideální podmínky pro cykloturistiku, pohodovou pěší turistiku, je vyhledáván rybáři, ornitology
a hlavně milovníky přírody. Je ideálním místem pro rodiny
s dětmi, seniory. Tato oblast je protkána turistickými trasami, nachází se zde naučné stezky a cyklotrasy, významné
kulturní a technické památky a nedílnou součástí historie jsou významné osobnosti evropského i světového významu, kteří jsou spojeni s tímto regionem.
Více informací o této malebné krajině a jejich zajímavostech, pamětihodnostech
a významných osobnostech, ale také nabídku ubytování a stravování naleznete
na webových stránkách nebo je získáte při návštěvě turistických informačních
center v některé z obcí Regionu Poodří.
www.regionpoodri.cz

Jedním z oblíbených cílů výletníků je
objekt kosárny ve Velkých Karlovicích,
který byl postaven v roce 1600 a patřil
ke knížecí Horní hamerní huti. Po zrušení železáren dům koupil a zvětšil kosař
Jan Michal Hartel, který zde vyráběl
i drát a nářadí.
Kosárna potom postupně měnila své
majitele. V roce 1898 tento areál získal
mlynář Anton Frank, který jej dále pronajímal. Jeho rodina vlastnila velkokarlovickou kosárnu až do roku 1945, kdy
byla přidělena Josefu a Jarmile Pelánovým.

Za krásami našeho kraje
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v září a říjnu zadarmo
V roce 1974 areál koupilo Okresní
vlastivědné muzeum v Bruntále, které
jej hodlalo využívat pro rekreaci zaměstnanců. Vzniklo tam však muzeum venkovského bydlení a lesnictví. Expozici
bydlení tvoří výměnek v přízemí, kde
návštěvníci najdou ložnici a obývací pokoj, v patře pak byt lesníka s pracovnou, ložnicí, kuchyní a pokojem pro babičku. Lesnické expozice jsou umístěny
ve druhém patře objektu.
„Objekt bývalé kosárny v Karlovicích je z hlediska architektury tvarově
i dispozičně ojedinělý. Z areálu se dochoval zděný chlév a ke špýcharu byla
přistavena stodola, kde je expozice zemědělského nářadí a náčiní, a také bylinková půda. Součástí areálu je i zahrada,“ píše se na stránkách Muzea Bruntál.

Výlet na hrad
Hrad Sovinec, který patří pod správu
Muzea v Bruntále, založili bratři Pavel
a Vok z moravského rodu Hrutoviců
mezi léty 1329–1332. Na přelomu
14. a 15. století Vokův syn Pavlík ze Sovince vybudoval kolem hradního jádra
INZERCE

Hrad Sovinec byl založen v letech
1329–1332.
FOTO | MUZEUM BRUNTÁL
parkán a opevnil předhradí. Hrad se rozrostl zkraje 16. století, kdy přibylo nádvoří se dvěma paláci spojenými hrad-

bou, které ve 3. čtvrtině 16. století renesančně upravili páni z Boskovic.
V poslední čtvrtině 16. a na počátku
17. století byly na Sovinci postaveny objekty purkrabství a 3. hradní brány,
opevnění hradu vyztužila dělová bašta,
či opevnění výběžku nad údolím, zvaným Kočičí hlava.
„Od poloviny 17. století byl Sovinec
hlavní pevností řádu německých rytířů
na panstvích Bruntál a Sovinec,“ píše se
na stránkách Muzea Bruntál. Přestože
byl hrad postupně modernizován a dále
opevňován, neodolal náporu švédských
vojsk za třicetileté války. „Vojska pod
vedením Lennarta Torstenssona hrad
po úporných bojích ve dnech
16. 9. 1643 – 7. 10. 1643 dobyla a až do
roku 1650 držela.“
Význam hradu později klesal. Po požáru v roce 1784 byly věž a jižní palác
sníženy o patro. Na počátku 19. století
byl rozprodáván na stavební materiál.
Ve 40. letech 19. století byl před hradem
vystavěn kostel sv. Augustina, jehož
zvonicí se stala osmiboká dělová věž
hradu. Posledními stavebními úpravami
byl v roce 1904 hrad změněn na letní sídlo velmistra řádu německých rytířů.

Na farmě Almako
chovají a šlechtí
plemeno hereford

ALBRECHTICE | Farma Almako vznikla v roce 1993 v podhůří Jeseníků v Albrechticích u Rýmařova. Tento podnik
rodiny Kolářových se věnuje chovu
masného skotu plemene hereford. Pěstují také obiloviny, luskoobilné směsky
a brambory.
Farma je významným šlechtitelem
plemene hereford v České republice.
„V současné době čítá naše chovné stádo na 80 plemenných krav, chtěli bychom ho do budoucna zvýšit na 100
kusů. To je vhodný počet pro zvládnutí
kontroly zdravotního stavu krav i celkové obslužnosti na naší farmě,“ popsal
loni Bohumil Kolář.
Ze šlechtitelského chovu z Albrechtic u Rýmařova už vzniklo také deset
stád v České a tři chovy ve Slovenské republice.
(dmk)

Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu

#OpětSpolu

2m

SMS
ve tvaru

na
tel. číslo

MFD16

2 metry nás
nerozdělí
Restaurace a kavárna v OC Galerie jsou pro Vás opět otevřeny.
Chraňte prosím sebe i ostatní dodržováním pravidel,
která jsme pro bezpečný nákup zavedli.

jen za

16 Kč
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ZA KOLIK SI LETOS
ZALYŽUJETE

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA
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VYSOČINA

Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

m
Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.

www.oc-galerie.cz

Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223
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ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-
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ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci
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VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

DUBEN / KVĚTEN 2020
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KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

PILSNER
URQUELL
ležák, 0,5 l
BIRELL
zelený ječmen 0,5 l

SEMTEX
Forte, 0,5 l
SEMTEX
Originál, 0,5 l
VELKO
POPOVICKÝ
KOZEL
světlý 0,5 l

SEMTEX
Krvavý pomeranč, 0,5 l

KLÁŠTORNÁ
KALCIA
sycená 1,5l

KLÁŠTORNÁ
KALCIA
jemně sycená 1,5l

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LE VNĚ JI

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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Více na: www.coopmobil.cz

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (Např.: COOP 01042020 12345)

PU

Pořiďte si COOP Mobil, vyberte
až 5 čísel kamarádů, rodiny,
známých a volejte mezi nimi
zcela ZDARMA!
AKCE
ČASOVĚ
OMEZENA!

S

KOFOLA originál, 2 l

POŘI Ď
TE

BIRELL
světlý 0,5 l

BIRELL
polotmavý 0,5 l

KAM ZA KULTUROU
KOMERČNÍ PREZENTACE

Dům umění zve na autory, kteří
si hrají s realitou světa i světla
KOMERČNÍ PREZENTACE

Výstavy GVUO

G

alerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), příspěvková organizace Moravskoslezského kraje,
otevřela po dvouměsíční pauze nové výstavy. Až do 30. srpna si v Domě umění
můžete prohlédnout výstavy Josefa Bolfa a Pavla Nešlehy.
Výstavní projekt ZISKY 2018/19
GVUO: JOSEF BOLF / Planeta, která
neexistovala navazuje na cyklus výstav,
které prezentují akvizice GVUO z let
2018 a 2019. V rámci něj GVUO zakoupila pět reprezentativních kreseb tuší
a krátkometrážní animovaný film Těžká
planeta spolu s malbou V noci.
„Poslední dvě jmenovaná díla se stala východiskem výstavy, na níž kromě
maleb z let 2014 až 2020 autor vytvořil
i unikátní koláž z vizuálních podkladů
a skic k jeho animaci,“ vysvětluje kurátor Jiří Ptáček.
Výstava malíře Pavla Nešlehy
(1937–2003) s podtitulem Vidět jinak
zveřejňuje výběr z jeho rozsáhlé, tematicky bohaté tvorby. Vystaveno je více
než třicet uměleckých děl: jedná se o obrazy, kresby, pastely a digitální tisky,
které vznikly od 80. let do roku 2003 se
záměrem ukázat myšlenkovou hloubku
umělcovy osobité reflexe přítomného
světa. Součástí výstavy je i sedmiminutový filmový medailon umělce Pavla Ne-

Pavel Nešleha (1937–2003), malíř,
kreslíř, grafik a fotograf.
Josef Bolf (1971) malíř a kreslíř.
V současnosti působí jako vedoucí
Ateliéru malířství III na Akademii
výtvarných umění v Praze.
Záštitu nad výstavami převzal
první náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Lukáš
Curylo. GVUO zakoupila umělecká
díla Josefa Bolfa do své sbírky
s podporou Ministerstva kultury
České republiky.

Josef Bolf vytváří koláž přímo na výstavě v Domě umění.
šlehy z roku 2000, který byl natočený
v režii Aleše Kisila.
K nejvýznamnějším dílům této výstavy patří série nevelkých abstraktních
pastelů Záznamy světla. Vznikly v závěru umělcova života a lze je považovat za
vyvrcholení jeho tvůrčí cesty i za její poselství.
„Prostřednictvím spontánního zachycení vnitřní vize vizualizované barevně
se mu v této sérii podařilo přemoci svazující tíži hmoty, přesáhnout její reálný
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26. 5. – 30. 8. 2020
PAVEL NEŠLEHA
VIDĚT JINAK
26. 5. – 30. 8. 2020
ZISKY GVUO 2018/19:
JOSEF BOLF
PLANETA, KTERÁ NEEXISTOVALA

FOTO | GVUO

rozměr a dotknout se silou své imaginace životadárné energie světla,“ doplňuje kurátorka Mahulena Nešlehová.
Výstavy v Domě umění, GVUO můžete navštívit od úterý do neděle od 10 do
18 hodin. Vstupné na jednu výstavu činí
40 korun plné a 20 korun zlevněné. Pro
seniory nad 65 let a v neděli je vstup volný.
GVUO můžete sledovat také online
na www.gvuo.cz, Facebooku, Instagramu, Twitteru a YouTube kanálu.

Pavel Nešleha z cyklu Záznamy
světla (pastel, papír). FOTO | SBÍRKY
PAMÁTNÍKU NÁROD. PÍSEMNICTVÍ V PRAZE
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Stát chce v kraji dvě přehrady
Ministerstvo zemědělství
představilo program
proti vysušování krajiny,
a to v podobě plánu na
další vodní nádrže.
V kraji se to týká dvou
lokalit, Stěbořic
a Jeseníku nad Odrou.
JOSEF GABZDYL
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Další
oblasti v kraji se dostaly do takzvaného
Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod.
Ministerstvo zemědělství hodlá zvýšením počtu hájených území pro vodní
nádrže o 31 míst zajistit dostatek pitné
vody, více závlahy pro zemědělství
a zlepšení průtoku ve vodních tocích
v době sucha. Současně však ministerstvo upozorňuje, že se tato díla nezačnou stavět dříve než za sedm let.
Moravskoslezského kraje se nově týkají lokality Stěbořice na Opavsku
a Rybník v katastru Jeseníku nad Odrou
na Novojičínsku.
Povodí Odry dlouhodobě připravuje
stavbu přehrady Nové Heřminovy mezi
Krnovem a Bruntálem.
Dále má na území kraje pro vodní
díla hájené lokality na Jablunkovsku,
v Horní Lomné na potoku Lomná, přítoku Olše, a na Odře ve Spálově na pomezí Novojičínska a Opavska. A dále ve
Stěbořicích a u Jeseníku nad Odrou.

„

Výstavba další
nádrže by
mohla začít po roce
2030 a pravděpodobně
to budou Stěbořice.
„Vodní dílo Nové Heřminovy je ve
fázi územního řízení a o termínu samotné realizace nebudeme spekulovat. Výstavba další nádrže by mohla začít po
roce 2030 a pravděpodobně se bude jednat o vodní nádrž Stěbořice,“ nastínila
možnou budoucnost mluvčí Povodí
Odry Šárka Vlčková a konstatovala:
„Vodohospodářská soustava v povodí
je schopna reagovat na potřeby zásobení vodou obyvatel i průmyslu našeho regionu v období měnícího se klimatu.“
Starosta Stěbořic Roman Falhar poznamenal, že se zatím nemá k čemu příliš vyjadřovat.
„Dlouhodobě se v této lokalitě plánoval takzvaný suchý poldr, ale loni mě
pozvali na Povodí Odry na jednání, kde
mi sdělili, že se plán mění na vodní nádrž, a představili základní údaje,“ popsal starosta.

Jako první na řadě jsou Nové Heřminovy (vizualizace na snímku).
Po nich mají přijít ještě dvě přehrady.
VIZUALIZACE | POVODÍ ODRY
Ve Stěbořicích by nádrž o velikosti
zhruba dvacet hektarů ležela na potoku
Velká poblíž lesní lokality Háj. Starosta
po jednání projekt oznámil na obecním
zastupitelstvu.
„U nás by se nemuselo nic bourat, nikdo by se nestěhoval. Takže ohlas byl
zatím takový pozitivně neutrální,“ zmínil starosta s tím, že voda by zaplavila
kus lesa a pole.
„S Povodím Odry spolupracujeme
a věřím, že pokud by se opravdu mělo
stavět, tak jednání s obcí a občany budou častější a konkrétnější,“ upozornil
Falhar.

Přehrada jako ochrana
proti povodni
Jeseník nad Odrou byl různými nadregionálními projekty dlouhodobě sužován.
Před rokem 1989 tam hrozila výstavba
atomové elektrárny, přičemž se občas
objevuje snaha o oživení plánů. Stejně
tak se vynořují vize na vodní kanál
Labe–Odra–Dunaj, který by obec také
výrazně ovlivnil.
A k završení všeho nepříznivého tam
před jedenácti lety řádila a zabíjela blesková povodeň. „Projekt vodní nádrže je
však mimo zástavbu a vnímáme ho jako
opatření nejen proti suchu, ale také jako
protipovodňovou stavbu,“ podotkl starosta Tomáš Machýček.
Vodní nádrž na ploše přes 22 hektarů
by ležela na Vlčnovském potoce, a to
mezi Jeseníkem nad Odrou a místní částí Polouvsí.
Starosta vnímá tento projekt jako
značně dlouhodobý. „Pokud by se nádrž někdy opravdu stavěla, byly by
mimo jiné nutné pozemkové úpravy,“
zmínil.

INZERCE

Heim s důvěrou
Bezplatná klientská linka
Klientský portál a mobilní aplikace

Péče o zákazníky a respekt k jejich přáním a potřebám jsou pro nás
ve Skandinávii na prvním místě. Vždyť domov je skutečným středem
jejich světa.
I v Česku se postaráme o to, aby naši nájemníci mohli prožívat své
velké i malé radosti a starosti s bydlením nechali na nás. Proto je
nyní naše bezplatná klientská linka dostupná nepřetržitě a díky
webovému portálu a mobilní aplikaci mají nájemníci všechny služby
kdykoli pod kontrolou. Právě tak má vypadat domov.
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www.5plus2.cz

Německý ﬁlozof Arthur Schopenhauer: Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že ...

Tajenka: ...má slabou pamět.
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Akční skladové vozy ŠKODA
jsou vám okamžitě k dispozici.
Stačí jen nastoupit.
Vyberte si z akční nabídky skladových vozů, které snadno vyhoví
vašim potřebám. Pořiďte si například bestseller značky, vůz ŠKODA
OCTAVIA COMBI, který vyniká nejen svou prostorností. Nadchne
vás také kombinací luxusu se sportovním designem, vysokou
bezpečností i nezvykle úsporným provozem. Model ŠKODA
OCTAVIA COMBI je dostupný již od 615 900 Kč se zvýhodněním
až 171 000 Kč. Zastavte se v našem autorizovaném dealerství
ŠKODA nebo nás kontaktujte telefonicky.

Když chcete

jezdit.

Ne čeKat.

ŠKODA OCTAVIA COMBI
od
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

444 900 Kč

AUTODRUŽSTVO, Beskydská 704, Frýdek - Místek
Tel.: 730 588 246, 730 588 227
AUTODRUŽSTVO, Brandlova 5, Ostrava - Centrum
Tel.: 602 188 589, 724 221 776
AUTODRUŽSTVO, Hlučínská 60, Ostrava - Přívoz
Tel.: 724 173 860, 606 634 419
AUTODRUŽSTVO, Frýdecká 12, Český Těšín
Tel.: 730 588 216, 558 746 716
www.ado-autodruzstvo.cz
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
K
Š
ŠKODA
OCTAVIA COMBI: 3,9–6,5 l/100 km, 103–148g/km
Ilustrativní fotograﬁe

Výkupní bonus IHNED
25 000 Kč
k odběru

Ostravsko a Karvinsko
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Arrows vyrazili za obhajobou
Obhájci mistrovského
titulu z loňského
a předloňského ročníku
baseballové extraligy,
tým Arrows Ostrava,
vstoupili do letošního
vydání soutěže zápasy
s největším rivalem –
s Draky Brno.
PAVEL GROSSMANN
OSTRAVA | Na startu extraligy, opožděném kvůli pandemii koronaviru, se ostravští
baseballisté
utkají
s jednadvacetinásobnými šampiony –
s brněnskými Draky. První zápas v porubském Arrows Parku vyhráli 3:0, odvetu
v Brně prohráli 3:6.
Extraliga měla začít původně 12. dubna, ale start jako u všech sportovních akcí
byl odložen kvůli opatřením proti šíření
nemoci covid-19.
I teď se hraje bez diváků.

Baseballisté Arrows Ostrava budou v této sezoně usilovat o třetí mistrovský
titul v řadě.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA
„Posunutí začátku soutěže na nás nemělo vliv, bylo to pro všechny stejné.
Měli jsme dostatek času na přípravu,
všechno se vlastně jen posunulo,“ poznamenal hrající asistent trenéra Arrows
Aleš Navrátil.
Pandemie koronaviru ovlivnila také to,
že v letošním ročníku extraligy budou
týmy nastupovat bez zahraničních posil –
výjimku mají pouze cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí. Arrows se loni opírali o výkony Terrella Joyce, Wesleyho Ro-

emera, Chrise Burkholdera a Alexe Rubanowitze. Pro letošek tým počítal jen s Rubanowitzem, ale ani on tak hrát nebude.
„Alespoň se ukáže, jak kdo pracuje
s mládeží. Hodně mladých kluků dostane
šanci si zahrát,“ podotkl Navrátil, jehož
mrzí neúčast cizinců z jednoho důvodu:
„Zahraniční hráči zvyšovali úroveň extraligy, reprezentanti museli proti lepším
nadhazovačům více bojovat.“
Cíl Arrows zůstává i bez opor z ciziny
stejný jako v předchozích dvou letech.

„Pořád chceme hrát dobrý baseball. Prvotní úkol je dostat se do šestky, která
bude v nadstavbě bojovat o titul. Bude to
vyrovnané,“ tuší Navrátil.
Základní část potrvá do 12. července,
týmy se utkají každý s každým.
Elitní šestka tabulky pak bude hrát
o čtyři místa v play off do 16. srpna.
Czech Series o titul se bude hrát na tři vítězná utkání a případný pátý zápas je
v plánu 20. září.
Ostravští baseballisté měli letos
o prázdninách hrát doma i finálový turnaj
evropské Ligy mistrů. Klání nejlepších
evropských mužstev však bylo o rok odloženo.
„O první Pohár mistrů v Ostravě jsme
ale nepřišli!“ těší šéfa ostravského baseballového klubu Radima Kepáka. „Je domluveno, že turnaj se odehraje u nás v Ostravě v roce 2021 za účasti vítězů národních soutěží z roku 2019,“ doplnil
Kepák.
Jeho slova potvrdil Aleš Navrátil.
„My budeme turnaj pořádat, zúčastníme se jako loňští šampioni. Letošní extraligový vítěz, případně druhý tým, pokud
vyhrajeme, bude hrát evropskou skupinu
B.“
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GARANCE

CENA

TV HITY

30 dní

KVALITY

AKU NŮŽKY 2v1

MALÍŘSKÁ SADA PROFI

Li-Ionn baterie 7,2V / 1500mAh
Délkaa lišty na keře: 150 mm
Délkaa lišty na trávu: 90 mm

Příslušenství: malířský váleček (900 ml),
váleček na okraje (300 ml), náástavec na rohy,
odkládací vanička, nádoba naa doplnění barvy,
skládací prodlužovací rukojeťť (až 71 cm)

799,-

799,-

Pro úpravu okrajů trávníků
ý dřevin.
a zastřihávání okrasných
Bezpeč
pečnostní spínač. 2 lišty.

Pro bezpečné vypuzení krtků, hrabo
ošů,
hryzců a jiných neoblíbených hlodavvců.

➋ ELEGANT
➊ PRAKTIK
1 ks za 249 Kč/ks 1 ks za 258 Kč/ks
2 ks za 199 Kč/ks 2 ks za 179 Kč/ks
4 ks za 149 Kč/ks 4 ks za 129 Kč/ks
➌ S LED OSVĚTLENÍM 2v1
1 ks za 299 Kč/ks
2 ks za 249 Kč/ks
4 ks za 199 Kč/ks

100%

Nekapající váleček na malování
se zásobníkem na baarvu.

➊

129,-

/ks

RUČNÍ ŠICÍ STROJ
FAST STITCH

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE
E
Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice.

Šicí stroj v malém ručním provedení. Ideální pro
rychlé opravy oděvů a drobné domácí šití. Praktický,
skladný, lehký, přenosný. Vhodný na jemné i pevné
materiály.

➊ SE 4 KARTÁČI za 499 Kč
➋ PROFI za 999 Kč

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK
ORTHEO

Pro seniory, osoby po operaci atd, kteří mají problémy vstávat z křesla či židle (vhodné
i na invalidní vozík).

➋

Rozměr: 45 x 45 x 10 cm
Materiál: PUR pěna

Rozměr: 21 x 6,5 x 3,5 cm
Materiál: plast, kov
Napájení: 4ks 1,5V AA baterie
(nejsou součástí balení)

➊
599,-

399,-

249,-

od

SÍTĚ PROTI HMYZU

LED OSVĚTLENÍ NA WC
se senzorem pohybu

Na suchý zip. Udržují v místnosti
čerstvý vzduch a nepustí dovnitř hmyz.
Okenní síť
150 × 130 cm
za 149 Kč

Variabilní síť dveřní
210 × 100 cm
za 199 Kč

499,- 349,-

magnetické
zavírání

Slouží jako noční osvětlení toalety. Není již nutno
rozsvěcovat světlo. Rozzáří Vaši toaletu pomocí 8 baformou.
rev. Naučí děti chodit na toaletu zábavnou formo
Zavěsíte na okraaj WC
Napájení: 3 ks AAA batterie
(nejsou součástí balenní)

149,-

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA

Rychlá a chutná příprava pokrmů.
Smažení pomocí cirkulace horkého vzduchu s minimem oleje.
Vyjímatelný fritovací koš
(vhodný do myčky)
Příkon: 1 300 W
Objem: 2,6 ℓ

1 999,-

PEČENÍ
DUŠENÍ
SMAŽENÍ
FRITOVÁNÍ
GRILOVÁNÍ

1 499,-

ZEŠTÍHLUJÍCÍ BOTY
Street Line

Podporují správné držení těla, chodíte zcela přirozeně.
PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 PÁRŮ

36 - 45
36 - 43

899,-

129,-

od

RÝŽOVARY

Pro velmi jednoduchou přípravu
všech druhů rýže. Automatické vypnutí. Uchová
u po dobu
d b
rýži teplou
až 6 hodin
n.

Příkon: 350 W
Objem: 0,6 litru
➊ 0,6 ℓ za 3999 Kč
➋ 1 ℓ za 499 Kč
K

699 ,od

399,-

Ideální pro grilování
v přírodě, zahradě
nebo terase.

od

PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14
Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

/pár

➋

➊ Skládací za 399 Kč
Lehký, přenosný gril
Rozměr: 37 × 47 × 37 cm
➋ Multi gril 3v1 za 1 199 Kč
Umožňuje udit, grilovat
i opékat.
Rozměry: Ø grilovací plochy 40 cm,
výška 80 cm
➌ Komfort za 599 Kč
Vyjímatelná miska
k zachycování popela
Rozměry:
799,Ø grilovací plochy 41 cm,
výška 73 cm

VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17
PR AHA 1 Václavské nám. 66/808

549,-

RILY
ZAHRADNÍ GRILY

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · tel.: 380 405 381 · www.tvproducts.cz
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HR ADEC KR ÁLOVÉ Švehlova 512/14
K ARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3

SLEVA -100 Kč

1 pár za 599 Kč
2 páry za 1 098 Kč
Barvy / Velikosti

299,-

299,-

od

* Náhradní
povlak za 99,-.

399,-

