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Heidi Janků
Užívám si
single života,
který jsem
předtím nikdy
nezažila
ČÍSLO 23, ROČNÍK IX
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U Bezruče doma: jeho
dům je opět otevřený
LÉTO V REGIONU

Vítkov koupaliště neotevře,
ostatní města ano
...str. 5

UNIKÁTNÍ MISE

Vesmírné tažení. Musk píše
dějiny kosmonautiky ...str. 8 a 9

V Kostelci na Hané byl otevřen opravený červený domek, ve kterém žil básník Petr Bezruč.

Dům, ve kterém slavný slezský básník strávil
poslední dvě desítky let svého života, je po 15 letech
a nákladné rekonstrukci znovu otevřený.
MICHAL ŠVERDÍK
KOSTELEC NA HANÉ | Patnáct let čekání na novou expozici o slavném básníkovi, opavském rodáku Petru Bezručovi, skončilo. V Kostelci na Hané na Prostějovsku je od minulého týdne opět otevřený červený domek, v němž na sklonku života autor slavných Slezských písní bydlel.
V opraveném červeném domku mohou zájemci vidět třeba Bezručovu po-

stel, jeho obrazy a knihy, ale i hřeben,
břitvu nebo brýle, které používal. Autor
sociálně laděné poezie tady bydlel v závěru svého života až do smrti v únoru
roku 1958.
„Na přelomu století muzeum připravilo expozici Básník slezského lidu. V červeném domku byla otevřená až do roku
2005. Pro současnou expozici jsme vybrali další, nové předměty,“ přiblížil historik Muzea a galerie v Prostějově Filip
Gregor.
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O opravách chátrajícího červeného
domku a sousedního – dnes už zbořeného – bílého domku se mluvilo dlouhé
roky. Olomoucké hejtmanství, pod které prostějovské muzeum spadá, rozhodlo, že opraví jen jednu ze staveb. Bílý
domek tak šel k zemi, rekonstrukce červeného stála osm milionů korun.
Proti tomuto plánu však vznikla petice, podepsalo ji několik desítek lidí. Podle autora petice Jiřího Kastnera z Kostelce na Hané oba Bezručovy objekty
historicky tvořily jeden celek.
Když zde Bezruč bydlel, převážnou
část schůzek měl v bílém domku. Červený obýval a málokoho zval k sobě
domů.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

REVOLUCE V NAKUPOVÁNÍ

Před 65 lety otevřela první
tuzemská „sámoška“ ...str. 10 a 11

JARNÍ ZELENÉ MENU

Z hrášku připravíte slaný
koláč i zdravý hummus ...str. 14
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Bruntálsko a Opavsko

KRÁTCE
Hygienici hlídají čistotu
vody v nádržích
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Na pětadvaceti místech kraje už kontrolují stav
vody v přehradních nádržích a dalších
lokalitách vhodných ke koupání. „Laboratorní analýzy prokázaly vyhovující
kvalitu vody na všech uvedených nádržích. Při koupání ve vodní nádrži
Brušperk a v Těrlické přehradě však nelze vyloučit riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou, a to s ohledem na výskyt cerkárií v minulých koupacích sezonách,“ řekla Pavla Svrčinová, ředitelka krajské hygienické stanice.
(sta)

K půjčení jsou v Krnově
dvě nové koloběžky
KRNOV | Dvě nové koloběžky si mohou zájemci zapůjčit v Turistickém informačním centru Krnov, které jich tak
nyní má celkem osm. Půjčovné činí 50
korun na den, je však třeba složit vratnou kauci ve výši 500 korun. „Zájem
o koloběžky v poslední době stoupá
a kromě návštěvníků Krnova si je půjčují především místní,“ uvedla pracovnice
infocentra Markéta Mintálová.
(jen)

Začalo hlasování
o Nápadech pro Opavu
OPAVA | V pondělí začalo finálové hlasování o Nápadech pro Opavu. Do veřejného hlasování komise pustila 10 projektů. Čtyři „malé“ do 100 tisíc korun
a šest „velkých“ do 400 tisíc korun. „Letos došlo k upravení pravidel podle připomínek z minulých ročníků tak, aby
mohlo být podpořeno více projektů,“
uvedla náměstkyně primátora Hana Brňáková.
(jen)

U Bezruče doma: jeho
dům je opět otevřený
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

„Z tohoto pohledu to má své historické
odůvodnění. Bílý dům navíc tvoří tradiční nároží ulice. Jsem z toho smutný a naštvaný, že se bourá, protože je to dům,
který na toto místo patří. Žádné extra
opravy nepotřeboval,“ argumentoval již
dříve Kastner. Vystaveny jsou věci, které ještě nikdo neviděl
Historik Gregor potvrzuje, že Bezruč
byl uzavřený člověk, do svého domova
si návštěvy moc nezval. „Byl to tichý
a samotářský člověk, měl rád své soukromí. Rád však podnikal výlety do přírody a do okolí, takzvané výplazy. Ani
moc fotografií z jeho života není. Z jeho
dětství a mládí máme ve sbírkách dvě
nebo tři a v pozdějších letech neměl rád,
když ho lidé fotili. Proto se dochovaly
vesměs jen momentky,“ vysvětlil.
Návštěvníci červeného domku nyní
mohou alespoň trochu nahlédnout do
Bezručova světa. V přízemí je mimo
jiné jeho pracovní stůl, zrestaurované
obrazy, které básník měl, původní postel s přehozem nebo knihy a sochy, jež
dostal k 90. narozeninám.
„Jsou tam věci, které nikdo ještě neviděl. Vybrali jsme například knihy, jež
četl, máme tam jeho osobní věci, hřeben, břitvu, brýle nebo hornický kahan,
který dostal,“ dodal Gregor. Po revoluci
zájem o Bezruče upadl a expozice zanikla
Původně se nová Bezručova expozice měla v opraveném červeném domku

INZERCE

Za svého života Bezruč návštěvy v takzvaném červeném domku nepřijímal.
Jeho soukromí mohou lidé poznat až nyní.
2x FOTO | STANISLAV HELOŇA

Domov pro seniory Krnov,

Rooseveltova 2141/51
794 01 Krnov
příspěvková organizace vy
v pisuje vý
v běrové řízení na pozici

VEDOUCÍ STRAVOVACÍHO ÚSEKU
Požadavky
k :

• Vyu
y čení nebo SŠ vzdělání v oboru • Minimálně 2-letá odborná prax
a e ve stravovacím
provozu ve vedoucí funkci

Náplň práce:

• Náplní práce je vedení týmu pracovníků kuchyně a jeho organizace, dodržování hygienických pravidel H
HACCP, normování stravy
v , nákupy potravin, tvorba jídelníčku a receptur vč. speciálních diet, plánování služeb, úzká spolupráce s celým vedením organizace
a aktivní přístup k podnětům rozvíjejícím stravovací provoz a kvalitu služby

í íme:
Nabíz

• Plat dle př. č. 1 NV
N č. 341/2017 – 9. třída (stupeň dle odpracovaných let v oboru) +
příplatky za vedení a osobní příplatek • 5 týdnů dovolené, práce v jednosměnném provozu • Příspěvek na stravné, penzijní připojištění a jiné beneﬁty • Perspektivní práce
ve stabilním pracovním zařízení
Přihlášku doručte do 12.6.2020 do 12.00 hod. Podrobné informace na webu DS Krnov
www.dskrnov.cz nebo u personalistky p. Havlíkové, tel. 554 684 636
ww

otevírat již před časem. „Plán byl otevřít pro veřejnost již v dubnu, ale bohužel jsme kvůli koronaviru museli termín
posunout. I přesto, že dům je v okrajové
části města Kostelec na Hané, věřím, že
si k němu najdou cestu i turisté,“ podotkla ředitelka Muzea a galerie v Prostějově Soňa Provazová.
Před domem jsou stojany na kola, na
boku stojí pergola, kde si návštěvníci
a turisté mohou posedět, nechybí travnatá plocha ani altánek, v němž básník rád
odpočíval. Pro veřejnost bude červený
domek otevřený jen od dubna do října,
pro zájemce nebo školy je navíc muzeum připraveno zajistit odborný výklad.
Autor sociálně zaměřené poezie Petr
Bezruč se v Kostelci na Hané poprvé ob-

jevil v roce 1895 na návštěvě, poté roku
1899, kdy zde strávil zdravotní dovolenou, a potřetí ve městě zakotvil víceméně natrvalo v letech 1939 až 1942. Pak
bydlel v červeném domku až do své smrti.
Původní profesí byl poštovní úředník
v Brně, zájem obdivovatelů přilákal
poté, co se prozradilo, že je autorem
Slezských písní. Sbírka při svém vydání
na počátku 20. století zasáhla tehdejší
společnost jako blesk.
Po sametové revoluci ale zájem
o Bezruče upadal. Původní expozice
byla nakonec úplně uzavřena a červený
i sousední bílý domek zůstaly prázdné.
Až po patnácti letech se Bezruč opět dočkal pozornosti.
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Vítkov koupaliště neotevře
Zcela uzavřené zůstane
během letošní sezony
nově zrekonstruované
koupaliště ve Vítkově.
Místní radnice se obává,
že by lidé nedodržovali
ochranná opatření.
V ostatních městech se
plavecké areály otevřou.
ŽANETA MOTLOVÁ
VÍTKOV | Po celou letní sezonu zůstane letos koupaliště ve Vítkově na Opavsku zavřené. Důvodem jsou opatření
kvůli šíření koronaviru a nejistota z vývoje pandemie.
Město nechává letní areál zazimovaný, od jarních přípravných prací zcela
upustilo. V prázdném areálu plánuje dílčí opravy a vylepšení.
„Radní se otázkou koupaliště zabývali dvakrát a shodli jsme se, že letos letní
koupaliště neotevřeme,“ potvrdil starosta Vítkova Pavel Smolka.

„

Přesto by se
velmi obtížně
zajišťovalo dodržení
preventivních opatření,
jako vzdálenost
jednotlivců, maximální
počty lidí ve vodě nebo
roušky.
„Pandemická omezení se sice postupně uvolňují, přesto by se velmi obtížně
zajišťovalo dodržení preventivních opatření, jako vzdálenost jednotlivců, maximální počty lidí ve vodě nebo roušky.
Nelze také odhadnout, jak se podmínky
budou dál vyvíjet, je tady hodně neznámých,“ popsal Smolka, podle kterého
není jistá ani míra návštěvnosti letního
areálu.

Za ušetřené peníze
město areál vylepší
„Nikdo netuší, jak k tomu přistoupí občané. Zda budou na koupaliště chodit i v
případě hrozby nákazy,“ doplnil s tím,
že dalším problémem zůstává i zajištění
plavčíků. „Byly zrušeny jejich kurzy,
znovu rozjet by se měly až v červnu.“
Vítkovské koupaliště proto neotevře.
Původně měly přípravné práce začít
v polovině dubna, aby mohl areál od
června otevřít.
Přípravy však vůbec nezačaly. „Tyto
práce přijdou řádově na statisíce korun

Vítkov je v regionu výjimkou.
V ostatních městech budou letní
koupaliště v provozu.

INZERCE
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a letos by to byla nejistá investice,“ vysvětlil Smolka.
Koupaliště provozuje město prostřednictvím technických služeb, roční rozpočet je 1,4 milionu korun. Za zhruba
polovinu z ušetřených peněz město plánuje vylepšení areálu. Jeho uzavření
chce využít například na vyrovnání povrchu a dosetí trávníku, vybudování zastínění plochy u brouzdaliště či vybudování sprch.
Pro Vítkov je to v krátké době už druhá sezona bez koupání. V létě 2017 se
lidé museli bez koupaliště obejít kvůli
jeho generální rekonstrukci za zhruba
17 milionů korun.

Ostatní města v regionu
otevírat budou
V regionu je Vítkov výjimkou, v okolních městech se letní koupaliště otevřou, ačkoliv jejich zřizovatelé přiznávají, že letošní sezona je vskutku nejistá.
„Otevřít chceme ve druhé půlce června, předběžně máme stanovené datum
19. června. Uvidíme i podle počasí a aktuální situace,“ uvedl například Roman
Celta z Technických služeb v Hradci
nad Moravicí.
Opava předběžně hlásí otevření na
12. června, Krnov koupaliště otevře
s vylepšením počasí.
„Všechna sportoviště v areálu budou
pro návštěvníky k dispozici s tím, že
musí dodržovat pravidla vydaná ministerstvem zdravotnictví,“ avizoval Štefan Ledvoň, ředitel krnovských technických služeb.
Kvůli restrikcím a z ekonomických
důvodů však v Krnově zase až do konce
srpna neotevřou městské lázně.

Heim zodpovědně
Seniorské bydlení
Odpovědnost ke komunitám, s kterými sdílíme společný prostor. Potřeba
postarat se o ty, kteří se starali o nás a teď si zaslouží naši pozornost a péči.
To je pro nás Skandinávce naprosto přirozená věc.
A stejně přirozená by měla být i v Česku. Proto jsme se rozhodli vytvořit pro
seniory a další skupiny nájemníků místo, kde budou mít vše, co potřebují
a kdykoli to potřebují. Jejich nový domov.
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Česká republika

Vysílač pro chlapy mám vypnutý,
Prožila krach byznysu v Monaku i prvotní porevoluční
nezájem o popové hvězdy 80. let. A jak Heidi Janků
sama přiznává, kvůli tomu všemu tehdy kývla
i na erotické fotografování. „Potřebovala jsem dát
ve známost, že už jsem zase tady,“ vysvětluje. Nyní se jí
profesně daří, i když po smrti svého manžela i hudební
parťačky Věry Špinarové musela zásadně překopat
celý svůj život. Partnera k tomu prý nepotřebuje.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ani v současné složité době neztrácí
zpěvačka Heidi Janků svůj životní optimismus. Každodenní společnost během
karantény a nucené umělecké pauzy jí dělal dvouletý knírač Eda. S ním začíná každý den pořádnou procházkou. „Naučila
jsem ho, že ještě před snídaní vyrážíme na
hodinku ven, a teď už to vyžaduje, i když
je škaredě a mně se zrovna nechce. Jsem
ale ráda, že mě vždy donutí, protože mi to
hezky nakopne den,“ říká optimisticky.
Po pejskovi jste toužila mnoho let, ale
přání jste si splnila teprve loni. Jak to?
Jedním z důvodů, proč se tak nestalo už
dřív, byl i ten, že můj muž psa nechtěl.
Byla jsem vždycky tolerantní manželka,
navíc si myslím si, že vše živé, co přijde do
rodiny, musí chtít oba dva. Když to chce jenom jeden, nedělá to dobrotu. Takže jsem
manželovi ustoupila a při pohledu zpět
myslím, že jsem udělala dobře. Je pravda,
že ke konci Ivošova života jsem se starala
hlavně o něj, a kdybych měla pečovat ještě
o malého psa, asi by se to neslučovalo. On
vždycky říkal, že ví, že psa jednou mít stejně budu. Dopadlo to tak, jak mělo.
V létě to budou už tři roky, co váš manžel zemřel. Krátce před ním odešla
také vaše přítelkyně a kolegyně, se
kterou jste měly navíc spoustu pracovních plánů, Věra Špinarová. V jednou
starém rozhovoru jste o sobě řekla, že
nesnášíte změny, rok 2017 pro vás
tedy musel být něco jako noční můra.
Byl to jeden z nejhorších roků, co jsem zažila. Hodně se toho nakupilo, začala jsem
být na vše sama a zvykat si na úplně jiný ži-

votní režim. Víte, život přináší hezké chvilky, ale i věci, se kterými se člověk musí vyrovnat. Musíte žít dál, protože život jde
dál. Teď už jsem si na to zvykla, ale máte
pravdu, že pro mě, která změny opravdu
nemá ráda, to byl hodně překotný rok.
Co bylo ze začátku nejtěžší?
Vůbec jsem si nedovedla představit, jak
budu sama fungovat, protože s Ivošem
jsme byli pořád spolu. Byl to nejen můj
muž, ale také manažer a producent. Vždycky jsme se o všem radili, a najednou jsem
ho tady neměla. Trvalo mi asi půl roku, než
jsem si v hlavě tak nějak uspořádala, co se
stalo. Pak jsem si jednou řekla, že přeci nejsem jediná, která skončila sama. Jsou
i lidé, kteří si dobrovolně vybrali, že budou
žít sami a jsou spokojení. Našla jsem si
v tom jakousi útěchu. Obrovskou změnou
bylo, že jsem najednou naprosto o všem
musela začít rozhodovat jenom já, a přiznávám, že občas si vůbec nejsem jistá, zda
rozhoduji správně. Chybí mi ten poradní
hlas, ale zaplať pánbůh za to, že mám rodinu, a když potřebuju pomoct rozhodnout se
v něčem zásadním, tak mám komu zavolat.

měla hezký vztah, ačkoli to byla vlastně bývalá žena vašeho manžela.
To v rodinách nebývá úplně časté.
Bylo to tak vždycky?
Ačkoli to někteří lidé nechtějí pochopit, já
jsem skutečně Ivoše s Věrou nerozvedla.
Možná právě proto rodina fungovala vždy
relativně slušně. Nejsem konfliktní člověk a vždycky se snažím s každým vyjít,
ale je pravda, že ty úplné začátky asi
taky idylické nebyly. Věře se o kariéru staral hlavně Ivoš, ale najednou
se začal starat o mě, takže nejdříve trochu tápala. Pak se jí ale
začalo dařit a i naše vztahy se
tím narovnaly. Měla Ivoše
pořád ráda, a tak jsme
k sobě našly cestu i my
dvě. Říká se, že čas
všechno vyřeší a zahojí.
To se stalo a postupně
to skončilo takovým
přátelským uskupením
celé rodiny.

Když jsme se domlouvaly na rozhovor, řekla jste mi, že budete moct,
jakmile vám skončí týdenní hlídání vašeho téměř šestiletého synovce.
Jaký ten týden byl?
Bylo to intenzivní. (smích) On je zlatíčko,
jenže já jsem rozmazlovací teta, takže
jsem se mu opravdu snažila věnovat na
sto procent. Když je u mě, není minuta,
kterou bych s ním netrávila a jenom mu řekla, ať si hraje
sám. Je to čtrnáctihodinový denní zápřah, kdy
hrajeme karty, vyrážíme na procházky, kopeme si na
zahradě, honíme se a střídáme další a další aktivity.
Zvláště v téhle době je
to pro mě
něco osvěžujícího.

Přinesly vám tyhle tragické změny,
o kterých mluvíme, do života ve výsledku i něco pozitivního?
Pozitivum se nakonec objevilo v pracovní
rovině, ačkoli teď se nám to aktuální situací trochu zhroutilo. Tím, že zemřela Věrka i Ivoš, tak jsme s Adamem (syn Věry
Špinarové a Ivo Pavlíka, pozn. red.) zůstali sami, a tak nějak jsme si zbyli. Nakonec
jsme se domluvili, že spolu budeme spolupracovat, a tak Adam postavil kapelu
Heidiband. Než začala tahle krize, jezdívali jsme hrát po republice a měli jsme pěkně našlápnuto. Věřím, že se to zase vrátí.
Nejen s Adamem Pavlíkem, ale také
s jeho matkou Věrou Špinarovou jste

Heidi Janků

Narodila se 23. listopadu 1962 ve Vítkovicích jako Heidi Hantlová.
Pochází z muzikantské rodiny. Její matka hrála na violoncello, otec na dechové nástroje a pozoun.
■ Zpěvu i hře na klavír se věnovala od dětství, během studia na gymnáziu působila v několika
kapelách. Ve třetím ročníku začala zpívat s kapelou Proměny, což byl bývalý Majestic, s nímž
začínaly Marie Rottrová a Věra Špinarová.
■ Profesionální kariéru začala účinkováním v kapele Pavla Nováka, s níž procestovala Německo.
Po návratu dostala nabídku na sólovou dráhu od svého budoucího manžela Ivo Pavlíka.
■ Věnuje se také moderování (Intim Night, Nikdo není perfektní, Aféry atd.).
■ Poprvé se vdala za Zbyňka Janků, poté si vzala v roce 1992 Ivo Pavlíka, se kterým žila až do jeho
smrti v roce 2017.
■
■

FOTO | TILEN VAJT
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možná ho už nikdy nezapnu
To jste asi hodně oblíbená teta.
Asi jsem. Ale myslím, že se mu tady stejně nejvíc líbí hlavně proto, že může klidně
i hodinu řádit ve vaně. Ta vana je vlastně
možná oblíbenější než já. (smích)
S dětmi to umíte, což je znát i při vašich vystoupeních, která jsou zaměřená na dětské publikum. Sama jste ale
přitom od 11 let, kdy jste přišla o maminku, moc veselé dětství neměla.
Kde se ve vás ta veselost bere?
Možná je to právě tím. Jak se říká: Co tě nezabije, to tě posílí. Možná je to tak od narození, možná to zapříčinila událost s mojí
maminkou, ale jsem optimista a z toho, co
život přináší, si vždycky snažím vzít to pozitivní. Ty první momenty a první roky
byly smutné, člověk se hledal a říkal si,
proč zrovna já. Nakonec ale najde na všem
i tu lepší stránku. Dokonce si myslím, že
kdybych o maminku nepřišla, tak bych se
tolik nezatvrdila a nešla bych si tak moc za
svým cílem stát se zpěvačkou. Možná
bych dělala úplně něco jiného, i když ona
by mě v mém snu určitě podporovala.
Byla vám v kariéře motivací pochvala
a podpora, nebo na vás zabíralo lépe,
když vás někdo pošťouchl?
V mládí a v pubertě jsem dospívala trošku
jako samorost. Nějaké chválení jsem
ze strany otce nikdy moc nezažila, takže
na tenhle přístup jsem si zvykla. Tím, že
Ivoš byl původně pedagog, tak také moc
nechválil. Spíš na mě platilo, když mě někdo srazil zpátky na zem a řekl: Nebylo to
špatný, ale mohlo to být lepší.
Říká žena, na kterou v životě asi nejvíc působili právě pedagogové. Vaši
rodiče oba učili v umělecké škole.

To mě ovlivnilo asi velmi a je pravda, že
Ivoš mě vychovával a učil vlastně do konce svého života. Já jsem mu za to byla ale
hrozně vděčná. Poznali jsme se, když mi
bylo nějakých devatenáct let a ještě jsem
zdaleka nebyla hotovým člověkem. Měl
obrovský přehled a za život s ním jsem se
toho opravdu hodně naučila.

bydlení a života v Monaku. Ivoš skládal
muziku, já jsem pomáhala s produkčními
a kancelářskými věcmi a čekali jsme, co
přijde. Každý týden jsme jen slyšeli, že peníze přijdou. Bohužel druhý úvěr už firma
nedostala a my jsme se po tři čtvrtě roce
vraceli domů prakticky bez koruny. Museli jsme pak začínat úplně od nuly.

Vaše manželství bylo hodně intenzivní v tom smyslu, že jste spolu trávili
prakticky veškerý čas. Chtěla byste
od nějakého případného budoucího
vztahu totéž?
Přiznám se, že žádný vztah nehledám. Užila jsem si pětatřicet let partnerského života a jsem taková, že když něco dělám, tak
to dělám intenzivně. S manželem jsme
spolu byli čtyřiadvacet hodin denně, takže
těch pětatřicet let by se dalo násobit dvěma. Teď nikoho nehledám. Nechci říct, že
si užívám samoty, ale užívám si single života, který jsem vlastně nikdy nezažila.

luje, neměl by srovnávat, ale kvůli tomu,
že jsem s ním žila tak strašně dlouho, asi
bych stejně chtě nechtě porovnávala. To
pro partnerský vztah není ideální.

Jak říkáte, vy sama lásku nehledáte. To
ale neznamená, že by si příležitosti nemohly hledat vás. Všimla jste si, že by
muži kolem vás začali být víc aktivní?
Mám jednu kamarádku, která je také single a kamkoli jde, vysílá signály. Muži na
to reagují a jdou na ni jako vosa na med.
Ne, že by toho využívala, ale je na ní vidět, že by možná nějaký vztah přivítala.
A tak zkrátka vysílá. Já jsem sama na sobě
zjistila, že můj vysílač je vypnutý. Nevím,
zda ho vůbec někdy budu chtít zapnout.
Navíc tuhle informaci čas od času řeknu
do médií a ti, kdo si to přečtou, vědí, že
u mě stejně nemají šanci, takže to ani nezkoušejí. Víte, Ivoš byl můj životní chlap
a pro mě je teď ještě pořád těžké představit si někoho jiného. Když se člověk zami-

Roky s vaším mužem byly hodně pestré, což dokládá i jedna zajímavá kapitola ve vašem životě. Na začátku
90. let jste se přestěhovali kvůli jeho
práci do Monaka. Oč tehdy šlo?
Ivoš dostal nabídku dělat hudbu pro dětský animovaný seriál. Nabídli mu to jeho
němečtí přátelé – manželé, kteří měli seriál produkovat. V Hamburku vznikl první díl, ke kterému napsal muziku, a protože to vypadalo, že to bude velmi úspěšné,
odstěhovali se do Monaka a začali podnikat tam. Na začátku roku 1990 jsme se odstěhovali také a začala anabáze s podnikáním. Bohužel nedopadla ideálně, protože
ti manželé dostali na projekt poměrně bohatý úvěr, jenže namísto do seriálu zainvestovali většinu peněz do svého a našeho

Naštěstí jste doma byla stále známá,
bylo nač navazovat…
Ne tak úplně. Když jsme se vrátili, byla
tady úplně jiná situace. Nás zpěváky, kteří
fungovali před rokem 1989, v podstatě nikdo nechtěl. Dokonce jsme uvažovali, že
prodáme náš dům v Ostravě. Naštěstí
k tomu nedošlo. Byli jsme trošku zděšení
z toho, co se tady za necelý rok odehrálo.
Byly to veliké a rychlé změny, ale přizpůsobili jsme se novým trendům. Bylo zapotřebí dostat se znovu do povědomí. Proto
jsem tehdy kariéru pomáhala nastartovat
i tím, že jsem se nechala nafotit nahá do časopisu Lucky Boy. Potřebovala jsem dát
ve známost, že už jsem zase tady. Byl to
sice zvláštní krok, ale vyplatil se. Neříkám, že mě to vystřelilo do výšin, ale znovu se začali ozývat různí pořadatelé.
V roce 1989 jsem totiž všude v médiích
prohlašovala, že končím se zpíváním a že
už se k tomu nikdy nevrátím, což byla chyba. Chybami se ale člověk učí.

S Ivo Pavlíkem prožila Heidi Janků
35 let. FOTO | iDNES.cz/LENKA HATAŠOVÁ

Jak vlastně vidíte budoucnost teď?
Připadá mi, že po téhle krizi budeme startovat podobně, jako jsme začínali tehdy
po našem návratu. Ivoš byl takový člověk,
který si za každé situace věděl rady.
Vždycky říkal, že kdyby se ocitnul třeba
na Sahaře, tak má do deseti dnů sestavenou kapelu a zase hraje. Uvidíme, jestli
jsem se to od něj naučila.

INZERCE

Se zpětnou hypotékou od FINEMO.CZ si mohu dál užívat
Dokud jsem neodešel do důchodu, měl jsem pohodový život. Koupil jsem si
všechno, co jsem potřeboval, a ještě jsem si udělal radost novým autem, po kterém
jsem dlouho toužil.
Jenomže potom se všechno změnilo. Měl jsem sice něco našetřeno,
ale úspory velmi rychle zmizely. Najednou jsem byl v situaci, kdy jsem
musel obracet každou korunu a přemýšlet o tom, co si můžu a nemůžu
dovolit. Na to jsem během svého života nebyl zvyklý a rozhodně jsem si
na to nechtěl zvykat v důchodu, kdy
jsem si chtěl užívat o to víc.
Zvažoval jsem, co udělám. Vlastnil
jsem velký dům, který jsem neměl
komu odkázat, ale rovněž jsem ho nechtěl prodávat a stěhovat se někam
jinam. Už jsem v něm zapustil kořeny a byl jsem na něj zvyklý. A v okolí
rovněž bydlela spousta mých přátel.
Nedovedl jsem si představit, že bych

přežíval v nějakém malém bytě kvůli
tomu, abych měl peníze na živobytí.
Vyhledával jsem si na internetu různé
možnosti a objevil jsem tak zpětnou
hypotéku neboli Rentu z nemovitosti
od společnosti FINEMO.CZ. Produkt
se mi hned zalíbil, ale samozřejmě
jsem měl jisté pochybnosti. Nechtěl
jsem se stát obětí nějakých podvodníků. Hodně času jsem strávil
zjišťováním detailních informací,
výhod a nevýhod daného produktu
a na schůzku s obchodní zástupkyní
firmy FINEMO.CZ, která Rentu z nemovitosti poskytovala, jsem šel připravený.
Dostalo se mi ujištění, že vše, co jsem
si o produktu zjistil, je platné. Příjem-

ná obchodní zástupkyně mi připravila předběžnou kalkulaci a dala mi
k pročtení smlouvu.
Jsem rád, že jsem se pro Rentu z nemovitosti rozhodl a mohu tak peníze
z domu využít ještě během svého
života.
VýhOdy RENty Z NEMOVItOStI:

ChCEtE Vědět VíC?

z Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

z Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy na
www.rentaznemovitosti.cz.

z Za života nemusíte nic splácet.
z Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
z Můžete žít důstojněji
a život si více užívat

z Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
z Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
z Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Muskova vesmírná revoluce.
Astronauté Robert Behnken a Douglas Hurley jsou
na palubě Mezinárodní vesmírné stanice ISS.
Přicestovali lodí Crew Dragon prvního soukromého
dopravce do vesmíru Elona Muska, majitele
společnosti SpaceX. Jde o průlom. Po devíti letech
Američané už nemusí spoléhat na ruské rakety.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
USA | Historické okamžiky. Astronauti
Robert Behnken a Douglas Hurley při
19hodinovém letu na vesmírnou stanici
ISS spali, kontrolovali systémy, natáčeli videa nebo zkoušeli manuální řízení
soukromé lodi Crew Dragon.
„Zdravíme po první noci, uložit se ke
spánku trvalo v raketě déle než na zemi,
museli jsme vybalit spacáky, víc času
zabrala i hygiena,“ komentoval první
hodiny letu Behnken. „Spali jsme
dobře, ložnice je tišší než v raketoplánu,“ pochvaloval si Hurley privátní loď,
která se ve 422 kilometrech nad povrchem Země připojila k mezinárodní
vesmírné stanici ISS, nejdražší vesmírné laboratoři na světě v ceně 150 miliard dolarů. Bezchybný let provázelo
jen malé „škrábnutí“, když se Douglas

Hurley během přestupu do stanice praštil v úzkém průchodu do hlavy. Kosmonauti teď na stanici zůstanou několik
týdnů, poté se ve druhé fázi soukromého letu vrátí zpátky na zem. Pokud se
přistání podaří, otevřou se majiteli SpaceX Elonu Muskovi brány ke standardnímu provozu na oběžnou dráhu i k dalším soukromým aktivitám ve vesmíru.
Musk měl při tiskové konferenci tak
dobrou náladu, že si zažertoval. „Trampolína funguje,“ prohlásil radostně. Narážel na vyjádření šéfa ruské vesmírné
agentury Dmitrije Rogozina. Ten v roce
2014 doporučil Američanům, aby astronauty dopravovali na Mezinárodní
vesmírnou stanici trampolínou.

Chci zemřít na Marsu
Zájem o soukromé lety je teď obrovský.
Na orbitu by mohli v brzké době zamířit
v Muskových raketách nejen bohatí turisté, s nimiž vizionář počítá už v prosin-

Vpravo start rakety Falcon 9 s pilotovanou lodí Crew Dragon z floridského
Mysu Canaveral. Kvůli počasí byl úspěšný až napodruhé.
FOTO | AP
ci 2021, ale i filmaři, vědci, televizní štáby, později možná fotografové, malíři,
hudebníci a další. Nikdo pořádně neví,
jakým směrem se zcela nový privátní
vesmírný průmysl vydá. Palubní lístek
vyjde nejspíš na 12 milionů korun, postupně by ale měla cena klesat. Po „dobytí“ orbity plánuje SpaceX cesty k Měsíci. Ty zajistí Muskova další loď Starship. Cíl Elona Muska leží ovšem v naší
sluneční soustavě mnohem dál.
„Rád bych zemřel na Marsu, ale ne
během přistání,“ zní nejoblíbenější věta
amerického vizionáře, který se netají
tím, že jeho cílem je dopravit lidi na rudou planetu. Na vývoj marťanských raket bude ovšem potřebovat stovky mi-

liard dolarů. Jenže být „soukromým dopravcem na orbitu“ není tím zlatým dolem, a není to ani výroba Muskových
elektromobilů Tesla. „Zlatá vejce má
snášet“ jiný Muskův vesmírný projekt –
celoplanetární internet.

Starlink: vesmírné vláčky
Zatímco současný let, pokud vše dobře
dopadne, je spíše otázkou reklamy a
prestiže, opravdu „velké“ peníze potřebné k cestě na Mars leží v projektu Starlink. Tisíce telekomunikačních družic
mají zajistit placené připojení k internetu na všech místech planety včetně pouští, oceánů či vrcholků velehor.

INZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

Objednejte si týdeník
www.5plus2.cz/
schrankovne

Letenka v raketě Sojuz
stojí dvě miliardy korun

Ú

spěch Elona Muska a jeho společnosti SpaceX tkví v tom, že
dokázal vymyslet, vyrobit, nabídnout a nakonec i prodat své služby
planetárního dopravce americké
vesmírné agentuře NASA.
Ta s Muskem sice od počátku spolupracovala a financovala ho, vsadila
ovšem na naprostou novinku – soukromého dopravce. To se stalo poprvé v historii kosmonautiky, stále se
ale jedná o pokusný let, pokud vše
proběhne bez problémů, bude následovat „ostrý let” Crew-1. USA dříve
létaly do kosmu ve svých raketoplánech, to byly ale obrovské a technologicky složité molochy, které se v roce
2011 přestaly používat.

Od té doby si Američané začali pronajímat místa v ruských raketách
Sojuz. S Rusy navíc létají stále, příští
let se plánuje letos na podzim.
„Místo pro jednoho astronauta v
Sojuzu bude na plánovaný podzimní
let stát více než 90 milionů dolarů
(přes 2,2 miliardy korun),“ vypočítala částku mluvčí NASA Stephanie
Schierholzová. Pokud se soukromý
let se SpaceX osvědčí, NASA přenechá otázku dopravy na orbitu soukromníkovi, čímž se jí obrovsky uvolní ruce a získá čas i finance na ryze vědecké projekty, například na vývoj
kosmické rakety Orion, která má ambice nést Američany nejen znovu na
Měsíc, ale také na Mars.
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„Rusové, trampolína funguje!“
První čtyři stovky „Starlinků“ se už
podařilo vypustit a byly pozorovatelné i
při přeletu nad Českem, přezdívá se jim
„vesmírný vláček“. „Svědci popisují
vlečku asi čtyřiceti družic a pak dalších
asi dvaceti družic, ale už s většími rozestupy. Jasnost mají jako slabší hvězdy,“
popisuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.
Do roku 2027 chce Musk vypustit
12 tisíc družic, následně uvažuje dokonce o celkových 42 tisících satelitech.
„To je ta pomyslná tiskárna na peníze. Síť Starlink by podle odhadů mohla
ročně generovat 30 či 40 miliard dolarů,“ řekl pro server iDNES.cz expert a
popularizátor kosmonautiky Tomáš Přibyl. Projekt Starlink má však také svou
odvrácenou stranu.

Družice zaplevelí oblohu
Do dnešních dnů vypustilo lidstvo na
oběžnou dráhu asi devět tisíc družic,
z toho osm z Česka a bývalého Československa. Dva tisíce jsou stále funkční
– mapují počasí, vzdálené planety nebo
třeba fungují na poli telekomunikace.
Plánované desítky tisíc Starlinků ale

Vlevo Elon Musk slaví grandiózní úspěch svého projektu. Vpravo posádka lodi Crew Dragon vstoupila na palubu Mezinárodní vesmírné stanice na orbitě Země.
FOTO | SPACEX/NASA
děsí světové i české vědce hned z několika důvodů. Za prvé – družice „zaplevelí“ oblohu. „Podívaná je to pěkná, ale
při představě, že ve finále se bude jednat o 12 000 družic, je celkem jisté, že
začala éra konce pohledu na přirozenou
oblohu,“ dodává Pavel Suchan.
Vizionář Musk sice uklidňuje, že své
Starlinky natře na černo, aby je lidé neviděli, to ale astronomům nepomůže, i černé družice zakryjí pozorované vesmírné
objekty. Obří mezinárodní observatoře
varují, že se výkon pozemských teleskopů a dalekohledů sníží o třetinu, a ptají

se, proč by měl soukromník vydělávat
miliardy dolarů na úkor mezinárodních
či státních hvězdáren a teleskopů, které
se platí z veřejných peněz.
Druhým důvodem je riziko srážky
družic. K zatím největší nehodě došlo v
roce 2009, kdy do sebe narazil nefunkční ruský satelit a americká telekomunikační družice. Vinu nesou podle vyšetřování Američané, kteří měli uhnout, nefunkční satelit takovou možnost neměl.
Po srážce v rychlosti 42 tisíc km/h se
rozptýlilo přes 1000 kusů šrotu větších
než 10 centimetrů, které teď mohou ohro-

žovat další družice i stanice. Toto
„vesmírné smetí“ se nedá odstranit, pouze monitorovat, a na orbitě vydrží až
10 tisíc let. Pokud by se srážka při obřím
počtu satelitů opakovala, mohlo by dojít
k řetězové reakci, jejíž dopady by pro budoucí pohyb na orbitě byly katastrofální. Nicméně se zdá, že soukromé lety do
vesmíru si získají obrovskou oblibu. Na
obzoru jsou i další soukromí dopravci,
kteří vyvíjejí první vesmírné lodě, například známý výrobce letadel, americký
Boeing. Jeho vesmírná loď se jmenuje
Starliner a měla by vyletět příští rok.

Družicový „Divoký západ“ nad zemí
USA | Srážka ruské a americké družice z roku 2009
odstartovala debatu o pravidlech provozu na oběžné
dráze Země. Problém se řeší intenzivně od loňska,
kdy hrozila další srážka družic. Tentokrát se do kolizních drah dostal jeden z Muskových Starlinků a
evropská výzkumná družice Aeolus. Ta nakonec musela zažehnout motory, vystoupat výše a uhnout.
Soukromý Starlink kvůli chybě programu úhybný
manévr neplánoval. Komunikace mezi ESA, tedy Evropskou kosmickou agenturou, jejíž členem je i Česko, a Muskovou společností SpaceX, respektive mezi
týmy zodpovědnými za řízení družic, se dlouho rozebírala a vyšlo najevo, že pravidla téměř neexistují,

vše je závislé na tom, jak se „řidiči“ družic dohodnou.
ESA od té doby tlačí na určité regule, aby se z oběžné
dráhy neboli orbity nestal „Divoký západ“ a oblast dopravní zácpy družic. Ale není to jen Elon Musk, kdo
chce vyslat družice nad zemský povrch.
Míří tam přístroje i ruské agentury Roskosmos,
Čínské národní vesmírné agentury či nadnárodních
společností jako Amazon nebo Facebook. Jedním z
předních odborníků na problematiku družic na orbitě, vesmírného odpadu a vlastně zakladatelem řešení
této problematiky v OSN je český astronom Luboš
Perek, který v letech 1976 až 1981 zastával funkci ředitele Úřadu OSN pro vesmírné záležitosti.

„V mých 100 letech mě nejvíce trápí, že se OSN
v otázce kosmického smetí zabývá směrnicemi, které nemají právní platnost a moc a že nedbá na mezinárodní smlouvy, které právní platnost mají,“ řekl
nedávno možná nejstarší žijící astronom na světě
pro týdeník 5plus2.
Dosluhující družice se často podaří nasměrovat
do atmosféry, kde celé shoří. Ty větší se pak směrují k pádu na jedno z nejodlehlejších míst Tichého
oceánu, na takzvaný vesmírný hřbitov známý jako
„Bod Nemo“ do okolí Pitcairnových ostrovů. Dodnes už tam spadly trosky nejméně 263 kosmic(jos)
kých lodí a satelitů.
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9 147 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.
V programu Nulová hotovost
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S košíkem mezi regály? Nevídané!
První „sámošku“ měli na Žižkově
Československo patřilo
na konci 50. let v Evropě
k velmocem co do počtu
samoobsluh. První byla
otevřena před 65 lety,
po níž následoval roční
boom. Chyběl ovšem
dostatek chladicích
boxů a kas, které neuměl
jen tak někdo vyrobit.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Když se ve středu 1. června roku
1955 vydaly hospodyně z pražské dělnické čtvrti Žižkov na nákup do Husitské ulice, nestačily se po příchodu divit. V domě
č. 78, kde ještě před pár dny fungoval konzum, tedy obyčejná pultová prodejna, byl
otevřen obchod, který ještě neviděly.
S-A-M-O-O-B-S-L-U-H-A, slabikovaly
dělnice vyrážející pro mléko a chléb z malých kamrlíků pavlačových domů a opatrně s lehkým vzrušením braly do ruky pojízdné nákupní vozíky.
Nový koncept je bavil, zboží si mohly
osahat, naložit nebo vrátit do regálu, četly
etikety. Už nemusely nejdřív do pekárny
a pak jinam třeba pro mléko, vše tu měly
pod jednou střechou. Nová moderní prodejna potravin na Žižkově nabízela zpočátku 250 druhů zboží a šlo o první samoobsluhu v Československu.
Na novou chloubu socialistického hospodářství pěl chválu v létě 1955 i dobový
tisk: „V Husitské třídě na Žižkově byla otevřena nová potravinářská prodejna, ve které se kupující sami obsluhují. U vchodu
jsou připraveny koše na zboží. Kupující si
sám označené zboží vybere a u pokladny
vše zaplatí,“ stálo v Rudém právu. Tehdejší ekonomové spočítali, jak je nový koncept efektivní. Zatímco standardní nákup
v původních pultových prodejnách zabral
v průměru 15 až 20 minut, v samoobsluze
to vše trvalo jen tři až čtyři minuty. Navíc
bez nutnosti vystát mnohdy i několik front.

Mezi prvními v Evropě
Samoobsluhy se v Československu rychle šířily, chtěli je všichni a všude. Do konce roku mnohdy chaoticky a bez konceptu vzniklo napříč republikou osmdesát
prodejen. Hned po Praze ji například otevřelo na rohu Koliště a Křenové Brno.
Poté se boom na rok téměř zastavil. Pro-

blém byl s prodejem ovoce a zeleniny
nebo masa či uzenin, které se tehdy ještě
téměř nebalily a buď se muselo zvlášť
k řezníkovi, nebo se vše řešilo doplňkovým pultovým prodejem.
Země hledala při budování sítě nových
obchodů inspiraci ve světě a Ministerstvo
pro vnitřní obchod vysílalo své zaměstnance zejména do Británie a Švédska, obě západní země byly totiž na poli samoobslužného prodeje na evropské špici. Mimochodem, první moderní síť samoobsluh v Evropě vznikla až po druhé světové válce
ve Švýcarsku, v Británii se začal tento původně americký vynález šířit roku 1951,
v západním Německu až o tři roky později.
Po prvotním „oťukávání“ Československo od roku 1958 postupně předčilo v počtu prodejen Rakousko, západní Německo, ale i Velkou Británii. Problém byl ale
nedostatek kas a chladicích boxů, jež tuzemské podniky neuměly vyrábět. Byť se
často stály fronty, se kterými je období socialismu nerozlučně spjato, pro válečné
generace znamenalo otevření samoobsluh
bezpochyby do té doby nevídaný luxus,
zejména co se základních potravin týká.
Z počátku rostly malé prodejny, později ale konečně ty větší, třeba v Liberci se
otevřely první potraviny i drogerie Dunaj
v roce 1958. Nárůst byl spojen s určitou
uniformitou, prodejny byly podobné,
designově nevýrazné až ošklivé. Jeden
z tehdejších nejvýznamnějších odborníků
na reklamu a marketing Jaromír Balák si
postěžoval: „Pracovník podnikového ředitelství chce vyjádřit, jak si představuje
úpravu prodejny, a říká: Udělejte tam nějakéj Brusel.“ Zmíněná věta

Fenoménu nových samoobsluh se věnoval i tehdejší odborný tisk. Tyto fotografie
byly publikovány v zářijovém
vydání časopisu Socialistický
obchod v roce 1955.
Na snímku vpravo je současná podoba domu, kde před
65 let první československá
samoobsluha sídlila.
FOTO | ARCHIV NÁRODNÍHO
MUZEA A JOSEF HORA
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narážela na takzvaný „bruselský styl“,
kdy ČSSR na výstavě EXPO58 v Bruselu
získala svou prezentací fenomenální
úspěch na poli architektury a designu.
„Udělat Brusel“ bylo pak něco jako všeobjímající zaklínadlo, které se ale v případě budování stovek samoobsluh postupně
nořilo do bahna stereotypu.
Ale zpátky do Husitské ulice v červnu
1955. Před první samoobsluhou se stály
fronty, čekání na košík bylo nepříjemné
zvlášť v zimě, kdy se nejdříve mrzlo venku a ve chvíli, kdy zákazník překročil
práh prodejny a zabouchly se za ním dveře, rychle roztál u „akumulaček“ postavených hned vedle vchodu a brzy se začal
dosti potit. Prodejna fungovala dalších
35 let, až do sametové revoluce. Poté byla
zrušena a na místě se začal prodávat textil.

„První jsme byli my!“
Samoobslužný prodej, který se v Evropě začal lavinovitě šířit až po druhé světové válce, se zrodil v USA. První obchody vyrostly
v roce 1912 v Kalifornii, novinkou byly
i všudypřítomné ceny u zboží nebo možnost
reklamace a vracení výrobků. První řetězec
vznikl o čtyři roky později ve městě Memphis. Jmenoval se Piggly Wiggly a jeho za-
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Supermarkety si Češi zamilovali...
Skoro na den přesně po 36 letech od otevření
první samoobsluhy v Husitské ulici v Praze
se v roce 1991 rozsvítila světla prvního
supermarketu. Jmenoval se Mana (na snímku),
vlastnili jej Holanďané a první prodejnu otevřeli
6. června 1991 v Jihlavě na sídlišti Březinky.
Z Many se stal nejnavštěvovanější obchod
v republice. Ve stejný rok se otevřely další řetězce, například belgická
Delvita, kterou ale část Čechů doslova nesnášela. Důvodem bylo
zničené unikátní pohřebiště z doby bronzové, které se objevilo při
stavbě velkoskladu Delvity v Rudné u Prahy. Společnost, která snad
neměla ani stavební povolení, veškeré hroby, bronzové šperky, zbraně
a další artefakty přes protesty archeologů vybagrovala a odvezla na
skládku. Soudy s manažery v roce 2000 vyšuměly do ztracena.

Společnost následně v Česku zkrachovala. Ovšem supermarkety
a obchodní centra si získaly mezi Čechy takovou popularitu, že jejich
množství na počet obyvatel patřilo mezi nejvyšší na světě. Jen
supermarketů spadajících pod mezinárodní řetězce je víc než 1500.

...k rekordním patří i počet benzinek
Kromě supermarketů má Česko i jednu z nejhustějších sítí čerpacích
stanic na světě, je jich přes sedm tisíc (z toho asi 4000 veřejných. První
tuzemské benzinky začaly ovšem fungovat už v roce 1904, bylo jich
17 a stály zejména v okresních městech. Motoristé tehdy ale nejčastěji
tankovali u lékárny, hoteliéra či u hokynáře - zastavili před obchodem,
odkud zmíněný živnostník vyběhl na ulici s konví a palivo doplnil,
případně ho prodal ve skle. Po českých cestách a silnicích se v roce 1906,
kdy došlo k prvnímu sčítání, prohánělo 73 aut a 228 motocyklů.

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 38 %
SELVO 4800

72 590 Kč

44 990 Kč

Původní samoobsluha Piggly
Wiggly Store v americkém Memphisu.
FOTO | WIKIPEDIA.ORG
kladatel Clarence Saunders si nechal nápad
patentovat. Do konce 30. let fungovalo
v zemi už 2600 samoobslužných prodejen.
V té době ale prý fungovala první samoobsluha i v Československu. I když šlo zřejmě
o nutnou improvizaci. Konkrétně ve městě
Sázava, kde se nad řekou tyčí třetí nejstarší
mužský klášter v českých zemích. „Byl to
krámek rodiny Henychů. Paní Henychová
(podle jiných pramenů její dcera Marie,
pozn. red.) byla nemohoucí, jen seděla a lidem ukazovala, kde si co vzít, kdy a co vážit, a tak to byla vlastně první samoobsluha,“ vypráví kronikář města Milan Štědra.

Pohled do peněženky
V době hlavního rozmachu samoobsluh
v Československu, tedy v letech 1959
a 1960, činila průměrná mzda kolem
1300 Kčs měsíčně.
Co kolik stálo:
Kilogram chleba - 2,60 Kčs
Litr mléka - 1,80 Kčs
Vejce (kus) - 0,90 Kčs
Máslo (kg) - 38 Kčs
Pivo 10° (0,5 l) - 1,40 Kčs
Hovězí zadní (kg) - 24 Kčs
Pánské boty - 176 Kčs
Vstupenka do kina - 4 Kčs
Stříhání pánských vlasů - 2 Kčs
Auto Škoda 440 de Luxe - 28 500 Kčs
Benzin Normál (l) - 4 Kčs
Zdroj: iDNES.cz (pramen: statistické
ročenky, dobové zprávy)

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

BG Technik cs, a.s.,
Výstavní 123/11,
tel.: 596 781 718, 602 750 655

Šumperk - Vikýřovice

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

Hranice

GardenTechnik ŠOBORA,
Tř. 1. máje 2074,
tel.: 581 604 962

Nový Jičín

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

Další nejbližší prodejny: Frýdek-Místek,

Olomouc 2x,
Přerov, Konice a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz
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Virus a hlavy „pomazané“
Velkohubá prohlášení, přezíravé postoje a nesmyslná doporučení lékařům. Právě
tak se chovají potentáti a hlavy „pomazané“ některých zemí v souvislosti s pandemií
koronaviru. Jak si prezidenti Turkmenistánu, Brazílie, Spojených států amerických či
Běloruska poradili s nemocí covid-19?

TEXT: VERONIKA STREJCOVÁ FOTO: REUTERS, AP, PROFIMEDIA

KARANTÉNA KVŮLI CHŘIPEČCE? NESMYSL!

TRUMP JAKO STUDNICE MOUDER

Brazilský prezident Jair Bolsonaro se zejména na
začátku celosvětové pandemie rozhodl namísto
koronaviru bojovat s karanténou. Nemoc covid-19
zprvu označil za pouhou chřipku a poté, co
k bezpečnostním
opatřením přistoupili guvernéři
jednotlivých brazilských států, obrátil
se se stížností rovnou k nejvyššímu soudu. Zbavil se také ministra
zdravotnictví, který vyzýval veřejnost
k omezení pohybu a dodržování bezpečné vzdálenost. Bolsonaro prohlásil, že „už
ho nemůže ani vidět“ a nepohodlného
člena vlády odvolal.

Během pandemie se americký prezident Donald Trump projevil několikrát jako
nevyčerpatelná studnice mouder. Nejvíce „zaperlil“ svým nápadem na vpravování
dezinfekce přímo do těla. „Dezinfekce
virus za minutu zničí. Je tady způsob,
jak bychom to mohli nějak vstříknout
dovnitř? Skoro jako čištění. Protože
se to (koronavirus) dostává do plic a
napáchá to tam hrozné škody... Takže
by bylo zajímavé se tím zabývat,“
pokusil se poradit lékařům při jedné
z tiskových konferencí. Jako další
možné řešení pak zmínil možnost
využití ultrafialového záření. Odborníci po jeho vystoupení obě
prezidentem zmíněné možnosti
označili za nebezpečné a varovali před
nimi. Bez jednoznačných vědecky potvrzených výsledků zůstává také
nimi.
nasazování antimalarika hydroxychlorochinu coby léku na koronavirus, jehož je
Trump velkým propagátorem.

VŠEM ZAKÁZAL KORONAVIRUS
Nejdál v popírání koronavirového nebezpečí zašel
turkmenský prezident Gurbanguli Berdymuhamedov. V zemi, kterou tvoří převážně pouště, dosud
není oficiálně evidovaný ani jediný případ nákazy, a to
přesto, že sdílí hranice s Íránem, kde nemoci covid-19
podlehlo přes sedm a půl tisíce lidí. V Turkmenistánu
nemá koronavirus místo ani ve slovníku. Autoritářský prezident
totiž užívání slova už v dubnu zakázal. Nesmí zaznít ve státních médiích
ani ve zdravotnických brožurách. Kdo zakázaný výraz vysloví na veřejnosti, vystavuje se riziku zatčení. Nelze ale opomenout, že tamější hlava státu
už v březnu pamatovala na prevenci. Tehdy vyzval Berdymuhamedov
obyvatele, aby svá obydlí vykouřili dýmem ze stepních bylin.

TRAKTORY LÉKEM NA COVID-19
Poslední evropský diktátor Alexandr Lukašenko zprvu
věřil, že nejlepší prevence před koronavirem je tvrdá práce.
„Je krásné v televizi sledovat, jak lidé pracují s traktory a
tím virem se vůbec nezabývají. Traktory totiž všechny vyléčí.
A pole také,“ nechal se v prvních týdnech světové krize slyšet
běloruský prezident. Inspirací se mu nejspíš stalo také heslo sportem ku zdraví,
a tak na konci března uspořádal hokejový turnaj, kterého se jako hráč sám zúčastnil. „Je tady nějaký virus? Žádný nevidím. Tady to je jako lednička. Sport,
zejména hokej, je nejlepší antivirovou medicínou,“ uvedl Lukašenko.

INZERCE

Nový seriál
MF DNES od 29. 6.

50

ČESKÝCH
KRÁS

+ BONUS letní kuchařka v ONA DNES
Labyrintárium Loučeň
Předplatné jen za 94 Kč týdně.
Předplatné na období od 29. 6. do 31. 8. 2020 objednávejte na www.mfdnes.cz/leto.
Nabídka platí do 25. 6. 2020.

Slavní nakažení
Před koronavirem neochrání
královská krev ani tučné konto.
Princ Charles (71 let), následník
britského trůnu, se v půli března
stáhl do karantény ve Skotsku
kvůli pozitivnímu testu na
covid-19. Panovaly tehdy obavy i
o zdravotní stav královny. Virem
se nakazil také britský premiér
Boris Johnson (55 let) a s
kyslíkem se musel zotavovat
v nemocnici. Monacký kníže
Albert II. (62 let) opustil
karanténu před aprílem. Prodělal
lehčí verzi nemoci. Ruský premiér
Michail Mišustin (54 let) měl
pozitivní testy na koronavirus a
léčil se tři týdny, prezident
Vladimír Putin se raději stáhl do
izolace. Čečenský vůdce Ramzan
Kadyrov (43 let) nejprve chtěl pro
přenašeče koronaviru smrt, ale
nakonec byl sám hospitalizován
s podezřením na covid-19.

Zatoulal se?
Buď te v klidu!
Se Zampi známkou se vám bezpečně
vrátí, než byste řekli haf.
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Známe to všichni: občas ti naši pejsci chytí
stopu, a to jsou pak nervy! Vrátí se? A když ho
někdo najde, jak se dozví, komu ho vrátit?
Pořiďte svému psovi Zampi známku zdarma
a hoďte starosti za hlavu. Nálezci stačí chytrý
telefon a hned bezpečně ví, že má zavolat
právě vám. Je to jednoduché jak psí pac!

Proč mají nejen psi rádi
Zampi známku?
● Jsou v bezpečí, i když se zatoulají
● Pomůže jim ihned, na rozdíl od čipu, který
je čitelný jen speciálním přístrojem
● Stačí vzít chytrý telefon, načíst QR kód na
známce a nálezce hned ví, komu zavolat
● Známka je zcela zdarma

Zampi.cz – váš svět domácích mazlíčků

Ochraňte nejen svého pejska.
Stačí, když si objednáte Zampi známku zdarma na
www.zampi.cz
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Zelené zpestření jarního menu
Zapomeňte na mražený
hrášek a z toho čerstvého
jarního připravte třeba
kompletní víkendové
pohoštění. Od hummusu
ke snídani, po přílohu
k pečínce a koláč k večeři.

Koláč s hráškem a lososem

FOTO | SHUTTERSTOCK

Na 4 formy o průměru 10 cm potřebujeme - těsto: 200 g hladké mouky, 1 lžičku soli, 120 g másla, 1 žloutek.
Na náplň: 150 až 200 g uzeného lososa, 200 g hrášku, 250 g zakysané smetany, 2 až 3 vejce, 150 g ricotty,
svazek pažitky. Postup: Vypracujeme těsto a zabalíme jej do fólie a necháme hodinu odležet v lednici.
Troubu si předehřejeme i s plechem na 200 stupňů a formičky o průměru 10 cm vymažeme máslem.
Do kysané smetany rozšleháme vejce, vmícháme polovinu sýra a polovinu hrášku, osolíme a opepříme.
Těsto rozdělíme na 4 díly, rozválíme a vtlačíme do formiček, propícháme vidličkou a pečeme 10 až 15 minut.
Na předpečené těsto rozdělíme smetanovou směs, poklademe ji plátky lososa a posypeme hráškem a
ricottou. Pečeme do ztuhnutí náplně na spodní mřížce asi 10 až 20 minut, podle velikosti formiček, necháme
vychladnout, posypeme pažitkou, pepřem a teplé podáváme.
Zdroj: 2x iDNES.cz (Dana Obermajerová)
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Hráškový hummus

PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

/

KARTÁČE

/

ŠTÍPAČ
ČE

/

A DALŠÍ

Potřebujeme: 200 g čerstvého hrášku,
120 g naklíčené cizrny, 2 lžíce sezamového
semínka, 1-2 lžíce citronové šťávy,
1-2 stroužky česneku, 2 lžíce olivového oleje,
půl lžičky mořské soli, čerstvě namletý pepř.
Postup: Cizrnu necháme tři dny klíčit
(po 12 hodinách měníme vodu, druhý a třetí
den stačí udržovat cizrnu vlhkou.) Sezam
rozemeleme najemno, smícháme jej
s naklíčenou cizrnou, hráškem, olivovým
olejem a čerstvou šťávou z citronu.
Rozmixujeme dohladka, osolíme, opepříme.
Zajímavá je kombinace s petrželí nebo
bazalkou. Italský nádech získáte
přimícháním sušených rajčat.
Zdroj: www.lifefood.cz

5plus2
■ V KUCHYNI
Motorové
é sekačky
č od

Bubnové sekačky od

4 890 Kč

19 990
90 Kč

V nabídce také elektrické
travní sekačky od 1 490 Kč s DPH

Travní traktory od

47 490 Kč

Mulčovače / vyžínače křovin od

27 990 Kč

Jehněčí pečeně
na hráškovém pyré
Pro 4 osoby
potřebujeme:
800 g jehněčího
hřbetu, 4 lžíce
oleje, 1 lžíci
másla,
1 lžičku hladké
mouky, 5 lžic
balzamikového
octa, 4 snítky tymiánu, 600 g hrášku, 4 lžíce
smetany 12%, 1 stroužek česneku,
200 g anglické slaniny, pečené brambory.
Postup: Jehněčí maso odblaníme, osolíme,
opepříme, posypeme částí tymiánu
a potřeme polovinou oleje a lžící octa.
Zabalíme do alobalu a necháme 5 hodin
odležet. Maso zprudka opečeme v pekáčku
na rozpáleném oleji, přendáme do
předehřáté trouby a pečeme při 180 až 200
stupních asi 30 minut. Během pečení maso
přeléváme výpekem a otočíme, ale
nepodléváme. Maso vyjmeme a udržujeme
v teple. Do výpeku přidáme lžíci másla
promíchanou s lžičkou mouky a zalijeme
trochou vody s octem, přidáme zbylý
tymián a povaříme asi 10 minut. Šťávu pak
přecedíme a dochutíme solí a pepřem.
Hrášek uvaříme doměkka a rozmixujeme
se smetanou a prolisovaným česnekem,
osolíme a opepříme. Maso nakrájíme na
filety a podáváme s pyré, opečenou
slaninou, přelité balzamikovou šťávou
a s pečenými bramborami.
FOTO | iDNES.cz/ISIFA

Malotraktory s vozíkem od

51 910 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Hranice I - Město, GardenTechnik ŠOBORA, Tř. 1. máje 2074, T 605 332 063 / Konice, Zahradní technika Konice, Smetanova 53, T 722 744 267 / Nový
Jičín, ENVIRO-HIK, s.r.o., Nerudova 50, T 556 315 569 / Olomouc, AGROCENTRUM DFG, Týnecká 826/55, T 585 154 632 / Ostrava, BG TECHNIK cs, a.s.,
Místecká-Rudná , T 596 781 718 / Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 / Uherský Brod-Těšov, MIKRA ZAHRADNÍ
A LESNÍ TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028

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

HUDEBNÍ IMPULSY

Mistr popu míří na střechu
JOSEF VLČEK

V

den, kdy bychom si připomněli
jednaosmdesáté narozeniny Karla Gotta, 14. července 2020, oslaví šedesátku další stálice české populární
hudby Michal David. Vzhledem ke koronavirové epidemii musel zpěvák ustoupit od velkých koncertních oslav ve dvakrát vyprodané O2 areně. Zatím jsou megakoncerty přesunuty na září. Místo velké haly zahraje a zapívá Michal David až
milionu posluchačů ze střechy Rádia Impuls. Bude to už 11. června od 19 hodin.
Michal David byl jednou z nejkontroverznějších postav české populární hudby osmdesátých let. Talentovaný jazzový pianista se mohl stát druhým Michaelem Kocábem, ale místo toho nastoupil
na konci sedmdesátých let na post klávesisty a později i zpěváka ve skupině Kroky Františka Janečka.
V necelých dvaceti letech se stal výrazným teenagerským idolem. Česká populární hudba v té době něco podobného
neznala. Byla v ní ambice oslovovat
všechny generace najednou a kritika na-

víc očekávala od populární hudby něco
víc než jen dětské kolovrátkové melodie. Navíc šéf Kroků používal k vybojování úspěchu někdy dost nečisté praktiky včetně různých forem podbízení se
tehdejšímu režimu. Trochu té špíny pak
ulpělo i na naivním klukovi, který do
světa pop music vlétl tak trochu po hlavě. Když se David v roce 1988 osamostatnil a založil si vlastní skupinu Allegro, těžko znovu získával lepší reputaci.

„Éra dojáků“ Michala Davida
Vzdor nepřízni okruhu náročnějších posluchačů můžeme označit osmdesátá léta
v českém popu za éru Michala Davida.
Na jeho kontě se v té době objevily
nejméně dvě desítky hitů, bez nichž by se
nedokázala obejít snad žádná diskotéka.
Mnohé napsal sám a ze zpětného pohledu
se zdá, že odjakživa byl nejsilnější jako
autor nebo interpret pomalých písní, ať
už to bylo Nenapovídej, Pár přátel stačí
mít nebo Jak snadno uvěří se lhářům.
Velký comeback se Davidovi podařil
až v roce 1998, kdy jeho písně prováze-

ly na olympijském turnaji v Naganu
cestu našich hokejistů ke zlaté medaili. Vysvětlení bylo jasné. Pro
tuto generaci hokejových hvězd
byly písně jako Nonstop nebo Decibely lásky oblíbenými
songy jejich mládí.
Velkou popularitu
přinesly Davidovi
také filmy Discopříběh (1987) a Discopříběh 2 (1991), v
nichž se režisér Jaroslav Soukup pokusil
o generační portrét tehdejší mládeže. Obliba
písní z obou filmů je
dodnes tak velká, že
Michal David slíbil,
že na střeše Rádia
Impuls zahraje
mimo jiné průřez svými filmovými hity.
FOTO | MAFRA
V posledních
dvaceti letech se David koncentruje hlav-

ně na muzikály. Má jich na
svém kontě už víc než tucet
a hlavně Kleopatra, Tři mušketýři nebo Kat Mydlář patří
k tomu nejlepšímu, co v tomto
oboru u nás vzniklo. Občas napíše i něco pro
své kolegy. Třeba jeho
Dlouhá noc vrátila
před lety znovu na
scénu Helenu Vondráčkovou a píseň
Královnou jsem
já patří mezi největší hity Ilony
Csákové.
David
stále
zhusta koncertuje a má
pověst výborného baviče a profesionála.
Připomínka jeho šedesátin v Rádiu Impuls bude určitě
jednou z hudebních událostí
letošního
června.
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P
ek
Přivýděle
s vždycky
cky hodí
se
Zajímavá odměna
Flexibilní pracovní dob
ba
Žádné dojíždění
Spolupráce na hlavní
nebo vedlejší činnost

Pochlubte
se zahradou
a Vyhrajte ceny
za 100 000 Kč

Co vás čeká?
azníků
Oslovování nových záka
ajícími
Spolupráce s těmi stáva
Poskytování půjček
Výběry splátek

V hry V 1. kole
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soutěž Probíhá Do 12. 8. 2020.
vše o soutěži najDete na

www.iDNES.cz/nejkrasnejsizahrada2020
Zjistěte více na
kariera
ra.provident.cz
a na telefonu
844 744 644

Do soutěžního formulá
l ře vložte:
1. Příběh vaší zahrádky
k (alespoň 1 800 znaků)
2. fotograﬁe své zahrádky
k , nejoblíbenějšího záhonu či rostlin (8 fotograﬁí)
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Kaše na masu?

Prostřeno! v Moravskoslezském kraji s bandou kritiků
ČR | V soutěžním pořadu Prostřeno! na
severu Moravy půjde o výhru 60 tisíc
korun. Svářeč Vašek (35 let) v pondělí
pozve své soupeřky k mamince. Dámy
se načekají na salát s prosciuttem a parmazánem, vepřovou panenku ve slaninovém kabátku i na domácí medovník.
Studentka Hana (18) si v úterý troufne na sýr v bramborovém těstíčku, guláš s domácím karlovarským knedlíkem
a lávový koláček. A právě kamínek v dezertu se bude řešit. Srazí jí vaz?
Objektová manažerka úklidu Dagmar (55) se u plotny pořádně zapotí. Ve
středu připraví svíčkovou, ale s kuřecím
stehnem. A to se hned tak nevidí.
Studující mamince na mateřské Marii (32) doma vypnuli elektřinu, bude vařit u rodičů. Nachystá kachní játra na karamelizovaném jablku, bramboračku,
cottage pie a mrkvový dort. Hodně se
bude mluvit právě o hlavním chodu.
Kdo to kdy viděl dát kaši na maso?
Páteční soutěžící Vendula (31) přivítá soupeře v domečku, kde žije s přítelkyní. Vendy sází na topinku s překvape-

ním na pivu, dýňovou polévku, vepřovou krkovici s bramborem a obrácený
dezert se sušenkami. Jak si ale poradí s
bandou kritiků u stolu?
Sledujte Prostřeno! každý všední den
na Primě od 17:50 hodin.
(kot)

Páteční čekání na výhru. Pod poklicemi se ukrývá 60 tisíc korun. Kdo ze soutěžících si je na severní Moravě užije?
FOTO | FTV PRIMA

Hermelín v bramborovém těstíčku
In g r e d i e n c e :
2,5 hermelínu,
sekaná petrželka, 3 vejce, mletý černý pepř,
5 stroužků česneku, 6 brambor, 5 lžic hladké mouky, kečup, česnekový dip, olej. Postup: Hermelín rozkrojíme podélně na dvě kolečka. Zelenou petrželku nasekáme. Česnek oloupeme a utřeme se solí a pepřem. Brambory oloupeme, omyjeme a nastrouháme na jemném struhadle. Přebytečný
škrob slijeme. Do nastrouhaných brambor přidáme vejce, mouku a utřený česnek. Promícháme. Na pánvi rozpálíme
olej, naběračkou z těsta vytvoříme plac-

ku, položíme hermelín a nahoru znova
těsto. Smažíme dozlatova. Zdobíme petrželkou a k tomu podáváme kečup
nebo česnekový dip.
Svíčková omáčka, knedlík
Ingredience: 2 střední cibule, 2 střední
mrkve, 1 velká kořenová petržel, 1/2 malého celeru, 2 bobkové listy, 1/2 kávové lžičky mletého nového koření, 10 kuliček pepře, 1 smetana na šlehání, 4 kuřecí stehna, olej, sůl.
Kynutý knedlík: 500 g polohrubé mouky, sáček sušeného droždí, 10 g soli,
mléko, špetka cukru. Postup: Na rozpálený olej dáme nakrájenou zeleninu a

osmahneme, pak zalijeme horkou vodou a necháme podusit. Když je vše
měkké, dáme rozmixovat, přidáme smetanu a osolíme. Ideální je vše si naložit
dopředu alespoň jeden den. Před mixováním vyndáme bobkové listy. Pokud
je omáčka příliš řídká, můžeme zahustit
polohrubou moukou. Spolu se zeleninou můžeme naložit i maso s tím, že jej
posypeme kořením Adžika a druhý den
dáme grilovat. Kynutý knedlík: Smícháme všechny ingredience a vytvoříme těsto. Mléko ohřejeme, aby bylo
vlažné a kvasnice lépe kynuly. Množství dáme takové, aby těsto nebylo příliš řídké. Necháme vykynout, pak vytvoříme knedlíky a dáme znova vykynout a
vaříme jeden knedlík na páře 20 minut.
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Bezpečnost, ostraha

Management

Manažer bezpečnosti

50 000 - 56 000 Kč / měsíc

Výkonný ředitel – návrhy interierů

Specialista BOZP a PO s certifikací

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

CEO (100-150.000 Kč)

150 000 Kč / měsíc
100 000 - 150 000 Kč / měsíc

Pracovník ostrahy - OZP - Hlubočky

Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Pracovník ostrahy - OZP - brno (Honeywell)

Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Slovácké divadlo Uherské Hradiště

V át ý/á OZP Pl á d L ž i í
Více na www.jobdnes.cz

Ř dit l/ř dit lk ří ě k é
Více na www.jobdnes.cz

Automobilový průmysl

Bezpečnost, ostraha

i

Sl

á ké di

dl Uh

ké H diště

Operátor/ka kontroly kvality (26 000 - 31 000…

26 000 - 31 000 Kč / měsíc

Manažer bezpečnosti

50 000 - 56 000 Kč / měsíc

Automechanik - praha

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Specialista BOZP a PO s certifikací

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Servisní technik

Pracovník ostrahy - OZP - Hlubočky

údržbář ve výrobě

Pracovník ostrahy - OZP - brno (Honeywell)

ů
Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?
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 6. června 2020
Nova

Prima

Prima cool

7.05 Looney Tunes: Úžasná show (24) 7.30
Kačeří příběhy (59, 60) 8.15 SuperStar. Finále
soutěže 11.50 Koření 12.45 Volejte Novu 13.15
Rady ptáka Loskutáka 14.25 Výměna manželek IX 15.45 Au Pair 2 aneb Pohádka pokračuje
17.30 Šest dní, sedm nocí 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Chlupatá rota (7) 6.50 Ninjago VIII (3)
7.10 Pohádky Bolka a Lolka 7.30 M.A.S.H (181)
8.00 M.A.S.H (182) 8.30 M.A.S.H (183) 9.00
Autosalon.tv 10.10 Prima Partička 11.20 Máme
rádi Česko 13.00 Vraždy v Brokenwoodu II (4)
15.05 Princ a já: Královské líbánky.
Romantický film (USA, 2008) 16.55 Pátek
není svátek. Komedie (ČR, 1979). Hrají
P. Kostka, J. Kotrbová, M. Reifová,
Z. Hadrbolcová, J. Kodet 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.55 SHOWTIME

6.00 Umění je cool 6.55 13. okrsek (12) 7.50
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (2) 8.45 Top
Gear: Patagonský speciál (1) 10.05 Pevnost Boyard
(3) 12.15 Re-play 12.50 COOL e-sport 13.15
Futurama II (2) 13.45 Simpsonovi XXII (7-10) 15.35
Futurama II (3) 16.05 Zrození planety opic 18.10
Simpsonovi XXII (11, 12) 19.05 Simpsonovi XXII (13)
19.35 Simpsonovi XXII (14) 20.00 Kurýr 22.05
Dokonalá skrýš 23.55 Pod černou vlajkou IV (6)

20.05 Zázraky přírody
Zábavní pořad. Účinkují: M. Kramár, V. Kořen, O. Hejma, P. Nový,
T. Zástěra a Š. Ornest
21.20 Jára Cimrman ležící, spící
Komedie (ČR, 1983). Hrají
Z. Svěrák, P. Čepek, J. Abrhám,
L. Šafránková. Režie L. Smoljak
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Detektiv Endeavour Morse IV
Sklizeň. Seriál (VB, 2016)
0.15 Banánové rybičky
0.45 Zkus mít vkus
1.05 Přes nový práh
1.30 Bydlení je hra
1.55 Chalupa je hra
2.20 Sama doma
3.50 Zahrada je hra
4.15 Žiješ jenom 2x
4.40 Pod pokličkou
5.05 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.25 Noviny TV JOJ 6.05 Policisté

v akci 6.50 Policisté v akci 7.50 Policisté v akci
8.50 Na chalupě 9.50 Nové bydlení 10.55 Muž na
radnici (9) 12.25 Dnes v jednom domě (8) 14.10
Údolí včel 16.20 30 případů majora Zemana (14)
18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny TV
JOJ 20.25 Dnes v jednom domě (9) 22.00 O zvířatech a lidech (11, 12) 0.05 Za sklem (8)

NEDĚLE 6.15 Policisté v akci 7.00 Policisté

v akci 8.00 Policisté v akci 9.00 Soudní síň – cz
9.55 Soudní síň – cz 10.50 Jsem máma (14) 11.45
Džusový román 13.20 Dnes v jednom domě (9)
14.55 Ďábelské líbánky 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny TV JOJ
20.25 V sedmém nebi 22.25 Jsem máma (15)
23.10 Všechno, co mám rád 0.55 Záchranáři v akci

PONDĚLÍ 5.10 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Ranní

noviny 8.40 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.50 Záchranáři v akci 12.45 Dědictví (26) 13.45
Soudní síň 15.55 Soudní síň 16.55 Policisté v akci
17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.25
Ďábelské líbánky 22.20 Dr. Ludsky (8) 23.30
Policisté v akci 0.25 Na chalupě

SÉRUM PRAVDY

KOMEDIE

INZERCE

ČT1
8.20 Osvětová přednáška v Suché Vrbici 8.50
Příběhy slavných... Ladislav Smoljak 9.45
Gejzír 10.15 Durrellovi III (4/8) 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Rabín
a jeho golem 14.15 Strach má velké oči 15.30
Tetička 17.00 Konec velkých prázdnin (3/6)
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

JÁ, KNEDLÍČEK

Willowdean Dicksonová je teenagerka a dcera
bývalé Miss (Jennifer Aniston). Ta ji říká
“Knedlíček”, protože Will je poněkud větší a širší.

STŘEDA | 20:15

20.20 Marečku, podejte mi pero!
Komedie (ČR, 1976)
21.50 Pád Londýna
Akční film (VB/Bulh./USA, 2016)
23.35 Šest dní, sedm nocí
1.25 Život ve hvězdách
1.55 Volejte Novu
2.45 Pád Londýna
4.10 Rady ptáka Loskutáka

ÚTERÝ 8.40 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.45 Záchranáři v akci 12.40 Dědictví (27) 13.40
Dr. Ludsky (8) 14.50 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.25 Za sklem II (1) 21.40 Dr. Ludsky (9) 22.45
Soudní síň – cz 23.40 Policisté v akci
STŘEDA 8.40 Soudní síň 9.50 Soudní síň 10.55

Policisté v akci 11.55 Záchranáři v akci 12.50
Dědictví (28) 13.50 Dr. Ludsky (9) 15.00 Soudní
síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.25 Muž na radnici (10)
21.50 Útěky domů 23.40 Policisté v akci

ČTVRTEK 8.40 Soudní síň 9.50 Soudní síň

10.50 Policisté v akci 11.50 Záchranáři v akci 12.40
Dědictví (29, 30) 14.45 Soudní síň 15.45 Soudní síň
16.50 Policisté v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.25 30 případů majora Zemana
(15) 21.55 Dr. Ludsky (10) 23.00 Soudní síň – cz

PÁTEK 8.40 Soudní síň 9.50 Soudní síň 11.00
Policisté v akci 12.00 Záchranáři v akci 12.50
Dědictví (31) 13.55 Dr. Ludsky (10) 15.05 Soudní
síň 16.05 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Na
chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.25 Velitel (1)
22.10 Zlaté rybky 0.05 Policisté v akci

20.05 Počasí
20.15 Temný Kraj (11)
Zjevení (1/2). Krimiseriál (ČR,
2016). Hrají L. Vaculík, K. Nováková, J. Teplý, K. Zima
21.45 Adéla ještě nevečeřela
Kkomedie (ČR, 1977). Hrají
M. Dočolomanský, R. Hrušínský,
M. Kopecký, L. Pešek, N. Konvalinková. Režie O. Lipský
0.10 Nelítostný Parker
Thriller (USA, 2013). Hrají
J. Statham, J. Lopezová,
N. Nolte, M. Chiklis, C. Collins ml..
Režie T. Hackford
2.30 Veterinář vyšetřuje:
Kapitán Hook
Krimikomedie (N, 2014). Hrají
H. Schönemann, H. Reentsová,
M. Lohse. Režie M. Brummund
4.30 Ano, šéfe!
Uvádí Z. Pohlreich
5.40 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 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

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 7.20 Labyrinty vášně 8.20 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
6.55 Nahlas a naplno 9.05 Můj přítel Monk V (14)
9.55 Můj přítel Monk V (15) 10.45 Major Payne
13.00 První rána 14.30 Není král jako král, animovaný film (USA, 2000) 15.50 Beethoven 4, komedie (USA, 2001) 17.40 Captain America: Návrat
prvního Avengera, akční film (USA, 2014) 20.00
Letadla 2: Hasiči a záchranáři, animovaný film
(USA, 2014) 21.25 Výměna, drama (USA, 2008)
0.05 Tango a Cash, akční komedie (USA, 1989)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.50 Super Wings II (9)
9.05 Chlupatá rota (6) 9.30 Super Wings II (10)
9.45 Námořní vyšetřovací služba V (3, 4) 11.25
Jedna za všechny 13.30 Agent Cody Banks 15.25
Sedm statečných 17.55 Navždy spolu, romantický
film (USA, 2012) 20.00 Sbohem Kryštůfku Robine,
životopisné drama (USA, 2017) 22.00 Behemot:
Bestie z podzemí, sci-fi horor (USA/Kan., 2011)
23.45 Dokonalá skrýš, thriller (USA, 2012)

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 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 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
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neděle 7. června 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.45
15.25
16.10
17.30
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.35
22.09
22.10
23.40
1.15

Zajímavosti z regionů 6.25 Soused
Modrovous. Pohádka 6.45 Tetička.
Komedie 8.15 Úsměvy Václava Vorlíčka
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Náhrdelník (10/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Král sokolů
O Rozárce a zakletém králi
Doktor z vejminku (4/7)
Než poznáš první úsměv
Milí Bakaláři
Povídky (ČR, 2000)
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Copak je to za vojáka...
Komedie (ČR, 1987)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Sázka na třináctku
Krimifilm (ČR, 1977)
Detektiv Endeavour Morse IV
13. komnata Václava Hybše

Nova
6.10
6.30
7.20
7.45
8.30
8.55
10.35
12.10
13.55
16.10
17.40
19.30
20.20
22.40
23.10
1.30
3.20
4.45

Oggy a Škodíci VII
Tlapková patrola III (16, 17)
Looney Tunes: Úžasná show (25)
Kačeří příběhy (61, 62)
Krok za krokem II (13)
Sněhová královna
Pohádka (N, 2014)
Scooby-Doo
Komedie (USA, 2002)
Zamilovaný profesor
Komedie (USA, 1996)
Signál
Komedie (ČR, 2012)
Marečku, podejte mi pero!
Komedie (ČR, 1976)
Léto s kovbojem
Filmová komedie (ČR, 1976)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dáma a Král (1, 2)
Střepiny
Signál
Komedie (ČR, 2012)
Zamilovaný profesor
Komedie (USA, 1996)
Sněhová královna
Pohádka (N, 2014)
Novashopping

Prima
6.15
6.40
7.05
7.35
8.05
9.15
9.50
11.00
11.55
12.50
13.15
13.50
14.20
16.40
18.55
19.55
20.05
20.15
22.40
0.45
2.30
4.35

Chlupatá rota (8)
Ninjago VIII (4)
M.A.S.H (183)
M.A.S.H (184)
Druhá světová válka:
Cena říše (2)
Prima SVĚT
Ano, šéfe!
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Adéla ještě nevečeřela
Filmová komedie (ČR, 1977)
Léto s gentlemanem
Romantická komedie (ČR, 2018)
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Perfect Days
Komedie (ČR, 2011)
Šibenice
Krimithriller (USA, 2017)
Temná přísaha
Thriller (USA, 2016)
Vraždy v Brokenwoodu II (4)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.55 Království opic 7.15 Jersey Boys 9.40
Beethoven 4 11.25 Au Pair 2 aneb Pohádka pokračuje 13.35 Není král jako král 15.00 Letadla 2: Hasiči
a záchranáři 16.20 Turner a Hooch, komedie (USA,
1989) 18.15 Grinch 20.00 Green Lantern, sci-fi film
(USA, 2011) 22.10 Mortal Instruments: Město z kostí,
fantasy (Kan./N/USA, 2013) 0.30 Výměna, drama

Prima cool
5.20 Umění je cool 7.10 Letopisy rodu Shannara II
(1) 8.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (3)
9.00 Top Gear: Patagonský speciál (2) 10.15
Pevnost Boyard (4) 12.30 Prima Partička 13.30
Futurama II (3) 13.55 Simpsonovi XXII (11-14) 15.50
Futurama II (4) 16.20 Kurýr 18.10 Simpsonovi XXII
(15-18) 20.00 Transformers: Pomsta poražených
23.05 Narcos: Mexiko (5) 0.25 Vikingové VI (5)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.30 Super Wings II (10)
7.45 Chlupatá rota (7) 8.10 Super Wings II (11) 8.25
Námořní vyšetřovací služba V (4, 5) 10.10 Pátek
není svátek 11.50 Dámská jízda 13.35 Navždy spolu
15.35 Sbohem Kryštůfku Robine 17.35 Dr. T a jeho
ženy 20.00 Bohové musí být šílení, komedie (USA,
1980) 22.10 Devátý život Louise Draxe, thriller
(Kan./VB, 2016) 0.15 Šibenice, thriller (USA, 2017)

pondělí 8. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Světlonoš. Komedie
9.35 168 hodin 10.05 Jára Cimrman
ležící, spící. Komedie 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy
12.30 Sama doma
14.00 Všechnopárty
14.45 Copak je to za vojáka...
Komedie (ČR, 1987)
16.15 To je vražda, napsala X
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vraždy v kruhu
21.25 Láska v čase korony
21.45 Reportéři ČT
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Kriminalista IV
23.30 Profesionálové
0.20 AZ-kvíz
0.45 Kuchařská pohotovost
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Kalendárium

Nova
5.55
8.30
8.45
9.15
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.00
15.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
22.20
23.15
0.10
1.00
1.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (16)
Comeback
Policie Modrava (10)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (715)
Můj přítel Monk V (16)
Můj přítel Monk VI (1)
Dr. House VI (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (17)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (78, 79)
Smrtonosná zbraň III (5)
Dr. House VI (5)
Můj přítel Monk V (16)
Můj přítel Monk VI (1)
Krok za krokem II (16)

Prima
6.15
7.00
9.25
9.55
10.25
10.55
12.40
13.35
14.35
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.25
22.40
23.50
0.45
1.35
2.25
3.20

Chlupatá rota (9)
Nový den
M.A.S.H (184)
M.A.S.H (185)
M.A.S.H (186)
Láska, děti
a nový začátek
Romantický film (N, 2012)
Walker,
Texas Ranger VII (12)
Poslední polda II (5)
Policie Hamburk II (13)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Modrý kód (260)
Modrý kód (12)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Walker,
Texas Ranger VII (12)
Poslední polda II (5)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.40 Major Payne 7.30 Scooby-Doo 9.10 Grinch
11.40 Letadla 2: Hasiči a záchranáři 13.35 Green
Lantern 15.40 Captain America: Návrat prvního
Avengera 18.10 Šest dní, sedm nocí 20.00 Královna
Alžběta: Zlatý věk, historické drama (VB/Fr./USA/
N, 2007) 22.15 Nezvaní hosté, horor (Šp./USA/VB,
2011) 0.10 Mortal Instruments: Město z kostí, akční

Prima cool
13.40 Simpsonovi XXII (15-18) 15.25 Re-play 15.55
Futurama II (5) 16.20 Hvězdná brána IV (15) 17.15
Top Gear speciál: Festival v Sydney 18.25
Simpsonovi XXII (19-22) 20.15 Život je hra II (7, 8)
20.50 Podivuhodná dobrodružství Vladimíra
Smolíka (7) 21.25 Teorie velkého třesku XII (14)
21.50 Partička 22.35 COOL e-sport 22.55
Americký chopper VI (6) 23.50 Partička

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.30 Super Wings II (11)
6.45 Chlupatá rota (8) 7.10 Super Wings II (12) 7.25
Námořní vyšetřovací služba V (5, 6) 9.10 Agent
Cody Banks 11.05 Zrození planety opic 13.00 Dr. T
a jeho ženy 15.20 Transformers: Pomsta poražených 18.15 Sestřička z hor: Vina a trest 20.00
Grandhotel Budapešť, komedie (USA/VB/N, 2014)
22.05 Rváčův deník 23.55 Bohové musí být šílení

úterý 9. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.55 Doktor z vejminku (4/7) 10.35
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
14.30 Vlak
14.50 Sázka na třináctku
16.20 To je vražda, napsala X
17.05 Menu pro Emu
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 Vyprávěj
21.00 Lidice
Historické drama (ČR/SR, 2011)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Případy detektiva Murdocha XII
23.50 Kriminalista IV
0.55 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.35
8.50
9.25
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.25
22.25
23.20
0.10
1.40
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (17)
Comeback
Specialisté (78)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (716)
Můj přítel Monk VI (2, 3)
Dr. House VI (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (18)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (3)
Víkend
Smrtonosná zbraň III (6)
Dr. House VI (6)
Můj přítel Monk VI (2, 3)
Smrtonosná zbraň III (5)
Krok za krokem II (17)

Prima
6.15
7.00
9.25
9.55
10.25
10.55
12.40
13.40
14.35
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.30
22.35
23.35
0.30
1.25
2.20
3.15
4.40

Chlupatá rota (10)
Nový den
M.A.S.H (186)
M.A.S.H (187)
M.A.S.H (188)
Láska, děti
a ukradené štěstí
Romantický film (N, 2012)
Walker,
Texas Ranger VII (13)
Poslední polda II (6)
Policie Hamburk II (14)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Slunečná (33)
7 pádů Honzy Dědka
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VII (13)
Poslední polda II (6)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.15 Beethoven 4 7.05 Můj přítel Monk V (16) 7.55
Můj přítel Monk VI (1) 8.50 Au Pair 2 aneb Pohádka
pokračuje 11.10 Green Lantern 13.45 Královna
Alžběta: Zlatý věk 15.55 Léto s kovbojem 17.45
Signál, komedie (ČR, 2012) 20.00 V oku tornáda,
katastrofický film (USA, 2014) 21.45 Pravda zabíjí,
krimifilm (USA, 1999) 0.10 Nezvaní hosté, horor

Prima cool
12.40 Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka
(7) 13.15 Futurama II (5) 13.45 Simpsonovi XXII
(19-22) 15.30 Teorie velkého třesku XII (14) 15.55
Futurama II (6) 16.15 Hvězdná brána IV (16) 17.10 To
nejlepší z Top Gearu: Top 41 18.25 Simpsonovi XXIII
(1-4) 20.15 Teorie velkého třesku XII (15-17) 21.30
Partička 22.20 Americký chopper VI (7) 23.20
Partička 0.00 Killjoys: Vesmírní lovci IV (8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.05 Super Wings II (12)
7.20 Chlupatá rota (9) 7.45 Super Wings II (13)
8.00 Námořní vyšetřovací služba V (6, 7) 9.45
Perfect Days 11.55 Sedm statečných 14.25
Sestřička z hor: Vina a trest 16.15 Grandhotel
Budapešť 18.10 Sherlock Holmes a pekelný stroj
(1/2), 20.00 Oko dravce, akční thriller (USA/N,
2008) 22.15 Vrahův advokát 0.15 Rváčův deník

středa 10. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi III (4/8)
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 Poslední zkouška
TV inscenace (ČR, 1977)
15.25 To je vražda, napsala X
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Chalupáři (1/11)
21.05 Kawasakiho růže
Drama (ČR, 2009)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Přítelkyně z domu smutku (3/4)
23.55 Případy detektiva Murdocha XII
0.40 AZ-kvíz
1.05 Máte slovo s M. Jílkovou
2.10 Rajské zahrady II

Nova
5.55
8.30
8.45
9.20
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.35
22.35
23.55
0.50
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (18)
Comeback
Kriminálka Anděl II (3)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (717)
Můj přítel Monk VI (4, 5)
Dr. House VI (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (19)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Nova je s vámi
Výměna manželek IX
Dr. House VI (7)
Můj přítel Monk VI (4, 5)
Krok za krokem II (18)
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
22.30
23.50
0.45
1.35
2.30
3.25
4.55

Nova Cinema
6.25 Sněhová královna 8.15 Můj přítel Monk VI (2,
3) 10.00 Turner a Hooch 12.20 Královna Alžběta:
Zlatý věk 15.05 V oku tornáda 16.45 Marečku,
podejte mi pero! 18.15 Zamilovaný profesor, komedie (USA, 1996) 20.00 Pluto Nash, komedie (USA,
2002) 21.50 Sprosťárny, komedie (USA, 2013)
23.35 Pád Londýna, akční film (VB/Bulh./USA)

Nový den
M.A.S.H (188)
M.A.S.H (189)
M.A.S.H (190)
Naše farma v Irsku
Walker,
Texas Ranger VII (14)
Poslední polda II (7)
Policie Hamburk II (15)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Modrý kód (261)
Seriál (ČR, 2020)
Show Jana Krause
Temný Kraj (11)
Seriál (ČR, 2016)
Policie v akci
Policie v akci
Walker,
Texas Ranger VII (14)
Poslední polda II (7)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Prima cool
12.25 Teorie velkého třesku XII (15, 16) 13.15
Futurama II (6) 13.45 Simpsonovi XXIII (1-4) 15.30
Teorie velkého třesku XII (17) 15.55 Futurama II (7)
16.15 Hvězdná brána IV (17) 17.15 To nejlepší z Top
Gearu: Top 41 18.25 Simpsonovi XXIII (5-8) 20.15
Prima Partička 21.15 Teorie velkého třesku XII (18)
21.40 Star Trek: Discovery (11) 22.45 Americký
chopper VI (8) 23.40 Prima Partička

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.55 Super Wings II (13)
8.10 Chlupatá rota (10) 8.35 Super Wings II (14)
8.50 Námořní vyšetřovací služba V (7, 8) 10.30
Sestřička z hor: Vina a trest 12.25 Pátek není svátek
14.05 Sherlock Holmes a pekelný stroj (1/2) 15.55
Oko dravce 18.10 Sherlock Holmes a pekelný stroj
(2/2) 20.00 Iluzionista, romantické drama 22.10
Vetřelci vs. Predátor 2 0.05 Vrahův advokát

čtvrtek 11. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
10.30 13. komnata Václava Hybše
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 (4/8)
14.50 Žlutý kvítek
TV inscenace (ČR, 1982)
15.30 To je vražda, napsala X
17.00 Všechno, co mám ráda
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 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Kriminalista IV
23.35 Kawasakiho růže
Drama (ČR, 2009)
1.10 AZ-kvíz
1.35 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.30
8.45
9.15
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.25
22.00
22.55
23.50
1.20
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (19)
Comeback
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (718)
Můj přítel Monk VI (6, 7)
Dr. House VI (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (20)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (4)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň III (7)
Dr. House VI (8)
Můj přítel Monk VI (6, 7)
Kriminálka Anděl II (4)
Smrtonosná zbraň III (6)

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
23.35
0.30
1.20
2.15
3.05
4.35

Nova Cinema
5.45 Zamilovaný profesor 7.35 Můj přítel Monk VI
(4, 5) 9.20 V oku tornáda 11.30 Generál MacArthur
14.00 Teleshopping 14.35 Léto s kovbojem 16.20
Pluto Nash, komedie (USA, 2002) 18.10 Špioni jako
my, komedie (USA, 1985) 20.00 Terč, akční komedie (HG, 1997) 21.40 Útok z hlubin, akční film (USA,
1999) 23.35 Přeber si to, krimikomedie (USA, 1999)

Chlupatá rota (12)
Nový den
M.A.S.H (190)
M.A.S.H (191)
M.A.S.H (192)
Naše farma v Irsku
Walker,
Texas Ranger VII (15)
Poslední polda II (8)
Policie Hamburk II (16)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Vinaři (12)
Seriál (ČR, 2014)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Walker,
Texas Ranger VII (15)
Poslední polda II (8)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Prima cool
10.15 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 11.15 Hvězdná
brána IV (17) 12.10 Star Trek: Discovery (11) 13.15
Futurama II (7) 13.45 Simpsonovi XXIII (5-8) 15.30
Teorie velkého třesku XII (18) 15.55 Futurama II (8)
16.20 Hvězdná brána IV (18) 17.15 To nejlepší z Top
Gearu: Top 41 18.30 Simpsonovi XXIII (9-12) 20.15
Autosalon.tv 21.30 Teorie velkého třesku XII (19)
22.00 Nezvěstní v boji 0.00 Americký chopper VI (9)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.10 Super Wings II (14)
8.25 Chlupatá rota (11) 8.50 Super Wings II (15)
9.00 Námořní vyšetřovací služba V (8, 9) 10.50
Temná přísaha 12.25 Sbohem Kryštůfku Robine
14.25 Sherlock Holmes a pekelný stroj (2/2) 16.20
Iluzionista 18.20 Staronový začátek 20.00 Smích
se lepí na paty, komedie (ČR, 1986) 22.00 Až na
konce světa, válečný 0.10 Vetřelci vs. Predátor 2

pátek 12. 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 Košile
Bakalářská povídka (ČR, 1980)
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... V. Dlouhý
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.10 Princezna ze mlejna 2
Pohádka (ČR, 2000)
22.05 Všechnopárty
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Profesionálové
23.55 Kriminalista IV
0.55 AZ-kvíz
1.20 Objektiv

Nova
5.55
8.30
8.45
9.15
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.30
23.40
0.35
1.55
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (20)
Comeback
Kriminálka Anděl II (4)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (719)
Můj přítel Monk VI (8, 9)
Dr. House VI (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (21)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (11)
Ant-Man
Akční sci-fi (USA, 2015)
Dr. House VI (9)
Můj přítel Monk VI (8, 9)
Smrtonosná zbraň III (7)
Krok za krokem II (19)

Prima
6.15
7.00
9.25
9.55
10.25
10.55
12.40
13.35
14.35
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.50
23.35
0.30
1.20
2.15
3.05
4.35

Chlupatá rota (13)
Nový den
M.A.S.H (192)
M.A.S.H (193)
M.A.S.H (194)
Naše farma v Irsku
Walker,
Texas Ranger VII (16)
Poslední polda II (9)
Policie Hamburk II (17)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Máme rádi Česko
Soutěž (ČR, 2019)
96 hodin
Thriller (Fr., 2007)
Policie v akci
Policie v akci
Walker,
Texas Ranger VII (16)
Poslední polda II (9)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.20 Špioni jako my 8.15 Můj přítel Monk VI (6, 7)
10.00 Lego DC Superhrdinové: Vesmírný souboj
12.00 Pluto Nash 14.15 Téměř dokonalé Vánoce
16.25 Terč 17.55 Tajemství mého úspěchu, komedie
(USA, 1987) 20.00 Kniha džunglí 2, animovaný film
(USA/Austr., 2003) 21.20 Nevinnost, psychol. film
(ČR, 2010) 23.15 Přeber si to znovu, krimikomedie

Prima cool
8.25 Americký chopper VI (10) 10.05 To nejlepší
z Top Gearu: Top 41 11.05 Hvězdná brána IV (18) 12.00
Autosalon.tv 13.15 Futurama II (8) 13.40 Simpsonovi
XXIII (9-12) 15.25 Teorie velkého třesku XII (19) 15.50
Futurama II (9) 16.15 Hvězdná brána IV (19) 17.10 To
nejlepší z Top Gearu: Top 41 18.25 Simpsonovi XXIII
(13-16) 20.15 Úsvit planety opic 22.45 Amityville:
Počátek 0.45 Americký chopper VI (10)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.55 Super Wings II (15)
8.10 Chlupatá rota (12) 8.35 Super Wings II (16)
8.50 Námořní vyšetřovací služba V (9, 10) 10.40
Kohout na víně 12.55 Grandhotel Budapešť 14.50
Staronový začátek 16.25 Svatební pochod 18.10
Agent Cody Banks 2, dobrodr. film (USA, 2004)
20.00 Příliš vzdálený most, válečný film (USA,
1977) 23.25 Vraždy v Lisabonu, krimifilm (N, 2017)

20 5. června 2020

Česká republika

V knize ležel vzácný pergamen
Knihovnice zlínského
muzea náhodou nalezla
raritu – původní misál
ze 14. století. Odhalila
tak zlomky dosud
nejstarší knihy ve Zlíně.
MARTINA MALÁ
ZLÍN | Když při běžné prohlídce vzala
do rukou starý tisk z roku 1604, všimla
si, že jsou v knize založeny čtyři strany
starého pergamenu. Knihovnice zlínského Muzea jihovýchodní Moravy
Veronika Balajková ihned věděla, že
v rámci muzejní knihovny to je vzácnost.
„Jedná se o zlomek Missale: proprium de sanctis. Misál je liturgická kniha, která obsahuje veškeré liturgické
texty, modlitby a žehnání užívané kněžími při mši svaté během celého roku,“
uvedla knihovnice. „Zlomek našeho
misálu obsahuje zachované formule od
vstupního zpěvu Očišťování Panny Marie (2. února) až po vigilii svatého Ma-

těje (22. února),“ dodala. Muzeum se
kvůli určení stáří pergamenu, který je v
relativně dobrém stavu, obrátilo na odborníka Dalibora Havla z brněnské Masarykovy univerzity.
Určil, že písmo představuje vrcholnou gotickou minuskuli zhruba z pozdního 14. století.
„Bohužel se nám zachovaly pouhé
čtyři strany pergamenu o rozměrech 32
krát 23 centimetrů. Latinský text je
psán většinou černým inkoustem, jen
některá počáteční písmena či slova
jsou psána nebo zvýrazněna velmi sytou červenou a modrou barvou. Iniciála je iluminována rostlinnými motivy
červenou, modrou, bílou, zelenou a zlatou barvou, která je velmi pěkně zachována,“ popsala knihovnice.
Kdo, kdy a proč pergamen do knihy
vložil, nikdo neví. „Vzhledem k malému rozsahu zlomku se v celorepublikovém měřítku určitě nejedná o nijak významný objev, ale v rámci našich knižních sbírek jsme tímto jedním pergamenem posunuli stáří naší sbírky o více
než jedno století a to je pro nás mimořádná událost,“ připomněla Veronika
Balajková.

Misál je liturgická kniha, která obsahuje liturgické texty, modlitby a žehnání
užívané kněžími při mši svaté během celého roku.
FOTO | MUZEUM JV MORAVY
Dosud byla za nejstarší knihu ve zlínském muzeu považována řecká gramatika vytištěná v roce 1535 v Basileji.
Pergamen nyní poputuje do depozitáře. „Máme v muzeu velmi zajímavou

sbírku liturgických knih. Ráda bych
v budoucnu uspořádala výstavu, abych
je mohla představit veřejnosti. Na ní
by zájemci mohli vidět i nyní nalezený
pergamen,“ dodala.

INZERCE

Paskovský zámek

SEZÓNNÍ VÝSTAVY 2020
Společné zahájení sezónních výstav
proběhne 30. 5. 2020 od 17 hodin

Stálá expozice

Atrium Galerie erbů držitelů Paskova
Muzeum Stálá expozice k dějinám Paskova
Expozice Edmunda Reittera Edmund Reitter a jeho svět

Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu
SMS
ve tvaru

na
tel. číslo

MFD16

Otevírací doba výstav a muzea

16 Kč

90211

Galerie „Kn
Knihovna“
n
Abychom nezapomněli
Galerie „Dřevěné architektu
ury“
ry
y Modely dřevěných

kostelů, kaplí a zvoniček Těšínska
a severovýchodní Moravy

jen za

ZA KOLIK SI LETOS
ZALYŽUJETE
Přehled největších českých středisek Strana 7
MLADÁ FRONTA

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA
Rozhovor dne Str. 4

středa 23. 9. 2015

18 Kč

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

30. 5. – 2. 11. 2020

Každou sobotu a neděli vždy od 10.00 do 17.00
Miimo tento termíín po doh
hod
dě s Mě
ěstsk
kým úřad
dem v Pask
kově
ě

Komentované prohlídky areálu zámku

Pro skupiny zájemců minim
málně 10 osob, na zákl
kladě
l
objedn
dnávky
n
na tel. 702 210 559
ww
www
ww.mesto
w
o-paskov.cz

Foto: Radek Cihla, MAFRA

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

9

771210 116058

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
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„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-

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

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

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

Strana 6
Navštivte náš zpravodajský
server www.idnes.cz

STAVBA
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Na stavbě musíte hlídat náklady
K největším nástrahám
stavby nebo opravy
domu patří „špatná“
rozhodnutí, která mohou
práce zkomplikovat, ale
také značně prodražit.
Jaké chyby lidé
nejčastěji dělají?
DALIBOR MAŇAS

N

ejzdárnější způsob, jak dobře postavit nebo opravit dům či byt,
je vážit každý „další krok“. Podle odborníků jsou totiž stavební technologie stále propracovanější a mnohé současné pracovní postupy vyžadují velké
znalosti. „Stavařina je čistější a promyšlenější,“ uvedl pro MF DNES Tomáš
Straub ze společnosti Straub.cz.
Stavba ani rekonstrukce není jednoduchá záležitost a může se zkomplikovat, a tím pádem i prodražit. Majitelé nemovitostí by tedy měli pátrat po firmě,
která umí poskytnout komplexní služby.
Všechno začíná podrobnou cenovou
nabídkou, ale i technickým poradenstvím. „Součástí nabídky našich služeb
je komplexní projekční činnost. Máme
vlastní projekční kancelář, která se věnuje zakázce od prvotního zaměření až
po kolaudaci. Dále nabízíme prostřednictvím našich finančních partnerů mož-

Základem stavby jsou dobrý projekt, dobrá firma
a dobře udělaná smlouva o stavbě.
FOTO | ARCHIV

nost zajištění vhodného způsobu financování,“ popsal Straub.

Projekt je základ
Na projektu se podle stavařů nevyplatí
šetřit, je to základ stavby a závisí na
něm časový harmonogram všech činností. „Dobrý projekt může ušetřit náklady
ve všech fázích realizace. Projekt pro
získání stavebního povolení nemusí postačovat k samotné stavbě. Nebývá tak
precizní, nemusí být zcela zřetelné napojení jednotlivých konstrukcí a většinou

INZERCE

KAMENICTVÍ RUČKA
Výběr kamene z celého světa
Široká nabídka
hotových pomníků
Zakázková výroba
a opravy pomníků
Nápisy na pomníky
Kuchyňské
a koupelnové desky
Parapety, schody, pulty, stoly
Obklady krbů, dlažby
a mnoho dalšího
Dekorativní kámen do zahrad
Tel.: 554 612 414, mobil: 602 793 414

www.kamenictvi.biz

v něm nejsou podrobně popsané všechny materiály. Ke stavbě budete potřebovat realizační projekt, který zachycuje
každý detail,“ upozornil Jiří Bonk ze stavební společnosti Wirtuuu.
Dalším důležitým krokem je včas si
najít a zajistit stavební firmu. Může to trvat, protože řada z nich je velmi vytížená. „Vyplatí se oslovit několik firem
a získat od nich nabídky. Mezi nabídkami vyberte tu nejvýhodnější, přičemž
automaticky nepreferujte nejlevnější nabídku. Dejte na reference reálných spokojených zákazníků,“ vysvětlil Bonk.

Ušetřit peníze lze jen tak, že pozorně
kontrolujete náklady na stavbu. „Ideální je, když dokážete dílčí náklady maximálně kontrolovat. V praxi začíná fungovat takzvaný systém transparentní dodávky stavby, který je v republice novinkou a dokáže ušetřit zhruba 10 až 15 procent z celkové ceny. Veškeré subdodávky zákazník schvaluje, včetně cen za
práci a materiál. Systém zahrnuje přípravu, realizaci stavby nebo rekonstrukce
i záruku po jejím dokončení. Společnost vysoutěží u subdodavatele nejvýhodnější cenu práce či materiálu. Pomocí transparentního účtu má klient pod
kontrolou veškeré platby,“ vysvětlil systém Bonk.
Protože je stavebnictví dynamický
obor, je důležité získat profesionální
technický dozor. „Pomůže od posouzení projektu až po případná jednání o záruce či reklamaci. Na dozoru a kontrole
se nevyplatí šetřit, protože dobrá kontrola ušetří nejvíce peněz,“ popsal Bonk.
Jakousi „pojistkou“ celé stavby či
opravy je dobrá smlouva. „Když máte
špatně napsanou smlouvu, může na tom
stavba pohořet a růst nákladů je jen jeden z důsledků,“ naznačil Bonk.
Jaké nejdůležitější body by smlouva
měla obsahovat? „Smlouva o dílo pro
stavbu či rekonstrukci musí být zpracována tak, aby minimalizovala riziko navýšení ceny díla a posunování termínu
dokončení. Vyplatí se investovat do
konzultace se zkušeným právníkem,
protože když k navýšení ceny či posunutí termínu dojde, dostanete patřičnou
kompenzaci,“ řekl Bonk.

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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Německý ﬁlozof Immanuel Kant: Muž žárlí, když miluje, ...

Tajenka: ...žena ikdyž nemiluje.

INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA

ČERVEN / ČERVENEC 2020

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

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

OPLATKY čokoládové
146 g

ESÍČKA
220 g

OPLATKY citrónové

KOKA

DERBY

180 g

220 g

146 g

OPLATKY nugátové
146 g

VĚNEČKY kakaové

VĚNEČKY žloutkové

OPLATKY lískooříškové
146 g

150 g

150 g

FLORENTA čokoládová
CLUB
140 g

PM

OBIL A NAK

UP

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

Ě JI

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat
max. 1 odměnu denně.
Akce platí od 1. 6. 2020 do 31. 7. 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

OO

LE VN

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 01062020 12345)

TE

Více na: www.coopmobil.cz

150 g

UJ

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

OPLATKY s vanilk. příchutí

C

112 g

SI

FLORENTA mandlonugátová

POŘIĎTE

112 g

Bruntálsko a Opavsko
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Šampionát se vrátí do Opavy
Po sedmi letech se letos
do Opavy vrátí
mistrovství republiky
v plážovém volejbale.
Nejlepší české dvojice
mužů a žen se v areálu
Happy Sportu na
Kolofíkově nábřeží utkají
28. až 30. srpna.
JIŘÍ SEIDL
OPAVA | Poté, co turnaj Světové série
Ostrava Beach Open pořadatelé kvůli
nynější pandemii koronaviru odložili na
příští rok, bude opavský šampionát na
konci srpna největší letošní beachvolejbalovou akcí v kraji.
„Uspěli jsme ve výběrovém řízení,
do něhož jsme se přihlásili spolu se
Slavkovem,“ zmínil šéf opavského
Happy Sportu David Šťastný jednoho

Barbora Hermannová před sedmi lety získala v Opavě titul.
z tradiční pořadatelů mistrovství republiky. „Částečně jsme byli odměněni za
to, kolik děláme turnajů pro mládež.
Každý rok tady máme soutěže pro
všechny věkové kategorie. Naše největší devíza je, že hodně pracujeme i s mládeží.“
To potvrzuje i letošní nabídka turnajů. Mimo jiné už minulou sobotu byl
v Opavě celostátní Český pohár juniorek, 21. června se tam utkají junioři, týden nato kadeti a kadetky, 5. a 6. červen-

FOTO | JIŘÍ SEIDL

ce se znovu do areálu Happy Sportu sjedou juniorky a junioři. A 8. a 9. srpna
Opavští uspořádají mistrovství republiky hráčů a hráček do 20 let.
Absolutní českou špičku mužů i žen
příznivci beachvolejbalu letos v Opavě
uvidí dvakrát. Už 13. a 14. června bude
Český pohár mužů dotovaný 30 tisíci
korunami a 11. a 12. července totéž klání žen.
„Na první turnaj mužů v Praze se přihlásilo padesát sedm dvojic, takže mám

trochu obavy, kolik jich přijede k nám,“
usmál se David Šťastný. „Ale věřím, že
konkurence bude velmi silná, protože
týmy zatím nemají kam jezdit, žádné
jiné turnaj nejsou.“
Šťastný potvrdil, že by měly dorazit
i české jedničky Barbora Hermannová
a Markéta Nausch Sluková mezi ženami a Ondřej Perušič a David Schweiner
mezi muži.
„Turnaje ve světě se zřejmě rozjedou
ještě později, než se čekalo. Situace se
mění každý den, týden, takže si neodhadnu tipnout, kdy se v dalších zemích
bude znovu hrát, ale co jsme se předběžně bavili s holkami (Hermannovou
a Slukovou), tak s Opavou počítají,“
uvedl David Šťastný.
Byť Opavští letos uspořádají více
prestižních turnajů než v předešlých letech, David Šťastný se toho neobává.
„Zkušenosti máme. A letos se nebojím
ani toho, že bychom postrádali četu podavačů míčů, protože počet dětí v klubu
jsme zvýšili asi na sto čtyřicet a děcka
jsou na kurtech denně, chtějí hrát a chtějí všechno vidět.“

INZERCE

BEST OSTRAVA s.r.o.
CENTRUM IMPREGNACE
DŘEVA A ZDIVA

Prodej přípravků BOCHEMIT,
KARBOLINEUM proti plísním, houbám
a dřevokaznému hmyzu

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

www.bestostrava.cz

PROVÁDÍME OŠETŘENÍ STŘECH A KROVŮ
ROZVOZ PO ČR ZDARMA
Tel.: 596 133 692, 596 134 439
mobil: 603 269 729, Ostrava-Přívoz,
Nádražní 138d (za restaurací Mlýn)

V HLAVNÍ
ROLI SBOR
aneb

BEZ NÁS
BY TO NEŠLO!

SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA

sbormistryně: Kremena Pešaková
klavírní doprovod: Libuše Vondráčková
varhanní doprovod: Martin Kubát
zvony a kovadlina: Ivo Samiec
slovem provází: Evžen Trupar
Hosté: Katarína Jorda,
Tereza Kavecká, Dalibor Hrda
Zazní nejen hudba renesance a baroka,
ale rovněž slavné operní, operetní
a muzikálové melodie.
Prodej vstupenek v předprodeji divadla.
Jednotné vstupné 100 Kč.
Činnost SDO, p. o. je ﬁnancována z rozpočtu zřizovatele, statutárního města Opava.
Aktivity divadla jsou také ﬁnančně podporovány MK ČR a MSK.

18.6.
19.00 HOD.

KOSTEL SV. VÁCLAVA
V DOMĚ UMĚNÍ OPAVA
Koncert sboru SDO

www.nakupyonadnes.cz

15. 6.
slevové
kupony
v mf dnes

charitativní
partner

pořadatel

INZERCE
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Štramberská trúba

Galatská věž, Istanbul

#MameSvetovyKraj
Hledáte inspiraci pro trávení volných chvilek
či dovolené? Dobrá zpráva je, že nemusíte
cestovat daleko!
Objevte světová zákoutí Moravskoslezského
kraje. Uvidíte, že i tady máme místa,
která vás na chvíli přenesou do Francie,
Rakouska, exotické Asie nebo fantasy
světa. Místa, která se, někdy však s mírnou
nadsázkou, podobají těm světovým. A to
nejenom vizuálně, ale také skrze nevšední
příběhy, inspirativní osobnosti a tajemné
jevy.
Všechna světová místa najdete na stránce
www.mamesvetovykraj.cz.

Úzkokolejka Osoblažka
Vlak do Bradavic

Jezerní oblast, Anglie
Slezská Harta

3

2

1/ ŠTRAMBERSKÁ TRÚBA
Kdyby do Štramberku, městečka v podhůří
Beskyd, zavítal Turek, možná by měl
na chvíli pocit, že je doma v Istanbulu.
Dominanta Štramberku se totiž nápadně
podobá Galatské věži v turecké metropoli.
Místo baklavy servírovány štramberské uši!
2/ OSOBLAŽSKÁ ÚZKOKOLEJKA
Při jízdě parním vlakem po Osoblažsku si
budete připadat jako Harry Potter na cestě
do Bradavic slavným expressem. Pohádkový
vláček jede po neobvykle klikaté trati
s nejprudší zatáčkou na českých železnicích.
Krásné výhledy garantovány!
3/ SLEZSKÁ HARTA
Zadívejte se na klidnou hladinu Slezské Harty
pozorněji a na chvíli se ocitnete v Jezerní
oblasti, největším národním parku v Anglii.
Přehrada je pro svou krásu a sportovní vyžití
oblíbeným místem výletníků. Cyklisté ocení
cyklookruh kolem celé přehrady.

