Šumava
Nejčtenější týdeník v České republice

Každý pátek ZDARMA

ČÍSLO 18 ROČNÍK IV

7. 5. 2015

+ TV program na celý týden

Lidské osudy připomenou válku
PŘÍLOHA HOBBY

Poradí, jak pečovat o psy
nebo zahrádku
...strany 15-22
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„Český Bond“ Pavel Bezděk
chystá film o odboji ...strany 4 a 5

Mozaika událostí a lidských osudů v příčinných souvislostech, na které bychom neměli zapomínat. Muzeum v Českém
Krumlově v týdnu zahájilo výstavu o druhé světové válce v regionu. Potrvá do listopadu.
FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA

Šumava uvítá „Amíky“
Lidé na Českokrumlovsku a Prachaticku oslaví konec
druhé světové války pod americkými vlajkami.
Oslavy vyvrcholí na Chvalšinské v Krumlově.
ANTONÍN PELÍŠEK
ČESKÝ KRUMLOV | Trváme na tom, že
Šumavu osvobodil Patton. Od roku
1990 mohou obyvatelé části jižních
Čech oficiálně spojovat konec války s
americkou armádou, jak ho popisuje píseň Honzy Vyčítala. Sedmdesáté výročí
skončení druhé světové války si v těchto dnech připomínají lidé na Česko-

krumlovsku a Prachaticku pod americkou vlajkou. Největší vzpomínkové
akce pořádají tradičně Český Krumlov,
Prachatice, Zlatá Koruna a Kvilda. Na
květnové boje místních s oddíly SS si
pamatuje devětasedmdesátiletý Antonín Decarli ze Zlaté Koruny: „Byl jsem
u toho, když u nás v hospodě vyslýchali
Němci naše povstalce a plánovali jejich
popravu. Zachránili je maďarští vojáci,

kteří se přidali na naši stranu,“ vzpomíná muž na 6. květen 1945.
Povstání v Rájově, kde se desítky obyvatel rozhodly odzbrojit ustupující německé vojáky, si každoročně připomíná
Zlatá Koruna. Mimo jiné uctěním památky sedmi padlých obyvatel a pěti maďarských vojáků, kteří místním pomáhali
proti přesile. Kromě položení květin na
hřbitově se do akce tradičně zapojí kulturním programem i přátelé z Maďarska.
„Pan Decarli se zasloužil o vydání brožurky popisující konec války na základě
vyprávění účastníků povstání. Vyšla i v
maďarštině,“ připomněl starosta Milan
Štindl.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

CELEBRITY

Májová koťátka? Ne, jsou to
dámy s býčí povahou ...strana 8

Vyhrajte sud piva!

Fandíte při hokejovém šampionátu doma,
na stadionu nebo v hospodě? Vyfoťte se
u toho a pošlete fotku na redakce@5plus2.cz
či ji dejte na www.facebook.com/5plus2.cz.
Autor nejpovedenějšího snímku získá
30litrový sud piva!
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KRÁTCE
Město chce bezpečí dětí
HORNÍ PLANÁ | Vzniknout by měl
mezi mateřskou školou a dětským domovem. Nový chodník, na který by město
chtělo letos získat stavební povolení, by
měl vzniknout v příštím roce. „V těch
místech stále chybí, a jelikož je provoz
pořád intenzivnější, je logické, že hrozí
nebezpečí, které už nemůžeme ignorovat,“ řekl starosta Jiří Hůlka.
(rek)

Vila ožila příliš, radní
si památku nepřejí

Na kole vjedou do obory
NETOLICE | Cykloturistický počin Kolem kolem Netolic letos pořádá spolek
Netolice 3D. Na 16. května naplánoval
výlet Netolickou oborou. Účastníky
akce, která začne u Muzea JUDr. Otakara Kudrny v 9 hodin, čeká zdarma i prohlídka zámku Kratochvíle.
(rek)

Šumava oslaví
příjezd Američanů
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Přímí pamětníci bojů na Šumavě bohužel skoro nejsou. Obce vylidnil pozdější
odsun skoro všech německy mluvících
obyvatel.
Oslavy konce války vrcholí 9. května
v Českém Krumlově ukázkou v režii
Klubu vojenské historie Gabreta. Chvalšinská ulice se dokonce promění v improvizované bitevní pole. Boj o město
ale nemá reálný základ. Kromě Rájova
a několika lokalit u Soumarského mostu a Strážného totiž jednotky wehrmachtu a SS podle historiků nekladly odpor a
snažily se dostat do amerického zajetí.
V Rájově uchránila obyvatele od větších ztrát také informace, že se blíží
americká vojska od Vyššího Brodu.
Osvobození Šumavy popisují českobudějovičtí historikové Miloslav Pecha a
Václav Vondra. Americká vojska vedená
generálem Georgem S. Pattonem podle
nich překročila západní hranice protektorátu už 18. dubna. Od rychlého postupu
je zastavila jednání o demarkační linii
rozdělující americkou a sovětskou zónu.
Na jihu ji tvořila města Písek, Vodňany,
Netolice, Krumlov, Kaplice. Pattonův postup se pak rozjel až 5. května. U Vitějovic se Američané setkali s Rudou armádou. O den později obsadili Kvildu, Vimperk, Strakonice, Blatnou, Mirotice. Další vlna vyrazila z Rakouska přes Studánky na Krumlov. Obce a města na této linii
obsadila 6. května. Setkání velitelů obou
armád se pak oslavovalo až po německé
kapitulaci. Například dne 11. května v
Kamenném Újezdě a v Netolicích.

S jarním počasím začaly v Kralově vile i intenzivnější práce. Vše směřuje k největší letošní akci Vivat Vila, která je
naplánovaná na sobotu 23. května.
FOTO | ARCHIV PAVLY ZELENKOVÉ

Funkcionalistická vila v prachatické Nádražní ulici se
mění před očima. Objekt určený k demolici se může
stát kulturní památkou. Radní si to nepřejí.
RADEK ŠTĚPÁNEK
PRACHATICE | Na začátku to byl nápad hrstky lidí. Rozhodli se udělat něco
s tím, že Kralova vila, funkcionalistická
stavba z roku 1931 v prachatické Nádražní ulici, chátrá. Tak vznikla iniciativa Živá vila. Jejím cílem byla snaha o
zabezpečení budovy určené k demolici,
zlepšení jejího vzhledu, využití zahrady
a zabránění dalšímu chátrání. Jenže nezůstalo pouze u slov a dnes se interiéry
vily mění doslova před očima. A lidí,
kteří se na tom podílejí, přibývá.
Nadšenci o víkendových akcích drhnou podlahy, bílí interiéry, okopávají záhonky a přitom ještě chystají koncerty,
besedy. Největší akce s názvem Vivat
Vila se má konat v sobotu 23. května.
Znovu na podporu vily, jejíž osud je
vlastně zpečetěný od doby, kdy se rozhodlo o výstavbě přeložky Volary - Běleč. Tu projektanti vymysleli už v roce
1976, Jihočeský kraj ji má ale zanesenou i ve svém platném územním plánu
a úředníci se shodují, že není otázkou,
zda ji kraj vybuduje, ale spíše kdy se tak
stane. Zatím na něco podobného chybě-

jí peníze. Protože vila stojí v cestě přeložky, je na ni schválený demoliční výměr. S tím ale lidé ze Živé vily počítali.
„To, že město vilu pronajalo, jsem vnímala jako signál, že dále nechce, aby
jeho majetek chátral a počítala jsem s
tím, že tady budeme pracovat do doby,
než bude přeložka aktuální. Chtěla jsem
také spíše otevřít debatu o tom, zda by
se přeložka nemohla vést jinudy. Nevidím to tak, že buď vila, nebo přeložka,“
uvedla za iniciativu Pavla Zelenková.
Jenže lidí, kteří mají s vilou nějaký
záměr, přibývá. Začali se o ni zajímat
studenti Jihočeské univerzity, prachatické spolky i další jednotlivci, kteří chtějí
bojovat za její záchranu. Vadí jim, že se
budova, která nemá v okolí obdobu,
ocitla na seznamu míst, která mohou
zmizet ze světa. A že na její hodnotu někdo neupozornil už dávno.
„Podle nás má vila nejen architektonickou hodnotu, ale je i historickým odkazem, kterého bychom si měli vážit, a
ne ji nechat zbourat. Město by takový
prostor mohlo do budoucna i využít,“
uvedla Kateřina Wagnerová ze spolku
Pelyněk, který na Ministerstvo kultury

podal žádost o zařazení vily mezi kulturní památky.
Prachatičtí radní si ale vesměs myslí,
že vila by kulturní památkou být neměla, a stále dávají přednost přeložce, kterou považují za důležitou součást budoucí infrastruktury města.
„Chápu historický význam vily, ale
je třeba vnímat věc z celospolečenského pohledu a také se zamyslet nad tím,
v jaké chvíli se o celé věci mluví. Kdyby se takhle diskutovalo před dvaceti
lety, bylo by to jiné. Dnes si myslím, že
prostředky vynaložené na záchranu vily
by byly neúměrné jejímu přínosu,“ myslí si místostarosta Jan Klimeš.
Podle starosty Martina Malého je navíc pro město důležité pokračovat v součinnosti s Jihočeským krajem. „Bylo by
nefér najednou jít proti. Každý ví, že pro
podporu prachatických památek dělám
maximum a samotnému se mi nerozhodovalo snadno, ale kdyby se hlasovalo,
zvedl bych ruku pro přeložku, protože veřejný zájem hodnotu vily převyšuje. Třeba kvůli dopravní situaci před Základní
školou Vodňanská,“ uvedl Malý.
Radní Radka Paulová zase upozornila, že by se iniciativa měla držet původního projektu, který v zahradě vily počítal s vytvořením komunitní zahrady. „A
pokud se záměr nějak změnil, měla by
celá iniciativa vystupovat nějak jednotně,“ řekla Paulová.
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Osvobození od USA překvapilo
Václav Vostradovský je člen Klubu vojenské historie Gabreta. Předvádí ukázky postupu armád na Šumavě
ANTONÍN PELÍŠEK

Vybavit se musí každý z našich členů
sám. Stojí to peníze i úsilí. Docela
dobře se dají sehnat repliky uniforem i
zbraní, shopů je dost. Problém už jsou
originály. Zbraně jsou většinou upravené plynové pistole. Vozidla se musí shánět, jde to i na internetu. Když si chcete
opravit třeba džíp, je to otázka zhruba
půl milionu korun. Takové auto musíte
rozebrat do šroubku a pak ho rekonstruovat.

KVILDA | Gabreta je keltské pojmenování Šumavy. Takový název si vybral
klub vojenské historie, kterému předsedá starosta Kvildy Václav Vostradovský. Celý rok ošetřují jeho členové vojenskou výzbroj a výstroj, aby v dubnu
a květnu vyrazili na spanilou jízdu od
Plzně až do Českých Budějovic.
Jak jste se dostal do klubu?
O historii se zajímám celý život. Založili jsme s přáteli klub, který se zabývá Šumavou od dob Keltů až po současnost.
Samozřejmě s osídlením bylo vždy spojeno i vojenství.
Kvilda byla ke konci války v americké zóně. Jak probíhalo na jihočeské
Šumavě osvobození?
Nejznámější jsou boje v okolí Strážného. Mimochodem tam padl jeden z posledních vojáků na našem území, Čechoameričan Charles Havlata, má pomník u Volar. Jsou boje známé, ale i
ty, o kterých se moc nemluví. Třeba že
u Soumarského mostu obsadila německá armáda naše válečné opevnění a
díky tomu úpěnlivě bránila prostor.
Největší ztráty na americké straně byly
v prostoru Hartmanic ve směru na Železnou Rudu. K těmto bojům jsme se
INZERCE

Václav Vostradovský je milovníkem vojenské historie. Členové klubu musí
do dobových artefaktů investovat sami.
FOTO | ARCHIV V. VOSTRADOVSKÉHO
jako klub vraceli ukázkou na Kvildě.
Setkáváte se ještě s nějakými pamětníky osvobození?
Z původních obyvatel na Šumavě nezůstal nikdo. Dnešní obyvatelstvo Šuma-

vy jsou potomci lidí, kteří ji zalidnili až
po válce.
Váš klub má historická vojenská vozidla, uniformy i zbraně. Jak je získáváte?

Pokud vím, oslavy osvobození z
dob před rokem 1990 jste nezažil.
Máte nějaké poznatky, jak vypadaly?
Na Kvildě jsem od roku 2000, pocházím od Budějovic. Vím jen, že v centru
obce se vždycky děkovalo za osvobození sovětské armádě. Americká byla tabu
jak v Plzni, tak u nás. Když jsme udělali
v roce 2001 první ročník ukázky osvobození, pohlíželi na to někteří lidé udiveně. Známí na akci přijeli ve dvou amerických džípech. Od té doby tam děláme ukázky každoročně a obyvatelé si
na to zvykli. Letos jsme měli akce dvě.
Jedna jízda směřovala od Volar až do
Plzně. Druhá vede na Krumlov pod názvem Šumava před 70 lety. V Krumlově jsou hosty oslav i ukázek americký
velvyslanec a vrchní velitel pozemních
sil NATO v Evropě.
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Násilím chci šokovat, ne bavit,
Vypadá jako český James Bond Daniel Craig, patří
k našim elitním filmovým kaskadérům a zahrál si
i v oscarovém hitu Ridleyho Scotta Černý jestřáb
sestřelen. Nyní si Pavel Bezděk hodlá stoupnout za
kameru a jako režisér přenést na plátno příběh
legendárního českého odbojáře Václava Morávka.
Muže, který věřil jen v Boha a své pistole.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
MARTIN BRABEC
ČR | Byl to takový český kovboj, pistolník. Ale hlavně vlastenec, který vynikal až
bláznivou odvahou. Štábní kapitán Václav
Morávek, jeden z členů slavné protinacistické odbojové skupiny Tři králové, se
snad konečně dočká zasloužené pocty v podobě filmu o jeho dechberoucích kouscích.
„Je to hrdina, už jako kluka mě jeho příběh
bavil. A nemělo by se na něj zapomenout,“
říká Pavel Bezděk, 49letý kaskadér, který
chce o Morávkovi film natočit.
Kdy jste se poprvé setkal se jménem
štábního kapitána Morávka?
Když mi bylo osm let, chodil jsem k pomníčku na pražském Prašném mostě.
Tam mi táta vyprávěl, že tady padl odbojář, který prchal před gestapem a snažil se
prostřílet z obklíčení. Pak jsem si o něm
přečetl knihu. Od té doby šli mí dosavadní dětští hrdinové stranou.
Takže Morávek je pro vás hrdina s velkým H?
Dnešní mladá generace sleduje stovky fiktivních hrdinů, kteří dělají nesmyslné
kousky. A nevědí, že Čech Morávek střílel ze dvou pistolí a několikrát se prostřílel přes mnoho gestapáků. A padl jako ve
westernu, kdy už se proti obrovské přesile
prostřílet nedokázal.
A teď o něm chcete natočit film…
Bude to můj úplně první film. Měl by se
jmenovat Třetí král, plním si tím sen. Přečetl jsem o Morávkovi snad všechno, co
se dá. Teď pracujeme na scénáři, máme
už šestou verzi, rád bych začal točit příští
rok. Film bude akční, protože příběh odbo-

jářů byl akční. Natáčet chci v říjnu, listopadu, prosinci a v lednu. Syrové, šedivé, depresivní barvy, téměř černobílé.
Chcete tak mladší generaci ukázat, za
jaké ideály bojovali čeští odbojáři?
Ano, mladší ročníky se mě někdy ptají na
základní otázku, proč do toho ti odbojáři
šli. Tehdy to bylo jasné, šlo se do boje za
vlast. Ale co je dneska vlast? Za co bychom šli eventuálně bojovat? Za politiky,
za které se stydíme? Ne. Za ten můj dům,
za kousek půdy, na které stojí někde ve
vesnici, to je také poselství filmu.
Točil jste s proslulými světovými režiséry jako Ridley Scott, a to zejména
válečné nebo akční filmy. Jak využijete své osobní zkušenosti z hollywoodských trháků v roli režiséra při natáčení vlastního snímku?
Americké filmaře jsem při práci bedlivě
sledoval a chci s nimi ještě nějaké detaily
konzultovat. Z Hollywoodu vím, jak točit
dobré filmy za hodně peněz. Umění ale
je, natočit je za málo peněz. Je to na producentovi, kolik sežene prostředků pro
„no name“ režiséra, který ještě nikdy nic
nerežíroval. Potřebujeme tak 60 až 80 milionů korun. Plánuji totiž například scénu,
kdy českoslovenští zpravodajci těsně
před obsazením země nacisty za vánice
odlétají letadlem Dakota. Ten stroj si budeme muset někde půjčit, a to stojí hodně
peněz. Stejně jako řada dalších scén.
Prozraďte, jak by mohla vypadat některá ze scén, která realisticky přiblíží boj odbojářů s gestapem…
V pražském žižkovském bytě odbojáři
předávali tajnou vysílačkou zprávy do Anglie. Gestapo je ale vypátrá a na byt zaútočí. Jeden z odbojářů vyběhne ze dveří,
zastřelí gestapáka, ovšem ostatní se na
něho sesypou a zatknou ho. Zbylí
dva hrdinové nemají kam utéct, vyho-

dí drát od vysílačky z okna a sjedou po
něm tři patra. Morávkovi uzlík amputuje
prst, který si pak odřízne žiletkou. Ale tak
to doopravdy bylo. Druhý odbojář se zase
pustí příliš brzy a zraní si nohy. Oba pak
dopajdají do tramvaje a utečou. Ve filmu
budou také gestapácké výslechy s pomocí
žehličky. Mám tam i neherce, boxera, který vypadá drsně. Násilím ale nechci divá-

„

a schopnostmi děsil nacisty i protektorátní četníky. Někdy působí skoro až
jako mytická postava. Opravdu se neváhal pustit do boje s obrovskou přesilou protivníka a střílel při tom ze
dvou pistolí najednou?
Ano, jednou se třeba schovával v konspiračním bytě u dvou seniorů, potřeboval
přespat. Vypátralo ho tam gestapo, deset

Zdeněk Srstka byl jako trenér dost tvrdý
a razil teorii, že kaskadér musí něco vydržet.

ky bavit, chci je šokovat, aby si uvědomili, co se v té době v Československu dělo.
Film sice přiblíží osud celé odbojové
skupiny Tři králové, ale jak už jste zmínil, vás osobně zaujal hlavně život
Václava Morávka. Jaký vlastně byl?
Morávek byl na počátku války fešák, prvorepublikový důstojník, který rád chodil
do společnosti. Po třech letech v odboji
z něj ale byl shrbený, proplešatělý, podivný muž. Všichni
odbojáři
od něj dali ruce
pryč,
báli se. Na konci
zůstal úplně sám,
neměl kde bydlet a šlo po něm
gestapo. I v tom
bude to drama
– co s člověkem udělá permanentní tříletý stres z pronásledování.

chlapů. On převrhl postel, jednoho zastřelil přes skleněné dveře, pak vyběhl na
schodiště a pálil ze dvou pistolí, několik
jich zranil a prostřílel se pryč. Nic se mu
nestalo. Díky druhé pistoli mohl používat
takzvanou krycí palbu. Možná to viděl
před válkou v nějakém westernu. Václav
Morávek byl takový frajer, že si třeba
v převleku nechal připálit cigaretu od
gestapáka, který ho měl sledovat, a pak
jeho nadřízenému popsal celou situaci
v dopise. Ti gestapáci ho nenáviděli, nemohli na něj.

Morávek
je proslulý
svým
krédem
„Věřím
v Boha
a ve své
pistole“
a svou
odvahou

Pavel Bezděk
Narodil se 3. července 1965, je ženatý a má čtyřletého syna.
Herec a kaskadér, od roku 1988 je členem kaskadérského týmu Filmka.
Věnuje se také koordinaci kaskadérů v českých a zahraničních filmech.
■ Zahrál si v řadě velmi známých snímků: Černý jestřáb sestřelen
(„Na ten film jsem nejvíce pyšný. Hráli jsme si na vojáky, ale měli jsme tam reálné
helikoptéry, transportéry. Vlastně jsme tam skoro nehráli, což režisér Scott chtěl.
Vnímejte to jako realitu, říkal nám,“ vzpomíná Pavel Bezděk.), Hannibal – Zrození,
Vetřelec vs. Predátor či Stalingrad.
■ Při natáčení se potkal s herci jako Pierce Brosnan, Orlando Bloom, Sean Connery,
nebo například Ewan McGregor a Tom Cruise.

■

■

FOTO | ARCHIV PAVLA BEZDĚKA
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říká kaskadér a točí o odboji
Film sice budete režírovat, ale povoláním jste kaskadér, a to už 27 let. Jak
jste se k takové práci dostal?
Deset let jsem boxoval. Miluji filmy a po
zhlédnutí Rockyho, kde Sylvestr Stallone
hraje boxera, jsem okamžitě začal trénovat. Později jsem v Přístavní ulici v Praze
přišel do malé tělocvičny, kde trénovali
kaskadéři. Zazvonil jsem, klepala se mi
kolena. Otevřela mi legenda českých kaskadérů Jaroslav Tomsa (ten v roce 1962
založil první kaskadérskou skupinu u nás,
její členové se objevili například ve filmu
Limonádový Joe, pozn. red.). Řekl jsem
mu, že umím boxovat, a on mě vzal na trénink, po kterém prohlásil, ať přijdu zas. To
jsem na chodbě málem omdlel radostí.
Trénoval jste v podmínkách, které se
s dneškem asi moc nedají srovnat, že?
Jo, začal jsem trénovat s kamarádem karatistou, který dělal kotelníka někde na náměstí Republiky. V kinosále jsme smotali
koberec, pod něj dali polštáře ze sedaček
a na tom si pak zkoušeli to, co nás učil právě Jarda Tomsa. A také herec Zdeněk Srstka, který byl jako trenér dost tvrdý a razil
teorii, že kaskadér musí něco vydržet. Tak
nám občas pořádně naložil.

Máte ze svých kaskadérských kousků nějaká zranění?
Mám, ale to nejtěžší se mi stalo mimo práci. Jednou jsem šel po tréninku do Vršovic
do hospody. Dostal jsem se tam do zdánlivě nevinné potyčky, kterou jsem ale bohužel podcenil a skončil jsem s nožem v zádech. Omdlel jsem, pak pro mě přijela záchranka. Lékaři zjistili, že jsem měl roztrženou plíci. Přežil jsem jen tak tak. Rok
nato jsem si zlomil obratel, měl jsem i utržená kolena.
Vyplatí se vůbec taková práce?
Máme sice jen zlomek peněz, které dostanou kaskadéři v Hollywoodu, ale vydělat
se dá. Není to ale stálá práce. Když pak
přijdou tři hubená léta, je to špatné. Takže
každý kaskadér u nás má k tomu ještě
něco – někdo je trenérem, někdo podniká,
já třeba dělám koordinátora dalším kaskadérům.
Co natáčíte právě teď?
Nedávno začalo několikaměsíční natáčení s americkou produkcí v Africe. Jde
o film, který přiblíží teroristický útok na
velvyslanectví v Indii. Víc říkat nemůžu.
Co kdyby přijeli opravdoví teroristé…

INZERCE

NÁRADÍ - NÁSTROJE
Prachatice, Nádražní 228
Tel.: 388 409 111 Mobil: 602 558 751
www.aruzicka.cz

Tři králové proti Říši: Morávek, Mašín, Balabán
Gestapo jim dalo krycí označení Heillige
drei Könige, ale známí jsou prostě jako
Tři králové. Josef Balabán, Josef Mašín
a Václav Morávek se proslavili jako
zpravodajsko-sabotážní skupina, která
v okupovaném protektorátu, ale
i v Německu působila nacistům značné
problémy. Václav Morávek byl z trojice
odbojářů nejmladší. Po obsazení
Václav Morávek (vpravo) a jeho bu- okleštěného Československa se mu
doucí představitel ve filmu Petra nezdařil útěk do Polska, zapojil se proto
Bezděka herec Karel Dobrý.
do domácího odboje. Byl vynikajícím
střelcem, přesvědčeným vlastencem
a také hluboce věřícím mužem, který u sebe vždy nosil dvě pistole, mnoho zásobníků
a kapesní bibli. Spolu s Mašínem a Balabánem předával pomocí vysílaček do Anglie
stovky zpravodajských informací, společně se podíleli i na pumových útocích v Berlíně.
Ačkoliv se dokázali dostat z mnoha zdánlivě už ztracených situací, nakonec všichni
tři padli. Balabán byl zatčen zraněný po přestřelce 22. dubna 1941. Ačkoliv jej
vyšetřovatelé mučili, své spolubojovníky nezradil. Popraven byl 3. října 1941. Mašín padl
do zajetí poté, co střelbou kryl ústup Morávka a radisty Peltána. Také byl mučen a jeho
život skončil 30. června 1942 na kobyliském popravišti. Osamocený Morávek pokračoval
v práci, ale nakonec se chytil do léčky. 21. března 1942 byl několikrát postřelen, když se
proti přesile pokusil u Prašného mostu zachránit svého spolupracovníka. Dřívější hypotézy,
že zraněný Morávek spáchal sebevraždu, vyvrací výsledky novějšího bádání, podle kterého
odbojáře s největší pravděpodobností dobil jeden ze zasahujících gestapáků.
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„Naše songy musí řinčet
Nože už nabrousili, nová
deska vyjde co nevidět
a open air turné začne
za pár dní. Skupina Kabát,
jejíž hit Brousíme nože je
hymnou hokejového
šampionátu, chce opět
dokázat, že v Česku není
populárnější kapela.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Rolling Stones, Pink Floyd, Michael Jackson, U2 a Kabát. Čtyři světové
a jedna česká legenda, které mají něco
společné: Na svém kontě mají nejnavštívenější koncerty v dějinách České republiky. A právě teplická formace vyráží ve
druhé polovině května na 12zastávkové
turné, při kterém kromě osvědčených
hitů nasadí i songy ze zcela nového alba.
A fanoušci se opět mohou těšit také na
obří pódium, které prověří i fyzickou
kondici oblíbené rockové pětice. „Omezím cigarety z šedesáti na padesát denně,“ říká v rozhovoru pro týdeník 5plus2
textař a basák skupiny Milan Špalek.
To kytarista Ota Váňa přiznává, že si fyzičku zlepšuje běháním a jízdou na kole.
A zpěvák Josef Vojtek, ten je vytrénovaný z muzikálových představení.
Na desce jste pracovali tři roky, to
není zrovna krátká doba…
Milan Špalek: Je to tím, že už to není žádná pr*el. Když desku fanoušci slyší, tak
pak říkají: Co na tom proboha dělali tak
dlouho? Jenže čím to vypadá jednodušeji,
tím víc je za tím práce. Alespoň většinou
to tak je.
Jak jste naznačil, fanoušci jsou nedočkaví. Jaká deska je? Najdou si v ní to
své jak mladší, tak ti, kteří vyrůstali
na vašem prvním albu z roku 1991 Má
ji motorovou?
Josef Vojtek: Od vydání Má ji motorovou uběhlo už hodně času. Doba se změnila, prošli jsme určitým, ne jenom hudebním vývojem, ale jsme stále ta stejná parta
se stejným smyslem pro humor, názory
na svět a okolí, takže určitě.
Milan: Chtěli jsme, aby to řinčelo, aby to
bylo provokující. Samozřejmě jsou tam
taky písničky hratelný v rádiu. Tentokrát
jsme ale u některých tvrdších věcí chodili
za producentem Milanem Cimfem, kterej
nám dělá zvuk, a říkali mu: Pořád je to
moc hodný. A on se divil, protože jsme
prý jediná kapela, která po něm nechce
udělat písničku tak, aby ji byli ochotní
hrát v rádiu.

Kytarista Ota Váňa a basák a také autor většiny „kabátovských“ textů Milan Špalek v nahrávacím studiu Sono Records, kde vznikala nová deska nejpopulárnější české skupiny.
FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA
Takže romantičtí rockeři, co zpívají
cloumavé balady, se z vás asi nestanou…
Milan: To jsme nikdy nebyli a ani nechceme. Jsme zastydlí puberťáci. A romantika… K tý jsme ještě úplně nedospěli. Naše
muzika je pořád taková mačovská. Zženštilejch typů je tady moc. A my jsme pravej
opak, i když jsme vlastně v póze. My všich-

„

pů děláme srandu. Tím, že poukazujeme
na chlapský manýry, se vlastně zastáváme ženských.
Ota: Třeba v písničce Brousíme nože je
trenér ten táta, kterej si myslí, že všechno
ví. Ve skutečnosti ale ví vždycky všechno
máma – tady je to masér, kterýmu se
všechno vyžvaní a nakonec má víc informací než samotnej trenér.

Milan má metabolismus mimozemšťana.
Když s pitím všichni končí, on teprve začíná.

ni jsme pozéři, rockeři i ty zženštilý, protože kolikrát jsou romantický kluci pěkný hovada, zatímco rockeři jsou měkký.
Jestli je rockerská drsnost póza, co
z ní zůstane, když slezete z pódia? Považujete se třeba za gentlemany?
Josef: Nevím, jaká kritéria musím splňovat, abych zapadal do kategorie gentleman, ale určitě dělám rozdíly při jednání
mezi ženou a mužem.
Ota Váňa: Hlavně si myslíme, že chlap
má být chlapem a žena ženou. Někdy se
zdá, že je to obráceně, ale ten tradiční model má zůstat. V našich písničkách to i je.
Milan: Na textech je znát, že si z nás chla-

Tahle písnička vznikla jako neoficiální
hymna hokejového mistrovství takzvaně na míru, což nemáte zrovna
v oblibě. Jednou jste to už udělali,
a to v případě pohádky V peřině. Jak
se vám píše na zadání?
Milan: Nikdy to nedělám, až na tenhle
film. Ota napsal hudbu a já hrozně dlouho
nebyl schopnej ji otextovat, protože se mi
nedělá dobře, když mě omezujou mantinely. Stejný to bylo s hokejem. Už léta mi říkají o fotbalovou hymnu Teplic, o hokejovou hymnu pro tyhle a tyhle. Nakonec se
povedlo napsat to tak, že to není debilní
jako: Hej hej, dáme gól, Kdo neskáče,
není… nevím kdo. Říkal jsem si, že ne-

chci sklouznout do takový stupidity. Samozřejmě Brousíme nože někomu taky
může připadat stupidní, ale mně přijde, že
není o hokeji, a přesto o něm je. Je to spíš
taková gladiátorská písnička.
Jako ke sportu, tak i k muzice patří fanynky. Kabát je jedna z mála kapel,
na kterou chodí skoro všechny generace, mladší ročníky nevyjímaje. Tak
mě napadá, jakou hrozbou jsou pro
vás rozvášněné ženy pod pódiem?
Josef: Nic nehrozí tomu, kdo nic nedělá.
Ota: Je to příjemný, když ty mladý holky
stojí u pódia, ale jsme šťastně ženatý, takže žádný hrozby nepřipadají v úvahu.
Milan: Já si hlavně myslím, že my už
nejsme hrozba pro ně. (smích) Samozřejmě jsme si leccos prožili, ale dneska,
když dohrajeme, tak o nás už spíš pečují,
a to nemyslím fanynky. Mám na mysli ty
velký chlapy, co nás hlídají. Odvezou nás
na hotel, a tam spolu třeba popijeme.
Začínáte zkoušet na turné. Při svých
koncertech musíte rozpumpovat
mnohatisícový dav. Nevyžaduje to
fyzickou přípravu?
Ota: Před turné se vždycky snažím dostat
do kondičky. S Milanem zpíváme Pepovi
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a taky provokovat“
vokály, a protože nejsem zpěvák, tak musím jet na sílu. To zpěv mě vyčerpává ze
všeho nejvíc, takže si chodím zaběhat
nebo sednu na kolo, abych měl plíce natrénovaný a nebyl v půlce koncertu u konce
s dechem.
Milan: Já omezím kouření ze šedesáti cigaret denně na padesát. Tím se dostanu do
stejný kondičky jako tady Oťas.
Ota: Milan má metabolismus mimozemšťana. I pít s ním je nemyslitelný, protože
když všichni končí, on teprve začíná. Je to
maximalista ve všem. Jinak kytarista Tomáš na sobě taky maká, je v ještě lepší
kondici než já. Jezdí běžně i sto kilometrů
na kole. No a o bubeníkovi se raději bavit
nebudeme. (smích)
Umíte si představit, že by o Kabátu
z jeho písní vznikl muzikál nebo že
byste dokonce v budoucnu nějaký napsali? Když už jste složili písničku
k pohádce, nemůže být i tohle cesta?
Josef: Dnes je to velká móda dělat něco
jako muzikál nebo hru se zpěvy na písničky určitýho zpěváka nebo kapely. Většinou je to ale jen slátanina nesmyslů podložená hudbou, která nemá dlouhou životnost, a toho se, myslím, nezúčastníme.
Aspoň zatím.
Milan: To a priori zavrhujeme. Ta pohádka V peřině byla spíš pomoc Frantovi
Brabcovi, který ji točil a chtěl po nás několik písniček. On sám nám natočil v minulosti dva klipy, takže to byla oplátka. Už
se to nestane. Ačkoli už jsme jednou měli
nápad na muzikál. Měl se jmenovat
Ta, co tančí s vlkem. Jednu písničku jsme
dokonce napsali.
A to jste tvrdil, že tenhle žánr
ve spojení se skupinou zavrhujete.
INZERCE

Milan: Tehdy jsme si dělali
legraci, že napíšeme muzikál
tak šílenej, že by to nikdo nevzal. Musela byste slyšet ten
text a hned byste pochopila,
proč by to nešlo. (smích)
Ota: Kabát a muzikál, to nejde dohromady.
Počkejte, vy ale mezi sebou máte dnes už také muzikálového zpěváka…
Ota: Když je Pepa s námi, je
součástí skupiny a to, co dělá
mimo, se nás netýká. Každej
máme svoje aktivity, ale když
se dělá deska, tak pořád dáváme sto procent kapele.
Milan: Snad jedinej bubeník… A o tom bychom raději
ani nemluvili. (smích)
Ota: Bubeník má slastnej život.

Kabát: 25 let ve stejné sestavě
Spolu s legendární Lucií je Kabát nejúspěšnější českou
kapelou posledních tří desetiletí. Vznikl v Teplicích
už v roce 1983, kdy byli zakládajícími členy
Milan Špalek (basa, autor většiny textů)
a Tomáš Krulich (kytara). Později se k nim
přidal Radek Hurčík (bubeník) a Josef Vojtek
(zpěvák). Jako poslední doplnil sestavu
Ota Váňa (kytara) a v této pětici kapela
funguje bez přestávky od roku 1990.

Vychází nová deska
Nové album se na trhu objeví zhruba
v polovině května, krátce před turné.
Podle Milana Špalka má řinčet a být
provokující. Na facebookovém profilu
5plus2 si už teď můžete poslechnout
singl Do pekla do nebe.

Open air turné 2015
Karlovy Vary (19. 5.)
Plzeň (22. 5.) ■ České
Budějovice (25. 5.) ■ Brno (28. 5.)
■ Piešťany (31. 5.) ■ Olomouc
(6. 6.) ■ Ostrava (9. 6.)
■ Hradec Králové (12. 6.)
■ Liberec (16. 6.)
■ Teplice (19. 6.)
■ Praha (23. 6.)
■ Pardubice (26. 6.)
■

■

Až skončí turné, nelákalo
by vás vyjet koncertovat
za krajany v zahraničí?
Ota: Už jsme takhle kdysi
byli v Londýně a Dublinu. Několikrát jsme taky hráli pro
Čechoslováky v USA.
Milan: Nedávno nám zase
psali z Ameriky, kde jsme
měli šňůru snad po deseti státech. Až doděláme desku, odjedeme turné, odpočineme si, budeme
o tom přemýšlet. Já bych jel hned. Ovšem
máme bubeníka…
Co to pořád máte s tím bubeníkem?
Děláte z něj úplného démona…
Ota: On má problém s tím, že na ulici se

v Americe nesmí pít pivo, jenom v sáčku. V restauraci se může pít normálně,
ale zase se tam nesmí kouřit. A on je z
toho zmatenej, takže pak stojí mezi dveřmi restaurace, pije pivo v sáčku a kouř vyfukuje ven. Tak proto nechce jet hrát krajanům.

Milan: Pravda, až tohle v Americe vyřeší, bubeník pojede.
Když už jste to naťukli, může být
rocker abstinent?
Josef: Když může být prezident alkoholik, proč by nemohl být rocker abstinent.
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Krásní májoví Býci
Linda Finková, Tereza Fajksová nebo
třeba Veronika Arichteva. Ačkoliv se
tyto ženy narodily v květnu, tedy
v měsíci lásky, mohou se pochlubit
býčí povahou, které jim předurčuje
toto astrologické znamení. Jak se
projevuje v jejich životech?
► Ani v Tereze Fajksové, brzy šesta-

dvacetileté Miss Earth (narozeniny má 17. 5.), se povaha
Býka nezapře, alespoň co se
týče jejího smyslu pro řád
a povinnost. Jako modelka,
kterou živí její vzhled,
na sebe musí být přísná,
proto vůbec nepije
kávu a pro jistotu se
z ní stala abstinentka.

▼ Býčí výdrž a houževnatost
jsou vlastnosti, které charakterizují Celeste Buckingham (*3. 5.
1995). V Česko-Slovenské SuperStar nezvítězila, ale to ji neodradilo. Vydala sólové album a sama
se stala porotkyní talentové
soutěže. Dnes
buduje
kariéru
v USA.

▲ Býci se vyznačují rozhodností a Veronika Arichteva (*20. 5. 1986) ), dříve
Nová, je toho důkaz. Stačily
tři týdny randění s režisérem Besirem Arichtevem
a věděla, že s ním chce strávit zbytek života. Veselka se
konala do půl roku.
▲ Pro Býky, zvláště pokud jde o ženy, je jed-

nou z nejdůležitějších věcí, aby byli spokojení
jejich nejbližší. Iveta Vítová (*14. 5. 1983) to
cítí stejně. Ačkoli to u moderátorek není časté,
po narození dcery se na dva roky stáhla z obrazovky, a to z prestižního místa ve zprávách
na Nově. Naplno se totiž chtěla věnovat mateřským povinnostem.

FOTO: ARCHIV MAFRA, HERMINAPRESS, SHUTTERSTOCK

▲ Jako správný Býk stojí zpěvačka

Linda Finková (*10. 5. 1968) nohama pevně
na zemi. Za celebritu se rozhodně nepovažuje a říká o sobě, že je praktická žena.
Prakticky přistupuje i k muzikálům, v nichž
se jí léta daří. Jsou pro ni možností příjemného výdělku za dobrých podmínek.

► Žena Býk je podle astrologů pravá dáma a často může

tíhnout k duchovním cílům. Právě víra hraje v životě modelky
a moderátorky Ivy Kubelkové (*7. 5. 1977) velmi důležitou
roli. Náboženství bylo svého času téma, které ji silně spojovalo i s jejím bývalým partnerem, hokejistou Jaromírem Jágrem, o kterém je známo, že s sebou Bibli nosí i na stadion.
Hnědookou krásku však uchvátil jiný náboženský směr, než
je křesťanství. Hrdě se totiž hlásí k buddhismu.

BYDLENÍ – STAVBA
TAV
– ZAHRADA
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Snaží se postavit dům za milion
Jednoduchý, bez zbytečností, ale se vším, co k němu patří. Architekti se snaží stlačit cenu domu na minimum
JOSEF HORA
ČR | Máte pozemek, chcete vlastní bydlení nebo třeba chalupu a zbývá vám
pouze milion korun? Tomu, kdo zná
dnešní ceny domů, se taková situace zdá
bezvýchodná. Nemusí to ale být pravda.
Inspirací může být nápad dvou mladých
architektů z Brna Jaroslava a Andrey
Marešových. Manželé z ateliéru Hiconcept totiž vymysleli stavbu, ve které je
vše, co má správný dům mít. A cena se
blíží magické hranici milionu korun.
„Náš projekt Zen Home je těžká zděná chalupa spojená s pozemkem, nemovitost. Aktuální cena se nám pohybuje
kolem 1,09 milionu korun bez DPH (asi
1,25 milionu s daní, pozn. red.),“ říká
Mareš.
V konečné fázi dům tak levný nezůstane. K ceně ještě nutně přibydou i náklady na řešení okolí: zahrada, oplocení, přípojky a samozřejmě je důležité
mít již zmiňovaný pozemek. „Všechno
toto lze řešit docela střízlivě, ale jsou to
další náklady, obvykle několik set tisíc
nepočítaje cenu pozemku,“ upozorňuje.
Celková obytná plocha domu je
100 m2, architekti vnitřní uspořádání in-

Jedná se třeba o imitace dřeva na laminátové podlaze, imitace kamene na pracovní desce v kuchyni či plasty, které vypadají jako kovy. Právě tyto v zásadě
zbytečné doplňky navýší celkovou cenu
i o stovky tisíc korun. „My jsme ušetřili
zrušením zbytečností, zejména sofistikovaných technologií a dekorací, maximálním zjednodušením uspořádání domu.
Používáme beton, holé cihly, nehoblovaná prkna, drsné detaily. Pro nás je důležitá fyzikální kvalita a opravdovost přírodních materiálů,“ vysvětluje Mareš.

Stavba trvá čtyři měsíce
Domek Zen Home se zahradou může být od 1+1 až po 4+1.
teriéru navrhnou na míru. „Na prostoru
jsme nešetřili. Možná se to už zapomnělo, ale dům se staví proto, aby vznikl
prostor. Z celkových 100 m2 zabírá skoro 60 metrů obývací pokoj s jídelnou
a kuchyní, zbytek připadá na ložnice
v různém počtu, které nemusí být velké,
plní funkci pro potřeby separování,“ popisuje Mareš rozložení bytu.

FOTO | HICONCEPT

A jak tedy lze při stavbě domu ušetřit? „Hrubá stavba stojí docela málo,
ušetříte, když se oprostíte od trapných
dekorací a atrakcí, které se vám často
snaží nadšení prodavači vnutit. V tu
chvíli připomíná stavebnictví pouť plnou atrakcí. Dům postavíte a pak ho obalíte imitací jiného materiálu,“ podotýká
architekt.

Hrubou stavbu architekti povznesou třeba tím, že dořeší originálně její okolí
i vnitřek nebo doplní mohutnou porcí zeleně, kterou začlení třeba i přímo do
konstrukcí domu.
Největší potenciál úspor vidí stavitel
v architektonickém přístupu. „99 procent
novostaveb v Česku nijak nesouvisí s architekturou. Přitom dobrý architektonický návrh je vlastně návodem, jak vytřískat za dané peníze maximum,“ uzavírá
Mareš s tím, že samotnou stavbu je možné zvládnout do čtyř měsíců.

INZERCE

Čtyři rady pro
tu nejlepší
jahodovou úrodu

www.nohelgarden.cz

ČR | Kdo ještě letos nezačal s jahodami, má nejvyšší čas. Jak na to?

Pečujte o půdu

Je dobré včas jahodník zkontrolovat
a opatrně nakypřit půdu v záhonku.
Je možné, že některé rostliny se přes
zimu mrazem povytáhly nahoru, tak
je přitlačte zpět a zahrňte zeminou.

Zbavte se starých listů

Po několika slunných dnech, kdy staré jahodníkové listy dostatečně proschnou, je třeba je dostat pryč. Jinak
zetlí a budou semeništěm chorob.

Dodejte živiny

Jahody potřebují zezačátku hodně dusíku. Ten podpoří tvorbu kořenů a listů, proto jim nejvíce pomůžete, když
je pohnojíte. Zvolte hnojivo určené
na jahody, poradí vám v zahradnictví.
Když začnou jahodníkům rašit středová srdíčka, prospěje jim přihnojení.

SLIMEX

®

přípravek proti plžům, slimákům a hlemýžďům
je velmi atraktivní pro slimáky a hlemýždě díky obsahu rostlinných
atraktantů
účinkuje dlouhodobě a spolehlivě
granule vynikají bezprašným povrchem
vysoce odolný vůči dešti a vlhku
obsahuje Bitrex (zhořčovadlo), který odrazuje psy a kočky od jeho
konzumace
rovnoměrně velké granule se snadno dávkují díky perforaci v obalu
je registrován do širokého spektra plodin

Poctivě zavlažujte

Nejintenzivnější zásobování vodou
a živinami by mělo probíhat mezi květem a dozráváním plodů. (iDNES.cz)

NOHEL GARDEN a. s., Budínek 86, 263 01 Dobříš, tel.: +420 318 533 532, fax: +420 318 533 513, e-mail: ofice@nohelgarden.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Jitka Molavcová:
Písničku Lítám
prostupuje
erotické pnutí

Písničku Jitky Molavcové Lítám
otextoval Jiří Suchý. Svým způsobem se jedná o výjimku. Suchý totiž neměl ve zvyku podílet se na nahrávkách, které nevznikly v divadle Semafor. Z krásného textu by
prý měl radost zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud.
„Zpívám o tom, že ve snu lítám,
což znamená erotické pnutí. Takže
Jiří Suchý zůstal sám sebou,“ vysvětluje Molavcová.
Nahrávka Lítám vznikla v roce
1975. Naivní písničku si publikum
rychle oblíbilo, a tak pronikla do
hitparád. Jitku Molavcovou dodnes
hřeje, že přeskakovala i renomované interprety populární hudby.
Lítám, já ve snu lítám
a můj milý tam lítá vedle mě,
a proto vítám tě, milý, vítám
tě do snu, prý tam bude příjemně.

Česká republika

Jednosměrná letenka?
Zeman jede do Ruska...
VOX
POPULI

Miloš Zeman míří do Moskvy na oslavy
výročí konce druhé světové války.
Čtenáři se přou, jestli se má vůbec vracet.
ČR | Jsou to dva měsíce, co jsme vyzvali známé osobnosti i čtenáře, aby vymysleli, co by dali Miloši Zemanovi za dárek
k jeho dvouletému výročí na Hradě. Zdaleka nejvíc emocí vzbudil nápad kreslíře
Štěpána Mareše, který pro týdeník
5plus2 pravidelně kreslí komiks Sérum
pravdy (na úvodní straně TV programu).
V přání, které si můžete přečíst celé
v boxu vpravo, prezidentovi poslal jednosměrnou letenku do Ruska. A spustil
lavinu reakcí čtenářů. U příležitosti skutečné cesty Miloše Zemana
do Moskvy
na oslavy
konce války přinášíme výběr
z nich.

(Hudba: Bohuslav Ondráček,
text: Jiří Suchý)

Štěpán Mareš mi
promluvil z duše. Krásná představa. Média
by měla neustále urgovat hlavu státu o doložení důkazu ohledně
tvrzení na adresu Ferdinanda Peroutky, nenechat to vyšumět. Zeman má rád bonmoty,
tedy jeden coby dárek pro něj: Vědomí
vlastní geniality je pokročilé stádium
hlouposti.
Josef Šimon
Přeji panu prezidentovi
Zemanovi, aby i nadále
nazýval věci pravými jmény tak, aby všichni pochopili, o co jde, a nikdy nedal
na názory hlupáků. Panu
karikaturistovi Marešovi
vzkazuji, aby svými nejapnými prvoplánovými vtíp-

Hudební kalendář připravuje
Český Impuls, bonusový program Ráááádia Impuls. Vysílá na
středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na www.ceskyimpuls.cz.
Zítra v 11:30 se dozvíte, jak
vznikla písnička Ivana Mládka
Dáša jedla cukroví.
(tom)

ky bavil své kamarády v hospodě a kreslil jim své obrázky na pivní tácky.
Jiří Knopp
Plně podporuji příspěvek pana Mareše a rád se složím na letenku. I kdybychom se skládali po koruně, tak věřím,
že je nás s podobným smýšlením tolik,
že ten rusofil z Pražského hradu bude
mít i na cestu první třídou.
Daniel Hudeček
Prosím pana Štěpána Mareše o zaslání čísla účtu, kam lze posílat finanční příspěvky na letenku. Právě řeším dědictví.
Konečně vím, jak pomoci naší vlasti.
Věra Horníková
Miloši Zemanovi bych přála, aby
všichni kreslíři, karikaturisté a „demokrati“, co nerespektují výsledek přímé
volby prezidenta, dostali jednosměrnou letenku do USA. Vtipnější než
p. Mareš?
Smolkovi

FOTO | MAFRA

INZERCE

Kniha za

29 Kč

18

KA
ETEKTIV
EDICE D

29 Kč
0,99 EUR

Vychází každý měsíc!

Nyní 12. května
ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu

ce
Walla
Edgar

Práskač

Vyprodejskladu.eu

OBJEDNÁVEJTE ZDARMA: 800 877 778
každý den 7–20 hod.

LOŽNÍ POVLEČENÍ ZE 100% BAVLNY
30581
BOSTON
ﬁalové

30582
BOSTON
šedé

30571
ANGOLA

30585
PRESTON
šedé

30586
PRESTON
tyrkysové

30584
ORLANDO
ﬁalové

Kód kupónu:

5DZ2

plaí do 21. 5. 2015

30565
FRESNO
modré

30568
FRESNO
šedé

30569
FRESNO
tyrkysové

Kód na dopravu ZDARMA nad 1000 Kč
použijte při objednávce zboží
v eshopu na www.vyprodejskladu.eu
nebo jej nahlaste operátorce při
telefonické objednávce nebo zašlete
poštou objednací lístek z této inzerce.

na 2 lůžka

12563
CHECK
ﬁalové

DO PR AVA
ZDAR M A



...také v prodloužené délce za 619 Kč!

BALENÍ OBSAHUJE: 2 ks povlečení na přikrývky 140x200 cm, 2 ks povlečení na polštáře 70x90 cm

70269
HESTIA
modré

CENOVÁ BOMBA

EMBA TRADE s. r. o., Dvorská 232, 503 11 Hradec Králové
Jméno,
příjmení:
Ulice,
číslo:
Město,
PSČ:
Email,
tel.:

Zboží zašleme
na dobírku,
zaplaíte
až při převzeí.
Zboží máte
možnost
do 14 dnů
vráit.

Tiskové chyby vyhrazeny. Platnost akce do 7. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob.

30580
AUSTIN ﬁalové

Kód zboží

Bezplatná linka: 800 877 778

Název zboží

Poštovné

Počet ks

Cena

1
CENA CELKEM:

120,- Kč

Datum, podpis ...............................................................

Objednávejte telefonicky 800 877 778 denně od 7 do 20 hodin nebo poštou, e-mailem objednavky@embatrade.cz nebo na www.vyprodejskladu.eu.
Podrobné informace o výrobku Vám zodpoví naše ochotné operátorky.

Akce: PLUS070515

30579
AUSTIN šedé

14 7. května 2015

V PÁTEK VAŘÍ
Martin Mikota (36)

Živí se jako grafik, práci považuje spíš za zábavu. S partnerkou
mají téměř dvouletého
syna. Je prý „hlučný
flegmatik, který se rád
směje a opaluje“. Fotografuje, cestuje, sportuje a vaří. Nejraději pálivou thajskou a indickou kuchyni.
Miluje čerstvé krevety s chilli a česnekovou bagetkou. Nesnáší tepelně nezpracovaná rajčata. Nesnědl by zabijačkovou polévku, jelita a nečisté ryby.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Petr Štefánek (37)

Je marketingový ředitel v distribuční firmě.
O čtyřletého syna se
ve střídavé péči stará
s bývalou partnerkou.
Je svobodný, ale zadaný. Byl 15 let vegetarián, dnes maso jí. Nejvíc si pochutná na
hovězím, středně propečeném steaku.
Nesnáší sladkou rýži, krupicovou kaši.

Česká republika

Co jsou filírovaná prsa?
Šikovní soutěžící pořadu
Prostřeno! připravují
lahůdky v kuchyních
Jihomoravského kraje.
ČR | Jih Moravy je jak Provence. Pohodoví soutěžící vaří z poctivých domácích surovin. Sestava je tři ku dvěma
pro ženy. „Jsme dobrá skupina, nikdo si
nevymýšlí nesmysly,“ říká Martin, který má k taktizování nejblíže a občas zábavně provokuje. „Zařídím sklep a doufám, že se potkáme u nás i s polovičkami a dáme pravou moravskou degustačku,“ slibuje zase policistka Aneta.
Suverénní Petr (37) z Brna nebyl nervózní, i když zahajoval týden. Hostům
zachutnala kachní prsa jako předkrm.
Zaujala i kombinace malin a dvou módních dezertů brownies a cheesecake.
Velké ambice mladou maminku Pavlu (28) z Brna-Kohoutovic v úterý během večeře opustily. Světová delikatesa foie gras, které dělá hostitelka podruhé v životě, nevyvolala nadšení, ale spíš
rozpaky. A panenka na grilu? S přílohami trvala moc dlouho a maso přeschlo.

Páteční rozuzlení u Martina. Výherce čeká 50 tisíc korun.
„Vládne tady fialová, kočka a dítě,“
říkala o svém bytě ve středu optimistická policistka Aneta (27) z Moravského
Slovácka. Pozorná hostitelka nabídla tři
druhy vína. Svoje jednoduché menu
umí dochutit i lákavě naservírovat.
Ve čtvrtek předvedla učitelka Markéta (42) v útulném domečku v Ivančicích
českou klasiku. Ke svíčkové podala dva
druhy knedlíků, upekla i štrúdl. „Největší zážitek pro mě byla domácí houska,“
říkal Martin. Ale zábava trochu připomínala hodinu výtvarné výchovy ve škole.

FOTO | FTV PRIMA

Pražák Martin (36) se do Moravan
u Brna přistěhoval za přítelkyní. Jak dopadne poslední večeře v jeho moderním
domě? Páteční menu je podobné Petrovu pondělnímu. Kdo připravil lepší
kachní prsíčka a polévkový krém? Co
jsou filírovaná prsa? A kdo upekl lepší
drůbeží závitek? Proč zábava u Martina
skončí téměř dřív, než začne?
A kdo si odnese výhru 50 tisíc korun?
Všechny odpovědi vám dá pořad Prostřeno! Nenechte si ho ujít na Primě každý všední den od 18 hodin.
(vlas)

Úterý: Pavla Nováková (28)

Je na mateřské se čtyřletým synem. S přítelem Igorem sledují filmy a poker na živých
turnajích. Ráda připravuje plody moře, italskou a českou kuchyni. Nejraději má řízek s bramborovým
salátem a svíčkovou na smetaně. Nesnáší křen a moučníky.

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Kachní prsa na plátky s rukolovým
salátem a parmazánem

Středa: Aneta Koukalová (27)

Vdaná maminka z Moravské Nové Vsi pracuje u policie. Nyní je na
mateřské dovolené se
čtrnáctiměsíční dcerou Emou. S manželem – rovněž policistou – podnikají výlety, v zimě jezdí na
hory. Nejradši připravuje českou kuchyni, třeba knedlo zelo vepřo. Nejvíc si pochutná na maminčině sekané. Nesnáší
houby, ryby a jiné druhy masa než vepřové. Nesnědla by mořské plody.
Čtvrtek: Markéta Beránková (42)

Pracuje jako učitelka
a bydlí v domečku
v Ivančicích. Je čtyři
roky rozvedená a její
bývalý manžel, s nímž
má korektní vztahy,
žije v Anglii. Má dvě
děti – dvacetiletého syna a sedmnáctiletou dceru. S přítelem žije pohodový
i tvůrčí život. Ráda maluje na plátno
a vyrábí keramiku. Vaření miluje. Nejraději českou klasiku, třeba knedlo zelo
vepřo, ale i mořské plody a ryby. Nesnáší plíčky a nemusí sladká jídla.

Ingredience: 3 ks kachních prsou, sůl,
pepř, med, sójová omáčka, suché červené víno. Salát: oprané a osušené listy rukoly, hobliny parmazánu. Zálivka:
4 díly olivového oleje, 3 díly octa, 1 díl
hořčice dijonské, med, pepř, sůl. Postup: Kachní prsa osolíme, opepříme
a kůži několikrát lehce nařízneme. Rozpálíme pánev, maso položíme kůží dolů
a pečeme čtyři minuty. Obrátíme a opékáme dalších pět minut. Pak dáme do
teplé trouby asi na 10 minut. Potom necháme maso odpočívat zakryté v teple.
Na pánev do výpeku přidáme víno, trochu sójové omáčky, hnědý cukr a med.
Vše chvíli povaříme, dokud se omáčka
nezredukuje a trochu nezhoustne. Maso
nakrájíme na plátky a přelijeme omáčkou. Salát omyjeme, osušíme a promícháme s hoblinami parmazánu. V míse
ho smícháme se zálivkou a přidáme
k připraveným kachním prsům.

Vepřová kotletka a krkovice na cibulce, šťouchané brambory se slaninou
a cibulkou, ledový salát s paprikou
a rajčátkem
Ingredience – kotleta s krkovičkou:
750 g vepřové kotlety (pečeně bez kosti), 750 g vepřové krkovice, 3 větší cibule, olej, 1 litr vývaru. Šťouchané brambory: 2 cibule, 200 g slaniny, 1 kg brambor, sůl, pepř. Ledový salátek: 1 ledový salát, 2 papriky, 100 g cherry rajčat,
ocet dle chuti, cukr moučka, sůl, pepř.
Postup – maso: V kastrolu na rozpáleném oleji orestujeme najemno nakrájenou cibuli. Když je dozlatova opražená,
přidáme plátky pečeně a krkovici, vepřové necháme opražit a zatáhnout. Teprve potom přilijeme vývar a dusíme doměkka. Pak maso vyndáme, cibulku se
šťávou rozmixujeme, dochutíme a maso
vrátíme prohřát do omáčky. Šťouchané
brambory: Brambory uvaříme ve slupce a oloupeme. Mezitím si dáme do kastrůlku na olej cibulku a slaninu a usma-

žíme dozlatova. Brambory pomačkáme, osolíme, opepříme a přidáme osmaženou cibulku se slaninou. Ledový salátek: Zeleninu opláchneme, očistíme, nakrájíme a promícháme se sladkokyselou zálivku, kam jsme přidali deci vody.
Tiramisu s jahodou

Jahody na klasické tiramisu nepatří, ale
nikomu nevadily, dezert byl oceněn
jako velice dobrý. Ingredience: 250 g
mascarpone, 50 g cukru, 4 vejce, šálek
kávy, 2 balíčky cukrářských piškotů,
50 g hořké čokolády, 200 g jahod. Postup: Oddělíme si žloutky od bílků.
Z bílků vyšleháme sníh, poté šleháme
žloutky s cukrem. Vše prošleháme se sýrem mascarpone, až máme hladký
krém. Piškoty namáčíme v kávě a dáváme je na dno mísy nebo do pohárů. Poté
přilijeme krémem, vrstvíme střídavě
krém a piškoty, poslední vrstvou musí
být krém. Posypeme nadrobno nastrouhanou čokoládou, ozdobíme jahodami
a necháme aspoň dvě hodiny ztuhnout.

HOBBY
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Výstava Hobby nabídne
tematické dny i soutěž v rodeu
Pro zahrádkáře, kutily,
chovatele, rybáře
a stavebníky otevře
českobudějovické
Výstaviště už příští
týden tradiční pětidenní
výstavu Hobby.
LUDMILA MLSOVÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | V ráj pro kutily a zahrádkáře se už od příští středy do
neděle promění českobudějovické Výstaviště. V areálu finišuje příprava 24.
ročníku výstavy Hobby, která se zařadila u návštěvníků i vystavovatelů na druhé místo v žebříčku oblíbenosti zdejších akcí za tradiční agrosalon Země živitelka.
„Zahrádkáři i milovníci květin tu najdou nejrozmanitější rostliny a semena,
areál bude opět místem plným námětů a
inspirace pro kutily, stavebníky i chovatele,“ zve ředitel společnosti Výstaviště
České Budějovice Josef Friedrich.
Výstavní areál rozzáří květiny, okrasné dřeviny, sukulenty, chybět nebude
velký sortiment cibulovin doplněný
hnojivy či chemickými přípravky na
ochranu rostlin. Nářadí a zařízení pro
hobby a zahradu, ale také hračky, vybavení pro sport a volný čas a další spotřební zboží a služby bude na Výstavišti
nabízet na 400 vystavovatelů.
Pro návštěvníky je připravený doprovodný program s časopisem Receptář a
televizním moderátorem Alexandrem
Hemalou, atraktivním rodeem, expozicí
drobného zvířectva a řadou odborných
bezplatných poraden i tvůrčích dílen. V
Pivovarské zahradě budou vyhrávat dechovky, v pavilonu Z vystoupí zpěváci
Petr Rezek a Pavlína Filipovská.
„Každý den výstavy Hobby je tematicky s něčím spojený. Středa se odehraje ve znamení Dne vína a všeho, co k
dobrému vínu patří, čtvrtek bude Dnem
s Cechem malířů a lakýrníků ČR a zahrádkářů, v pátek a v sobotu si návštěvníci mohou užít Den s časopisem Receptář a jeho hosty a v neděli Kulinářský
den s Petrem Stupkou,“ popisuje Naďa
Schubertová z marketingu Výstaviště.
O víkendu bude Výstaviště hostit ProRodeo Tour 2015, kde si mohou diváci
užít v 5. kole národního šampionátu nejvyšší rodeové soutěže výkony nejlepších jezdců v atraktivních disciplínách.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 16

Vystavené kusy zahradní techniky na Hobby oceňují nejen dospělí, ale také děti, které traktůrky i další stoje rády
zkoušejí.
FOTO | SLAVOMÍR KUBEŠ, MAFRA

Hobby 2015: výběr
z programu
Středa 13. května
Pavilon Z: 10.30 Den vína
Čtvrtek 14. května
Pavilon Z: 13.30 Řez a střih
peckovin, 14.00 Živá zahrada,
15.30 Včelí produkty
Pátek 15. května
Pavilon Z: 12.00 recitál Petra
Rezka, 15.00 Pěstujeme bylinky
Sobota 16. května
Pavilon Z: 12.30 Co se vaří
v Receptáři, 13.15 recitál Pavlíny
Filipovské
Neděle 17. května
Pavilon Z: 11.30 Velká soutěž pro
návštěvníky, Předvadiště: 10.00 16.00 Rodeo show
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Výstava Hobby nabídne
tematické dny i soutěž v rodeu
DOKONČENÍ ZE STR. 15.

Mezi největší taháky výstavy Hobby patřil léta televizní Receptář prima nápadů s účastí Přemka Podlahy. Štafetu oblíbeného moderátora, který se stal vyhledávanou značkou pro české kutily, přebírá na českobudějovickém Výstavišti
známý televizní moderátor Alexander
Hemala. Ten bude diváky v pavilonu Z
provázet pátečním a sobotním programem Dne s časopisem Receptář.
„Je připravena řada zajímavých vystoupení, hlavní šéfkuchař Petr Stupka se podělí s diváky o tradiční i méně známé recepty české i zahraniční kuchyně. A nebudou chybět ani odborné poradny pro zahrádkáře, včelaře, kaktusáře a pěstitele,“
upozorňuje Schubertová.
V pavilonu H si mohou návštěvníci
vyzkoušet různé výtvarné techniky a v
pavilonu R1 představí Český svaz chovatelů expozice králíků, drůbeže a holu-

Jak se starat o zahradu a plodiny na ní. I to najdou lidé v expozicích výstavy
Hobby.
FOTO | SLAVOMÍR KUBEŠ, MAFRA

bů. Na své si na výstavě Hobby přijdou
i příznivci rybářství. Rybářské firmy se
tu poprvé představily vloni, a protože
návštěvníky zaujaly, letos chystají větší
vlastní expozici v pavilonu T1 s praktickými ukázkami všeho, co k rybaření patří. Další oázou rybářů na Výstavišti je
už tradičně restaurace Rybářská bašta.
Výstava Hobby je otevřena od středy
do neděle od 9 do 18 hodin, v neděli
skončí o hodinu dřív. Za vstupenku zaplatíte stejně jako vloni: plné vstupné
vyjde na sto korun a rodinné na 220,
zlevněné stojí 60 korun. Pokud si chcete užít výstavu dva dny, můžete si koupit dvoudenní vstupenku za 160 korun.
U pokladny můžete dostat i narozeninovou slevu, zvýhodněné vstupné zajistí i
karta Lipno Card.
Zaparkovat můžete i přímo před Výstavištěm, nebo v jeho areálu. Za automobil zaplatíte parkovné sto korun za
den, za motocykl 50 korun.
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široký výběr sortimentu
odborné poradenství
záruční i pozáruční servis
Dostupnost náhradních dílů
kryté výstavní prostory
Specializovaná prodejna
e-shop

DOPPLER CZ, spol. s r.o.,
Trocnovská 70, Trhové Sviny
Tel.: 386 301 633
prodejna@doppler.cz

VZORKOVÁ PRODEJNA

po–pá 10–17 hod.
So 8–13 hod.

www.doppler.cz
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Vrcholem bude Země živitelka
Celkem dvacet výstav má v tomto roce v plánu budějovické Výstaviště. Samo jich pořádá jedenáct
LUDMILA MLSOVÁ

A na Slavnostech piva si mohou zakoupit pivní půllitry, trička a drobné reklamní předměty. A další lidé tam jdou na
kus dobře propečeného či grilovaného
masa, protože jako gurmáni zjistili, že
se na Výstavišti mohou dobře najíst.

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Hobby je výstava, která má své zaměření už v
názvu. Společnost Výstaviště České Budějovice ji pořádá ve svém areálu dvakrát - vždy v jarním a podzimním termínu. „Ale najít si něco zajímavého můžete na všech výstavách, které se u nás konají,“ říká Naďa Schubertová, která má
ve společnosti Výstaviště České Budějovice na starosti marketing.
Kolik jich je letos?
Výstaviště pořádá 11. Dalších devět je
v režii jiných firem, protože areál také
pronajímáme. Kromě výstav se tu konají i další společenské a kulturní akce.
Jakým konceptem se řídíte?
To, co návštěvníkům nabízíme, je v duchu tradiční rodinné zábavy. To znamená, že si senioři, rodiče i děti mohou na
výstavě vybrat, co je zajímá. A že pokud mám nějaké hobby, určitě na našich výstavách najdu něco zajímavého z
tohoto hlediska.

Země živitelka láká celé rodiny.
FOTO | SLAVOMÍR KUBEŠ, MAFRA

A jaké hobby kromě popíjení různých značek uspokojí Slavnosti
piva?
Lidé, kteří mají rádi pivo, ale i někteří,
co ho nemusí, se třeba zajímají o výrobce a výrobky spojené s tímto nápojem.

Jídlo jako zálibu si tam mohou natrénovat před hlavním chodem, kterým je Země živitelka?
Při tomto srovnání jsou Slavnosti piva
jen předkrmem. Na agrosalonu Země živitelka je věnován celý největší pavilon
T především českým potravinám a výrobkům, ať jsou to čerstvé regionální potraviny nebo výrobky oceněné značkami kvality. Proto lidé, kteří rádi degustují, tam mohou přijít a ochutnat řadu kvalitních českých výrobků.
Uspokojíte i ty, kteří mají rádi umění?
Pro tyto lidi pořádáme na konci listopadu veletrh výtvarného umění Artfest. Je
to jedna z našich nejmladších výstav, letos jde o třetí ročník. Vloni se Artfest
přesunul do pavilonu Z a celý ho zapl-

nil. Výstavy se účastní čeští i zahraniční
umělci a vloni si zde mohli návštěvníci
prohlédnout a zakoupit obrazy, plastiky, sochy, šperky i keramiku. Termín
Artfestu je vybraný na začátku adventu
a lidé si tu mohou vybrat pro své blízké
originální dárek.
Spousta lidí ale přijíždí stále za zážitky. Jaké preferují na Výstavišti?
Hlavní skupiny jsou dvě: jedna stojí především o kulturní program v Pivovarské zahradě, kde se třeba při jarním
Hobby nebo při Zemi živitelce střídají
dechové kapely a neustále je tam plno.
A druhá skupina?
To jsou lidé, kteří v rámci doprovodného programu vyhledávají odborné přednášky. Děláme si mezi návštěvníky průzkumy, a třeba u Země živitelky se každoročně zvedá procento návštěvníků,
kteří přicházejí na výstavu s tím, že cíleně dychtí po informacích a novinkách z
určitých oborů. A jsou spokojeni s tím,
co jim vystavovatel nabídne a jak s nimi
komunikuje.

INZERCE

Nemanická 5 • 370 10 České Budějovice

HOBBY MARKET TROCHU JINAK!
Pracovní rukavice

Textilie netkaná
NEOTEX, bílá, černá

KORTEXIN, 100% PES

Textilie netkaná
GETEX

Nemanická 5
České Budějovice

Nářadí a náčiní

V NAŠEM SORTIMENTU NABíZíME:
• pracovní a outdoorové oblečení a obuv
• ochranné pracovní prostředky • prostředky
pro úklid a hygienu • hygienické systémy
a dávkovače • papírový program • bytové textilie
• kuchyňské potřeby • obalové materiály • výrobky
z plastu • technické materiály a textilie • polotovary
• barvy a laky • lepidla • manipulační technika
• náčiní a nářadí • ...a další sortiment

TRADICE

|

Úplet rašlový,
š. 1500 mm, 110 g/m2,
90% stínivost

SPOLEHLIVOST

PROdEJNí SKlAd
pondělí – pátek: 7.00 – 15.30
tel.: +420 387 768 120
gsm: +420 737 207 535
e-mail: obchod@rempocb.cz
MAlOOBCHOdNí PROdEJNA
pondělí – pátek: 8.00 – 18.00
sobota: 8.00 – 11.00
tel.: +420 387 768 145
gsm: +420 737 207 532
e-mail: info@rempocb.cz

www.rempocb.cz

|
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Zateplení? Češi volí polystyren
ROMAN ŠPERŇÁK

výkyvů. Kombinace těžší, 240 mm silné cihly a certifikovaného zateplovacího systému s 200 mm pěnového polystyrenu je tou nejlepší volbou.

JIHOČESKÝ KRAJ | Zateplit, nebo nezateplit? A když ano, tak čím?
To je otázka, kterou řeší při stavbě rodinného domu asi každý. Pavel Zemene, předseda sdružení EPS, uvádí, jaké
jsou možnosti.
Dnes spousta lidí, kteří stavějí rodinné domy, řeší, jestli vůbec zateplovat polystyrenem při stavbách z cihel. Jaký je váš názor?
Domy postavené z klasických cihel vykazují množství tepelných mostů a nízké tepelně izolační vlastnosti. Zateplit
se proto zcela jistě vyplatí. Pro lepší
představu výhod zatepleného domu
slouží modelové příklady zveřejněné na
stránkách programu Nová zelená úsporám. V posledních letech přišli výrobci
cihel s novými typy, které vykazují lepší tepelně izolační vlastnosti, což dosáhli vylehčením keramického střepu a
zhoršili tím jiné vlastnosti, pro které
byly cihly ceněny. Je to především nižší
pevnost, horší tepelně akumulační vlastnosti a v neposlední řadě horší akustické vlastnosti. Dle mého názoru je lepší

Polystyren je nejčastějším materiálem na zateplení.
ILUSTRAČNÍ FOTO | R. CIHLA, MAFRA

variantou obvodová stěna postavená z
klasických cihel, která nabízí optimální
užitné vlastnosti, následně zateplená
vnějším kontaktním systémem, který zajistí špičkové tepelně izolační vlastnosti
celého souvrství. Mimochodem, životnost cihlové konstrukce se tím výrazně
prodlouží díky minimalizaci teplotních

Jsou při zateplení i jiné možnosti
než polystyren?
Vedle bílého a šedého polystyrenu je
možné zateplovat i dalšími izolačními
materiály, jako je extrudovaný polystyren, minerální vlna, polyuretan, fenolitická vlna, pěnové sklo, konopí, sláma
nebo třeba ovčí vlna. Ze své dlouhodobé zkušenosti víme, že Češi při zateplování jednoznačně upřednostňují pěnový
polystyren. Jeho spotřeba překročila v
loňském roce potřetí ve své historii hranici 60 000 tun.
Pokud někdo staví dům z cihel s polystyrenovou výplní, jak se dají řešit
venkovní omítky? Je nutné i v tomhle případě zateplovat polystyrenem?
Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o
snahu výrobců cihel přijít s novým inovativním řešením, které může zlepšit tepelně izolační vlastnosti na úkor jiných
parametrů (pevnost, akumulace tepla

apod.). Zde je třeba poznamenat, že pokud by stejné množství izolace bylo použito v souvislé vrstvě na povrchu cihly
namísto mnoha fragmentů uvnitř cihly,
oddělených příčkami, které slouží jako
tepelné mosty, byly by tepelně izolační
vlastnosti o poznání lepší.
Dokáží na dotace ohledně zateplení
dosáhnout i lidé, kteří stavějí nové
rodinné domy?
Dotace z programu Nová zelená úsporám jsou otevřeny jak lidem, kteří plánují stavbu nového domu (dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi
nízkou energetickou náročností), tak i
těm, kteří chtějí zateplit svůj stávající
dům (dotace na zateplení budovy společně s výměnou oken a dveří, zateplení
obvodových stěn, střechy, stropu a podlahy). V letošním roce přijímá SFŽP žádosti o dotace od 15. května a již nyní
předpokládá, že mezi žadatele rozdělí
až 1,1 miliardy korun. Tato částka by se
měla v následujících letech dále zvyšovat. Podle prognóz MŽP by měl SFŽP v
roce 2016 hospodařit s částkou 1,5 miliardy korun, v roce 2017 dokonce až s
2,8 miliardy korun.
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VELKÁ JARNÍ AKCE
v CB PROLES a.s.
Ceny od:

Ceny od:

5 990 Kč

4 990 Kč

ŘETĚZOVÉ PILY
SEKAČKY

KŘOVINOŘEZY
Ceny od:

5 990 Kč

TRAKTORY

Ceny od:

49 990 Kč

ROBOTICKÉ
SEKAČKY

Ceny od:

38 990 Kč

CB PROLES a.s. | K. Světlé 2447, Č. Budějovice | T
Tel.:
l 387 315 927
w w w.cbproles .cz
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Včelstva stojí jako ojeté auto
Vladislav Císař z Kladrub
říká o včelařství: Jedná
se o koníček časově
i finančně náročný, ale
je dobře, že mladých
zájemců přibývá.

Toho, kdo by chtěl ale začít včelařit,
zrazuje: „Všechno je čím dál náročnější, hlavně přibývají papíry a byrokracie,
dneska už aby včelař měl účetní nebo sekretářku,“ doplňuje. O jeho med, kdy
včely nosí nektar ze dvou stanovišť v
Kladrubech na Strakonicku - z ovocného sadu a z okraje lesa - je zájem. K vy-

„

S vnukem
jsme začínali,
zařizovali jsme první úly,
pak včelařili, ale on
nakonec odešel
studovat do Prahy a já
to vlastně zdědil.

VÁCLAV JANOUŠ
KLADRUBY | Cesta třiasedmdesátiletého Vladislava Císaře z Kladrub na Strakonicku ke včelaření nebyla tak přímá,
jako u většiny lidí. Císař se ke své lásce
dostal přes vnuka Martina. Ten od
svých deseti let chodil do včelařského
kroužku ve Strakonicích a nakonec se
rozhodl mít vlastní chov. Jeho děda Vladislav Císař mu tedy pomáhal vyrobit
úly, nakonec se ale situace obrátila a
včelařem je právě Císař, který je držitelem certifikátu Prácheňsko - regionální
produkt.
„Přišel jsem k tomu jako slepý k houslým. Nemám žádné včelařské vzdělání,
jen mě to bavilo jako koníček,“ vypráví
Vladislav Císař, který měl třicet včel-

Včely se stávají koníčkem stále více mladých lidí. A to i přesto, že se jedná o
nákladné hobby.
ILUSTRAČNÍ FOTO | MARTIN VESELÝ, MAFRA
stev, ale nyní se potýká s problémem,
že mu část ulétla. „S vnukem jsme začínali, zařizovali jsme první úly, pak včelařili, ale on nakonec odešel studovat do
Prahy a já to vlastně zdědil,“ usmívá se
Císař, který posledních pět let vyrábí
med už sám. Vypráví, že dnes se i do
včelaření hrnou mladí lidé a jednotlivé
včelařské svazy se tak omlazují. „Není

to ale levný koníček, vezměte si, že jedno včelstvo stojí okolo tří tisíc korun, k
tomu další vybavení, úly a tak dále.
Když chcete mít dvacet chovných včelstev, tak to už je za cenu slušného ojetého auta. Ale je dobře, že lidí, kteří se
včelaření věnují, stále přibývá, a to s
tím, jak začínají mít více volného času,“
vysvětluje Císař.

táčení používá moderní čtyřrámkový
zvratný medomet a stáčecí nádoby, které jsou z nerezu. „Během stáčení je med
trojnásobně přeceděn,“ dodává včelař s
tím, že zájem o med mezi lidmi je.
„Lidé raději vyhledají včelaře, který má
určitě kvalitnější med, než jsou v marketech,“ doplňuje Císař.
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JEZDĚTE ÚPLNĚ

BEZ STAROSTÍ!

Nový vůz bez akontace. Bez starostí. Snadno.
Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. S novou službou
ŠKODA Bez starostí si teď můžete pronajmout bez akontace, jen za fixní
částku, úplně nový vůz. Třeba ŠKODA Rapid 1.2 TSI 63 kW nebo ŠKODA
Rapid Spaceback 1.2 TSI 63 kW za 5 999 Kč měsíčně ve verzi služby
KOMPLET. A to včetně kompletního pojištění, servisu a sady zimních
kol včetně přezutí. Kompletní nabídku služby najdete na
skoda-auto.cz/bezstarosti. Zeptejte se nás v on-line chatu, zavolejte
na Infolinku ŠKODA na čísle 800 600 000 nebo navštivte svého
autorizovaného prodejce ŠKODA.
skoda-auto.cz/bezstarosti

/skodacz

/skodacz

/skodacz

/skodacr

Produkt je nabízen společností ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5
(dále jen „ŠkoFIN“). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012, občanského
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN a druhou stranou závazkový vztah. Detailní
nabídka je k dispozici u smluvního partnera ŠKODA a ŠkoFIN nebo na webových stránkách
www.skoda-auto.cz/bezstarosti. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka
(kalkulace) podléhá individuálnímu schválení.

ŠKODA Rapid nebo
ŠKODA Rapid Spaceback
jen za 5 999 Kč měsíčně

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

CB Auto
České Budějovice
Tábor
Český Krumlov
www.cb-auto.cz
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V únoru zaseje, na konci června
už sklízí lahodná rajčata
Milan Syrovátka, zkušený
zahrádkář z Českých
Budějovic doporučuje
začínajícím pěstitelům:
Postavte si foliovník,
hodně vám pomůže.
LUKÁŠ MAREK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Otevírá vrátka
a už z dálky se usmívá. „Jen pojďte dál,
všechno vám ukážu,“ vítá nás vstřícně
Milan Syrovátka, předseda zahrádkářského svazu z Nových Hodějovic v Českých Budějovicích.
Brambory, jahody, salát, pažitka, ale
i kuřata, králíci či včely. Zdá se, že na
jeho zahradu se snad vejde vše, na co si
člověk vzpomene.
Přesto, že už je květen, vůbec to
podle něj nevadí. „Začít něco pěstovat
nebo chovat, na to není nikdy pozdě. Základní je, aby to bavilo a musíte si ke
všemu vytvořit vztah. Určitě také budete potřebovat dostatek času. Odměna je
však k nezaplacení, když si můžete jít
utrhnout třeba vlastní rajčátko a hned
ho čerstvé sníst. Jeho chuť je vynikající,“ vyzdvihuje Syrovátka.
V Hodějovicích hospodaří na čtyřech
arech, v čemž je ale započítaná i chatka
a bazén, na zeleninu a ostatní věci mu
tak zbývá přibližně 250 metrů.
„Pokud jste začátečník a máte k dispozici menší prostor, asi není dobré hned
zasadit třeba dýni, která bude obrovská
a zabere vám spoustu místa. Proto je
vhodné vytvořit si záhony a na nich mít
něco menšího. Využít lze všechno možné. Já tady mám nově například připravené záchody, dospod jsem dal hnůj, naplnil je zemí a tam nyní porostou cukety,“ nabízí jeden ze zajímavých tipů.
Z bývalého malého pískoviště si zase
vytvořil menší pařeniště, kde se skvěle
daří salátům. Dobré jsou podle něj třeba
betonové skruže, z nichž je také možné
udělat menší záhon. „Dobrým základem je pak mít někde místo na pažitku,
libeček nebo petrželku. Vaříte, vyběhnete ven a máte vše ihned a čerstvé. Takový libeček do polévky nebo na brambory, to je něco,“ zdůrazňuje.
Doporučuje i pěstování brambor, pokud je na ně místo, protože nejsou příliš
náročné. „Osobně postupuji tak, že si
koupím rané. Dám si je do bedničky, zasypu je zemí. Ony mi udělají klíčky a
kořeny a pak je čas je sázet. Když si je
pak připravím na kmínu a másle s podmáslím, to je nejchutnější,“ pokračuje
ve vyprávění.

Milan Syrovátka je ve svém živlu. Ukazuje, co všechno se dá ve skleníku pěstovat.
Rané brambory mají podle jeho slov
vegetační dobu přibližně 75 dní, ostatní
90 až 120 dní. Zahrádkář si ale musí především hlídat teplotu a dávat pozor na
mrazy. Když skončí, může jít zelenina
ven. V první řadě ale na jaře skoro každý sází salát. „Je na něj čas i teď,“ hlásil
na přelomu dubna a května. Pozdě není
ani v těchto dnech.
Na zahradě Milana Syrovátky dále nechybí například hrášek, mrkev či vigna,
což je luskovina, kterou lze přirovnat k
velkým fazolím. Svůj prostor už dostala
i jeho desetiletá vnučka. Právě do mladých pokračovatelů vkládají on i jeho
manželka hodně času, a žena vede dokonce i kroužek včelařů. „Mám tady i
některé specialitky, to je ale hlavně kvůli výstavě, kterou pravidelně pořádáme.
Chodí se tam dívat děti ze základních i

středních škol, tak aby poznaly také
něco zajímavého,“ pokračuje ve vyprávění. O nástupce se nebojí, vždy se najdou mladí lidé, kteří mají o pěstování
nebo chov zájem. „Teď budeme mít v
hodějovické moštárně 13. května základní kolo soutěže Mladý zahrádkář.“
Na zahradě by podle Milana Syrovátky neměl chybět ještě jeden velký pomocník, kterým je skleník nebo foliovník. Vzpomněl si, jak měl v tom svém
před lety dokonce malý gauč a díval se
tam i na televizi. „Mám tady tykev
špagetovou, patizon, výborný třeba na
řízky, hrách, kopr, cibuli, rajče a další.
Každý začínající menší zahrádkář by si
měl foliovník pořídit. Je to důležité pro
předpěstování některých druhů zeleniny, například rajčat,“ upozorňuje.
Sám je doma v bytě seje už 15. února,

Na své zahradě pěstuje Milan Syrovátka okrasné rostliny nebo chová kachny i králíky.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

papriky pak dokonce už posledního ledna. Pak se pikýrují, tedy přesazují a putují do skleníku. Tam mohou až ve chvíli, kdy si je člověk jistý, že už tam sazeničky nezasáhnou mrazíky. „V opačném případě mám připravená elektrická
kamínka a trochu jim přitopím. Když se
vše daří, tak mám koncem června vlastní rajčata,“ doplňuje a ukazuje na kvetoucí papriky.
Případný počáteční neúspěch by neměl nikoho odradit. Podle Syrovátky se
mohou zájemci přidat mezi členy Českého zahrádkářského svazu, kde získají
spoustu užitečných rad a tipů. Hodějovičtí mají přibližně šedesát členů, Milan
Syrovátka je vede už pětadvacet let. Výhodou podle něj je, že mají ve zmíněné
českobudějovické čtvrti potřebné zázemí, kde se mohou scházet.
Ohledně zmíněných rajčat přidal ještě jeden zajímavý tip, jak ušetřit peníze.
„Když si jde někdo na trh koupit sazeničky rajčat do skleníku, kde jich chce
mít třeba dvacet, ať si jich koupí jen pět.
Zasadí je a bude na nich mít rajčata. Na
rajčatech ale vyroste takzvaný zálistek,
ten stačí vylomit, pomocí prstu dát do
země, zahrnout a zalít. Člověk tím získává další sazenice zadarmo. Tři dny
bude zálistek ohnutý, pak se narovná a
plodí daleko dříve než ze semen,“ upozorňuje a dívá se nad hlavu, kde se brzy
začnou objevovat malé hrozny vína. I to
může ve skleníku být.
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K dětem se hodí retrívr stejně
jako staford. Hlavní je výchova
Důslednost, opakování,
trpělivost. To jsou tři
základní věci, které
pomohou lidem naučit
štěně základním
povelům. Ze psa se pak
stává milý člen rodiny.

psem, měl by se pán vzdalovat od štěnětě. Ve chvíli, kdy jde k němu, bere to štěně tak, že vyrazí za psem spolu. Je proto
důležité jít od něj a volat, aby si spojil s
tím, že pán odchází a nebude na něj
čekat,“ upozorňuje Sojková.
Od třetího do sedmého měsíce je důležitá socializace k jiným psům a lidem.
V tomto věku štěněte by měl člověk
umožnit získávat zvířeti zkušenosti jak
se psy, tak lidmi a různými situacemi.
Součástí by měly být vycházky do města, aby se nebálo aut či cyklistů. A dávat
mu jasná pravidla, třeba posadit štěně,
když jede auto, a odměnit znovu pamlskem.

MONIKA FILIPOVÁ
PÍSEK | Mami, tati, kupte mi štěňátko.
Věta, kterou slyší od svých dětí většina
rodičů. Na řadu přichází zvažování, zda
ratolesti vyhovět. Pokud už se nakonec
rodina dohodne, že psa pořídí, měla by
se ale připravit na to, že čtyřnohý kamarád nepřináší jen spoustu zábavy a legrace, ale i starostí. Proto, aby jich bylo co
nejméně, je podle odborníků hlavní nepodcenit výchovu. A s výcvikem štěněte se může začít už ve třech měsících.
„Od začátku by měli majitelé zvykat štěně na jeho jméno. Důležité je, aby do tří
měsíců znalo přivolání Ke mně a povel
Fuj,“ říká členka Jihočeské záchranné
brigády kynologů a cvičitelka psů Kateřina Sojková.
Při pilování povelů by měl člověk využívat intonaci hlasu a pohyb těla. „Třeba když přivolává psa povelem Ke mně
nebo učí jméno, měl by mít pokaždé v
ruce pamlsek. Do třetího měsíce není
třeba ani vodítko. Pes chodí v té době
automaticky za pánem,“ popisuje Kateřina Sojková.

Do náručí pána pes nepatří

Povely je třeba oddělovat
Lidé dělají často chybu, když psa přivolají a pak hned chtějí, aby si sedl. Tyto
dva kroky by měly být podle cvičitelky
oddělené. „A netrvat na tom, že když ke
mně pes přijde, musí si sednout a pak teprve dostane pamlsek. Štěně potom chápe, že dobrotu dostává za povel sedni, a
ne za to, že přišel. Když se chyba opakuje a štěně se nutí sedat, neví, že má přiběhnout,“ upozorňuje Sojková.
Povel Sedni se dá naučit snadno. Stačí přistoupit před štěně, které se samo
posadí, protože se dívá nahoru na pána,
a vyslovit ho. Základem úspěchu je neopakovat povel vícekrát, dokud ho štěně
nesplní. Správně je zadat povel, a když
si nesedne, při druhém pokusu mu už
manuálně dotekem pomoci.
A pamlsková metoda funguje i u přivolání. „Vždy jde o to, aby pes ve chvíli, kdy pán pískne nebo zavolá, aspoň
otočil hlavu. V tu chvíli je napůl vyhráno. Pokud si pes vybírá, jestli poslechne, nebo poběží například za druhým

Kateřina Sojková chová německé ovčáky. O své bohaté zkušenosti se dělí
při výcviku s dalšími majiteli psů.
FOTO | ARCHIV KATEŘINA SOJKOVÁ

Důslednost je v tomto období klíčem k
úspěchu. Při kontaktu s jiným psem pak
štěně rozvíjí i čich a dokáže tak rozpoznat jiné štěně, psa či fenu. „Malé psy
berou lidé často před jinými do náručí.
Tím jim ale prokazují medvědí službu,
protože se nenaučí zapínat čich a v bázlivosti pak štěkají na všechny kolem,“
míní kynoložka.
Mnoho lidí se také domnívá, že psovi
stačí ke spokojenému životu velká zahrada. O tom, že opak je pravdou, se
pak lidé přesvědčí ve chvíli, kdy vyrazí
na procházku. Zvíře se buď o všechno
zajímá přespříliš, nebo se stává bázlivým a hrozí riziko, že bude nezvladatelné.
Neméně důležité je naučit štěně
správnému chování doma. Rada, že ve
chvíli, kdy pes udělá v bytě loužičku,
má mu do ní pán namočit čumák a plácnout, je zcela špatně. „Jakmile se štěně
probudí, měl by s ním jít člověk rychle
ven a pochválit ho za to, že se vyprázdnil. I kdyby se ale nepovedlo a loužičku
udělalo zvíře doma, mělo by se znovu
popadnout a jít s ním ven,“ radí Sojková.
V prvním roce života štěně rádo něco
okusuje. Mělo by proto mít doma dostatek svých hraček, aby se zbytečně nepouštělo třeba do bot. Pokud okusuje
věci svých pánů pořád, je to znamení,
že má přebytek energie, třeba kvůli krátkému venčení. Pohyb, úkoly a dostatek
stimulace kousání zamezí.
A jaká rasa je vhodná do rodiny k dětem? Podle Kateřiny Sojkové například
retrívr, labrador nebo staford. „Stafordi
by pro svou rodinu dýchali a jsou perfektní k dětem. Při správné výchově si
psi celkově k dětem vytvářejí skvělý
vztah. Mnohdy s nimi vycházejí lépe
než s dospělými a poslechnou je. Dítě je
totiž spontánní a jedná se psem přirozeně. Má také razantnější intonaci hlasu,“
dodává Sojková.
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Křemežský veletrh láká tisíce
návštěvníků. Letos bude zase

Stany křemežského veletrhu pravidelně zaplňují tisíce lidí. Zdejší akce je už tradicí.

Necelé čtyři měsíce. Za tak dlouho se městys Křemže zase po roce rozroste
o další tisíce lidí. Chystá se totiž už 24. ročník Křemežského veletrhu. Tradiční
letní akce, na kterou míří každý rok až patnáct tisíc návštěvníků a desítky
vystavovatelů, se stále těší velké oblibě.
PETR LUNDÁK
KŘEMŽE | Chcete si koupit na léto novou sekačku na zahradu? Sháníte třeba
dobrého domácího včelaře? Jste kutil,
který by už potřeboval nové vybavení
své dílny, anebo si jen tak chcete popovídat s přáteli a poslechnout muziku?
Tak se vydejte koncem července do
městyse Křemže na Českokrumlovsku.
Pod horou Kleť se totiž bude konat už
24. ročník tradičního Křemežského veletrhu, a to od čtvrtka 23. do neděle 26.
července.
Tradice Křemežského veletrhu začala
v městysu na začátku 90. let. V roce
1991 navázala jihočeská Křemže přeshraniční partnerství s rakouskou „jmenovkyní“ Krems an der Donau.
Tehdy se v Křemži rozhodli, že uspořádají prodejní veletrh s mezinárodní
účastí s tématem Vše pro domov, zahradu a hobby.

„

„Záměrem obce bylo dát možnost
prezentace nově začínajícím podnikatelům z tuzemska a porovnání se zahraničními výrobci. Také jsme chtěli, aby
si návštěvníci mohli vystavované zboží zakoupit. Hlavně jsme chtěli doká-

Záměrem obce
bylo dát
možnost prezentace
nově začínajícím
podnikatelům z
tuzemska a porovnání
se zahraničními výrobci.

zat, že i tak malá obec, jako je
Křemže, může zvládnout takovouto
akci a proslavit se i mimo region, což
se bezesporu podařilo,“ píšou k histo-

rii veletrhu oficiální webové stránky
městyse.

Program ještě
organizátoři dolaďují
Program pro letošní ročník se zatím připravuje, ale návštěvníci se nemusejí
bát. Moc změn na pořadu dne není. V
loňském roce například pořadatelé připravili novinku, hlavně pro milovníky
piva. Na veletrhu se představily české
minipivovary.
„Zatím vše chystáme a je to rozpracované, takže bych nerad předbíhal, co se
programu týká. Navíc se do července
může ještě leccos změnit. Vše bude ale
při starém, takže tu návštěvníci najdou
věci na hobby, zahradu, potřeby pro kutily či kuchařky,“ řekl ke 24. ročníku tajemník křemežské radnice Jan Boršovský. V těchto dnech se ještě organizátorům přihlašují vystavovatelé. „Těch tu

FOTO | ARCHIV KŘEMŽE

máme každým rokem okolo stovky. To
se moc nemění,“ dodal Boršovský.
Stejně jako počty vystavujících se
také v Křemži moc nemění počty návštěvníků. Ti se ale počítají v řádech tisíců.
„Odhadujeme to až na patnáct tisíc
lidí během víkendu. Plus minus je to
také stejné. Strašně nás těší, jak veletrh
za ta léta přijali místní. Nemají s takovým náporem lidí žádné problémy, berou akci úplně v pohodě,“ těší tajemníka městyse.
Málokdy si jihočeský veletrh nechají
ujít manželé Schneiderovi z Českých
Budějovic.
„Nejezdíme do Křemže ani tak za nákupy, i když občas si odtud domů na zahrádku nějakou tu věc přivezu. Ale spíše tam míříme za kamarády, kteří bydlí
na Šumavě a přes rok se nevídáme. Tak
se v Křemži sejdeme, popijeme, poslechneme si dechovku a vyprávíme si,
co se za ten rok stalo. Je to hrozně příjemné,“ říká Jana Schneiderová.
Minulé ročníky Křemežského veletrhu jí dávají za pravdu. Když hrají kapely jako Babouci, Samsonka či Vysočanka, stany jsou zcela zaplněné. Ani hudební program nebude letos na Křemežském veletrhu chybět.
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ČT1
6.00

13. komnata Jana Skopečka 6.25 Kluci
v akci 6.55 O vodě, lásce a štěstí.
Pohádka (ČR, 1981) 7.45 Kačenka
a zase ta strašidla. Komedie (ČR, 1992)
9.10 Poslední mohykán. Veselohra (ČR,
1947) 10.40 O princezně se zlatým
lukem. Pohádka (ČR, 2001) 11.45
O štěstí a kráse. Pohádka (ČR, 1986)

12.50
13.55
14.50
16.05
17.20

O Ječmínkovi
Křesadlo
Duhová panna
Obušku, z pytle ven!
Smrt krásných srnců
Komed. drama (ČR, 1986)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

DRAMA

NOVA
6.15
7.20
8.30
9.40
11.20
13.05
15.05
16.45
18.30
19.30

Ordinace v růžové zahradě 2 (574)
Země dinosaurů
Bratříček a sestřička
Jeden den v New Yorku
Komedie (USA, 2004)
Kristian
Komedie (ČR, 1939)
Hlava rodiny 2: Tatínek nebo
dědeček?
Komedie (USA, 1995)
Madagaskar
Animovaný film (USA, 2005)
Za humny je drak
Komedie (ČR, 1982)
Ulice (2820)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

POHÁDKA

23

Prima
6.25
6.55
7.25
9.10
10.55
12.40
14.40
16.25
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Ninjago
Winx Club (22)
Zvonilka a velká záchranná
výprava
Stvoření světa
To neznáte Hadimršku
Fešák Hubert
Filmová komedie (ČR, 1984)
Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)
Anděl na horách
Filmová komedie (ČR, 1955)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

KOMEDIE

Nova Cinema
5.30 Svět Nova Cinema 6.20 Batman: Odvážný
hrdina II (7, 8) 7.05 Show Médi Bédi (22, 23) 7.25
Lovci zločinců (11) 8.10 Upíří deníky IV (19) 9.00 Gilmorova děvčata VI (15) 9.50 Beze stopy III (20)
10.40 Odložené případy (17) 11.30 Policajt z New
Yorku (11) 12.40 Upíří deníky IV (20) 13.30 Gilmorova děvčata VI (16) 14.45 Bláznivá komedie 16.30
Mlhy Avalonu (1/2) 18.15 Mlhy Avalonu (2/2) 20.00
Ledově ostří 21.45 Brutální Nikita 0.00 Zachraň mě
IV (10) 0.50 Brutální Nikita

Prima cool
6.25 Hvězdná brána VI (17) 7.35 Bořiči mýtů (8)
8.55 Futurama VI (8) 9.25 Úplně normální (4) 9.55
Kdo přežije: Tocantins (14) 10.55 Autosalon 12.15
Výjimeční II (2) 13.15 Úplně normální (5) 13.45 Lovci
zážitků 14.15 Simpsonovi XI (12-14) 15.45 Teorie
velkého třesku VI (21) 16.15 Futurama VI (9) 16.45
Bořiči mýtů (9) 17.50 Hvězdná brána VI (18) 18.50
Simpsonovi XI (15) 19.20 Simpsonovi XI (16) 19.50
Simpsonovi XI (17) 20.15 Kurýr II (1) 21.20 Kurýr II
(2) 22.25 Žraločí invaze, akční horor (Austrálie,
2012) 0.25 Darkman II: Durantův návrat, akční sci-fi
horor (USA, 1995) 2.25 Dexter VI (3) 3.15 Výjimeční II (2) 4.00 Žraločí invaze

Prima love

20.00 Želary
Drama (ČR, 2003). Hrají A. Geislerová, G. Cserhalmi, J. Adamová,
M. Donutil, J. Dušek a další
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Všechnopárty
23.15 Kolo plné hvězd
0.10 Profesionálové
1.05 Poslední mohykán
Veselohra (ČR, 1947)
2.35 Motiv
Brutál. Krimiseriál (Kan., 2013)
3.20 Zajímavosti z regionů
3.45 Banánové rybičky
4.15 Manéž Bolka Polívky
5.25 Zahrada je hra
5.45 Postřehy odjinud

SÉRUM PRAVDY

20.20 O princezně Jasněnce a létajícím
ševci
Pohádka (ČR, 1987). Hrají J. Potměšil, M. Kuklová, H. Růžičková,
Y. Blanarovičová, L. Tokoš a další
21.55 Co ty jsi za číslo?
Komedie (USA, 2011). Hrají
A. Farisová, Ch. Evans, M. Freeman, Z. Quinto a další
23.55 Terč
Akční komedie (HG, 1997)
1.25 Novashopping
1.55 Prásk!
2.25 Kolotoč
3.10 DO-RE-MI
4.00 Hlava rodiny 2: Tatínek nebo
dědeček?

20.15 Asterix a Obelix ve službách
Jejího Veličenstva
Rodinná komedie (Fr./Šp./It.,
2012). Hrají G. Depardieu, E. Baer,
C. Deneuveová, G. Gallienne
a další. Režie L. Tirard
22.35 Království nebeské
Historický film (USA/N/Šp./VB,
2005). Hrají O. Bloom, J. Irons,
L. Neeson, B. Gleeson, D. Thewlis.
Režie R. Scott
1.35 Zlomený šíp
Western (USA, 1950). Hrají J. Stewart, J. Chandler, D. Pagetová,
B. Ruysdael, W. Geer. Režie
D. Daves
3.30 To neznáte Hadimršku

10.55 Paničky z Beverly Hills (5) 11.55 Máte doma
uklizeno? (5) 12.25 Mrcha od vedle II (6) 12.55
Deník zasloužilé matky V (1) 13.25 Jak jsem poznal
vaši matku IV (13, 14) 14.25 Komisař Rex II (3) 15.25
Diagnóza vražda VI (6) 16.25 Policie Hamburk VII
(28) 17.20 Jamie vaří doma (2) 17.55 Výměna manželek USA VIII (4) 18.55 Deník zasloužilé matky V
(2) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku IV (15, 16)
20.15 Na vlásku 22.40 Sex ve městě VI (2) 23.15
Famílie V (19) 0.10 Sex ve městě VI (2) 0.45 Volejte Věštce 2.55 Policie Hamburk VII (28) 3.40
Nespoutaný anděl (178) 4.20 Alisa - Jdi za svým
srdcem (154) 5.05 Zhubni, nebo přiber! I (4)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (15) 8.45 Evropská
liga UEFA 10.25 ATP World Tour Masters 1000 Madrid 12.20 NHL play-off 14.05 Lovci zločinců II
(15) 15.10 Kobra 11 VI (13) 16.05 Star Trek: Nová
generace (16) 17.00 Mistři aukcí (3, 4) 17.50 Lovci
zločinců II (17) 18.40 Kobra 11 VI (15) 19.30 Star
Trek: Nová generace (17) 20.20 Kriminálka New
York II (7) 21.10 Mistři aukcí (5, 6) 22.00 Kobra 11 VI
(14) 22.55 Lovci zločinců II (16) 23.45 K.O. Night
(586) 0.35 Reklamožrouti (22)
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ČT1
6.00

Banánové rybičky 6.35 Kouzelné bylinky 7.00 Tlusťoch 7.50 Polopatě 8.40
Bez ženské a bez tabáku 9.45 Gejzír
10.15 Všechnopárty 11.10 Otec Brown II

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Pekelná maturita
Pohádka (ČR, 2003)
Pastýřská pohádka
Pohádka (ČR, 1980)
Muži nestárnou
Komedie (ČR, 1942). Hrají J. Pivec,
Z. Kabátová, F. Roland a další
Pepíček
Hercule Poirot
Dvojnásobný zločin. Seriál
(VB, 1990). Režie R. Spence
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Tmavomodrý svět
Válečný film (ČR, 2001). Hrají
O. Vetchý, K. Hádek, O. Kaiser,
L. Rybová, M. Táborský. Režie
J. Svěrák
Fotograf 1/2
Komedie (ČR). Hrají K. Roden,
M. Málková, V. Cibulková a další
Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
Jako klíště
Komedie (Fr., 1977)
Manéž Bolka Polívky
Banánové rybičky
Móda-Extravagance-Manýry
Designtrend
Padající květináč
Království za koně
Bydlení je hra

14.10
15.00
16.35
17.30
18.20
18.55
19.00
19.45
20.00

21.50
23.14
23.15
0.45
1.55
2.25
2.45
3.00
3.25
3.45

6.25
6.45
7.10
7.35
8.25
9.30
10.20
11.00
11.35
13.40
15.10
17.05
17.25
18.10
18.50
19.30
20.20

22.35

0.35

2.10
2.40
3.10
3.50
4.35

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Monsuno (8)
Král džungle II (22)
Tom a Jerry II (12, 13)
Dokonalý svět (5)
Koření
Upgrade
Volejte Novu
Žít po svém
Drama (USA/N, 2005). Hrají
R. Redford, J. Lopezová a další
Výměna manželek
Láska s výstrahou
Romantická komedie (USA/Austr.,
2002). Hrají S. Bullocková, H. Grant
Tipy ptáka Loskutáka
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Helena (32)
Kde si jen půjčit? Komediální
seriál (ČR, 2013)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Deník princezny
Romantická komedie (USA, 2001).
Hrají A. Hathawayová, J. Andrewsová, H. Elizondo a další
Habermannův mlýn
Válečné drama (ČR/Rak., 2010).
Hrají M. Waschke, K. Roden,
H. Herzsprungová, B. Becker,
R. Holub. Režie J. Herz
Paranormal Activity 2
Horor (USA, 2010). Hrají
B. Boland, K. Featherstonová,
S. Graydenová, M. Sloat a další.
Režie T. Williams
Novashopping
U Haliny v kuchyni
Kolotoč
DO-RE-MI
Dokonalý svět (5)

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Ninjago
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(33)
8.15 Autosalon
9.25 Autosalon Extra
9.50 Rozmarné jaro: Nové začátky
Romantický film (N, 2011). Hrají
S. Thomallaová, M. Grinth a další
11.50 Asterix a Obelix ve službách
Jejího Veličenstva
Rodinná komedie (Fr./Šp./It.,
2012). Hrají G. Depardieu, E. Baer,
C. Deneuveová a další
14.15 Vraždy v Midsomeru VI
Umění žít. Krimiseriál (VB, 2003).
Hrají J. Nettles, D. Casey a další
16.25 Gondíci, s. r. o.
17.35 Jak se staví sen
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy
20.15 Rodičovský manuál
Komedie (USA, 2012). Hrají
B. Crystal, B. Midlerová, M. Tomeiová a další. Režie A. Fickman
22.25 Bournův mýtus
Thriller (USA/N, 2004). Hrají
M. Damon, F. Potenteová, B. Cox,
J. Stilesová a další. Režie P. Greengrass
0.45 Brightonský špalek
Krimithriller (VB, 2010). Hrají
H. Mirrenová, J. Hurt, A. Serkis,
S. Riley a další. Režie R. Joffe
3.00 Vraždy v Midsomeru VI
Umění žít. Krimiseriál (VB, 2003).
Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková, L. Howardová
a další
4.40 Nikdo není dokonalý

5.45 Svět Nova Cinema 6.25 Upíří deníky IV (20)
7.10 Gilmorova děvčata VI (16) 7.55 Mlhy Avalonu
(1/2) 9.35 Mlhy Avalonu (2/2) 11.40 Madagaskar,
anim. film (USA, 2005) 13.15 Vyděrači, komedie
(USA, 1997) 15.10 Ledově ostří, komedie (USA,
2007) 16.55 O princezně Jasněnce a létajícím ševci,
pohádka (ČR, 1987) 18.30 Návrat velkého blondýna, komedie (Fr., 1974) 20.00 Román pro muže,
komed. drama (ČR, 2010) 22.05 Sex 100+1, komedie (USA, 2007) 0.20 Vlastenci, thriller (Fr., 1994)

Prima cool
7.10 Magazín Ligy mistrů UEFA 7.40 Kurýr II (1)
8.45 Kurýr II (2) 9.50 Kravaťáci III (2) 10.45 Doteky
osudu II (9) 11.45 Bizarní jídla s Andrewem
Zimmernem (8) 12.45 Pevnost Boyard (2) 15.15
Simpsonovi XI (15) 15.45 Simpsonovi XI (16) 16.15
Simpsonovi XI (17) 16.45 Hrajeme s Alim 17.20
Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi XI (18)
18.55 Simpsonovi XI (19) 19.30 Simpsonovi XI (20)
20.00 Master and Commander: Odvrácená strana
světa, akční drama (USA, 2013) 22.50 Rallye smrti
2, thriller (N, 2010) 0.55 Hrajeme s Alim 1.30
Re-play 2.00 Applikace 2.35 Rallye smrti 2 4.10
Laboratoř pro chlapy Jamese Maye III (4)

Prima love
7.45 Trosečníci v ráji II (15) 8.50 Česko vaří s Pohlreichem 10.15 Doktorka Emily (9) 11.15 Posel ztracených duší II (16) 12.10 Kráska a zvíře (17) 13.10
Deník zasloužilé matky V (2) 13.40 Jak jsem poznal
vaši matku IV (15, 16) 14.40 Dívka na koštěti 16.25
Closer VI (10) 17.20 Jamie vaří doma (3) 17.55 Ano,
šéfe s Gordonem Ramsaym II (5) 18.55 Deník
zasloužilé matky V (3) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku IV (17, 18) 20.15 Nebezpečné vzpomínky,
thriller (Kan., 2014) 22.20 Kráska a zvíře II (22)
23.15 Gigolové III (9) 23.50 Closer VI (10) 0.45
Volejte Věštce 2.50 Gigolové III (9) 3.15 Nespoutaný anděl (179) 4.00 Alisa - Jdi za svým srdcem
(155) 4.40 Zhubni, nebo přiber! I (5)

neděle 10. května 2015
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Banánové
rybičky 6.50 Muži nestárnou. Komedie
(ČR, 1942) 8.25 Po stopách hvězd 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Náves (9/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Hora jménem Andělská
Pohádka (ČR, 1992)
14.05 Pohádka o touze
Pohádka (ČR, 1991)
15.05 Já už budu hodný, dědečku!
Komedie (ČR, 1978). Hrají
M. Kopecký, A. Vránová a další
16.30 Zdivočelá země (34, 35/45)
Seriál (ČR, 2012)
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
Povídky (ČR). Hrají M. Donutil,
M. Donutil ml., L. Kostelka a další
21.35 168 hodin
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Fotograf 2/2
Komedie (ČR, 2015). Hrají
K. Roden, M. Málková a další
23.30 Případy inspektora Lynleyho I-II
S nepřítelem v zádech. Krimiseriál
(VB, 2003). Režie B. Stirner
1.05 Kriminálka Paříž
Vražedné rekviem. Krimiseriál
(Fr., 2010). Režie J.-M. Therin
1.50 Bolkoviny
2.45 Bydlení je hra
3.10 Zahrada je hra
3.30 Sváteční slovo rozhlasového
redaktora Petra Vaďury
3.40 Móda-Extravagance-Manýry

NOVA
6.20
6.40
7.00
7.30
8.20
8.45
9.45
10.10
11.05
12.50
14.45
16.45
18.50
19.30
20.20

21.30
22.00
22.40
0.45
1.30
2.00
2.30
3.10

Oggy a Škodíci
Monsuno (9)
Král džungle II (23)
Tom a Jerry III (1, 2)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (16)
Princezna ze mlejna (2)
Pohádkový seriál (ČR, 2000)
Dva a půl chlapa IX (7)
Seriál (USA, 2011)
Víkend
Táta za všechny peníze
Komedie (USA, 2008). Hrají
R. Amell, A. Tisdaleová a další
Jen ho nechte, ať se bojí
Komedie (ČR, 1978)
Jumanji
Dobrodružný film (USA, 1995).
Hrají B. Pierce, J. Hyde a další
Jak básníkům chutná život
Komedie (ČR, 1987). Hrají P. Kříž,
D. Matásek, J. Hlaváčová a další
Helena (33)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (12)
Pohřešovaná. Krimiseriál (ČR, 2013).
Hrají S. Norisová, J. Satoranský,
F. Tomsa, Z. Palusga a další
Okresní přebor (11)
Konvoj. Komediální seriál
(ČR, 2010). Režie J. Kohák
Střepiny
Sběratel kostí
Thriller (USA, 1999). Hrají D. Washington, A. Jolie a další
Kriminálka New York III
Krimiseriál (USA, 2006)
Novashopping
Volejte Novu
Kolotoč
DO-RE-MI

6.40
7.10
7.40
8.10
9.20
9.55
11.00
11.55
13.30
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.20

0.15

1.15
2.10

3.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Ninjago
Jake a piráti ze Země Nezemě II
(34)
Souboj generálů (2)
Prima ZOOM Svět
Vraždy mezi muškáty (3)
Případ klavírního virtuosa. Krimiseriál (N, 2008)
Partie
Receptář prima nápadů
Big Ben IV (11)
Sladké pokušení. Krimiseriál
(N, 2004). Režie W. Masten
Vraždy v Midsomeru VI
Smrt a sny. Krimiseriál (VB, 2003).
Hrají J. Nettles, D. Casey a další
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Pravá blondýnka 2
Komedie (USA, 2003). Hrají
R. Witherspoonová, R. Kingová,
S. Fieldová a další. Režie Ch. Herman-Wurmfeld
Rodinné zájmy
Krimifilm (Fr., 2010). Hrají Y. Attal,
P. Elbé, V. Cerviová a další. Režie
F. Mancuso
Hawaii 5-0 II (22)
Zub za zub. Krimiseriál (USA,
2011). Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim a další
Souboj generálů (2)
Vraždy v Midsomeru VI
Smrt a sny. Krimiseriál (VB, 2003).
Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková, L. Howardová
a další. Režie P. Smith
Fešák Hubert

5.45 Svět Nova Cinema 6.20 Žít po svém 8.05
Návrat velkého blondýna 9.30 Kristian 11.30 Koření
12.25 Láska s výstrahou, romant. komedie
(USA/Austr., 2002) 14.20 Za humny je drak, komedie (ČR, 1982) 16.05 Habermannův mlýn, válečné
drama (ČR/Rak., 2010) 18.05 Sue Thomas: Agentka
FBI II (5, 6), seriál (USA, 2003) 20.00 Panna, nebo
orel, komedie (USA, 2010) 21.55 Nezvratný osud 2,
horor (USA, 2003) 23.35 Hex II (8), horor. seriál (VB,
2005) 0.45 Nezvratný osud 2, horor (USA, 2003)

Prima cool
6.55 Laboratoř pro chlapy Jamese Maye III (5) 8.20
Záblesk budoucnosti (14) 9.20 Kravaťáci III (3)
10.15 Doteky osudu II (10) 11.15 Top Gear 2011 (7)
12.20 Pevnost Boyard (3) 14.50 Simpsonovi XI (18)
15.20 Simpsonovi XI (19) 15.50 Simpsonovi XI (20)
16.20 Bournův mýtus 18.30 Simpsonovi XI (21)
18.55 Simpsonovi XI (22) 19.30 Simpsonovi XII (1)
20.00 Rambo II 22.05 Misfits: Zmetci V (3) 23.10
American Horror Story: Asylum (8) 0.05 Rambo II,
akční film (USA, 1985) 2.05 Misfits: Zmetci V (3)
2.50 American Horror Story: Asylum (8) 3.30
Master and Commander: Odvrácená strana světa,
akční drama (USA, 2013)

Prima love
8.05 Trosečníci v ráji II (16) 9.10 Česko vaří s Pohlreichem 10.30 Doktorka Emily (10) 11.30 Posel
ztracených duší II (17) 12.25 Kráska a zvíře (18)
13.20 Deník zasloužilé matky V (3) 13.50 Jak jsem
poznal vaši matku IV (17, 18) 14.50 Anděl na horách
16.25 Closer VI (11) 17.20 Jamie vaří doma (4) 17.55
Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym II (6) 18.55 Deník
zasloužilé matky V (4) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku IV (19, 20) 20.15 Johanna a dobrodruh: Jeřábí legenda, romantický film (N, 2012) 22.25 Chirurgové VIII (6) 23.25 Gigolové III (10) 23.55 Closer VI
(11) 0.55 Volejte Věštce 2.55 Gigolové III (10) 3.23
Nespoutaný anděl (180) 4.10 Alisa - Jdi za svým
srdcem (156) 4.55 Zhubni, nebo přiber! I (6)

pondělí 11. května 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hercule Poirot 9.55
Malostranské palácové 10.15 168 hodin
10.45 Obušku, z pytle ven! Pohádka
(ČR, 1955)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Fifiny první Vánoce. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Ve stavu napětí. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Cena cti. Krimiseriál (N, 2005-2012)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Panoptikum Města pražského
(5/10)
Potkat anděla. Seriál (ČR/SR,
1987). Hrají J. Adamíra, J. Vinklář,
J. Bláha, O. Havelka a další
21.00 Reportéři ČT
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Kriminalista
Odpočívej v pokoji. Krimiseriál
(N, 2006-2014)
22.40 Na stopě
23.05 Profesionálové
23.55 AZ-kvíz
0.25 Toulavá kamera
0.55 Objektiv

NOVA
5.55
8.35
8.55
10.35
11.50
12.00
12.25

13.20

14.15

15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35

22.30
23.25
0.15
1.00
1.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2819, 2820)
Policie Modrava (12)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (18)
Předsevzetí. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají K. Morissová, T. Barry,
J. Finn, J. Ratchford a další
Beze stopy III (21)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista III (20)
Zredigováno. Krimiseriál (USA,
2010). Hrají S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (270)
Dva a půl chlapa IX (8)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (17)
Ulice (2821)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (114)
V pasti a z pasti. Seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Stránský, D. Prachař,
S. Pogodová, M. Vašut a další
Mentalista VI (9)
Můj blankytný ráj. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají S. Baker,
R. Tunneyová, T. Kang a další
Kriminálka Las Vegas IV (13)
Bezohlední (4)
Kriminálka Miami X (17)
Mentalista III (20)
Novashopping

6.30
7.00
7.25
7.40
9.20
10.25
12.25
13.30
14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.45
0.40
1.40
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Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (23)
Divácké zprávy
M.A.S.H (103, 104)
Walker, Texas Ranger IX (24)
Poslední zúčtování 2/2. Akční
seriál (USA, 2000)
Julie Lescautová VII (7)
Neviditelná smrt. Krimiseriál
(Fr., 2009). Režie T. Petit
Wolffův revír III (20)
Červená pro Sawatzkého. Krimiseriál (N, 1996)
Komisař Rex II (4)
Vražedné léto. Krimiseriál (N/Rak.,
1994). Režie U. Witte
Doktor z hor: Nové příběhy II (1)
V dobrém i ve zlém. Seriál
(N, 2009).
Rosamunde Pilcherová: Tak
blízko nebi
Romantický film (N/Rak., 2004).
Hrají J. Fliegerová, W. Mues,
C. Wilcke a další. Režie D. Kehler
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (335)
Práskač. Rodinný seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Plánková, J. Štěpnička,
J. Janěková, P. Štěpán a další
TOP STAR magazín
Smrtící posedlost
Thriller (Kan., 2008). Hrají S. Elizabethová, Ch. Campbell a další
Firma (11)
Walker, Texas Ranger IX (24)

5.30 Svět Nova Cinema 6.10 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (16) 6.35 Princezna ze mlejna (2) 7.30 Táta za všechny peníze 9.05 Sue Thomas: Agentka FBI II (5, 6) 11.10 Piráti ze Silicon
Valley 13.25 Jumanji 15.20 Jak básníkům chutná
život 17.20 Upíří deníky IV (21) 18.10 Policajt z New
Yorku (12) 19.05 Gilmorova děvčata VI (17) 20.00
Barva peněz 22.25 Ztracení chlapci: Žízeň 0.00
Zachraň mě IV (11), seriál (USA, 2007) 1.00 Ztracení chlapci: Žízeň, horor (USA, 2010)

Prima cool
8.25 Bořiči mýtů (9) 9.45 Futurama VI (9) 10.15
Úplně normální (5) 10.45 Kdo přežije: Tocantins
(15) 11.45 Záblesk budoucnosti (14) 12.45 Výjimeční II (3) 13.45 Úplně normální (6) 14.15 Simpsonovi
XI (21, 22) 15.15 Simpsonovi XII (1) 15.45 Vychovávat Hope II (7) 16.15 Futurama VI (10) 16.45 Bořiči
mýtů (10) 17.50 Hvězdná brána VI (19) 18.50
Simpsonovi XII (2-4) 20.15 Grimm IV (15) 21.25
Teorie velkého třesku VI (22) 22.00 Da Vinciho
démoni II (2) 23.10 Spartakus (2/2), historický film
(USA, 2004) 1.05 Grimm IV (15) 1.50 Výjimeční II
(3) 2.35 Spartakus (2/2), historický film (USA,
2004) 4.00 Kdo přežije: Tocantins (15)

Prima love
10.55 Paničky z Beverly Hills I (6) 11.55 Máte doma
uklizeno? (6) 12.25 Mrcha od vedle II (7) 12.55
Deník zasloužilé matky V (4) 13.25 Jak jsem poznal
vaši matku IV (19, 20) 14.25 Můj život s polovinou
mozku 15.25 Diagnóza vražda VI (7) 16.25 Policie
Hamburk VII (29) 17.20 Jamie vaří doma (5) 17.55
Výměna manželek USA VIII (5) 18.55 Deník zasloužilé matky V (5) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku
IV (21, 22) 20.15 Myšlenky zločince IX (14) 21.20
Sběratelé kostí VII (1) 22.15 Sex ve městě VI (3)
22.55 TOP STAR magazín 23.55 Sex ve městě VI
(3) 0.35 Volejte Věštce 2.40 Policie Hamburk VII

INZERCE

ZBÝVÁ
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TABLETŮ

VÝHERCI TABLETŮ V 1. KOLE
OD 27. 4. DO 3. 5. 2015

Začala jsem kvůli sobě,
teď běhám i pro ostatní
S mobilní aplikací
pomáháte pohybem.
Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte
na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi
vybraný projekt, který Nadace ČEZ inančně podpoří.
Stáhněte si aplikaci
zdarma.

1. Zuzana Šmelková, Žilina, Slovensko
2. Michelle Pevná, Orlová - Lutyně
3. Adam Novotný, České Budějovice
4. Pavel Šmidra, Ptení
5. Hana Hynčicová, Hranice
6. Lucie Zelenková, Plzeň
7. Petr Bouda, Plzeň
8. Lenka Součková, Druztová
9. Martina Šipeková, Stupné, Slovensko
10. Kateřina Pobudová, Jindřichův Hradec
11. Jana Pacinová, Benešov nad Ploučnicí

www.pomahejpohybem.cz

www.olmici.cz

úterý 12. května 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Teruelu 10.15 Postřehy odjinud
10.25 Reportéři ČT 11.05 Pepíček

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Změna rozhodnutí. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Vítr z Korsiky. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Sny jižních moří. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Cesta domů. Seriál (ČR). Hrají
R. Vojtek, A. Kerestešová a další
20.55 Zlatí úhoři
Drama (ČR, 1979)
22.20 Já už budu hodný, dědečku!
Komedie (ČR, 1978)
23.45 Otec Brown II
0.35 AZ-kvíz
1.00 Kalendárium
1.15
Sváteční slovo rozhlasového
redaktora Petra Vaďury
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 Hobby naší doby
2.10 Dobré ráno
4.45 Móda-Extravagance-Manýry
5.05 Designtrend

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25

13.20

14.15

15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35
22.40
23.30
0.20
1.05
1.50
2.20
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2821)
Doktoři z Počátků (114)
Dva a půl chlapa IX (8)
Seriál (USA, 2011). Hrají A. Kutcher, J. Cryer, A. T. Jones a další
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (19)
Pozdní návraty. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají K. Morissová, T. Barry,
J. Finn, J. Ratchford a další
Beze stopy III (22)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista III (21)
Odstrčený syn. Krimiseriál (USA,
2010). Hrají S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (271)
Dva a půl chlapa IX (9)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (18)
Ulice (2822)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (575)
Já to nevzdám. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Víkend
Kriminálka Las Vegas IV (14)
Bezohlední (5)
Kriminálka Miami X (18)
Mentalista III (21)
Novashopping
Mentalista VI (9)
Áčko

6.30
7.00
7.25
7.40
9.20
10.25
12.25
13.30
14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.30
23.45
0.45
1.40
2.40

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (24)
Divácké zprávy
M.A.S.H (104, 105)
To je vražda, napsala IV (1)
Vražda na módní přehlídce. Krimiseriál (USA, 1984)
Julie Lescautová VII (8)
Časovka. Krimiseriál (Fr., 2010)
Wolffův revír III (21)
Přímo do srdce. Krimiseriál
(N, 1996)
Komisař Rex II (5)
Maskovaná smrt. Krimiseriál
(N/Rak., 1994)
Doktor z hor: Nové příběhy II (2)
Záhadná otrava. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht a další
Rosamunde Pilcherová: Rodný
statek
Romantický film (N/Rak., 2006).
Hrají I. Schoenherrová, S. Rauch,
T. Beck a další. Režie D. Kehler
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (66)
Láska k Olze. Seriál (ČR, 2015).
Hrají P. Hřebíčková, O. Veselý,
A. Vránová, P. Kostka a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Kriminálka Stuttgart IV (19)
Dámy z lepší společnosti. Krimiseriál (N, 2012)
Spravedlnost v krvi IV (21)
Firma (12)
To je vražda, napsala IV (1)

6.10 Batman: Odvážný hrdina II (9) 6.35 Show
Médi Bédi (24, 25) 6.55 Jen ho nechte, ať se bojí
8.30 Mentalista VI (9) 9.20 Beze stopy III (21) 10.10
Odložené případy (18) 11.00 Policajt z New Yorku
(12) 12.10 Lovci zločinců (12) 13.00 Upíří deníky IV
(21) 13.50 Gilmorova děvčata VI (17) 15.05 Barva
peněz 17.20 Upíří deníky IV (22) 18.10 Policajt
z New Yorku (13) 19.05 Gilmorova děvčata VI (18)
20.00 Opravdová kuráž 22.10 Poslední polibek
0.10 Zachraň mě IV (12)

Prima cool
6.35 Těžká dřina 7.10 Hvězdná brána VI (19) 8.25
Bořiči mýtů (10) 9.45 Futurama VI (10) 10.15 Úplně
normální (6) 10.45 Kdo přežije: Tocantins (16) 11.40
Top Gear 2011 (7) 12.45 Výjimeční II (4) 13.45 Úplně
normální (7) 14.15 Simpsonovi XII (2-4) 15.45
Teorie velkého třesku VI (22) 16.15 Futurama VI (11)
16.45 Bořiči mýtů (11) 17.50 Hvězdná brána VI (20)
18.50 Simpsonovi XII (5) 19.20 Simpsonovi XII (6)
19.50 Simpsonovi XII (7) 20.15 Liga mistrů UEFA
23.15 Bílí muži neumějí skákat, komedie (USA,
1992) 1.35 Výjimeční II (4) 2.15 Bílí muži neumějí
skákat, komedie (USA, 1992) 4.05 Kdo přežije:
Tocantins (16)

Prima love
10.55 Paničky z Beverly Hills I (7) 11.55 Máte doma
uklizeno? (7) 12.25 Mrcha od vedle II (8) 12.55
Deník zasloužilé matky V (5) 13.25 Jak jsem poznal
vaši matku IV (21, 22) 14.25 Komisař Rex II (4) 15.25
Diagnóza vražda VI (8) 16.25 Policie Hamburk VII
(30) 17.20 Jamie vaří doma (6) 17.55 Výměna manželek USA VIII (6) 18.55 Deník zasloužilé matky V
(6) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku IV (23, 24)
20.15 Sběratelé kostí IX (20) 21.20 Castle na zabití
III (20) 22.15 Sex ve městě VI (4) 22.55 Podvádíš
mě! IX (9) 23.50 Sex ve městě VI (4) 0.30 Volejte
Věštce 2.35 Policie Hamburk VII (30) 3.20
Nespoutaný anděl (182) 4.05 Alisa - Jdi za svým
srdcem (158) 4.50 Zhubni, nebo přiber! I (8)

středa 13. května 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Ladakhu 10.35 13. komnata Marka
Brodského 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Plechová hvězda. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Drsný chlápek. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Vlak za vlakem. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Kousek nebe
21.05 DoktorKA
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Místo činu - Schimanski
Zlomené květy. Kriminální cyklus
(N, 1988). Režie H. Gies
23.30 Smrt barona Gandary
Krimifilm (ČR, 1990). Hrají
V. Brodský, J. Abrhám a další
0.05 AZ-kvíz
0.30 Máte slovo s M. Jílkovou
1.35 Na stopě
2.00 Dobré ráno
4.30 Pod pokličkou
4.50 Banánové rybičky
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20

14.20

15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35

22.35
0.50
1.35
2.10
2.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2822)
Ordinace v růžové zahradě 2 (575)
Dva a půl chlapa IX (9)
Seriál (USA, 2011). Hrají A. Kuther,
J. Cryer, A. T. Jones a další
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (20)
Dravec. Krimiseriál (USA, 2003).
Hrají K. Morissová, T. Barry a další
Beze stopy III (23)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista III (22)
Rapsodie v rudém. Krimiseriál
(USA, 2010). Hrají S. Baker,
R. Tunneyová, T. Kang a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (272)
Dva a půl chlapa IX (10)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (19)
Ulice (2823)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Námořní vyšetřovací služba XI
(10)
Ďábelská trojice. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají M. Harmon,
M. Weatherly, C. de Pablová a další
Konec světa
Akční horor (USA, 1999). Hrají
A. Schwarzenegger, G. Byrne a další
Kriminálka Miami X (19)
Novashopping
Mentalista III (22)
Áčko

6.30
7.00
7.20
7.45
9.25
10.30
12.25
13.30

14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.45

0.45
1.45
2.40

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (25)
VIP zprávy
M.A.S.H (105, 106)
To je vražda, napsala IV (2)
Zloděj musí z kola ven. Krimiseriál
(USA, 1984)
Julie Lescautová VIII (1)
Vykoupení. Krimiseriál (Fr., 2010)
Wolffův revír III (22)
Maraton. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex II (6)
Slepá svědkyně. Krimiseriál
(N/Rak., 1994). Hrají T. Moretti,
W. Bachofner, K. Markovics a další
Doktor z hor: Nové příběhy II (3)
Otcové. Seriál (N, 2009). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht a další
Rosamunde Pilcherová: Cornwallská romance
Romantický film (N, 2006). Hrají
A. Kruseová, A. Knauerová,
W. Kreye, F. D. Fitz a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Všechny moje lásky (18)
Veselý pohřeb. Seriál (ČR, 2015).
Hrají V. Žilková, J. Šťastný a další
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 IV (12)
Kdysi a nyní. Krimiseriál (USA,
2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Slunečno, místy vraždy III (2)
Firma (13)
To je vražda, napsala IV (2)

6.10 Batman: Odvážný hrdina II (10) 6.35 Show
Médi Bédi (26) 6.45 Lovci zločinců (12) 7.30 Upíří
deníky IV (21) 8.20 Gilmorova děvčata VI (17) 9.10
Beze stopy III (22) 10.05 Odložené případy (19)
10.55 Policajt z New Yorku (13) 12.05 Lovci zločinců (13) 12.55 Upíří deníky IV (22) 13.50 Gilmorova
děvčata VI (18) 15.05 Křižovatka osudu 17.00 Upíří
deníky IV (23) 17.55 Susedia (1, 2) 19.05 Gilmorova
děvčata VI (19) 20.00 Pomsta hříšnice 22.35 Jeff,
který žije s mámou 0.10 Zachraň mě IV (13)

Prima cool
7.10 Hvězdná brána VI (20) 8.25 Bořiči mýtů (11)
9.45 Futurama VI (11) 10.15 Úplně normální (7)
10.45 Kdo přežije: Samoa (1) 11.40 Top Gear 2011
(8) 12.45 Výjimeční II (5) 13.45 Úplně normální (8)
14.15 Simpsonovi XII (5-7) 15.45 Těžká dřina 16.15
Futurama VI (12) 16.45 Bořiči mýtů (12) 17.50
Hvězdná brána VI (21) 18.50 Simpsonovi XII (8-10)
20.15 Letečtí stíhači v boji (13) 21.25 Teorie velkého
třesku VI (23) 21.50 Partička 22.40 Útok na ponorku II - Klamný cíl, akční film (USA, 1994) 0.30 Partička 1.10 Výjimeční II (5) 1.55 Útok na ponorku II Klamný cíl, akční film (USA, 1994) 3.20 Lovci lebek
II (1) 4.00 Smrtonosná hra, akční film

Prima love
10.55 Paničky z Beverly Hills I (8) 11.55 Máte doma
uklizeno? (8) 12.25 Mrcha od vedle II (9) 12.55
Deník zasloužilé matky V (6) 13.25 Jak jsem poznal
vaši matku IV (23, 24) 14.25 Komisař Rex II (5)
15.25 Diagnóza vražda VI (9) 16.25 Policie Hamburk VIII (1) 17.20 Jamie vaří doma (7) 17.55 Výměna manželek USA VIII (7) 18.55 Deník zasloužilé
matky V (7) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku V
(1, 2) 20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté (18) 21.20
Sběratelé kostí VII (2) 22.15 Sex ve městě VI (5)
22.55 Dobrá manželka V (10) 23.50 Sex ve městě
VI (5) 0.35 Volejte Věštce 2.40 Policie Hamburk
VIII (1) 3.25 Nespoutaný anděl (183) 4.10 Alisa - Jdi
za svým srdcem (159) 4.50 Zhubni, nebo přiber! II

INZERCE

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?
Může tohle být náhoda?
Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala za podstatné zlepšení mých pohybových schopností - trápily mne bolesti kolen,
kyčlí a ramen. Zkusila jsem tedy váš produkt a během užívání jednoho balení minerálů jsem na tom podstatně lépe. Už se
\“nebelhám\“ ale CHODÍM. Dnes jsem si u vás zakoupila další dvě plechovky. Velké díky.
Marie Hilmerová, Praha 6
Dobrý den, jsem ročník 1989. Moje teta mi objednala vaše minerály. Trpěla jsem únavou, závratěmi, padaly mi hodně vlasy.
Nevím, jak dlouho minerály beru, řekla bych, že nějaký ten měsíc to bude. První změnu jsem viděla na svém hřebenu. Už nevyčesávám chumáče vlasů a nemám je po celém bytě. Navíc se necítím tak unavená i závratě se zlepšily. Plánuji těhotenství,
takže určitě budu pokračovat dále. Minerály bere i moje maminka a je spokojená. Moc děkuji. Můj příspěvek můžete zveřejnit.
Tereza Lengálová, Brno
Minerály užívám od roku 2013. Pravidelné kontroly u lékaře mi potvrdily stabilizaci krevního tlaku, na který se léčím. Taky
kyčelní kloub mě přestal bolet. Vřele doporučuji pleťový krém zhotovený smícháním minerálů a krému nivea. Pleť je jemná
Rudolf Hudec, Rychvald
a vláčná. Minerály již beru každodenně automaticky.
Je mi 53 let, měl jsem rozbitý kloub a zlomenou holenní kost na pravé noze. Trpěl jsem velkými bolestmi, které začaly
odeznívat, když jsem v loňském roce začal užívat vaše minerály a čekám další zlepšení. Prosím o zaslání dalšího balení.
Karel Ostrý, České Budějovice
Dobrý den, před 3 týdny jsem začala užívat Schindeleho minerály od vás. Dlouhé roky mě trápily křeče v nohách i v rukách,
že se mi prsty úplně zkroutily. V noci mě to budilo. Co užívám minerály, křeče úplně zmizely. Stále jsem si kupovala v lékárně
vápník, hořčík, zinek, ale nepomohlo to. Jsem velice ráda, že jsem na vás narazila.
Bohuslava Čechová, Praha 10, 83 let
Minerály užívám pravidelně více jak 3 roky. Prostata se mi stabilizovala, pleš na hlavě o průměru 10 cm plně obrostla vlasy,
zažívání a vyprazdňování se mi srovnalo a cítím se celkově velmi dobře. Objednávám 4 plechovky minerálů a děkuji.
Ladislav Jirčík, Vysoké Mýto, 86 let
Chtěla bych vám poděkovat za produkt, který nabízíte. Využívala jsem plechovku minerálů, zlepšil se mi stav cukrovky,
zpevnily se mi nehty a vlasy. V noci jsem se probouzela s křečemi v nohách, ale teď spím klidně celou noc. Proto bych prosila
zaslat další 2 balení.
Marta Svobodová, Mníšek pod Brdy

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma a slevu na příští nákup.

Nebo snad podvod?
Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností s minerály pod celým jménem a městem.
Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo, nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.
Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at, stejně jako více než férové ceny pro české zákazníky.

Placebo?

Oxid křemičitý

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,0098 g
0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Složení na 100 g prášku

Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního
tlaku - v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých gynekologických obtíží? Jak to,
že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka? Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom
pokračovat. Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako samozřejmost. A kdo
dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.
A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs životadárných prvků, aditivované palivo pro
tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.
Stále za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.

Cena mletých minerálů v plechovce 595 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 560 Kč/1 kus, 3 ks = 545 Kč/1 kus, 4-5 ks = 515 Kč/1 ks, 6-11 ks = 490 Kč/1 ks, od 12 ks = 460 Kč/1 ks.
Ceny kapslí: 1 ks = 798 Kč, 2 ks = 766 Kč/1 kus, 3 ks = 746 Kč/1 kus, 4-5 ks = 716 Kč/1 ks, 6-11 ks = 691 Kč/1 ks, od 12 ks = 661 Kč/1 ks
Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2462 Kč (+ kniha zdarma).
* denní náklady 7-9 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.

Kamenné zdraví, s.r.o.
Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712

www.kamennezdravi.cz
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kousek nebe 10.00 Na
cestě po Tchaj-wanu 10.30 Postřehy
odjinud 10.35 Hobby naší doby 11.05
Z Televarieté

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Televarieté
15.10 Vzpomínky nám zůstanou
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Základy pro motorkáře
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Tsunami. Seriál (ČR). Hrají R. Vojtek, A. Kerestešová, V. Freimanová, S. Skopal, L. Šteflová a další
20.55 Gejzír
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Motiv
Nelítostná. Krimiseriál (Kan., 2013).
Hrají K. Lehmanová, L. Ferreira,
B. Penny, L. Hollyová a další
23.10 Kriminálka Paříž
Na život a na smrt. Krimiseriál
(Fr., 2010). Režie J. Despaux
23.55 DoktorKA
0.50 AZ-kvíz
1.35 Kriminalista
Odpočívej v pokoji. Krimiseriál
(N, 2006-2014)
2.35 Dobré ráno
5.05 Malostranské palácové
5.20 Sváteční slovo rozhlasového
redaktora Petra Vaďury

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25

13.20
14.15

15.15
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35
22.15

1.00
1.45
2.15
3.00
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2823)
Výměna manželek
Dva a půl chlapa IX (10)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (21)
Mateřský instinkt. Krimiseriál
(USA, 2003). Hrají K. Morissová,
T. Barry, J. Finn, J. Ratchford a další
Beze stopy IV
Odhalení. Krimiseriál (USA, 2005).
Hrají A. LaPaglia, E. Close a další
Mentalista III (23)
Jahody se smetanou 1. Krimiseriál
(USA, 2010). Hrají S. Baker,
R. Tunneyová, T. Kang a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (273)
Dva a půl chlapa IX (11)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII (1)
Ulice (2824)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (576)
Děkuju, sestřičko! Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Prásk!
Sex ve městě 2
Komedie (USA, 2010). Hrají
S. J. Parkerová, K. Cattrallová,
K. Davisová, C. Nixonová a další
Kriminálka Las Vegas XII (1)
Krimiseriál (USA, 2011)
Novashopping
Mentalista III (23)
Áčko
Ordinace v růžové zahradě 2 (273)

6.30
7.00
7.25
7.45
9.25
10.25
12.25
13.30

14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.55
0.50
1.50
2.40
3.30

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (26)
Divácké zprávy
M.A.S.H (106, 107)
To je vražda, napsala IV (3)
Svědkyně obhajoby. Krimiseriál
(USA, 1984)
Julie Lescautová VIII (2)
Diplomatická imunita. Krimiseriál
(Fr., 2010)
Wolffův revír III (23)
Pohřben zaživa. Krimiseriál
(N, 1996). Režie M. Mackenroth
Komisař Rex II (7)
Nebezpečný lov. Krimiseriál
(N/Rak., 1994). Hrají T. Moretti,
W. Bachofner, K. Markovics a další
Doktor z hor: Nové příběhy II (4)
Hra o čas. Seriál (N, 2009). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht a další
Rosamunde Pilcherová: Nad
oblaky
Romantický film (N, 2006). Hrají
Ch. Beyerhausová, M. Gertsch,
K. Kiehling a další. Režie N. Wilder
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (67)
Vzducholoď nežárlí! Seriál
(ČR, 2015). Hrají P. Hřebíčková,
O. Veselý, A. Vránová a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVI (20)
Slunečno, místy vraždy III (3)
Spravedlnost v krvi II (15)
To je vražda, napsala IV (3)
Wolffův revír III (23)

5.45 Batman: Odvážný hrdina II (11, 12) 6.30 Show
Médi Bédi (27, 28) 6.40 Lovci zločinců (13) 7.25 Upíří
deníky IV (22) 8.15 Gilmorova děvčata VI (18) 9.05
Beze stopy III (23) 9.55 Odložené případy (20)
10.45 Susedia (1, 2) 12.15 Lovci zločinců (14) 13.05
Upíří deníky IV (23) 14.00 Gilmorova děvčata VI (19)
15.15 Vražda o třech dějstvích 17.00 Nebezpečná
identita (1) 17.55 Susedia (3, 4) 19.05 Gilmorova
děvčata VI (20) 20.00 Námořní vyšetřovací služba
IX (19, 20) 21.50 Instinkt 0.15 Zachraň mě V (1)

Prima cool
9.15 Futurama VI (12) 9.45 Úplně normální (8) 10.15
Kdo přežije: Samoa (2) 11.15 Letečtí stíhači v boji
(13) 12.15 Výjimeční II (6) 13.15 Úplně normální (9)
13.45 Simpsonovi XII (8-10) 15.15 Teorie velkého
třesku VI (23) 15.40 Futurama VI (13) 16.10 Bořiči
mýtů (13) 17.15 Hvězdná brána VI (22) 18.15 Lovci
zážitků 18.50 Simpsonovi XII (11-13) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku VI (24) 22.00
Úder svobody, akční film (USA, 1998) 23.55 Cesty
k úspěchu 0.00 Wilfred II (4) 0.30 Výjimeční II (6)
1.25 Wilfred II (4) 1.50 Úder svobody, akční film
(USA, 1998) 3.15 Lovci lebek II (2) 4.00 28 dní poté,
horor (VB, 2002)

Prima love
10.55 Paničky z Beverly Hills I (9) 11.55 Máte doma
uklizeno? I (9) 12.25 Mrcha od vedle II (10) 12.55
Deník zasloužilé matky V (7) 13.25 Jak jsem poznal
vaši matku V (1, 2) 14.25 Komisař Rex II (6) 15.25
Diagnóza vražda VI (10) 16.25 Policie Hamburk VIII
(2) 17.20 Jamie vaří doma (8) 17.55 Výměna manželek USA VIII (8) 18.55 Deník zasloužilé matky V
(8) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku V (3, 4) 20.15
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně V (4) 21.20 Sběratelé kostí VII (3) 22.15 Sex ve městě VI (6) 22.55
Lovci zážitků 23.25 Po krk v odpadcích II (10) 0.25
Sex ve městě VI (6) 1.10 Volejte Věštce 3.15 Policie
Hamburk VIII (2) 4.00 Nespoutaný anděl (184)
4.45 Alisa - Jdi za svým srdcem (160)

pátek 15. května 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po severu Etiopie 10.35 Kluci v akci
11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Když někoho miluješ. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.50 Vzhůru dolů!
15.10 Zlatí úhoři
Drama (ČR, 1979). Hrají V. Menšík,
M. Špánková-Hozová a další
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Dešťová víla
Pohádka (ČR, 2011). Hrají L. Vlasáková, V. Kerekesová a další
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.35 Kolo plné hvězd
23.35 Profesionálové
Když se ochladí. Krimiseriál (VB,
1977). Hrají M. Shaw, L. Collins,
G. Jackson a další. Režie R. Austin
0.25 AZ-kvíz
0.50 Motiv
Nelítostná. Krimiseriál (Kan., 2013)
1.30 Banánové rybičky
2.00 Zkus mít vkus
2.25 Dobré ráno
4.55 13. komnata Marka Brodského
5.20 Postřehy odjinud
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.25

14.20

15.15
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.05
0.25
1.10
1.55
2.25
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2824)
Ordinace v růžové zahradě 2 (576)
Dva a půl chlapa IX (11)
Seriál (USA, 2011). Hrají A. Kutcher, J. Cryer, A. T. Jones a další
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (22)
Plán. Krimiseriál (USA, 2003).
Hrají K. Morissová, T. Barry a další
Beze stopy IV
Nebezpečný svět. Krimiseriál
(USA, 2005). Hrají A. LaPaglia,
E. Close a další
Mentalista III (24)
Jahody se smetanou 2. Krimiseriál
(USA, 2010). Hrají S. Baker,
R. Tunneyová, T. Kang a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (274)
Dva a půl chlapa IX (12)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII (2)
Ulice (2825)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Honza málem králem
Pohádka (ČR, 1977). Hrají J. Korn,
N. Konvalinková a další
Iron Man
Akční film (USA, 2008). Hrají
R. Downey ml., T. Howard a další
Kriminálka Las Vegas XII (2)
Zrádná srdce. Krimiseriál
(USA, 2011)
Mentalista III (24)
Novashopping
Prásk!
Kolotoč

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25
10.25
12.25
13.30
14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10
0.35
2.45
3.35
4.25

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (1)
Divácké zprávy
M.A.S.H (107, 108)
To je vražda, napsala IV (4)
Smrt řeholnice. Krimiseriál
(USA, 1984)
Julie Lescautová VIII (3)
Ve stínu Eiffelovky. Krimiseriál
(Fr., 2010)
Wolffův revír III (24)
Čtyřhra žen. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex II (8)
Smrt dítěte. Krimiseriál (N/Rak.,
1994). Režie H. Werner
Doktor z hor: Nové příběhy II (5)
Bolest z odloučení. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht a další
Rosamunde Pilcherová: Kouzelné
léto
Romantický film (N/Rak., 2006).
Hrají M. Boetker, M. Schloo a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
Animovaná komedie (USA, 2009)
Šest výstřelů
Thriller (USA, 2012). Hrají J.-C. van
Damme, J. Flanigan a další
Žena pro dva střelce
Western (It./Šp., 1978). Hrají
F. Testi, W. Oates a další
To je vražda, napsala IV (4)
Smrt řeholnice. Krimiseriál
(USA, 1984)
Wolffův revír III (24)
Nikdo není dokonalý

5.15 Svět Nova Cinema 5.50 Batman: Odvážný hrdina II (13) 6.15 Show Médi Bédi (28, 29) 6.35 Lovci
zločinců (14) 7.25 Upíří deníky IV (23) 8.15 Gilmorova děvčata VI (19) 9.05 Beze stopy IV (1) 9.55 Odložené případy (21) 10.45 Susedia (3, 4) 12.15 Nebezpečná identita (1) 13.05 Gilmorova děvčata VI (20)
14.20 Bláznivá komedie 2 16.05 Pomsta ženy středního věku 17.50 Sledování 20.00 Maminčin mazánek 21.50 Komuna mé matky 23.35 Zachraň mě V
(2) 0.25 Sledování, komedie (USA, 1993)

Prima cool
6.25 Hvězdná brána VI (22) 7.35 Bořiči mýtů (13)
8.55 Futurama VI (13) 9.25 Úplně normální (9) 9.55
Kdo přežije: Samoa (3) 10.55 Autosalon 12.15 Výjimeční II (7) 13.15 Úplně normální (10) 13.45 Lovci
zážitků 14.15 Simpsonovi XII (11-13) 15.45 Teorie
velkého třesku VI (24) 16.15 Futurama VI (14) 16.45
Bořiči mýtů (14) 17.50 Hvězdná brána VII (1) 18.50
Simpsonovi XII (14) 19.20 Simpsonovi XII (15) 19.50
Simpsonovi XII (16) 20.15 Kurýr II (3) 21.20 Kurýr II
(4) 22.20 Chvění, hororová komedie (USA, 1990)
0.20 Darkman III: Na život a na smrt, akční film
(USA/Kan., 1995) 2.10 Dexter VI (4) 3.05 Výjimeční II (7) 3.45 Chvění, hororová komedie (USA, 1990)

Prima love
7.45 Svatby v Benátkách (67) 8.55 Rosamunde Pilcherová: Nad oblaky 10.55 Paničky z Beverly Hills
(10) 11.55 Máte doma uklizeno? II (1) 12.25 Mrcha
od vedle II (11) 12.55 Deník zasloužilé matky V (8)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku V (3, 4) 14.25
Komisař Rex II (7) 15.25 Diagnóza vražda VI (11)
16.25 Policie Hamburk VIII (3) 17.20 Jamie vaří
doma (9) 17.55 Výměna manželek USA VIII (9)
18.55 Deník zasloužilé matky V (9) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku V (5, 6) 20.15 Víla Zuběnka
22.40 Sex ve městě VI (7) 23.15 Famílie V (20) 0.10
Sex ve městě VI (7) 0.50 Volejte Věštce 2.55 Policie Hamburk VIII (3) 3.40 Nespoutaný anděl
(185) 4.25 Alisa - Jdi za svým srdcem (161)

Česká republika
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Příběh Pana Tau začal v lékárně
Černá kouzelná buřinka
a pohodový úsměv.
Nejslavnější role herce
Otto Šimánka.

„V JZD si o tom pak všichni povídali,“
vzpomínají místní. Šimánkova rodina
však už zřejmě v současné době nemá
v okolí žádné příbuzné. „Nikdo z místních si už na Šimánkovy ani nepamatuje. Ostatně není se čemu divit, Otto byl
poměrně mladý, když se odstěhovali do
Prahy,“ podotýká Kameníková.
V Praze se budoucí vynikající herec
malých rolí původně vyučil elektromechanikem. Řemeslo ho ale lákalo méně
než divadlo. Prošel několika amatérskými ochotnickými soubory, v roce 1945
stál u zrodu Divadla mladých pionýrů
a v počátcích své kariéry spolupracoval
i s Jindřichem Plachtou.
Největší slávu mu však přinesl Pan
Tau, který se veřejnosti poprvé představil v roce 1970. Dohromady se natočilo
33 dílů televizního seriálu a tři celovečerní filmy. Nabídka na legendární postavu s neodmyslitelnou kouzelnou buřinkou prý přišla v pravý čas. Šimánek
neprožíval zrovna radostné období. Měl
za sebou spory s dcerou Alexandrou,
která se s ním na čas přestala stýkat. Navíc mu na rakovinu zemřela manželka
Hermína Jarešová. Po Šimánkově boku
ji časem vystřídala návrhářka Ludmila
Muchová, která s ním vydržela až do
jeho smrti v květnu 1992.

ZÁBLESK
HISTORIE
FRANTIŠEK JIRKŮ
ČR | „Nok.“ „Bimbo.“ „Makaróny
a sůl.“ To jsou jediná slova, která kdy
na plátně pronesla slavná dětská postava Pan Tau. Jeho představitel Otto Šimánek se stal legendou hlavně díky této
roli. Zemřel 8. května 1992 v Praze.
Šimánek pocházel z Vysočiny, kde se
před devadesáti lety narodil 28. dubna
v Třešti na Jihlavsku. Prožil tam pouze
dětství, rodina se totiž později odstěhovala do Prahy, kde Ottův otec dostal zaměstnání v karlínské Tesle. I přesto na
něj rodná Třešť nezapomněla. A možná
za to může i netradiční příchod na svět.
Slavný herec tvrdil, že se narodil
v dnes již neexistující lékárně na náměstí. Matka prý už nestačila vyhledat lékařskou pomoc a porodila ho přímo na lékárenském pultu. „Ale zda to tak opravdu
bylo, nevím,“ krčí rameny třešťská místostarostka Eva Požárová.
Podle jiné varianty však nebyl porod
až tak dramatický. „Slyšela jsem, že se
Otto Šimánek sice narodil v lékárně, jenže nebylo to na pultě, ale v prostoru pro
čekající zákazníky. Byla tam prý kožená sedačka, na níž ho jeho maminka porodila,“ tvrdí Marie Kameníková
z třešťského muzejního spolku.
Rodina však v Třešti nežila. Pocházela z nedaleké vísky Stajiště, kde bydlela
na konci vesnice v hájovně. Ta sice stojí
dodnes, ale její podoba se za léta výrazně pozměnila. Do chátrajícího domu se
totiž kdysi nastěhovali méně přizpůsobiví občané, kteří jej vybydleli. „Potom si
dům koupili nějací lidé z Brna a přesta-

Otto Šimánek
Narodil se 28. dubna 1925
v Třešti na Jihlavsku.
■ Režisér Václav Vorlíček ho
přivedl k filmu Černá sobota.
■ Nejslavnější rolí je Pan Tau,
poprvé uvedený v roce 1970.
Němý pilotní díl vznikl už v roce
1966. Televizní seriál s Panem
Tau natáčel až do roku 1978.
O 10 let později vznikl ještě
celovečerní film Pan Tau –
tentokrát úplně jinak.
■ Zemřel 8. května 1992 v Praze.
■

Byť Otto Šimánek ztvárnil řadu televizních a filmových rolí, všechny přebila
postava dětského hrdiny Pana Tau.
FOTO | ARCHIV MAFRA
věli ho na chalupu. Podoba se úplně
změnila,“ potvrzuje Kameníková.
Něco však zůstalo. Malá zvonička za
autobusovou zastávkou. Jako jedna
z mála má původní zvon. A to právě
díky mamince Otty Šimánka. V posledních letech druhé světové války, kdy
Němci zabavovali zvony a zvonky, aby
je přetavili a vyrobili z nich zbraně, jej

totiž našla v Praze na nádraží. Neváhala, schovala ho do tašky a po válce ho
dovezla zpět do Stajiště. V současné
době se na něj zvoní, jen když někdo ve
vísce, která má asi 30 obyvatel, zemře.
I když se později Šimánkovi odstěhovali, herec se dál do míst svého dětství vracel. Když už byl všeobecně známý jako
Pan Tau, spával tam v létě pod stanem.

Podle jedné z legend se měl Otto Šimánek narodit v Třešti v lékárně, přímo na jednom z pultů. Další verze příběhu mluví o tom, že ho matka přivedla na svět
sice v lékárně, ale na kožené sedačce. Zmíněná apatyka však dnes už nestojí, k zemi šla v 50. letech minulého století.
FOTO | ARCHIV MUZEJNÍ SPOLEK TŘEŠŤ

INZERCE
Tajenka: jenom kdo zbyde.

30

www.5plus2.cz

Šumava

Adéla Gondíková
miluje bílý jasmín,
partner jí ho nosí
ČR | Herečka a moderátorka Adéla Gondíková (41) je velkou milovnicí květin. K nejoblíbenějším patří bílý
jasmín. Postěžovala si
však, že v minulosti ho
od svých ctitelů moc
nedostávala.
„Měla jsem vždycky spíš takové chudé chlapce, takže to bylo většinou nějaké luční kvítí,“ prohlásila Gondíková se
smíchem. Její současný partner Jiří
Langmajer (48) jí jasmín nosí. A většinou má doma dost květin i díky své profesi. „Kytky máme moc rádi a navíc je
oba dostáváme jako herci na představeních,“ vysvětlila Adéla Gondíková.
Herečka má u domu zahradu, na níž
experimentuje. Pár tipů si vyzkoušela
na brněnském veletrhu s bratrem Daliborem (45). Herec a moderátor přiznal,
že manželce nosí kytky jen tak, mimo
„klasické“ příležitosti. Proto se stane,
že na důležité datum zapomene. „Když
bylo v březnu MDŽ, úplně jsem to vypustil a manželka zrovna očekávala, že
něco přinesu,“ dodal.
(zar, iDNES.cz)
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Týdeník TÉMA: Záněty
jsou skrytý zabiják
ČR | Migrény, bolesti kloubů, únava,
ale i deprese, cukrovka či opakované
virózy mají podle MUDr. Davida
Freje (49) společného jmenovatele.
Je jím zánět v těle.
„Pokud v organismu přetrvává delší
dobu, způsobuje chronické choroby
a bývá příčinou civilizačních nemocí,“
vysvětluje lékař v rozhovoru pro týdeník TÉMA, který právě vychází.
Původně působil jako internista.
Dnes pomáhá pacientům zbavit se vleklých zánětů. Jeho vlastní léčebný systém v sobě propojuje zkušenosti západní i východní medicíny. Ale zatímco západní medicína vnímá zánět jako patologický proces, jako něco, co je potřeba ihned zastavit, MUDr. Frej to vidí jinak:
„Akutní zánět nám v podstatě zachraňuje život. Je to obranná reakce našeho organismu. Pokud ale přetrvává dlouhou
dobu, jde o zánět chronický a ten nám
jednoznačně škodí. Nejde ovšem říci,
že je potřeba každý zánět hned v počát-

ku potlačit.“ Kdy ho tedy léčit a kdy nechat být? „Život ohrožující infekci je samozřejmě potřeba řešit okamžitě. Pokud se ale budeme bavit o nějaké viróze
provázené teplotou, určitě bych hned nesahal po lécích. Ani vysoká teplota se
nemá okamžitě potlačovat, je to obranná reakce imunitního systému.“ S každou takovou vyhranou bitvou tedy posilujeme svoje zdraví? „Samozřejmě, protože trénujeme svůj imunitní systém.
Ostatně existuje hygienická teorie, která říká, že čím sterilnější je prostředí,
v němž lidí žijí, tím více jsou náchylní
na onemocnění. Proto jsou také obyvatelé měst daleko častěji nemocní. Nejsou
totiž v kontaktu s mikroorganismy, které nás od nepaměti obklopovaly. Díky
tomu bývali lidé odolnější.“
Opravdu se dá zánětu zbavit jen
úpravou jídelníčku? Proč doporučeje
jíst brambory jen občas? Proč je v našem chlebu až stokrát více lepku než
kdysi? Proč je slunečnicový olej pro

teplou úpravu špatný? Jak záněty
dásní souvisejí s nemocemi srdce?
Proč tvrdí, že jíst pětkrát denně malé
porce je hloupost? Na to odpovídá
MUDr. David Frej v rozhovoru pro
týdeník TÉMA, který právě vychází.
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Rallye Český Krumlov ozdobí
souboj Kopeckého a Pecha

Václav Pech je každý rok jedním z favoritů Rallye Český Krumlov. Neměl by chybět ani letos.

Předposlední víkend v květnu bude hlavně na
silničkách u Českého Krumlova patřit závodním
speciálům. Startuje 43. ročník Rallye Český Krumlov.
PETR LUNDÁK
ČESKOKRUMLOVSKO | Klid na jarních rozkvetlých loukách, pastvinách a
v lesích na Českokrumlovsku ke konci
května přeruší už 43. ročník Rallye Český Krumlov. Oblíbená motoristická soutěž, která každým rokem přiláká tisíce
diváků, se po roce vrací do svého tradičního termínu. A to na pátek 22. a sobotu
23. května.
„V pátek se na Výstavišti v Českých
Budějovicích, kde bude po celou dobu
soutěže umístěno servisní zázemí posádek, uskuteční formální a technické
přejímky, shakedown a před startem
vlastní rallye superspeciální rychlostní
zkouška. Slavnostní start pak bude v Jelení zahradě v Českém Krumlově,“ přibližuje program mluvčí automobilové
soutěže Pavel Kacerovský. „Po něm posádky vyrazí na trojici klasických rychlostních zkoušek, které absolvují dvakrát. V sobotu jsou na pořadu vždy dva
průjezdy dalších známých rychlostních
zkoušek s tím, že celý závěr se stejně
jako v loňském roce uskuteční na Lipen-

sku. Uprostřed etapy je opět zařazena
superspeciálka na Výstavišti. Posádky
čeká téměř 165 km rychlostních zkoušek na technických i svižných úsecích v
překrásné jihočeské krajině,“ doplňuje
Kacerovský.
Největším lákadlem ve startovním
poli bude určitě tovární posádka Škody
Motorsport s pilotem Janem Kopeckým
a navigátorem Pavlem Dreslerem. Ti pojedou z novou Škodou Fabií specifikace
R5, se kterou vyhráli první podnik domácího šampionátu Rallye Šumava.
„Škoda, že na Šumavě odstoupil Venca Pech. Doufám, že na Krumlově uvidíme jejich pořádný souboj. Také se těším na páteční noční průjezdy,“ těší se
na předposlední květnový víkend fanoušek motorsportu Jiří Matyáš z Českých
Budějovic, který se na krumlovskou
soutěž chodí dívat už deset let.

Pojedou i historici
Diváci se mohou přijít podívat na soutěžní průjezdy i na testovací zkoušku,
tedy shakedown. Ten je na programu

43. Rallye Český
Krumlov
1. etapa - pátek
1. Super rz - Výstaviště České
Budějovice 16 hodin
2. rz - Slavkov 1 17:25 hodin
3. rz - Rožmitál 1 17:49 hodin
4. rz - Ján 1 18:28 hodin
5. rz - Slavkov 2 21:05 hodin
6. rz - Rožmitál 2 21:29 hodin
7. rz - Ján 2 22:08 hodin
2. etapa - sobota
8. rz - Kohout 1 8:06 hodin
9. rz - Malonty 1 8:35 hodin
10. rz - Kohout 2 10:28 hodin
11. Super rz - Výstaviště České
Budějovice 11:26 hodin
12. rz - Malonty 2 13:06 hodin
13. rz - Lipno 1 14:18 hodin
14. rz - Lipno 2 16:28 hodin

také v pátek na budějovickém výstavišti, a to od 12 do 14.40 hodin. Ostatní testy se ale už budou odehrávat na Krumlovsku. V sobotu ve druhé etapě nebudou například chybět ani tradiční Malonty, které měří 22 kilometrů. Či polookruhová rychlostní zkouška na Lipně,
která se jede například i pod lyžařskou
lanovkou.

FOTO | SLAVOMÍR KUBEŠ, MAFRA

Součástí 43. ročníku Rallye Český
Krumlov bude i republikový šampionát
historických vozů či pátý ročník rallye
dálkově řízených autíček.
„Zájemci k nám mohou přijet závodit
v sobotu na Výstaviště, kde jsme připravili trasu těsně vedle českobudějovické
superspeciálky. Připravili jsme si pro
modeláře asfalt, koberec, hlínu, beton,
dřevěné a kovové přejezdy a podobně.
Celkem je připraveno osm rychlostních
testů,“ říká Kacerovský ke krumlovské
RC Rallye s tím, že pro kategorii junior
je startovné 150 korun, pro ostatní 200
korun a přihlášky se mohou podávat do
pondělí 19. května.
Další soutěží je takzvaná New Energies Rallye. „Závody se nemusí týkat
jen špičkových sportovních automobilů. Přišli na to v Monaku a před několika lety tam zavedli soutěž pro vozidla s
pohonem budoucnosti. Každý se může
seznámit s novými vozy poháněnými alternativními zdroji - elektřinou, CNG,
LPG, auty s hybridním pohonem a podobně,“ vysvětluje mluvčí soutěže.
„Stejně jako v minulých letech pojedou
soutěžící mimo jiné i po trati rychlostní
superspeciálky na českobudějovickém
Výstavišti. Tady se celé startovní pole
New Energies Rallye představí v pátek
odpoledne a v sobotu dopoledne,“ doplňuje Pavel Kacerovký.

