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Stokrát jsem
musela najít
odvahu a překonat
věci, které by
jiné položily
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Brno v záři
ohňostrojů

Letošní světelná show nad Brnem se roztáhne do celého léta, od konce června až do poloviny září. Plánují se i živé
přenosy ve vysokém rozlišení.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Tradiční soutěžní přehlídka ohňostrojů na festivalu
Ignis Brunensis bude letos pouze nad Špilberkem.
Rachejtle navíc nově doplní také dronová show.
MAREK OSOUCH
BRNO | Přesně před rokem touto dobou
pořadatelé soutěžní přehlídky ohňostrojů v Brně oznamovali, že pestrobarevně
zářící nebe si lidé musejí nechat kvůli
opatřením proti koronaviru ujít. U přehrady se vždy scházely desetitisíce diváků, což kvůli pandemii nebylo možné.
Letos je situace stejná, přehlídka soutěžních ohňostrojů se ale tentokrát plánuje. Rachejtle však nebudou startovat
z mola na Brněnské přehradě, ale pouze
z hradu Špilberk, kde v minulosti bývaly jen nesoutěžní ohňostroje.
„V aktuální koronavirové době má
pro nás Špilberk navíc zásadní výhodu,
že je ohňostroj nad městem vidět v okruhu několika kilometrů a diváky budeme
mít nejen v tisících oken, balkonů a teras, ale také rozeseté v menších skupinkách po celém Brně i mimo něj,“ uvedl
Jiří Morávek, generální ředitel pořadatelské společnosti SNIP & CO.

Ohňostroje také neodpálí už na jaře,
v květnu a červnu, jak bylo zvykem, ale
světelná show se roztáhne do celého
léta, od konce června až do poloviny
září. „Letní termíny nám pomůžou ještě
více rozhýbat po koronavirové uzávěře
cestovní ruch na jižní Moravě. Předpokládáme, že na ohňostroje do Brna přijedou také turisté, kteří budou v dalších
oblastech kraje,“ věří jihomoravský
hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).
Oproti přehlídce před dvěma roky letos přibude navíc jeden soutěžní ohňostroj. Celkem tak budou čtyři a jako
vždy v podání mezinárodních týmů, které pořadatelé zatím ještě neodtajnili.
První z nich je plánovaný na 26. června,
druhý na 3. července, další na 7. srpna
a poslední o týden později, 14. srpna.
Přehlídku následně zakončí 11. září nesoutěžní epilog.
„Vypadá to, že Brno bude jednou
z mála světových destinací, kde se
ohňostrojná přehlídka mezinárodních pa-

rametrů uskuteční,“ vyzdvihla brněnská
primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Letošní novinkou budou rovněž živé
přenosy ve vysokém rozlišení, o vítězích poprvé svým hlasováním rozhodnou diváci. A 7. srpna je kromě ohňostroje v plánu také dronová show.
„Ta ukáže zase něco nového. Myslím,
že to bude ukázka toho, jak by podobné
zábavné akce mohly vypadat,“ naznačil
Grolich možný budoucí vývoj.
Ohňostroje si totiž sice každý rok najdou spoustu fanoušků, ale málo není
ani odpůrců, kteří kritizují, že rachejtle
jen plaší ptactvo hnízdící na přehradě,
a mají tak negativní dopad na přírodu.
Brněnští politici proto začínají přemýšlet o ekologické alternativě v podobě světelné dronové show, jaká se uskutečnila před měsícem v Praze jako vůbec první v Česku. V rozpočtu města zastupitelé nedávno vyčlenili dva miliony
na tuto mnohem méně hlučnou přehlídku a jsou zvědaví na reakce veřejnosti.
„Letos chceme vyzkoušet, jak se to
osvědčí. Pokud se ukáže, že ano, šli bychom touto cestou a možná už příští rok
bychom tuto složku na festivalu posílili,“ nastínil náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).
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Brněnský startup
vyrábí vozíky pro
handicapované pejsky.
Za design pomůcek
získali prestižní cenu
Red Dot Design Award.

Invalidní vozík vyrobili
na míru čivavě i koze

DENISA OVESNÁ
BRNO | Toho, že invalidní vozíčky nepotřebují jen lidé, si všimli zakladatelé
startupu AnyoneGo, designér Jan Jiránek a technologičtí konzultanti Ivan
Lukáš a Martin Schenk.
„Před lety jsme se potkali na jedné
technologické konferenci ohledně 3D
tisku. Bavili jsme se tam o konceptech
použití 3D technologií v rámci vývoje
nových produktů, které měl Honza Jiránek v hlavě, ale ty se týkaly spíš lidských pomůcek. Tím, že jsme tu technologii neměli ověřenou, neznali jsme ji
do detailů, tak jsme si řekli, že zkusíme
nejdříve něco jednoduššího. A napadly
nás pomůcky pro handicapovaná zvířata,“ popisuje spoluzakladatel společnosti Martin Schenk.
Dodává, že poté, co návrh dali na
Facebook, zvedla se poměrně velká
vlna zájmu. Pomůcky se po tříletém vývoji začaly oficiálně prodávat vloni na
podzim. Za tak krátkou dobu oslovila
trojice podnikatelů více než stovku zákazníků nejen v Česku, ale pejsky v jejich vozíčcích už mohou lidé potkat i na
ulicích ve Francii, v Německu, v Itálii,
na Slovensku nebo v Polsku. Dokonce
už měli i tři poptávky z Ameriky a zrovna připravují vozík do Kanady.
Samotná pomůcka není až tak unikátní, občas v parku nebo na ulici pejsek
s vozíčkem proběhne. Každopádně často se jedná o vozíček z domácí výroby
nebo vozíky, které jsou linkové výroby,

Ivan Lukáš, Jan Jiránek a Martin Schenk
(zleva) stojí za vznikem startupu AnyoneGo.
2x FOTO | ANYONEGO
tedy jsou sice funkční, ale nevypadají
až tak hezky.
Vozíky od brněnského startupu jsou
hlavně na zadní nohy pejsků, které může poznamenat dokonce několik variant
handicapu. Buď zvíře nemá nohy vůbec, nebo je má ochrnuté, případně je
používá, hýbá jimi, ale nedokáže se na
nich udržet.
Už teď ale má firma ve vývoji pomůcky na přední nohy, takzvané čtyřkolky,
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které podporují chůzi pejska obecně, to
znamená, že by je pes používal jako chodítko.
„U nás si majitel pejska pomocí pěti
jeho rozměrů vybere vhodnou velikost,
poté si vybírá barevnou kombinaci. Případně si může přidat nějaké doplňky,
třeba lyže, které jsou oblíbené na zimu,
protože když se kolečka obalí sněhem
nejsou tak funkční, jak by měla,“ říká
Schenk. Nabízí vozíky od velikosti čivavy až po velikost typu kokršpaněla. Pro
ty větší psy, třeba vlčáky, mají pomůcky ve vývoji, jelikož musí testovat materiály, jestli vydrží i větší hmotnosti, kdy
pes může mít čtyřicet až padesát kilo.
Doufají, že tyto pomůcky budou mít dostupné už létě.
„Máme dokonce raritu v podobě
kozy na vozíčku. Zrovna připravujeme
vozík pro nějakého velkého hlodavce,
přijde si k nám testovat vozíček nano,
který je původně určený pro malé psy,
třeba pro čivavy,“ usmívá se Schenk.
V dubnu tohoto roku ocenila mezinárodní porota organizace Red Dot unikátní vozík AnyoneGo vyráběný na míru
na 3D tiskárnách v soutěži zaměřené na
produktový design. „Za svou dlouhou
kariéru designéra jsem získal mnoho
zkušeností a úspěchů, ale ocenění Red
Dot Design Award mezi nimi dosud
chybělo. Mám proto obrovskou radost,

že jsme nyní v této prestižní celosvětové soutěži, která klade důraz na spojení
funkčnosti a krásy, dokázali uspět,“
říká hlavní designér Jan Jiránek.
V brzké době bude brněnská firma
spouštět prodej čichacích deček. Jsou to
deky, do nichž se dají schovat různé pamlsky, a když bude pejsek sám doma,
tak bude mít zábavu, s dečkou si bude
hrát a nebude se loudat po bytě.
„Do našich produktů budeme přidávat také prvky inteligence ve smyslu měření vzdálenosti, tedy kolik pejsek uběhne. Výsledek se bude zobrazovat na mobilu a pak fyzioterapeut, ke kterému často tato zvířata chodí, bude mít z mobilu
páníčka informace, jak dlouho rehabilitoval, kolik toho naběhal,“ uzavírá
Schenk.

Vozíčky jsou zatím na zadní nohy
pejsků.
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Motorest jako kulturní dům

Hodonín u Kunštátu chce zachránit oblíbený motorest, aby místní měli kde pořádat společenské akce
MAREK OSOUCH
HODONÍN U KUNŠTÁTU | Za druhé
světové války existoval v Hodoníně
u Kunštátu koncentrační tábor pro romské obyvatelstvo z českých zemí. Před
několika lety proto na jeho místě vznikl
památník romského holocaustu. Obec
tak má sice na co lákat turisty, kdyby ti
ale chtěli zajít v Hodoníně ještě někam
jinam, mají smůlu.
Malá obec se zhruba stovkou obyvatel totiž nenabízí žádné služby a teď se
loučí také provozovatelé vyhlášeného
motorestu, který u hlavní silnice funguje více než třicet let. „Chtěli bychom
všem našim zákazníkům poděkovat za
podporu, kterou jste nám projevovali během našich deseti let v motorestu. Bohužel naše cesta 23. května v motorestu
končí,“ vzkázali provozovatelé.
Motorest totiž získal nového majitele
a ten má s budovou jiné plány než pokračovat v dosavadním provozu restaurace,
jež je dnes navíc vůbec jedinou v obci.
Služby pro místní obyvatele i turisty se
tak ještě více omezí. „Naneštěstí nevlast-

Motorest v Hodoníně u Kunštátu je oblíbenou zastávkou mnoha lidí, kteří
tudy při svých cestách projíždějí.
FOTO | VÍT HOŘÍNEK
níme žádný kulturní dům, a když zmíním, že využíváme služeb pojízdných
prodejen, neboť se nám na takto malé dědině nepodařilo udržet obchod, je motorest poslední veřejnou budovou, kde se
můžeme celoročně setkávat, pořádat různé společenské akce a žít společenským

životem,“ vysvětlil starosta Hodonína
Vít Hořínek (nez.) s tím, že přes léto
mají k dispozici navíc jen výletiště.
S novým majitelem motorestu proto
starosta začal jednat, zda by jej obci neprodal, aby z něj mohli udělat jakýsi kulturní dům. Nový vlastník na to nepři-

stoupil, i když mu Hodonín nabízel více
peněz, než za kolik motorest koupil.
Obci však dal přece jen naději na záchranu. „Je ochoten přenechat motorest obci
výměnou, směnou za jinou nemovitost
o stejné výměře pozemku s obdobnou
stavbou,“ sdělil starosta.
Ten proto veřejně v polovině dubna
mezi obyvateli vyhlásil výzvu, zda někdo neví o podobně velké budově v blízkém okolí, kterou by nový majitel mohl
získat a obci za ni přenechal motorest.
„Bohužel zatím jsme nic takového nenašli. Mrzí mě to, byla by škoda, kdyby
něco takového skončilo. Neztrácíme
však naději a věříme že se to ještě nakonec podaří,“ prohlásil starosta s tím, že
by chtěl mít jasno do 23. května, aby si
uchoval i stávající provozovatele.
Sama obec na počátku minulého roku
jednala o možném odkupu od původního majitele, kterým byl pivovar Černá
Hora. Jenže tehdejší částky byly nad
možnosti obce, která má roční rozpočet
kolem 2,5 milionu korun. Následně
s epidemií koronaviru se plán celkem
pochopitelně ocitl na druhé koleji.
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s plochou střechou

antracitový
300 cm x 496 cm
S okapy a hrdly na okapovou rouru
4 nohy
Zatížení sněhem 100 kg/m2

21 490,Kärcher Vysokotlaký
čistič K 2

Mobilní a kompaktní
Na lehké znečištění
Vysokotlaká hadice 4 m

1 999,VYVÝŠENÉ ZÁHONY
různé druhy

OD 10.5. MARKET
OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST.

od

OBImarket
Brno Sokolova
622/1,51,
Brno
OBI
Opava, Hlučínská
747 05

1.390,www.obi.cz

4 7. května 2021

Česká republika

Mám skvělou tchyni. Málokdo totiž
porodí vnouče nejlepší kamarádce
Ze všeho špatného si Vendula Pizingerová snaží
vybrat to lepší. A že si za svůj život prošla několika
skutečně tvrdými zkouškami, které by většinu žen
položily na lopatky. Jenže ve věku, kdy ženy bilancují,
nastartovala novou, další kariéru – matky na plný
úvazek. „Dřív mě mnoho žen vnímalo jako tu, která
přežila smrt svého dítěte. Teď je to o novém životě
a to je pro mě hrozně pozitivní,“ říká zakladatelka
Nadačního fondu Kapka naděje.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Když se Vendule Pizingerové vloni na podzim narodil syn Josef, rázem
se z její dlouholeté přítelkyně Simony
stala tchyně. „Málokdo porodí své nejlepší kámošce vnouče,“ směje se Vendula, jejíž manžel je Simoniným synem.
Uvědomujete si, že jste se pro mnoho
žen stala vzorem v tom, že miminko si
vás může vybrat i v pozdějším věku?
Je to hezké, že moje těhotenství teď vnímají takhle. Dříve to bylo všechno
o tom, že jsem přežila smrt vlastního dítěte. Teď je to o novém životě a to je pro
mě hrozně pozitivní.
Je rozdíl mít dítě ve 24 a ve 48 letech?
Jsem matka. To je základ. Občas nevyspalá, občas unavená, a to jsem byla tehdy i dnes.
Co říká na mladšího bráchu váš patnáctiletý syn Jakub?
Jakub mladšího brášku bere úplně skvěle, občas ho i vykoupe, dokonce pochová a malej se na něj pořád směje. Cítí,
že je to brácha, má ho moc rád. Kuba je
teď v tomhle směru spokojený a vnímá
Pepíčka velmi pozitivně.

Vendula Pizingerová

A manžel?
Pepíček se narodil ve znamení Vah,
13. října, stejně jako manžel.
Tchyně dokonce říká, že když
ho pozoruje, tak je všechno
stejné. Nedávno jsme měli
oslavu tchyniných narozenin a všichni chodili a říkali, že Pepíček vypadá úplně jako manžel, když byl
malý.
Takže s tchyní máte
dobré vztahy?
Tchyně je jenom synonymum, je to moje nejlepší
kamarádka, přátelíme se
už 25 let a známe se tak
dobře, že nás už nic nepřekvapí. Myslím, že se shodneme i v názorech na výchovu a starost o miminko. Nemáme žádné rozpory. Hodně lidí na
tchyně nadává, ale já
nemůžu říct půl slova.
Ale smály jsme se, že
málokdo porodí své
nejlepší
kámošce
vnouče.
Jakou výchovu jste
měla vy?
Mí rodiče byli přísní.
Táta byl voják. Ale
obecně je dnešní vý-

Narodila se 18. února 1972 v Praze jako Václava Horová.
Po studiu na gymnáziu pracovala v reklamní agentuře.
■ V roce 1995 se provdala za hudebního skladatele Karla
Svobodu. Jejich dcera Klárka však po roce onemocněla těžkou
formou leukémie a ve svých čtyřech letech zemřela.
■ Následně založila Nadační fond Kapka naděje.
■ Posléze se Vendule a Karlovi narodil v roce 2005 narodil syn
Jakub, ovšem skladatel v lednu 2007 spáchal sebevraždu.
■ Následné manželství s podnikatelem Patrikem Aušem se
rozpadlo po třech letech v roce 2012, v roce 2015 se Vendula
vdala potřetí za o 16 let mladšího Josefa Pizingera a vloni
v říjnu se jim narodil syn Josef.
■
■

chova dětí volnější. Pevnou ruku nad Jakubem dnes doma drží můj manžel, chce,
aby doma pomáhal, aby pracoval, aby
chodil na brigády a vyrostl nám z něj slušnej kluk. A Kuba má k Pepovi respekt,
což jsem ráda. Na rozdíl ode mě, protože
ze mě si dělají doma všichni srandu.
V čem bylo vaše dětství jiné než to,
které prožívají dnešní děti?
Když mi bylo tolik, co je teď Jakubovi,
tak to jsem chodila na gympl a bylo nám

hej. Byla jiná doba, já jsem se cítila svobodně, i když komunismus teprve končil. Cítila jsem se dobře a nijak se mě to
nedotýkalo. Když se nad tím teď zamyslím, měli jsme jiné hodnoty. Víc jsme si
vážili úplně obyčejných věcí. Na našem
gymplu byli profesoři, kteří podepsali
Chartu 77, tak to tam bylo takové hlídanější, ale tehdy jsem to neřešila.
Na co si vzpomenete, když se řekne
dětství?
Měla jsem pokojíček polepený mými
tehdejšími idoly Modern Talking a skupinou Bros. Kšeftovali jsme s plakáty
z Bravíčka a prodávali je za deset korun.
To byly tehdy velké peníze! Sbírala
jsem céčka, hráli jsme s nimi čáru o fosforová céčka… Sledovala jsem Nemocnici na kraji města, Malý pitaval z velkého města, seriál My všichni školou povinní, Sandokana a Dva roky prázdnin. Nosila jsem trička z „matějské“ se svými idoly a čelenku se
dvěma větrníky. Dnes se
tomu musím smát, ale
bylo to fajn dětství.

FOTO | DAN MATERNA, MAFRA
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Cvičení a také trocha adrenalinu patří
k životu Venduly Pizingerové a jejího
manžela Josefa, za nějž se provdala
v roce 2015.
S Nadačním fondem Kapka naděje je
Vendula spojená přes dvě desetiletí.
Pomohla tak mnoha vážně nemocným
dětem.
FOTO | ARCHIV MAFRA
Dnes se dětství odehrává spíše na
sociálních sítích, ale vy jste tam
také aktivní, že?
Moje „publikum“ čítá 111 tisíc lidí, což
je slušné, řekla bych. Pro mě je ale Instagram hra. A je legrační, že čím větší
blbost tam napíšu, tak tím rychleji se to
někde v médiích objeví. Jako když mi
Pepíček omylem zmáčkl telefon a vyfotila jsem tak manžela trošku neoblečeného. Ale chápu to, zvláště teď v době,
kdy se nic pořádného neděje, tak to vyplníme my…
Váš manžel je aktivní sportovec, držíte s ním krok?
Cvičím už měsíc třikrát týdně, ale sama,
abych se zase dostala na léto do kondice. Je to potřeba i proto, že se teď musím hodně ohýbat k malému, tak abych
měla pevný střed těla a nebolela mě
záda. Jedeme si s manželem každý to
svoje. On zase tvrdý sport, crossfit, to já
nemůžu, vybouchla by mi kolena.

Vendula na snímku z roku 2005 se svým tehdejším manželem skladatelem Karlem Svobodou a synem Jakubem. FOTO | NGUYEN PHUONG THAO

Před pár lety jste ale třeba slaňovala padesátimetrovou výškovou budovu v rámci jedné promo akce…
Já jsem ve svém životě musela snad stokrát najít odvahu a překonat spoustu
věcí, které by jiné položily. Takže tohle
jsem brala jen jako další výzvu, tentokrát sportovní, adrenalinovou. Navíc už
jsem měla průpravu ve slaňování od
manžela. Ale vždy je důležitý ten první
krok. Tak jako prakticky ve všem. Pak
už to jde samo.
Svůj první krok k nadaci Kapka naděje jste udělala už před dvaceti lety.
Jak se jí po těch letech daří?
Těší mě neustálá přízeň lidí, kteří
na Kapku přispívají. Měli jsme teď
úspěšný projekt v Bille s karafou a skleničkami, které vytvořila Eva Jiřičná.
Moc mi nyní pomáhá ředitel nadace Jan
Fischer, když jsem na mateřské a nemám toho času zas až tolik. Ale když
jde o děti, tak se snažím, naposledy

jsem byla dát dětské oblečky Nemocnici Na Bulovce. A těším se, až skončí
lockdown. Ekonomický dopad korony
bude určitě znát, tak za dva tři roky, tak
uvidíme, jak se nám dále povede.
Kdysi jste prohlásila, že v mladším
věku člověk dojde dál, když je drzý
a dravý. Myslíte si to stále?
Ano, to bych podepsala znovu. Ale
já už jsem méně drzá. Když jsem začínala, byla jsem určitě dravější. Teď mám
v nadaci Honzu, ten je zdravě dravý,
a já jsem ráda, že máme stále absolutní
shodu, co se týká společné práce a projektů.
Poslední rok jsme všichni žili v omezených podmínkách. Pro vás byl
ovšem velmi šťastný…
Ano, tenhle rok mi dal nový smysl života. Jakub už dospívá, a tak nám rok
2020 přinesl to nejkrásnější – miminko.
Myslím, že krásný rok měl hlavně můj

manžel, který tohle ještě nikdy nezažil.
Já teď nemám žádné tendence letět do
exotiky na dovolenou, máme rodinný
dům, kde společně žijeme a je nám fajn.
Spousta lidí je na tom hůř a já obdivuju,
jak to zvládají.
Je něco, co vás v téhle době štve?
Jediné, co mě pálí, je distanční výuka
mého staršího syna, protože jsem ho
dala na školu, kde měli mít hodně praxe, a to teď bohužel nemá. Tak doufám,
že teď ve druhém pololetí to trochu dožene. A mrzí mě, když má někdo blízký
horší průběh covidu a my potom máme
o něj strach. V naší rodině jsou už všichni starší naočkovaní, za což jsem moc
ráda, tak už jsou snad mimo nebezpečí.
Věřím, že v létě už se někam po Česku
podíváme. Když se nad tím zamyslím,
ta se vlastně stále cítím fajn a komfortně. Máme doma malé miminko, dva pejsky, držíme pospolu a prostě jsme šťastní!

Předaukční
výstava do 29. 5.
Aukce 30. 5. na Žofíně
+ online na Artslimit.com

www.galeriekodl.cz

Národní 7, Praha 1, tel. +420 602 117 440

Otakar kubín: kytice s měsíčky, olej na plátně, 30. léta 20. století, 92 × 73 cm
vyvolávací cena: 230 000 Kč, odhadní cena: 350 000 – 500 000 Kč
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Nemocnice Na Františku, Praha 1
přijme:
•
•
•
•
•

SESTRA se specializovanou způsobilostí ARIP
SESTRA se specializovanou způsobilostí INOPS
VŠEOBECNÁ NEBO PRAKTICKÁ SESTRA – odd. Rehabilitace, Interna, MOJIP
ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ – odd. Urgentní příjem, MOJIP
LÉKAŘ SPECIALISTA v oboru ARO, RDG, RHB, Neurologie

NABÍZÍME:

• velmi dobré platové podmínky
• pro mimopražské ubytovna,
popř. služební byt v Praze 1
• parkování v areálu nemocnice
• příjemné kulturně-historické prostředí
v centru Prahy
• práce v akreditovaném zdravotnickém
zařízení s moderními přístroji
• kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč

• výhody z kolektivní smlouvy (23 hodin volna
nad rámec dovolené navíc, penzijní připojištění, odměny k pracovnímu a životnímu výročí,
2x ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a dovolenou aj.)
• odborný i osobní růst, a další vzdělávání
(kurzy, specializace, semináře, e-learning,
odborné konference aj.)
• možnost uzavření pracovního poměru
i na zkrácený úvazek

KONTAKT:
Yvona Vlčková, tel: +420 222 801 370, e-mail: Yvona.Vlckova@nnfp.cz

www.nnfp.cz
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Když Praha povstala

Praha se v květnu 1945 stala jedním z posledních velkých bojišť druhé světové války
v Evropě. Na unikátních historických snímcích si připomeňte tehdejší události tak, jak
jsou popisovány v nové knize Češi proti Hitlerovi, kterou napsali historik Eduard Stehlík
a publicista Martin Brabec.

Text: Martin Brabec a Eduard Stehlík, foto z knihy Češi proti Hitlerovi

Znalost místa byla pro
úspěch povstání klíčová. Německé jednotky
mnohdy chaoticky se
pohybující ulicemi se
dostávaly do křížových
paleb vedených i z těch
nejzapadlejších uliček
či střech. Do bojů se
podle odhadů zapojilo
na 30 tisíc povstalců,
další tisíce Čechů jim
pomáhaly, stavěly barikády, poskytovaly první
pomoc.

V noci na 5. května se v Praze
začaly ozývat první výstřely,
dopoledne už povstání vypuklo
naplno. Protektorátní policie
i příslušníci vládního vojska se
přidávají na stranu povstalců.
Po půl jedné se ozývá ona známá rozhlasová výzva: „Voláme
českou policii, české četnictvo,
vládní vojsko, dostavte se ihned
do budovy Českého rozhlasu!
Esesáci nás chtějí vyvraždit!
Přijďte nám na pomoc!“

6. května se na stranu povstalců přidali vlasovci, tedy příslušníci Ruské osvobozenecké armády
(ROA), zformované ze sovětských válečných zajatců a bojující až do konce války na straně Němců. První jednotky ROA však na jihozápadním
okraji Prahy operovaly již v noci z 5. na 6. května. Nejtěžší boje čekaly vlasovce na Pankráci,
Vinohradech, Smíchově a Ruzyni. Jejich celkové
ztráty se pohybovaly mezi 300 až 400 muži.
Jistě nelze tvrdit, že vlasovci osvobodili Prahu,
ovšem je nezpochybnitelné, že jejich pomoc povstalcům byla v klíčové fázi povstání mimořádně
důležitá. Na rozdíl od Pražanů měli totiž vlasovci
k dispozici těžké zbraně včetně tanků a děl.
V úterý 8. května
podepsal generál
Rudolf Toussaint
kapitulaci německých branných sil
na území Prahy.
Stalo se tak po pěti
hodinách složitých
jednání. Jednotky
wehrmachtu poté
začaly průchody
v barikádách opouštět hlavní město.

Symbolem pražského povstání se staly barikády. V hlavním městě jich
během několika málo desítek hodin vyrostlo na 1500. Měly se stát baštami odporu proti očekávanému náporu jednotek SS, které do Prahy povolal
poslední velitel zbraní SS v protektorátu generál Carl von Pückler-Burghauss. Tíha rozhodování ležela za povstání
na bedrech generála Karla Kutlvašra a velitele výsadku Platinum-Pewter kapitána Jaromíra Nechanského. Paradoxem dějin je, že generál Kutlvašr poté
strávil 12 let v komunistických věznicích, Jaromíra
Nechanského komunisti v červnu 1950 popravili.

ČEŠI PROTI HITLEROVI
Nad ránem 9. května 1945 dorazily
do Prahy jednotky
Rudé armády, které
se na několika místech střetly s jednotkami wehrmachtu a SS. Na Klárově
padl velitel tanku
č. 24 poručík Ivan
Grigorjevič Gončarenko.

Nová knížka Češi proti Hitlerovi
publicisty Martina Brabce a historika Eduarda Stehlíka, ze které
čerpá tato stránka, vyšla 3. května
v Nakladatelství Vyšehrad. Jde
o knižní rozhovor, jenž provází čtenáře tématem příprav Československa na obranu před nacisty, formování a působení domácího i zahraničního odboje nebo povstání v květnu 1945. Autoři
popisují málo známé okolnosti příprav a provedení atentátu
na Heydricha, rozebírají možnosti obrany osamoceného Československa v září 1938 či vzpomínají na mnohdy zapomenuté
hrdiny tehdejší dramatické doby. Publikace je doplněna více než
stovkou historických fotografií a desítkami stručných životopisů.
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Rekordy lidského těla
Jsou rekordy, za nimiž lidé cíleně jdou, trénují na ně a pak
přijde úspěch. Jsou ale i takové, které rozhodně neplánujete,
ale přesto je vytvoříte. Třeba proto, že uváznete v ledové vodě
nebo se vám narodí 10 dětí najednou.
Text: Josef Hora, foto: Wikipedia, Facebook

PŘEŽILI BEZ JÍDLA 123 DNÍ
I S 15 PROMILE ALKOHOLU

POROD V 74 LETECH
I BRAZILSKÁ DESATERČATA

Nejdéle bez potravy přežil Američan Charles Robert McNabb (na snímku), který v roce
2004 ve vězení hladověl 123 dní. Pil pouze vodu
a občas si dal trochu kávy. Když mu z rozkazu
soudu zavedli sondu, začal jíst sám. Mnohaletý
trest dostal za žhářství, kdy podpálil dům bývalé
manželky a vážně se popálila její dcera. Další
rekord je také z USA a týká se pití, tedy toho
nezdravého. Při kontrole jisté evidentně opilé
ženy naměřili policisté v Kalifornii 15 promile alkoholu v krvi. Českým rekordmanem je houbař
z Ostravska, který si před třemi lety zlomil v lese
kotník, po převozu do nemocnice mu naměřili
8,83 promile.

Nejstarší matka na světě pochází pravděpodobně z Indie. V roce
2019 se jí stala Erramatti Mangayamm, která ve svých 74 letech
porodila dvojčata. Děti předtím nikdy neměla, využila oplodnění
ve zkumavce, tedy kdy se vajíčko se spermií spojí mimo tělo a poté
se embryo vloží do dělohy. Porod proběhl císařským řezem. Nejvyšší doložený počet dětí během jediného porodu je deset. Desaterčata se narodila v roce 1946 v Brazílii, není ale známo, zda všichni
novorozenci přežili. Naopak se ví, že všech osm dětí narozených při
jednom porodu přežilo Američance Nadye Sulemanové. Šest kluků
a dvě holčičky se narodily koncem ledna 2009.

POD LEDEM TÉMĚŘ
ZMRZLA, NAMĚŘILI JÍ 13,7 °C
Nedobrovolnou rekordmankou, která
přežila silné podchlazení, je švédská
radioložka Anna Bågenholm. V roce
1999 měla poblíž města Narvik na lyžích
nehodu, při které spadla pod led, kde
ale nalezla vzduchovou kapsu. V ledové
vodě byla uvězněna 80 minut, kdy její
tělesná teplota klesla na 13,7 °C, což je
nejnižší hranice, kterou kdy člověk s náhodným podchlazením přežil. Po 40 minutách došlo k zástavě krevního oběhu.
Žena se probudila v nemocnici po deseti
dnech, ochrnutá od krku dolů, zotavovala
se dva měsíce na JIP a ještě 10 let poté
pociťovala následky na rukou a nohou
způsobené poraněním nervů.

NEJDELŠÍ JAZYK I 18 HODIN BEZ SPÁNKU
• Nejdelší jazyk je dvakrát delší než průměrný jazyk běžného člověka.
Pyšní se jím Kaliforňanka Chanel Tapper, od rtů ke špičce měří skoro
10 centimetrů. Žena tak dokáže pohodlně vylízat celý jogurt v kelímku.
• Rekord bez dechu pod vodou drží 54letý chorvatský potápěč Budimir
Buda Šobat, letos v březnu pod ní vydržel 24 minut a 33 vteřin.
• Rekord v nepřetržitém bdění drží Britka Maureen Weston. V roce 1977
vydržela nespat v kuse 18 dní a 17 hodin, stalo se tak během vytrvalostní
soutěže v houpání na houpacím křesle.
• Brit Steve Woodmore, bývalý prodavač elektroniky, je asi nejrychlejší
řečník světa, za jedinou minutu dokázal říct 637 slov.
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Prodáváte byt či dům?
Najděte si prověřeného makléře
ve vašem okrese.
Najdete ho na www.realitakroku.cz
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Géza Včelička: Komunista, který
Jedna z vůdčích tváří českého trampingu byl
spisovatel a cestovatel Géza Včelička. Od narození
trampa uplynulo právě dnes 120 let.
JOSEF HORA
ČR | První třetina divokého 20. století
zrodila mnohé. Rozšířil se automobilismus, ale třeba s rozvojem cigaret i rakovina plic, objevily se první biografy, přišla světová válka či rozpad rakouské
monarchie. V Československu se také
zrodil velký fenomén – tramping.
Módní vlna měla tisíce příznivců, kteří se s kytarou a „teletem“ na zádech vydávali za město, usedali k ohništím, kde
ve svitu měsíce mizela v táborové písni
a kouři nejen pravá jména trampů, ale i
všední starosti.
Říkali si pouze přezdívkami a pro
svou svobodomyslnost byli z počátku
nazýváni „divokými skauty“. Trampové skládali písně, básně, psali knihy, zakládali osady, s novým stoletím se zrodila subkultura, která funguje dodnes.
Tehdejší společnost trampy ale moc
nechápala. Měšťáci a politici je brzy začali potírat, vrcholem se stal tzv. Kubátův zákon, vyhláška zemského prezidenta Hugo Kubáta z 9. dubna 1931, kde se
nařizuje: „Zakazuje se společné táboření osob různého pohlaví v přírodě i ve
stanech, chatách a srubech (vyjímaje táboření rodinné), pobíhání v nedostatečném úboru koupacím mimo obvod vykázaných koupališť, zpívání popěvků obsahu nemravného.“
„Trampové tehdy zaplavili okolí Prahy i jiných měst. Oblečením i přespáváním v přírodě se odlišovali od turistů,
letních hostů a místních občanů, kteří jejich chování považovali za nepřístojné.
Kubátův zákon zakázal i společné táboření dvojic bez oddacího listu,“ vysvětluje tramp, kterému dnes mezi trampy a
kamarády přezdívají Gaučo.
Trampové začali brojit proti snahám
trampování zlikvidovat nebo alespoň
znechutit. Protesty zviditelnily osob-

nost českého i slovenského trampingu,
třicetiletého Gézu Včeličku.

Pokus o sebevraždu
Narodil se jako Antonín Eduard Včelička 7. května 1901 v chudinském židovském ghettu v centru Prahy. Když mu
byly čtyři roky, přestěhovala se rodina
– otec sklepník a číšník, matka pradlena, do tmavého podlouhlého příbytku
pražské hospody U zlatého tygra, později tolik oblíbené Bohumilem Hrabalem,
který ale přišel na svět, až když byl
Géza v pubertě a učil se na číšníka.
Drsná pražská chudoba chlapce vychovala, formovala a později jejím popisem fascinoval čtenáře.
Mladík z učení v pražských hospodách ale utíkal, stěžoval si, že ho bijí.
Jenže doma ho za to zbil otec, dotáhl
kluka zpátky do učení, kde ho zase tloukl kavárník. Nešťastný hoch se brzy pokusil o sebevraždu, z provazu mu na poslední chvíli pomohl jiný číšník. Mezitím se z bojů 1. světové války vrátil starší bratr Václav, brzy se ovšem nešťastnou náhodou utopil ve Vltavě.
Plnoletý Géza s prací v hospodě brzy
„seknul“ a začal dělat v továrně. Osmihodinové směny mu vyhovovaly, měl
čas na psaní, toulání i fotografie, začal
psát povídky i básně, tehdy ho také zlákala myšlenka komunismu.
„V továrně jsem počal díky stálému
styku s dělníky pořádně usměrňovat své
dosud anarchizující a rozhárané proletářské uvědomění,“ napsal.
„Lze pochopit, když mladý člověk
z velmi chudé rodiny uvěří ve 20. či
30. létech ideálům komunismu. Zdá se,
že stejně jako mnozí jiní byl i Včelička
poválečným vývojem státu a celé společnosti zklamán,“ vysvětluje tramp
Gaučo.

Na snímku nahoře
Géza Včelička na cestě
v Bulharsku v roce 1929.
Vlevo dole se svými rodiči
a starším bratrem Jaroslavem
v roce 1913.
Vpravo dole kresba portrétu
Gézy Včeličky na titulní straně
časopisu Pionýrská stezka.
FOTO | ARCHIV MAFRA, WIKIPEDIE
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bránil trampy
OD ČTVRTKA DO STŘEDY
6. 5. – 12. 5. 2021
V SOBOTU 8. 5. ZAVŘENO

SMETANA
NA VAŘENÍ
12 % tuku
200 g
Géza Včelička coby mladý dvaadvacetiletý jinoch s fotoaparátem a na druhém snímku v roce 1966 už jako zralý muž.
FOTO | ARCHIV MAFRA, WIKIPEDIE

Choroba plicní
Jenže v rozpuku mládí se na chlapcově
plicích usadila zlá choroba, tuberkulóza. Začal proto pěstovat sport, zejména
box, také musel na čtyři měsíce do sanatoria v Brdech.
Pro zlepšení zdraví se vydal na svou
první velkou cestu, vlakem, stopem i
pěšky do Tater a na Podkarpatskou Rus.
Také se odklonil od skautů a junáků,
o kterých říkal, že jsou příliš militarističtí. S partou založili v kokořínských lesích první osadu Sunshine a libovali si
v indiánech.
Jenže plicní neduh se zhoršoval.
Sedmadvacetiletý Géza, nemaje mnoho
peněz, protože je dal matce na živobytí,
vypravil se se dvěma kamarády k moři.
Dojeli a došli až do Bulharska a Turecka, peníze vydělávali hrou na kytaru.
Po návratu psal reportáže z cest, byl
znovu hospitalizován, aby se brzy zase
k moři vydal, tentokrát přes Francii až
do Tunisu a Alžíru. Když se vrátil do
Prahy, plicní choroba ustoupila.
Tehdy se mu ale v srdci usadila obrovská láska a touha k trampingu a cestování. Brzy ale začala platit Kubátova vyhláška, na což reagoval svoláváním protestů – na ten největší přišlo do pivovaru na pražských Vinohradech 15 tisíc
mladých lidí, následně je rozháněla policie. Kontroverzní vyhlášku se ale podařilo po pár letech zrušit.

Pravice a levice trampingu
Vypjatá doba politicky ovlivnila i trampy, část se jich přikláněla na levou stranu, část k pravici, kde se rodila další ikona – Bob Hurikán.
„Ten se od levice distancoval, ovšem
zase před válkou přispíval do českých
fašistických časopisů,“ říká Gaučo.
Větší část trampů se ale klonila k Včeličkovi a podporovali ho i komunisté v
politice, často ti, kteří po druhé světové
válce začali trampy likvidovat, což Vče-

lička těžce nesl a sehrál zde poměrně zajímavou roli, ale nepředbíhejme. Při příchodu nacistů se Géza coby spisovatel
dva roky schovával před gestapem, kvůli chorobě ale musel nastoupit léčbu,
poté mu německá policie několikrát prohledala byt a zabavila knihy.
Úspěch přišel rok po válce. Včelička
za své knihy sbíral ceny, texty se dramatizovaly pro divadla. Sympatie s nastupujícími komunisty po roce 1948 mu vynesly další ocenění, zfilmování části
jeho tvorby, ale i obrovské rozčarování
ze stalinismu 50. let, zejména když sledoval, jak se komunistické kádry snaží
likvidovat jeho milovaný tramping.
Přesto se rozhodl, že zůstane věrný
jak revoluci, tak trampským idejím.
Tramping přes pronásledování nezanikl
a s uvolňováním nabýval na síle.
Tehdy Včelička svolal v roce 1964 tiskovou konferenci, kde zdůraznil svou
příslušnost k hodnotám trampingu a
hnutí obhajoval. Příspěvky v tisku pak
zapůsobily jak na veřejnost, tak na politické kruhy.
„Včelička tak s velkou pravděpodobností přispěl k tolerantnějšímu přístupu
státních složek,“ podotýká historik Jan
Krško, který se věnuje historii trampingu. Spisovatel Géza Včelička zemřel
30. prosince 1966 v Praze.

100 g 4,95 Kč

ZMRZLINA MÍŠA
tvarohová,
mražená
55 ml
100 ml 16,18 Kč

9,90 58
23,90

8,90 50

%

17,90

INSTANTNÍ KÁVA NESCAFÉ
Classic, Crema | 200 g

%

100 g 39,95 Kč
v nabídce také bez kofeinu
100 g za 79,90 Kč

79,90
119,90�

33%

SALÁM POLIČAN
100 g vyrobeno
ze 128 g masa
500 g
100 g 13,98 Kč

BOŽKOV
Tradiční 35 % alk.,
Mandlový 30 % alk.,
Kávový 30 % alk.
0,5 l

69,90
97,90

28%

1 l 175,80 Kč

87,90
159,90�

BANÁNY
1 kg

45%

19,90
29,90

33%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Ve zdravém
těle zdravý zub

FOTO | SHUTTERSTOCK

Podle čínské medicíny mohou zuby odrážet
problémy také v jiných částech našeho těla.
Jejich zdraví můžete posílit i esenciálními oleji.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | O tom, že nemocné orgány v těle mohou nepříznivě působit na stav zubů, není
pochyb. Otázkou spíš je, do jaké míry
a jestli je to vždy platné. „Nemyslím si, že
se dá na zuby v tomto směru stoprocentně
spolehnout, avšak například při krevních
onemocněních je často pozorováno krvácení z dásní či popraskané ústní koutky.
U onemocnění trávicího traktu zase bývá
různě zbarvený povlak jazyka, vznikají
afty a signálem bývá i zápach z úst,“ vysvětluje zubní lékařka Jana Karbusická,
odborná garantka značky SPLAT.
Úzkou spojitost mezi vnitřními orgány
a zuby vidí zejména alternativní medicína.
„Čínská medicína třeba říká, že při vytržení zubu dochází zároveň k oslabení orgánu, který je k zubu přiřazen. Pokud je tedy
nutné zub pro jeho špatný stav vytrhnout,
měl by se pak člověk o to více zaměřit na
posílení příslušného orgánu – například
vhodnou stravou,“ vysvětluje zakladatelka
a instruktorka pražských Domů jógy Věra
Vojtěchová. Věříte-li tomu, že zuby skutečně dokážou signalizovat různá onemocnění, zpozorněte v případě, že vás začnou

trápit řezáky. Bolest řezáků horní a dolní
čelisti může naznačovat, že se v těle rozvíjí bakteriální zánět ledvin, močového měchýře či zánět středního ucha. Velmi specifické zuby jsou špičáky, které jsou hojně
spojené s očním systémem. Říká se jim
oční zuby, protože když rostou, bolest
může vystřelovat až do očí.
A podobných provázaností označuje
čínská medicína celou řadu. Jana Karbusická k tomu však dodává, že to neplatí
paušálně. „Bolavý či jinak nemocný zub
nemusí být vždy předzvěstí onemocnění
nebo špatného orgánu. Navíc to může fungovat i obráceně. Například při některých
kožních, očních či revmatologických one-

„

při bolestech zubů, zánětech a řadě dalších
potíží. Dají se používat preventivně a účinné jsou i v zubních pastách. Esenciální olej
z heřmánku je oblíbený především mezi
maminkami, které řeší prořezávající se
zoubky u svých nejmenších. „Extrakt má
protizánětlivé, zklidňující a léčivé účinky.

Kokosový olej je účinný bělicí prostředek
a zároveň chrup chrání před kazem.

mocněních se pátrá po ložiscích zánětu
v ústech, která by tyto nemoci mohla způsobit,“ upozorňuje.

Pomůžou i esenciální oleje
Při běžné péči můžete svým zubům prospět i používání esenciálních olejů. Jsou
účinné proti virům a bakteriím, pomáhají

Stačí trochou heřmánkového oleje potírat
dítěti čelist,“ popisuje Karbusická.
Kokosový olej je účinný bělicí prostředek a zároveň chrup chrání před zubním kazem, protože ničí škodlivé bakterie v ústech. Olejem můžete i jemně masírovat dásně. Je-li kokosový olej součástí přírodní zubní pasty, pomáhá zklidňovat dásně a dodává pastě jedinečnou chuť. Při pravidelném

používání může dojít i k částečnému vybělení chrupu. Výsledek sice nejde srovnat s profesionálním bělením zubů, je však patrný.
Hřebíčkový olej je zase skvělým pomocníkem v případě, že vás trápí nevábný dech
způsobený mikroby v ústech, mátový ničí
bacily, působí proti zánětu, chladí.
Ochranu zubům poskytuje také lékořice.
Nutno však podotknout, že účinné jsou pouze extrakty, ať už v čisté formě nebo jako
součást zubních past. „V žádném případě
nedoporučuji konzumaci bonbonů a dalších
sladkostí, byť by obsahovaly lékořici. Jsou
totiž nasycené cukrem, jehož nadbytek
zubům i tělu škodí. Pokud však zvolíte kvalitní zubní pastu obsahující extrakt z lékořice a budete si zuby pravidelně a správně čistit, můžete tím zabránit tvorbě zubního
kazu. Lékořicový extrakt má totiž přirozeně
silné antibakteriální a protizánětlivé účinky,“ vysvětluje Karbusická. (re, mb, dk)

7 cviků, díky nimž při home office „neztuhnete“
ČR | Průměrný Čech prosedí více
než 8,5 hodiny denně. Mnoho lidí
navíc už měsíce pracuje z domova, čímž přichází i o pohyb spojený s pěší cestou do práce, na oběd
či schůzky. Naše těla na věčné sezení přitom vůbec nejsou nastavena. „Zkuste si ideálně každou hodinu, nebo jen párkrát za den, vyzkoušet bleskovou sérii cvičení,
kterou v pohodě zvládnete na jednom metru čtverečním,“ říká Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, jež připravila cviky, které
zvládnete za pár minut a efekt je přitom obrovský.

Správně seďte
Naučte se sedět s rovnými zády, a pokud to vaše oblečení
dovolí, tak s nohama mírně od sebe zhruba na šířku pánve. Hlavu vytáhněte vzhůru, jako by vás někdo tahal
za pomyslný drátek procházející páteří až do hlavy. Zpevněte břišní stěnu, ramena stáhněte dolů. Zhluboka se nadechněte a pak nechte s výdechem stéct všechny starosti
po ramenou dolů a pryč z těla.

Uvolněte záda
Svoji židli si mírně odsuňte od pracovního stolu a přes rovná záda se pomalu předkloňte. Rukama byste měli dosáhnout na zem, nohy si můžete mírně rozkročit. V této poloze zůstaňte na několik nádechů a výdechů. S dechem si pohrajte. Zkuste se nadechnout do hrudníku, do beder. S každým dalším výdechem se předklon trochu prohloubí. Pomalu, kulatě, obratel po obratli se vraťte zpátky do sedu.

těla. S výdechem ukloňte hlavu na jednu stranu a klidně prodýchejte 3 nádechy a výdechy. Opakujte na druhou stranu.

Další hluboký předklon
V mírném stoji rozkročném (chodidla jsou od sebe zhruba
na šířku pánve) se pomalu předkloňte. Pokrčte si kolena,
hlavu i paže nechte volně viset. Prodýchejte 3 hluboké nádechy a výdechy a pomalu, obratel po obratli, se narovnejte.

Podívejte se za sebe

Uvolněte ramena

V sedu s rovnými zády se přetočte na jednu i na druhou stranu. Rotace probíhá v oblasti beder tak, že se jednou paží
chytíte za opěradlo židle a druhou za sedadlo. S výdechem
a hlavou vytaženou vzhůru se podívejte co nejvíc za sebe.
Zůstaňte 3 nádechy a výdechy a s posledním výdechem se
vraťte zpátky do úvodní pozice. Opakujte na druhou stranu.

Ve stoji si krouživým pohybem směrem vpřed a s nádechem vytáhněte ramena k uším a pokračováním stejného
krouživého pohybu vzad s výdechem stáhněte ramena dozadu a dolů. Opakujte třikrát.

Protáhněte si horní část zad

Pokud je kolem vás vhodné prostředí, tedy ideálně za
vámi zeď, zkuste se postavit za židli, dát obě paže na její
opěradlo a v rovném předklonu trupu zatlačit pánví dozadu. Případně si udělejte malý krok vzad a cvik zopakujte.
Skvěle si protáhnete záda i paže.
(re)

Ve stoji si dejte chodidla mírně od sebe, vytáhněte hlavu z ramen stažených dolů. Paže visí volně podél těla, nebo si jednu paži můžete dát v bok a druhou stahovat šikmo dolů od

Komplexní protažení

propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE CZ

ZAJIŠTĚNÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1 %

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 4,1 % po celou
dobu investice

ROČNÍ
ÚROK

Dvouleté dluhopisy
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice
do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun.
Investiční strategií e-Finance je investovat prostředky získané
z dluhopisů do nákupu a výstavby rezidenčních a komerčních
nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky. Portfolio
investic najdete na www.e-finance.eu.
Dluhopisy jsou zajištěné zástavním právem na celém exkluzivním
areálu zámku Račice čítající pozemky o výměře přes 50 000 m2,
nemovitosti a samotný zámek Račice.

Zastavovaný areál zámku Račice v rámci dluhopisového programu e-Finance CZ v celkové
hodnotě uveřejněné na adrese www.e-ﬁnance.eu/zajistene-dluhopisy.

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET
Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení
(EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení
vhodnosti investování do těchto cenných papírů. • Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální
rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ
ROZVOZ ZDARMA BRNO A OKOLÍ DO 25 KM

Objednávejte na: www.eﬁshop.cz,  515 555 565, jidlo@eﬁshop.cz
Vakuované hotové jídlo s trvanlivostí 7 dní
nebo zavařené jídlo s trvanlivostí 3 měsíce
si můžete objednat od kuchařů restaurací
a hotelů skupiny e-Finance, a.s.

VÝDEJNÍ MÍSTA V BRNĚ:
• eFi Hotel, Bratislavská 52, Brno
• EFI Pivovar, nám. 28. října 23
• Restaurant TEFITI, Zelný trh 4

HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ

na smetaně, karlovarský knedlík

ŠPANĚLSKÝ PTÁČEK

s klobásou, okurkou, slaninou, cibulí
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Bez roušek na dva metry, lázně
i pro očkované, volně do krámu
Od pondělí 10. května mají být otevřeny veškeré
maloobchodní prodejny, nehledě na počty
nakažených. Také bude možné za určitých podmínek
sundat venku roušky, očkování proti covidu-19
se má stát „vstupenkou do společnosti“.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Pro mnoho obchodníků i zákazníků se blíží magické datum 10. květen.
Otevírají se totiž obchody a přestává platit nutnost nosit venku roušky. Samozřejmě za určitých podmínek.
Zvládání epidemie koronaviru je na
dobré cestě, ale měli bychom zůstat opatrní. „Musíme jít postupně a být obezřetní, jde to strašně pomalu. Stále jsou tu tisíce nakažených. Nemůžeme si teď říct,
že jsme z toho venku,“ varoval před nezřízeným optimismem premiér Andrej
Babiš. „Děti už konečně musíme dostat
do školy. Problém je, že v pondělí pouštíme obchody, pustili jsme služby a děti
stále mají omezení,“ uvedl. Co nás tedy
po neděli čeká?

Bez ochrany úst jen někde
Nejdříve roušky a respirátory. Zatímco
ještě o víkendu 8. a 9. května zůstává povinnost nosit je venku v zastavěném území měst a obcí, od následujícího pondělí je lidé ve městech a obcích mohou
venku odložit, ale jen tam, kde jsou o sa-

motě, respektive kde je možnost dodržet od další osoby či osob dvoumetrový
odstup. „Když jste ve volném prostoru
a nejsou kolem v blízkosti jiní lidé, tak
nemusíte nosit ochranu úst, když ale třeba přijdete na zastávku tramvaje nebo
autobusu a je tam víc lidí, tak si roušku
nasadíte,“ oznámil ministr zdravotnictví Petr Arenberger s tím, že pokud jsou
společně sami venku členové jedné domácnosti, roušku nosit nemusí. Ministr
dodal, že začne platit podobná praxe
jako loni na podzim.

Pro zlato i do pálenice
Další velkou změnou platnou již od
10. května je otevření dalších obchodů
a prodejen. Už minulé pondělí se otevřely kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masážní salony či úprava a stříhání zvířat a
další provozovny služeb spojené s péčí
o lidské či zvířecí tělo – podmínkou
vstupu je, že se zákazníci musí prokázat
některým z negativních testů na covid
nebo doložit, že již byli očkováni nebo
prodělali covid-19 v posledních devadesáti dnech. Tuto podmínku bude nutné
dodržet také v nově otevíraných obchodech, což bude zejména maloobchod.
„Mimo maloobchodů se 10. května
uvolňují rovněž řemeslné služby, půj-

Postupnými kroky. Česká republika se má začít pomalu vracet do normálního života. Podle premiéra je prioritou dostat děti do škol. Ale dojde i na brzké posezení s přáteli?
ILUSTRAČNÍ FOTO | MONIKA TOMÁŠKOVÁ
čovny, překladatelské služby, zprostředkování, provoz solárií, péče o děti, cestovní kanceláře, dražby, zastavárenská
činnost, vydavatelství, kopírovací práce, provoz lanovek, tetování a další,“ doplnil ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček. Dále se otevřou například
opravny obuvi a brašnářství, hodinářství a zlatnictví, opravny a prodejny hudebních nástrojů, sklenářství, svoji činnost obnoví fotografové, tlumočníci, autobazary, sportovní kurzy nebo dojde
i na pěstitelské pálení.

Očkovaní mají výhodu
Češi se mohou připravit i na další uvolnění. Například to, že do lázní budou
moci nově na léčebné pobyty jezdit nejen lidé po prodělaném covidu, ale také

První velký koncert

Od 1. června vakcína všem?

10. květen bude velkým
testem, ale i svátkem
pro Českou filharmonii.
Ta totiž letos slaví 125 let
od svého založení
a právě v pondělí zahraje
pod taktovkou
šéfdirigenta Semjona
Byčkova po dlouhé době
milovníkům vážné hudby. Dvořákova síň pražského
Rudolfina se tak po mnoha měsících zaplní publikem, které
bude muset být testované platnými PCR testy. Koncert
pro 350 posluchačů zařadilo Ministerstvo kultury ČR mezi
pilotní projekty v rámci rozvolňování proticovidových
opatření. Koncert budou živě přenášet sociální sítě
Rudolfina a ČT art, moderování se ujme Marek Eben. Akce
je spojena i s pomocí, výtěžek bude proto věnován více
než dvěma desítkám rodin zaměstnanců sociálních služeb,
kteří na covid-19 v uplynulém roce zemřeli.

V Česku má alespoň jednu dávku očkování,
se kterým se začalo loni v prosinci, přes dva
miliony lidí, tedy asi čtvrtina populace starší
16 let. „Ve středu 5. května jsme otevřeli
registraci pro věkovou kategorii 50 až 54 let.
Těchto lidí podle naší evidence je 690 000.
Pokud to takhle půjde dál a dodávky budou
fungovat, můžeme de facto každý týden otvírat
další věkové kategorie po pěti letech. Doufám,
že nejpozději 1. června otevřeme věkovou
kategorii pro všechny," prohlásil ve svém
pravidelném videu na sociálních sítích premiér
Andrej Babiš. Tisíce seniorů se k očkování dosud
nepřihlásilo. Týká se to například 15 procent lidí
starších sedmdesáti let, což je asi 230 tisíc osob.
Co se týká občanů starších 80 let, tam dosud
není očkováno kolem 30 tisíc lidí. Část má z
očkování obavu, část prodělala covid, část čeká
na očkování u svých praktických lékařů.

lidé, kteří již byli očkovaní. Rozvolnění
platí i pro zahraniční cesty, a to už od
4. května. Pro cestovatele platí, že kdo
má alespoň čtrnáct dnů po druhé dávce
očkování, bude se moci vrátit z „červených“ a „oranžových“ zemí domů bez
testů či karantény.
Rovněž se začalo s návratem dětí do
škol. Do tříd se v pondělí 3. května vrátili žáci 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií v Královéhradeckém,
Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Libereckém, Pardubickém kraji a v
Praze – týden se učí ve škole, týden z domova. V těchto krajích se také už otevřely mateřské školky, ale i muzea, galerie a
památky. Od 10. května se otevřou školy
i v dalších krajích – v Ústeckém, Moravskoslezském, Olomouckém a v Jihomoravském. Zbývající mají následovat.

Podíl obyvatel očkovaných
(1 či 2 dávkami) ke 4. 5. 2021
1. Malta 52,81 %
2. Maďarsko 42,16 % (používá i ruský Sputnik a čínský
Sinopharm)
3. Finsko 30,65 %
4. Německo 28,04 %
5. Belgie 27,04 %
6. Rakousko 26,21 %
7. Španělsko 26,01 %
8. Litva 25,79 %
9. Estonsko 25,78 %
10. Švédsko 24,84 %
...
18. Česko 21,12 %

ILUSTRAČNÍ FOTO |
ARCHIV MAFRA
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Jednoduché
chřestové
chuťovky

prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
infektoložka

Chřest je plodinou nejen chutnou, ale také zdravou.
Snižuje hladinu cholesterolu, v těle zlepšuje látkovou
výměnu. A můžete si z něj připravit nejen notoricky
známou polévku, ale třeba i dobroty k televizi.
Chřest v těstíčku s limetkovou majonézou
Pro 4 osoby potřebujeme: 1 limetku, 2 velké
žloutky, 1 lžičku dijonské hořčice, 2 dcl oleje,
sůl, bílý pepř, hladkou mouku, 3 velká vejce,
strouhanku, olej na smažení.
Postup: Z limetky ostrouháme čtvrtku lžičky
kůry a vymačkáme z ní šťávu. Tyčovým mixérem
v nádobě rozšleháme žloutky, limetkovou kůru
a hořčici. Přidáme pár kapek limetkové šťávy.
Postupně přiléváme za stálého mixování tenkým
pramínkem olej a po částech asi jednu a půl až
dvě lžíce limetkové šťávy. Hustou vyšlehanou
majonézu dochutíme solí, mletým bílým pepřem
a znovu promixujeme. Hotovou majonézu odložíme do chladu. Chřest očistíme, omyjeme
a necháme okapat. Ještě vlhké stonky chřestu obalíme v hladké mouce promíchané se solí,
prošlehaných vejcích a prosáté strouhance. Osmažíme v rozehřáté vrstvě oleje dozlatova
a podáváme s limetkovou majonézou.

Chřestový karamelizovaný krém
Na 4 až 6 porcí potřebujeme: 400 ml smetany ke šlehání, 100 ml plnotučného mléka,
2 velká vejce, 2 žloutky, sůl, pepř, 80 g strouhaného pecorina, 4 tenké stonky zeleného
chřestu, 1 lžičku třtinového cukru.
Postup: V ohnivzdorné misce prošleháme smetanu, mléko, vejce, žloutky, ochutíme solí
a pepřem. Misku umístíme na rendlík s mírně vroucí vodou a za stálého míchání metličkou
necháme prohřívat asi 15 minut. Směs by měla zhoustnout, ale neměla by se vařit, aby se
vejce nesrazila. Misku sejmeme, necháme trochu zchladnout a vmícháme sýr. Chřest
očistíme a pokrájíme na menší špalíky. Ty rozdělíme do misek, zalijeme smetanovou směsí,
odložíme do chladu. V troubě rozehřejeme gril, misky vyjmeme z chladničky, posypeme
cukrem a dáme do trouby zapéct pod gril asi na dvě až tři minuty.

Slaný chřestový chlebíček
Na jeden chlebíček: 200 g tenčích stonků
zeleného chřestu, sůl, 220 g hladké mouky,
2 lžičky prášku do pečiva, 4 lžíce strouhaného
parmazánu, 1/2 lžičky sušeného tymiánu,
3 velká vejce, 100 ml plnotučného mléka,
6 lžic rozpuštěného másla nebo oleje,
100 g plátků vepřové šunky od kosti.
Postup: Troubu předehřejeme na 190 °C, formu
na chlebíček vyložíme pečicím papírem.
Očištěné stonky chřestu povaříme v osolené
vodě dvě minuty, pak je vyjmeme a zchladíme
ve studené vodě. Necháme je okapat na sítu.
V míse promícháme mouku s práškem do
pečiva, parmazánem, solí a sušeným tymiánem.
Přilijeme vejce prošlehaná s mlékem, rozpuštěné
máslo a rozšleháme na hladké těsto. Vmícháme pokrájenou šunku. Do formy přesuneme
polovinu těsta, poklademe je částí chřestu, překryjeme zbytkem těsta a poklademe zbylým
chřestem, který zatlačíme do těsta. Pečeme ve vyhřáté troubě asi 35 až 40 minut.
Zdroj: Ilona Smetanová, ONA DNES

UDĚLEJME
TEČKU
ZA KORONAVIREM
Očkování je šance vrátit se k normálnímu životu.
Zjistěte více na ceskoockuje.cz
nebo na lince 1221.
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„Tvrdohlavá“ Helena i na vinylu
Podzimní novinkové
album nestárnoucí Heleny
Vondráčkové Tvrdohlavá
nyní vyšlo nově i jako
vinylová dvoudeska.
Nechybí ani bonus
v podobě filmové písně.

ČR | Po intimním šansonově laděném
albu Dávno vím svý přišla Helena Vondráčková vloni na podzim s energicky
a živě znějící deskou Tvrdohlavá. „Paradoxně díky koronaviru je tohle album
vypiplané, měli jsme na jeho přípravu
dost času,“ pochvalovala si tehdy zpěvačka, která před několika dny vydala
tuto desku také na dvojvinylu.
Celkem čtrnáct skladeb plus bonusová píseň z českého filmu Ženská pomsta

vznikaly pod producentským dohledem
hudebníka a skladatele Karla Maříka
a básníka Josefa Peterky.
„Doba, kdy dojde k možnosti se potkat s mými fanoušky na koncertě je zatím v nedohlednu. Proto jsem ráda, že se
povedlo připravit toto vinylové dvojalbum. Posluchači si tak budou moci
v nové zvukové podobě vychutnat skvělé texty o vztazích, životních momentech, o mých přáních, snech, touhách

a vzpomínkách,“ láká posluchače Helena Vondráčková.
K dalším autorům a textařům, které zpěvačka přizvala ke spolupráci, patří známé hudební osobnosti jako Tomáš Belko, Jan Krůta, Václav Noid Bárta, Gabriela Osvaldová, Vašo Patejdl,
Ondřej Soukup, Petr Šiška či Lešek
Wronka.

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 37 %
SELVO 3500

58 290 Kč

36 990 Kč
Dojezd 48 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA

FOTO | LENKA HATAŠOVÁ

Při tolika různých skladatelích a textařích vyvstává otázka, zda výsledná deska není pro zpěvačku příliš nesourodá.
„To byl právě úkol Káji Maříka, aby se
to nestalo a aby deska držela pohromadě, což se myslím podařilo. Pracovala
jsem s ním poprvé, ale okamžitě jsme si
sedli jak po hudební, tak i lidské stránce,“ ujistila Vondráčková v rozhovoru
pro portál iDNES.cz.
(re)

KRÁTCE

2 nezávislé brzdy
Výkon 500 W (1000 W)

Hity kapely Queen zazní
i v podání orchestru

Nový výrobek
10x delší životnost baterie
e
za příplatek
Brno - Černovice

Přerov

Gardentech - Jaroslav Toninger,
Mírová 15,
tel.: 548 531 294

KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14,
tel.:581 737 028 - 029

Boskovice

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

TLAMKA s.r.o., Chrudichromská 1b,
tel.: 516 456 297, 777 064 225

Konice

Další nejbližší prodejny: Zlín

2x, Olomouc 2x,
Třebíč, Znojmo a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

ČR | Velkolepá show spojující v největších hitech ikonické skupiny Queen symfonický orchestr s rockovou skupinou
míří do Česka. Queen Symphonic uvidíte
v pražské Tipsport aréně 26. listopadu.
S koncertním představením Queen Symphonic přijedou nejlepší zpěváci originálního muzikálu We Will Rock You, uváděného na slavném londýnském West Endu.
Unikátní show, která vznikla za přihlížení
a posvěcení samotného kytaristy Queen
Briana Maye, představí největší hity slavné skupiny. Tento jedinečný koncert viděly již miliony fanoušků po celém světě
v zemích jako jsou Japonsko, Francie,
Nový Zéland, Austrálie, Korea, Velká Británie, Itálie nebo Kanada. V samotném
Spojeném království má show za sebou
letní turné s více než třiceti zastávkami
pro 150 tisíc diváků. Legendární hity zazní v podání několika desítek hudebníků.
Vstupenky lze zakoupit na www.ticketportal.cz.
(iDNES.cz)

INZERCE

Pozvánka do světa

krasy
´ a pohody

Zatočte s ekzémem,
ne s pokožkou!

Ekzém, kortikoidy, ekzém, kortikoidy… Nekonečný kolotoč,
který zná každý atopik. Řešení, jak z kola ven, je přitom snadné.
Místo kortikoidům stačí věřit přírodě.
Kortikoidy jsou synteticky vyráběné steroidní hormony se schopností potlačovat imunitní reakci pokožky na alergeny – zánět. Jejich
výhodou je rychlé zmírnění svědění, začervenání i pnutí pokožky.
Daní za tuto úlevu jsou však nežádoucí vedlejší účinky a často
opětovný návrat problému po jejich vysazení. Zkuste raději unikátní
přírodní Exema zklidňující krém bez vedlejších účinků. Díky složení
se sníženým pH, konopným olejem, bambuckým máslem a kyselinou mléčnou rychle zmírňuje svědění, pálení i zarudnutí pokožky
ů
a účinně ulevuje od akutních projevů
atopie. Exema zatočí s ekzémem, ne
s vaší pokožkou.

Konec unaveným očím!
Jsou vaše oči stále častěji unavené od televize, monitoru počítače
či ostrého slunce? Pak je vhodné začít doplňovat potřebné látky,
které jsou důležité pro jejich správnou funkci.
Dejte sbohem unaveným očím s Ocutein® Brillant Lutein 25 mg.
Doplňkem stravy z prémiové řady Da Vinci Academia s nejvyšším
množstvím luteinu* a vitaminem A pro maximální a dlouhodobý
účinek. Jako jediný obsahuje také fosfatidylcholin a další účinné látky. Například zinek přispívající k udržení normálního zraku a selen
a měď, které přispívají k ochraně
raně buněk před oxidačním poškozením. Žádejte ve svých lékárnách.
ách.
ách

*Z produktů řady Ocutein®.

Nyní dárek pro vás: Oční kapky
OCUTEIN® SENSITIVE PLUS zdarma
rma

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

AU? AU-MEDIC!

Dlouhodobá úleva od bolesti

Odložte ššpatnou náladu
á
Trápí vás již delší dobu špatná nálada a bojujete neúspěšně
se stresem? Nedovolte, aby starosti a stres pronikly do vašeho
života a rychle uklidněte svůj nervový systém.
Zvolte účinný a nenávykový přípravek pro lepší náladu De-press.
Ten obsahuje unikátní kombinaci bylin v čele s kozlíkem lékařským
pro lepší vyrovnání se stresem a meduňkou přispívající k celkovému
uvolnění a pozitivní náladě. Vzácný šafrán tyto účinky synergicky
posiluje, urychluje jejich nástup a pomáhá tak udržovat
dobrou náladu. Součástí doplňku stravy z lékárny je také
y
ka LL-tryptofanu
tryptofanu
yp
(zdroje tzv. hormonu štěstí),
vysoká
dávka
É
vitami
in B6 a hořčík pro sníže
ení únavy a vyčerpání.
vitamin
snížení
ŠPATNDĚ

STOP

Bolest pohybového aparátu dokáže zcela ochromit život. Řešení
v podobě tablet však není nejvhodnější. Pilulka uleví pouze
na několik hodin a účinná látka přitom zatěžuje organizmus.
Zvolte raději finsko-švédský vynález AU-MEDIC blokátor bolesti.
Malé náplasti (tzv. crystal tapy) obsahují mikrokrystaly křemíku,
které vlivem vědecky ověřeného piezoelektrického jevu přerušují
přenos bolestivého signálu nervovým systémem do mozku. Tím
dochází k blokování pocitu bolesti. Každý tape zajistí úlevu od bolesti až na 1 týden. Zcela bezpečně a bez vedlejších účinků. Pro více
ww.aumedic.cz.
informací navštivte svou lékárnu nebo www.aumedic.cz.
AU-MEDIC blokátor bolesti doporučuje
svým zákazníkům jako úlevu od bolesti
92 % odborného lékárenského personálu.*

NÁLA

*Na základě recenzí získaných z lékáren
po vyzkoušení zdravotnického prostředku AU-MEDIC.
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Léto snad opět bude i pod stany
Dětské letní tábory by
i tento rok měly dostat
od hygieniků zelenou.
Zájem o ně je už nyní
velký, účastníky zřejmě
čeká povinné testování.
ČR | Děti se těší a jejich rodiče si silně oddechnou. Letní tábory budou zřejmě
i tuto sezonu povoleny. Minulý týden
o tom informovala Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) po setkání s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou. Jaké však budou konkrétní podmínky, to se teprve
bude ladit a navíc se nesmí zhoršit epidemická situace.
Podmínky budou vycházet hlavně z loňských pravidel a téměř jistě bude pro
všechny účastníky povinný test na koronavirus, a to minimálně 72 hodin před odjezdem. Jak uvedl Ondřej Šejtka z ČRDM,
testovací kapacity by měly být dostatečné,
aby nápor zvládly. Totožný plán potvrdil
i ministr zdravotnictví Petr Arenberger.
„Dětské tábory budou mít režim srovnatelný s loňským rokem. Akorát to bude doplINZERCE

něno ještě o testování, protože to loni nebylo k dispozici v takovém rozsahu,“ uvedl ministr v rozhovoru pro iDNES.cz.

FOTO | ARCHIV MAFRA

Zájem? Často jako dřív
V to, že epidemická situace pořádání letních táborů dovolí, evidentně věří i rodiče
dětí. Už na konci března řada organizátorů nejoblíbenějších táborů hlásila zaplněnou kapacitu. U ostatních táborů je ale poznat, že přihlášky přibývají pomaleji než
obvykle.
„My letos zaznamenáváme o letní tábory enormní zájem. Mnoho rodičů ještě vyčkává, ale obávám se, že za chvíli může
být i pozdě. Spíše musíme hledat cesty, jak
rozšířit nabídku příměstských táborů, kde
už kapacita nestačí,“ uvedla již na konci
března ředitelka porubského Střediska volného času (SVČ) Korunka Jana Secová.
Když na svých webových stránkách spustilo nabídku letních táborů SVČ v Mostě, během dvou týdnů mělo téměř plno. Také
zde registrují větší zájem o ty příměstské.
V případě pobytových podle zástupkyně ředitelky Veroniky Bleyerové rodiče své dítě
přihlásí, ale často se rozhodují, zda to mají
také zaplatit. (re, Lidovky.cz, iDNES.cz)

První tábory organizoval junák A. B. Svojšík

Počátky historie pořádání táborů je v českých zemích spjato s organizací Junák a jejím
zakladatelem Antonínem Benjamínem Svojšíkem, jenž se inspiroval skautingem v Anglii,
kterou navštívil. První letní tábor Svojšík uspořádal roku 1912 v Orlovských lesích nedaleko
hradu Lipnice u Humpolce. O rok později už takto trávilo část léta 15 junáckých skupin.
■ Aby se tábornictví dostalo do širšího povědomí lidí, postavili skauti na konci září 1913
propagační tábor na Císařském ostrově v Královské oboře v Troji. I přes původní odpor
rodičů nechávat své děti trávit noci v přírodě se z letního táboření postupně stal
fenomén, který se drží už víc než století.
■

GRILOVÁNÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Rady pro skvělou grilovačku
Příprava grilovaných
jídel má svá specifika.
Zvláště jde-li o kuřecí
maso. To musí být
dostatečně propečené,
ale nikoliv vysušené.

Steak krvavý, nebo propečený?

Podle minut se u grilování orientovat nemůžete, protože každé maso se peče jinak. Nejlepší je do steaku šťouchnout a posoudit jeho měkkost. Porovnejte ho s
měkkostí svalu pod palcem své ruky, když se palcem dotýkáte jednotlivých prstů.
RARE: Spojte palec a ukazovák. Bříško pod palcem je tak měkké jako krvavý
steak. MEDIUM: Spojte palec a prostředníček. Teď máte měkkost středně propečeného steaku. WELL DONE: Spojte palec a malíček. To je nejtužší stupeň.
Rychle ho sundejte, nebo se přesuší.
Zdroj: job (iDNES.cz)

Kuře „naplacato“ s chřestem podle Zdeňka Pohlreicha
Pokud jste přesvědčení, že celé kuře nelze jen tak ugrilovat položené na rozžhavené mřížce grilu,
šéfkuchař Zdeněk Pohlreich vás vyvede z omylu. Celý fígl spočívá v tom vědět, kde říznout a celé
kuře tak jednoduše zbavit kostí a převést do placaté formy. Jeho potření suchou grilovací směsí koření,
kterou si sami připravíte v hmoždíři, už je pak dílem okamžiku. A kuřátko může celé na gril. Spolu se
zeleným chřestem, který je ideální sezonní přílohou. Na bílý chřest v tomto případě zapomeňte, ten se
musí vařit. Postup: Očištěné kuře ostrým nožem jednoduše rozkrojíme u páteře a jakoby rozdělíme na
polovic, což dovolí, abychom ho krásně rozevřeli a dostali se „dovnitř“. Pak ho ostrým nožíkem zbavíme
většiny kostí. Pokud v něm nějaké kosti zůstanou, nevadí. Například stehýnka stačí podél kosti
naříznout a také jakoby rozevřít do plochy. Grilovací směs si sami připravíme v hmoždíři, ať se krásně
rozvoní. Smícháme v něm a nasucho podrtíme římský kmín, obyčejný kmín, kousek skořice, pár chilli
papriček, ideálně jalapeňos, trochu kayenského pepře, sůl a dva lístky bobkového listu, přidat můžeme
i sušený česnek. Touto směsí kuře z obou stran potřeme a můžeme ho položit – kůží dolů – na rozpálený gril. Přikryjeme a hlídáme, ať
neprošvihneme správný čas na jeho otočení. Během grilování ho také můžeme pokapat citronovou šťávou – získá na lehkosti i na chuti.
Suché nebude, protože až ho otočíme, tuk uvolněný zpod kůže bude protékat do masa.
Zdroj: Rozpal to, šéfe! (FTV Prima)
INZERCE

Jak správně grilovat kuřecí maso
• Vždy kupujte chlazenou
drůbež. Nejlepší jsou domácí,
bio, s kontrolovatelným
původem a francouzská kuřata.
• U většiny drůbeže (krůta,
kuře, perlička) platí, že musí
být upečená well done,
abychom zabránili možné nemoci salmonelózy.
Kachní prsa můžete grilovat na úpravu medium.
• Z kuřat jsou nejvhodnější na grilování stehna nebo
vrchní část stehen - paličky, pak křidélka a až nakonec
prsa. Proč prsa jako poslední? Je to libová část masa
a po ugrilování bývá sušší než stehna.
• Prsa nenaklepávejte, ale nechte je v celku.
• Maso solte až po ugrilování.
• Při grilování velkých kusů v celku používejte nepřímé
grilování, tedy že drůbež je uprostřed a okolo jsou uhlíky.
• Po ugrilování nechte maso 3 minuty odstát. Pokud je
drůbež grilovaná v celku, tak klidně 10 min. pod alobalem.
• Jak zjistit, jestli je maso upečené, když nemáte
teploměr? Zkuste v silnější části maso naříznout
ke kosti. Pokud z něj vytéká narůžovělá šťáva,
tak grilujte dál, pokud je šťáva čirá, je už hotovo.
Radek David, šéfkuchař

HUDEBNÍ IMPULSY

Češi chtějí kytary místo
hopsání, ukazují žebříčky rádií
JOSEF VLČEK

Ž

ebříčky nejhranějších nebo nejprodávanějších desek jsou důležitou
součástí dění kolem populární hudby. Existují jich desítky – hitparády jednotlivých obchodů, rozhlasových stanic, televizních pořadů nebo třeba jen fanouškovských klubů. Nad nimi všemi stojí žebříčky, které u nás už přes pětadvacet let vydává Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Mimo
jiné je každý týden zveřejňována také padesátka nejhranějších českých skladeb
v rádiích. Pojďme se podívat, jak si tu česká hudba právě stojí.
Dlouhodobě nejúspěšnější skladbou,
která se stále drží v českém žebříčku, je píseň Michala Hrůzy Pro Emu. Po 214 týdnech čili po více než čtyřech letech je stále
ještě v české padesátce – na 19. místě podle počtu přehrání v minulém týdnu.
Dokáže jí konkurovat jen jediná skladba, a to Na vodě od Xindla X s 211 týdny.
Co do množství jednotlivých písniček je
momentálně nejúspěšnější Marek Ztracený se čtyřmi hity, ale na záda mu dýchají
Mirai, Chinaski, Slza, Xindl X a Kryštof
se třemi skladbami.
Poslední ze jmenovaných má ale k dobru Gottovu labutí píseň Srdce nehasnou,
kterou napsal zpěvák kapely Kryštof Richard Krajčo. Navíc můžeme počítat
s tím, že do žebříčku brzy vpadne i nová

Dlouhodobě nejúspěšnějším songem
v žebříčku nejhranějších českých skladeb v rádiích je hit Michala Hrůzy
Pro Emu. Konkurovat mu dokáže jen píseň Na vodě od Xindla X.
FOTO | ARCHIV MAFRA

píseň Jednou jsem slíbil rapera Lipa,
ve které Krajčo hostuje.

Mladá garda nastupuje
Momentálně českým rádiím vládnou Mirai s písní I přes to všechno. Typický pop
rockový song s nesentimentálním milostným vyznáním má navíc tři a půl milionu
přehrání na YouTube, což je slušný domácí nadprůměr. U Mirai je zajímavé sledo-

vat, jak se stále více a více vzdalují od svého původního vzoru, kapely Kryštof, a vytvářejí si svůj vlastní originální styl.
Zatímco všude ve světě mizí kytarová
hudba na úkor tanečních hitů, u nás je to
naopak. České publikum je konzervativnější a dává přednost pop rocku s výrazným akcentem na text. Proto nepřekvapí,

že druhé místo žebříčku patří jesenické kapele O5 a Radeček a jejich písni Bra3, která je nejen oslavou vztahů mezi bratry, ale
samotného bratrství. O5 a Radeček dlouho na hit, který by vystřídal jejich písničku Vloupám se, čekali. A zdá se, že je to
tu. V hitparádě je deset týdnů a podle ohlasu v rádiích jak pro mladší, tak i prot starší
generaci posluchačů se zdá, že je to jeden
z největších kandidátů na žebříčkovou
dlouhověkost.
Největším skokanem nejen podle jména
je skupina Jelen, se skladbou Ještě jednu
noc. Skupina ji vybrala do rádií jako druhou
skladbu z právě vydaného alba Věci a sny.
Píseň s refrénem, který přímo volá po participování publika, je zvláštní tím, jak nečekaným způsobem zachycuje téma partnerské
nevěry očima toho třetího – svůdce.
A nejpodivnější jev současné české rozhlasové hitparády? Duety některého z rodičů s dítětem nejsou nic výjimečného. V historii populární hudby jich najdeme spoustu. Ale aby se v jednom žebříčku objevily
hned dva, to je opravdu vzácný jev. Vedle
proslulého duetu Karla Gotta a jeho dcery
Charlotte Elly Srdce nehasnou, jež je pevně usazeno v žebříčku už přes sto týdnů, se
na jedno z prvních míst dostala skladba Samotní nejsme nic. Zpívá ji Lenka Filipová
se svou dcerou Lenny. Ústřední píseň z televizního seriálu Kukačky navíc naznačuje, že Lenny by mohla častěji a s úspěchem
zpívat nejen anglicky, ale i v češtině.

INZERCE

S Rentou z nemovitosti
jsem se odrazila ode dna

Přemýšlíte, jak si udržet životní úroveň? Jste-li ve věku 60 plus
a bydlíte ve svém, tak pro Vás řešení existuje! Stejně jako pro mě.
Banka mi nepůjčila, děti peníze nemají, úspory jsem vyčerpala
a dům prodávat nechci. A přesto mám zase klidné spaní.
Pomohla mi zpětná hypotéka!
—
Jediný úvěr, který se nemusí průběžně splácet.

NECHTE SI SPOČÍTAT VÝŠI VAŠÍ RENTY:

www.rentaznemovitosti.cz |

233 321 850

INZERCE

TYTO JAHODNÍKY
ŠPLHAJÍ
K NEBI...
POUZE

39,- Kč
DNÍK

N JAHO

ZA JEDE

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

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

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

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

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

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

Takto velké jahody
6 měsíců na vašem stole.

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

Všechny vaše dezerty s jahodami s jedinečnou vůní.

Záruka 24 měsíců

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

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

e-mail*: ......................................................................................................................................................
(*nepovinné)
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CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z pořadu INTERVIEW

Krnáčová o rakovině:
Válčíte proti vetřelci
C

hemie vás srazí tak, že si přestanete uvědomovat, co je za den,
řekla o léčbě rakoviny prsu bývalá primátorka Prahy Adriana Krnáčová
v pořadu Interview televize CNN Prima
NEWS. Nemoc jí lékaři diagnostikovali
před rokem.
„Nejtěžší bylo, když jsem o rakovině
musela říct rodině. Nevěděla jsem, jak
na to budou reagovat. Také když jsem
postupně zjišťovala, co znamená chemoterapie,“ svěřila se Krnáčová, která v minulosti šéfovala i české pobočce
Transparency International.
I když před nemocí hodně běhala a
byla v kondici, během chemoterapie nemohla nic, protože byla vyčerpaná.
„Přestanete si uvědomovat, co je za
den, degradujete fyzicky. Jediné, co mě
drželo, bylo, že to nesmím vzdát v hlavě. Že se musím nastavit tak, aby to do-

padlo dobře,“ popsala Krnáčová v Interview na CNN Prima NEWS.
Když jí lékaři rakovinu diagnostikovali, nechtěla tomu věřit. „Ze začátku jsem
ani nemohla polykat, měla jsem strach,
cítila jsem se bezmocná,“ vyprávěla.
Nejvíc ji podporoval partner a rodina.
„Neříkali mi neboj, to bude dobrý, protože to nikdo z nás nevěděl. Ale snažili se
mi pomoct, dělali mi jídlo a jezdili jsme
na chalupu. Hrozně moc jsem četla,
abych si nepřipouštěla, že je to tak strašné,“ řekla Krnáčová s tím, že mentální
boj byl podstatnou částí léčby.
„Pak je lékař a vhodná léčba pro určitý druh karcinomu, ale vždy je to na
vás. Na tom, jakým způsobem se srovnáte s válkou, protože to je válka těla proti
vetřelci,“ upozornila. Léčba podle bývalé primátorky byla úspěšná, i když si konečný verdikt vyslechne až v červnu.

O své nemoci se Krnáčová dozvěděla
už během pandemie koronaviru. „Stejně jsem nemohla nikam chodit, protože
jsem prostě nemohla. Měla jsem co dělat, abych si došla na toaletu. Musela
jsem se rozhodovat, kolik kroků udělám, abych se nezadýchala,“ popsala s
tím, že postupně ale chodila na jednotlivé ultrazvuky a viděla, že nemoc postupně mizí. „Že se vetřelec zalekl.“
Krnáčová se nedávno nechala očkovat
proti covidu a s vakcínou se vypořádala
dobře. „U druhé dávky jsem měla lehce
zvýšenou teplotu a celý den jsem polehávala, ale další den už to bylo v pořádku,“
popsala s tím, že by očkování podstoupila, i kdyby neprodělala rakovinu.
Do politiky se Krnáčová vrátit nehodlá. Založila si poradenskou společnost a
chce dopsat druhý díl knihy Zpupnost,
který by měl vyjít na podzim.
(ri)

INZERCE

KAŽDÝ
TÝDEN
N OV É
VÝHRY!

PRÉMIOVÉ JARNÍ HOBBY
VYHRAJTE AŽ 20 SKVĚLÝCH CEN
Soutěžte na idnes.cz/premium

Adriana Krnáčová promluvila
o úspěšném boji s rakovinou.
Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života
můžete sledovat na CNN Prima
NEWS každý všední den v 17.30.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 8. května 2021
Nova

Prima

Prima cool

7.10 Looney Tunes: Úžasná show II (23) 7.35
Kačeří příběhy (17, 18) 8.25 Krok za krokem II
(2) 8.50 Tvoje tvář má známý hlas – Šampioni
11.30 Koření 12.25 Volejte Novu 13.00 Rady
ptáka Loskutáka 14.10 Utajený šéf III 15.30
Plán hry 17.35 Šest dní, sedm nocí 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Astro Boy II (1) 6.35 Psí život (5) 7.00
M.A.S.H (36) 7.30 Autosalon.tv 8.30
Cyklosalon.tv 9.05 Hudson a Rex II (11) 10.00
Máme rádi Česko 11.50 Vraždy podle Agathy
Christie (2) 14.10 Záhady Emmy Fieldingové:
Ztracená osada. Krimidrama (USA, 2017)
16.05 Hrátky s čertem. Pohádka (ČR, 1956).
Hrají J. Bek, E. Klepáčová, A. Vránová,
F. Smolík 17.55 Na houpačce 18.40 Eva testuje
18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40
Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME

5.15 Umění je cool 6.45 Pevnost Boyard 8.20
Pevnost Boyard (1) 10.40 Re-play 11.15 COOL
e-sport 11.45 Futurama III (40, 41) 12.45 Simpsonovi XXI (6, 7) 13.40 Simpsonovi XXI (8, 9)
14.40 Ten nejlepší 17.15 Futurama III (42, 43) 18.15
Simpsonovi XXII (11) 18.45 Simpsonovi XXII (12)
19.15 Simpsonovi XXII (13) 19.45 Simpsonovi XXII
(14) 20.15 Madagaskar 22.05 Útok z hlubin 0.10
Simpsonovi XXII (11) 0.40 Simpsonovi XXII (12)

20.05 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.15 Minišou Karla Šípa
Rozhovor na dva metry
s legendární herečkou paní
Jiřinou Bohdalovou
22.10 Televarieté 45 let
Zábavná přehlídka toho
nejlepšího, co za slavné éry
pořadu vzniklo
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.30 Rocco Schiavone
Jarní úklid. Detektivní seriál
(It., 2016)
1.10 Manéž Bolka Polívky
2.20 Zahrada je hra
2.45 Bydlení je hra
3.05 Sama doma
4.40 Pod pokličkou
5.00 Moravské choutky
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 7.00 Noviny 7.50 Policisté v akci

8.55 Policisté v akci 9.55 Nová zahrada 10.50 Na
chalupě 11.55 Nové bydlení 13.00 Dr. Dokonalý
(3/16) 13.55 První oddělení 14.25 Aféry 2 15.20
Dlouhá míle (1/6) 16.55 Nová zahrada 18.00
Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.20 Poručík Petr (6/6) 23.15 Dr.
Dokonalý (3/16) 0.05 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.05 Noviny 5.40 Krimi 6.05 Noviny
6.40 Policisté v akci 8.30 Rodinné záležitosti 9.55
Rodinné záležitosti 11.10 V sedmém nebi 13.15
Boj o Moskvu 1. – Agrese 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.15
Osvobozeni Prahy (2/2) 21.55 Okres na severu
(13/13) 23.05 Osvobozeni Prahy (2/2), historický
film (ČR/SR, 1975) 0.35 Aféry 2, seriál (SR, 2011)
PONDĚLÍ 5.10 Krimi 5.30 Noviny 6.05 Krimi

6.30 Noviny 7.00 Soudní síň 11.10 Policisté v akci
12.10 Pod povrchem (6) 13.10 Aféry 2 14.00
Soudní síň 15.05 Soudní síň 16.10 Soudní síň 17.10
Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Boj o Moskvu 1. – Agrese
23.55 Nový život II (29) 0.40 Pod povrchem (6)

SÉRUM PRAVDY

SCI-FI

INZERCE

ČT1
7.15 Honza a Růžová panenka 7.40 Kačenka
a zase ta strašidla 9.05 Pan Tau (7/33) 9.40
Gejzír 10.10 Dobrodružství Sherlocka Holmese
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Jak si
zasloužit princeznu 14.15 Perníkářka a Větrný
mládenec 14.50 Vyšší princip 16.35 Princ
a Večernice 18.00 Móda s Terezou Vu 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

HLASUJTE ONLINE
CSFILM.JOJ.CZ
20.20 Jurský svět: Zánik říše
Akční sci-fi film (USA, 2018)
22.35 Terminator Salvation
Akční film (USA, 2009)
0.45 Šest dní, sedm nocí
Romantická komedie (USA, 1998)
2.25 Castle na zabití VIII (12)
3.10 Volejte Novu
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2

ÚTERÝ 9.10 Soudní síň 11.15 Policisté v akci 12.15

Pod povrchem (7) 13.10 Nový život II (29) 14.10
Soudní síň 16.25 Soudní síň – cz 17.10 Policisté v akci
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Poručík Petr (6) 21.20 Rodinné záležitosti 22.40
Nový život II (30) 23.40 Nové bydlení

STŘEDA 9.10 Soudní síň – cz 10.05 Soudní síň

11.05 Policisté v akci 12.05 Pod povrchem (8) 13.05
Nový život II (30) 14.05 Soudní síň 17.15 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Okres na severu (13) 21.25 Dlouhá míle (2)
23.05 Nový život II (31) 0.10 Nové bydlení

ČTVRTEK 9.10 Soudní síň 11.10 Policisté v akci
12.05 Pod povrchem (9) 13.10 Nový život II (31) 14.10
Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.10 Policisté v akci
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Aféry 2 21.15 Rodinné záležitosti 22.30 Nový život II
(32) 23.30 Nové bydlení 0.05 Pod povrchem (9)
PÁTEK 9.10 Soudní síň – cz 10.05 Soudní síň

11.05 Policisté v akci 12.05 Pod povrchem (10) 13.10
Nový život II (32) 14.10 Soudní síň 17.20 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Boj o Moskvu 2. – Tajfun 23.55 Nové bydlení
0.25 Pod povrchem (10)

20.15 Einstein – Případy
nesnesitelného génia (1)
Kinetika. Komediální seriál
(ČR, 2020). Hrají V. Kotek,
A. Polívková, P. Zedníček,
E. Josefíková, J. Vondráček.
Režie V. Moravec
22.00 Polda III (5)
Samí zrádci. Krimiseriál
(ČR, 2018). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Kolesárová. Režie J. Fuit
23.15 Sicario 2: Soldado
Akční thriller (USA, 2018). Hrají
B. Del Toro, J. Brolin, J. Donovan,
C. Keenerová. Režie S. Sollima
1.45 Jump Street 22
Akční komedie (USA, 2014).
Hrají Ch. Tatum, J. Hill,
P. Stormare. Režie P. Lord
4.05 Útěk z dětství
Thriller (Kan., 2017). Hrají
E. Roseová, E. Tennantová

Relax
SOBOTA 7.25 Mariana, královna noci 9.20
Paní domu 9.50 Ostře sledovaný vlak 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní
hlídka 15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna
noci 18.55 Mariana, královna noci 19.55 Žena za
pultem 20.55 Esmeralda 21.55 Esmeralda 23.05
Top Relax 23.20 Luxus store
NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 7.00 Teleshopping 7.25

Mariana, královna noci 9.20 Krampovoloviny
10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Žena za pultem
15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55 Mariana,
královna noci 18.55 Mariana, královna noci 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.25 Mariana, královna noci 9.20

Krampovoloviny 10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
7.00 Dítě z Marsu 8.50 Dr. House V (14, 15) 10.35
Teleshopping 11.05 Kněz je poděs 12.50 Iron Man
2, akční film (USA, 2010) 15.05 Pocahontas,
animovaný film (USA, 1995) 16.30 Beethoven 4,
rodinná komedie (USA, 2001) 18.20 Dvě nevěsty
a jedna svatba, komedie (ČR, 2018) 20.00
Dunkerk, válečný film (VB/Fr./USA, 2017) 22.00
Uteč!, horor (USA/Jap., 2017) 0.00 Anthropoid,
válečný thriller (VB/ČR/USA/Fr., 2016)

Prima Max
6.05 Poslední loď IV (2, 3) 7.55 Letopisy Narnie:
Plavba Jitřního poutníka 10.15 Flynn Carsen:
Honba za Kopím osudu, dobrodružný film (USA,
2004) 12.15 Emma, romantická komedie (VB,
1996) 14.50 Vynálezce her, rodinný film
(Kan./It./Arg., 2014) 17.10 Nikdy neříkej nikdy,
akční film (VB/USA/N, 1983) 20.00 Památkáři,
dobrodružný film (USA, 2014) 22.25 Zběsilý únos,
thriller (USA, 2017) 0.20 Útok z hlubin

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci 19.55
Žena za pultem 20.55 Esmeralda 21.55 Esmeralda
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.50 Ostře sledovaný vlak 10.20

Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Žena za pultem
15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 358

neděle 9. května 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.15
16.00
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.05
21.39
21.40
23.20
0.05
1.30
2.10

Zajímavosti z regionů 6.30 Vyšší
princip 8.15 Úsměvy Jarmily Konečné
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O štěstí a kráse
Madla zpívá Evropě
Zlatí úhoři
Drama (ČR, 1979)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Boží mlýny (5/6)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Strach
Detektivní film (ČR, 1963)
Případy detektiva Murdocha XIII
Vražedný týden
Krimikomedie (ČR, 1970)
Na forbíně TM
Banánové rybičky

Nova
6.00 Zig a Sharko III
6.10 Tlapková patrola (19, 20)
7.10 Looney Tunes: Úžasná show II
(24)
7.35 Kačeří příběhy (19, 20)
8.25 Z pekla štěstí (2)
9.25 Sněhurka
10.40 Hon za svobodou
12.40 Kokosy v pralese
Komedie (USA, 1994)
14.35 Zítra vstanu a opařím se čajem
Sci-fi komedie (ČR, 1977)
16.25 Byl jednou jeden polda 2: Major
Maisner opět zasahuje!
Komedie (ČR, 1997)
17.55 Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Tvoje tvář má známý hlas –
Šampioni
23.00 Střepiny
23.30 Zítra vstanu a opařím se čajem
Sci-fi komedie (ČR, 1977)
1.20 Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)
3.00 Víkend
3.45 Sněhurka

6.05
6.30
6.55
8.00
9.10
9.45
10.30
11.00
11.55
12.50
13.15
13.55
14.15
14.40
16.40
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.30
1.25
3.45

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (2)
Psí život (6)
M.A.S.H (36, 37)
Druhá světová válka: Cena říše
(10)
Prima SVĚT
Rozpal to, šéfe!
Prima Mazlíček
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Libovky Pepy Libického
Rolničky, kam se podíváš
Rodinný film (USA, 1996)
Obecná škola
Komedie (ČR, 1991)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Bezva ženská na krku
Romantická komedie (ČR, 2016)
Královská aféra
V moci posedlosti
Thriller (Kan./USA, 1993)
Cyklosalon.tv

7.00 Planeta pokladů 8.45 Beethoven 4 11.05
Pocahontas 12.30 Dvě nevěsty a jedna svatba 14.10
Dunkerk 16.10 Alex a já, komedie (USA, 2018) 17.40
Zakázané ovoce, krimikomedie (USA, 1998) 20.00
Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder, sci-fi
film (USA, 1980) 22.30 Kajínek, krimifilm (ČR,
2010) 0.50 Terminator Salvation

Prima cool
5.05 Umění je cool 7.20 Pevnost Boyard (2) 9.50
Autosalon.tv 10.45 Cyklosalon.tv 11.20 Futurama III
(42, 43) 12.20 Simpsonovi XXI (10, 11) 13.15
Simpsonovi XXI (12, 13) 14.15 Casino Royale 17.15
Futurama III (44, 45) 18.15 Simpsonovi XXII (15)
18.45 Simpsonovi XXII (16) 19.15 Simpsonovi XXII
(17) 19.45 Simpsonovi XXII (18) 20.15 Transformers:
Pomsta poražených 23.20 Smrtící orchidej

Prima Max
6.15 Astro Boy (25) 6.45 Astro Boy II (1) 7.05
Poslední loď IV (4) 8.00 Podivuhodný případ
Benjamina Buttona 11.25 Hrátky s čertem 13.10
Vynálezce her 15.25 Let’s Dance 2, romantický film
(USA, 2008) 17.40 Památkáři, dobrodružný film
(USA, 2014) 20.00 Orel Eddie, komedie (VB, 2016)
22.15 Sicario 2: Soldado, akční thriller (USA, 2018)
0.35 Královská aféra

pondělí 10. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Dobrodružství
Sherlocka Holmese 9.55 168 hodin
10.35 AZ-kvíz 11.00 Minišou Karla Šípa

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Princ a Večernice
15.25 Zavolejte porodní sestřičky II (1/9)
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Rapl (9/13)
21.10 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
21.50 Chyťte doktora
Komedie (ČR, 2007)
23.25 Deset zastavení s mistry zábavy
0.20 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.30
19.30
20.20
21.15
22.15
23.10
0.55
1.35
2.20
3.10
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4050)
Specialisté (32)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (942)
Castle na zabití VIII (13)
Dr. House V (16, 17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4051)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (129)
Specialisté (33)
Námořní vyšetřovací služba XVI (15)
Dr. House V (16, 17)
Castle na zabití VIII (13)
Námořní vyšetřovací služba XVI (15)
Střepiny
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (942)

Prima
6.15
7.00
8.10
8.50
10.10
12.00
13.00
14.00
15.00
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.30
1.30
2.25

Astro Boy II (3)
Nový den
M.A.S.H (38)
Ohnivý kuře (5)
Danielle Steelová: Jednou za
život
Romantický film (USA, 1994)
Walker, Texas Ranger VIII (12)
Policie Hamburk II (1)
Policie Hamburk II (2)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(16)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (65)
Poklad z půdy
Policajt, nebo spratek (4)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(16)
Policie Hamburk II (1)

Nova Cinema
6.05 Sněhurka 7.15 Kněz je poděs 8.55 Dunkerk
11.25 Hon za svobodou 13.55 Star Wars: Epizoda V –
Impérium vrací úder 16.20 Zítra vstanu a opařím se
čajem 18.15 Dračí srdce 3: Čarodějova kletba 20.00
Šest dní, sedm nocí, romantická komedie (USA,
1998) 22.00 Naposledy spolu, drama (USA, 2017)
23.50 Andělé a démoni, thriller (USA, 2009)

Prima cool
8.05 Flash II (7, 8) 10.00 Hvězdná brána IV (5, 6)
11.55 Futurama III (44, 45) 12.55 Simpsonovi XXI
(14-17) 14.50 Hvězdná brána IV (7, 8) 16.45 Futurama
IV (46, 47) 17.45 Simpsonovi XXII (19-22) 19.45
Simpsonovi XXXII (16) 20.15 Partička 20.55 Nečum
na mě show 21.30 7 pádů Honzy Dědka 22.35 Cesty
k úspěchu 22.50 Teorie velkého třesku XII (12) 23.15
Re-play 23.50 Simpsonovi XXII (19-21)

Prima Max
6.10 Astro Boy II (2) 6.30 Poslední loď IV (3) 7.25
Poslední loď IV (4, 5) 9.15 Rolničky, kam se podíváš
11.10 Zákon přitažlivosti 13.10 Let’s Dance 215.00
Láska z románu, romantický film (USA, 2015) 16.50
Transformers: Pomsta poražených, akční film (USA,
2009) 20.00 Slečna slušňák, krimikomedie (USA,
2013) 22.25 Zákeřná pomluva, krimithriller (Fr.,
2014) 0.30 Orel Eddie, komedie (VB, 2016)

úterý 11. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky II (1/9) 10.15 Krabička 10.30
Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Lázně
14.55 Všechnopárty
15.40 Zavolejte porodní sestřičky II (2/9)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Strážmistr Topinka
21.00 Černí baroni (6/11)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Marta a Věra 2 (1, 2/8)
22.55 Komici na jedničku
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.30
19.30
20.20
21.30
22.40
23.40
1.25
2.10
3.05
3.50
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4051)
Specialisté (129)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (943)
Castle na zabití VIII (14)
Dr. House V (18, 19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4052)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Anatomie života (18)
Mise nový domov
Víkend
Dr. House V (18, 19)
Castle na zabití VIII (14)
Mise nový domov
Krok za krokem II (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (943)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.00
13.00
14.00
15.00
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.40
22.55
23.40
0.10
1.10
2.05
3.05

Astro Boy II (4)
Nový den
M.A.S.H (39)
Sestřičky (65)
Danielle Steelová: Palomino
Romantický film (USA, 1991)
Walker, Texas Ranger VIII (13)
Policie Hamburk II (3)
Policie Hamburk II (4)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(17)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (104)
7 pádů Honzy Dědka
Rozpal to, šéfe!
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(17)
Policie Hamburk II (3)
Policie Hamburk II (4)

Nova Cinema
5.45 Beethoven 4 7.25 Dr. House V (16) 8.20 Dr.
House V (17) 9.10 Dračí srdce 3: Čarodějova kletba
11.35 Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder
14.25 Kokosy v pralese 16.25 Dívka na koštěti 17.55
Plán hry 20.00 Jurský svět: Zánik říše, akční sci-fi
film (USA, 2018) 22.35 Život po životě, mysteriózní
drama (USA, 2010) 1.00 Naposledy spolu

Prima cool
5.10 Umění je cool 7.05 Top Gear speciál 8.35 Flash
II (8, 9) 10.25 Hvězdná brána IV (7, 8) 12.30
Futurama IV (46, 47) 13.20 Simpsonovi XXI (18-21)
15.10 Hvězdná brána IV (9, 10) 17.15 Futurama IV
(48, 49) 18.15 Simpsonovi XXIII (1-4) 20.15 Partička
XXL 21.45 Show Jana Krause 22.50 Vikingové VI
(13) 23.50 Nečum na mě show 0.20 Simpsonovi
XXIII (1) 0.50 Simpsonovi XXIII (2)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.45 Astro Boy II (3) 10.05
Poslední loď IV (5, 6) 11.55 Vynálezce her 14.20
Láska z románu 16.10 Záhady Emmy Fieldingové:
Ztracená osada, krimidrama (USA, 2017) 18.05
Sestřička z hor: Zlomené srdce, romantický film
(N, 2017) 20.00 Smrtonosná past, akční film (USA,
1988) 22.45 Carrie, horor (USA, 2013) 0.50
Zákeřná pomluva, krimithriller (Fr., 2014)

středa 12. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky II (2/9) 10.00 Úsměvy Petra
Schulhoffa 10.40 Strážmistr Topinka
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Strach
15.40 Zavolejte porodní sestřičky II
(3/9)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Panoptikum města pražského
(6/10)
21.10 Hercule Poirot XIII
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Neobyčejné životy
23.40 Případy detektiva Murdocha XIII
0.25 AZ-kvíz
0.50 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.30
19.30
20.20
21.35
22.50
23.45
1.30
2.10
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4052)
Anatomie života (18)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (944)
Castle na zabití VIII (15)
Dr. House V (20, 21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4053)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf III
Výměna manželek XI
Námořní vyšetřovací služba XVI
(16)
Dr. House V (20, 21)
Castle na zabití VIII (15)
Námořní vyšetřovací služba XVI
(16)
Co na to Češi

6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.00
13.00
15.00
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
22.50
0.30
1.05
2.00
3.00
3.55

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (5)
Nový den
M.A.S.H (40)
Slunečná (104)
Danielle Steelová:
Střípky vzpomínek
Romantický film (USA, 1996)
Walker, Texas Ranger VIII (14)
Policie Hamburk II (5, 6)
Námořní vyšetřovací služba XIII (18)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (66)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Einstein – Případy nesnesitelného
génia (1)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII (18)
Policie Hamburk II (5)
Policie Hamburk II (6)

6.45 Dr. House V (18, 19) 8.35 Alex a já 10.10
Teleshopping 10.40 Byl jednou jeden polda 2:
Major Maisner opět zasahuje! 12.20 Teleshopping
12.50 Plán hry 15.00 Jurský svět: Zánik říše 17.35
Vzkaz v láhvi 20.00 Šíleně bohatí Asiati 22.25 Mars
útočí!, parodie (USA, 1996) 0.20 Zakázané ovoce,
krimikomedie (USA, 1998)

Prima cool
7.05 To nejlepší z Top Gearu (1) 8.35 Flash II (9, 10)
10.25 Hvězdná brána IV (9, 10) 12.30 Futurama IV
(48, 49) 13.20 Simpsonovi XXI (22) 13.50 Simpsonovi
XXII (1, 2) 14.50 Simpsonovi XXI (23) 15.10 Hvězdná
brána IV (11, 12) 17.15 Futurama IV (50, 51) 18.15
Simpsonovi XXIII (5-8) 20.15 Autosalon.tv 21.15
Partička 22.00 Operace Kondor (3) 23.10 COOL
e-sport 23.40 Simpsonovi XXIII (5-7)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.40 Astro Boy II (4) 7.00
Poslední loď IV (6, 7) 8.50 Sestřička z hor: Zlomené
srdce 10.50 Emma 13.30 Hrátky s čertem 15.15
Mocnější než slova, rodinné drama (USA, 2013)
17.15 Smrtonosná past, akční film (USA, 1988)
20.00 Válka Roseových, komedie (USA, 1989)
22.25 Ostrovní přízraky, mysteriózní drama (USA,
2017) 0.35 Carrie, horor (USA, 2013)

čtvrtek 13. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky II (3/9) 10.00 Panoptikum
města pražského (6/10) 11.00
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Bohoušův syn
14.50 Profesionálové
15.40 Zavolejte porodní sestřičky II (4/9)
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Strážmistr Topinka
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Rocco Schiavone
0.35 AZ-kvíz
1.05 Banánové rybičky
1.45 Pod pokličkou

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.50
22.20
23.10
1.05
1.45
2.25
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4053)
Výměna manželek XI
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (945)
Castle na zabití VIII (16)
Dr. House V (22, 23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4054)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1021)
Život ve hvězdách
Námořní vyšetřovací služba XVI (17)
Dr. House V (22, 23)
Castle na zabití VIII (16)
Námořní vyšetřovací služba XVI (17)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.05
12.00
12.55
14.55
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.10
0.40
1.40
2.35
4.30

Astro Boy II (6)
Nový den
M.A.S.H (41)
Sestřičky (66)
Danielle Steelová: Hollywoodská
tajemství
Romantický film (USA, 1992)
Walker, Texas Ranger VIII (15)
Policie Hamburk II (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(19)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (105)
Temný Kraj (3)
Polda II (6)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(19)
Policie Hamburk II (7, 8)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.10 Vzkaz v láhvi 7.25 Dr. House V (20, 21) 9.10
Kokosy v pralese 11.10 Teleshopping 11.40 Ještě
větší lhář 13.30 Teleshopping 14.05 Šíleně bohatí
Asiati 16.20 Wyatt Earp, western (USA, 1994)
20.00 Neuvěřitelný Hulk, akční film (USA, 2008)
22.15 Spojenec 2, akční film (USA, 2019) 0.20 Dračí
srdce 3: Čarodějova kletba, fantasy film (USA, 2015)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.45 To nejlepší z Top Gearu (2)
8.15 Ajťáci: Přichází internet 9.25 Simpsonovi XXXII
(16) 9.55 Teorie velkého třesku XII (12) 10.25
Hvězdná brána IV (11, 12) 12.30 Futurama IV (50, 51)
13.20 Simpsonovi XXII (3-6) 15.10 Hvězdná brána
IV (13, 14) 17.15 Futurama IV (52, 53) 18.15
Simpsonovi XXIII (9-12) 20.15 Quantum of Solace
22.25 Predátor 0.45 Simpsonovi XXIII (9)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.05 Astro Boy II (5) 8.25
Poslední loď IV (7, 8) 10.15 Mocnější než slova,
rodinné drama (USA, 2013) 12.10 Nikdy neříkej
nikdy, akční film (VB/USA/N, 1983) 14.55
Transformers: Pomsta poražených, akční film (USA,
2009) 18.05 Osudová nehoda, thriller (Kan., 2015)
20.00 Parta hic, filmová komedie (ČR, 1976) 22.00
Mnichov, thriller (USA/Kan./Fr., 2005)

pátek 14. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky II (4/9) 10.05 Lázně 10.35
Strážmistr Topinka (4/13) 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četníci z Luhačovic (6/12)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera
1.20 Objektiv

Nova
5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.30
19.30
20.20
22.35
0.25
1.20
2.00
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4054)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1021)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (946)
Castle na zabití VIII (17)
Dr. House V (24)
Dr. House VI (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4055)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Inferno
Pád Londýna
Dr. House V (24)
Dr. House VI (1)
Castle na zabití VIII (17)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (946)

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.00
13.00
15.00
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
0.05
0.40
1.35
2.30
3.25
4.25

Astro Boy II (7)
Nový den
M.A.S.H (42)
Slunečná (105)
Danielle Steelová: Hvězda
Romantický film (USA, 1993)
Walker, Texas Ranger VIII (16)
Policie Hamburk II (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(20)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Parta hic
Filmová komedie (ČR, 1976)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(20)
Policie Hamburk II (9)
Policie Hamburk II (10)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.35 Dr. House V (22, 23) 8.20 Lidé z předměstí
10.15 Teleshopping 10.50 Šíleně bohatí Asiati 13.05
Teleshopping 13.40 Žárlivá ženská 15.45
Neuvěřitelný Hulk 17.50 Osudové léto 2 20.00
Robinsonovi, animovaný film (USA, 2007) 21.50
Týden bez závazků, komedie (USA, 2011) 23.50
Spojenec 2, akční film (USA, 2019)

Prima cool
5.40 Umění je cool 7.00 To nejlepší z Top Gearu (3)
8.25 Autosalon.tv 9.30 Re-play 9.55 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána IV (13, 14) 12.30 Futurama IV
(52, 53) 13.20 Simpsonovi XXII (7-10) 15.10
Hvězdná brána IV (15, 16) 17.15 Futurama IV (54)
17.45 Futurama IV (55) 18.15 Simpsonovi XXIII
(13-16) 20.15 Válka světů 22.40 Krokodýl zabiják
0.40 Simpsonovi XXIII (13)

Prima Max
5.40 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.40 Astro Boy II (6) 8.00 Poslední loď IV (8, 9)
9.50 Sestřička z hor: Zlomené srdce 11.50
Památkáři 14.15 Osudová nehoda 16.10 Záhady
Emmy Fieldingové: Staré křivdy 18.05 Maggie má
plán 20.00 Vyhlídka na smrt, dobrodružný film
(VB/USA, 1985) 22.50 Predátor, akční horor (USA,
1987) 1.00 Mnichov, thriller (USA/Kan./Fr., 2005)
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Česká republika

Propočet výhry
Soutěžní Prostřeno! zamíří do Plzeňského kraje
ČR | Prostřeno! bude v Plzeňském kraji.
O výhru 60 tisíc usiluje hned v pondělí
hudebník Michal (59 let). Účinkuje v kapelách Abba Stars a Sifon, prodává hudební nástroje. Je skladatel, aranžér, studiový zvukař. Pro soupeře nachystá domácí chléb s pomazánkou, pečená krůtí
prsa na víně s rozmarýnem a tvarohový
dezert s ovocem. Zábava bude hudební.
V úterý vaří ajťák Honza (33). Sází na
cibulové kroužky s domácí majonézou,
hovězí polévku, filet mignon a dort Pavlova. Jenže majonézu nestihne, ale hostům přizná, že není domácí.
Středeční večeři nachystá Vítek (25).
Nadšený sportovec založil s kamarády
fotbalový klub, se kterým se snaží prorazit do vyšší soutěže. Nepodcenil trénink,
své menu si nacvičil. Bude to tatarák
z lososa, polévka minestrone, telecí koleno s šafránovým rizotem a tiramisu.
Ve čtvrtek vaří maminka na mateřské
dovolené Kamila (32). Potřebuje zvítězit a nechce to nechat náhodě, snaží se
jít štěstí naproti. Vsadí i na bodovací taktiku, dělá si výpočty. Hosté se těší na vá-

noční řízeček v trojobalu s bramborovým salátem, jenomže Kamila je překvapí přírodním řízkem se zeleninovým
salátem.
Soutěžní týden zakončí další maminka na mateřské Kateřina (32). Stres a
nervozita ji dostihnou. Nejvíc se Katka
bojí steaků, zda je zvládne připravit minimálně tak dobře jako Honza v úterý.
Jak to dopadne? Sledujte Prostřeno! na
Primě každý všední den od 17:50. (kot)
Telecí koleno se šafránovým rizotem
Ingredience:
6 telecích kolen, 1 cibule,
500 až 700 ml
bílého vína,
1 konzerva krájených rajčat, 200 g
rýže carnaroli, 2 až 3 šalotky, 60 až 80 g
másla, parmazán, olivový olej, špetka
šafránu, sůl. Postup: Maso osmahneme
dozlatova na pánvi, ve výpeku doděláme cibuli provařenou s vínem, hodíme
do pekáče, přidáme krájená rajčata a
dáme do trouby na 160 °C a pečeme dvě

Mezi soutěžícími v Plzeňském kraji jsou hned dvě maminky na mateřské dovolené – Kateřina (vlevo) a Kamila (zcela vpravo).
FOTO | FTV PRIMA
hodiny. Rýži osmahneme na olivovém
oleji, vyvaříme s vínem, přidáme
šafrán. V hlubší pánvi rozehřejeme olej,
přidáme šalotku a necháme zesklovatět.
Přidáme rýži a ze všech stran orestujeme. Zalijeme vínem a necháme odpařit,
osolíme a opepříme. Přidáme šafrán a
proléváme vývarem, dokud není rýže al
dente (cca 18 minut). Na závěr můžeme
vmíchat kousek másla a přidat parmazán, promícháme a ihned servírujeme.
Hovězí steak sous-vide, šťouchaný
brambor, zelené fazolky se slaninou
Ingredience: 2cm plátky masa z hovězí
svíčkové, 1 kg brambor, 4 cibule, 200 g

slaniny, 500 g
zelené fazolky, rozmarýn,
sůl, pepř. Postup: Maso
osolíme, opepříme a vložíme s větvičkou rozmarýnu do vakuovacích sáčků.
Vaříme 80 minut na 54 °C. Osolené
brambory uvaříme doměkka, slijeme
vodu a rozšťoucháme. Přidáme pepř, na
oleji osmahnutou cibuli se slaninou a zamícháme. Fazolky smícháme s osmaženou cibulí na proužky a se slaninou. Dochutíme solí a pepřem.

INZERCE

FORMAT 1 spol. s r.o. – praktické
elektronické pomůcky pro každého
ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., Dědická 190/17, Vyškov, PSČ 682 01
tradiční výrobce dveřního bezpečnostního kování
a významný výrobce komponentů pro kolejová vozidla

nabízí uplatnění na pracovní pozici

OBSLUHA OHL
STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK – MONTÁŽ
STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK – BROUŠENÍ
STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK – SKLAD
TECHNICKÝ ZAMĚSTNANEC ODBORU ŘÍZENÍ JAKOSTI
Nabízíme:
 náborový příspěvek na pozici obsluha OHL
 zázemí stabilní společnosti
 výhodné mzdové a pracovní podmínky
 zaměstnanecké výhody dle kolektivní smlouvy
 5 týdnů dovolené a závodní stravování
 sportovní a kulturní aktivity a další benefity
 možnost rozšíření kvalifikace

Nabídky zasílejte na adresu společnosti nebo na e-mail:
pravni@rostex.cz.
Pro podrobnější informace se dostavte na personální oddělení
společnosti nebo volejte na telefonní číslo: 517 316 205.

Rádi bychom Vám představili ﬁrmu FORMAT 1 spol. s r.o.
z Křenovic u Slavkova u Brna. Firma byla založena ing. Eduardem
Grecem a jeho paní v prosinci roku 1991. Vznikla z nadšení
možnosti podnikat a tvořit něco nového. Ing. Eduard Grec byl
vášnivým vývojovým pracovníkem a vždy od začátku podnikání
upřednostňoval vývoj vlastní řady výrobků.
Další řadou jsou odstraňovače vodního
kamene OVK. Úpravárenství vody, které
zaznamenává stálý rozvoj, znamená sice
ozdravění kvality pitné vody ale na druhé straně přináší uživatelům vodovodů
starosti, co s minerálními úsadami, které
podobně jako skleróza v žilách se shlukují
a ucpávají kovové trubní rozvody. Jedná
se o rozpuštěné zbytky chemikálií, jimiž
byla voda ošetřena. Dílo zkázy začíná v potrubí ve sklepě a okolo ohřívače užitkové
vody a nutí majitele domu k jeho výměně
za nové z PVC.
Abychom se vyhnuli investici na kompletní výměnu kovových potrubí ve zdech
instalujeme na potrubí (funguje na plastovém i kovovém) OVK a FC300 musíme říct,
že po čase se voda změkčila (pozná se při
koupání a vaření kávy), nenechává rezavé
otisky (jako před tím) a jednou za rok, při
výměně vložky ﬁltru si mohu odvážit, kolik
úsad zachytila. Čistá voda teče i při odkalování ohřívače (dříve odsud tekl kal). Tím se
šetří i energie ohřevu.
Čerpám vodu ze studny, která je velmi
tvrdá také obsahuje velmi jemný písek
Mohu všem doporučit řadu OVK a FC300
od té doby co jej máme nainstalovaný ne-

máme žádné potíže s ucpáváním trysky
ve splachovači na WC ani jiné úsady vodního kamene na vodovodních pákových
bateriích, ve sprchovém koutu. Pračka
i myčka, rychlovarná konvice jsou bez viditelných úsad. A také rostliny výrazně lépe
prospívají.
Všem, kteří se chtějí vyhnout nákladné
investici výměny zabudovaných rozvodů,
teče jim rezavá voda, při napouštění vody
klesá její tlak v potrubí, doporučuji, aby
neváhali a použili tuto jednoduchou a nenákladnou metodu řadu OVK a ﬁltr mechanických nečistot FC 300.
Výhodou ﬁrmy FORMAT 1 spol. s r.o. je,
že pokud by se Vám přístroje polámaly ﬁrma je opravuje! Není třeba je vyhodit a koupit nové, tak šetříme životní prostředí.

Podrobnosti nejen o těchto výrobcích najdete na www.format1.cz.

tel.: 739 069 991 | www.format1.cz

INZERCE

CHRÁNĚNÁ DÍLNA hledá zaměstnance pro pracoviště v Josefově (Olomučany) na tyto pozice:
OPERÁTOR DŘEVOVÝROBY, JEDNODUCHÉ KOMPLETAČNÍ PRÁCE, TRUHLÁŘ, FAKTURANTKA NA PC,
ŠITÍ, BALENÍ, ÚKLID, JEDNODUCHÁ OBSLUHA STROJŮ, VÝDEJ OBĚDŮ
Pozice jsou pro osoby se sníženou pracovní schopností – (INVALIDITA 1., 2. nebo 3. stupně)
Doprava z Blanska zajištěna,
Plánování směn dle potřeby
Přestávky během práce
Příjemný kolektiv mužů i žen
z Adamova a Křtin dostupné autobusem
Možnost ubytování
Zkrácený/plný úvazek
Stravování v místě pracoviště

Trend
Trend

Kontakt:
Ondřej Janů
776 519 934
janu@domestav.cz
Olomučany

Dveře, které ušetří prostor i bez stavebních úprav
Řeč je o dveřích posuvných, které na rozdíl od klasických otočných
dveří nezasahují do prostoru místnosti a šetří tak místo. To oceníte zejména v malých interiérech. V prostorných interiérech si tento
praktický designový prvek také oblíbíte, protože díky němu místnosti elegantně propojíte.

Posuvné dveře na zeď, model DOMINANT SKLO v dekoru CPL kamenná,
bezobložkové řešení, foto SEPOS spol. s r.o.

Pokud si chcete pořídit posuvné dveře do již hotového interiéru, je
pro vás ideálním řešením varianta posuvných dveří, které se pohybují
v garnýži podél zdi. Tento posuvný systém vyniká svojí univerzálností
a originální myšlenkou, jak ušetřit místo i bez stavebních úprav. Posuvné dveře na zeď sice vyžadují volný prostor na stěně vedle dveří, ale
místnosti snadno propojíte, aniž by dveřní křídlo jakkoli překáželo. Posuvné dveře, hovorově často nazývané šoupačky, jsou zavěšené v kolejnici ukryté v garnýži, která je ve stejném dekoru. Přímočarý pohyb

dveří zajišťuje vodící trn přišroubovaný do podlahy a drážka vyfrézovaná ve spodní části dveří.
Stavební otvor se i v případě posuvných dveří může obložit zárubní.
„Nejčastěji používanou variantou je kombinace posuvných dveří s obložkovou zárubní, která obsahuje svislý dorazový hranol. Díky dorazovému hranolu nezůstává mezi zárubní a dveřním křídlem v zavřené
poloze žádná mezera a dveře je možné zamykat,“ říká Mgr. Lumír Kozubík, hlavní manažer ﬁrmy SEPOS, předního prodejce dveří a zárubní
s celorepublikovou sítí prodejen. Na výběr je také řešení bez obložkové zárubně, kdy je stavební otvor pouze takzvaně začištěný, viz foto.
Další variantou je instalace posuvných dveří na stávající kovovou zárubeň. Nevzhledné kovové zárubně můžete zakrýt obkladem ve stejném
dekoru jako je garnýž a posuvné dveře.
Vybrat si můžete jak jednokřídlé, tak dvoukřídlé provedení, možnosti
modelů dveřních křídel, stejně jako povrchových úprav, barevných variant a dřevodekorů jsou prakticky neomezené. Stačí navštívit specializovanou prodejnu, kde vám kvaliﬁkovaní odborníci poradí s designem
i výběrem praktických doplňků. „Pokud ale stavíte nebo rekonstruujete, zvažte variantu posuvného systému do pouzdra. Budete překvapeni, jaké možnosti tento systém nabízí například při použití dvojitého
nebo paralelního stavebního pouzdra,“ doplňuje Lumír Kozubík.
Pobočky ve vašem regionu:
DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Vyškov, Brněnská 445/35,
m: 724 009 155, vyskov@sepos.cz
Brno, Křenová 19,
m: 724 900 588, brno@sepos.cz
Brno, Vídeňská 815/89a,
m: 702 283 445, brnovidenska@sepos.cz
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Náš tým roste!

Náš tým roste!

Rozšiřujeme tým a nabízíme volné pracovní
místo řidiče vysokozdvižného vozíku, lisaře.
Přiďte si to k nám zkusit za plný plat!

Rozšiřujeme tým a nabízíme volné pracovní
místo třídič/ky vstupního materiálu.

nástupní plat

21.000
Kč / měs.

TextilE

co a.s.

Výhody a beneﬁty:

Bližší informace a beneﬁty:
- hlavní pracovní poměr

- nástup ihned

- jednosměnný provoz

- při HPP příspěvek na stravování

- jednosměnný provoz

- při HPP příspěvek na stravování

- ﬂexibilní pracovní doba

- věrnostní odměny

- pracovní doba od 6:00 do 14:30

- věrnostní odměny

- nástupní plat 21.000 Kč/měs.

- díky výhodným nákupům oděvů

- praxe na VZV

- výdělek 25 - 30.000 Kč/měs.

- nástup ihned

Kam na pohovor?

Dřevařská 17, Boskovice

Kam zavolat?

Kam napsat?
alenabubenikova@textileco.as
monikapribylova@textileco.as

ušetříte desetitisíce ročně!

Kam na pohovor?

+420 604 101 355

Dřevařská 17, Boskovice

textil-eco.cz/volna-mista

Kam napsat?
il
monikapribylova@textileco.as

Kam zavolat?

+420 604 101 355

textil-eco.cz/volna-mista

Průměrná roční míra inﬂace je 3,2 %. Nevadí Vám to?

Dluhopisy Riverside Money – výnos 8,4 % ročně
Pravidelná měsíční výplata úroků na Váš účet.
Vybudujte si jednoduše svůj pasivní příjem!

Investujeme do českých ﬁrem, které se zabývají e-commerce – online prodejem zboží v oblasti módy.
Zabýváme se i digitalizací jejich zboží a zprostředkujeme jim vstup na online trh.
 Nízká vstupní investice – již od 10 000 Kč
 Nadstandardní výnos – roční úrok 8,4 %

www.riverside-money.cz

|

 Žádné poplatky – neplatíte registrační poplatek
 Osobní i online objednání

+420 608 509 980

Konečné podmínky najdete na stránkách www.riverside-money.cz

Internet v mobilu zdarma?
JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

Internet zdarma platí 30 dnů od aktivace SIM nebo dobití. Více o výhodách předplacené karty na www.mobil.cz

Jihomoravský kraj

Těžce postižená Marie
chce proměnit rodný
dům na bezbariérové
chráněné bydlení.
Domov tu najde ona
i další handicapovaní.
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Vozíčkářka se vrací
do rodného domu

DENISA OVESNÁ
BRNO | Starý dům v Brně-Černovicích
patřil těžce postižené Marii. Ta je po
mozkové obrně upoutána na invalidní
vozík s velmi omezenou možností komunikace. O dům by se starat nezvládla, jen by chátral. Nezisková organizace
Domov pro mne teď Mariin rodný dům
promění v chráněné bydlení pro pět handicapovaných osob, jako je ona sama.
V domě Marie vyrůstala, žila tam i celá její rodina, včetně prarodičů, a jejím
celoživotním snem bylo vrátit se do něj.
Nezisková organizace jej tedy odkoupila a už tento rok se začne s rekonstrukcí.
Chráněné bydlení bude určené pro
handicapované osoby, jež jsou však
mentálně v pořádku a chtějí být v rámci
možností samostatní. Taková zařízení
typu chráněného bydlení pro těžce tělesně postižené jsou v celé České republice jen čtyři, jedno z toho spravuje právě
organizace Domov pro mne.
„S nápadem předělat dům na chránění bydlení za mou přišla Maruška už
v roce 2014, ale čtyři roky se nic nedě-

„

Na přestavbu domu v Černovicích chybí tři miliony. Domov pro mne má
transparentní účet, přes nějž je možné pomoci.
FOTO | DOMOV PRO MNE
li. Pak jsme čekali další dva roky, až bude dostatek finančních prostředků na
podporu naší žádosti,“ popisuje začátek
projektu ředitelka Domova pro mne Jarmila Vokálová.
Unie podpořila projekt s rozpočtem

Chtějí žít podle svého, ne mít určenou
večerku, jídelníček a denní program.

lo. Změna nastala až v roce 2018, kdy
jsem se dozvěděla o možnosti získat dotaci z Evropské unie. V průběhu pár měsíců se nám podařilo sepsat projekt na
rekonstrukci domu a žádost jsme poda-

osmnáct milionů korun, avšak od doby
podání žádosti vše zdražilo, a kvůli
tomu budou potřeba další tři miliony.
Na ty se uspořádá sbírková kampaň.
S rekonstrukcí se zatím nezačalo, je

vyřízené nezbytné papírování a bude následovat výběr vhodné stavební firmy.
Bourací práce by měly začít na podzim.
Jelikož se jedná o třípatrový dům se
spoustou schodů, bude nutné udělat
změn opravdu hodně. „Musíme udělat
zcela bezbariérové bydlení. V přízemí
zvedneme podlahy, ze staré dílny se vytvoří nájezd na venkovní terasu. Nezbytností bude samozřejmě instalace výtahu,“ vysvětluje architektka projektu Veronika Jilčíková.
Rekonstrukcí tak vzniknou tři samostatné domácnosti doplněné o zázemí
pro asistenty, jež bude místo stávající
půdy. Bytové jednotky v prvním a dru-

hém patře nabídnou vždy dva soukromé
pokoje pro klienty a společnou kuchyň
s koupelnou. Byt v podkroví, kde bude
jen jeden pokoj, má rezervovaný právě
iniciátorka nápadu Marie. Maruška se
tak vrátí zpátky do svého dětského pokoje, kde si hrávala jako malá. „Proto to
tak chtěla, aby se vrátila do podkroví
a tam měla své království, tak jako
vždy. Já jí moc přeju, aby se jí sen splnil, a vypadá to, že se opravdu splní,“
říká s úsměvem blízká kamarádka Marie Jana Ševčíková.
Po chráněném bydlení je vysoká poptávka, navíc jen pár takových bytů je
určených pro tělesně postižené. „Stále
to jsou lidé, kteří chtějí žít aktivně, podle svého, ne mít určenou večerku, jídelníček a denní program,“ doplňuje koordinátorka pro spolupráci a PR Domova
pro mne Lenka Romportlová. Výhodou
tohoto bydlení je to, že klienti mají samostatný život. I přesto však mají ve
dne i v noci asistenty zajištěnou péči
a náklady na domácnost si dělí mezi sebou.

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

INZERCE

CYKLUS ŽIVOTA

OD 10. 5. 2021
VÝSTAVIŠTĚ BRNO
www.bodyworlds.cz

VÝSTAVA, KTERÁ
Á ZMĚNÍ VÁŠ ŽIVOT

Francouzský dramatik Moliére: Lehko se dáme oklamat…

Tajenka: … tím, co milujeme.

INZERCE

Každý los UHLOTERIE HAVELKA obsahuje:
1× sleva 100 % = nákup zdarma • 2× sleva 50 % = nákup za polovinu
2× sleva 25 % • 5× sleva 1000 Kč • 10× sleva 500 Kč
další výhry 300, 200 a 100 Kč

tel. 602 489 489 • www.havelka.cz
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Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•
•
•
•

dělnice ve zdravotnické výrobě
mechanik/seřizovač
laborantka ve fyzikální laboratoři
vedoucí laboratoře

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost osobního rozvoje, jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku práce
• příplatky nad zákonnou výši
• kooperativní prémie
• prémie na letní dovolenou a Vánoce
• věrnostní odměny
• dotované stravování
• vitamínové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• ﬁremní akce a beneﬁty

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 879
Lucie.Wutzelova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 844
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

Brno, Blansko a Vyškov
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Kometa vsadila na vlastní retro
Zatím ve znamení
návratů se nese skládání
týmu Komety Brno pro
příští ročník extraligy.
V pondělí začala v Brně
letní příprava.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Jenom velmi opatrně představuje svůj kádr pro příští sezonu vedení hokejistů Komety Brno. Mezi dosud známými posilami převažují hráči, kteří už
v týmu dřív hrávali, a buď se vrací z hostování, nebo z působení jinde v extralize.
S návratem kanadského útočníka Alexandra Malleta z Vítkovic se všeobecně
počítalo, novinkou tak byla na prvním
tréninku především účast dalšího forvarda, Martina Dočekala.
„I mě kontakt z Brna překvapil. Mile,“
usmíval se 30letý chasník, pověstný zejména poctivou prací v obraně. Od předloňského odchodu z Komety vystřídal
postupně Spartu, Vítkovice a Plzeň.
„Trochu jsem Kometu v hloubi duše
měl. Máme v Brně s rodinou byt, doufal
jsem tedy v to, že nabídka přijde. Přišla

Martin Dočekal během zahájení letní přípravy v Brně. Do Komety se vrátil
po necelých dvou letech.
FOTO | IVO DOSTÁL, HC KOMETA
a já jsem ji okamžitě přijal,“ svěřil se Dočekal.
V Plzni prý původně mohl zůstat, ale
jak přiznal, to padlo poté, co se tam změnilo trenérské obsazení.
Také v Kometě je nový trenér, v tomto
případě to však Dočekalovi spíš nahrálo.
S Jiřím Kalousem se potkal během svého
krátkého působení v reprezentaci v sezoně 2015/16, kdy tam byl Kalous asistentem. „Zavolal mi, což je vždycky pozitiv-

ní. Měl bych plnit to, co jsem v Brně
vždycky hrál, tedy černou práci, být nepříjemný, agresivní, a přispět nějakými
body, aby byla v týmu zdravá konkurence,“ uvedl.
Nad tím, že letos Kometa hlásí víc návratů svých bývalých opor, což je manažerský styl, jemuž se majitel klubu Libor
Zábranský nikdy nebránil, se pozastavil
i Dočekal.
„Vím, že se vrací Marcel Haščák, což

se šušká. Přichází zpět Alex Mallet, to je
taky jasné,“ prozradil při rozhovoru s novináři.
V Brně by se rád znovu usadil. Za poslední dva roky tým, v němž by mu patřila stálá role, nenašel. Ve Spartě odehrál
12 zápasů, pak při krátkém návratu do
Komety 13 zápasů a 14 duelů přidal za
Vítkovice. V minulé sezoně pak nastoupil 29x za Vítkovice a 17x za Plzeň.
„Bylo to pořád nahoru dolů, samé stěhování. Nějaká zkušenost to byla, tu si
musím vzít k srdci a ponaučit se. Dojíždění bylo náročné, narodil se nám syn, to
bylo ještě náročnější. Jsem i proto rád, že
jsem doma, na zimák to mám deset minut, budu ve svém a budu se moct líp připravit. Je jasné, že se vracím proto,
abych se tu usadil na co nejdelší dobu,“
podotkl Dočekal. Smlouvu však podepsal jenom na rok.
Kádr Komety, brankáři: Karel Vejmelka, Lukáš Klimeš, Michael Schnattinger. Obránci: Tomáš Bartejs, Marek Ďaloga, Radek Kučeřík, Rhett Holland, Michal Gulaši, Dalimil Mikyska. Útočníci:
Martin Zaťovič, Petr Holík, Peter Mueller, Alexandre Mallet, Luboš Horký, Radovan Pavlík, Karel Plášek, Tomáš Vincour, Daniel Rákos, Martin Dočekal, Silvester Kusko, Tomáš Šoustal, Vojtěch
Střondala.
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28. 4. - 11. 5.
Víkendová akce 29. 4. - 2. 5. 2021
Hovězí burger Dvouručák 2 x 165 g
Kostelecké uzeniny a.s.
(100 g/25,12
g
Kč))

2021

Radegast
Rázná 10 0,5 l
(100 ml/2,78 Kč)

82,90

Míša Tvarohový,
Višně, Meruňka 55 ml
(100 ml/18,00 Kč)

13,90

99,90

9,90

18,

90

16,90

Víkendová akce 7. 5. - 9.
9 5. 2021
Dezert Merci 250 g
(100 g/31,96 Kč)

27,90
41,90

Studentská pečeť mléčná,
hořká 180 g
(100 g/15,50 Kč)

79,90
119,90

