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Pozor, sysel! varuje
nová dopravní značka
Několik kriticky
ohrožených syslů
z populace u Mohelna
už zahynulo pod koly
aut. Řidiči na ně proto
upozorní nezvyklé
značení u silnice.
TOMÁŠ BLAŽEK
MOHELNO | Řidiči projíždějící poblíž
Mohelna se mohou setkat s novou
a v Česku unikátní dopravní značkou.
Nabádá je, aby dávali pozor na sysly,
kteří mohou přebíhat silnici. Oficiální
a úředně schválenou značku zde vztyčili ochránci přírody.
Neobvyklá značka stojí u silnice vedoucí od městyse Mohelno k nedaleké
chatové kolonii v těsném sousedství
hadcové stepi. Právě na louce mezi stepí a silnicí žije asi osmdesátičlenná kolonie kriticky ohroženého sysla.
„Bohužel loni se zdejší syslové naučili přebíhat přes silnici za potravou na
sousední pole a přitom jich mnoho zeINZERCE

mře pod koly aut. Jen z loňského roku
víme nejméně o čtyřech případech.
Taková úmrtnost může tuto nepříliš velkou kolonii ohrozit,“
uvedla Kateřina Machová
z havlíčkobrodské Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).
Na celém území
Česka žije v současnosti už jen tisíc
až dva tisíce
syslů. Před
padesáti
lety to
b y l
běž-

ně hubený polní škůdce. Zlikvidovalo
jej však užívání pesticidů a hluboká
orba polí.
„Co by se muselo změnit, aby
se sysel opět mohl rozšířit? Musela by dojít nafta – a to není
příliš velká nadsázka. V moderním zemědělství to zvíře nemá šanci. Sysly vyhubila intenzifikace
zemědělství, jejich
nory se zničí hlubokým oráním,“
řekl botanik
Luděk Čech.
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U Mohelna se objevily nezvyklé dopravní značky.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK

HVĚZDNÝ BABYBOOM

Krejčíková i Čvančarová hlásí
„posily“ do rodiny ...str. 12 a 13

2 11. května 2018

Třebíčsko

Krize přečkal. V cíli by běžel dál
Zdolat Česko od západu
na východ zvládl
extrémní sportovec
Štěpán Dvořák
za 124 hodin. Teď už
myslí na další výzvu,
tentokrát plaveckou.
ILONA ZELNÍČKOVÁ
TŘEBÍČ, JABLUNKOV | Na nohou měl
puchýře, klouby i svaly bolavé. Necelých šest dní byl téměř nonstop na nohách. Přesto je ultramaratonec a extrémní sportovec Štěpán Dvořák z Třebíče
šťastný. Za 124 hodin uběhl ďábelských
666 kilometrů. A to z nejzápadnějšího
bodu České republiky až na její nejvýchodnější výběžek. Splnil si tak svou zatím nejtěžší vytrvaleckou výzvu.
Svůj předchozí běžecký rekord, 402
kilometrů z jihu na sever republiky, si
zlepšil o více než 260 kilometrů. „Ani
nejsem unavený. Prostě jsem doběhl
a běžel bych dál,“ řekl s úsměvem několik desítek minut po doběhnutí do cíle.
Pokus zdolat tuto trasu profesionální
hasič z Dukovan začal minulý čtvrtek
ráno. V 6 hodin vyběhl z nejzápadnějšího bodu České republiky – několik kilometrů za Aší. V osm hodin už byl u golfového areálu u Františkových Lázní.
Dále se vytrvalec vydal přes Karlovy
Vary, Prahu, Kolín, Pardubice, Olomouc a Třinec k Jablunkovu. Do cíle se
dostal v úterý 8. května v 10.23.

666

Ve Františkových Lázních se třebíčský ultramaratonec Štěpán Dvořák zastavil u sochy Františka. V tu chvíli měl za
sebou „teprve“ tři a půl hodiny běhu. Na cestě nakonec strávil 124 hodin.
FOTO | MARTIN STOLAŘ

kilometrů od západu
na východ Česka
uběhl Štěpán Dvořák.

Původních 640 kilometrů trasy si záměrně protáhl na 666 kilometrů. Na některých místech se vracel, jiné obíhal,
aby potřebné kilometry posbíral „Měl
jsem to v plánu od samého začátku, ale
chystal jsem si to jako překvapení,“ říká
Dvořák.
Byl to jeho druhý pokus zdolat tuto
trasu napříč republikou. Poprvé ho zradila technika. Kvůli poruše v navigačním systému svou výzvu musel letos
o Velikonocích ukončit v Praze po 232
kilometrech.
Běžel nonstop jen s nejnutnějšími přestávkami. Poprvé do těchto zastávek plánovaně zařadil i krátké, asi hodinu trvající chvilky na spaní.
Že jeho osobní výzva nebyla jednoduchá, dokazoval Štěpán Dvořák svými

Štěpán Dvořák si na trase dlouhé 666 kilometrů dělal jen nejnutnější přestávky. Takto odpočíval u Kladrub nad Labem.
FOTO | MARTIN VESELÝ
krátkými postřehy zveřejňovanými na
sociálních sítích. První větší krizový
úsek zažil u Lán, po 29 hodinách na nohou. „Únava v kopcích byla po noci
znát a ještě jsem musel ošetřovat dost
ošlapaná chodidla,“ vysvětloval.
Další, asi největší krize, přišla po
uběhnutých 348 kilometrech u Pardubic. „Nějak jsem doklopýtal do Pardubic. Podpora je tu značná. Já ale nemám
moc pozitivní myšlenky, protože nohy
mě nepříjemně trápí,“ popisoval své
soužení.

Několik kilometrů za Pardubicemi si
raději šel odpočinout. „Nohy mám
mimo provoz a nedaří se mi už pár hodin rozběhnout, takže preventivně jdu
na chvíli spát, abych mohl vůbec běžecky pokračovat.“

„Nohy mi hoří jako v pekle“
Právě u Pardubic se sešlo nejvíc faktorů, které mu ztrpčovaly cestu. „Měl
jsem velké puchýře, bolely mě svaly,
klouby i chodidla. Tam to bylo těžké,“

hodnotil zpětně své putování. Velkým
nepřítelem mu tentokrát bylo slunko
a velké horko. „Nohy mi hoří jako v pekle. Nejvíc času trávím jejich chlazením
a ošetřováním. Slunko mě neuvěřitelně
vysušuje, takže mám spotřebu jeden litr
za hodinu,“ psal z Nového Jičína.
Přesto se nevzdával. Podporu čerpal
nejenom ze svého doprovodného týmu,
ale i z lidí, kteří ho hnali do cíle na jeho
facebookovém profilu. „Já ani nedýchám. Osobně už tři dny a noci visím na
telefonu a pokaždé nevěřím tomu, co vidím – že pořád běží. Nemám slov. Štěpáne, jste můj hrdina!“ vzkazovala mu
například Pavlína Kroftová.
Další se k němu přidávali a doprovázeli ho přímo na trati. Díky tomu si někteří dokonce i posunuli svoje osobní limity. „Štěpáne, děkuji tobě, tvému doprovodu v autě a všem spoluběžcům,
kteří dnes s tebou běželi, že mi dali sílu
si dnes zaběhnout běžecký rekord. Oproti tvým výkonům je to sice pakatel, ale
pro mě to znamená dát si do budoucna
další, vyšší výzvy a cíle,“ děkoval třeba
Josef Orság.
Odpočívat po náročné běžecké trase
Štěpán Dvořák ani moc nechtěl. „Druhý
den si určitě půjdu zaběhat,“ plánoval
s tím, že už přemýšlí o své další sportovní výzvě. Tou je přeplavání Slapské přehrady. „Ta má 43 kilometrů. Chtěl bych
to zvládnout ještě letos,“ je rozhodnutý.
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Pozor, sysel! varuje
nová dopravní značka
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Změna v krajině podle něj jasně vynikne porovnáním leteckých snímků před
padesáti lety a dnes.
„Zmizely drobné meze, okraje cest, remízky. Sysel je stepní zvíře, potřebuje
otevřené krajiny bez stromů, záhumenky, loučky, drobné pastviny v polích.
Dnes máme třicetihektarové lány řepky
a v tom sysel nemůže žít. Vyhovují mu
pravidelně sečené plochy s trvalým travním porostem,“ vysvětlil Čech. „Těžko
ale můžeme předpokládat, že by se zemědělství vrátilo k někdejšímu způsobu
hospodaření, kde se střídal proužek žita
s proužkem brambor,“ dodal.
U Mohelna syslové obývají celou
travnatou plochu od silnice po začátek
stepi. Pokud se mají kam ukrýt, nepotřebují nutně k životu klid. „Žijí i na letištích mezi letadly. Potřebují krátce sečený trávník, aby měli přehled po okolí
a mohli si v zemi hloubit dostatečně hluboké nory, v nichž mohou přežít zimu,“
popsala zooložka Jana Matrková.
Sysel je plachý, ale u Mohelna jej lze
na louce u stepi například pozorovat dalekohledem. To, že se kolonie syslů nachází v sousedství chráněné hadcové stepi, je podle zoologů spíše shoda okolností. Samotná hadcová step totiž pro život
syslů pro své tvrdé podloží není vhodná.
Dopravní značení nabádající řidiče,
aby si dali pozor na migrující sysly,
není na Vysočině jedinou neobvyklou
značkou. V kraji už se objevily další takové. Všechny jsou oficiálně schválené
a povolené. Řidiči by si na některých
místech měli dát pozor například na
koně, bobry nebo žáby, případně na domácí zvířata. Upozornění na sysly by
mělo být pouze značkou sezonní, na
místě by měla stát do října.

Velvyslanec Francie
navštívil Frantu
TŘEBÍČ | Francouzský velvyslanec Roland Galharague navštívil Třebíč. Kromě gymnázia a hotelové školy si prošel
také židovskou čtvrť a prohlédl galerii
Franta na Karlově náměstí. „Příběh
i dílo Franty jej velmi zaujalo,“ řekla
mluvčí města Irini Martakidisová. Slavný malíř Franta, vlastním jménem František Mertl, je třebíčským rodákem, od
roku 1958 žije a tvoří ve Francii. Velvyslanec Galharague také navštívil Jadernou elektrárnu Dukovany.
(tb)

Jak končila válka
na jihozápadě Moravy

Ochranáři umístili poblíž Mohelna neobvyklé výstražné dopravní značky.
Upozorňují na pohyb zdejších hlodavců.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK (2x)

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE | Konec
druhé světové války na Moravskobudějovicku bude tématem přednášky třebíčského badatele Zdeňka Pruknera, která
se uskuteční v úterý 15. května od 17.30
v Zámeckých konírnách v Moravských
Budějovicích. Prukner se bude věnovat
situaci v kraji na konci války, charakteristice německých jednotek na Třebíčsku a Moravskobudějovicku, činnosti
partyzánů i dostupným poznatkům
o vracích bojové techniky. Součástí
přednášky bude i malá výstava nalezených artefaktů z válečné doby.
(tb)

Chcete úložiště?
Napoví referendum

U Mohelna syslové obývají celou travnatou plochu od silnice po začátek stepi. Žije tu asi osmdesát jedinců.

Vystavují snímky
z městské fotosoutěže
TŘEBÍČ | Ve druhém patře radnice na
třebíčském Karlově náměstí je od začátku května výstava fotografií z loňského
ročníku fotosoutěže vyhlášené městem.
U třinácti vybraných snímků je vždy
uveden autor. „Loňské téma soutěže
bylo volné, jednoduše město Třebíč.
Fotky nám posílali autoři celý rok a od
února do dubna byly vystaveny ve výstavní síni v Předzámčí. Vybrané snímky jsme nechali vytisknout a zarámovat
a vystavili jsme je pro veřejnost ve druhém patře,“ uvedl garant soutěže, třebíčský radní Pavel Heřman, který je sám

KRÁTCE

dlouholetým fotografem krás Třebíče.
V loňském ročníku zvítězila se svou fotografií Vladimíra Kršková.
Letošní fotografická soutěž je na
téma Třebíč, jak ji vidím. Jedná se o volné téma, záběry mohou být z přírody,
památek, kulturních akcí i všedního života města. Zájemci mohou posílat fotografie na e-mail l.florianova@trebic.cz.
Každý měsíc je vyhodnocena nejlepší,
fotografie roku bude vybrána z vítězných snímků každého měsíce. Vítězné
snímky pravidelně vychází v městském
zpravodaji.
(tb)

INZERCE

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU |
Místní referendum s klíčovou otázkou
„Souhlasíte s vybudováním hlubinného
úložiště vyhořelého paliva z jaderných
elektráren na území našeho města?“ se
uskuteční v sobotu 16. června v Jaroměřicích nad Rokytnou. Rozhodlo o něm
zasedání městského zastupitelstva, které se v polovině dubna uskutečnilo v jaroměřické místní části Ratibořice. Této
části by se totiž podle dosavadních úvah
mohly plány státu při hledání lokality
pro úložiště týkat nejvíce. Zastupitelé
úložiště na Jaroměřicku odmítli. (tb)
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Ve zpravodajství musím mírnit
Eva Perkausová se už ve 24 letech dostala na jeden
z vrcholů, kterého moderátoři mohou během kariéry
dosáhnout – uvádí hlavní zpravodajský pořad.
„Kam se posouvat dál, si neumím ani představit,“
přiznává blondýnka z Primy, jež ke zprávám
o politice přeskočila z pořadu o celebritách.
„Když jsem tu nabídku dostala, byl to šok.
Myslela jsem si, že jde o vtip,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Před nedávnem vystřídala Eva Perkausová na moderátorské židli večerního
zpravodajství televize Prima vedle Romana Šebrleho jinou krásku, někdejší Českou miss Gabrielu Laškovou. „Politiku
jsem do té doby příliš nestíhala sledovat,
k mé práci to nebylo zapotřebí. Teď se snažím mezery, které mám, dohánět,“ vysvětluje strasti prvních týdnů v seriózním zpravodajství. Do té doby provázela pořadem
ze světa celebrit. Sama přitom ví, jaké to
je, když po vás „bulvár jde“. „Některé lživé články jsem i oplakala,“ ukazuje, že
má zkušenost i z druhé strany barikády.
Před dvěma měsíci jste se z bulvárně-společenského pořadu přesunula
do hlavní zpravodajské relace na Primě. Musela jste nějak zapracovat na
tom, abyste v této nové úloze působila dostatečně seriózně?
Přípravy se z devadesáti procent zaměřovaly na mé vyjadřování. Ovšem nikoli na to,
co bych měla říkat, ale jak. Musela jsem zapracovat hlavně na intonaci hlasu, takže
chodím ještě i teď na hodiny s paní lektorkou a učíme se rétoriku. Musím se tomu stále věnovat, protože žádný učený z nebe nespadl. Probíhaly tedy už s předstihem tréninky cílené na mluvení, ale ne na to, jak
bych celkově měla působit. Řekli mi, ať

pro mě především veliký posun a postup.
Nuda to není, ale musím se teď stoprocentně věnovat přípravě. V Top Staru jsem přišla do práce a stihla jsem si popovídat s kolegy, zasmát se, zalaškovat… Kdežto teď
se od první minuty po příchodu do práce
věnuju jen tomu, co se bude vysílat, abych
byla v obraze a nedělala chyby.
Má na vás nová práce i edukační vliv?
Otevřete si teď například častěji noviny nebo v dnešní době spíše zpravodajské servery?
Musím teď daleko víc sledovat jak dění
u nás, tak i ve světě a učím se vnímat informace i v politickém kontextu. Obecně se
mnohem víc zajímám o politiku, k čemuž jsem doteď popravdě moc netíhla. Nebylo to jednoduše k mé práci
zapotřebí. Teď se snažím mezery, které mám, dohánět. Nestačí totiž jen zprávy číst, potřebuji skutečně rozumět
tomu, co říkám, a to i v širších souvislostech.

jsem svá a přirozená, protože kvůli
tomu mě ve zpravodajství chtějí.
Navíc si myslím, že jakmile se někdo ve své profesi chce komukoli podobat, tak už to není on sám
za sebe. Takže se snažím být přirozená, ale na druhé straně je
pravda, že musím trochu mírnit
svůj temperament. (smích)
Při moderování zpráv ze
světa celebrit jste tedy
měla volnější ruku?
Přesně tak. Jsem hodně temperamentní typ a v případě Top
Staru to bylo žádoucí. V tomto typu pořadu je dovolené
hodně gestikulovat, smát se,
být spontánní, kdežto ve zprávách už to nejde. Musela
jsem se hodně zklidnit.
I když hlásím pozitivní zprávu, nemůžu se jí od srdce zasmát. Můžu dát emoci najevo maximálně mírným
úsměvem. Dřív jsem při
moderování mohla v uvozovkách dělat cokoli –
klidně to občas i trochu
přehnat. Teď jsem se
musela zkrátka trochu
uklidnit a utišit.
A není to nyní trochu nuda?
To rozhodně ne. Je to

Jaká byla vlastně
vaše první reakce,
když přišla nabídka moderování hlavní zpravodajské relace?
Popravdě to byl šok. Já si sice
vždycky říkala, že to musí být krásná práce, ale nikdy mě nenapadlo, že
by to mohla být práce pro mě. Když se to
stalo, zůstala jsem s otevřenou pusou a vytřeštěnýma očima jako sova. Myslela jsem
nejdřív, že je to vtip.

FOTO |
HERMINAPRESS

CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si během minuty nabídku
ﬁnančních produktů z celého trhu.

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Neváhala jste, zda do toho jít?
Ne. Ale přiznávám, že jsem se v jednu
chvíli zabrzdila a říkala si, co si asi ti lidé
pomyslí, když ta samá holka, která uvádí
pořad o celebritách, má najednou ve zpravodajství říkat, co se děje ve světě. Říkala
jsem si, že budu muset trochu zápasit
s tím, jak na mě lidé nahlížejí. Právě proto
se teď na sto procent věnuju tomu, co se
děje, abych byla co nejvíc v obraze.
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svůj přirozený temperament
Jak jste řekla, doteď jste sbírala pracovní zkušenosti spíše v bulvárně laděném pořadu. Jak ostrý je podle vás
český bulvár a jak velkou má moc?
V porovnání se zahraničím si myslím, že
u nás má bulvár možná o něco silnější pozici. Občas jdou bulvární novináři přes čáru,
ale často jim jdou známé tváře na ruku. Posílají samy své fotky a informace a nakonec z toho vzejde zpráva ve stylu: Načapali jsme toho a toho tam a tam. Mnohdy
není potřeba ani to, protože sociální sítě
strašně novinářům napomáhají. Vlastně nemusí někdy ani vstávat od stolu a vždycky
na profilech celebrit najdou něco, o čem se
dá udělat článek. Kdybych byla bulvární
novinářka, asi bych toho také využívala.
Sama ale znáte svět bulváru i ze strany toho, o kom se píše…
Sama jsem měla v začátcích s bulvárem
hodně špatnou zkušenost a některé články jsem i oplakala. Bylo to hlavně proto,
že se nepouštěli jen do mě, ale i do mé rodiny, a to je to jediné, co mi vadilo. V jistém smyslu tyhle novináře chápu, protože extrémy dnes lidi baví a zajímají.
Byly to pro mě někdy docela schizofrenní situace.

Eva Perkausová

Narodila se 25. března 1994.
Od 13 let se věnuje modelingu.
■ Jako moderátorka se stala
známou díky Top Star
magazínu, nyní uvádí hlavní
zpravodajskou relaci
FTV Prima, a to spolu
s Romanem Šebrlem.
■ Zahrála si ve filmu Modelky
s.r.o., v epizodních rolích se
objevila v seriálech Ohnivé
kuře, V.I.P. vraždy a Znamení
koně.
■

■

Opravdu musí?
Pokud se člověk pohybuje na obrazovce
jako moderátor, musí s bulvárem minimálně počítat. Ale samozřejmě vše by mělo
mít své hranice. Sama dnes články o mně
neřeším a už jsem se naučila tyhle věci tak
nějak filtrovat. Ale pravda je, že s jedním
bulvárním serverem jsem měla menší konflikt. Šli po mně tak dlouho a přeháněli v takové míře, že vycházely vyloženě lživé
články. Požádala jsem tedy právníka, ať za-

sáhne, pokud v tom budou pokračovat.
Takže je pouze jedno jediné médium, které má takovou pomyslnou výstrahu, a pokud nepřestane lživě útočit, bude muset
jednat právník. Čeho je moc, toho je příliš.
Kde vy sama máte hranici toho, co
vám stojí za případnou právní reakci?
Když komentují mou práci, je to v pořádku, ať už o mně píší dobře, nebo špatně.
To vše s mým povoláním souvisí. Když
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PŘIDEJTE SE
K NÁM A PRACUJTE
PŘI STUDIU

POSTAVTE SE S NÁMI ZA TO,
ABY ČEŠI JEDLI LÉPE!
•ODMĚNA 85 Kč / hodinu
•PRÁCE BLÍZKO DOMOVA
•MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STÁLÉHO ZAMĚSTNÁNÍ
•PŘÁTELSKÝ KOLEKTIV A POHODOVÝ ŠÉF
KONTAKTUJTE NÁS NA
•800 123 001 •PRACE@ALBERT.CZ
Informace o zpracování osobních údajů společností AHOLD Czech Republic, a.s. naleznete
v „Podmínkách zpracování osobních údajů“ uveřejněných na www.albert.cz/kariera v sekci “Ochrana osobních údajů”

komentují vztahy, nemusím z toho být
nadšená, ale souvisí to přímo se mnou, takže to také svým způsobem beru. Jakmile
ale někdo začne komentovat mou rodinu
a psát lživé články o minulosti mé nebo
mých blízkých, tak už to zamrzí. Tam se
dostává do mých osobních mezí.
Vraťme se zpět k vaší aktuální práci.
Máte v tuhle chvíli, ve svých 24 letech,
před sebou ještě nějaké profesní cíle?
Kam se můžete posunout výš?
Když si položím otázku kam dál, popravdě si moc neumím představit další možnost. Samozřejmě by někoho mohlo napadnout, že ještě víc by bylo mít svůj vlastní
pořad. To je asi takový vrchol pro každého
moderátora. Ale mít svůj vlastní pořad znamená mít dokonalý přehled, perfektní slovní zásobu a schopnost udělat rozhovor
s kýmkoli. K tomu všemu člověk musí dospět s věkem. V mém případě taková úvaha ještě vůbec není namístě, takže prakticky neexistuje. Na jednu stranu je fajn znát
pozadí bulváru, protože s ním pak umíte
pracovat a víte, co si můžete a nemůžete
dovolit, a na druhé straně víte, že i přestože
vás někteří novináři haní, musíte s nimi vycházet.
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Nenápadné příznaky, ale hrozivé
Amputace nohy je noční můrou snad všech
diabetiků. A není se čemu divit. Diabetická noha je
totiž jedním z obávaných důsledků takzvané
neuropatie – komplikace cukrovky, která sice
nebolí, ale o to více je nebezpečná. Poznamenat
může dokonce i zrak.
5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Osmašedesátiletého tlumočníka a
realitního makléře Pavla Balaše přivedla diabetická neuropatie před čtyřmi
lety na pokraj smrti, když podruhé v životě upadl do kómatu. „Měl jsem otravu krve kvůli nečistotě, která se dostala
do defektu na noze. Lékaři v Motole mi
zachránili život,“ vzpomíná pacient.
Právě defekty na končetinách, které
má neuropatie na svědomí, mohou vést
v nejzazším případě nejen k amputaci,
ale podobně jako v případě Pavla Balaše mohou zavinit i smrtelnou otravu.

Že je s nohami něco v nepořádku, přitom řada pacientů vůbec nepozná.
Neuropatie totiž postihuje strukturu a
funkci nervů, a to vlivem dlouhodobě
zvýšené hladiny cukru v krvi. V případě nohou jde o ztrátu citlivosti, což je
oříšek i pro lékaře.
„Diabetická neuropatie je jednou z
nejzáludnějších komplikací diabetu.
Její příznaky jsou většinou nenápadné,
důsledky hrozivé. Zkracuje život, je příčinou amputací a také řady dalších komplikací. Je strašně obtížné vysvětlit pacientovi, který nic necítí, že nic necítí, a
to je problém,“ popisuje složitou cestu
ke správné a včasné diagnóze Milan
Kvapil, prezident Diabetické asociace
České republiky. Ač se to může zdát
jako extrém, kvůli ztrátě citu v nohách

dochází až k bizarním situacím, kdy paneuropatie je její včasné odhalení, a to zecient i několik hodin chodí s připínáčjména proto, že polovina pacientů s toukem, kamenem či jiným ostrým předto diagnózou nepociťuje žádné sympmětem zabodnutým do chodidla
tomy. Právě proto je důležité slea ani to netuší.
dovat i maličkosti. Často opomíČastější jsou závažné otlajený je například tak zdánlivě
ky způsobené špatnou
banální problém, jako je pocit
obuví. Přitom kvalitní ortostudených nohou. Přitom se
pedické boty jsou pro čloz pohledu lékařů jedná o závěka s neuropatií neodmyslivažný příznak. Určit, kolik
telná věc. Ostatně osmdesát
diabetiků končí s poškozeprocent diabetických
nou funkcí nervových vlávředů je dáno špatnou
ken, je velmi obtížné a oficiálobuví. Pacienti
ně uváděný procentuální
mají nárok, aby
rozptyl 25 až 90 projim pojišťovna
cent je
jednou za dva
na
roky přispívala na ortopedickou
obuv.
Dámy
by
podle odborníprvní
ků měly rovnou
pohled hrozizapomenout na
vě široký. Podle
nošení více než
aktuálních reáltřícentimetroných odhadů je ale
vých podpatků.
v Česku zhruba 30 procent diabetiků, kteří se
Největší problém v
potýkají s neuropatií.
případě diabetické
FOTO | MAFRA
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důsledky. Cukrovkáři, pozor!
Mezi rizikové faktory patří vysoký
krevní tlak, zvýšený cholesterol v krvi,
kouření, obezita, ale také délka trvání
diabetu a věk pacienta.
„Aktivní vyšetřování na přítomnost
diabetické neuropatie je kriticky důležité právě proto, že včasné odhalení dává
alespoň nějakou možnost zpomalení
nebo zastavení jejího průběhu. V pokročilých stadiích je léčba svízelná, prakticky nemožná,“ říká Kvapil, který zdůrazňuje úlohu prevence.
Odborné vyšetření v ambulanci diabetologa zabere 15 až 20 minut a rozhodně není na škodu, pokud si jej pacienti
s cukrovkou sami vyžádají. Vyšetření
zahrnuje měření speciálními přístroji i
odpovědi na cílený dotazník.

„

Včasné odhalení dá naději. V pokročilých
stadiích je léčba svízelná, ne-li nemožná.

Neuropatie ale neohrožuje jenom
nohy. Nebezpečí představuje také pro
zrak a častým důsledkem je pak například snížená adaptace na osvit. Pokud
nastává situace, že pacient o své komplikaci neví a například řídí v noci, vysta-

INZERCE

vuje sebe i všechny v autě značnému nebezpečí. Potíže se zrakem ale mohou zajít i dál. Poškození oka u diabetiků je totiž stále nejčastější příčinou slepoty
vzniklé v dospělosti. Téměř opomíjenou skutečností je, že diabetes a jeho
komplikace se pojí i se sexuálními dysfunkcemi.
V neposlední řadě se u pacientů s
neuropatií projevují často také potíže se
srdcem, což je obecně problém lidí
s cukrovkou. Většina pacientů s diabetem totiž umírá na kardiovaskulární onemocnění. Vzniká u nich pětkrát větší riziko srdečního selhání.
Některou z forem diabetu trpí v Česku osm procent obyvatel a jejich počet stoupá bez ohledu na pohlaví či

věk. Meziročně počet nových případů
přibývá o zhruba 3000, což jen dokazuje, že osvěta a prevence cílená na
zdravý životní styl – tedy především
na pohyb a stravu – stále významně
pokulhává.

FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA

Diabetik necítí bolest, může nastat odumírání tkání
Senzorickomotorickou polyneuropatii charakterizují pálivé, řezavé a palčivé bolesti
nohou. Projevuje se také pocitem neklidu v nohou, někdy mravenčením prstů. Bolesti jsou
většinou v klidovém stavu a při zátěži se mírní. Často vyžadují léčbu analgetiky a hypnotiky
a výrazně snižují kvalitu života. Přidává se svalová slabost a zhoršená kloubní pohyblivost
nohou, ale i dalších tělesných partií.
Dalším projevem neuropatie je ztráta citlivosti v nohou. Diabetik necítí tlakovou bolest ani
bolest při vznikajícím zánětu. Je ohrožen rozvojem hlubokých akutních zánětů až
odumíráním tkání. V závažných případech může lékař přikročit i k amputaci končetiny.
Prvními projevy autonomní neuropatie bývá postižení kardiovaskulárního systému. Tato
forma je dále provázena zvýšenou tepovou frekvencí v klidovém stavu, poruchami
zažívání, nefunkčností močového měchýře, sexuálními dysfunkcemi, pocením po jídle
(vrm)
či zmenšením poloměru zornice adaptované na tmu.
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V zemi diktátora Kima. Alkohol
Politické ledy konečně
pukají, schyluje se
k historickému setkání
prezidentů Trumpa
a Kim Čong-una. Severní
Korea je přitom stále
nejvíce uzavřenou zemí
světa. Koreanistka Nina
Špitálníková ji poznala
zblízka. „Severokorejci
jsou jenom lidé, kteří se
bohužel narodili do
špatného režimu,“ říká.

Pchjongjang coby hlavní město KLDR
je plné obrazů a soch znázorňujících jejich vůdce Kim Ir-sena a také propagandistických plakátů.
„Pochopit propagandu KLDR
mi pomohli čeští
profesoři se znalostí komunistické propagandy
ČSSR,“ říká Nina
Špitálníková.

5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Život v KLDR je svázaný bizarními
zákony, tvrdými tresty a všudypřítomnou
propagandou. Právě tu a kult osobnosti
přímo v hlavním městě Pchjongjangu studovala koreanistka Nina Špitálníková.
Napětí na korejském poloostrově uvolnilo koncem dubna neobvykle přátelské
setkání hlav států Severní a Jižní Koreje spojené s ohlášením o oficiálním ukončení 65 let trvajícího
válečného stavu mezi těmito
dvěma zeměmi. „Korejský
summit se řadí mezi důležité mezníky korejské historie. Nebyla ale přijata žádná
konkrétní rozhodnutí. Problémy spojené se severokorejským jaderným a raketovým programem mohou být vyřešeny pouze na setkání Kim Čong-una s americkým prezidentem Trumpem,“ vysvětluje Špitálníková. K setkání „Kima“ (na snímku v kolečku) s Trumpem má dojít v blízké době.

FOTO | T. KRIST

Politika je jedna věc, ale jaké mají mínění o svém jižním sousedovi obyčejní Severokorejci?
Severokorejci vnímají Jihokorejce jako chudáky, kteří žijí pod diktátem americké vlády v chudobě a bez svobody. Jihokorejci
mají ze Severokorejců strach. Když jsem
odlétala na svůj první studijní výjezd do
KLDR na univerzitu Kim Ir-sena
z jihokorejského Soulu, tak mě
tamní profesorka objala a řekla, že je to strašidelné.
To není moc povzbudivé. Co vás po příletu do
KLDR překvapilo nejvíc?
Míra propagandy. Myslím, že
nikdo si to nedokáže představit, dokud v KLDR není a dokud nemluví se Severokorejci. Nejlepší vzpomínka na život
v KLDR je jednoznačně výlet do hor. Strávit pár hodin mimo epicentrum propagandy bylo velmi ulevující.

Nina Špitálníková

Narodila se 27. prosince 1987.
Vystudovala koreanistiku v Ústavu
Dálného východu na Karlově
univerzitě v Praze.
■ Studovala na Kim Il-sung University
a Sungkyunkwan University v Korejské
lidově demokratické republice.
■ Je autorkou knihy Mezi dvěma Kimy
(Nakladatelství Lidové noviny), která
je právě v prodeji. Má malého syna.

■

■

Lze srovnávat severokorejskou propagandu s tou, která existovala v komunistickém Československu?
K pochopení severokorejské propagandy
je důležité znát nejen tu v Československu,
ale i v SSSR a dokonce i v nacistickém Německu. V KLDR je to takový mix všech.
Po několikaletém studiu propagandy
mohu říci, že ta severokorejská je vyhnaná
do extrémů, který nebyl snad nikde.

Čekal bych, že v takové zemi budou
platit i různé bizarní zákony. Pletu se?
Mně tedy přišly bizarní skoro všechny.
V Pchjongjangu třeba existuje takzvaná
mravnostní policie, což jsou většinou děti
okolo 15 let, které kontrolují, jestli jsou
Severokorejci vhodně oblečeni. Ženy smí
nosit kalhoty jen do práce, jinak ne. Další
bizarnost je, že ženy mají zakázáno jezdit
na kole. Za vlády Kim Čong-una to vláda
na šest měsíců povolila, ale pak zákaz obnovila s prohlášením, že ženy na kole
jsou moc sexy a kazí to severokorejskou
morálku.
Severokorejci prý rádi popíjejí. Jaká
je tamní hospodská a pivní kultura?
Myslím, že všichni Asiati rádi popíjejí.
V Koreji, na jihu i severu, je nejoblíbenější sodžu a pivo. V Pchjongjangu jsou pivnice, kam smí jenom muži a mají tu čepované pivo a na stolech slunečnicová semínka.
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Obchodní zástupce s přidělenými
klienty provize vyplácíme týdně. Náplní
činnosti je zpracování žádostí o půjčku,
výběry splátek a vyhledávání klientů.
Činnost vykonáváte v místě bydliště. Sami
si určujete pracovní dobu, spolupráce je
vhodná i pro maminky na MD, důchodce.
Kontakt: 602170916
Více na www.jobdnes.cz/detail/IQANY0

Média, polygrafie
Redaktor/ka zahraniční sekce iDNES.cz
Tiskař
Expedient (tiskárna Olomouc)

Provident
Financ ial s.r.o.

Ekonomika

Pracovník přenosu dat/ DTP / grafik
P
í
děl í
k é ří
Více na www.jobdnes.cz

20 000 - 26 000 Kč
Kč /

ě í

Bezpečnost, ostraha

Mzdová účetní s aj/nj – seniorní pozice

42 000 - 50 000 Kč / měsíc

Bezpečnostní kontrola Letiště Praha - vhodné…

29 000 - 32 000 Kč / měsíc

Accountant Specialist junior (H4317)

25 000 - 27 000 Kč / měsíc

Technik bozp A PO

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Mzdová účetní

30 000 - 38 000 Kč / měsíc

Specialista bozp A PO

30 000 Kč / měsíc

Mzdová účetní bez AJ

28 000 - 35 000 Kč / měsíc

Strážný

14 000 - 18 000 Kč

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz
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se tam popíjí hlavně v neděli
řad, který se neobejde bez ideologického
okénka. O pohřbívání se toho ví velmi
málo, sama jsem se zatím nedostala k nějakým ověřeným informacím.
V KLDR jsou často udělovány tresty
smrti. Mohou Severokorejci vůbec
říkat vtipy na „Kima“?
Severokorejský humor se někomu může
zdát drsný, ale vtip na Kima si nikdo nedovolí říct. To by bylo bráno jako urážka státu, za což jsou největší tresty. Cokoliv se
týká „Kimů“, je svaté. Například mnoho
lidí používá k balení cigaret novinový papír, ale nikdo by si nedovolil ubalit cigaretku ze stránky, kde je vůdce vyobrazen.
Po smrti Kim Ir-sena
(na obraze vlevo vedle
svého nástupce Kim
Čong-ila) byl tomuto krvavému vládci přiznán titul „Věčný prezident“.
Funkce pozemského prezidenta byla tak zrušena.
FOTO | ARCHIV N. ŠPITÁLNÍKOVÉ

Obliba alkoholu je největší v neděli, kdy
mají Severokorejci volno, vyjdou do parků, sednou si na náplavce a u toho popíjejí.
Dovolte mi trochu indiskrétní otázku.
Zažila jste v KLDR vy či někdo z vašich přátel nějaký románek?
Do KLDR jsem nejela, abych si tam začala
nějaký románek. (smích) A myslím, že každý, kdo zná severokorejský trestní zákoník, se tomu bude vyhýbat. Za pohlavní
styk s cizincem padají tresty nejvyšší. Není
možné, aby se přeci pošpinila „čistota severokorejské rasy“. Obecně je zde sexualita
velmi potlačovaná. Homosexualita je pak
brána za nemoc a v KLDR se takto nemocní nerodí. Samozřejmě homosexuálové
v KLDR jsou, ale musí to bohužel skrývat.
A jaká pravidla musí tamní teenageři
dodržovat?

Těch pravidel je strašně moc, víceméně
již od narození je dítě vychováváno státem. Místo historie se děti učí biografie
velkých vůdců, místo pohádek se vypráví
hrdinské příběhy vůdců či bojovníků proti
japonským imperialistům. A již od útlého
věku děti vědí, že vůdce je svatý, a proto
se k němu musí chovat s tou největší
úctou. V šestnácti letech pak dostanou odznáček s portrétem Kim Ir-sena, který
musí povinně nosit až do smrti.
Když mluvíte o smrti, měla jste možnost nějaký pohřební obřad, nebo naopak svatbu, vidět na vlastní oči?
Neviděla, ale o svatbách jsem se bavila
s mými profesory. V Pchjongjangu jsou
svatby velkou událostí a svatební sály pro
místní smetánku jsou honosné. Ženich
a nevěsta si oblečou tradiční korejský barevný šat zvaný hanbok, poté následuje ob-

V čem je Korea lepší, než si my v Evropě myslíme?
Největší dezinformace se obvykle týkají
každodenního života Severokorejců. Například mnoho médií stále zmiňuje, jak
jsou v KLDR hladomory, což není pravda. V KLDR je sice stále nedostatek jídla,
ale lidé na hlad již neumírají. Často se též
zapomíná, že Severokorejci jsou také lidé,
kteří se bohužel narodili do špatného režimu. Nicméně i oni mají emoce, oni se smějí a klidně tančí v parcích se skleničkou korejské pálenky sodžu.
Co vědí dnešní Severokorejci o Česku nebo Slovensku?
Jelikož Československo bylo po SSSR
a Čínské lidové republice největším podporovatelem severokorejského režimu,
tak nás mají rádi. V Pchjongjangu je i katedra bohemistiky, kterou jsem měla možnost navštívit. Mnoho Severokorejců
v Československu žilo či studovalo. Dokonce místní pastor mi nezapomněl zmínit, že má boty od Bati. (smích)

Cestování do KLDR

• Základní měnovou jednotkou je 1 won,
100 čonů (KPW) – pro příklad: 100 Kč =
cca 4220 KPW
• Země má 24,7 milionu obyvatel,
hlavní město Pchjongjang 3,2 milionu
(údaje jsou z roku 2016).
• Časové pásmo: GMT +9
• Pro vstup do KLDR potřebujete pas
platný ještě 6 měsíců po plánovaném
návratu, 2 fotografie pasového formátu
(aktuální, barevné) a potvrzení
o zaměstnání. V pase musíte mít alespoň
2 volné strany. Na území KLDR vstupujete
přes Peking v Číně, je proto nutné zajistit
také dvouvstupové čínské vízum.
• V KLDR neexistuje individuální
turistika, program musí být schválen
a vydáno povolení (zvací dopis od
Korejské mezinárodní cestovní
společnosti v Pchjongjangu). Jakmile je
dopis vydán a poslán na ambasádu v
Praze, je nutné si domluvit schůzku přímo
s konzulem na předání žádostí o vízum.
• Turisté se musí podřídit instrukcím
místních průvodců ohledně fotografování.
V zásadě je dovoleno fotit většinu běžných
věcí, ale turista by se měl vždy raději
předem zeptat, pokud chce něco
fotografovat. Obecně je zakázáno
fotografování z autobusu a vlaku.
Zdroj: chinatours.cz

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE přijme Českomoravská reklamní agentura Kompakt spol. s r.o.
z celé ČR pro prodej inzertních ploch ve svých tiskových produktech.

Práce v místě bydliště, nadstandardní provize 25-27,5% z obratu (obvyklý výdělek 40 – 80 tis. Kč/měsíc), služební auto
a další benefity. Životopisy zasílejte na e-mail: manager@kompakt-cr.cz nebo volejte na tel.: 325 613 594.

INZERCE

ZAZÍT
SVETÁK JE
NEJVÍC!

MOUNTAIN BIKE
WORLD CUP
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | CZECH REPUBLIC

WWW.MTBNMNM.CZ
#MTBNMNM #UCIMTBWC

PÁTEK OD 18 HOD: SHORT TRACK - DYNAMICKÝ ZÁVOD
PRO 40 NEJLEPŠÍCH JEZDCŮ: VSTUP ZDARMA
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„Olda Šetrnej“ jako divý Tarzan
Lex Barker neboli
pokrevní bratr Vinnetoua
Old Shatterhand zemřel
před 45 lety. 11. května
1973 dostal infarkt a na
newyorské ulici se
sesunul k zemi. Slavného
herce nechali lidé ležet
na chodníku mnoho
minut bez pomoci.
ZÁBLESK
HISTORIE

J

e příjemný jarní pátek a herec Lex
Barker si vykračuje rušnou ulicí
New Yorku. Před pár dny oslavil
54. narozeniny, užil si slávu, má peníze
a na obzoru novou milenku. Život si užívá plnými doušky, včetně cigaret a alkoholu. Nepřipouští si, že by se něco mohlo stát. A bum! Ve vteřině leží postarší
švihák na zemi. Umírá a pomoc nepřichází. Až po několika minutách se
k němu sehne
kolemjdoucí
a zavolá lékaře.
Hercova tvář
pomocníkovi
z davu nic neříká. Neroz-

Lex Barker (vpravo) a Pierre Brice.
svítí se mu, ani když si přečte jméno
a adresu vyryté na hercových hodinkách. Jméno Lex Barker totiž už Amerika sedmdesátých let zapomněla.
Evropa ovšem ne, vždyť Poklad na
stříbrném jezeře z roku 1962, příběh
o pokrevních bratrech Old Shatterhandovi a Vinnetouovi, je dodnes nejnavštěvovanějším filmem v Německu. I v Československu byl „Olda Šetrnej“, jak ho
místní diváci z legrace překřtili, stále nesmírně populární.

Vyděděný Tarzan

Lex Barker jako Tarzan.
FOTO | ARCHIV

INZERCE

Lex Barker, narozený v květnu 1919, měl
osud předurčen jinak. Vysoký krasavec
ze zámožné americké rodiny, jehož předci byli guvernéry, obchodníky a magnáty, měl studovat stavařinu a reprezentovat jméno slavné rodiny. Jenže mladý
Lex hrál tajně ochotnické divadlo. Jednoho dne rodině oznámil, že se studiem na
slavné Princetonské univerzitě končí.
Verdikt otce zněl jasně: Vydědit! Rodina ovšem netušila, že se zřekla nej-

slavnějšího filmového Tarzana a zálesáka v jednom. Barker se totiž po druhé
světové válce stal hvězdou stříbrného
plátna. Ve Spojených státech se proslavil právě rolí legendárního pralesního
muže. Ztrátu otcovy důvěry i milionů
dolarů tak neřešil. Vydělal si je sám.
Bylo mu třicet let, když dostal roli legendárního Tarzana díky tomu, že na
komparsu dokázal pořádně zařvat. Houpaje se na liánách řval tak následující
čtyři filmová pokračování. Tarzanovo
divoké vytí prý nemuseli ani dabovat,
jak to bývalo zvykem u dřívějších verzí.
Barkerův hlas byl prostě jedinečný.

Evropská „Drtící pěst“
Barkerovou vášní byly ženy. Stejně jako
putoval z role do role, střídal i ženské náruče. Jenže v potarzanovském období
o čtyřicetiletého krasavce přestal být
v Americe zájem. Život mu ztrpčovalo
válečné zranění z války, kdy mu lékaři
nahradili kousek lebeční kosti stříbrným
plíškem. Trápily ho migrény, vztahy
a upadající sláva. Řešení hledal na dně
lahve a za štěstím se vydal do Evropy.
Z počátku si zahrál v několika německých detektivkách, pak ale přišla nabídka na western a tehdy se zrodil slavný
Old Shatterhand, v překladu „Drtící
pěst“. S indiánským bratrem Vinnetouem, jehož hrál Pierre Brice, se sblížili i mimo film. Brice o Barkerovi jednou prohlásil: „V době natáčení to byl
herec příkladný a sklenky se ani nedotknul. Zato večer si to vynahrazoval.
Zřejmě pil hodně a vůbec měl špatnou
životosprávu.“ Ve filmu Vinnetou Old
Shatterhanda nepřežil, ovšem v reálném životě ano, o celých 42 let.

15. května, Jihlava
OBI, Romana Havelky

16. května, Třebíč
ALBERT, Znojemská
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Hvězdy hlásí babyboom
FOTO: Herminapress, archiv MAFRA

Místo scénářů nebo tenisových raket budou mít teď v rukách spíš plenky.
Přírůstky do rodiny totiž očekávají mnohé seriálové celebrity jako Aneta Krejčíková
či Kristýna Leichtová, ale i tenisový pár Radek Štěpánek-Nicole Vaidišová.
SOUROZENCE
„NADĚLIL JEŽÍŠEK“
Ve svých 40 letech se druhého
potomka dočká herečka Jitka
Čvančarová. Na miminko se těší
společně s manželem tanečníkem
Petrem Čadkem. Pár svedla před
lety dohromady taneční show
StarDance. Spolu mají už šestiletou
dceru Elenu, která si o sourozence
dokonce napsala Ježíškovi.

SVATBA, ROZVOD,
NÁVRAT. A TEĎ DÍTĚ

KOTOULEM AŽ NA JEVIŠTĚ
Loni se hvězda seriálu Ulice Aneta Krejčíková stihla zasnoubit se svým přítelem
tělocvikářem a trenérem Ondřejem Rančákem a letos už se raduje z těhotenství.
„Ano, je to tak. Jsem těhotná a šťastná. Oba jsme si to přáli a opravdu jsem
zvědavá, jak nám to maličké změní život,“ pochlubila se před nedávnem 26letá
herečka, která zažila kuriózní žádost o ruku. Její přítel před ní totiž poklekl
na jevišti. „Vůbec jsem to nečekala. Přiletěl na jeviště kotoulem. On je tělocvikář,
sportovec. V první chvíli jsem nevěděla, co se děje. Takže jsem se styděla. Říkala
jsem si, to je průšvih, Ondra je opilý a jde sem dělat opičáky. Nakonec z toho byla
žádost o ruku,“ vzpomínala Krejčíková.

Znovuobnovená láska Radka
Štěpánka a Nicole Vaidišové
před časem mnoho lidí
překvapila. Tenisový pár si řekl
své ano v roce 2010, o tři roky
později ale následoval rozvod.
Štěpánek pak nějaký čas chodil
s další tenistkou, wimbledonskou
vítězkou Petrou Kvitovou. Dnes
je ale vše jinak a bývalí manželé
se těší na své první dítě. „Jsem
šťastný, že se s vámi mohu
s Nicole podělit o radostnou
zprávu. V létě se dočkáme
přírůstku do rodiny!“ napsal
na sociální síti Štěpánek.

INZERCE

AUTOVIA.cz - největší výběr přívěsů

Autovia VER 3SKS 2,7T...

Autovia ZV 4000 1,3T B1
4,00x1,32/1,70

Autovia skříň ZV 31 750kg N1...

Tachometr 0 km

Vyrobeno

Tachometr 0 km

Palivo

neuvedeno

Tachometr 0 km

Palivo

neuvedeno

Cena

106 359 Kč

Palivo

neuvedeno

Cena

143 506 Kč

Cena

82 401 Kč

Vyrobeno

2018

AUTOVIA s.r.o.
377 828 103
www.autovia.cz

2018

AUTOVIA s.r.o.
377 828 103
www.autovia.cz

Vyrobeno

2018

AUTOVIA s.r.o.
377 828 103
www.autovia.cz
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KDYŽ SE SPOLKNE
„BABY ZELÍ“
Herečce Marii Doležalové se
těhotenství podařilo před
médii utajit do pátého měsíce.
V březnu se s rostoucím bříškem
sama vtipně pochlubila na sociální
síti. „Prej jestli je možný, že jsem
tak tlustá. Nejsem, já jsem jenom
spolkla malý zelí. Takzvaný baby
zelí. Na který se už moc moc
moc těšíme!“ napsala. Otcem je
hereččin partner Marek Zelinka,
se kterým se dali dohromady díky
taneční soutěži StarDance. Tu jako
pár v roce 2015 vyhráli.
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„VELKÁ SMEČKA ASI NEHROZÍ“
V závěru léta by měla přivést na svět svého prvního
potomka Kristýna Leichtová, kterou proslavil
zejména sitcom Comeback. Dvaatřicetiletá herečka
nyní plánuje společnou budoucnost se svým
partnerem, který je šéfem činohry Národního
divadla moravskoslezského v Ostravě Vojtěch
Štěpánek.. Jak ale přiznává, původní plány pořídit si
kopu dětí ji už opustily. „Dřív jsem si říkala, že bych
brala velkou rodinu, ale čím jsem starší, tím víc si
říkám, že jedno nebo dvě. Asi velká smečka nehrozí.
Ale pak můžu mít čtyřčata a to stejně neovlivním,“
nechala se slyšet nastávající maminka.
INZERCE

Život je jízda.
V každém věku

Elektrické seniorské a invalidní vozíky
pro pohodlí a mobilitu

S RODINOU Z PRAHY
NA MORAVU
Také 32letá Dominika
Mesarošová, která proslula
svými silikonovými přednostmi,
na jaře ohlásila, že je
v požehnaném stavu. „Prožívám
to nejkrásnější období svého
života a těšíme se z překrásného
zázraku, který byl počat z obrovské
oboustranné lásky. Milujeme tě!
máma&táta,“ napsala blonďatá
modelka na sociální síti.
Svého prvního potomka čeká
s brněnským podnikatelem, kvůli
kterému před časem přesídlila
do moravské metropole.

SELVO 3500.6

NOVINKA

SELVO 4800 SLEVA 40 %

SLEVA 40 %

Elektrická tříkolka
pro seniory

Elektrický čtyřkolový
invalidní vozík

Do vozovky

Na chodník i do vozovky

Nevyžaduje řidičský průkaz ani přilbu • Kompletní
povinná výbava pro provoz na silnicích • Praktický
úložný prostor pod sedačkou • Elektrický motor
48 V/500 W • Dojezd 48 km • Max. rychlost 25 km/hod.
• Dobíjení 6–8 hodin • Nosnost 150 kg • Hmotnost
96 kg (vč. baterií)

Výkonný a snadno ovladatelný • Komfortní otočná
a sklopná sedačka • Sklopná řídítka • Převoz i v menším
kombíku • Elektrický motor 24 V/800 W • Rychlost
3–15 km/hod. • Dojezd 45 km • Elektromagnetická
brzda • Dobíjení 6–8 hodin • Nosnost 130 kg
• Hmotnost 107 kg (vč. baterií) • Technický průkaz
potvrzující zařazení do kategorie invalidních vozíků

58 290 34 990 Kč vč. DPH

73 290 43 990 Kč vč. DPH

Síť prodejců

Možnost vyzkoušení

Nové výrobky s 2letou zárukou

Jistota servisu

Nejbližší prodejci
Praha 5 – Velká Chuchle
BG Technik cs, a. s., U Závodiště 8, tel. 283 870 136, 606 756 599
Libice nad Cidlinou
VARI, a. s., Opolanská 350, tel. 325 607 336
Seznam dalších prodejců najdete na našem webu.

www.selvo.cz
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Kosmatice jako
„řízky chudých“
Smažené bílé květy černého bezu chutnaly už
našim předkům. Oběd pořídili skoro zadarmo, bez
přinesli ze stráně a brambory vykopali na zahradě.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Pro „řízky chudých“ babička vyrážela zkraje léta na zahrádku nebo na nejbližší stráň, kde právě zářily bílé květy
černého bezu. Natrhala jich plno a namočila do slané vody, aby je zbavila
brouků a nečistot. Pro smaženou kosmatici jsou nejlepší zpola rozvité květy
bezu. S novými bramborami přelitými
máslem bývají zdravou pochoutkou.
Kosmatici můžeme ale osmažit i nasladko – Italové tomu říkají fiori di sambuco fritti. Také vy si můžete udělat
sladkou verzi, pak ale smažte kosmatici
na másle, nakonec ji pocukrujte a posypte skořicí. Osmažený řízek můžete také
potřít medem. Jiná sladká varianta doporučuje přidat do těstíčka sladké bílé
víno a trošku skořicového cukru.
V některých zemích se smažené květy černého bezu podávají s tvarohem,
jinde s jogurtem. Většinou jde o sladkou verzi. Angličané tomu říkají
flowers of elder, Švédové Fläderblommor. Existuje také irský, přesněji řečeno keltský recept. Naši sousedé v rakouském regionu Waldviertel a také Bavoři připravují Holunderküchlein s čer-

ným pivem. Tentýž recept najdeme jak
v jižních Čechách, tak v Podkrkonoší.
Akademický malíř Michael Rittstein
zná kosmatici nejen jako jídlo, ale vidí
v ní i věc výtvarného zájmu. „Bílé květy černého bezu by se daly zajímavě
zpracovat. Možná to zkusím. Na šumavské vesnici, kde mám chalupu, je černého bezu v tomto období hodně, dokonce
i v mé zahradě nějaký roste. Na smažené kosmatici si pochutnávám každý rok
nejméně jednou. Nejraději ji mám s
bramborovou kaší a osmaženou cibulkou,“ vysvětluje Rittstein, šéf malířského ateliéru na Akademii výtvarných
umění.
(kor, VLADIMÍR POŠTULKA)

FOTO | JONATHAN BILLINGER, PROFIMEDIA

„

Na smažené
kosmatici si
pochutnám každý rok.

Fiori di sambuco fritti podle italské babičky
Příprava pokrmu pro 6 osob: Nasbíráme košík rozkvetlých bílých květů černého
bezu. Mají tendenci rychle usychat, proto je v kuchyni ponoříme stopkami
do nádoby s vodou. Suroviny: čerstvě natrhané květy bezu. Na těsto: 125 g hladké
bílé mouky, 1 vejce, 25 g másla, 1/2 sklenice mléka, cukr, olivový olej na smažení.
Postup: Odstraníme silnější stonky a promyjeme květy vodou. Jemným protřepáním
z nich odstraníme přebytečnou vodu i nečistoty. Položíme květy na čistý hadřík
a necháme je vyschnout po dobu přípravy těsta. Smícháme vajíčko s moukou,
mlékem, čajovou lžičkou cukru a máslem roztaveným při nízké teplotě. Namočíme
květy tak, aby je těsto dobře obalilo, a smažíme je ve vroucím oleji. Když jsou
krásně do zlatova, vyndáme je, necháme okapat a vysušit na papírovém ubrousku.
Pro ozdobu i chuť osmažené květy posypeme granulovaným cukrem či skořicí.

Smažená kosmatice podle Michaela Rittsteina

Malíř Michael Rittstein s oblíbeným
bezem.
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK

Suroviny na 4 porce: 12 květů černého bezu, 1 vejce, 50 g mouky, 1 dl piva, 5 lžic
slunečnicového oleje, pepř, sůl. Postup: Květy musejí být čerstvé, utržené těsně
před použitím. Odstřihneme je nůžkami tak, aby měly delší stopku. Květy pečlivě
opereme (zbavíme případného hmyzu) a opatrně osušíme. Připravíme si řídké těsto
z hladké mouky, piva, vajec a soli. Místo piva můžeme použít mléko. Těsto opepříme
a mírně našleháme. Celý trs uchopíme za dlouhý stonek (proto musí být dlouhý) a
namočíme do těsta. Řízky krátce osmažíme na rozpáleném oleji dozlatova, potom
dlouhý stonek odstřihneme a řízek obrátíme, aby se mohl opéct i z druhé strany.
Podáváme s vařenými novými brambůrkami, případně s bramborovou kaší. Řízky
můžeme pokapat troškou tatarské omáčky.
Zdroj: lidovky.cz
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7 751 Kč
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Objednávejte
+420 377 825 782
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MS v hokeji 2018

UŽIJOKSEJII

MS V H

Mladí už mi nevykají,
říká „mazák“ Gudas
mladých hráčů. Vidíte v nich potenciál, že udrží reprezentaci na stejné
úrovni?
Myslím, že jo. Funguje to i v ostatních
týmech, které berou mladé hráče. Amerika bere mladé už léta, dává se prostor
novým. Je to něco, co funguje, tak proč
ne? Uvidíme, jak se to letos vyvrbí.

A

S FORTUN
TV!

Myslíte, že už nastala doba na přerod? Abychom nezaspali jako Slováci?
Myslím, že i loni bylo v týmu pár mladých kluků. Vždycky se bere pár mladých, aby získali zkušenosti. Letos
jsme v podstatě nezkušený tým, ale zatím se nám to vyplácí.

A BONUS

600 KČ

É
PRO NOV
HRÁČE

www.ifortuna.cz

Radko Gudas nejde při hře pro ránu daleko.

FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA

Sám toho v reprezentaci moc neodehrál, je teprve
na druhém mistrovství světa, přesto už je za mazáka.
Ve 27 letech. „V obraně jsem dokonce nejstarší,“
usmívá se hokejista Radko Gudas, hráč Philadelphie.
ČR | Řízný bek Radko Gudas, který se
zúčastnil loňského světového šampionátu a olympijských her v Soči v roce
2014, si v této sezoně NHL v dresu Philadelphie Flyers připsal v 70 zápasech
16 bodů za dvě branky a 14 asistencí.
V šesti zápasech play off nebodoval.
V základní části nasbíral 83 trestných
minut. Na přelomu listopadu a prosince
si odpykal desetizápasový trest za seknutí útočníka Winnipegu Mathieua Perraulta. Mladé obraně českého národního týmu má na šampionátu dodat zkušenost i ráznost.

Už vám mladí přestali vykat?
Jo, to se už povedlo. Vyřešili jsme si to.
Cítíte povinnost mladé učit?
Na začátku je potřeba si něco říct, což
zvládá úplně bravurně Tomáš Plekanec.
Je schopen vytáhnout malé detaily, které se neřeknou. I během zápasu si něco
řekneme. Důležité je ale jít příkladem.
Když něco sám děláte, mladí to pak budou dělat taky. Ale nebojím si vzít slovo v kabině, když je potřeba.
Letos je to poprvé, co je na MS tolik

V obraně je největším talentem Filip
Hronek. Co na něj říkáte?
Zápas proti Švédům se mu povedl úplně
neuvěřitelně. Jsem rád, že máme mladé
talenty, kteří podle mě udělají díru do
hokejového světa. Hronek klidně může
příští sezonu prorazit do NHL. Detroit
shání obránce jako je on. Šanci určitě
má.
Jste při šampionátu v kontaktu se
svým tátou (bývalý reprezentační
bek Leo Gudas, pozn. red.)?
Jo jo, píšu si s ním. Pořád mi zdůrazňuje, abych víc střílel a dával víc gólů. Zatím jsem to nenaplnil. Ale pár střel jsem
už měl, které tam skoro padly. (jat, re)

PROGRAM
Zbývající zápasy českého týmu
v základní skupině šampionátu
Pátek 11. 5. od 20:15
Bělorusko – Česko
Neděle 13. 5. od 16:15 Francie – Česko
Pondělí 14. 5. od 20:15 Česko – Rakousko
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MF varuje: Účastí na hazardní
hře může vzniknout závislost!
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Česká republika

Havlíček pro Impuls: Nedělejme z jídla vědu
ČR | Univerzální recept na úpravu váhy?
Podle specialisty na výživu Petra Havlíčka neexistuje. Z jídla podle něj přesto
nemá smysl dělat přehnaně velkou vědu.
„Někdy se ve zdravé výživě dostáváme
do naprostého absurdistánu a zapomínáme na zdravý selský rozum, na kupecké
počty a na to, že věci vymyšlené už tady
jednou byly a je potřeba je jen trošičku modifikovat,“ říká Havlíček, který byl hostem ranního vysílání Rádia Impuls. Stravování je podle něj opředené nesmyslnými

mýty. Trendy se
navíc střídají tak
často, že ani pohled na to, co je
zdravé, není v průběhu času jednotný a neměnný.
„Vajíčka jsou
ukázkový příklad toho, jak se pohled na výživu vyvíjí. Od názoru, že ten, kdo jí vejce, umře
na kardiovaskulární onemocnění, po

současné hlasy, že kdo nejí vajíčka, ten
zemře na kardiovaskulární onemocnění,“ zmínil jeden z největších paradoxů
ze světa zdravé výživy.
Pokud není vaše postava ideální, není
také namístě svádět vše na genetickou výbavu. „Je pravda, že geny nás určitým způsobem formují, ale některé geny jsou zapnuté a projeví se a některé jsou vypnuté
a je otázka kdy a zda vůbec se některé
spouštěče objeví,“ vysvětlil výživový expert, který zdůraznil, že větší část odpo-

vědnosti za to, jak jsme na tom s váhou,
neseme my sami. „I když má dívka malý
zadek, nikdo není psáno, že jí jednou nebude viset až po kolínka. Asi nebude nikdy široký, protože má dotyčná geneticky
danou užší pánev, ale pokud bude žít vysloveně nezdravě, tuk se na něm samozřejmě vytvořit může,“ dodal s tím, že Češi
kvalitu a složení své stravy stále spíše zanedbávají. „Tady se sice hodně mluví, ale
málo koná. Ostatně jako vždycky,“ nešetřil kritikou Havlíček.
(vrm)
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TRAVNÍ TRAKTORY VARI

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

DVOUNOŽOVÝ
ŽACÍ SYSTÉM











travní traktory s elektrostartem
výkonné motory GGP Loncin
hydrostatické převodovky
dvounožový žací systém
šíře záběru 84 a 98 cm
nastavení výšky sečení (7 poloh)
široká 15“ a 18“ kola
zvuková signalizace naplnění koše
nabíječka baterie součástí stroje

Písničku „Sto let“
zakázali. Kvůli
tématu roku 1968

ANTISKALPOVACÍ KOLEČKA
ŽACÍHO ÚSTROJÍ

Ceny travních traktorů
od

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

49 990 Kč

s DPH

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Brno, GARDEN STUDIO, U zoologické zahrady 2/212, T 546 222 990 • Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 •Brtnice,
Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388 • České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 •
Golčův Jeníkov, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, Havlíčkovo nám. 133, T 601 382 804 • Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495,
T 569 425 052 • Chotěboř, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, nám. TGM 56, T 601 382 806 • Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 •
Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 • Rynárec, Martin Novotný, Rynárec 169, T 565 382 366 • Strakonice,
JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 • Tábor, HUTAB s.r.o., Chýnovská 2989, T 381 212 153 • Žďár nad Sázavou, ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o.,
Brodská 104, T 566 627 075

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

Písnička Sto let Mirka Černého to neměla jednoduché, z pultů obchodů musela zmizet ani ne půl roku po svém vydání. „Mohl za to námět, kterým byl
rok 1968. Nic naplat, že text je vlastně
o Americe, Lincolnovi a Kennedym,“
posteskl si interpret a textař Mirek Černý na rádiu Český Impuls AM 981. Písnička Sto let vyšla znovu až po roce
1989. O song Sto let požádal Mirka
Černého Jiří Brabec, který se svým
Country Beatem na přelomu let 1968
a 1969 připravoval svou první desku.
Černému hned naskočily souvislosti
přelomových let s osmičkou na konci.
„Všechno jsme tam ale nedávali, jen ty
hlavní věci. Kdo hledá, najde. Podle
mne je všechno spojeno se vším,“ dodal Mirek Černý.
Jsou tedy roky 1848, 78,
1918, 38, 48 i rok 1968 náhodné,
přičinili se o ně lidé,
nebo jsou řadou, kterou stanovil čas?
(Hudba: J. Brabec, text: M. Černý)
Písnička skupiny Olympic Osmý den
vznikla na poslední chvíli. Proč na ni Petr
Janda i Pavel Vrba spěchali, uslyšíte na rádiu Český Impuls příští středu v 11:30.
Druhý program Ráááádia Impuls vysílá
na středních vlnách, AM 981 kilohertzů,
nebo na www.ceskyimpuls.cz.
(ak)
FOTO: Václav Jirsa/Právo/Profimedia

HUDEBNÍ IMPULSY

Hapka je zpět. Díky dceři
JOSEF VLČEK

P

ražané (a nejen oni) si Petra Hapku moc dobře pamatují. Urostlý,
bělovlasý muž se rád projížděl
hlavním městem na svém Harleyi. „Miláček žen a vetešníků“, jak ho pojmenoval
jeho přítel Michal Horáček, nebo „český
Morricone“, jak mu říkali znalci filmové
hudby, bohém a otec sedmi dětí by se
13. května dožil čtyřiasedmdesáti let.
Skvělá příležitost jeho velké dílo připomenout, řekla si jeho dcera Petra. Ta
dala jeho hudbě nový kabát a tátova odkazu se ujala na aktuálním albu Hapková zpívá Hapku.
Od Hapkova vstupu na scénu je to už
půl století. Tehdy pro Hanu Hegerovou
napsal řadu jejích nejlepších původních
písní, včetně kdysi oblíbené Písně o malíři. Právě na ní Hapka poprvé demonstroval, že umí napsat melodii, která,
aniž by se podbízela, dokáže okamžitě
proniknout do lidské paměti.
Je málo známé, že Hapka už ve svých
dvaceti letech stál za jednou z prvních
nahrávek Karla Gotta. Jeho Malá píseň

P. Hapka v roce 2006. FOTO |

ARCHIV

(Bach se mi přes rameno dívá) patří
k nejefektnějším skladbám, které kdy
mnohonásobný slavík nazpíval.
Po roce 1968 se začal Hapka intenzivněji věnovat hudbě k filmům a televizním inscenacím. Jako mozartovský typ,
schopný ze sebe sypat melodii za melodií, byl režiséry často vyhledáván a není
proto divu, že na jeho kontě najdeme
přes devadesát takových děl. Jsou mezi
nimi například Holky z porcelánu, Buldoci a třešně, Fešák Hubert, Tisícročná
včela nebo televizní seriály Bylo nás
pět a Prima sezóna. Na rozdíl od jiného
mistra filmové hudby Karla Svobody se
ale nikdy nesnažil proniknout za hranice Česka. Někteří z jeho přátel tvrdili,

že se „neuměl prodat“, jiní zase vzpomínají, že ani nechtěl, protože mu stačilo
to, co má. Možná tím Hollywood přišel
o jednoho z nejlepších skladatelů.
Hapka psal i pop hity, třeba Nestůj
a pojď z filmu Páni kluci patří podle statistik Rádia Impuls k nejoblíbenějším
písním Václava Neckáře. Stejně jako Já
se znám, kterou Marie Rottrová nazpívala pro film Léto s kovbojem, nebo Kornova Klaudie a Mít svůj kout od Jitky
Zelenkové. Novou mízu získala Hapkova kreativita po setkání s textařem Michalem Horáčkem. Společná práce odstartovala v roce 1987 okouzlujícími
šansony na desce Potměšilý host, které
napsali pro Hanu Hegerovou.
Z Hapky a Horáčka se stal sehraný autorský tým, který v následujících dvaceti
letech uveřejňoval kolekce písní, jež zadával různým interpretům. Hapka přitom exceloval – nikdo jiný by nedokázal
zhudebnit složité Horáčkovy básně a dát
jim chytlavý kabát. Řada z nich se stala
opravdovými trvalkami, ale stejně důležitá byla jejich společná schopnost ukázat
zpěváky v úplně jiných podobách, než

jak je známe. Díky Cizí ženě v cizím pokoji se z potrhlého rockera Kocába stal
v roce 1988 šansoniér. Totéž se dvojici
povedlo s Danem Landou nebo s Jaromírem Nohavicou. Společně objevili tak
originální osobnosti jako slovenskou zpěvačku Szidi Tobias nebo moravského samorosta Františka Segrada.
Hapka si získal pozornost také jako
zpěvák. Nebo spíš nezpěvák, kterému
nešlo ani tak o přesnou intonaci jako
o emoci. Dokázal být vzrušený a afektovaný, démonický i neohrabaně něžný,
ale vždy přesvědčivý. Poprvé jsme ho
mohli slyšet v roce 1980 ve filmu Krakonoš a lyžníci, kde zpíval píseň On je
náš pán. Pak se objevily horáčkovské
kreace Buřty, pivo, nenávist, Kocour se
schoulil na tvůj klín nebo Dívám se, dívám. Naposledy si zazpíval v méně známém Horáčkově projektu O lásce, cti
a kuráži. V cyklu villonských balad, které zpívala Lucia Šoralová, se objevil
v písni Nachytaná v nedbalkách, ale na
jeho hlase už byla znát vážná nemoc.
Hapka zemřel 25. listopadu 2014 v pouhých sedmdesáti letech na zápal plic.
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Nádobí Click-it

nádobí na celý život

Hluboká
pánev 28 cm
s nepřilnavým
povrchem

Patentovaný systém
odnímatelných rukojetí
Špičkový nepřilnavý povrch.

1299
1799

Univerzální nádobí Aston Click-it,
to je úspora místa, prvotřídní kvalita.
Balení obsahuje pánev, skleněnou poklici,
2x krátkou rukojeť, dlouhou rukojeť
a náhradní nerezový úchyt pro zapékání
v troubě.
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FESTIVAL GUSTAV MAHLER
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

„Rozezpíváme celé město“
Mezinárodní festival
Hudba tisíců Mahler
Jihlava 2018 přinese
množství koncertů
v podání předních
českých interpretů,
ale i zahraničních hostů.

Na mahlerovském festivalu
vystoupí například světově
uznávaná harfenistka Kateřina Englichová.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC

13. květen, 15.00, Jihlava
Obchodní centrum City park
Koncert pro maminku
(lidové a muzikálové melodie)
Český chlapecký sbor Boni Pueri
16. květen, 19.00, Jihlava
Kostel Povýšení svatého Kříže
Slavnostní zahajovací koncert
(Gustav Mahler – Symfonie č. 4,
G dur). Účinkují Lucie Silkenová
a Filharmonie Brno

ILONA ZELNÍČKOVÁ
JIHLAVA | Rozezpívat celou Jihlavu
budou chtít organizátoři již 17. ročníku
hudebního festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava 2018.
První z festivalových koncertů začíná
už v neděli 13. května v jihlavském City
Parku, kde se představí Chlapecký sbor
Boni Pueri. Půjde o vystoupení věnované všem maminkám ke Svátku matek.
Dramaturgie festivalu se už tradičně
soustředí především na dílo Gustava
Mahlera, který se narodil v Kalištích
u Humpolce a mládí strávil v Jihlavě.
Letos zazní mimo jiné Mahlerova Symfonie číslo 4 v provedení Filharmonie
Brno, dirigenta Petra Altrichtera
a mladé sopranistky Lucie Silkenové.
„O další velké Mahlerovo symfonické dílo se postará Boston Youth Symphony Orchestra se svým šéfdirigentem
Benjaminem Zanderem. Posluchači se
mohou těšit na skvělé provedení Symfonie číslo 9,“ nastínil program ředitel festivalu Jiří Štilec.

22. květen, 19.00, Jihlava
Gotická síň radnice
Skladby Janáčka, Elgara,
Irelanda, Griega
Komorní orchestr Leoše Janáčka
28. květen, 19.00, Jihlava
Kostel Povýšení svatého Kříže
Skladby pro jihlavské konšely
Octopus Pragensis
31. květen, 19.00, Jihlava
Gotická síň radnice
Koncert s překvapením
Účinkují Jiří Sycha a Filip Dvořák
5. červen, 18.00, Jihlava
Kostel Povýšení svatého Kříže
Koncert Kraje Vysočina

Až 700 vystupujících
Každý ročník má ale i svou další programovou linku. V roce 2018 je to oslava
sta let od založení samostatného Československa. Tomuto výročí věnovali pořadatelé hned několik koncertů.
„Chtěli jsme především upozornit
na moment česko-slovenské vzájemnosti a spolupráce. Proto se zde objeví slovenští interpreti a zazní zde slovenská
tvorba,“ poznamenal Štilec.
Největší akcí letošního ročníku festivalu bude – alespoň z hlediska počtu
účinkujících – červnový koncert k založení samostatné Československé republiky. Pořadatelé o něm hovoří jako
o Velké národní slavnosti. Podílet se

Výběr z programu
Mahlerova festivalu

na něm bude 600 až 700 účinkujících
z dvanácti smíšených pěveckých sborů
napříč Vysočinou. Doprovázet je budou
také dva symfonické orchestry, a to
Filharmonie Hradec Králové a smyčcový orchestr Základní umělecké školy
Jihlava.
„Zazní jedno z nejnárodnějších děl
české hudební literatury – Česká píseň
Bedřicha Smetany. Slavnost bude zakončena společným zpěvem české národní hymny v klasické úpravě Otakara
Jeremiáše – tak jak jsou ji občané Československa a později České republiky
zvyklí slýchat. Věřím, že se nám podaří
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www.mahler2000.cz

rozezpívat celou Jihlavu,“ přeje si ředitel festivalu Jiří Štilec.

Návrat do renesance
Na festivalu si návštěvníci užijí i pozdně renesanční hudbu, kterou do Jihlavy
přiveze soubor Octopus Pragensis pod
vedením předního odborníka na hudbu
rudolfinské doby Petra Daňka.
Koncert s překvapením na konci května bude věnován Pavlu a Antonínu Vranickým, rodákům z Vysočiny, kteří se
proslavili ve Vídni 18. století. „Vystoupí na něm skvělí znalci barokní a klasicistní hudby Jiří Sycha a Filip Dvořák.
Zazní zde ve světové premiéře ukázka
z baletu Leopolda Koželuha La ritrovata figlia di Ottone II.,“ prozradil Štilec.
Mimořádnou událostí bude podle ředitele festivalu také hudební provedení
Zápisníku zmizelého Leoše Janáčka.
Nedílnou součástí festivalu jsou rovněž mnohé doprovodné akce. Patří mezi
ně třeba výstavy, přednášky i cyklojízda po stopách Gustava Mahlera.

14. červen, 19.00, Jihlava
Gotická síň radnice
Skladby Ravela, Gemrota, Haase
a Albeníze
Účinkují Vilém Veverka – hoboj,
Kateřina Englichová – harfa, Martin
Kasík – klavír
16. červen, 18.00, Jihlava
Kostel Povýšení svatého Kříže
Gustav Mahler – Symfonie č. 9
Boston Youth Symphony
Orchestra a Benjamin Zander
18. červen, 19.00, Jihlava
Gotická síň radnice
Leoš Janáček – Zápisník
zmizelého, Písně, V mlhách
21. červen, 18.00, Jihlava
Park Gustava Mahlera
Josef Suk – Nový život, Bedřich
Smetana – Vltava, Předehra
k opeře Libuše, Česká píseň
Účinkuje: 12 smíšených pěveckých
sborů, Filharmonie Hradec Králové
a smyčcový orchestr ZUŠ
Vstupenky stojí od 120 do 300 Kč.
K dostání budou i na místě.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 12. května 2018

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.25 Výměna 6.45 Polopatě 7.35 Čert a Káča
8.20 Gejzír 8.50 Otec Brown VI (8/10) 9.35
Columbo 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 se stal švec Dratvička tchánem
pana krále 14.00 Svědectví čarovného zvonu
14.35 Za trnkovým keřem 15.50 Ikarův pád
17.35 Hercule Poirot 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

6.15 Milesova vesmírná dobrodružství (15, 16)
7.05 Kačeří příběhy (28, 29) 7.55 Spongebob
v kalhotách IX (6) 8.15 Krok za krokem VII 8.40
SuperStar 11.15 Koření 12.10 Volejte Novu 12.50
Rady ptáka Loskutáka 14.05 Víkend 15.05
Ztraceni v moři 17.20 Můj auťák Brouk 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.40 Powerpuff Girls 6.55 Transformers:
Roboti v utajení (11) 7.25 Ninjago 7.50 Jen
počkej, zajíci! 8.20 M.A.S.H (188) 8.50 M.A.S.H
(189) 9.20 Autosalon 10.40 Bikesalon 11.05
S pravdou ven 12.05 Máme rádi Česko 13.50
Policajti z centra (8) 15.00 Vraždy
v Midsomeru XI 17.05 Nezlobte dědečka.
Komedie (ČR, 1934). Hrají: V. Burian, Č. Šlégl,
A. Mandlová, H. Vítová, V. Trégl a další. Režie
K. Lamač 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.45 Hrdinové: Znovuzrození (6) 7.35 Letopisy
rodu Shannara II (4) 8.30 Top Gear: Nejhorší auto
všech dob 9.35 Pevnost Boyard (8) 12.05 Re-play
12.35 COOL e-sport 13.10 Futurama VII (11) 13.40
Simpsonovi XXI (20-23) 15.40 Futurama VII (12)
16.05 Věk draků 17.55 Simpsonovi XXII (1) 18.30
Simpsonovi XXII (2) 18.55 Simpsonovi XXII (3, 4)
20.00 Tučňáci z Madagaskaru 22.05 Vetřelci 0.55
Agresivní virus III (6)

20.00 Všechnopárty
Speciální vydání oblíbené talk
show Karla Šípa, ve kterém se
představí nejzajímavější zpěváci
české populární hudby
20.57 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.00 Eurovision Song Contest 2018
Přímý přenos 63. ročníku
Eurovision Song Contest
jde do svého finále
0.40 Columbo
Vražda škodí zdraví. Krimiseriál
(USA, 1991). Hrají P. Falk,
J. Goingová, T. Calabro a další.
Režie A. J. Levi
2.10 Banánové rybičky
2.45 Zahrada je hra
Silná vrstva rašeliny – pomoc
nejen pro rostliny
3.25 Sama doma
4.55 Bydlení je hra
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.00 Krimi 5.25 Noviny 6.05 Krimi

6.25 Soudní síň 7.20 Policisté v akci 8.20 Soudní
síň – cz 9.20 Interaktivní teleshopping 10.20 Hlas
zlomeného srdce 12.20 Okres na severu (4/13)
13.40 Vlci (37, 38) 15.40 Soudní síň 16.45
V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Inženýrská odysea (7/13) 21.30 Česko Slovensko
má talent 3 23.50 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.10 Noviny 5.50 Krimi 6.15 Noviny

6.50 Soudní síň 7.55 Rodeo a Julie 9.50
Interaktivní teleshopping 10.50 Česko Slovensko
má talent 3 13.00 Inženýrská odysea (7/13) 14.10
Velká filmová loupež 15.55 Nová zahrada 16.55 Na
chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30 Dobrá karma,
komedie (USA, 2009) 0.15 Nová zahrada

PONDĚLÍ 5.35 Noviny 6.15 RANNÍ Noviny 8.10

Soudní síň – cz 9.45 Ochránci 10.45 Medicopter
117 (34/82) 11.45 Nákupní maniačky 12.50 Zoo
(49) 14.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.05
Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Velká filmová loupež 22.05 Rodeo
a Julie 0.00 Medicopter 117 (34/82)

SÉRUM PRAVDY

DRAMA

20.20 Stážista
Komediální drama (USA, 2015)
22.40 Nonstop
Akční thriller (Fr./USA/VB, 2014)
0.45 Rudá voda
Thriller (USA, 2003)
2.25 Krok za krokem VII (4)
2.45 Volejte Novu
3.30 Co na to Češi

ÚTERÝ 9.10 Policisté v akci 10.10 Soudní síň –

cz 11.00 Medicopter 117 (35/82) 12.00 Nákupní
maniačky 13.05 Zoo (50) 14.10 Soudní síň 17.05
Policisté v akci 18.05 Interaktivní teleshopping
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Vztah pro psa
22.10 Vlci (39) 23.10 Klaun (26)

STŘEDA 9.10 Policisté v akci 10.05 Soudní síň –

cz 11.00 Medicopter 117 12.00 Nákupní maniačky
13.05 Zoo 14.10 Soudní síň 17.05 Policisté v akci
18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Česko Slovensko má talent 3 22.45
Dr. Dokonalý 23.45 Klaun 0.45 Medicopter 117

ČTVRTEK 8.10 Soudní síň 9.10 Policisté v akci

10.10 Soudní síň – cz 10.55 Medicopter 117 11.55
Nákupní maniačky 13.00 Zoo 14.05 Soudní síň
17.05 Policisté v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Žena z mých
snů 22.25 Vlci 23.25 Klaun 0.25 Medicopter 117

PÁTEK 9.00 Policisté v akci 9.55 Soudní síň –

cz 10.50 Medicopter 117 11.50 Nákupní maniačky
12.55 Zoo 14.00 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Okres na severu 21.20 Láska na celý
život 22.50 Ochránci 23.45 Medicopter 117

20.15 V. I. P. vraždy II (6)
Marod na skok. Detektivní seriál
(ČR, 2017). Hrají S. Norisová,
P. Děrgel, J. Dvořák, M. Vladyka,
J. Révai. Režie J. Bártů
21.35 Profesionál
Akční film (USA, 2001). Hrají
T. Sizemore, S. Seagal,
D. Hopper, J. Pressly, P. Greene
a další. Režie A. Pyun
23.35 Městečko Urbino:
Vražda v olivovém háji
Krimifilm (N, 2016). Hrají
T. Arango, S. Bernardin,
P. Carlucciová a další. Režie
U. Janson
1.35 Vraždy v Midsomeru XI
Stíny minulosti. Krimiseriál
(VB, 2008)
3.30 Karanténa 2: Terminál
Horor (USA, 2010). Hrají
M. Masöhnová, J. Cooke a další.
Režie J. G. Pogue

Relax
SOBOTA 11.45 Vědmy radí 15.10 Cirkus Cirkus

15.30 Novotný za humny 16.30 Filmové novinky
17.00 Indian – Pořad o hrách 17.30 Na pohodu
s Heidi 18.20 Novotný za humny 18.30 Haló, tady
RELAX 19.00 Zvěřinec 19.30 Divoký anděl 20.25
Sobotní zábava 21.30 Krampovoloviny 22.30
7 pádů Honzy Dědka 22.55 Haló, tady RELAX
23.20 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Vědmy radí

NEDĚLE 10.25 Zvěřinec 10.55 Relax na špacíru
11.25 Regionální zprávy 11.40 Národní zprávy 11.45
Vědmy radí 15.10 Cirkus Cirkus 15.30 Novotný za
humny 16.30 Filmové novinky 17.00 Indian –
Pořad o hrách 17.30 Na pohodu s Heidi 18.20
Novotný za humny 19.30 Divoký anděl 20.25
Krampovoloviny 21.25 Poslední zhasne 22.50
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Vědmy radí
PONDĚLÍ 12.45 Vědmy radí 15.55 Krampo-

voloviny 16.15 Esmeralda 17.10 Doktor z hor 18.10
Filmové novinky 18.40 Regionální zprávy 18.55
Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka 19.30
Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Doktor z hor
22.15 Regionální zprávy 22.30 Národní zprávy
22.35 Krampovoloviny 23.45 Vědmy radí

Nova Cinema
6.00 Císařovy nové šaty 7.05 Námořní vyšetřovací
služba VIII (8, 9) 8.45 Odložené případy IV (21, 22)
10.25 Sherlock Holmes: Jak prosté (23, 24) 12.35
Šípková Růženka 14.00 Šifra Karla Velikého 16.15
Happy Feet 2, animovaná komedie (Austr., 2011)
18.00 Sami v poušti, dobrodružný film (USA, 1993)
20.00 Alenka v říši divů, fantasy film (USA, 2010)
22.00 V jako Vendeta, sci-fi film (N/VB/USA,
2005) 0.25 Šílený Max, sci-fi film (Austr., 1979)

Prima Max
7.10 Transformers: Roboti v utajení (10) 7.35 Nexo
Knights III (6) 8.05 Powerpuff Girls 8.25 Zprávy
FTV Prima 9.35 Vítejte doma! IX (20, 21) 11.20
Šíleně smutná princezna 13.15 Valentino 15.25
Zpívání v dešti, muzikál (USA, 1952) 17.40 Servírka,
romantická komedie (USA, 2007) 20.00 Čtyři
pírka – zkouška cti, válečný film (USA/VB, 2002)
22.45 Krokodýl zabiják, thriller (USA, 2007) 0.40
Vetřelci, thriller (USA/VB, 1986)

ÚTERÝ 12.45 Vědmy radí 15.55 Krampovoloviny

16.15 Esmeralda 17.10 Doktor z hor 18.10 Indian
18.40 Regionální zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00
7 pádů Honzy Dědka 19.30 Divoký anděl 20.25
Esmeralda 21.15 Doktor z hor 22.15 Regionální zprávy 22.30 Národní zprávy 22.35 Krampovoloviny

STŘEDA 12.45 Vědmy radí 15.55 Krampovolovi-

ny 16.15 Esmeralda 17.10 Doktor z hor 18.10 Relax na
špacíru 18.40 Regionální zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka 19.30 Divoký anděl
20.25 Esmeralda 21.15 Doktor z hor 22.15 Regionální
zprávy 22.30 Národní zprávy 22.35 Krampovoloviny

ČTVRTEK 12.45 Vědmy radí 15.55 Krampovoloviny 16.15 Esmeralda 17.10 Doktor z hor 18.10 Zvěřinec
18.40 Regionální zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00
7 pádů Honzy Dědka 19.30 Divoký anděl 20.25
Esmeralda 21.15 Doktor z hor 22.15 Regionální zprávy
22.30 Národní zprávy 22.35 Krampovoloviny

PÁTEK 11.45 Luxus store 12.45 Vědmy radí

15.55 Krampovoloviny 16.15 Esmeralda 17.10 Doktor
z hor 18.10 Zvěřinec 18.40 Regionální zprávy 18.55
Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka 19.30
Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Doktor z hor
22.05 Poslední zhasne 23.45 Vědmy radí
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neděle 13. května 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
13.55
15.05
15.35
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.35
22.09
22.10
23.40
1.10
1.55

Zajímavosti z regionů 6.25 Angličanka
6.45 Po stopách hvězd 7.15 Úsměvy
Terezy Brodské 7.55 Podezření 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Cirkus Humberto (6/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O víle Arnoštce
O chudém královstvíčku
Jaké vlasy má Zlatovláska
Zdivočelá země (18, 19/45)
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
GEN – Galerie elity národa
Bůh s námi – od defenestrace
k Bílé hoře
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Diagnóza smrti
Inspektor Banks II
Bolkoviny
Banánové rybičky

NOVA
5.55
6.05
6.35
7.20
7.45
8.55
9.45
10.45
11.45
14.10
16.10
17.40
19.30
20.25
23.35
0.05
1.35
3.05
4.00
4.55

Oggy a Škodíci VI (47)
Milesova
vesmírná dobrodružství (17)
Kačeří příběhy (30, 31)
Spongebob v kalhotách IX (7)
Král zlodějů
Z pekla štěstí (2)
Robinsonův ostrov II (27)
Robinsonův ostrov II (28)
Kopí osudu
Maska
Komedie (USA, 1994)
Trhák
Komedie (ČR, 1980)
Císařův pekař
Komedie (ČR, 1951)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Trhák
Komedie (ČR, 1980)
Maska
Komedie (USA, 1994)
Krok za krokem VII (5)
Seriál (USA, 1997)
Král zlodějů
Novashopping

6.40
6.55
7.25
7.50
8.25
9.25
9.55
11.00
11.55
12.50
13.25
14.15
16.15
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
22.45

1.30
1.55
2.55

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
Transformers: Roboti v utajení (12)
Ninjago
M.A.S.H (190)
Největší tankové bitvy (1)
Prima ZOOM Svět
Vraždy na přelomu století (6)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Vraždy v Midsomeru XI
Ten svetr si nesvlíkej
Komedie (ČR, 1980)
Rozpal to ve Španělsku, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Očima Josefa Klímy
Krycí jméno Donnie Brasco
Thriller (USA, 1997). Hrají
J. Depp, A. Pacino, M. Madsen
a další. Režie M. Newell
Bikesalon
Největší tankové bitvy (1)
Vraždy v Midsomeru XI

6.20 Námořní vyšetřovací služba VIII (10) 7.10 Síla
lásky 9.05 Sami v poušti 11.30 Happy Feet 2 13.10
Alenka v říši divů, fantasy 15.05 Tělo jako důkaz II
(13-15) 17.40 Stážista, komediální drama (USA,
2015) 20.00 Špionáž, thriller (Fr./USA, 2013) 22.00
Ninja Assassin, akční film (N/USA, 2009) 23.45
V jako Vendeta, sci-fi film (N/VB/USA, 2005)

Prima cool
6.35 Hrdinové: Znovuzrození (7) 7.30 Letopisy
rodu Shannara II (5) 8.25 Top Gear XXIII 9.40
Pevnost Boyard (9) 12.10 Cool Wave 12.45
Bikesalon 13.15 Futurama VII (12) 13.45 Simpsonovi
XXII (1-4) 15.45 Futurama VII (13) 16.10 Tučňáci
z Madagaskaru 17.55 Simpsonovi XXII (5-8) 20.00
Transformers 23.00 Exorcista II (8) 23.55
Vikingové II (10) 0.55 Agresivní virus III (7)

Prima Max
8.15 Transformers: Roboti v utajení (11) 8.40 Nexo
Knights III (7) 9.10 Powerpuff Girls 9.30 Zprávy
FTV Prima 10.45 Vítejte doma! IX (21, 22) 12.30
(J)elita ze střídačky 14.25 Nezlobte dědečka 16.00
Holka na stěhování 17.50 Pidihajzlík 20.00 Twilight
sága: Rozbřesk (1/2), dobrodružné fantasy (USA,
2012) 22.25 Profesionál, akční film (USA, 2001)
0.25 Krycí jméno Donnie Brasco, thriller (USA, 1997)

pondělí 14. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VI (8/10)
9.55 168 hodin 10.30 Po stopách
hvězd 11.00 Pošta pro tebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 A máte nás, holky, v hrsti
14.45 Za trnkovým keřem
15.55 To je vražda, napsala II
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
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (18/22)
21.05 Maruška
21.45 Reportéři ČT
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Stav ohrožení
22.55 Na stopě
23.15 Podezření
0.15 Čtyři v tom 4 (6/6)
1.05 GEN – Galerie elity národa
1.25 Z metropole, Týden v regionech

5.55
8.45
9.05
10.00
10.55
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.30
23.25
1.15
1.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3465)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (6)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (203)
Odložené případy IV (23, 24)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3466)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (43)
Robinsonův ostrov II (29)
Beze stopy II (20)
Odložené případy IV (23, 24)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (11)
Beze stopy II (20)

6.40
6.55
7.40
8.30
9.05
9.35
10.30
12.25
12.35
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.30
23.45
0.45
2.45
3.35

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
My Little Pony II (5)
M.A.S.H (190)
M.A.S.H (191)
M.A.S.H (192)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Pírka ve větru
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (1)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (2)
Komisař Rex VII (14)
Komisař Rex VII (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (98)
Štiky
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VII (14, 15)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (2)

5.30 Nová cestománie 5.55 Síla lásky 7.50 Sami
v poušti 9.40 Ztraceni v moři 12.10 Alenka v říši
divů 14.00 Teleshopping 14.25 Maska 16.15 Špionáž 18.10 Můj auťák Brouk, rodinná komedie (USA,
2005) 20.00 Smrtící léčba, thriller (USA, 1996)
22.20 Porotce, drama (USA, 1996) 0.40 Ninja
Assassin, akční film (N/USA, 2009)

Prima cool
12.40 Simpsonovi XXII 13.30 COOLfeed 13.40
Simpsonovi XXII 14.35 COOL e-sport 15.10 Re-play
15.45 Futurama VIII 16.05 Americký chopper VI
17.05 Top Gear XXIII 18.15 Simpsonovi XXII 20.05
COOLfeed 20.15 Simpsonovi XXIX 20.45 Cool
Wave 21.20 Teorie velkého třesku XI 21.50 Teorie
velkého třesku II 22.45 Prima Partička 23.35
COOLfeed 23.45 Americký chopper VI (19)

Prima Max
6.10 Transformers: Roboti v utajení (12) 6.35 Nexo
Knights III (8) 7.05 Powerpuff Girls 7.20 Zprávy
FTV Prima 8.25 Vítejte doma! IX (22, 23) 10.10
Hvězdná brána VIII (12) 11.15 Aféra Thomase
Crowna 13.40 Pidihajzlík 15.45 Twilight sága:
Rozbřesk (1/2) 18.15 Tommy a Pentlička: Tajemný
protivník (2/2) 20.00 Učitelé na zakázku 2 22.05
Transformers 1.00 Touha smrti 2

úterý 15. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 Stokoruna 10.00 Dobrovolný
dárce hlasu 10.55 Čtyři v tom 4 (6/6)
11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Sázka pro dva
15.00 Doktor Martin V
15.50 To je vražda, napsala II
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
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Milenci a vrazi
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Případy detektiva Murdocha XI
23.30 Taggart
0.40 AZ-kvíz
1.05 Kalendárium
1.20 Zajímavosti z regionů

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.40
1.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3466)
Specialisté (43)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (7)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (204)
Odložené případy V (1, 2)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3467)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace
v růžové zahradě 2 (817)
Víkend
Beze stopy II (20)
Odložené případy V (1, 2)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (12)

6.25
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.45
0.45
1.45
2.45
3.40

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
My Little Pony II (6)
M.A.S.H (192)
M.A.S.H (193)
M.A.S.H (194)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher: Láska ve hře
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (2)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (3)
Komisař Rex VIII (1)
Komisař Rex VIII (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (103)
Policajti z centra (9)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VIII (1)
Komisař Rex VIII (2)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (3)

5.50 Ztraceni v moři 7.55 Odložené případy IV (23,
24) 9.25 Muž, který dopadl Eichmanna 11.40 Můj
auťák Brouk 13.50 Smrtící léčba 16.05 Stážista,
komediální drama 18.25 Císařův pekař, komedie
(ČR, 1951) 20.00 Policajtem proti své vůli, akční
komedie (USA, 2005) 21.35 Bojové nasazení, akční
film (USA, 1986) 0.00 Porotce, drama (USA, 1996)

Prima cool
12.50 Simpsonovi XXII 13.35 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XXII 14.45 Teorie velkého třesku II
15.45 Futurama VIII 16.05 Americký chopper VI
17.05 Top Gear XXIII 18.15 Simpsonovi XXII 20.05
COOLfeed 20.15 To nejlepší z Top Gearu (2) 21.20
Teorie velkého třesku II (19, 20) 22.15 Single Man
(3) 22.45 Partička 23.30 COOLfeed 23.40
Americký chopper VI (20) 0.40 Partička

Prima Max
7.10 My Little Pony II (5) 7.40 Nexo Knights III (9)
8.05 Powerpuff Girls 8.25 Zprávy FTV Prima 9.40
Vítejte doma! IX (23, 24) 11.25 Hvězdná brána VIII
(13) 12.25 Holka na stěhování 14.20 Tommy
a Pentlička: Tajemný protivník (2/2) 16.10 Učitelé na
zakázku 2 18.10 Ztracena v Kolumbii 20.00 Kletba
bratří Grimmů 22.30 Prci, prci, prcičky 5: Nahá míle,
komedie (USA, 2006) 0.45 Touha smrti 2

středa 16. května 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 Doktor Martin V 10.35 Prémie.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1972)
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Oldřicha Říhy
14.25 Diagnóza smrti
15.55 To je vražda, napsala II
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
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Clona (2/7)
20.55 Zlatá mládež 2
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Otisky doby
22.35 Taggart
0.40 Případy detektiva Murdocha XI
1.25 AZ-kvíz
1.50 Na stopě

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
1.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3467)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (817)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (8)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (205)
Odložené případy V (3, 4)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3468)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf
Robinsonův ostrov II (30)
Beze stopy II (21)
Odložené případy V (3, 4)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (13)

6.35
6.50
7.35
8.25
9.00
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.55
2.55
3.50

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
My Little Pony II (7)
M.A.S.H (194)
M.A.S.H (195)
M.A.S.H (196)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Dokud jsi tady
Romantický film (N, 2003)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (3)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (4)
Komisař Rex VIII (3)
Komisař Rex VIII (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (99)
Show Jana Krause
V. I. P. vraždy II (6)
Policie v akci
Komisař Rex VIII (3, 4)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (4)

5.35 Muž, který dopadl Eichmanna 7.10 Odložené
případy V (1, 2) 8.55 Tělo jako důkaz II (13-15) 11.55
Smrtící léčba 14.30 Kopí osudu 16.45 Policajtem
proti své vůli, akční komedie (USA, 2005) 18.15
Eastonská soukromá, drama (USA, 2009) 20.00
Pokání, drama (VB/Fr., 2007) 22.20 Bezcitní lidé,
krimikomedie (USA, 1986) 0.10 Bojové nasazení

Prima cool
12.50 Simpsonovi XXII 13.40 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XXII 14.45 Teorie velkého třesku II
15.45 Futurama VIII (3) 16.05 Americký chopper VI
(21) 17.05 Top Gear XXIII 18.15 Simpsonovi XXII (17-20) 20.05 COOLfeed 20.15 Špinavá práce III (4)
21.20 Teorie velkého třesku II (21, 22) 22.15 Partička
23.00 COOLfeed 23.10 Single Man (3) 23.40
Americký chopper VI (21) 0.40 Partička

Prima Max
8.10 My Little Pony II (6) 8.40 Nexo Knights III (10)
9.05 Powerpuff Girls 9.20 Polední zprávy 9.25
Odpolední zprávy 9.40 Zprávy FTV Prima 10.55
Vítejte doma! IX (24, 25) 12.45 Hvězdná brána VIII
(14) 13.45 Ztracena v Kolumbii 15.35 Kletba bratří
Grimmů 18.10 Smrtelná spravedlnost 20.00 Kniha
života 22.05 Zelený sršeň, akční komedie (USA,
2011) 0.30 Prci, prci, prcičky 5: Nahá míle

čtvrtek 17. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.55 Cirkus Humberto (6/12) 10.45
Herec od Boha 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Banánové rybičky
14.30 Všechnopárty
15.10 Doktor Martin V
15.55 To je vražda, napsala II
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
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha XI
23.10 Taggart
0.05 AZ-kvíz
0.30 Otisky doby
1.25 Objektiv

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.45
22.20
0.15
1.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3468)
Utajený šéf
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (9)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (206)
Odložené případy V (5, 6)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3469)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace
v růžové zahradě 2 (818)
Prásk!
Tenkrát v Mexiku
Akční film (USA, 2003)
Odložené případy V (5)
Odložené případy V (6)

6.35
6.55
7.35
8.30
9.00
9.35
10.30
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.45
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
My Little Pony II (8)
M.A.S.H (196)
M.A.S.H (197)
M.A.S.H (198)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Sen jednoho léta
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (4)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (5)
Komisař Rex VIII (5)
Komisař Rex VIII (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (104)
S pravdou ven
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (5, 6)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (5)

5.05 Tělo jako důkaz II (13-15) 7.15 Král zlodějů 8.15
Odložené případy V (3, 4) 10.05 Eastonská soukromá 12.10 Policajtem proti své vůli 14.05 Na
rybách 15.55 Piráti ze Silicon Valley 17.50 Letiště 77
20.00 Sherlock Holmes: Jak prosté II (1, 2) 21.55
Mandolína kapitána Corelliho, romantické válečné
drama (VB/Fr./USA, 2001) 0.15 Bezcitní lidé

Prima cool
12.25 Futurama VIII 12.55 Simpsonovi XXII 13.45
COOLfeed 13.55 Simpsonovi XXII 14.50 Teorie velkého třesku II 15.45 Futurama VIII 16.05 Americký
chopper VI 17.05 Top Gear XXIII 18.15 Simpsonovi
XXII 19.15 Simpsonovi XXIII 20.05 COOLfeed 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku II 21.50
Teorie velkého třesku III 22.20 Brutální Nikita 0.50
Americký chopper VI

Prima Max
8.40 My Little Pony II (7) 9.10 Nexo Knights IV (1)
9.35 Powerpuff Girls 9.50 Polední zprávy 9.55
Odpolední zprávy 10.10 Zprávy FTV Prima 11.25
Vítejte doma! IX (25, 26) 13.10 Hvězdná brána VIII
(15) 14.15 Smrtelná spravedlnost 16.10 Kniha života
18.10 Peklo v práci, komedie (USA, 2008) 20.00
Sněženky a machři, komedie (ČR, 1982) 21.50
Drákula, horor (USA, 1992) 0.30 Zelený sršeň

pátek 18. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 Doktor Martin V 10.35
Manželská hra 10.50 Vyprávěj 11.45
Černé ovce

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
15.10 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
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (37/39)
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Felix 70
23.20 Případy detektiva Murdocha XI
0.05 AZ-kvíz
0.30 Stav ohrožení
1.00 Zlatá mládež 2
1.40 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.05
0.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3469)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (818)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (10)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (207)
Odložené případy V (7, 8)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3470)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Jak se budí princezny
Pohádka (ČR, 1977)
Sherlock Holmes
Dobrodružný film
(N/USA/VB, 2009)
Odložené případy V (7, 8)

6.35
6.50
7.35
8.30
9.00
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
23.30
0.25
1.25
2.25
3.25

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (1)
Transformers: Roboti v utajení (13)
M.A.S.H (198)
M.A.S.H (199)
M.A.S.H (200)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher: Cesty lásky
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (5)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (6)
Komisař Rex VIII (7)
Komisař Rex VIII (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Vraždy na přelomu století (7)
MI-5: Vyšší dobro
Akční film (VB, 2015)
Policie v akci
Komisař Rex VIII (7)
Komisař Rex VIII (8)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (6)

4.15 Eastonská soukromá 5.40 Letiště 77 7.40
Odložené případy V (5, 6) 9.25 Beze stopy II
(20, 21) 12.15 Kopí osudu 14.55 Postrach Dennis
o Vánocích 16.30 Sherlock Holmes: Jak prosté II
(1, 2) 18.20 Pan Magor 20.00 V tom domě straší!,
animovaný film (USA, 2006) 21.45 Bojovník silnic,
akční film (Austr., 1981) 23.30 Tenkrát v Mexiku

Prima cool
10.05 Americký chopper VI 11.10 Autosalon 12.20
Futurama VIII 12.45 Simpsonovi XXII 13.35
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXIII 14.15
Simpsonovi XXIII 14.45 Teorie velkého třesku II
15.15 Teorie velkého třesku III 15.40 Futurama VIII
16.05 Americký chopper VI 17.00 Top Gear XXIII
18.15 Simpsonovi XXIII 20.05 COOLfeed 20.15 G. I.
Joe 22.30 Krvavá dimenze 0.25 Americký chopper

Prima Max
8.35 My Little Pony II (8) 9.05 Nexo Knights IV (2)
9.30 Powerpuff Girls 9.45 Polední zprávy 9.50
Odpolední zprávy 10.00 Zprávy FTV Prima 11.20
Vítejte doma! IX (26, 27) 13.05 Hvězdná brána VIII
(16) 14.00 Peklo v práci 15.55 Svatební tajemství
17.55 Královská noc, romantický film (VB, 2015)
20.00 Noc a zmatek, krimifilm (Fr., 1958) 22.05
Hlídač, akční film (USA, 2009) 0.05 Drákula

Římský ﬁlozof Seneca: Pro činného člověka není...
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Začal s fotbalem, jenže pak ho
zlákal baseball. A umí ho skvěle
Třebíčský baseballista
Lukáš Hlouch je jedním
z top nadhazovačů české
extraligy. A to je mu
sedmnáct let. Není divu,
že se o něj zajímají
už i zahraniční kluby.
JAN SALICHOV
EVA STREICHSBIEROVÁ
TŘEBÍČ | Sportovní příběh Lukáše
Hloucha může znít na první poslech
možná spíš jako sci-fi. Baseballu se totiž tenhle mladík začal věnovat až
ve dvanácti letech!
Přesto se za dalších pouhých pět let
dostal tak daleko, jako se jiní nepodívají za celou kariéru.
„Vypracoval se v jednoho z nejlepších českých hráčů,“ nešetřil chválou
na adresu svého svěřence trenér
Nuclears Třebíč Jan Gregor.
Důvodem, proč s baseballem tolik
otálel, byl fotbal, který začal hrát po
vzoru svého otce. Pak se ale jednou bavil s kamarádem Patrikem Kadrnoškou
o tom, jakému sportu se věnuje on, a rozhodl se, že se na něj půjde podívat.
„Byl jsem na prvním tréninku, pak
i na druhém a začalo mě to strašně bavit. Baseball mě chytl víc než fotbal,“
svěřil se Lukáš Hlouch.

Po půl roce do reprezentace
Že by jeho volba vyměnit kopačky a balon za ryze pálkový sport nemusela být
pouhým výstřelem naprázdno, se ukázalo už po půl roce.

Lukáš Hlouch obléká v české baseballové extralize dres Nuclears Třebíč.
„Byl jsem na jednom zimním turnaji
v Hrotovicích, vzpomínám si, že se hrálo v hale. A s jedním týmem tam přijel
i trenér reprezentace do 12 let. Zavolal
si mě, řekl mi, že se mu líbím. A zeptal
se, jestli bych se nechtěl dostavit na širší výběr do národního týmu,“ prozradil
Hlouch, který trenérovu výzvu pochopitelně přijal.
A možná právě tam začal definitivně
věřit, že si zvolil ideální sportovní odvětví. „Vybrali mě potom i na mistrovství Evropy, které se hrálo v Hluboké,“
vybavil si zpětně. „Bylo to naprosto super, dost mě to tehdy nakoplo,“ svěřil se
třebíčský talent.

To, že Hlouchův potenciál je obrovský, dokazuje i fakt, že je nyní současně
hráčem národního týmu juniorů, do 21
let a jako jediný z Nuclears jezdí i na
akce seniorského áčka.
„Samozřejmě jsem na něj hrdý, protože od těch dvanácti se o něj starám právě já,“ přiznal Gregor, který je zároveň
trenérem juniorské reprezentace. „Pokud bude zdravý, na tisíc procent s námi
pojede na mistrovství Evropy. Ale
může se probojovat i na mistrovství světa do Nikaraguy,“ dodal kouč.
A jaké jsou největší přednosti urostlého třebíčského mladíka? „Zrovna teď
ho zdobí píle,“ vypálil jasnou odpověď

FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK

Gregor. „Na svůj věk je ale i neuvěřitelně narostlý. Patří mezi unikátní somatotypy lidí. Je to jeden z těch, kteří když
budou dělat jakýkoliv sport, brzy se mu
přizpůsobí a budou ho umět.“
Není proto tajemstvím, že o talentovaného nadhazovače už je velký zájem
také v zámoří, kde by mohl podepsat
profesionální smlouvu. On sám má
o svém snu jasno: ideálně by jednou rád
dostal kontrakt z Bostonu Red Sox.
„Boston je můj nejoblíbenější tým,“
usmíval se Hlouch. „Ale kdyby se
v Americe naskytla jakákoliv příležitost, určitě nebudu mít problém ani s jiným celkem,“ ujišťoval Hlouch.

INZERCE

DysLektik NeZNameNá HLupák

mgr. iva Nováková, Časopis
„Zdraví a krása“
Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory krásným větám,
které čtete ve studijním
plánu svého dítěte, realita
je taková, že jeho handicapt
ve škole skoro nikoho nezajímá. Dyslektik, dysgrafik,
či majitel jiné podobné
poruchy? Pro některé učitele
prostě hlupák, který pomalu
čte a ještě pomaleji chápe.

Studijní centrum BASIC
Masarykovo náměstí 9, 586 01 Jihlava
U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod

Je to začarovaný kruh. Vaše
dítě se doma učí dlouhé
hodiny, ovšem výsledky
ve škole tomu rozhodně
neodpovídají. Jakoby vůbec
nechápalo, co čte, natož,
aby dokázalo text někomu
přetlumočit. Nakonec vám
nezbude nic jiného, než
denně nastudovat několik
předmětů a znovu je dítěti

odvykládat. Což o to, pokud
trénujete na pozici učitele
v základní škole, není to
na škodu. Jsou-li vaše ambice přece jen trochu jiné,
zřejmě vás několikahodinová denní ztráta zrovna
nadšením nenaplňuje…
Zázrak? asi jo…

„Co jsem ve škole nepochopil
za pět hodin, i když jsem
popsal 15 stránek, pochopil
jsem v Basicu za deset minut.
(Popsal jsem dva řádky).“
student, 14 let
„Míša je těžký dyslektik,
dysgrafik, dyskalkulik
s diagnózou LMD. Těžko se
soustřeďuje, trpí poruchou
chování a učení. Vyzkoušeli
jsme všechny možné prostředky – terapie, domácí

učitele atd. – bohužel s chabým výsledkem. A najednou
se stal zázrak; objevili jsme
BASIC a učitelku, která
má výjimečné schopnosti.
Během letního intenzivního
kurzu se Míša zlepšil zázračně: plynule si čte, ve psaní
používá diakritiku, kterou
dříve úplně opomíjel. Největší radost mi udělal, když cca
po dvoutýdenní terapii jsem
ho našla doma s knížkou
v ruce, kterou neodložil přes
hodinu a přelouskal prvních
30 stran. Teď vidím syna
spokojeného, šťastného.
Děkujeme!!!“
paní N.

usměvavá lektorka mi vysvětluje, že studijní centrum
Basic, o.p.s. (www.basic.cz)
pomáhá dětem a studentům
jakéhokoliv věku zvládat
problémy se čtením, psaním
či pravopisem pomocí specializovaného individuálního
doučování. Na základě dosavadních výsledků se zdá, že
i tyto děti máji šanci zařadit
se mezi úspěšné studenty
a zajistit si tak uplatnění
v životě.

Desítky stránek popsaných
podobnými vzkazy jsem
četla jako ve snách. Že by
opravdu existovala alternativa denního únavného

No, nebudu přehnaný
optimista, který věří, že si
tento program najde v dohledné době cestu do našich
základních škol. ale díky

doučování? Zní to skoro jako
zázrak. Rozhodně po těch
letech, co doma bojujeme
s poruchou učení.

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA
„JAK NA UČENÍ
BEZ MUČENÍ“
Jihlava

15. 5. 2018 v 17:00
5. 6. 2018 v 17:00

Pelhřimov

29. 5. 2018 v 17:00

Havlíčkův Brod

15. 5. 2018 v 17:00
5. 6. 2018 v 17:00
Přijďte se osobně
přesvědčit o tom, že
i krátká přednáška vás
může inspirovat
a pomoci vám s učením.

725 774 710
www.basic.cz

bohu, my si můžeme najít
cestu k němu.
Iva Nováková

Nechcete čekat na přednášku? Zavolejte a domluvte si informační schůzku – 725 774 710, www.basic.cz
Letní intenzivní doučování a příprava na reparáty
Hledáme posily do našeho týmu – více na www.basic.cz

BkLh

 zátěž 22
- vhodná do všech méně
zatěžovaných prostor, jako jsou
ložnice, obývací pokoje atp.
 zútulní každý interiér
 dodá mu atmosféru luxusu
 sníží náklady na vytápění
 zvýší pochozí komfort  sníží množství
alergenů v dané místnosti
až o několik procent

luxusní
celoplošný koberec

Casa

materiál PP frizé saxony,
podklad filc, šíře 4 m

175,-

219,-

Kč/m2

již od

619,-

cena za rozměr 67x120 cm

BekL

Kč/ks

MÁJOVÁ
KOLEKCE

 zátěž 22 - vhodná do všech
méně zatěžovaných prostor,
jako jsou ložnice, obývací pokoje atp.
 díky různé velikosti jednotlivých
smyček, které na koberci vytvářejí
zajímavý vzor, dodá interiéru výjimečný vzhled
 sníží náklady na vytápění  zvýší pochozí
komfort  sníží množství alergenů
v dané místnosti
až o několik procent

169,-

Kč/m2

135,-

bytový koberec Troje

kusových koberců

materiál PP smyčka,
podklad filc, šíře 4 m

Portland
materiál 100% PP Frisé,
ručně vyřezávané,
různé motivy, barvy a rozměry

239,-

přednosti kusových koberců:
 během okamžiku změníte atmosféru dané místnosti
 doladíte s ním jednoduše interiér s ostatními doplňky
 nepřeberné množství vzorů a barev...

BRENO.cz

KUPON NA SLEVU

-15
5 plus 2 05/2018

PVC

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

při nákupu

%

Platí pouze do 31. 5. 2018!

Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.
Slevy se nesčítají, neplatí zpětně,
na akční zboží, ani na objednávku.

největší výběr

nabízíme také

p
poskytujeme
y j
komplexní
p
službyy
poradenství
a individuální
přístup

řezání podlahové
krytiny na míru

Presto Plus

DE

 zátěž 23-31 - vhodná do vysoce zatěžovaných
bytových a běžně zatěžovaných komerčních prostor
 snadná instalace  změna celého vzhledu dané
místnosti během pár hodin  snadná údržba  nestudí
 nic se neponičí při pádu těžkého předmětu
 neklouže  široká škála barev a vzorů od zcela
realistických přírodních až po moderní a abstraktní vzory

máme

bytové PVC v šířích

159,-

tloušťka 3 mm, šíře 4 m, velký výběr dezénů

Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 58x v ČR

koberců,
PVC a vinylu

Kč/m2

5m
obšívání
koberců

vaše zboží vám
dovezeme po celé ČR

koberec i PVC
vám profesionálně
položíme

Akce platí do 31. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby neručíme. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

L2pse

