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Diamantová korunka
byla schovaná v krabici
Historická hodnota klenotu je nevyčíslitelná, památkáři mapují jeho osud
PETR PRZECZEK
BEČOV NAD TEPLOU | Zlatý diadém
posázený diamanty je dalším pokladem, který je k vidění na zámku v Bečově. Stejně jako legendární relikviář sv.
Maura nebo unikátní sbírka vín a koňaků, má za sebou šperk pohnutou historii. Patřil majitelům Bečova - rodu Beaufort-Spontin a ztratil se na konci druhé
světové války.
Nikdo přitom netušil, jak cenný poklad se ukrývá v prosté krabici uložené
na zámku Kozel na Plzeňsku. V inventárním seznamu z 60. let minulého století se o diadému mluví jako o „rozlomené čelence z bílého kovu, neznámého
původu, vyložené bílými kameny, z nichž již tři chybí“. Považován byl dokonce za divadelní rekvizitu
O tom, že ztracený šperk opravdu
existuje, památkáři tušili díky několika
náznakům.
„Vzpomínám si, jak jsme jednou při
nesčetných návštěvách Františka Maryšky (kriminalista, který v roce 1985 objevil relikviář sv. Maura) na Bečově seděli u stolu v zahradní restauraci a opakovaně probírali, zda může být v Bečově
ukrytý ještě nějaký další podklad. V náznacích se o tom několikrát zmínil i
Danny Douglas. Pak jsem zmínil tradovanou historku s korunkou a František s
jiskrou v oku řekl: ‚Kluci jděte do toho
a dostaňte to zpět na Bečov, je to jako s
relikviářem, jen vy už víte, co hledáte‘,“ vzpomíná bečovský kastelán Tomáš Wizovský.
A tak se odborníci ponořili do archívů a historických materiálů. Roky pátrání se nakonec vyplatily. Diadém tak mohou nyní návštěvníci obdivovat v Bečově. „Protože jsou diamanty na korunce
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Bečovský kastelán Tomáš Wizovský představuje diadém, který se dlouhá
léta skrýval v depozitářích.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF
broušené briliantovým brusem, jde tedy
spíše o brilianty. Je složena ze žlutého
zlata a potažena stříbrem,“ přiblížila unikát Eva Česáková ze zámku Bečov.
Klenot vznikl už ve druhé polovině
19. století. V první polovině 20. století
patřila Eleonoře Camille Marii
Henriëtte de Beaufort-Spontin. Právě
Eleonořin otec Friedrich měl k Bečovu

silný vztah a již od svých patnácti let o
zámek pečoval, vybavoval jeho interiéry a často zde také pobýval. A byl to právě on, kdo sem v roce 1889 převezl relikviář sv. Maura.
Svobodná a bezdětná Eleonora často
cestovala po Evropě. Navštěvovala i
svou sestru Marii Theresii Ernestine.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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Klenot se skrýval
v krabici
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Ta byla provdána za majitele zámku
v Křimicích u Plzně knížete Lobkowicze. Právě na zámku se korunka po
válce objevila, i když tehdy nikdo netušil, o co se jedná. Mohla ji tu tedy při návštěvě zanechat, historické okolnosti
jsou ale stále předmětem bádání.
Diadém vyhovoval Eleanoře po
všech stránkách. Původně byl uložen v
klenotnicky provedené kazetě, kde byl
skladován rozložený na dvě pásové části. V dalších řadách byly uloženy vrcholové klenoty, vždy po osmi kusech.
Specifikem bylo, že některá lůžka takzvané „osazny“ na vrchní části korunky
byly uzpůsobeny k vyměňování zmiňovaných drahých kamenů. Původně tak
ke korunce dle odborníků patřilo zřejmě ještě několik setů klenotů, pravděpodobně diamantů, smaragdů, rubínů, safírů a solitérních perel, které si mohla Eleonora dle nálady měnit. Tyto sety se ale
nedochovaly. Cena klenotu je podle
soudního znalnce Vladimíra Kobery
téměř dva miliony korun. Historickou
hodnotu ale nelze vyčíslit.
Eleanora ještě za svého života, zemřela v roce 1960, usilovala o vrácení korunky. To ale státní orgány odmítly. Pokusila se tedy alespoň získat možnost
nosit diadém při svém pobytu v Československu. Marně.
Diadém si nyní mohou návštěvníci
prohlédnout v interiérech zámku.

Drama na konci služby
Cenu policejního prezidenta za záchranu života získal Miloslav Kozák
PETR KOZOHORSKÝ
CHEB | Poklidná cesta z celodenní služby na státní hranici se pro praporčíka
Miloslava Kozáka a jeho kolegy změnila rychle v drama. Těšili se na zasloužené volno. Nedaleko od chebské průmyslové zóny se ale stala těžká dopravní nehoda. Policista tehdy zachránil život těžce zraněné ženy a nyní za to získal ocenění. „Kousek před kruháčem jsme dojeli velkou automíchačku. Řidič se ho
snažil předjet, ale kvůli provozu to nešlo. Společně jsme pak dojeli ženu na
kole,“ popisuje události z večera 19. srpna loňského roku Miloslav Kozák.
V okamžiku, kdy se takřka bok po
boku cyklistka s náklaďákem dostávají
na kruhovou křižovatku, přichází drama. Náklaďák zatáčí na prvním výjezdu
doprava, zatímco cyklistka chce pokračovat dál po kruhové křižovatce. Dochází k nevyhnutelnému. Cyklistka mizí
pod koly těžkotonážního vozu.
„Byl to mžik. Náklaďák jakoby ženu
spolknul. Jste pár metrů od toho, chcete
něco udělat, ale je to mžik. Řidič nestačil ani zatroubit,“ popisuje okamžiky
plné děsu muž z cizinecké policie.
Šok ovšem nesmí trvat dlouho. Zatímco Miloslav Kozák vysílačkou alarmuje
operační středisko. Jeho dva kolegové
běží k nákladnímu vozu, z pod kterého

dobu při vědomí a se svým zachráncem
komunikuje. „Byla neskutečně statečná,“ říká policista na její adresu. Po
chvíli přistává těsně vedle místa nehody
vrtulník. Jeho posádka si přebírá zraněnou ženu a Miloslav Kozák s kolegy konečně může odjet.

Ocenění za rychlou pomoc

Vyznamenaný policista Miloslav
Kozák.
FOTO | MARTIN STOLAŘ
kouká jen ženina noha. „Žije!“ slyší Miloslav Kozák od kolegů. Neváhá ani
okamžik. Bere lékárničku ze služebního vozu a běží na místo. „Musel jsem
náklaďák obejít z druhé strany, abych se
k ženě dostal,“ pokračuje policista. Cyklistka byla vážně zraněná, náklaďák jí
doslova amputoval nohu. Miloslav Kozák se proto snaží pomocí škrtidla zastavit krvácení. To se daří. Žena je celou

Po pár dnech přišel na cizineckou policii v Sokolově dopis. V něm žena a její
přítel děkovali Miloslavu Kozákovi za
bleskurychlou pomoc. I tento dopis
spustil proces, na jehož konci si mohl
Miloslav Kozák připnout na uniformu
Cenu policejního prezidenta za rok
2016. Zlatý záchranářský kříž i skleněná plaketa mu budou navždy připomínat onen srpnový podvečer.
Chybělo přitom málo a o ceně se Miloslav Kozák ani nemusel dozvědět.
„Pozvánka na slavnost na Pražském hradě přišla mailem týden před samotnou
akcí. Mail ale kontroluji jen namátkově.
Takže mi museli poslat SMS, aby mě na
pozvánku upozornili. A pak už následovala cesta do Prahy, setkání s prezidentem Milošem Zemanem a převzetí
ceny,“ líčí závěrečné dějství letního dramatu policista. U cizinecké policie slouží Miloslav Kozák už 27. rokem. Za tu
dobu vystřídal několik postů.
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Upálená socha
je zase zpět
Řádění neznámého vandala přišlo na statisíce
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
PETR PRZECZEK

Zrestaurovaný dřevěný kříž s barokní sochou Krista. FOTO | M. STOLAŘ

CHEB | Téměř rok poté, co zatím neznámý vandal poničil ohněm sochu Krista
na kříži, se zrestaurovaná památka vrátila zpět na své místo. Žhář přitom musel
překonat vysoký kovový plot opatřený
bodci. Ani to ho ale od útoku neodradilo. Oprava pak přišla chebskou městskou kasu na statisíce korun.
„Práce na požárem poškozeném artefaktu zajišťovala restaurátorská dílna
Terrigena Art z Třemošné. Cena za dílo
se vyšplhala na částku 243 tisíc korun,“
informovala o nákladech na restaurátorské práce mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.
Vandal - žhář přitom na památku zaútočil hned dvakrát. V obou případech se
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Pracovní příležitost
Práce v automobilovém a potravinářském průmyslu,
v elektro výrobě a logistice.

...čisté pracovní prostředí, možnost přesčasů, týdenní zálohy

plat až 190 Kč /hod. dle pracovního zařazení

Náborová kancelář: Kalikova 1, Plzeň, otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 17:00

bezplatná linka: 800 128 128
Nabízíme

možnost ubytování v nových vybavených bytech s wi-ﬁ.

ji snažil zničit ohněm. První útok kříž
zažil loni v dubnu, odnesl to hlavně kamenný sokl a spodní část dřevěného kříže. Ke druhému útoku, který měl vážnější důsledky, pak došlo v červnu.
„Při následném útoku došlo k poškození samotné barokní sochy Krista,“ dodala mluvčí radnice.
Kříž se sochou, který je umístěný na
kostele Zvěstování Panny Marie na
Františkánském náměstí v Chebu, přitom město nechalo před čtyřmi roky
kompletně zrestaurovat nákladem více
než čtvrtmilionu korun a postavit okolo
něj téměř dva metry vysoký kovový
plot s ostrými bodci.
Samotný chrám patří k nejstarším halovým kostelům v republice. Byl založen před rokem 1247 a v roce 1285 se
zde oženil budoucí český král Václav II.
s Gutou Habsburskou, což tehdy byla
událost celoevropského významu.

Antonín Jalovec
se stal starostou
CHEB | Po téměř dvou
měsících má město
Cheb nového starostu.
Stal se jím Antonín Jalovec z VPN - Alternativa, který tak nahradil
Petra Navrátila z
ČSSD, odvolaného kvůli jeho stíhání v
kauze ROP Severozápad. Na postu prvního místostarosty zůstal Zdeněk Hrkal
z ANO, nově jej doplnila Gabriela Licková z Koalice pro Cheb. Nový starosta
(44 let) působil dosud jako učitel na
gymnáziu v Chebu.
(pep)

Zahájení sezony
nabízí řadu akcí
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Víkendové
dění v Mariánských Lázní se ponese ve
znamení slavnostního zahájení lázeňské sezony. Pro malé i velké návštěvníky je připraven bohatý program. Jeho
součástí jsou mimo jiné i testovací jízdy
s vozy Škoda. Na této akci se dá soutěžit o nejrůznější ceny. Třídenní slavnostní zahájení sezony se koná od pátku
12. do neděle 14. května.
(pep)
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Hnusné a šizené jídlo. Hospody
byly po revoluci často pohroma
Jaroslav Sapík vařil pro prezidenty, papeže i krále.
„Tak třeba Gustáv Husák měl rád hovězí s červenou
řepou, zato Václav Klaus spíš ryby a italskou kuchyni,“
vzpomíná propagátor poctivé české kuchyně a také
úspěšný podnikatel. „Můžete mít sebelepšího kuchaře,
ale když se k vám číšník nebude chovat hezky, příště
už nepřijdete,“ ví ze své praxe dlouhé už půlstoletí.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Když to v socialistickém Československu nebyla s mezinárodní kuchyní žádná sláva, šéfkuchař Jaroslav Sapík zval do
Prahy kuchaře z exotických destinací. Po
roce 1989 se však karta obrátila, česká kuchyně se mnohde šidila ve snaze rychle
zbohatnout na zvědavých turistech a na
každém rohu se vařila „světová gastronomie“. „Mnohé restaurace se propletly s cestovkami a z 90 procent měly jídlo fakt hnusné, šizené. Vydrželo to ještě dlouho potom, co už 90. léta skončila. Naštěstí dnes
už šla gastronomie v Česku nahoru,“ míní.
Dal jsem si u vás kančí medailonky na
zeleném pepři. Můžu se zeptat, odkud
byl ten kanec?
Kančí a zvěřinu beru od tuzemského obchodníka, který kance vykupuje od myslivců. Dnes není důvod kančí maso dovážet,
protože právě divočáci jsou přemnožení.
Zvěřina k české zemi patří, je jí dostatek
a je dobrá. Mně osobně ale vadí vysoká
cena, při dnešním už zmiňovaném přemnožení divočáků by mohla být určitě nižší. No ale to já neovlivním.
Jste známý jako dlouholetý propagátor české kuchyně. Proč zrovna té české, když po revoluci začala být módní
spíše mezinárodní gastronomie?
Do roku 1989 jsem prosazoval zahraniční

kuchyni, v té době jsem pracoval v Hotelu
Ambassador se 17 restauracemi a tam česká jídla uměli dobře. Tehdy jsem zval do
Prahy kuchaře z exotických zemí a učil se.
Když ale pak po revoluci začaly tendence,
že česká kuchyně se nebude jíst, tak jsem
se zablokoval a propaguji naopak tu.
To jste měl ale dost těžké, ne? Česká
kuchyně dostala po roce 1989 pěkně
„na frak“. Spousta restaurací chtěla
vydělat na turistech a servírovala jim
„tradiční česká jídla“, která se ale nedala jíst, jak je kuchaři šidili...
Česká kuchyně tehdy i dnes může být pro
turisty pohroma, pokud vlezou do blbé
hospody. Dám příklad. Navštívil jsem restaurace pod jedním z nejznámějších z českých hradů. Tam se třeba svíčková nedala
vůbec jíst, a to to říkám ještě slušně. Tady
byl problém, že lidé chtěli rychle zbohatnout, propadli prachům a někteří jsou takoví dodnes. Na úkor peněz se propletli s cestovkami, kterým za dodání turistů platili
„desátky“ a bylo jim úplně jedno, co těm
turistům vaří. „Tady je máte, dejte mi za
‚kus‘ 150 korun, dělejte si s nimi, co chcete.“ To bylo úplně normální. Svíčková pak
byla nějaká „voda s mlékem“, maso hnus.
Nebojovalo se o návrat zákazníka, turista
odešel a už se nikdy nevrátil.
Z 90 procent bylo jídlo fakt hnusné, šizené a vydrželo to ještě
dlouho potom, co 90. léta
skončila. Naštěstí dnes už
šla v Česku gastronomie
nahoru, zejména v Praze
nebo i středních Če-

chách. Je to o lidech. Mám jasně danou laťku, jsou dobří a špatní kuchaři, a to platí
po celém světě.
Ale není to jen o kuchařích, určitě moc
dobře víte, že dojem z restaurace může
pokazit i nevstřícný personál, že?
Ano, vařit pro lidi je týmová práce. Pěkných restaurací jsou dnes stovky, ale gró
jsou lidé, to je srdce firmy. Může být sebelepší kuchař, ale když se číšník špatně tváří nebo vám něco třeba vylije a nic za to nenabídne, to pak hostům třeba i chutná, ale
příště už dost možná nepřijdou. Nebo
když host chodí častěji, tak by si měl číšník pamatovat, co pil, co má ráda jeho
paní, co chutná dětem – aby se cítili, jako
když patří do rodiny. Tím si hosta získáte.
Číšníci a personál musí být citliví a trochu
diplomati. Odhadnout, že někdo chce být
hezky obsloužen, ale je mu nepříjemné
mít obsluhu pořád za zády. Skvělé číšníky
mají Italové, celý den pobíhají po lokále
se skvělou náladou, jsou to šoumeni a kouzelníci na palce.
Pojďme se ale podívat do
světa skutečně vysoké gastronomie. Vy
dlouhá léta vaříte na
Pražském hradě prezidentům a státním
návštěvám. Je to složitější než uspokojit
„běžné“ strávníky?

Státní návštěvy mají stolování dané podle
protokolu. Ale pak jsou i soukromé recepce a setkání, kde už té kulinařině můžeme
trochu popustit fantazii. Ze známých lidí,
kteří se vyznají v dobrém jídle a pití, mě
napadl třeba zpěvák Michal David, z politiků je gurmán Josef Tošovský. Když jsem
vařil ve Vídni, s oblibou k nám často zavítala císařovna Zita (manželka posledního
rakouského císaře a českého a uherského
krále Karla I., pozn. red.). Ta milovala povidlové taštičky. Nebo třeba papež Jan Pavel II. byl velice skromný člověk, jemu
jsem připravoval jídlo často, nejvíc rybu.
A co naše hlavy státu?
Vařil jsem pro poslední čtyři prezidenty.
Třeba Gustáv Husák měl rád vařené hovězí s červenou řepou a bramborem. Lidé to
dnes neradi slyší, ale pamatuji si ho jako
vzdělaného člověka, který to měl hodně
srovnané a uměl v politice se SSSR za
zády dobře chodit. Exprezident Klaus měl
rád lehčí italskou kuchyni a ryby a téhle
kuchyni rozuměl. No a prezident Zeman je vděčný strávník a má
rád tu klasickou českou stravu, miluje třeba koláče
nebo dobrou zabijačku.

Jaroslav Sapík

Narodil se 19. srpna 1952 v Brně.
Kuchařem se vyučil v hotelu Ambassador, kde se postupně
propracoval do pozice šéfkuchaře. Působil zde od roku 1967
do roku 1992. Absolvoval mnoho zahraničních cest do
předních hotelů a restaurací.
■ V roce 1992 si otevřel kousek za Prahou v malé vesničce
Klokočná rodinnou restauraci a penzion.
■ Řadu let spolupracuje s Pražským hradem, kde pomáhá
zajišťovat stravování při významných událostech.
■ Připravoval menu pro prezidenty, krále, monarchy a papeže.
■ V roce 2009 založil, vlastně obnovil Československý svaz
kuchařů, který byl před 2. světovou válkou nuceně ukončen.

■

■

FOTO | F. VLČEK, MAFRA

peugeotemotionday.cz

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET
AUTO ROKU PEUGEOT 3008
A DALŠÍ MODELY

Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu 4,0–7,3 l/100 km, 104–165 g/km. Foto je pouze ilustrativní.

Probuďte své emoce na Peugeot Emotion Day! Od 4. května do 28. června budete mít jedinečnou možnost otestovat aktuální modelovou řadu Peugeot, a to včetně modelu 3008, který byl mezinárodní porotou zvolen
Autem roku 2017. V rámci předpremiéry vám také přivezeme ukázat nový model 5008, který si budete moci vyzkoušet mezi prvními v České republice. Pro děti i dospělé bude připraven zábavný program a soutěž
o stylový skútr Peugeot. Díky naší vítězné nabídce máte navíc možnost pořídit si nový Peugeot za skvělou cenu! Rezervujte si svou jízdu na peugeotemotionday.cz.

17. květen 10–18 hod.
VARYÁDA, Karlovy Vary

Letecké muzeum Metoděje Vlacha

Foto K. Večeřa (kamil.vecera@atlas.cz)

Letecké muzeum Metoděje Vlacha, které v Mladé
Boleslavi vybudoval Středočeský kraj, nabízí návštěvníkům nevšední podívanou na historii letectví. Sbírka
více jak 28 letadel, originálů i replik z období od pionýrských dob až po současnost je umístěna v hlavní
hale. Většina letadel je plně funkčních.
Na připravených simulátorech s letouny z období
první světové války si každý může prakticky vyzkoušet
své pilotní umění, na dalších si můžete vyzkoušet přetížení při leteckých obratech nebo seskok padákem.
V prvním patře čeká návštěvníky velká sbírka originálů radiostanic, leteckých fotoaparátů, uniforem,
kombinéz, přístrojů a dalších leteckých zařízení od
počátků letectví až po současnost.
Příjemná letecká kantýna čeká nejen na dospělé,

ale i na malé návštěvníky, pro které jsou připravena
malá šlapací letadla.
K hlavním leteckým zajímavostem patří létající replika letadla Metoda Vlacha, konstruktéra a aviatika,
který v Mladé Boleslavi postavil v roce 1912 první
české letadlo a sám na něm vzlétl. V muzeu najdete také slavný Polikarpov PO2, ruský létající originál
z roku 1937.
Přímo v expozici je možné sledovat dokončovací
práce na nových letounech. V loňském roce to byl
francouzský Morane Saulnier BB z roku 1915, který
jako replika vzlétl po 100 letech od provozu originálu. V současné době je dokončována replika letounu
Caudron G3, který létal ve Francii v roce 1913 a který
bude uveden do provozu v příštích měsících.

Létající exponáty z leteckého muzea, kterých je více
než 20 mohou návštěvníci vidět v letu při několika akcích
za rok. Tou nejbližší je „ Muzejní noc“ v pátek 19. května,
kdy budou všechna letadla vystavena venku před muzeem a od 19.00 do 21.30 budou předváděna v letu.
Další podobné akce budou v pátek 23. června
a v pátek 8. září vždy od 16.30.
Navštivte naše webové stránky, kde jsou na fotografiích všechna naše letadla i další exponáty.
Muzeum je otevřeno denně od 9.00 do 17.00 včetně svátků.
Těšíme se na vaší návštěvu.
Vedení leteckého muzea Metoděje Vlacha

www.lmmv.cz
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Junioři českých zoo 2017
Některá už dovádějí, jiná se ještě raději drží u své mámy.
Nová mláďata z českých zoologických zahrad jsou
ale roztomilá a vábí davy návštěvníků. Seznamte se.

ROZPUSTILÝ KOJENEC RŮŽENKA
Ve svých třech měsících váží už sice víc než 220 kilogramů,
ale pořád je to vlastně kojenec. Mládě nosorožce indického jménem Růženka z plzeňské zoologické zahrady bude
zkrátka pořádný kus, vždyť váha dospělého jedince se
pohybuje okolo dvou tun. Růženka k mateřskému mléku už
pomalu začíná ožužlávat větvičky a přikusovat salát nebo
seno. Na rozdíl od prvního mláděte Marušky, která se samici
Manjule narodila před třemi roky, je Růženka podle chovatelů živější a všetečnější. A mimochodem, plzeňská zoo je
jedinou, která nosorožce indické v Česku chová.

„ČESKO –
FRANCOUZSKÁ“
RODINKA SE
ROZROSTLA

Foto: archiv zoologických zahrad a MAFRA

MEDVÍĎATA Z „HERECKÉHO RODU“
Pro olomouckou zoo jsou to letošní první mláďata
a hned jde o potomky slavné dvojice. Rodiči zatím ještě
oficiálně bezejmenného samečka a samičky medvědů
baribalů jsou totiž mediálně „známé osobnosti“, které
se vloni objevily na televizní obrazovce v detektivním
seriálu Pět mrtvých psů. Mláďata přišla na svět 4. ledna,
ale nyní už se živí v podstatě jako dospělí medvědi.
„Ačkoliv jde o šelmu, tak jejich strava je ze tří čtvrtin
rostlinná. Pochutnávají si hlavně na jablkách i dalším
ovoci, rádi okusují trávu a větvičky,“ popisuje zooložka
Libuše Veselá.

Dva pořádně rozpustilí
gepardí kluci jsou novým
oživením zahrady ve Dvoře
Králové. Narodili se první
jarní den a energie jim
rozhodně nechybí. Jejich
matkou je samice Darili
a otcem sameček, který
v loňském roce přicestoval
do zdejší zoo z Francie.
A mimochodem, Darili je
mezi chovateli známou
a úspěšnou matkou, protože
před asi třemi roky přivedla
na svět dokonce paterčata.

DRAMA JEDNÉ
MALÉ CIBETKY
Dobře šplhá po stromech,
o
ale ve volné přírodě mu to
k záchraně života mnohdy nestačí. Binturong,
tedy největší cibetkovita
šelma, je totiž nelegálně
loven pro svou penisovou
ostrav
kůstku. Ta je využívána v tradiční čínské medicíně
medicíně. V ostravské zoo na konci minulého roku přišla na svět dvě mláďata binturonga, ovšem i přes péči matky jedno z nich brzy
uhynulo. Tomu druhému se ovšem daří dobře a hodně času
tráví už mimo úkryt.

INZERCE

Nízké splátky,
které rozpočet
nebolí
v programu Mladá rodina
mimořádně výhodný úvěr

Objednávejte
+420 377 825 782
ZDARMA
katalog 130 domů

www.ekonomicke-stavby.cz
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UNIK
KÁTNÍ ORLÍ TROJČATA
Jedineččný úspěch slaví v pražské zoo, samici Matyldě a samci
Matyáššovi se narodila tři mláďata orla východního. „Je to vůbec
é, kdy je doloženo, že se tento druh orlů chovaných v lidské
poprvé
péči staará o trojčata,“ uvedla Jana Myslivečková ze zoo v Troji.
Mláďata se líhla postupně od 21. do 23. března. Chovatelé je však
museli na hnízdě u rodičů střídat, aby starší neutlačovala mladší
a všem
m se dostalo potravy. „Krmíme je potkany, králíky, ale rádi si
dají i sla
ladkovodní ryby,“ sdělil kurátor Antonín Vaidl.

V
Velmi
vzácným mládětem margaye (foto vlevo), kočkovité
elmy z Jižní Ameriky, se chlubí jihlavská zoologická
še
ahrada. Ve středočeské Zoo Chleby na vás čekají vzácné
za
a mimořádně roztomilé opičky langury duk, které pocházejí
pů
ůvodem z Thajska. To v Liberci se narodila mláďata jednoho
z nejdelších
n
druhů hada na světě – krajty mřížkované, jež
do
orůstají až čtyř metrů. Hadí překvapení čekalo i chovatele
v Ekocentru
E
Ostrov na Karlovarsku, kde získali unikátní
ex
xemplář albína krajty tmavé. Začátkem dubna v zoo v Ústí
nad Labem přišli na svět čtyři potomci sladkovodního rejnoka
trn
nuchy skvrnité. V Podkrušnohorském zooparku se těší ze
sam
mečka velblouda dvouhrbého, kterého
sam
mice Matylda porodila koncem
března. V „očekávání“ jsou v zo
oologické zahradě v Hluboké
nad Vltavou, kde ještě stále nevědí, zda bylo úspěšné páření
tamních tygrů. Pokud ano, mláďata by se narodila po třech
měsících od početí. Brněnská zoo hlásí narození mladé
kapybary. Pohlaví chovatelé zatím neznají, maminka si své
mládě pečlivě hlídá. Tamní zoology překvapila také hned
tři mláďata rosomáka sibiřského. A v hodonínské zoo přišel
na svět velbloud dvouhrbý (na snímku).

KLOKANÍ ALBÍNI
Že jste ještě nikdy neviděli bílého klokana?
Není divu, v českých zoologických zahradách je
e
to skutečná rarita. Pyšní se jimi ve zlínské zoo,
kde z čerstvých 13 mláďat klokana rudokrkého
ek se
je jedno sněhobílé. A v kapsách klokaních mate
jich může skrývat ještě víc. Až během příštích týdnů
postupně povyrostou, začnou s průzkumem života
mimo bezpečí své matky. „Do otevřené kapsy skáčou
vždy po hlavě, uvnitř provedou kotoul a v konečné pozici
jim hlava už vykukuje ven,“ vysvětlila mluvčí zoo Romana
Bujáčková. Zlínská zoo je u nás jedinou, kde mohou
návštěvníci zavítat přímo mezi klokany.
INZERCE

5 PLUS 2 pro Vás ve spolupráci
s cestovní kanceláří NIKAL:
TURECKÁ RIVIÉRA 8 dní cena na osobu
ANTALYA · SIDE · KEMER
od

6990,-

Kč

OSTROV KYPR

Jen u NIKALU
dostanete:

8 dní cena na osobu

KYRÉNIE · NIKÓSIE · SALAMIS
FAMAGUSTA

od

ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji

5990,-

Kč

ZDARMA
linka k nám!

ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji

ZDARMA
Kvalitní dárky!

3x
4x

ZDARMA PRO VÁS:

v 5* luxusním hotelu

Ultra-All-Inclusive
JÍDLO, NÁPOJE - VE DNE I V NOCI!

v 5* luxusním hotelu

Ultra-All-Inclusive
JÍDLO, NÁPOJE - VE DNE I V NOCI!

6x
7x

ZDARMA PRO VÁS:

ve 4* hotelu

ZDARMA

VEČEŘE

Jídlo a pití!

OTEVŘENÝ BUFET!

ve 4* hotelu

SNÍDANĚ
BOHATÝ BUFET!

MA
+ ZDAR
ružní
ok
program!

ZDARMA

Parkování na letišti!

Zavolejte - bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz
Naše kancelář v Česku:

…Spolu
poznáme svet!

Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná • provozovna: Kotkova 710/3
66902 Znojmo • IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu
na dvojlůžkovém pokoji/lodní kabině

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 17 5PL 224

ZDARMA

Naše pomoc na letišti!

^
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„Nezastavíme,
číhají tu na nás
odstřelovači“
Čeští experti se budou
podílet na obnově
zničených památek
v syrské Palmýře. Pomůžou
jim i jedinečné záběry,
které z válečné zóny přivezl
novinář Patrik Kaizr.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Cestovní pas nosí neustále u sebe
a sbalené zavazadlo má věčně připravené.
Reportér Patrik Kaizr totiž nikdy neví, zda
ho práce na druhý den nezavane o stovky
nebo i tisíce kilometrů daleko. „Když se
k nám v prosinci dostala informace o teroristickém útoku v Berlíně, vyrazili jsme autem v deset večer, hodinu poté, co se to stalo tak, jak jsem byl. Ani jsem se nezastavil
doma. Druhý den jsem na místě samozřejmě řešil i ryze praktické věci – třeba nákup spodního prádla,“ vzpomíná reportér,
jehož práce bude nyní pomáhat i při obnově památek v syrské Palmýře.
Jeho březnová cesta do neklidné syrské
oblasti vyžadovala tři měsíce čekání na povolení. Nakonec přišlo v pravý čas. Kaizr
se spolu se štábem televize Prima dostal
do zdevastované Palmýry pouhé tři týdny
poté, co se syrské armádě a jejím spojencům podařilo vyhnat radikály ISIS z města a převzít nad ním kontrolu. Jako jeden
z prvních reportérů na světě měl možnost
projíždět liduprázdnými ulicemi znovu
osvobozené Palmýry. „Město je prázdné,

nezůstala tam živá duše. Je to něco hodně
děsivého,“ popisuje atmosféru místa,
v němž se pohybují pouze vojáci.
Palmýra se stala symbolem války s Islámským státem. Ten ji v minulosti dvakrát dobyl a dvakrát se jej podařilo vytlačit. Škody na tisíce let starých památkách,
které zde radikálové napáchali, jsou nevyčíslitelné. Kaizr nyní doufá, že záběry, které zde se štábem natočil, pomohou archeologům a dalším odborníkům při obnově
města. „Natočili jsme ohromné množství
materiálu přímo u římských památek.
A protože neexistovala dobrá dokumentace toho, jak vypadaly předtím a nyní, po
dohodě s Národním muzeem a vedením
Primy bychom měli poskytnout tyto materiály našim vědcům,“ vysvětluje Kaizr.
Právě čeští odborníci se mají podílet na
obnově a renovaci syrských památek. „Určitě pro nás budou materiály přínosné.
Jsou unikátní, moc aktuálních záběrů ze
současné Palmýry není,“ uvedl ředitel Národního muzea Michal Lukeš s tím, že by
je rádi využili při přípravě výstavy o zničených syrských památkách. Tu plánují ještě letos. „Jak přesně je využijeme, se dohodne během května, a to při návštěvě syrských kolegů, se kterými budeme výstavu
připravovat,“ dodává Lukeš.

Místo budíku bombardování
Ačkoli v Palmýře nyní panuje klid, v Damašku – hlavním městě Sýrie – se stále bojuje. Město je rozdělené na vládní čtvrti,
které ovládají vojáci prezidenta Bašára
Asada. Zde jsou otevřené obchody, úřady
a funguje tu běžný život. Ovšem v jiných

Reportér Patrik Kaizr před nasprejovaným portrétem syrského prezidenta Bašára
Asada. Na snímku dole trosky historického města Palmýra. FOTO | ARCHIV P. KAIZRA
částech se bojuje. „Představte si, že jste v
Holešovicích, jdete do práce, na nákup, ale
na Žižkově probíhají mezitím tvrdé boje,“
líčí Kaizr situaci. „Ráno vás budí v hotelu
bombardování a střelba, ale jste v klidné
čtvrti, takže jste v relativním bezpečí,“ pokračuje. Při výpravě do rizikovější části
města vybuchl třicet metrů od něj a kameramana granát. V tu chvíli prý neměl strach.
Ne proto, že by snad postrádal pud sebezáchovy, ale jednoduše na to nebyl prostor.
Nemalé obavy však měl při samotné
cestě do Palmýry. Silnici vedoucí do města sice hlídali syrští vojáci, ale všude kolem měl své pozice Islámský stát. „Plukovník syrské armády, který jel s námi, asi po
třiceti kilometrech cesty nechal zastavit
auto a řekl, ať si všichni dojdeme na zá-

chod, protože příští tři hodiny nesmíme zastavit. Byli bychom totiž snadným terčem
pro odstřelovače,“ líčí Kaizr.
Představa některých lidí, že novináři si
do zahraničí jezdí na „dovolenou“, je tak
opravdu lichá. „Musíte spoléhat jen sami
na sebe, nemáte zázemí. Načítáte reportáže v hotelovém pokoji schovaní pod dekou, aby zvuk nerezonoval o stěny,“ popisuje podmínky v terénu. Jak sám říká, příliš neřeší, jak moc je země, do které míří,
politicky nestabilní a nebezpečná. Je to
pro něj zkrátka práce.
Ovšem dotaz, zda by ho stejně tak bavilo referovat o politickém dění v Bruselu,
ho poprvé skutečně rozesměje a s odpovědí neváhá: „Copak vás by bavilo jezdit do
parlamentu?“

INZERCE

METRANS, a.s. v Praze 10 – Uhříněvsi
otevírá pozici REFERENT/KA
INTERMODÁLNÍ PŘEPRAVY - pro
administrativní odbavení objednávek . Pož:
SŠ vzdělání, aktivně NJ,komunikační
dovednosti a servisní orientaci, schopnost
týmové spolupráce. tel. 267 293 185, e-

METRANS,
a.s .

METRANS, a.s. v Praze 10 – Uhříněvsi
otevírá pozici ELEKTROMECHANIK - pro
práci na kolových překladačích kontejnerů.
Pož: Vyučen , ŘP sk.B , dobrý zdravotní
stav, manuální zručnost. Uvítáme praxi a
základy Aj. tel. 267 293 104. e-mail:
horova@metrans.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/QNKI73

Více na www.jobdnes.cz/detail/UB926O

Světoznámý internet. obchod Amazon
nabízí nejšikovnějším nástup do
distribučního centra. - Smlouva na dobu
neurčitou. Mzda 125 Kč/hod. + 10% bonus,
týden dovolené navíc + další výhody.
Pohovory denně v Praze na Zličíně.
Neváhejte a domluvte si pohovor na tel.:

Média, polygrafie

Více na www.jobdnes.cz/detail/Y81QXU

METRANS,
a.s .

Rolař
Rolař

Rands tad
s .r.o.

Marketingový manažer - SW produkty (40.000 -… 40 000 - 60 000 Kč / měsíc
Technolog strojař (až 33.000 Kč)
Více na www.jobdnes.cz

33 000 Kč / měsíc

Chraňte se
před alergiemi...

Zdravý vzduch z přírody do vašich domovů
Proč ionizovat vzduch?
» zlepšíte dýchání
» odstraníte alergeny a prach
» ničíte viry a bakterie
» snížíte působení radonu
» zlepšíte koncentraci a paměť
» zlepšíte pracovní výkonnost
» zkvalitníte spánek
» snížíte krevní tlak
» zmírníte depresivní stavy
» podpoříte růst rostlin
více na www.ionic-care.cz

2x VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU
v kategorii čističky a zvlhčovače
vzduchu na Heureka.cz
Čističku vzduchu Ionic-CARE Triton X6
můžete zakoupit ve třech barevných provedeních.

cena 3.490 Kč/ks
cena 3.290 Kč/ks od 2 ks

Filtry není třeba nikdy vyměňovat! Stačí
je jen jednoduše vyjmout a otřít. Účinek
ﬁltrace ihned vidíte!

Ionic-CARE® Triton X6 – ionizátor a čistička v jednom
Již 9 let nejprodávanější značka čističek v ČR!
99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno*
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu a ionizátor.
Čištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto nehlučně a s nulovými náklady
na výměnné ﬁltry. Cirkulaci vzduchu v přístroji totiž zajišťuje soustava elektrod, které
pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového větru. Tato moderní technologie
nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky náročné ventilátory. Nečistoty jsou zachyceny na elektrostatickém ﬁltru. Na jeho ploše spolehlivě ulpí nejen polétavý prach,
ale i chemikálie, cigaretový kouř, pyly, viry, bakterie, plísně a jiné alergeny. Přístroj
disponuje třemi výkonovými stupni a jeho spotřeba je maximálně 12 W.

Jsme držitelé zlatého certiﬁkátu „OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY“
* V květnu 2016 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1001 uživatelů Ionic-CARE Triton X6. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírnění alergických potíží. Dále oceňují čističku jako významný faktor při posilování imunitního systému a podpoře zdravého životního stylu. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

Čtvrtinu Čechů trápí alergie! Naše babičky trávily venku na louce nebo v seníku celé dny a alergickou rýmu
neznaly. Za několik posledních let vzrostl počet astmatiků o neuvěřitelných 170 % a alergická rýma trápí už
40 % českých dětí. Čím to je? Na vině je především náš
„moderní” způsob života, díky němuž trávíme příliš
mnoho času v umělém a nezdravém prostředí, na které
není náš organismus stavěný.

V

moderních bytech a kancelávu obsahovat minimálně 1.250 zářích dýcháme škodlivý vzduch,
porných iontů (aniontů) na cm3. A zakterý dokáže zkrátit život i
tímco v přírodě (na horách, u moře,
o několik let a cítíme se v něm unav lese, u vodopádů) dýcháme vzduch
vení a nervózní. Prachové mikročáss koncentracemi až 10.000 vzdušných
aniontů v cm3, v interiérech, kde žijetice, smog, jedovaté chemické výpame a pracujeme, jsou hodnoty větširy z umělých hmot a nábytku, baktenou blízké nule. Právě díky vysoké
rie, viry, spóry plísní, výkaly všudypříkoncentraci prospěšných vzdušných
tomných roztočů – to vše se v uzavřeaniontů je nám tak dobře v lese, u moných prostorách koncentruje. Potom,
ře, při východu slunzejména v chladnějV bytech a kancelářích
ce nebo u tekoucí
ších obdobích roku,
dýcháme vzduch, který
kdy méně větráme,
vody či táborového
působí tyto škodlizkrátí život o několik let ohně. Zejména kvůli
působení vzdušných
vé látky na náš oraniontů nás tato místa podvědomě přiganizmus prakticky celý den. Největtahují a velmi rychle si na nich odpoší část škodlivin přitom proniká do těla
čineme. Díky ionizátoru Ionic-CARE si
právě plícemi. Přes tenkou plicní sliztakovou příjemnou atmosféru nyní můnici totiž proﬁltrujeme neuvěřitelných
žete vytvořit i doma.
75.000 litrů vzduchu denně.
Nemocné domy: Aniž si to uvědomujeme, polovina z nás nějakým způsoDárek ZDARMA!
bem trpí Syndromem nezdravých buIonic-CARE FF-210 – osvěžovač a čisdov - SBS (ang. Sick Building Syntič pro lednice, toalety a šatní skříně
drom). Ten způsobuje řadu potíží od
v hodnotě 450 Kč zdarma!**
bolesti hlavy, nespavosti, snížené konTento přístroj necentrace, alergií, astmatu, akutních i
utralizuje pachy a
chronických onemocnění plic, až po
pročišťuje vzduch
těžké deprese i rakovinu. Moderní stav lednici, koupelvební materiály, utěsněná okna, běžíně, šatně a kdecí klimatizace, vaření na plynu, syntekoliv jinde. Navíc
tické koberce, umělý nábytek, televiomezuje výskyt
ze, monitory, kopírky a dalších zhruba
bakterií, zabraňu20 vlivů dohromady vytváří uvnitř buje růstu plísní a v lednici uchovává podov – tedy tam, kde trávíme 80 % žitraviny déle čerstvé.
vota – zdraví škodlivé prostředí!
kód
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kterém trvale pobýváme, by mělo podle Pro získání dárku stačí
doporučení Státního zdravotního ústa- zadat při objednávce kód:

PS3

Poštovné zdarma pro objednávky přijaté do 30.06.2017

800 112 111
Objednací linka zdarma

www.ionic-care.cz
**Akce trvá do 30.06.2017 nebo do vyprodání zásob
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Make-up u mužů? Ano,
ale nesmí být poznat
Oční stíny, make-up či
speciální pleťové krémy
používá stále více mužů.
Je mezi nimi překvapivě
i řada manažerů, kteří tím
chtějí zapůsobit na okolí.
ČR | Představa pánů, kteří si před důležitou poradou v práci kontrolují před zrcadlem svůj make-up, půjčují si oční stíny
a nanáší pudr, je pro většinu z nás úplně
scestná. Ovšem i taková je někdy realita. K pudrům, korektorům, řasenkám
a dokonce i zmiňovaným stínům si čeští
muži už pomalu hledají cestu. A to překvapivě i ti ve významných firemních
pozicích. Ovšem v kolektivu se s tím
nejspíš jen tak někdo nepochlubí.
Pánský make-up je podle vizážistů
přísně utajovaná zbraň. „Setkávám se
poměrně často s tím, že manažeři ve fir-

mách nebo zkrátka ti, kteří jsou na
nějaké vyšší pozici, chtějí vypadat dobře a je to pro ně žádoucí. Jde většinou o typ
alfa samců, kteří mají vést
lidi,“ říká vizážista Ondřej
Porubský (na snímku v kolečku) z Makeupinstitute
Prague a dodává, že v takových případech každodenního
pánského líčení se rozhodně nedá
mluvit o záplavě barev, třpytu ani tlustých vrstvách krycího make-upu. „Pokud zvolíme takzvané nahé líčení, nesmí být vidět. Můžeme tím muži jedině
pomoci,“ dodává. Pro skrytí nedostatků
proto nedoporučuje mužům používat silný krycí make-up, ale upřednostnit například oblíbené BB krémy, nebo velmi
lehký make-up, který pleť sjednotí.
Velkým trendem u mužů je rovněž zakrývání kruhů pod očima, a to ideálně
lehčím korektorem.
Také mastné odlesky na čele a tvá-

řích je pro mnohé pány žádoucí
eliminovat, a to pudrem. Dotyčný tím navíc částečně
může skrýt svou nervozitu. „Pleť mužů nebývá tak
dobře hydratovaná, je suchá a více pracuje. Tím
pádem má tendenci se
více mastit. Už jen z toho
důvodu je pudr poměrně oblíbený,“ říká Porubský.
S čím ještě může team leader na poradě
zapůsobit? Přeci ostře řezanými rysy a hlubokým pohledem. A pokud ani jedním
z toho nedisponuje, nemusí zoufat. Na pomoc si může vzít například konturovací tyčinky, které jsou mimořádně oblíbené
i u žen, a uhrančivost dodají očím nenápadné stíny. Ovšem pozor: „Nebavíme se
o barevných stínech. Nechceme, aby oči
vypadaly namalovaně. Naneseme tedy
jemný tmavší stín pouze trochu ke vnitřnímu koutku oka a trošku na stranu pod
spodní víčko. Cílem je vytvořit skutečně

Mezi slavné muže, kteří si před i
mimo kamery pomáhají make-upem
patří zpěvák Robert Kodym (na
snímku) či třeba herec Johnny Depp.
FOTO | MAFRA A MAKEUPINSTITUTE

vypadající stín, který vyvolá dojem hlubokého pohledu,“ upřesňuje Porubský.
Řada výrobců už na popularitu pánského líčení stihla zareagovat nabídkou
speciálních produktů pro muže. Podle
zkušeného vizážisty jde však pouze
o marketingový tah. „V podstatě jde
o identické složení jako najdeme u produktů pro ženy. Platí se zde pouze za to,
že jde o řadu pro muže,“ vysvětluje Porubský a dodává ještě jednu věc, na kterou by si muži při líčení měli dávat pozor. Jsou to vousy. Přes ně se nikdy
make-up nesmí dostat, jinak jej nekompromisně odhalí.
(vrm)

INZERCE

Evropská autobusová jednička

Vydělávejte
v létě s eKasou
Vše pro eTržby
v jednom balení

Bez závazku –
po sezoně ji vypnete
a neplatíte nic

60 % podnikatelů
z 1. a 2. vlny používá
eKasu

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou
linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘID IČ E

Pro PravIDElnou lInkovou PŘEPravu osob
PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování
nabízímE:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!
alespoň částečná/základní hovorová znalost
německého nebo anglického jazyka výhodou.

GaranTujEmE mInImÁlnĚ
350 - 450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně
/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

800 16 16 16, www.ekasa.cz

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755
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Tak trochu nenasytná panovnice
Proč rozhodla, že děti školou povinné
budou mít prázdniny v létě?
Historici se na tom neumí shodnout, v podstatě jsou nejčastěji uváděny dva důvody.
Podle některých usoudila, že v nejteplejších letních měsících se zkrátka dětem hůře
přemýšlí. Blíž pravdě ale dost možná bude
varianta, o které mluví například Tomáš Janík z pedagogické fakulty Masarykovy uni-

Sbírejte body a získejte knížky pro děti
těch nejúspěšnějších pořadů čt:D

POSLEDNÍ ŠANCE
NASBÍRAT BODY
DO 17. 5. 2017

ŘEDKVIČKY
1 svazek

z naší

OD PÁTKU DO NEDĚLE 12. 5. – 14. 5. 2017

více na www.penny.cz

CIBULKA LAHŮDKOVÁ
1 svazek

13,90�

ZLATOPRAMEN pro Čechy, STAROBRNO
MEDIUM pro Moravu a Slezsko
PET | 1,5 l | 1 l 16,60 Kč
MAX.

ks

10

MAX.

8,90

-42%

24

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

CE

11,90�

VEJCE ČERSTVÁ*
velikost M
30 ks | 1 ks 2,66 Kč

AK

AK

6,90

PLATÍ:
PÁ SO NE

akční nabídky

už za 19,90 Kč!!!

CE

CENA BEZ PENNY KARTY

-35%

79,90

LIPNO MIX
135 g | 100 g 14,74 Kč

JIHOČESKÉ MÁSLO
250 g | 100 g 14,76 Kč

10

69,80

BALENÍ

osoba/den

ks

osoba/den

osoba/den

AK

AK

19,90

CE

CE

36,90
45,90�

24,90

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

SUPE
R

39,90

-37%

5

BALENÍ

osoba/den

NA
CE

39,90�

VEPŘOVÁ PEČENĚ*
ve vakuu | cena za 1 kg

NA
CE

CE

99,90

14. 5. den matek

279,-

12

MAX.

MAX.

ks

AK

ks

osoba/den

89,90
199,-�

-54%

MOZARTOVY KOULE
148 g | 100 g 43,85 Kč
cena za 1 ks 64,90 Kč

AKC
E

32,45/1ks

16

ks

osoba/den

1
1+

6

osoba/den

SUPE
R

1+1
CE

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

AKCE

KÁVA JACOBS VELVET
instantní
200 g | 100 g 44,95 Kč

BAILEYS ORIGINAL*
17 % alk.
0,7 l | 1 l 398,57 Kč

NA
CE

Jak bořila tehdejší společenské konvence?
Její sexuální náruživost a neortodoxní chování se projevovaly i tím, že trvala na společné ložnici se svým chotěm. Že to je snad
samozřejmost? Omyl, mezi panovníky to
bylo značně neobvyklé. Jak je známo, na
rozdíl od jiných vysoce postavených panovnic neměla jen jedno či dvě děti, ale rovnou 16. Navíc se o ně velmi pečlivě starala,
vychovávala je, což také nebylo vzhledem
k povinnostem obvyklé. Dnes bychom řekli, že zvládala spojit „kariéru i rodinu“.
Proč bylo její tělo pohřbeno bez srdce?
Nešlo o podivný magický rituál, ale o překvapivě běžnou praxi. Více než 50 uren obsahujících srdce zemřelých členů habsburské a habsbursko-lotrinské dynastie z období mezi lety 1618 a 1878 je uloženo v kryptě za Loretánskou kaplí v augustiniánském
kostele u Hofburgu ve Vídni. Orgány se
z těla vyjímaly, aby se tělo mohlo nabalzámovat, pomaleji podléhalo rozkladu a „vydrželo“ tak všechny smuteční akty.

SUPE
R

-33%

MAX.

TAŠKA PENNY
1 ks

AK

29,90�

-19%

MAX.

FOTO | ARCHIV MAFRA

občas uchýlil do náručí své milenky, jisté
mladé kněžny. Marie Terezie mu to nejdříve vyčítala, ale postupně tak trochu rezignovala. Podle historiků prý své dceři ale v tomto ohledu později pragmaticky radila, že má
svému muži ponechat co nejvíce volnosti,
protože „tím pomilováníhodnější mu budeš
a tím víc tě bude vyhledávat“, napsala historička a novinářka Lenka Bobíková. (re, mb)

INZERCE

ZÁBLESK
HISTORIE
Čím potěšila císařské katy?
Do vlády Marie Terezie platilo zpravidla
pravidlo, že pokud se při popravě s odsouzeným utrhl provaz šibenice či kat jeho hlavu ani na třetí pokus nedokázal useknout,
dostal dotyčný milost. Marie Terezie ale trvala na tom, že rozsudek musí být vykonán a tyto výjimky zrušila.
V čem se považovala za nenasytnou?
Ačkoliv o ní kolovaly fámy, že se oddává
erotickým hrátkám s koňmi – ona sama
o sobě přiznávala jinou „nenasytnost“.
Od počátku svého panování byla v podstatě neustále po dobu 20 let těhotná, což komentovala tvrzením, že se díky tomu cítí
šťastně: „Člověk nemá dětí nikdy dost.
V tomto bodě jsem nenasytná.“

verzity v Brně. „Mohlo to být zavedeno
kvůli tomu, že děti musely rodičům pomáhat při práci. Ostatně když se zavedla povinná docházka, mnoho rodin proti tomu protestovalo. Jejich hospodářství totiž rázem
přišlo o dětské pomocníky,“ vysvětluje.
Proč tolerovala svému manželi nevěru?
Její životní láska František Lotrinský se
v pozdějších letech společného manželství

MAX.

Narodila se před 300 lety,
ale i z dnešního pohledu
ji můžeme označit jako
moderní emancipovanou
ženu. Královna Marie
Terezie přišla na svět
13. května roku 1717.
Co o ní možná nevíte?

64,90�

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen
v obvyklém množství (tj. max. 5 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak) . *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu zvláštní nabídka AKCE na toto zboží platí
pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu,
Přijímáme:
že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z.s. tyto produkty jako nezávadné.

12 12. května 2017

Česká republika

Antidepresiv „zobeme“ stále víc
Každý třetí Čech léčil či
léčí svou churavou „duši“
psychofarmaky. Zní to
jako příliš, ale ve srovnání
s Británií nebo severskými
státy jsme v tomto ohledu
ještě střídmým národem.

ČR | Některé nemoci se v průběhu staletí
podařilo moderní medicíně téměř vymýtit,
nebo alespoň dostat pod kontrolu. Deprese
– nemoc, která sužovala už Abrahama Lincolna či Ernesta Hemingwaye – ale spíše
nabývá na síle. A nejinak je tomu i v Česku, kde psychofarmaka někdy bral nebo
stále bere každý třetí. „Depresivní příznaky byly tento rok rozpoznány u 16 procent
české populace,“ konstatuje Jiří Rabouch,
přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK.

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace jí trpí přes tři sta milionů lidí po
celém světě. Jen v letech 2005 až 2015 se
jejich počet zvýšil o 18 procent. Přesto bývají deprese velmi často rozpoznány příliš
pozdě, nebo vůbec. A nutno říci, že v případě této psychické poruchy platí dvojnásob pro mnohé možná otřepané tvrzení,
že peníze štěstí nezaručují. I v zemích
s vysokými příjmy se totiž polovině lidí
nedostává žádné léčby, ačkoli by ji potře-

INZERCE

ROTAČNÍ SEKAČKY VARI
sekačky 4v1
převodovky EVO a VARIO
centrální nastavení sečení
velká kola s ložisky
ocelový skelet
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ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY
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Ceny rotačních sekaček od

bovali. Tento údaj Světové zdravotnické
organizace jen potvrzuje, jak moc jsou deprese podceňovaným zlem. V nejhorším
případě končí sebevraždou.
Jen v roce 2016 spáchalo celosvětově
sebevraždu na 800 tisíc lidí, což představuje 1,5 procenta všech úmrtí. V České republice je to ročně okolo 1600 případů.
Ačkoli si deprese nevybírá a postihuje
lidi v každém věku a postavení, nejrizikovější skupinou jsou mladí lidé, protože
právě u nich může depresivní stavy nejsnáze završit tragédie. Opět to dokazují
alarmující čísla. „Ve věkové skupině od
15 do 29 let je totiž sebevražda druhou nejčastější příčinou úmrtí,“ uvedla Alena
Šteflová z Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR.

10 990 Kč s DPH

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Klatovy, FRANČÍK, 5. Května 329, T 376 323 787 • Litoměřice, SVOBA, Žernosecká 2226, T 416 733 051 • Louny, HSQ-CENTRUM, Zeměšská 2787, T 732 500 962 • Plzeň, AT
SERVIS, Husova 73, T 377 221 789 • Plzeň, AGROWEST a.s., Hřbitovní 29, T 377 462 108 • Roudnice nad Labem, ROSS UNIVERSUM, Žižkova 2491, T 416 830 283 • Sušice,
PRŮCHA-MOTOROVÉ NÁŘADÍ s.r.o., Volšovská 1224, T 376 528 940, 602 546 022 • Terezín, Pavel Krejza-SVK, Náměstí ČSA 86, T 416 782 589, 416 782 161

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na

www.vari.cz.
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procent obyvatel Česka
mělo vloni příznaky
depresivní nemoci.
milionů lidí odhadem
trpí depresí
na celém světě.

procent Čechů
s psychickými problémy
se léčilo psychofarmaky.

A jak jsme na tom ve srovnání s jinými
národy? V posledních letech se v Česku
významně daří šířit osvětu. Jistým ukazatelem může být významný nárůst předepisovaných psychofarmak. Ještě v roce
2014 přiznalo zkušenost s psychofarmaky 28,1 procenta lidí, kteří pociťovali psychické problémy. V letošním roce to bylo
už 36,8 procenta. Pokud by někomu tato
čísla připadala příliš vysoká, je třeba si
uvědomit, že v rámci Evropy rozhodně patříme k těm střídmějším, alespoň pokud
jde o příjem antidepresiv. Starému kontinentu suverénně dlouhodobě kraluje Island následovaný severskými státy, tedy
Dánskem, Švédskem, Finskem, ale třeba
také Velkou Británií. Ani sluníčko však
od depresivních stavů zřejmě jednoznačně nepomáhá. Téměř dvojnásobek antidepresiv než Češi do sebe „ládují Portugalci“. Naopak méně sahají po antidepresivech Italové, Slováci nebo Maďaři. (vrm)
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Vymění gólman Hnilička
led za sněmovní lavice?
V novém seriálu
představujeme české
osobnosti, které uspěly
ve svých oborech a teď
chtějí udělat kariéru
v politice. Co vede ke
kandidatuře do letošních
parlamentních voleb
bývalého hokejového
reprezentanta Milana
Hniličku?
OSOBNOSTI
& VOLBY
ČR | Olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa v hokeji Milan Hnilička míří do podzimní volební bitvy v dresu hnutí ANO. Jak sám přiznává, své blízké zprvu nemile překvapil rozhodnutím
vstoupit do politiky. „Nadšení nebyli, ale
má žena vidí, co pro svůj cíl dělám – že
trávím patnáct hodin denně v práci, a chápe, o co mi jde. Je to pro nás zase nová
etapa a výzva, mám v ní však absolutní
podporu,“ říká bývalý hokejový brankář,
který v současnosti pracuje pro Český
svaz ledního hokeje.
Pro svou novou misi má jasné poslání –
opět se zaměřuje na své zásadní sportovní
téma. „Ve svazu mám na starosti rozvoj a
s tím souvisí budování sportovní infrastruktury. Díky tomu jsem měl možnost
nahlédnout, jak to u nás v tomto směru
chodí. Přišel jsem do styku s programy trenérů na podporu mládeže a vidím, co to
dělá u nás, konkrétně v hokeji, když máme
peníze na to, abychom podporovali trenéry i v malých městech a klubech. Právě
tímhle jsem se nastartoval,“ říká Hnilička.
Původně žádné politické ambice ne-

Milan Hnilička
jako politik
trošku zvážněl.

Zlatý hoch z Nagana
Milan Hnilička na olympiádě v roce
1998 v Naganu jistil záda famóznímu
Dominiku Haškovi z pozice
brankářské trojky a zlatá medaile
mu proto také patří. Ze zimních her
v Turíně 2006 má bronz.
Navíc si z mistrovství světa v hokeji
odvezl tři zlaté, tři bronzové
a jednu stříbrnou medaili.
V reprezentaci sehrál 106 utkání.

měl. Teď tvrdí, že vidí, jaké jsou nedostatky ze strany státu i jaká panuje letargie
vůči sportování malých dětí. „Když dnes
přijdou děti do náborů a trenéři s nimi začnou pracovat, zjišťujeme, že jejich pohybová schopnost je velmi špatná. Dělají
jim potíže i kotouly a to je špatně. Je potřeba s tím něco udělat,“ říká muž, jehož jméno se objeví na středočeské kandidátce.
Nemíní se ale zaměřit pouze na podporu sportu, ve kterém sám dokázal maximum. „V tuhle chvíli nejde jenom o hokej. Jde mi o nastartování našich dětí a
hlavně o podporu rodičů, protože poměr
peněz, které musí vložit do toho, aby jejich děti mohly sportovat – a to nikoli vrcholově – není vůbec správný,“ dodává
Hnilička.
Má vůbec bývalý hokejista dostatečně
ostré lokty, aby v tvrdém světě politiky
nenarazil? „Nebudu předstírat, že nemám
obavy, protože vidím, co se v české politice děje. Já ale nemám jiné úmysly než ty
sportovní, a toho se budu držet. Z tohoto
pohledu nemám co ztratit,“ věří někdejší
reprezentační gólman.
(vrm)

Bronz. Tak vypadá medaile ze zimní olympiády v Turíně. Na ledě při veselé debatě s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem.
FOTO | MICHAL RŮŽIČKA

Michael Kocáb: Posluchači pořád nechápou, o čem zpívám
HUDEBNÍ KALENDÁŘ |
Hudebník Michael Kocáb
si za roky své hudební kariéry všiml, že posluchači
nerozumějí textu jeho populární písničky S cizí ženou v cizím pokoji. „Lidé
si často myslí, že se jedná
o flirt. Písnička ale pojednává o vztahu s vlastní ženou ve chvíli, kdy dojde k odcizení,“
vysvětlil Kocáb na rádiu Český Impuls AM 981.
Petr Hapka trval na tom, aby se „Cizí žena“ natáčela na jeden
zátah. Když chtěl Michael Kocáb opravit nějakou chybu, musel
písničku zazpívat celou znovu. „Ještě jsem si nepamatoval přes-

ně, jak to Hapka napsal. Některé věci jsem proto musel dovymýšlet za chodu,“ dodal Kocáb. Skladatel si pak vybral verzi,
která se mu líbila nejvíc. Nahrávka vznikla 5. května 1988.
S cizí ženou v cizím pokoji
nějak nejsem ve své kůži, řekl bych.
Snad tu schází něha, snad tu schází hřích,
nejspíš mi tu schází obojí...
(Hudba: Petr Hapka, text: Michal Horáček)
Příští Hudební kalendář rádia Český Impuls bude o Písni, co mě
učil listopad. Jak vznikala, prozradí Wabi Daněk ve středu
v 11:30. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách, AM 981 kHz.
(tom)
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Stop

padání

vlaSů
Je velmi obtížné se v dnešní době velkých reklam
orientovat tak, aby byl kupující absolutně spokojen. Za kvalitu a účinnost
výrobků firmy SENS však
hovoří velký ohlas spokojených klientů, kteří si
nemohou vynachválit zejména přípravek na podporu růstu vlasů. Proto jsme
se zeptali zástupců firmy
SENS, aby nám sdělili něco
bližšího o svých výrobcích.
Prosím Vás, můžete nám
říct něco bližšího o Vašich výrobcích, týkajících
se růstu vlasů, na něž je
v současné době takový
ohlas?
Naše firma se zabývá distribucí vlasové kosmetiky australsko-maďarské firmy zn.
THERMAL. Všechny výrobky
samozřejmě prošly klinickou
atestací.
Co říkáte neuvěřitelnému
ohlasu zejména na výrobek, který podporuje růst
vlasů?
Tento výrobek je připraven
výlučně na přírodní bázi. Obsahuje minerální látky, proteiny, včelí produkty, olej z kukuřičných klíčků, vitamíny E,
D, B a jiné přírodní látky. Výsledky jsou, jak jste podotkl,
téměř neuvěřitelné.
Jak se Váš přípravek aplikuje?
Aplikace je velmi jednoduchá. Jedna kúra se skládá
ze dvou částí – a to ze 2 ks
krému TH, který se vtírá
k vlasovým kořínkům, a 1 ks
šampónu TH, kterým se vlasy po 20 minutách působení
krému umyjí. U těžších případů u mužů i žen někdy doporučujeme absolvovat více
těchto kompletních kúr. Přesný návod k použití je přiložen
u každého z výrobků.
A poslední otázka – kde
lze zakoupit Vaše výrobky
a v jakých cenových relacích?
Jelikož v současnosti nejsou
výrobky běžně k dostání
v lékárnách, může si každý
zákazník přípravky koupit
nebo objednat u firmy SENS
– 697 01 Kyjov, Komenského
606, tel.: 518 615 091 a to TH
krém za 330,– Kč a TH šampón také za 330,– Kč, jedna
kúra za 990,– Kč.
Děkuji za rozhovor a přeji
mnoho úspěchů.
připravil M. K.

www.thermal-sens.cz
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Utopenci i zavináče. Udělejte si
hospodské klasiky u sebe doma
Jsou to jídla, která nechybí
v žádné české hospodě.
K pivu zkrátka utopenci,
nakládaný hermelín nebo
topinky s ďábelskou směsí
patří. Pokud si tyto „lahůdky
od výčepu“ chcete dopřát
i doma, nechte se inspirovat.
5plus2
■ V KUCHYNI
Ďábelská směs na topinky
Potřebujeme: 2 kg rajčat, 2 kg paprik, 2 kg vepřového plecka nebo libovějšího
bůčku (či obojí), 6 velkých cibulí, 1 paličku česneku, 10 feferonek, 2 dl oleje, několik
sterilizovaných okurek.
Postup: Maso umeleme spolu se zeleninou a řádně promícháme. Směs rozprostřeme
do pekáče a v troubě pečeme zhruba 2 hodiny. Po vychladnutí směs můžeme
uchovat na krátkou dobu v ledničce, nebo jednotlivé porce zavařit ve skleničkách
(1 hodina při 100 stupních Celsia).

Utopenci s kysaným zelím
Potřebujeme (na asi čtyřlitrovou láhev): nálev – 350 ml vody,
200 ml octa, 100 ml balsamikového octa, 7 kuliček nového
koření, 10 kuliček černého pepře, 4 bobkové listy, 3 lžičky
cukru, 1 lžičku soli. Utopenci – 3 žluté cibule, 2 červené cibule,
2 stroužky česneku, 1 chilli papriku, 14 špekáčků, 3 lžičky pálivé
papriky, 500 g kysaného zelí.
Postup: Vodu a oba druhy octů přivedeme k varu, přihodíme
koření včetně soli a cukru. Asi pět minut necháme nálev
povařit, ochutnáme a dochutíme. Cibuli a česnek nakrájíme
na plátky, chilli papriku na tenká kolečka. Špekáčky oloupeme
a rozkrojíme asi tak do 2/3, vysypeme mletou paprikou
a naplníme několika plátky cibule, česneku a kolečky paprik.
Zbylou zeleninu promícháme se zelím, část ho dáme na dno
sklenice, na něj poklademe několik špekáčků a jednotlivé
vrstvy střídáme. Nakonec utopence
přelijeme teplým nálevem (jeho
množství záleží na velikosti sklenice
a jak natěsno jsou
v ní utopenci naskládaní),
uzavřeme sklenici a dáme ji
na tmavé místo odležet.

Nakládaný
hermelín
Potřebujeme (na 6 porcí):
12 stroužků česneku, sůl, 1 velkou
cibuli, 6 hermelínů, 2 až 3
naložené beraní rohy, 2 naložené
feferonky, 3 bobkové listy,
2 lžičky celého černého pepře,
1 lžičku zeleného pepře, několik
kuliček nového koření, olej.
Postup: Stroužky česneku
oloupeme a utřeme se solí.
Cibuli oloupeme a pokrájíme
na kolečka. Hermelíny příčně
překrojíme, namažeme česnekem
a přiklopíme zpět k sobě.
Ochucené hermelíny naskládáme
do sklenice střídavě s plátky
cibule, beraními rohy
a feferonkami, přisypeme koření
a zalijeme olejem. Láhev
uzavřeme a necháme odležet
alespoň týden v chladu.

Nakládaný balkánský sýr s kukuřicí
Potřebujeme (na sklenici o 500 ml): 250 g balkánského sýra, 100 ml olivového oleje,
100 ml sterilované kukuřice, 1 lžíci kaparů, 10 filetů ančoviček, 1 lžičku nového koření, čerstvě
namletý pepř, 4 bobkové listy, 2 větvičky rozmarýnu, malou hrst lístků saturejky.
Postup: Balkánský sýr nakrájíme na kostky, ančovičky na malé kousky. Slijeme kukuřici
a začneme jí plnit sklenici. Přikládáme sýr, kapary, ančovičky, bobkový list, rozmarýn,
saturejku a nakonec i nové koření a pepř. Nesolíme, sýr je sám o sobě dost slaný. Vrstvu
několikrát zopakujeme, dokud nebude sklenice plná. Nakonec vše zalijeme olivovým olejem.
Sklenici dáme do lednice a po dvou dnech můžeme servírovat.

Buřty na černém pivu
Potřebujeme: 1 kg špekáčků, 1 kg cibule, 2 pálivé papriky, 1 l černého piva,
1/2 l kečupu, 3 lžíce rajského protlaku, 2 lžičky chilli omáčky, 1 sklenici beraních rohů.
Postup: Troubu předehřejeme na 200 °C. Špekáčky oloupeme a pokrájíme
na plátky. Cibuli nakrájíme na kolečka. Papriky omyjeme, zbavíme je stopek,
jadřinců a pokrájíme je. V míse promícháme pivo, kečup, rajský protlak a chilli
omáčku. Pekáč vyložíme špekáčky, cibulí, paprikou a beraními rohy, zalijeme
pivní směsí a zakryté pečeme hodinu. Po hodině pečení pekáč odkryjeme, teplotu
snížíme na 180 °C a buřty dopečeme další dvě hodiny.

Zavináče ze sleďů s cibulí
Potřebujeme: 8 filetů ze sleďů nebo 4 celé sledě, 4 snítky kopru,
100 ml bílého 8% octa, 1 lžíci cukru krupice, 20 g soli, 1 lžíci celého
pepře, 1 lžíci nového koření, 4 bobkové listy, 50 ml vody,
50 ml oleje, 1 velkou cibuli.
Postup: Na marinádu svaříme ocet, kopr, cukr, sůl, celé koření
a vodu a poté necháme vychladnout. Omyté a očištěné filety
osušíme, ponoříme na chvíli do marinády a necháme okapat. Filety
položíme kůží na pracovní plochu, poklademe plátky cibule, částí koření z marinády a kousky kopru a
ryby stočíme do závitků a sepneme párátky. Zavináče skládáme
do sklenice a prokládáme zbylou cibulí. Nálev prošleháme s olejem a směsí zalijeme ryby tak, aby byly
potopené, sklenice uzavřeme a necháme minimálně 3 dny až týden v chladu uležet.
Zdroj receptů: labužník.cz, lidovky.cz, iDNES.cz
INZERCE
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Karla Moškvanová (34)

Pracuje v bance a jako
správce pronájmů bytových jednotek a činžovních domů. Je vdaná. Žije v Praze v bytě.
O víkendech často vyjíždějí za rodinou na
Moravu nebo do severních Čech. Nejvíce jí chutná hovězí maso na různé způsoby. Nesnáší květákový mozeček a kaviár. Doufá, že se sejde s fajn lidmi, které baví vaření a nepotřebují kolem toho
dělat zbytečné divadlo.

Úterý: Kristina Sítník Šnedorfová (27)

Je nehtová designérka
ve vlastním studiu. Je
rozvedená, má pětiletého syna. Bydlí v novostavbě rodinného
domku na Praze-východ. Pokud vyhraje,
peníze použije na dovolenou u moře. Jejím velkým koníčkem je golf. Upřednostňuje zdravá jídla – saláty, ovoce a
sushi. Nesnáší škvarky, sádlo, vepřové
prorostlé maso a bažanta. Nikdy by nesnědla červy nebo cvrčky.

Středa: Leoš Krejza (21)

Podniká v oboru s módou a zároveň pobírá
invalidní důchod. Je
rozvedený a žije s přítelkyní v bytě v Letňanech. Pokud by se mu
podařilo vyhrát, peníze by investoval zejména do svého podnikání. Mezi jeho koníčky patří golf,
auta, zbraně a odpočinek ve wellness.
Mezi jeho oblíbená jídla patří kebab.
Nesnáší ryby a mořské plody. Nikdy by
nesnědl hmyz. U stolu mu vadí hlupáci.

Česká republika

„Romantik“ aneb Proč
holkám spadne brada
Pořad Prostřeno! v Praze a okolí: Čtyři brunety versus rozvedený mladíček
ČR | U sporáku v soutěžním pořadu Prostřeno! na televizi Prima se utkají i hubatá Kristina a trochu záhadná Lucie. Vůbec se nemusí, jsou jako voda a oheň.
Kristina nutí Lucii, aby ze svého života
a soukromí prozradila více, než je jí příjemné. Jak tohle dopadne?
Karla je sice soutěživá, ale prý jen do
té míry, aby pro ni natáčení a vaření zůstalo zábavou a nemusela se před sebou
stydět. V pondělí spoléhá na hovězí po
burgundsku s bramborovou kaší, ale jídlo se hostům moc nelíbí. Francouzská
specialita nepůsobí vůbec esteticky.
Úterní večeři připraví upovídaná Kristina. Hostům svěří svůj docela šokující
příběh – manžela jí přebrala vlastní maminka! Kristina dbá na štíhlou linii a
zdravou kuchyni. Soupeři se těší na její
ostrou kukuřičnou polévku v mexickém
stylu a hlavní chod, kde dostanou tři druhy masa s nevšedními saláty. Zatančí
druhá hostitelka kolegům u tyče, kterou
má v obýváku?
Leoš hodně touží po výhře, ale na soupeřky působí jako velký romantik. Svědčí o tom srdíčka a intimní vzkazy od přítelkyně i éterická medúza v uměleckém
akváriu. Po hráškové polévce dámy dostanou na výběr dva druhy burgerů, při-

Pátek: Romana Pohanková (40)

Pracuje jako manažerka. Žije s manželem a
desetiletou dcerou v
bytě v Praze 4-Hájích.
Do pořadu ji přihlásila
právě dcera jako překvapení k jejím kulatým narozeninám. V jídle není vybíravá, oblíbila si indickou kuchyni. Nesnáší chobotnici a nikdy by nesnědla vnitřnosti. Těší se, že pozná nové lidi a získá
další zkušenosti.

pálené hranolky a tradiční salát coleslaw. Leoše ve středu pochválí za zábavu související s golfem, který rádi hrají
hned tři účastníci soutěžního týdne.
Lucie ve čtvrtek pozve hosty do rodinného domu a často zdůrazňuje, že vybrala luxusní suroviny. Předkrm tučebara,
který vymyslela její dcera, servíruje Lucie na lávovém kameni, přidá do něho i
drahé lanýže. Brutálně upřímná Kristina, se kterou se nemusí, ji svými průpovídkami na náladě nepřidá.

Hostitelka Romana si dává oddych
mezi dvěma zaměstnáními. Zavládne
při její páteční italské večeři také italská
nálada? Udrží soupeře na uzdě? Kristina přijde hodně nastartovaná a chce si
to vyříkat s Lucií. Leoš prozradí, jak nízko bodoval ostatní soupeřky, až holkám
úplně spadne brada. Jak obhájí touhu po
výhře? Kdo to v Praze a okolí nakonec
vyhraje? Sledujte premiérové Prostřeno! od pondělí do pátku v 17.35 hodin
na Primě.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY A OKOLÍ
Tučebara na lávovém kameni s lanýži

Čtvrtek: Lucie Šlamborová (38)

Pracovala jako recepční v hotelu Pupp v Karlových Varech a nyní
je na mateřské dovolené. Má tři děti. S druhým partnerem žijí v
rodinném domě. Případnou výhru utratí za společnou dovolenou. Baví ji cestování, golf, jízda na
koni, v zimě lyžování. Má ráda zdravá
jídla, asijskou kuchyni, sushi a tradiční
českou svíčkovou. Nesnáší fazolové lusky a nikdy by nesnědla brouky.

Kdopak ze soutěžících u stolu vypadá jako největší taktik? V Praze a jejím
okolí nastanou souboje v pořadu Prostřeno! na Primě.
FOTO | FTV PRIMA

Ingredience: brambory, tuňák ve vlastní šťávě, strouhaný sýr, lanýžová sůl
hrubozrnná, koření na drůbež, chilli papričky, list a výhonky červené řepy, česnekové koření. Postup: Brambory si
uvaříme ve slupce a rozkrojíme napůl.
Tuňáka dochutíme kořením, promícháme a dáme doprostřed rozkrojené brambory, zasypeme nastrouhaným sýrem.
Před podáváním trochu rozpečeme v mikrovlnné troubě, jen do rozpouštění
sýra. Ozdobíme solí, chilli papričkami,
listy a výhonky červené řepy.
Brokolicový krém pro labužníky
Ingredience: 1 brokolice, 1 cibule, švý-

carský zeleninový bujon, česnek podle
chuti, kari koření, špetka skořice, 3 lžíce smetany ke šlehání, 1 kysaná smetana, sůl. Postup: Na zpěněnou cibulku
na oleji vložíme brokolici na malé růžičky, malinko orestujeme, poté zalijeme
asi litrem vroucí vody a přidáme koření.
Ke konci přidáme trochu smetany ke šlehání, rozmixujeme. Ozdobíme kysanou
smetanou a jedlým květem kopretiny.

Italské rizoto s kousky svíčkové s kapary a koriandrem, špenátový salát s
pancettou
K úspěchu tohoto hlavního chodu je nezbytné použít kvalitní suroviny.
Ingredience: 3 kousky hovězí svíčkové, 500 g kulaté rýže, kuřecí vývar, ka-

pary, bílé víno, sušená rajčata, koriandr,
parmazán, 500 g čerstvého špenátu,
200 g pancetty, 2 lžíce hrubozrnné hořčice, olivový olej, sůl, pepř. Postup:
Svíčkovou opečeme asi dvě minuty
z každé strany, osolíme, opepříme
a dáme stranou. Nakrájíme šalotku a
česnek a v kastrolu na oleji opečeme,
přidáme namočenou rýži, vývar, kapary, rajčata, víno, koriandr, sůl, pepř a dusíme 20 minut, mícháme. Nakonec přidáme parmazán a svíčkovou. Salát:
Špenát opláchneme a natrháme do misky, plátky pancetty (sušené slaniny) opečeme na pánvi. Pak připravíme dresink: Hořčici smícháme s olivovým olejem a parmazánem. Vše rozmixujeme,
opepříme a osolíme.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 13. května 2017
Nova

Prima

Joj Family

6.05 Lišákoviny 6.15 Jake a piráti ze Země
Nezemě (22) 6.40 Senzační Spiderman (4)
7.05 Kačer Kabrňák II (3) 7.30 Looney Tunes:
Úžasná show II (24) 7.55 Tučňáci z Madagaskaru II (5) 8.20 Tvoje tvář má známý hlas
III 11.00 Koření 11.55 Volejte Novu 12.30 Rady
ptáka Loskutáka 13.45 Výměna manželek III
15.10 Svatba mého nejlepšího přítele.
Romantická komedie (USA, 1997) 17.20 Holka
na roztrhání. Komedie (USA, 2002) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.10 X-Men (10) 6.40 Tlapková patrola (4) 7.10
Tlapková patrola (5) 7.40 Jen počkej, zajíci!
8.05 M.A.S.H (174) 8.40 Autosalon 9.45
Autosalon Extra 10.10 Ohnivý kuře II (17) 11.25
Přístav II (19) 12.35 davinci 13.35 Česko
Slovensko má talent 15.00 Jáchyme, hoď ho
do stroje! Filmová komedie (ČR, 1974). Hrají
L. Sobota, M. Vančurová, V. Ferbasová,
J. Dvořák a další 16.45 Vraždy v Midsomeru
XIV 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.35 Krimi 6.00 Noviny 6.40 Krimi

DOBRODRUŽNÝ

ZÁBAVA

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
6.00 Kouzelné bylinky 6.25 Polopatě 7.20
Podnájem 7.35 Když hraje klarinet 8.35 Otec
Brown III 9.20 Gejzír 9.50 Columbo 11.05 Ať
se lidi mají rádi... aspoň dnes 12.00 Z metropole, Události v regionech plus 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Pekelná maturita 14.10 Zlatá
princezna 15.10 Měsíc s dýmkou 16.20 Hercule
Poirot XI 18.00 Ferdinandovy zahrady 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

OKO V OBLACÍCH

7.10 Noviny 7.55 Soudní síň – cz 8.45 Soudní síň
9.45 Druhý dech (8) 11.00 Ve znamení Merkura (2)
12.35 Panelák XVI 12.40 Rodinné záležitosti 13.50
Rodinné záležitosti 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní
síň – cz 16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Solární bouře, sci-fi film (Kan., 2005)
22.05 Dědictví 0.40 Soudní síň – cz

NEDĚLE 5.20 Soudní síň 6.05 Krimi 6.30

Noviny 7.15 Krimi 7.45 Noviny 8.30 Soudní síň – cz
9.15 Soudní síň 10.15 Zoo (64, 65) 12.25 Synové
a dcery Jakuba Skláře (6) 13.40 Kluci z bronzu
15.35 Česko Slovensko má talent 17.05 Na chalupě
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.35 Afrika v srdci, rodinný
romantický film (N, 2007) 0.25 Zoo (64, 65)

PONDĚLÍ 9.05 Soudní síň 10.05 Dr. Stefan Frank

ÚTERÝ 16. 5. | 20:15

(95) 11.00 Poldové v akci 12.00 Nákupní maniačky
13.05 Kdyby bylo kdyby – Láska, sex a štěstí (9)
14.05 Poldové v akci 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní
síň – cz 16.55 Dr. Stefan Frank (95) 17.50 Nákupní
maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Kluci
z bronzu 22.20 Solární bouře 0.05 Extrémní případy

ÚTERÝ 10.10 Dr. Stefan Frank (96) 11.05 Poldové

Helen Mirren vede misi dronů s cílem
zadržet teroristickou skupinu

20.00 Všechnopárty
20.57 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.00 Eurovision Song Contest 2017
0.30 Ještě větší blbec, než jsme doufali
Komedie (ČR, 1994).
Hrají L. Sobota, S. Chytrová,
R. Skamene, J. Přeučil,
T. Töpfer. Režie V. Olmer
1.55 Banánové rybičky
2.50 Sama doma
4.20 Přes nový práh
5.05 Pod pokličkou

20.20 Piráti z Karibiku: Na konci světa
Dobrodružný film (USA, 2007).
Hrají J. Depp, O. Bloom,
K. Knightleyová, G. Rush, J. Pryce
23.25 Síla úderu
Akční film (USA/Rum./VB, 2006).
Hrají S. Seagal, L. Lovbrandová,
D. Kennedy a další
1.10 Motorkáři
Akční drama (USA, 2003). Hrají
D. Luke, L. Fishburne, O. Jones
3.00 Prásk!
4.10 Výměna manželek III

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Nezahrávej si s ohněm
Krimidrama (USA, 2012).
Hrají J. Duhamel, B. Willis,
R. Dawsonová a další
0.10 Touha smrti 5
Thriller (USA, 1994). Hrají
Ch. Bronson, L. Downová,
M. Parks a další
2.10 Vraždy v Midsomeru XIV
Temná tajemství. Krimiseriál
(VB, 2011)
4.00 Butch a Sundance: Začátky

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

6.55 Poručík Backstrom (11) 7.55 Poslední loď II (3)
8.50 Top Gear speciál: Napříč Evropou (2) 9.50
Applikace 10.25 Re-play 10.55 FREEzone 11.30
Pevnost Boyard (4) 13.55 Simpsonovi X (16-19)
15.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (11, 12)
17.55 Simpsonovi X (20) 18.30 Simpsonovi X (21)
18.55 Simpsonovi X (22) 19.30 Simpsonovi X (23)
20.00 Asterix a Obelix: Mise Kleopatra 22.15
Mstitel bezpráví 2 0.10 Re-play 0.45 Applikace

5.15 Vzpoura na lodi Caine 7.25 Odložené případy
IV (11, 12) 9.15 Superman 2, dobrodružné fantasy
(USA, 1981) 11.55 Mrtvý bod II (12, 13), seriál (USA,
2016-2017) 13.40 Transformers, akční film (USA,
2007) 16.15 Fandy, ó Fandy, komedie (ČR, 1983)
17.40 Sherlock Holmes: Hra stínů, akční krimidrama
(USA, 2011) 20.00 Hulk, sci-fi film (USA, 2003)
22.40 Sex 100+1, komedie (USA, 2007) 0.50 Úhel
pohledu, akční film (USA, 2008)

9.35 Tlapková patrola (5) 10.05 X-Men (10) 10.30
Pekelná kuchyně XIV (10) 11.25 Spravedlnost v krvi
V (1) 12.20 Doktor z hor: Nové příběhy VI (8) 13.20
Božské dorty od Markéty 13.50 Spravedlnost v krvi
V (2) 14.45 Doktor z hor: Nové příběhy VI (9) 15.45
Mackintoshův člověk 17.50 Božské dorty od Markéty
18.25 Pekelná kuchyně XIV (11) 19.25 Rozpal to, šéfe!
20.15 Tommy a Pentlička: N, či M? (2/2) 22.10 První
den zbytku tvýho života 0.35 Mutant 2

SÉRUM PRAVDY

v akci 12.00 Nákupní maniačky 13.10 Kdyby bylo
kdyby – Láska, sex a štěstí (10) 14.05 Poldové v akci
15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 16.55 Dr.
Stefan Frank (96) 17.50 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Česko Slovensko má
talent 21.45 Puma (1, 2/11) 23.40 Kdyby bylo kdyby...

STŘEDA 10.10 Dr. Stefan Frank (97) 11.10

Poldové v akci 12.05 Nákupní maniačky 13.15 Kdyby
bylo kdyby – Láska, sex a štěstí (11) 14.05 Poldové
v akci 15.05 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 16.55
Dr. Stefan Frank (97) 17.50 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Druhý dech (9) 21.40
Panelák XVI (13, 14) 22.55 Rodinné záležitosti

ČTVRTEK 11.05 Poldové v akci 12.05 Nákupní
maniačky 13.15 Kdyby bylo kdyby – Láska, sex
a štěstí (12) 14.10 Poldové v akci 15.10 Soudní síň
16.10 Soudní síň – cz 16.55 Dr. Stefan Frank (98)
17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře (7) 21.45 Ve
znamení Merkura (3) 23.30 Hotel Herbich (3)
PÁTEK 10.05 Dr. Stefan Frank (99) 11.05 Poldové

v akci 12.00 Nákupní maniačky 13.10 Kdyby bylo
kdyby II (1/10) 14.10 Poldové v akci 15.05 Soudní síň
16.00 Soudní síň – cz 16.55 Dr. Stefan Frank (99)
17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Čtyřnohá romance 22.10 Česko Slovensko má
talent 23.35 Kdyby bylo kdyby II (1/10)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 173

neděle 14. května 2017
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
14.35
15.30
16.55
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.35
22.09
22.10
23.35
1.10

Zajímavosti z regionů 6.30 Svědectví
čarovného zvonu 7.05 Měsíc s dýmkou
8.15 Úsměvy Anny Ondrákové 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O pyšném panovníkovi
O chytré Marině
Neobyčejné životy
Kožené slunce
Komedie (ČR, 2002)
Fešák Hubert
Komedie (ČR, 1984)
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Tankový prapor
Černá komedie (ČR, 1991)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Černá punčocha
Místo činu – Schimanski
Bolkoviny

NOVA
6.10
6.25
6.55
7.20
7.45
8.10
8.30
9.30
11.20
12.20
14.10
15.50
17.30
19.30
20.15
22.50
23.25
1.15
2.35

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě (23)
Senzační Spiderman (5)
Kačer Kabrňák II (4)
Looney Tunes: Úžasná show II (25)
Tučňáci z Madagaskaru II (6)
Víkend
Vy nám taky, šéfe!
Komedie (ČR, 2008)
Princezna ze mlejna (2)
Pohádkový seriál (ČR, 2000)
Kdopak to mluví 3
Komedie (USA, 1993)
Finty Dicka a Jane
Komedie (USA, 2005)
Ten svetr si nesvlíkej
Komedie (ČR, 1980)
Za humny je drak
Komedie (ČR, 1982)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas III
Střepiny
Zloděj životů
Thriller (Austr./USA, 2004)
Finty Dicka a Jane
Komedie (USA, 2005)
Volejte Novu

6.10
6.40
7.10
7.40
8.05
8.40
9.10
9.45
11.00
11.45
12.40
13.20
13.40
14.15
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.20
23.35
1.35
2.45

Prima

Nova Cinema

X-Men (11)
Tlapková patrola (5)
Tlapková patrola (6)
Jen počkej, zajíci!
M.A.S.H (175)
M.A.S.H (176)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře II (18)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Božské dorty od Markéty
Máme rádi Česko
Vraždy v Midsomeru XIV
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Mordparta II (6)
Očima Josefa Klímy
Show Jana Krause
Vyrovnání účtů
Western (USA, 1971). Hrají
G. Peck, P. Quinnová, R. F. Lyons
Tři mušketýři II (9)
Prima ZOOM Svět

6.35 Svatba mého nejlepšího přítele 8.35 Shrek
10.35 Hulk 13.05 Holka na roztrhání, komedie
(USA, 2002) 15.05 Lovci zločinců III (10, 11) 16.55
Piráti z Karibiku: Na konci světa, dobrodružný film
(USA, 2007) 20.00 Nesvatbovi, komedie (USA,
2005) 22.20 Nebezpečné hry, thriller (USA, 1998)
0.20 Síla úderu, akční film (USA/Rum./VB, 2006)

Prima cool
6.45 Applikace 7.20 Re-play 7.50 FREEzone 8.25
Poručík Backstrom (12) 9.20 Poslední loď II (4)
10.15 Top Gear speciál: Napříč Itálií (1) 11.20
Pevnost Boyard (5) 13.50 Simpsonovi X (20-23)
15.50 Asterix a Obelix: Mise Kleopatra 17.55
Simpsonovi XI (1-4) 20.00 Agent z Hongkongu
22.05 Živí mrtví VII (4) 23.15 Těžká dřina 23.50
Autosalon 0.55 Živí mrtví VII (4)

Prima Max
10.25 X-Men (11) 10.55 Pekelná kuchyně XIV (11) 11.50
Spravedlnost v krvi V (2) 12.45 Doktor z hor: Nové
příběhy VI (9) 13.45 Božské dorty od Markéty 14.15
Spravedlnost v krvi V (3) 15.15 Doktor z hor: Nové
příběhy VI (10) 16.15 Tommy a Pentlička: N, či M?
(2/2) 18.05 Božské dorty od Markéty 18.35 Pekelná
kuchyně XIV (12) 19.30 Vychytávky Ládi Hrušky 20.15
Nejvyšší nabídka 23.05 Nezahrávej si s ohněm

pondělí 15. května 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown III 9.55 168
hodin 10.30 Fešák Hubert. Komedie
(ČR, 1984)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.40 Užovka
14.55 Televarieté
16.20 Kojak III
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 Labyrint (3/7)
21.05 Čtvrtá hvězda (12/12)
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Legendy záchranářství: Horská
služba
22.45 Na stopě
23.10 Kriminalista
0.10 AZ-kvíz
0.40 Kalendárium

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.45
23.25
0.15
1.45
2.05
2.45
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3250)
Kriminálka Anděl (1)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (23)
Ordinace v růžové zahradě (152)
Odložené případy IV (13, 14)
Kriminálka Miami V (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3251)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (10)
Kriminálka Anděl (2)
Kriminálka Las Vegas XIV (8)
Vražedná čísla II (21)
Odložené případy IV (13, 14)
Dva a půl chlapa II (23)
Kriminálka Miami V (21)
Střepiny
Co na to Češi

Prima
6.15
6.40
7.10
7.55
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.45
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.30
2.25

X-Men (12)
Tlapková patrola (6)
Tlapková patrola (7)
M.A.S.H (176)
M.A.S.H (177)
Jake a Tlusťoch IV (19)
Rosamunde Pilcherová: Hra
světel
Romantický film (N, 1995)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (20)
Komisař Rex III (7)
Komisař Rex III (8)
Policie Hamburk III (5)
Odpolední zprávy
A je to naše!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (17)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
A je to naše!
Rosamunde Pilcherová: Hra
světel
Komisař Rex III (7, 8)

Nova Cinema
5.50 Vy nám taky, šéfe! 7.25 Shrek 9.05 Hulk 11.55
Finty Dicka a Jane 13.35 Teleshopping 13.55
Kdopak to mluví 3 15.40 Sherlock Holmes: Hra
stínů 18.05 Šest dní, sedm nocí, romantická komedie (USA, 1998) 20.00 Smrtící epidemie, akční
drama (USA, 1995) 22.20 Lhostejnost, thriller
(USA, 2002) 0.05 Zloděj životů

Prima cool
9.25 Futurama II (14) 9.55 Hvězdná brána VI (9) 10.55
Bylo nebylo IV (6) 11.50 Top Gear speciál: Napříč
Evropou (2) 12.50 Simpsonovi XI (1-4) 14.45
Applikace 15.20 Re-play 15.55 Futurama II (15) 16.20
Hvězdná brána VI (10) 17.20 Kdo přežije: Cagayan (5)
18.15 Simpsonovi XI (5-8) 20.15 Grimm VI (2) 21.20
Teorie velkého třesku V (12, 13) 22.15 Městečko
Fortitude (6) 23.20 Ztracená archa (2) 0.15 Grimm VI

Prima Max
10.25 Pekelná kuchyně XIV (12) 11.20 Spravedlnost
v krvi V (3) 12.20 Doktor z hor: Nové příběhy VI (10)
13.20 Božské dorty od Markéty 13.50 Spravedlnost
v krvi V (4) 14.50 Doktor z hor: Nové příběhy VI (11)
15.50 Agent z Hongkongu 17.35 Božské dorty od
Markéty 18.20 Pekelná kuchyně XIV (13) 19.15 Vítejte
doma! III (6) 20.15 Jak vyhrát a nezbláznit se 22.25
Království prstenu (2/2) 0.25 Nejvyšší nabídka

úterý 16. května 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 9.55
Hitparáda televizní zábavy 10.45
Všechnopárty 11.40 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Televarieté
16.20 Kojak III
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 Panoptikum města pražského
21.05 Hercule Poirot XII
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Motiv III
23.20 Otec Brown III
0.10 AZ-kvíz
0.35 Bolkoviny
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Sváteční slovo evangelického
faráře Joela Rumla

5.55
8.35
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.35
23.25
0.15
1.50
2.10
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3251)
Policie Modrava (10)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (24)
Ordinace v růžové zahradě (153)
Odložené případy IV (15, 16)
Kriminálka Miami V (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3252)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (737)
Víkend
Kriminálka Las Vegas XIV (7)
Vražedná čísla II (22)
Odložené případy IV (15, 16)
Dva a půl chlapa II (24)
Kriminálka Miami V (22)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě (153)

Prima
6.15
6.40
7.10
7.55
8.50
9.20
11.20
12.10
12.20
13.25
15.30
16.30
16.45
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.25
0.10
2.05
4.30

Max Steel (1)
Tlapková patrola (7)
Tlapková patrola (8)
M.A.S.H (177)
M.A.S.H (178)
Rosamunde Pilcherová: Hodina
rozhodnutí
Romantický film (N, 1996)
Jake a Tlusťoch IV (21)
Polední zprávy
Komisař Rex III (9)
Komisař Rex III (10)
Policie Hamburk III (6)
Odpolední zprávy
A je to naše!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (19)
TOP STAR magazín
Castle na zabití V (7)
A je to naše!
Rosamunde Pilcherová: Hodina
rozhodnutí
Komisař Rex III (9, 10)
Policie Hamburk III (6)

Nova Cinema
6.50 Smrtící epidemie 9.05 Odložené případy IV
(13, 14) 10.50 Kdopak to mluví 3 13.00 Šest dní,
sedm nocí 15.10 Fandy, ó Fandy 16.35 Ten svetr si
nesvlíkej, komedie (ČR, 1980) 18.15 Za humny je
drak, komedie (ČR, 1982) 20.00 Nebezpečné pády,
akční film (USA, 1994) 22.05 Tenký led, komedie
(USA, 2011) 23.50 Lhostejnost, thriller (USA, 2002)

Prima cool
9.25 Futurama II (15) 9.55 Hvězdná brána VI (10)
10.55 Bylo nebylo IV (7) 11.50 Top Gear speciál:
Napříč Itálií (1) 12.55 Simpsonovi XI (5-8) 14.55 Teorie
velkého třesku V (12, 13) 15.50 Futurama II (16) 16.20
Hvězdná brána VI (11) 17.20 Kdo přežije: Cagayan (6)
18.15 Simpsonovi XI (9-12) 20.15 Moto cestou necestou 21.20 Teorie velkého třesku V (14, 15) 22.15 davinci 23.15 Americká odysea (3) 0.10 Ztracená archa (2)

Prima Max
9.40 Max Steel (1) 10.05 Pekelná kuchyně XIV (13)
10.55 Spravedlnost v krvi V (4) 11.55 Doktor z hor:
Nové příběhy VI (11) 12.55 Božské dorty od Markéty
13.30 Spravedlnost v krvi V (5) 14.25 Doktor z hor:
Nové příběhy VI (12) 15.25 Jak vyhrát a nezbláznit
se 17.35 Božské dorty od Markéty 18.20 Pekelná
kuchyně XIV (14) 19.15 Vítejte doma! III (7) 20.15
X-Men: První třída 23.05 Plivu na váš hrob 2

středa 17. května 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 10.00 Kufr
10.40 Panoptikum města pražského
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 Soudkyně Amy VI
14.50 Televarieté
16.20 Kojak IV
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 Pošta pro tebe
21.00 Ach, ty vraždy!
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Columbo
0.15 Motiv III
1.00 AZ-kvíz
1.25 Máte slovo s M. Jílkovou
2.30 Dobré ráno
5.00 Kluci v akci
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.30
0.25
1.55
2.40
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3252)
Ordinace v růžové zahradě 2 (737)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa III (1)
Ordinace v růžové zahradě (154)
Odložené případy IV (17, 18)
Kriminálka Miami V (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3253)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Holky pod zámkem II
Kriminálka Las Vegas XIV (8)
Vražedná čísla II (23)
Odložené případy IV (17, 18)
Kriminálka Miami V (23)
Dva a půl chlapa III (1)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě (154)

Prima
6.15
6.40
7.10
7.55
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.45
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.45
0.25
2.20

Max Steel (2)
Tlapková patrola (8)
Tlapková patrola (9)
M.A.S.H (178)
M.A.S.H (179)
Jake a Tlusťoch IV (21)
Rosamunde Pilcherová: Cena
lásky
Romantický film (N, 1995)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (22)
Komisař Rex III (11)
Komisař Rex III (12)
Policie Hamburk III (7)
Odpolední zprávy
A je to naše!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (18)
Show Jana Krause
Telebazar
A je to naše!
Rosamunde Pilcherová: Cena
lásky
Komisař Rex III (11, 12)

Nova Cinema
6.45 Odložené případy IV (15, 16) 8.30 Lovci zločinců III (10, 11) 10.10 Holka na roztrhání 12.40
Nebezpečné pády 14.55 Piráti z Karibiku: Na konci
světa 18.10 Píseň pro nevěstu, hudební komedie
(USA, 1998) 20.00 Bláznivá, zatracená láska,
romantická komedie (USA, 2011) 22.20 Někdo to
rád blond, komedie (USA, 2004) 0.30 Tenký led

Prima cool
9.30 Futurama II (16) 9.55 Hvězdná brána VI (11)
10.55 Bylo nebylo IV (8) 11.55 Moto cestou necestou 12.55 Simpsonovi XI (9-12) 14.55 Teorie velkého třesku V (14, 15) 15.50 Futurama III (1) 16.20
Hvězdná brána VI (12) 17.20 Kdo přežije: Cagayan
(7) 18.15 Simpsonovi XI (13-16) 20.15 Extant (10)
21.20 Teorie velkého třesku V (16, 17) 22.15 Partička
23.05 Americká odysea (4) 0.05 Partička

Prima Max
8.40 Pekelná kuchyně XIV (14) 9.35 Spravedlnost
v krvi V (5) 10.30 Doktor z hor: Nové příběhy VI (12)
11.30 Božské dorty od Markéty 12.05 Spravedlnost
v krvi V (6) 12.55 Doktor z hor: Nové příběhy VI (13)
14.55 X-Men: První třída 17.35 Božské dorty od
Markéty 18.20 Pekelná kuchyně XIV (15) 19.15
Vítejte doma! III (8) 20.15 Sociální síť 22.50 Vrah
s chromovou maskou 0.50 Plivu na váš hrob 2

čtvrtek 18. května 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak IV 9.50 Ať se lidi
mají rádi... aspoň dnes 10.40 Pošta
pro tebe 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 Soudkyně Amy VI
14.45 Jeskyně
15.05 Televarieté
16.25 Kojak IV
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 Mravenci nesou smrt
Krimifilm (ČR, 1985)
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.20 Gejzír
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Na stopě
23.20 Taggart
1.30 AZ-kvíz
2.00 Banánové rybičky
2.30 Dobré ráno

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
1.10
2.00
2.35
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3253)
Výměna manželek
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa III (2)
Ordinace v růžové zahradě (155)
Odložené případy IV (19)
Odložené případy IV (20)
Kriminálka Miami V (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3254)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (738)
Prásk!
Zodiac
Thriller (USA, 2007)
Odložené případy IV (19)
Odložené případy IV (20)
Dva a půl chlapa III (2)
Co na to Češi

Prima
6.15
6.40
7.10
7.55
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.30
15.30
16.30
16.45
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.25
0.10
2.10
3.45

Max Steel (3)
Tlapková patrola (9)
Tlapková patrola (10)
M.A.S.H (179, 180)
Jake a Tlusťoch IV (22)
Rosamunde Pilcherová: Druhá
šance
Romantický film (N, 1997)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (23)
Komisař Rex IV (1)
Komisař Rex IV (2)
Policie Hamburk III (8)
Odpolední zprávy
A je to naše!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (20)
davinci
Castle na zabití V (8)
A je to naše!
Rosamunde Pilcherová: Druhá
šance
Komisař Rex IV (1, 2)
Policie Hamburk III (8)

Nova Cinema
7.05 Odložené případy IV (17, 18) 8.45 Píseň pro
nevěstu 10.35 Nebezpečné pády 12.55 Špinaví,
prohnilí lumpové, komedie (USA, 1988) 15.20
Bláznivá, zatracená láska, romantická komedie
(USA, 2011) 17.35 Bitva o Midway, válečné drama
(USA, 1976) 20.00 Mrtvý bod II (14, 15) 21.45 Šílený Max a Dóm hromu 23.50 Někdo to rád blond

Prima cool
8.15 Kdo přežije: Cagayan (7) 9.30 Futurama III (1)
9.55 Hvězdná brána VI (12) 10.55 Bylo nebylo IV (9)
11.55 Extant (10) 12.55 Simpsonovi XI (13-16) 14.55
Teorie velkého třesku V (16, 17) 15.50 Futurama III (2)
16.20 Hvězdná brána VI (13) 17.20 Kdo přežije:
Cagayan (8) 18.15 Simpsonovi XI (17-20) 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku V (18, 19)
22.20 Predátor 0.30 Poslední chlap na Zemi (10)

Prima Max
8.50 Pekelná kuchyně XIV (15) 9.45 Spravedlnost
v krvi V (6) 10.40 Doktor z hor: Nové příběhy VI (13)
12.40 Božské dorty od Markéty 13.15 Spravedlnost
v krvi V (7) 14.10 Doktor z hor: Nové příběhy VII (1)
15.05 Sociální síť 17.35 Božské dorty od Markéty
18.20 Pekelná kuchyně XIV (16) 19.15 Vítejte doma!
III (9) 20.15 Vítr v kapse 22.05 Zastav a nepřežiješ
23.55 Vrah s chromovou maskou, horor (USA, 2011)

pátek 19. května 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak IV 9.50 Kufr
10.30 Podnájem 10.45 Neobyčejné
životy 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 Soudkyně Amy VI
15.25 Rytíř
15.45 Reportéři ČT
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 Peklo s princeznou
Pohádka (ČR, 2009)
21.40 Všechnopárty
22.30 Hitparáda televizní zábavy
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
23.25 Případy detektiva Murdocha IX
0.10 AZ-kvíz
0.35 Objektiv
1.05 Toulavá kamera
1.35 Mnohotvárná Troja
1.50 Dobré ráno

5.55
8.30
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

22.20
0.15
1.50
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3254)
Ordinace v růžové zahradě 2 (738)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa III (3)
Ordinace v růžové zahradě (156)
Odložené případy IV (21, 22)
Kriminálka Miami VI (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3255)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Hříšný tanec
Romantický film (USA, 1987).
Hrají P. Swayze, J. Greyová,
C. Rhodesová, J. Orbach a další
Terminátor 3: Vzpoura strojů
Sci-fi thriller (USA/N/VB, 2003)
Odložené případy IV (21, 22)
Kriminálka Miami V (24)
Dva a půl chlapa III (3)

Prima
6.10
6.35
7.05
7.50
8.45
9.15
11.15
12.10
12.20
13.25
15.30
16.30
16.45
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
23.10
0.50
1.30

Max Steel (4)
Tlapková patrola (10)
Tlapková patrola (11)
M.A.S.H (180)
M.A.S.H (181)
Rosamunde Pilcherová: Dům na
pobřeží
Romantický film (N, 1996)
Jake a Tlusťoch IV (24)
Polední zprávy
Komisař Rex IV (3)
Komisař Rex IV (4)
Policie Hamburk III (9)
Odpolední zprávy
A je to naše!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (20)
Česko Slovensko má talent
Spratci na zabití
Komedie (USA, 2011). Hrají
J. Hill, M. Records, S. Rockwell
A je to naše!
Rosamunde Pilcherová: Dům na
pobřeží

Nova Cinema
5.20 Špinaví, prohnilí lumpové 7.15 Odložené
případy IV (19, 20) 8.50 Bláznivá komedie 3 11.05
Bláznivá, zatracená láska 13.35 Superman 3 15.55
Mrtvý bod II (14, 15) 17.40 Batman navždy, dobrodružný film (USA, 1995) 20.00 Pluto Nash, komedie (USA, 2002) 21.50 Bratrstvo ticha, thriller
(Fr., 2003) 23.30 Šílený Max a Dóm hromu

Prima cool
9.25 Futurama III (2) 9.55 Hvězdná brána VI (13)
10.50 Bylo nebylo IV (10) 11.50 Autosalon 12.55
Simpsonovi XI (17-20) 14.55 Teorie velkého třesku
V (18, 19) 15.50 Futurama III (3) 16.20 Hvězdná
brána VI (14) 17.20 Kdo přežije: Cagayan (9) 18.15
Simpsonovi XI (21, 22) 19.15 Simpsonovi XII (1, 2)
20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (13, 14)
22.10 Mutant 3 0.40 Poslední chlap na Zemi (11)

Prima Max
9.25 Tlapková patrola (11) 9.55 Max Steel (4) 10.20
Pekelná kuchyně XIV (16) 11.15 Spravedlnost v krvi
V (7) 12.10 Doktor z hor: Nové příběhy VII (1) 13.10
Božské dorty od Markéty 13.45 Spravedlnost v krvi
V (8) 14.40 Doktor z hor: Nové příběhy VII (2) 15.35
Kdo jinému kila sčítá... 17.35 Božské dorty od Markéty
18.20 Pekelná kuchyně XV (1) 19.15 Vítejte doma! III
(10) 20.15 Oddíl 10 z Navarone 22.55 Predátor

HUDEBNÍ IMPULSY

Proslavil ji hit z reklamy
Česky zpívat neumím,
tvrdí česko-německá
zpěvačka Debbi.
JOSEF VLČEK

T

ři neděle před čtyřiadvacátými
narozeninami vydává česko-německá zpěvačka Debbi nové album Break. I když je teprve třetí v pořadí, zdá se, že Debbi je na české scéně
jako doma už dlouhou dobu. Možná,
že za to může i to, že dívka s výrazně zrzavými vlasy se poprvé objevila v tele-

vizní soutěži už ve svých sedmnácti letech.
Debbie „Debbi“ Kahlová se narodila v
Dortmundu v roce 1993 a do matčiny
vlasti se přestěhovala až v deseti letech.
Bere to do jisté míry jako handicap – žije
v Čechách ráda, ale splynutí s českým jazykem je pro ni stále ještě příliš těžké na
to, aby dokázala dostatečně procítěně zpívat v češtině. Proto raději zpívá anglicky. Pro její nejoblíbenější soul, technicky náročný hudební styl, je ostatně podle
jejího názoru angličtina výhodnější.
V Česko Slovenské SuperStar vypadla
Debbie Kahlová už v semifinále, ale jak
je v těchto soutěžích zvykem, vítězství

není garancí úspěchu a často nakonec vynikne někdo jiný. Talentovaná Debbi
sice neoslnila porotu, ale producent Martin Ledvina, který stojí třeba i za úspěchem kapely Jelen, poznal výjimečný pěvecký talent. Trochu jí upravil jméno a
získal ji pro spolupráci.
Další krok v kariéře Debbi patří k nejneobvyklejším v historii české pop music. Hudební agentura hledala vokalistku, která by zazpívala krátký popěvek
pod reklamní spot na Metaxu a vybrala
si právě ji. Spot měl mimořádný ohlas a
autorům nezbylo než dopsat zbytek písně. Takto zrozený hit Touch The Sun se
stal ústřední melodií Debbiina prvního

INZERCE

Zrzka Debbi, vlastním jménem
Debbie Kahlová.
FOTO | MAFRA
alba a vynesl jí cenu Anděla za Skladbu
roku 2010.
Na kontě má také dva duety s rapperem Lipem. Ležím ve tvé blízkosti a
Štěstí, které se stále úspěšně hrají v rádiích. Na novém albu Break pro Debbi napsala titulní píseň Jana Kirschner. Hudební kritici ji považují za nejlepší domácí zpěvačku ve svém žánru, její klipy
na YouTube mají přes milion zhlédnutí.
Nejlepší je ale Debbi naživo. Potkat se s
ní můžete třeba na letním festivalu Benátská s Impulsem.

HUDEBNÍ ANKETA
Co má ráááád...
Michal Malátný z Chinaski
„Kdybych to
vzal úplně globálně, tak česká písnička, kterou
mám úplně nejradši, je hymna.
To je písnička,
která mi vhání
slzy do očí. Ale
když se budeme
pohybovat v rybníku populární hudby, tak já úplně zbožňuju Buty. ‚Zapálím si jednu na cestu, vychází to přesně k tramvaji...' možná není
moc známá, ale já ji od Buty miluju. Anebo něco od Waldemara Matušky, což je
podle mne nejlepší zpěvák, co se tady narodil. A z těch novejch písniček mi pořád
zní v hlavě ‚Co bude dál, jenom vítr…'
(luk)
Takže Jelen.“

NABÍZÍME POZICE V CELÉM
KARLOVARSKÉM KRAJI PRO VÍCE INFORMACÍ
NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT

CHEB
Svobody 569 | 35002 Cheb
cheb@hofmann-personal.cz
Tel: +420 352 600 220 www.hofmann-personal.cz

Personální Koordinátor
Eliška Slaninová
Mobil: +420 607 015 583
Eliska.Slaninova@hofmann-personal.cz

Personální Koordinátor
Jan Kašpar
Mobil: +420 601 572 702
Jan.Kaspar@hofmann-personal.cz
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SCHNEEBERGER Mineralgusstechnik s. r. o.
Průmyslový park 32/20, 350 02 CHEB – Dolní Dvory
www.schneeberger.com, kamila.formanova@schneeberger.com, Tel.: +420 354 400 967

Světový výrobce strojních loží z minerálního kompozitu
a významný zaměstnavatel v regionu,

hledá právě Vás .
●

�
�
�
�

Brusič, lakýrník - vyučen, praxe nutná
Montážní dělník - vyučen ve strojíren. oboru, manuál. zručnost
Dělník pro přesné měření a lepení
Dělník pro stavbu forem
- nutná manuální zručnost, strojírenská praxe
� Slévač - nutná manuální zručnost
� Skladník - strojírenský obor

– Mariánské lázně

●

Skladový operátor/ka

po zaškolení nabízíme u dělnických profesí hrubou
mzdu až 33.000 kč.

– Cheb

Řidič MKD – Sokolov
● Řidič sk. C – Cheb
● Řidič VZV – Cheb
●

– Dolní Rychnov

Slévárenský dělník/ce – Aš
● Nástrojář – obráběč – Svatava
● Obsluha CNC obráběcích strojů

●

Dělnické profeSe:

Seřizovač/ka – Habartov
● Seřizovač/ka – Cheb
● Montážní dělník/ce

Zámečník – svářeč – Cheb
Brusič/ka – Hazlov
Lakýrník/ce – Hazlov
Kuchař/ka – Mariánské lázně
Číšník/ce – Mariánské lázně
Montážní dělník/ce – Skalná
Dělník/ce v elektrotechnice

� MiStr Montáže strojírenské a technické zaměření podmínkou
� Měřící technik strojírenské a technické zaměření podmínkou

ADMiniStrAtiVní profeSe:

� konstruktér
� Zkušený logistik – německý jazyk a znalost SAP podmínkou
nabízíme: • stabilní zaměstnání • zajímavé finanční ohodnocení
• příspěvek na dopravu • penzijní pojištění
• příspěvek na závodní stravování • čtvrtletní prémie
• odměny při zvláštních příležitostech • pět týdnů dovolené

– Svatava

V případě zájmu se informujte na výše uvedené adrese nebo telefonním
čísle a své životopisy zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu.

volejte
zdarma

kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volných minut
do všech sítí

nabídka

duBen / květen 2017

1. nákup produktů v akci

1 2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí zdarma

7 8 9 10 11 12

3. prodloužení platnosti kreditu o 7 dní

velko
popovický
kozel světlý
0,5 l

dobrá voda
malina
neperlivá 1,5 l pet

velko
popovický
kozel 11
0,5 l
Fidorka
modrá 30 g

mattoni
s příchutí
pomeranče
1,5 l pet
dobrá voda
mandarinka
neperlivá 1,5 l pet

perla
máslová příchuť
500 g

pilsner
urquell
ležák 0,5 l
signal Zp Family
daily White 75ml

milka
mléčná 100 g
mattoni
s příchutí
citronu
1,5 l pet

mattoni
s příchutí
bílých hroznů
1,5 l pet

p mobil a na

ku

ZdArMA

levně ji

přenos
čísla

jte

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.4.2017 do 31.5.2017
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

oo
ic

pu

ZÁBAVNÁ MOBILNÍ
APLIKACE COOP MOBIL
PRO KVÍZOVÁNÍ

milka
celé oříšky 100 g

milka
oříšková100 g

platí pro zákazníky coop mobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01042017 12345)

Soutěžit s aplikací
můžete se všemi
operátory.

coccolino
Happy Yellow
1l

dobrá voda
jahoda
neperlivá 1,5 l pet

signal Zp Family
Herbal Fresh 75ml

Fidorka
zelená mléčná 30 g
Fidorka
červená hořká 30 g

birell
polotmavý
0,5 l

S

mattoni
1,5 l neperlivá pet

birell
světlý
0,5 l

rama
Classic 400 g

mattoni
1,5 l jemně
perlivá
pet

coccolino
Blue Splash
1l

poři ď
te

mattoni
1,5 l perlivá pet

INZERCE
Tajenka: hostina bez jídla.
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V Trstěnicích sportuje každý
druhý. Frčí kopaná a hokej
Fotbalisté z malé vesnice se dokázali za šest let probojovat z okresní soutěže do divize
IVO VYMĚTALÍK
TRSTĚNICE | Podle posledního sčítání
mají Trstěnice, obec sedm kilometrů od
Mariánských Lázní, 383 obyvatel, z nichž každý druhý je sportovec.
Vždyť nejaktivnější klub obce TJ Rozvoj Trstěnice s členskou základnou více
než 150 aktivních sportovců a třemi
sportovními oddíly (fotbal – s třemi
mužstvy, ASP - Asociace sportu pro
všechny s dětmi a mládeží a v neposlední řadě hokej se dvěma mužstvy) tomu
odpovídají.

Fotbal hrají i ženy
Navíc se mají čím chlubit, pyšní se, že
za celou dobu existence členové a sportovci klubu dosáhli, či dosahují velkých
a významných úspěchů v tak malém klubu a v tak malé obci.
„V roce 2005 až 2008 se v Trstěnicích hrála 2. fotbalová liga žen, stále aktivní je ASPV – sport pro všechny, kde
náš areál mohou využívat i neregistrovaní sportovci, rodiče s dětmi, či veškerá
mládež pro provozování volnočasových aktivit dětí a mládeže,“ hlásí předseda TJ Rozvoj Trstěnice Jaroslav Zeman.

Dlouhá historie
Letošní rok je velmi významný, obec
Trstěnice oslavuje 17. června – 650 let
od první písemná zprávy, která pochází
z roku 1367.
„Fotbalový oddíl naší Tělovýchovné
jednoty vznikl v roce 1987, takže letos
bude slavit již 30 let svého působení a
hokejový oddíl „Farmáři Trstěnice“
bude slavit dokonce 45 let. Tento oddíl
byl založen v roce 1972, kdy poprvé

Utkání místních fotbalistů navštěvují v Trstěnicích stovky fanoušků.
vstoupil na ledovou plochu,“ vyzdvihuje Zeman.
V roce 2005 podali fotbalisté žádost
o zapsání do Knihy rekordů, když po
dobu šesti let z okresní soutěže, (hrála
se v ročníku 1998/1999) postoupili na
konci ročníku 2004/2005 až do čtvrté
nejvyšší soutěže v ČR a to do divize.
„Tento ročník vstoupil do novodobé
historie trstěnického klubu,“ připomíná
předseda trstěnické TJ.
V ledním hokeji oddíl za 45 let získal
mnoho titulů a vítězství. Nyní hraje
Krajskou ligu mužů a to je rovněž čtvrtá
nejvyšší hokejová soutěž v ČR.
„O našich úspěších svědčí fotografie
z každého ročníku, pověšené v naší klubovně na hřišti v Trstěnicích, a jsou i za-

Energie se chce vrátit
KARLOVY VARY | Hokejisté karlovarské Energie jsou po sestupu do první
ligy dočasně bez trenéra, zkušený kouč
Jan Tlačil skončil. Jeho nástupce vedení
klubu zatím neoznámilo. Podle sportovního manažera Jaromíra Kverky chtějí
mít Vary jasno co nejdříve, aby nový
hlavní trenér vedl od začátku letní přípravu, která startuje 15. května.
Otázka trenéra byla jedním z hlavních bodů jednání majitele klubu Karla
Holoubka s vedením. Výsledkem byl
odchod sedmapadesátiletého Tlačila.
„Honzovi Tlačilovi je třeba poděkovat za odvedenou práci. Nebyl v lehké

situaci, mužstvo bylo mladé a skládalo
se v podstatě až během sezony. V baráži
na sebe narazila čtyři výkonnostně naprosto stejná mužstva a baráž patřila k
nejvyrovnanějším v historii. Bohužel
dopadla pro náš klub neúspěšně, proto
se vedení rozhodlo pro změnu na postu
hlavního trenéra," řekl Kverka na webu
Energie.
Holoubek uvedl, že prostřednictvím
svých společností podpoří klub stejnou
částkou jako v uplynulé sezoně. Jasným
cílem je vybojovat postup zpět mezi elitu. Klub připravuje i změny v kádru,
podrobnosti zatím nejsou.
(vmn)

psány v naší kronice, kterou vede Josef
Rotbauer, a která je k nahlédnutí i na našich internetových stránkách,“ prozrazuje Jaroslav Zeman.
Na těchto úspěších se podílelo přes
šest stovek sportovců.
„Naše TJ má ve svém vlastnictví sportovní areál s kompletním zázemím kabin a dvě hřiště na fotbal. V roce 2005 –
INZERCE

FOTO | MARTIN STOLAŘ

2010 došlo k rozsáhlému investičnímu
záměru, modernizovat a zrekonstruovat
celé stávající sportovní zázemí. Hodnota tohoto díla přesáhla 8 milionů,“ říká
Zeman.
Trstěnice se tak mohou chlubit sportovním areálem, který patří k jednomu z
nejlepších v širokém okolí, ne-li v celém kraji.

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: +420 482 368 100-102,
731 957 326
info@lazne-libverda.cz

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. jsou lázeňským komplexem ležícím ve stejnojmenné obci v údolí Jizerských hor. Jde o poklidné místo s příjemným
klimatem, vzdálené pouhých 25 km od krajského města Liberec. V Lázních Libverda dochází k maximálnímu využívání účinků místních minerálních pramenů, zejména k uhličitým koupelím a pitným kúrám. Minerální prameny jsou hydrogenuhličitano-hořečnato-vápenatého typu
se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Jsou hypotonické a studené. Průměrný obsah oxidu uhličitého je 2400 mg/l. Pro ostatní procedury
a léčebné metody je používáno moderní vybavení a nejnovější léčebné postupy.
Lázně se specializují na srdeční a cévní onemocnění, léčení pohybového ústrojí a onkologických nemocí.
V LÁZNÍCH LIBVERDA, a.s. Vám nabízíme pobyt na Komplexní lázeňskou péči ve dvoulůžkovém pokoji zcela bez doplatku. Vybavení
dvoulůžkového pokoje: TV-SAT, rádio, koupelna-WC, fén, ručníky, telefon, připojení WIFI zdarma.
V případě Příspěvkové lázeňské péčí Vám nabízíme ubytování a stravování od 600 Kč/noc.
Máme smlouvu s pojišťovnami:
Do lázní můžete přijet také relaxovat a zapomenout na stres běžného života. vyberte si z naší nabíDky skvělých
léčebných a wellness pobytů. ráDi vám zašleme kompletní nabíDku Domů zDarma!
PRODLOUŽENÝ VÍKEND - 3.600 Kč / 4 dny – 3 noci / 1 osoba
pobyt s polopenzí, 4 procedury
MIMOŘÁDNÁ LÉČEBNÁ NABÍDKA - 9.880 Kč / 6 dní - 5 nocí / 2 osoby
pobyt s polopenzí, 10 léčebných procedur
SINGL POBYT - 5.428 Kč / 5 dní – 4 noci / 1 osoba
pobyt s polopenzí, samostatné ubytování, 12 léčebných procedur
POHYBOVKY - 6.590 Kč / 6 dní - 5 nocí / 1 osoba
pobyt s polopenzí, vstupní lékařská prohlídka, 15 léčebných procedur
OPĚT V KONDICI – 8.466 Kč / 7 dní – 6 nocí / 1 osoba
pobyt s plnou penzí, 9 léčebných procedur
ZDRAVÉ SRDCE – 8.700 Kč / 7 dní – 6 nocí / 1 osoba
pobyt s plnou penzí, 11 léčebných procedur
NEJEN PRO SENIORY - 10.269 Kč / 8 dní - 7 nocí / 1 osoba
pobyt s polopenzí, vstupní lékařská prohlídka, 16 léčebných procedur
POBYT ŠITÝ NA MÍRU - 23.499 Kč / 22 dní – 21 nocí/ 1 osoba
pobyt s polopenzí, vstupní lékařská prohlídka, 30 léčebných procedur
ANTISTRESOVÝ POBYT do 30.6.2017 – 4.800 Kč
/ 4 dny – 3 noci / 1 osoba
pobyt s polopenzí, 7 wellness procedur + DÁREK
CYKLO – VÍKEND - 2.300 Kč / 3 dny – 2 noci / 1 osoba
pobyt s polopenzí, 2 wellness procedury, mapa Singltreku pod Smrkem
Děti do 3 let mají hotelové ubytování a stravování zdarma,
děti od 4 do 14 let mají 50% slevu na hotelové ubytování a stravování.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY – 13.5.2017
NOVINKA! PŘÍMÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ PRAHA – LÁZNĚ LIBVERDA
Při objednávce pobytu a nástupu do 15. 6. 2017 a při předložení
tohoto inzerátu obdržíte 1x koupel/pobyt zdarma.
Při předložení tohoto inzerátu obdržíte
láhev perlivého vína/pobyt zdarma.
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