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Dobroty bez chemie
Jana Kuntošová se
k farmaření dostala díky
manželovi. Z ovoce dělá
džemy, sirupy a sladké
omáčky, se kterými
vyráží na farmářské trhy.

VELIKONOCE ZAČÍNAJÍ

Jaké jsou sváteční tradice
a kde si je užít?
...str. 2
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■ DŮVOD K ÚSMĚVU

EVA JAROŠOVÁ
MLADÁ BOLESLAV | „Prázdniny jsme
jako děti trávily z velké části u prarodičů na venkově. Líbilo se mi být venku,
moci si utrhnout ovoce jen tak do pusy a
pozorovat, jak všechno roste a dozrává.
Navíc u toho být na čerstvém vzduchu,“
říká Jana Kuntošová z Jiviny, mladá maminka dvou dcer, kterou zcela pohltila
farmářská práce. Je jednou z těch, kterým právě začíná sezona ježdění po farmářských trzích. Letos se na ně vydává
již třetím rokem.
V nabídce má například bylinkové sirupy či džemy, vše vlastní výroby se
značkou Vesnické dobroty. „Ovoce a
bylinky sušíme jen vzduchem s přiměře-

ZÁKULISÍ NEJVĚTŠÍ TRŽNICE
Jana nabízí hlavně džemy a sirupy z ovoce, které se urodilo v rodinném
sadu.
FOTO | ARCHIV JANY KUNTOŠOVÉ
nou teplotou, aby vše dobré zůstalo zachováno. Vše se zpracovává ihned po
natrhání a vše je naše ruční výroba,“ vysvětluje Jana Kuntošová s tím, že do jejích džemů, sirupů a omáček nepřidávají vůbec žádné chemické přísady. Zakládá si na kvalitních surovinách, které
jsou hlavně z jejího sadu, a na kvalitě
zpracování.
K farmaření jako takovému se dostala díky svému manželovi. Jeho rodina

po generace vlastnila pole a sad. Pole
pronajímají, sad ale celou dobu užívali.
„Bylo mi líto, že to všechno úžasné ovoce, které tu každoročně dozrává, se nestíhá nijak zpracovat a zužitkovat. Tak
jsem to zkusila. Zatím zvládneme zužitkovat jen ovoce ze sadu, ale v plánu je
do budoucna jeho rozšíření o 1,5 hektaru,“ připomíná Jana Kuntošová, jak
značka Vesnické dobroty vznikla.
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Sapa. Svět neobvyklých jídel
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Kraslice se
zdobí kdečím,
třeba i fixy
Velikonoční zvyky
předvádějí návštěvníkům
ve skanzenu v Přerově
nad Labem od 90. let
minulého století. Dříve
tomu režim nepřál.
5plus2
■ ROZHOVOR
VIKTOR VOTRUBA
PŘEROV NAD LABEM | Čtyřiasedmdesátiletá historička a etnografka Jana Hrabětová je nejzkušenějším pracovníkem
Polabského muzea. Právě pod něj totiž
spadá skanzen v Přerově nad Labem, jehož je vedoucí. Zaměstnancem muzea
se stala v roce 1963. Od roku 1990 ve
skanzenu pořádá mimo jiné výstavu
Jaro na vsi, která představuje tradiční
jarní a velikonoční zvyky a je největší
akcí tohoto druhu v kraji.
Už od třetího březnového víkendu
žije skanzen v Přerově nad Labem
tradiční velikonoční výstavou Jaro
na vsi. Co vše na ní návštěvníci uvidí?
Výstava ve svém plném rozsahu zabírá
celý skanzen. Zaměřena je v podstatě
kompletně na celé jarní zvykosloví (tento termín používají etnografové, zahrnuje nejen velikonoční zvyky a obyčeje –
pozn. red.). Začíná masopustem a pokračuje velikonočním půstem, pašijovým
týdnem a vrcholí hlavně Božím hodem
a pomlázkou. Dále výstava připomíná
máje, svatovojtěšskou pouť a májové pobožnosti. Závěr výstavy je věnován svátku svatého Jana a sběru léčivých bylin i
lidovému léčitelství. Tohle všechno návštěvníci uvidí v našich chalupách znázorněno i pomocí figurín.
Jaké tradice patří do předvelikonočního období?
Do předvelikonočního času patří sedm
postních nedělí, každá z nich má liturgický význam, spojují se s nimi ale i růz-

né zvyky. Když je například Černá neděle, tak lidé chodí do kostela v černém, a
před Velikonocemi je zase například
Smrtná neděle, to se podle zvyku chodilo po vesnicích se smrtkou, která se nakonec házela do potoka. Na výstavě
máme všechny tyto zvyky zachycené.
S Velikonocemi si lidé asi nejvíce
spojují vajíčka či kraslice. Ty, předpokládám, nebudou chybět ani ve
skanzenu.
To opravdu ne. Do velkého výstavního
sálu jsme letos soustředili všechny kraslice, které ve sbírkách máme. Je jich kolem tisícovky. Většinou jsou to buď vyškrabované kraslice, což bylo v oblasti
středního Polabí nejoblíbenější, nebo
jsou ovazované různými rostlinkami a
všelijak batikované. Část výstavy se ale
věnuje i dnešním moderním kraslicím,
které jsou oblepené kdečím a malované
jsou třeba i fixami.
Mohou si návštěvníci výrobu kraslic
či jiných velikonočních předmětů
zkusit?
Ano, určitě. Chodí k nám hodně dětí a
speciálně pro ně děláme dílničky, o to je
veliký zájem. O víkendech také vždy
máme nějaký program, kdy k nám přijíždějí různí lidoví tvůrci, například košíkář, perníkářka, řezbář, kovář a tak podobně.
Vystavujete i nějaké vyloženě historické kraslice, nebo jsou to spíš exponáty vyrobené podle původních
vzorů?
Dříve jsme vystavovali originály ze sbírky Národopisné výstavy roku 1895. Nebyly to žádné kraslice, ale plná vejce,
takže v tom ještě chrastily scvrklé žloutky. Nikdo by koledníkovi nedal kraslici
jako vejdunek. Tyto exponáty ale byly
tak křehké, že se jich několik set poškodilo, proto už vystavujeme jen repliky.
V archivu originály tedy stále máte?
Ano, asi stovku a z toho už je třetina
rozbitá či poškozená, proto si s nimi už
netroufám manipulovat. Repliky máme
vystavené v ošatkách ve vitrínách a
jsou řazené podle druhů. Návštěvníci si

Jana Hrabětová připravuje výstavu Jaro na vsi v přerovském skanzenu nepřetržitě již od roku 1990.
FOTO | VIKTOR VOTRUBA
u nich mohou přečíst, jak se jednotlivé
kraslice dělají, a také jsme k tomu vydali leták s návody, jak se kraslice tradičním způsobem zdobí. Dříve se používala hlavně batika, tedy zdobení včelím
voskem, vyškrabování a polepování slámou, což je ale hanácká záležitost, která se u nás moc nedělala. Například
v mé rodině i tady ve středním Polabí
se vejce často jen barvila v cibulových
slupkách. Jinak také máme ve sbírce
kraslice z jižní Moravy, takzvané vnorovské, které na sobě mají až šest barev. Těch vlastníme asi stovku, nových
i starých.
Pamatujete si, jak vypadala první výstava Jaro na vsi v roce 1990?
Když se podívám na fotografie výstav
z 90. let, tak se nad nimi musím trochu
pousmát. Tehdy na výstavě bylo pár
kraslic, beránek a dva mazance. Teď už
to ale nabylo takových rozměrů, že nás
musí zásobovat mochovská pekárna a
jen beránků máme asi deset.
Byly takové výstavy, jako je Jaro na
vsi, za minulého režimu?
Ne. V muzeu jsem první takovou výsta-

vu dělala v roce 1986, byla vánoční.
Chtěla jsem tam použít i betlém, ale
z OV KSČ mi bylo naznačeno, abych
ho tam nedávala. O rok později už mi to
v Přerově ale prošlo. Nejprve se režim
bál takové věci vystavovat.
Kolik návštěvníků na výstavu přijde?
Jaro na vsi tvoří tak třetinu naší celoroční návštěvnosti, která se pohybuje celkem kolem padesáti tisíc lidí.
Změnily se Velikonoce nějak významně za váš více než sedmdesátiletý život?
O tom se mi těžko mluví, protože paradoxně má rodina Velikonoce nikdy příliš neslavila. Ale vzpomínám si, že jako
dítě jsem s babičkou chodila do kostela
na večerní pobožnost, která vrcholila
o Velkém pátku. To jsem měla docela
ráda. Chodilo se při tom od obrazu k obrazu. Na Velikonoce jsme pekli mazance, piškotového beránka a měli jsme
uvařeno asi třicet vajec, pro případ, že
by někdo přišel. Většinou jsme je ale nemalovali, jen obarvili v kupovaných barvách či na ně dali nějaké nálepky.
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Sirupy bez chemie
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Kromě sadu mají na farmě i ovce, králíky a včelstvo. O vše se přitom stará
Jana s manželem za velké podpory celé
rodiny. Práci mají rozdělenou. „Já se starám o krmení zvířat, sbírám a zpracovávám všechny bylinky. Vařím džemy a
omáčky, suším ovoce. Spolu s manželem včelaříme,“ říká Jana Kuntošová.
S nastalým jarem práce venku přibyla. Nejvíc je jí s ostříháním stromů
v sadě, což je práce Janina manžela.
Ona sama už sbírá první bylinky na sirupy a čaje. Společně připravují záhony
pro zeleninu a bylinky a už zasázeli další stromy a keře. K tomu celoročně pečují o zvířata. „Jaro je krásné období.
Rodí se mláďata, rozkvétají první květiny a hlavně stromy. Je krásné pozorovat, jak vylétají včely, aby vše opylovaly,“ hodnotí Jana Kuntošová.

Ovoce přímo ze stromu
Jako mnoho jiných maminek stojí před
úkolem, jak skloubit zaměstnání a péči
o děti. Výhodu má v tom, že za prací nemusí dojíždět a může ji dělat s dětmi.
INZERCE

Jana s dcerkou v rodinném sadu.
FOTO | RADMILA STUDNIČNÁ

Společně krmí zvířata, sbírají bylinky
nebo trhají ovoce. „Je úžasné, když můžeme být s dětmi venku a trhat ovoce ze
stromu nebo si dojít na hrášek či mrkvičku. Ovšem při vaření džemů nebo sirupů
už je musí někdo pohlídat,“ říká Jana.
Z malé obce, kde žije a pracuje, své
výrobky posílá do světa různými cesta-

mi. Na farmářské trhy budou letos vyrážet třetím rokem. Jezdí i na různé jiné
akce. „Je to výborná příležitost potkat
se se zákazníky, představit naše produkty. Každý rok se náš sortiment rozšiřuje
o nové výrobky a my se těšíme, že je nabídneme našim zákazníkům,“ hodnotí
Jana a dodává, že od letošního roku mohou zákazníci jejich výrobky najít i ve
čtyřech obchodech – v Mladé Boleslavi, Bakově nad Jizerou, Mnichově Hradišti a v Jablonném v Podještědí. Mladá
farmářka si uvědomuje, že dostat se do
povědomí zákazníků je dlouhodobější
záležitost a sází na to, že díky kvalitě výrobků se zákazníci rádi vracejí.
Kdo preferuje české výrobky a rád se
dozví o jejich původu přímo od člověka, který je tvořil, může zavítat na farmářské trhy. V regionu právě tento měsíc začínají na několika místech.
V Mladé Boleslavi na Staroměstském
náměstí odstartovaly minulý pátek.
K dispozici je široká nabídka čerstvé zeleniny a ovoce, mléčných výrobků, uzeniny a mnoha dalších dobrot i rukodělných výrobků. Trhy jsou i v Mnichově
Hradišti, Benátkách nad Jizerou, Milovicích či Nymburce.
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ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Boleslav rozkvetla
MLADÁ BOLESLAV | Na sídlišti bylo
na podzim vysazeno 300 tisíc jarních cibulovin – krokusů, narcisek a tulipánů,
které právě kvetou. Někde dokonce přímo v trávnících. Další záhony město
chystá. Poněkolikáté ve městě přibudou
také mobilní nádoby s květinami. (eva)
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Jaro nás vyčerpává. Tělo ještě
není připravené a jede na dluh
Je správná doba začít
se zdravějším životním
stylem. Zbavit se jarní
únavy, zlepšit si fyzickou
i duševní kondici. Ale
pozor na extrémy.
5plus2
■ RÁDCE
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Také jste už letos zažili pocit, kdy
při pohledu z okna do slunečného dne
vaše srdce sice zaplesalo, ale tělo jakoby za sebou vláčelo závaží? A nebo se
z prvních teplých dní nedokážete radovat, protože místo aby vás dobily energií, totálně vás vyčerpávají? Diagnóza
je pravděpodobně nasnadě – pokouší se
o vás jarní únava.
V našich zeměpisných podmínkách
trpí jarní únavou odhadem až tři čtvrtiny populace. A důvod je prostý. Jaro
nás totiž oproti zimě podstatně víc vyčerpává.

ní. Lidé konzumují méně zeleniny
a ovoce, protože je výrazně dražší. Nemalý vliv na zdravotní stav má rovněž
počasí, protože nižší teploty i typické
jarní střídání tepla a zimy snižují odolnost organizmu,“ dodává specialistka.

Lidé snadněji hubnou,
zbaví se přebytečných kil
Příroda se nám ale i v tomto fyzicky náročnějším období snaží pomoci.
Více světla například pomáhá
produkovat v těle melatonin, který působí na
celkovou nervovou soustavu,
zlepšuje náladu a vyrovnává biorytmy.
Zároveň se
ale na jaře
podle statistik stává
nejvíce
sebevražd.

Přes veškerou námahu je jaro ideálním obdobím pro zbavení se přebytečných kil z hojné zimy. „Obezitologové
dokazují, že na jaře lidé mnohem častěji
a snadněji hubnou. A nejde jen o strach,
že nadbytečná kila budou bez kabátů a
svetrů více vidět. Organizmus je zřejmě
v této době připraven na celkovou očistu,“ uvádí Boháčová.

Jak tedy na zmiňovanou očistu, aby
byla tělu skutečně prospěšná a nezpůsobila namáhanému organizmu víc škody
než užitku? Asi nejdůležitějším pravidlem je vyvarovat se extrémům.
Pokud se rozhodnete, že na jaře si vystačíte pouze se zeleninou a ovocem
a ostrouháte svůj jídelníček na minimum, zlepšení nálady ani přísunu energie se jistojistě nedočkáte.
Zaplavit organismus nadměrným
množstvím ovoce – a tedy i kyselinami,
může mít naopak i nežádoucí účinky,
jako je například podráždění sliznic. Pokud tedy chcete začít
se zdravým životním
stylem, teď je rozhodně ta správná doba.
Nevystavujte ale
své tělo
rádoby
zdravým
extrémům.

Sluneční svit zvyšuje nároky
na aktivitu organizmu
„Příchod jara svým způsobem prožívá
každý člověk, ať už pocitem únavy, slabostí nebo špatnou náladou. Na jaře se
spolu s přírodou totiž k daleko intenzivnější činnosti probouzí i lidský organizmus,“ vysvětluje nutriční specialistka
Věra Boháčová. Prodloužená doba slunečního svitu zvyšuje nároky na aktivitu našeho organizmu. Ten na to ovšem
není ještě připravený, a tak je nucen
chvílemi takzvaně „jet na dluh“ a rychle
dočerpávat zásoby všech vitamínů.

„

Příchod jara
prožívá
svým způsobem
každý člověk, ať už
pocitem únavy, slabostí
nebo špatnou náladou.
„Organizmu se naplno obnovují jeho
funkce, zvedají se hladiny hormonů, roste svalové napětí, zrychluje se metabolismus,“ vyjmenovává Boháčová, co
vše předchází každoročně známému pocitu únavy. „Vánoce a zima v našich
podmínkách znamenají spíše snížení pohybové aktivity a naopak více hodová-
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Leonardovy skryté objevy
Když se 15. dubna 1452 narodil nemanželský syn venkovance Catharině a notáři Serovi
Pierovi, jeho 10 kmotrů netušilo, že Leonardo da Vinci bude géniem obdivovaným celé věky.
Je to už 565 let. Autor slavné Mony Lisy byl nejen malíř, sochař, architekt, přírodovědec, ale
i vynálezce. Jeho helikoptéru, obrněný tank nebo ponorku zná skoro každý. A další objevy?
Florentský génius Leonardo se
věnoval i vývoji výpočetní techniky. Jeho náčrtky mechanické
kalkulačky vedly v roce 1968
k tomu, že se dr. Robert Guateli
rozhodl ověřit funkčnost takového stroje. Za podpory společnosti IBM vyrobil repliku zařízení
a zjistil, že se s ním dá pracovat.
Překvapivý byl nález kresby jízdního kola
v rukopisech z pozůstalosti Leonarda da Vinci.
Mistrův Codex Atlanticus, který je v milánské Bibliotece Ambrosiana, odhaluje na rubu jednoho
listu skicu bicyklu poháněného pedály. Takový
princip použili výrobci jízdních kol až o 400 let
později a zachoval se
do našich časů. Autorem neumělé kresby je
zřejmě někdo z Leonardových žáků, který
zaznamenal myšlenku
svého učitele.

Poetiku obrazů střídal da Vinci se šílenostmi války. Jako by ho krutost bavila.
Svědčí o tom propracované skicy pancéřovaných válečných vozů tažených koňmi
a vybavených dlouhými kosami. Ty
brutálně sekaly šiky nepřátel a jejich kopí.
Uměly by z lidí nadělat fašírku.
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hlavní sportovní partner

hlavní mediální partner

5x

22/4/2017

Synthesia AGROFERT Run Pardubice

20/5/2017

DEZA Desítka okolo komína Valašské Meziříčí

10/6/2017

Fatra Desítka okolo komína Napajedla

2/9/2017

Lovochemie AGROFERT Run Lovosice

9/9/2017

Precheza AGROFERT Run Přerov
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ZÁBAVNÝ A SPORTOVNÍ PROGRAM
RODINNÝ BĚH NA 1 km + DĚTSKÉ BĚHY
ZÁVOD NA 10 km V ORIGINÁLNÍM PROSTŘEDÍ
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PARÁDNÍ DEN PRO BĚŽCE
I CELOU RODINU
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Česká republika

Jsem sportovní neumětel,
ale do všeho se hned nadchnu
Jeho manželka o něm říká, že je tak trochu jako Jára
Cimrman. „Dodnes se diví, co všechno jsem v životě
stačil vyzkoušet,“ říká herec Adrian Jastraban, který
už 12 let žije se svým alter egem Bedřichem Liškou
ze seriálu Ulice. Ač se po hlavě vrhá do nejrůznějších
sportů, paradoxně kvůli plavání odmítal role. „Bál jsem
se, že se utopím. Je to moje Achillova pata,“ přiznává.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Sympatický gay z filmu Účastníci zájezdu a Béďa ze seriálu Ulice. Dvě přelomové role, díky kterým si Adriana Jastrabana, rodáka ze Slovenska, čeští diváci oblíbili. Naposledy si ale zahrál v trochu jiném
žánru – v temné kriminálce Zádušní oběť,
v níž má velkou roli antisemitismus.
„Na Slovensku se teď dějí nebezpečné
věci. Ale také v Česku by i někteří vzdělaní
lidé rádi řešili problémy radikálně,“ říká.
Film ukazuje, jak složitou pozici měli
Židé už před druhou světovou válkou.
Jak na vás tohle téma zapůsobilo?
Z vyprávění mého dědečka vím, že meziválečná doba prospívala tomu, že se stávaly
terčem některé skupiny lidí, které byly
opředeny určitým tajemstvím. A to židovské komunity rozhodně byly, protože byly
relativně uzavřené, nepřístupné a někteří
i přes den zahalovali okna. Vytvářelo to nesmírnou nedůvěru vůči Židům. No a lidé,
kteří byli jednodušší, řešili situaci jednoduše. Díky tomuhle filmu jsem si uvědomil,
že dnešní situace je vlastně velmi podobná.

nalisté. Je to způsobeno jen a jen strachem,
který je živený. Pak se ukáže na skupinu
lidí s tím, že právě oni jsou tou hrozbou.
Je až mrazivé, že i někteří skutečně vzdělaní lidé mají celou tuto situaci v sobě jednoznačně vyřešenou a mají za to, že ví, jak to
celé radikálně vyřešit.
Jak už jste naznačil, hovořit v Česku
a ostatně i na Slovensku o přílivu

uprchlíků je mírně řečeno přehnané.
Alespoň při pohledu na reálná fakta.
Přesto se tohoto tématu někteří neuvěřitelně pevně drží.
Fakta nikoho nezajímají. Fakta nejsou tak
krvežíznivá. Je to jako když vypustíte džina z láhve. Když už jednou rozfoukáte
oheň, lidé začnou hořet.
Vraťme se ještě k samotnému filmu.
Jak důležité je pro herce, aby nastudoval i určité reálie daného příběhu?
Zkrátka aby pouze nezahrál text, ale
také o tom okolo něco věděl?
Konkrétně u tohoto filmu byl s námi i historický poradce, který herce zasvěcoval do židovské kultury, obřadů a řešil, aby vše vypadalo tak, jak skutečně vypadat má. Herec
by měl na svou roli být připraven i teoreticky. I když většina diváků to třeba ani nepozná. Mně vždycky vadí, když si představím, že se na to pak bude dívat někdo, kdo
té konkrétní věci rozumí a řekne si: Á, tak
tady chlapec vůbec neví, co dělá. Druhá
věc ovšem je, že často vás hodně tlačí čas.
Už se vám to stalo, že jste nevěděl?
Jednou jsem měl hrát hráče na didgeridoo (hudební nástroj australských domorodců, pozn. red.). Původně má postava ale měla být kytarista – skladatel.
Ne, že bych hrál nějak skvěle, ale věděl
jsem, že to, co umím, pro účely té postavy stačí. Pak to ale tvůrci na poslední
chvíli změnili a řekli, že budu hrát právě
na didgeridoo. Tak jsem se omluvil a řekl,
ať mě přeobsadí, protože to neumím.
To jste až takhle svědomitý?
Mě to prostě zlobí, protože
mám kamarády,

Jak to myslíte?
Politici by nejraději dováželi utečence ze Sýrie, aby mohli naši republiku proti nim chránit. Máme tady
nějakých 70 utečenců, ze kterých je snad i polovina už pryč,
a přitom neustále vidím titulky
a vycházejí knížky o tom, jak
tahle země patří Čechům a že
ji nedáme.
To ale není záležitost pouze Česka.
Ano, je to záležitost Francie, Německa, vlastně
všech zemí v naší blízkosti.
Na Slovensku se teď dějí
pro mě doslova nebezpečné věci. Jsem Slovák, takže to dost sleduji a nejsem
klidný z toho, že byli do
parlamentu zvoleni nacio-

kteří na tenhle nástroj umějí hrát. Nakonec
jsem na to ale stejně kývnul. Musím říct, že
jsem pak chodil kanály, i když jsem se tu
hru snažil imitovat co nejvěrněji. Moji kamarádi se mohli potrhat smíchy. Zkrátka
když něco vůbec neumíte, tak to je vidět.
Tak teď už věřím tomu, co jsem o vás
slyšela, a sice že jste se dobrovolně připravil o roli proto, že nejste příliš dobrý plavec. Jak to tehdy přesně bylo?
Vlastně se mi to stalo dvakrát. Poprvé to
bylo už hodně dávno, když se točil seriál
Hop nebo trop. V první sérii jsme jezdili na
koních, na kole, na kánoích… Všechno
bylo v pohodě. Po několika letech ale přišla
druhá série, kde měla moje postava šlapat
vodu uprostřed Lipna. Na hlavě jsem si měl
držet oblečení, v druhé ruce telefon a volat.
Přečetl jsem si to, vydal se za režisérem,
moc poděkoval za šanci a řekl, že tím pádem to máme vyřešené, protože to prostě
hrát nemůžu. (smích) Snažil se mě uklidnit
tím, že sto metrů ode mě budou záchranáři,
a já se mu snažil vysvětlit, že do té doby,
než se ke mně dostanou, budu utopený. Nakonec se ta scéna natočila a nad vodou mě
držel nafukovací kačer. Byl to komediální
seriál, takže to snesl. (smích) Podruhé mělo
jít o noční natáčení v moři. Tam už jsem věděl, že to opravdu nepůjde, protože bych
brzdil celé natáčení. Jsem schopen se kvůli
filmu spoustu věcí naučit, ale dobře plavat,
to pro mě není věc čtyř měsíců.
Umíte to už dnes?
Ne. (smích) Nebo počkejte, řeknu to takto:
Umím plavat tak, abych se neutopil, ale
není to jisté za všech okolností. Je to Achillova pata v mém sportovním životě.
Když už jsme se dostali ke sportu, prý
jste vášnivý lyžař...
Narodil jsem se na Slovensku na úpatí Nízkých Tater. První osvětlený dvouvlek tehdy v 80. letech jsem měl 1400 metrů od našeho paneláku. Přišel jsem, odhodil tašku,
vzal jsem lyže a do desíti jsme mohli lyžovat. Pak jsme sjeli, přeťapkali jsme jednu
silnici a přijeli jsme až ke vchodu. V lyžákách jsem vyjel výtahem a byl jsem doma.
Takže lyže mi byly vždycky blízké.

Adrian Jastraban

Narodil se 23. března 1969 v B. Bystrici.
K divadlu se dostal přes kamaráda
„kulisáka“.
■ Studoval loutkoherectví a poté přešel
na Janáčkovu akademii muzických
umění do Brna.
■ V posledních letech je nejčastěji
k vidění v Divadle Bez zábradlí.
■ Do povědomí se dostal hlavně díky
postavě Bedřicha Lišky v seriálu Ulice,
ve kterém hraje od roku 2005.

■

■

FOTO | HERMINAPRESS

Česká republika
Zálibu v lyžích máte prý společnou
s vaší manželkou. Zmátla mě ale jedna
věc, nechal jste se slyšet, že zatímco vy
jezdíte z kopce dolů a nahoru lanovkou, vaše paní to dělá přesně obráceně.
Když jsme se s mou ženou seznámili, tak
jsme si povídali a znáte to – tak nějak hledáte styčné body, které bychom měli společné. Věděl jsem, že se stýká s lidmi velice
sportovně založenými, a tak jsem se zeptal
právě na lyžování. Ona na to, že miluje skialpinismus. Akorát, že prý většinou jede
z kopce lanovkou. To mě zarazilo. Říkám
jí: Ty vyšlapeš ten krpál nahoru, pak si dáš
túru po hřebeni a když by sis to mohla konečně užít, tak sedneš na lanovku? A ona,
že jo. Dolů už to podle ní není nic, protože
to jezdí samo. (smích) Je sportovně nadaná,
zatímco já ne. Spíš mi říká, že jsem takový
Jára Cimrman, protože se dodnes dozvídá,
čemu všemu jsem se v minulosti věnoval.
To budete asi muset trochu vysvětlit.
V životě jsem rád spoustu věcí zkusil, ale
asi jsem nikdy neměl dostatečnou píli. Nikdy jsem nemusel být ten, kdo vyhrává. Bavilo mě jezdit na kole, tak jsem se chvíli věnoval cyklistice. Ale když už šlo do tuhého,
že bych musel pořádně trénovat, abych vyhrával, tak jsem zase tak velké ambice neměl. Pak jsem se navíc strašně vysekal, tak
jsem musel s ježděním na chvíli přestat a už
jsem se nevrátil. Takhle jsem ochutnal
spoustu sportů a různých zálib.
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Takže jste takový notorický začátečník?
Ano, ale právě ty začátky miluju, když se
vám poprvé z té nuly začne dařit. To je fantastické. Až v pětatřiceti jsem začal jezdit
na snowboardu a je to pro mě vášeň.
Nejdřív se na sjezdovce dva dny jen válíte
a pak to začne pomalu jít a je to skvělé.

V divadle jako režisér
festivalu i mezi indiány

S čím jste naposledy podobně nadšeně začal?
Před rokem jsem začal hrát na bicí.
Tuhle zdatnost jste už stihl uplatnit
coby Bedřich Liška v seriálu Ulice.
Ano, Bedřich už bubnuje. Přišel jsem říct
na produkci, že se učím a zrovna se to hodilo. V příběhu totiž byla situace, kdy v naší
kapele, kterou tam máme, byl bubeník, který nikdy nebyl vidět. Trochu připomínal
Colombovu manželku. Divák jistě ví.
Vždycky se o něm mluvilo, ale nikdy tam
nebyl. A tak se to vyřešilo tímto způsobem.
Žasnu, kde se ve vás bere tolik zájmů.
Původně jste navíc studoval gymnázium se zaměřením na výpočetní techniku, že?
Ano, tehdy byl počítač velký jako celá
místnost. Zažil jsem ještě děrné štítky
a děrné pásky a jsem na to pyšný. Bylo to
v době, kdy pro mě magnetofonová páska
byla výkřikem moderní techniky.
Takže jste byl jeden z prvních ajťáků?

Po studiích na brněnské JAMU nastoupil
Adrian Jastraban do svého prvního
angažmá, a to v olomouckém divadle.
Na této scéně ztvárnil řadu ikonických rolí,
jako například Evžena Oněgina, Radúze
nebo Mefista ve Faustovi. Prosadil se ale
také na divadelní scéně v Praze.
A to například v Divadle Bez zábradlí.
Na začátku března si odbyl premiéru hry
Srpen v zemi indiánů na prknech pražského
Divadla v Celetné. Autor hry Američan
Tracy Letts byl za tento text oceněn
Pulitzerovou cenou. Na stejné scéně hraje
rovněž v úspěšném představení Opilí, kde
přesvědčivě ztvárňuje postavu režiséra
mezinárodního festivalu.

To je silné slovo. Byl bych dnes takový dinosaurus mezi ajťáky.
Bavili jsme se už o vaší paní, ale opomněla jsem zmínit, že doma jste vlastně doslova v ženském obležení, protože máte dvě malé dcery. Jaké je to být
dvojnásobný táta holčiček?
Zatím je to skvělé! Myslím, že až holkám
bude takových dvanáct třináct let, tak mi
začne pořádná křížová cesta. (smích) Ale
já jsem si holky strašně přál. Vyrůstal jsem
v poměrně feminní domácnosti. Maminka
se rozvedla, když mi byl asi rok a půl, takže mě jako jediný chlap vychovával děda.
Žila s námi ještě sestřenka a babička, tudíž
těch holek u nás doma bylo víc.
Takže, kdybyste měl syny…
Tak bych jim mohl říct asi něco o holkách.
(smích) Ženský svět mám možná víc nakoukaný než ten mužský. Myslím si, že v tom
možná i tkví to mé sportovní neumětelství,
protože maminka neměla tendenci mě dávat na sporty. Přestože jsem chtěl. Ve druhém ročníku jsem chtěl moc hrát hokej. Hlásil jsem se, až jsem si málem utrhnul ruku.
Ale bylo tehdy potřeba ráno vodit dítě na trénink a potom ho tam zase vozit hned ze školy. To už ale nebylo v silách mojí maminky.
Neměli jsme auto, prostě to nešlo. No co,
mohl jsem hrát půl roku hokej a dnes bych
tak měl další věc, kterou bych mohl rozveselit svou manželku. (smích)
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5 PLUS 2 pro Vás ve spolupráci s
cestovní kanceláří NIKAL:

TERMÍNY OD ČERVNA DO ZÁŘÍ!

NOVÉ!

DUBAJ OKRUŽNÍ CESTA
TOP cíle zájezdu: Dubaj • Ras al Khaimah •
Abu Dhabi • Palm Jumeirah
Program zájezdu:
1. den: Odlet do Dubaje (Při objednaném
balíčku transportů)

2. den: Okružní cesta po Abu Dhabi – výlet do
Ferrari World v Abu Dhabi (není v ceně.)
• večer: Dhow Cruise (není v ceně)
3. den: ZDARMA výlet Abu Dhabi – Dubaj
4. den: Dubaj – výlet na pouštní safari
(není v ceně)
5. den: ZDARMA výlet Classic Dubai Tour
6. - 7. den: Volný den
8. den: Odlet zpět (Při objednaném balíčku transportů)

Takto luxusně budete
opravdu bydlet!

5* Hotelu DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island

8 dní od

5 990,-

Bezplatná

Kč

NOVÉ: NYNÍ 1 DEN
POBYTU NAVÍC!
Naše služby pro Vás:
• 7x ubytování ve 4 a 5* hotelech!
Ubytování v hotelu dle programu či ve
srovnatelné kvalitě.
• 7x snídaně - formou bufetu
• Doprava v programu okružní cesty
v komfortním klimatizovaném autobusu.
• 2 výlety V CENĚ!
• Návštěva Abu Dhabi!
• Okruh„Classic Dubai“!
• Česky mluvící NIKAL průvodce
• CK je pojištěna proti úpadku podle
zákona o cestovním ruchu.

linka k nám!

*(1 parkovací místo pro Smlouvu o zájezdu na vyžádání od klienta)

8 DNÍ

Jen u NIKALU
dostanete:

+Možnost parkování
na letišti ZDARMA*

ZDARMA
Kvalitní dárky!

ZDARMA

Autobusová doprava do lázní!

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 222

ZDARMA

Naše pomoc na letišti!

^
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Mikrosvět jménem Sapa

Ačkoliv jsou Vietnamci zvyklí většinu dne tvrdě pracovat, nezapomínají ani na duchovní život. V Sapě jim k modlitbám slouží buddhistický chrám.

Malý Vietnam v Praze. Největší tržnice. Město ve městě.
Ať už ji budeme označovat jakkoliv, Sapa je místem,
které jen tak nezevšední. Mezi stovkami obchůdků tu
najdete třeba i buddhistický chrám. Do zákulisí tržnice
Sapa se vydal reportér 5plus2. Zjistil, proč se tu pálí
peníze, kdo smí nosit žluté roucho i to, která jídla
většině Čechům neznámá se vyplatí ochutnat.
5plus2
■ NA
RÁDCE
VÝZVĚDÁCH
JOSEF HORA
ČR | Není to úplně fér, ale je to fakt.
O Sapě, největší vietnamské tržnici v Česku, je v poslední době nejčastěji slyšet převážně kvůli odhaleným padělkům zboží či
ve spojení s hygienickými problémy v tamních podnicích. Jenže tento mikrosvět na
okraji Prahy není zúžený jen na to prodat
vše pod heslem „Čím víc pruhů, tím víc
Adidas“. Reportér 5plus2 se spolu s místním průvodcem vydal i do míst, kam běžný návštěvník jen tak nezavítá.

Turistou po tržnici
Mává na mě už od vstupní brány. „Budu vás
tu dnes provázet,“ říká mi 26letý Nguyen
Nam Khanh (na snímku v kolečku), můj průvodce ze zdejší „cestovní kanceláře“ VietTour. Ano, skutečně můžete do Sapy přijít
a domluvit si prohlídku. Skoro jako na nějakém zámku. Češtinu dobře ovládající Vietnamec umožní nahlédnout i do zákulisí života této komunity. Cena? Sotva tři stovky.
Sapa za 17 let, co v pražské Písnici vznikla na místě někdejšího masokombinátu, na-

bobtnala. Na ploše asi 40 hektarů pracuje
na 1300 lidí. Provozoven jen tu přes 500.
Hned první obchod s potravinami, ke kterému přicházíme, nabízí gastro exotiku.
„Prodávají se tu bylinky a koření, které česká kuchyně nezná a nepoužívá, například
různé speciální druhy koriandrů,“ ukazuje
Nguyen. Čerstvé řezané byliny se sem dovážejí z Asie nebo pocházejí ze skleníků celé
Evropy. Stojí pár korun. Najdete tu perilu,
thajskou bazalku nebo betelové listy, do kterých se balí směs z hovězího masa, jež se
pak griluje na pánvi či ohni. Je tu i mnoho
dalších bylinek, které české názvy ani nemají. Vůbec poprvé vidím i některé druhy
ovoce, třeba durian, žakyje, plantainy (banány na vaření) nebo pytayu čili dračí ovoce.
K mání jsou ale třeba i mražené chobotnice,
sépie, krevety sladkovodní i mořské mnoha
druhů a velikostí, ryba pestroun, krabi a další speciality, na které v běžných supermarketech jen tak nenarazíte.
Jdeme dál, sleduji mumraj okolo sebe.
Přicházíme k místu, kde se ale naopak sluší
zklidnit a zpomalit – ke zdejšímu buddhistickému chrámu. Je obrostlý růžovými stromy sakura, okolo vlají vietnamské vlajky.
„Většina z nás jsou buddhisté. Modlíme se
tu nejen k Buddhovi, ale i ke svým předkům. Máme je ve velké úctě,“ vypráví mladý průvodce. Uvnitř svatostánku je velký

oltář se zlatými sochami a vyrovnanými pomeranči a jablky. Stojí tu sklenice vína
i vonné tyčinky. „To vše jsou dary, kterými se Buddha uctívá. Lidé je přináší vždy
patnáctého v měsíci, kdy je úplněk,“ vysvětluje Nguyen. U modlitebny nás vítají
dva mniši ve žlutém rouchu, srdečně mě
zdraví a objímají. „Mniši nosí žlutá roucha, obyčejní lidé hnědá,“ upozorňuje můj
průvodce. Mniši se začnou modlit a meditovat. „Modlí se za mrtvé,“ šeptá Nguyen
a při odchodu poukazuje na menší oltář,
kde jsou vyrovnány fotografie zemřelých.

Lžíce etiketě navzdory
Blíží se poledne a tedy čas oběda. Aut na
parkovištích přibývá. „Jestli jste si všiml,
Vietnamce je často vidět v tmavomodrém
autě…,“ říká. „Máte k této barvě nějaký
speciální vztah?“ skáču mu do řeči.
„Ne, prostě na ní jen není tolik vidět špína,“ objasňuje mi prostou pravdu.
Míříme konečně za jídlem.
„Sapa je vyhlášené jídelní
středisko asijských dobrůtek,“ bojuje můj průvodce
se svou jinak skvělou češtinou. Naším cílem je bistro
Tung, kde si objednáváme
tradiční vietnamskou polévku Pho. V restauraci je plno,
dobrou třetinu hostů tvoří Češi.
Všichni jedí hůlkami, příbor ke zdejší etiketě nepatří, i když při polévce si lžící
strávníci pomáhají bontonu navzdory.
„Hůlky máme proto, že s nimi jíte pomaleji a menší sousta, takže toho tolik nesníte.
Zavedly se už v dobách, kdy bylo jídla
málo,“ překvapuje mě Nguyen. V Hanoji,
vietnamské metropoli, se střídmost podle
jeho zkušeností vyplatí. „Všude je tam
strašně moc dobrého jídla, ale porce jsou

FOTO | JOSEF HORA

poloviční. Je totiž výhodné se nenajíst úplně dosyta a mít tak vždy v žaludku trochu
místa na nějakou případnou další dobrotu,“ vzpomíná Nguyen na své rodiště, které opustil před 20 lety.
Dojídáme. Polévka Pho vydá za hlavní
jídlo, následuje dezert, jakési želé s šodó
omáčkou v kelímku. Chutná mi, ani není
příliš sladké. Ostatně jako většina vietnamských dezertů. Opouštíme restauraci a přesouváme se do míst, kam běžný návštěvník nemá příliš možností se podívat. Do zázemí, kde zdejší Vietnamci tráví volný
čas. Mají tu třeba tělocvičnu, kde se mohou učit bojovým sportům. Je tu také školka a dokonce jakási škola, jež slouží coby
přípravka pro děti, které přijedou z Vietnamu a musí se v Česku nejdříve trochu „aklimatizovat“, než vyrazí do klasické české
školy. „Já ještě mluvím česky i vietnamsky, ale mladší generace už převážně jen
česky. Navštěvují ale kurzy vietnamštiny,
aby znaly rodný jazyk,“ vysvětluje.

Svatba jako v Hanoji
Naše obchůzka Sapou se blíží
ke konci. Zastavujeme se ještě v místním svatebním salónu. Vystavené šaty se tu ale nešijí, jak mi říká slečna jménem
Chang, která v obchodě pracuje.
„Jsou přímo z Vietnamu a stojí od sedmi do jedenácti tisíc korun, plesové kolem
čtyř tisíc. Nevěsty také líčím a češu, chodí
k nám Vietnamky i Češky,“ přibližuje
Chang, které prý ale můžu říkat Lucie. Vypráví mi, že vietnamskou svatbu předchází
rituál seznámení rodin. Ženichova rodina
tak přijíždí na návštěvu k rodině nevěsty
a přináší dary – často cigarety, alkohol, někdy i malé sele. A tento rituál se dodržuje
i v Praze. A mezi lidmi ze Sapy o to víc.
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Netradiční pochoutky a „falešné“ peníze. I to je Sapa

Vietnamský dezert Che
Zákazník si nechá ingredience namixovat přímo v obchodě, kde jej
v Sapě prodávají. K výběru je mnoho druhů želé, kandovaného ovoce, sladkých fazolí, a to vše zalité
šodó nebo kokosovou omáčkou.
Nakonec se přidá led. A pozor, vše
poté musíte sami dobře rozmíchat.

Balíky eurobankovek se válí jen tak po regálech. A pak je spálí za duše zemřelých
Je to poněkud podivný pohled. Na zadních regálech jednoho z obchodů v Sapě jsou vyrovnané
balíky peněz. Eurobankovky všech hodnot, celkem několik milionů euro. „Jsou to peníze na spálení,“ překvapuje průvodce po Sapě Nguyen Nam Khanh. „U nás je zvyk, že zemřelí si nemají
s sebou z tohoto světa co odnést. Tak pro ně jejich rodina pálí peníze,“ vysvětluje. Jde samozřejmě o kopie, ne o pravé peníze. A z čeho tradice vzešla? „Podle jedné legendy kdysi žil muž,
jehož rodina se živila výrobou a prodejem papíru. Bylo to nevýdělečné, a tak přišel s nápadem,
jak zbohatnout. Zemřel, ale jen naoko, a nechal své blízké, aby pálili na papír nakreslené peníze.
Nedlouho nato se ‚zjevil‘ – přišel jakoby ze záhrobí s poselstvím, že má v podsvětí hodně peněz
a je mu tam proto dobře. Lidé mu uvěřili a od té doby tuto tradici dodržují,“ vypráví Nguyen.
INZERCE

z naší

PLATÍ:
ČT

PÁ SO NE

akční nabídky

OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 13. 4. – 16. 4. 2017
V pátek 14. 4. platí běžná otevírací doba.
V pondělí 17. 4. máme zavřeno.
Velikonoční beránek a mazanec z PENNY jsou vyrobeny výhradně z českých surovin.

SUPE
R

AK

12,90�

HERA
250 g

VEJCE ČERSTVÁ ČESKÁ
velikost M | 10 ks

100 g 3,96 Kč

MAX.

osoba/den

AK

-47%

34,90

100 g 2,64 Kč

MAX.

VODKA BOŽKOV
37,5 % alk.
0,5 l
1 l 177,80 Kč

139,-�

MAX.

ks

AK

-36%

88,90

6

154,-�

JÄGERMEISTER
35 % alk.
0,7 l | 1 l 370,- Kč

6

ks

osoba/den

AK

ks

osoba/den

-42%

-44%

259,-

CE

-36%

88,90

1 l 177,80 Kč

CE

24,90�

AK

6

BOŽKOV ORIGINÁL
37,5 % alk.
0,5 l

osoba/den

CE

15,90

CE

Krab kamčatský
V Sapě tohoto gigantického kraba
seženete pouze mraženého, a to
pod jménem Kings crab. Stojí kolem tisícovky za kilogram. Jemné
maso se využívá pro studenou
i teplou kuchyni. Pro maximální
požitek je třeba šetřit kořením.

AK

běžně

15,90�

CE

osoba/den

8,90

NA
CE

1 l 31,80 Kč
záloha na lahev 3,- Kč

2

AK

48,90

PILSNER URQUELL
ležák světlý, sklo | 0,5 l

PŘEPRAVKY

TYČINKA MARGOT ORION
100 g

SUPE 600 g
R

-40%

-32%

MAX.

15,90�

CE

9,50

běžně

149,-�

-28%

MAZANEC
s rozinkami sypaný mandlemi
600 g | 100 g 8,15 Kč

AK

PLATÍ POUZE
13. 4. – 14. 4.

99,90

24,80

CENA BEZ PENNY KARTY

Bún Chá – vietnamská „klasika“
Mezi Vietnamci je to jeden z nejoblíbenějších pokrmů. Jde o marinovaný grilovaný vepřový bok, který
se společně s rýžovými nudlemi
(bún) namáčí ve speciální omáčce.

BALENÍ

osoba/den

BALENÍ

CE

VEKA TUKOVÁ
krájená, balená
360 g

5

PLATÍ POUZE
13. 4. – 14. 4.

5

CE

běžně

18,90�

KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY*
chlazené

-38%

cena za 1 kg

1 ks 3,49 Kč

AK

9,90

7,90

CE

109,90

MAX.

2 kg

Vykole
s
pořáddujte si u ná!
nou výslužku

MAX.

1 kg 54,95 Kč

NA
CE

Banh gio – vietnamský „hotdog“
Jídlo do ruky, které si koupíte na
ulici. Jde o knedlík ve tvaru pyramidy plněný vepřovým masem, šalotkou a houbami (Jidášovo ucho),
vše balené v banánovém listu.
Knedlík je z dietní rýžové mouky.
Pořídíte jej za asi 50 korun.

ŘEDKVIČKY
1 svazek

JAHODY
balené
2 kg

399,-�

-35%

Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny uvedené v letáku 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.
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Smrt má svůj svátek 15. dubna.
Potopil se Titanic, umírá Lincoln
15. DUBNA ROKU...

V sobotu buďte obezřetní,
15. duben je totiž smolné
datum. Nevěříte? V ten
den šel ke dnu Titanic, po
atentátu zemřel Abraham
Lincoln a došlo i k památné
fotbalové tragédii. Smůla
se ale nevyhnula ani Česku.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Kdo věří na pověry a prokletí, měl by
nadcházející sobotu raději zůstat za pecí.
Datum 15. dubna totiž lze – tentokrát už
bez nadsázky – označit za opravdu smolné. Jen v málokteré dny se totiž odehrálo
tolik zásadních negativních událostí, které
se zapsaly do světových dějin.
Podívejme se nejprve hlouběji do historie. Osudný se 15. duben stal třeba prezidentovi Spojených států Abrahamu Lincolnovi hned dvakrát. Nejdřív roku 1861
povolal do zbraně 75 tisíc dobrovolníků,
čímž oficiálně začala válka Severu proti
Jihu, ve které zemřelo více než půl milionu lidí. Podruhé to bylo v roce 1965, kdy
si smrt přišla už pro samotného Lincolna.
Bylo teprve pár dnů po válce a Lincoln
odešel s manželkou do Fordova divadla.
Jeden z herců a fanatický stoupenec Jihu
John Booth vtrhl do lóže a prezidenta střelil zezadu do hlavy. Lincoln zemřel po několika hodinách, 15. dubna.
Skoro o půl století později, tedy v roce
1912, došlo k tragédii, kterou si dodnes
připomíná celý svět. 15. dubna šla po nára-

Náhoda? Patnáctý duben přinesl smůlu lidem na palubě Titaniku, americkému
prezidentovi Abrahamu Lincolnovi i českému hradu Pernštejn. FOTO | ARCHIV MAFRA
zu do ledové kry ke dnu Atlantského oceánu obří luxusní loď Titanic. Potopila se po
třech hodinách od kolize ve 2:20 hodin
ráno a kvůli špatné organizaci záchrany
v ledové vodě zahynulo na 1500 pasažérů.
Patnáctý duben je černým dnem i ve
sportu, konkrétně v kopané. Toho dne
v roce 1989 se semifinále Anglického poháru mezi týmy Liverpool a Nottingham
Forest změnilo v boj o život. Zápas už začal, ale před branami stadionu se stále tlačily tisíce fanoušků. Po chybách pořadatelů
vznikla obrovská tlačenice, ve které na
sebe byli lidé namačkáni tak těsně, že se začali dusit vestoje. Několik minut si umírajících nikdo nevšiml, protože se všichni sou-

středili na hru. To už se ale někteří pokoušeli uniknout přes plot a zápas byl zastaven. Na hřišti se začali hromadit omdlévající lidé lapající po dechu, ale i těla mrtvých.
Zemřelo 94 lidí, dalších 766 bylo zraněno.
O čtyři dny později podlehl zraněním
14letý Lee Nicol a o čtyři roky později
– 3. března 1993 – Tony Bland, kterému
bylo v den katastrofy 17 let. V důsledku
proražených plic upadl do kómatu a už se
neprobral. Rodiče u soudu dosáhli práva
na jeho odpojení od přístrojů a chlapec se
tak stal prvním pacientem v Anglii, kterému soud umožnil tímto způsobem zemřít.
Tím počet obětí dosáhl konečných 96.
„Prokletí“ 15. dubna pokračuje i v po-

1865
1912
1989
2005
2010

Bezpečnost, ostraha

Vrátný/á

12 000 Kč / měsíc

Strážný

70 - 110 Kč

člen/-ka výjezdové skupiny PCO - vyhrazeno pro OZP
Vrátný/á.

65 Kč
11 000 Kč / měsíc

Ostraha prodejny

18 000 - 25 000 Kč / měsíc

Vrátný

72 Kč

Strážní - místo je vhodné i pro OZP - brigáda střídači

66 Kč

BP - strážní, informátoři

70 Kč

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Administrativa

Tvůrčí práce, kultura, umění

Technickoadministrativní pracovník/-ice

20 000 - 25 000 Kč / měsíc

Spanish into English in-house linguist

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Prodejce pro partnerskou prodejnu Vodafone …

20 000 - 25 000 Kč / měsíc

Manažer sportovního centra

15 000 - 50 000 Kč / měsíc

Dispečer vnitrostátních přeprav

20 000 - 25 000 Kč / měsíc

Pracovníci v produkci

18 000 - 20 000 Kč / měsíc

Recepční ve zdravotnickém zařízení
Více na www.jobdnes.cz

12 000 Kč / měsíc

Animátor, střihač, postprodukce
Více na www.jobdnes.cz

při potopení
Titaniku umírá
na 1500 lidí.
na stadionu
je ušlapáno
96 lidí.
vyhořel slavný
český hrad
Pernštejn.
výbuch sopky
Eyjafjallajökull
zastavil
letadla.

sledních letech. Třeba v roce 2010 výbuch islandské sopky Eyjafjallajökull zastavil letecký provoz na mnoha letištích
Evropy, přesně o tři roky později zase vybuchly dvě bomby na bostonském marantou v USA. O život připravily tři lidi.
Katastrofa se nevyhnula ani Česku.
V noci 15. dubna 2005 vyhořel hrad Pernštejn, který je od 13. století ukrytý v lesích Českomoravské vrchoviny. Příčinou
bylo samovznícení nátěru. Shořel depozitář s mnoha vzácnými předměty, například obrazy ze 17. století. Škody byly vyčísleny na 100 milionů korun.
Čeká snad svět či Česko nějaké neštěstí i letos?

INZERCE

Bezpečnost, ostraha

po atentátu
zemřel
A. Lincoln.

DŮCHODY

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Jak se vyhnout
bídě ve stáří?
Začít spořit co
nejdříve a nebát
se trochu riskovat
ČR | Nůžky mezi průměrnou mzdou a důchodem se rozevírají. Kdo si na stáří nenaspoří sám, s penzí od státu vyjde jen těžko.
Jenže kolik si dávat stranou a kdy začít?
Čísla hovoří jasně a pro většinu lidí
s průměrným nebo podprůměrným platem
to popravdě není veselé čtení. Budoucí
penzisté si totiž budou muset odkládat výrazně víc než jejich rodiče. Pokud si Čech
s průměrnou mzdou chce i v důchodu zachovat přibližně stejnou životní úroveň,
měl by od svých 30 let spořit něco mezi
patnácti stovkami až dvěma tisíci měsíčně. Pokud začne až v 50, je třeba pro dosažení stejného životního standardu odkládat trojnásobek. Není přitom třeba vymýšlet nic sofistikovaného. „Vyberte si instituci pro spoření podle lidí, kterým věříte,
a také produkt, kterému rozumíte,“ radí
ekonom Aleš Michl.
Na co je tedy důležité myslet, abyste
v seniorském věku nežili nuzně?
Základní pravidlo zní jasně –
spořit na důchod
je potřeba začít,
jak už zaznělo,
co nejdříve. Nemusí však vždy
jít o pouhé ukládání peněz v penzijních fondech.
„Každý, kdo má do penze dále než pět let,
by měl část úspor určených na důchod
směřovat do rizikovějších nástrojů, které
přinášejí dlouhodobý růst hodnoty a ne jen
pravidelný úrok,“ říká bankéř Štěpán
Ašer. V tomto případě jde například o investice do akcií či podílových fondů.
Experti také upozorňují, že lidé často
spoří na důchod nevhodně. Z průzkumů totiž například vyplývá, že velká část Čechů
nechává peníze ležet na běžných účtech.
Bez ohledu na aktuální výši úroku však nejde o ideální nástroj, jak si vytvářet polštář
na penzi. „Evergreenem je také spoléhání
se na relativně drahé životní pojistky. Životní pojistka však má především pojišťovat, nikoli zhodnocovat volné peníze,“
říká finanční poradce Vladimír Weiss.
Současné skoro nulové úroky u spoření
na důchod sice mohou působit děsivě, ale
nemělo by se stát, že by fondy úspory nezhodnotily. „Vzhledem k tomu, že spoření
na důchod je většinou běh na velmi dlouhou trať, nejsou aktuální výkyvy v úrokových sazbách a výnosech dluhopisů či penzijních fondů až tak zásadní,“ míní hlavní
ekonom Deloittu David Marek. Průměrné
zhodnocení tuzemských penzijních fondů
za posledních dvacet let dosáhlo téměř
čtyř procent ročně. A tím lehce překročilo
(re, iDNES.cz)
inflaci.

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA FINANCÍ A PENZÍ
To, že Češi ve srovnání se západní Evropou ještě stále nadměrně
spoléhají na státní penzi, dokládají statistiky. Zatímco v Česku
tvoří peníze od státu 94 procent příjmů v důchodu, v sousedním
Německu je to pouze 65 procent. A ve Švýcarsku pokrývá státní
důchod v průměru dokonce jen čtvrtinu zdrojů v penzi.
■ Už v roce 2030 má být podle demografických předpokladů
v Česku o 600 tisíc víc důchodců než dnes, zatímco lidí
v produktivním věku bude o půl milionu méně.
■

INZERCE

Zatímco průměrný důchod dnes činí zhruba 11,5 tisíce korun, lidé
si jako ideální částku představují v průměru téměř 18 tisíc korun
(při současných cenách). Čtyři z deseti Čechů by dokonce rádi
každý měsíc dostávali více než 18 tisíc korun.
■ Od loňského roku existuje nová možnost založit spoření i pro
děti, klidně už od kolébky. Využily to již tisíce lidí.
■ Penzijní systém České republiky je od roku 2009 v deficitu
každoročně o desítky miliard ročně.
■
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Osudové momenty: zranění
i smrt na českých pódiích
Ve vteřině se jim
změnil život, nebo
o něj dokonce přišli.
A to na místech jim
nejmilejších –
na jevišti či
pódiu. Smrt
zpěvačky
Věry
Špinarové
připomněla, že
být hercem nebo
zpěvákem je
někdy vyloženě
riziková práce.

PAVEL VONDRUŠKA
Před šesti lety se stalo jeviště osudným herci
a cimrmanologovi Pavlu Vondruškovi. V budově
Stavovského divadla spadl do orchestřiště,
když zde jako průvodce doprovázel
zahraniční turisty. Kvůli vážným
zraněním byl hospitalizován v Motole,
kde strávil dva měsíce v umělém
spánku. Z něj se nakrátko probral
pouze jednou. „Zastihl jsem ho v té
době a byl jsem vlastně posledním,
který s ním hovořil, když se nakrátko
probral. Byl rád,“ uvedl později jeho
kolega a přítel Zdeněk Svěrák.

IVA JANŽUROVÁ
Herečce Ivě Janžurové šlo
na jevišti o život hned dvakrát.
Poprvé v roce 2002, když
se na ni zřítily kulisy
ve Stavovském divadle.
„Poslala jsem tam někam
nahoru do oblak slib, že
pokud vyváznu bez následků,
budu ten den slavit jako svoje
nové narozeniny, protože
jsem se tenkrát skutečně
podruhé narodila,“ uvedla
po letech herečka. O devět
let později se jí udělalo zle
při představení v Národním
divadle, upadla a krvavě si
poranila hlavu rovněž přímo
na jevišti.

Foto: archiv MAFRA, Herminapress

VĚRA ŠPINAROVÁ
Majitelka velkého hlasu Věra Špinarová zkolabovala 22. března
během koncertu v Čáslavi. „Ten den probíhal jako vždycky. Přijel
jsem pro mámu, naložily se věci a jeli jsme na koncert do Čáslavi.
Máma byla hrozně veselá, bavili jsme se o turné, celou dobu seděla
vzadu a zpívala si,“ popisoval později její syn Adam Pavlík. Po dvou
odzpívaných písních ale zpěvačka odešla do šatny, kde si stěžovala
na potíže s dechem. „Odběhli jsme na záchod a skočil jsem pro
takové dýchátko, co měla. Když jsem přišel, ten stav byl horší. Lapala
po dechu, tak jsme okamžitě volali záchranku,“ dodal. Pak ale začala
ztrácet vědomí a přišla na řadu resuscitace. O čtyři dny později,
26. března, v pražském Motole umělkyně zemřela.

INZERCE

MAĎARSKO
www.hungariatour.cz

CK Hungariatour
Praha – Dlouhá tř. 38
(vchod z Rybné)
Tel.: 736 485 865

Zalakaros

Hotel Park Inn****

BONUS pro období 1. 7.–26. 8. – SOFT ALL INCLUSIVE
– provoz zahájen 1. 7. 2017
– ideální nejen pro rodiny s dětmi

– možno i autobusem
– exkluzivní ceny pouze pro CK Hungariatour

REZERVACE A BLIŽŠÍ INFO v CK HUNGARIAtour – info@hungariatour.cz
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JIŘÍ SUCHÝ

Italská legenda populární hudby
80. let Giuseppe „Pino“ Mango
zemřela na pódiu před třemi
lety poté, co zpěvák stihl
zazpívat několik tónů svého
největšího hitu. Poté dostal
infarkt a před zraky fanoušků
se sesunul k zemi. Zemřel krátce
nato v nemocnici.

Na podzim loňského roku před
publikem zkolaboval i Jiří Suchý.
Jak ale sám později uvedl, v jeho
případě bylo příčinou totální
vyčerpání organismu
z přepracování. „Na scéně
klatovského divadla jsem
se dopustil jakéhosi
kolapsu. Vím, bylo to ode
mne neprofesionální, ale
chci vás ujistit, že já jsem
o žádný kolaps nestál, dostavil
se proti mé vůli. Pravda,
jen jsem si na něj delší čas
zadělával,“ svěřil se tehdy
s nadsázkou sobě vlastní.
EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ
Operací skončilo
zranění Emílie
Vášáryové, která
si loni na jevišti
bratislavského
Štúdia
L+S zlomila
stehenní kost
kost,
když ve vysokých
podpatcích patrně
zakopla o koberec
na scéně.

VLADIMÍR
BRABEC
Slavný
představitel
majora Zemana
herec Vladimír
Brabec prodělal
v roce 1974
infarkt přímo
na scéně
Národního
divadla. Ten jej
od té doby postihl
ještě několikrát.

Indonéská zpěvačka Irma Blue
se přímo na pódiu stala obětí
jedovatého plaza. Během
koncertu ji totiž uštkla kobra.
Zpěvačka proslulá svou
extravagancí přesto dál
ještě 45 minut pokračovala
ve vystoupení, dokud se
neskácela k zemi. Přivolaní
lékaři už jí nemohli pomoci.
Po převozu do nemocnice zemřela.
Italský herec Raphael
Schumacher skončil
v kómatu poté, co
se na jevišti během
divadelní hry přiškrtil
v oprátce. Role
vyžadovala totiž
lynčování na scéně.
Po několika dnech
v umělém spánku zemřel.

INZERCE

Prodejny
ve Vašem reg
ionu:

CE
N
A
GAR

Benešov
Bořanovice
Brandýs nad La
bem
Březnice
Čáslav
Čelákovice
Český Brod-Lib
Český Brod-Podlice
skalí
Dobříš
Chrášťany
Kladno
Kolín
Kostelec nad
Kutná Hora Černými lesy
Městec Králov
é
Mukařov
Osnice
Praha-Horní Po
černice
Příbram
Rožmitál pod
Rudná u Prah Třemšínem
y
Sedlčany

www.pro-doma.cz

Nakupujtekvalitní
kvalitnívýrobky
výrobkyvýhodněji
výhodněji
Nakupujte
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Olomoucké tvarůžky
jako polévka či závin
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Olomoucké syrečky, tvarůžky
nebo také tvargle, to z německého názvu
Olmützer Quargel. Ať už jim budeme
říkat jakkoliv, moravský zrající sýr vyráběný z odtučněného mléka má na Hané
tradici už od 15. století. V některých obdobích bylo v regionu i několik stovek
tvarůžkáren, dnes zbyla jen jedna –
v Lošticích. Vyhlášené speciality se nemusejí obávat ani ti, kteří myslí na
štíhlou linii. Tvarůžky se totiž vyznačují
nízkým obsahem tuku. Vyrábět se z nich
ovšem dají i sladká jídla, v Lošticích dokonce existuje cukrárna, ve které z tohoto zrajícího sýru umí vykouzlit kremrole
i desítky druhů dortů. A kdo má specifickou hanáckou pochoutku opravdu rád,
může se vypravit 28. nebo 29. dubna do
centra Olomouce, kde se uskuteční druhý ročník Tvarůžkového festivalu. (re)

Smažený řízek s olomouckými tvarůžky
Potřebujeme: 600 g vepřové kýty, 4 plátky šunky, 4 plátky olomouckých tvarůžků,
40 g hladké mouky, 1 až 2 vejce, strouhanku na obalení, olej nebo rostlinný tuk,
mletý pepř, sůl, citronovou šťávu.
Postup: Z masa ukrojíme 4 řízky, do tenka rozklepeme, posolíme a popepříme. Poklademe
malými plátky šunky a tvarůžků, přehneme na polovinu, okraje paličkou dobře sklepneme,
aby náplň při úpravě nevytékala, a obalíme v mouce, vejci a strouhance. Vložíme do pánve
s rozpáleným tukem a smažíme z obou stran do červena. Na talířích pokapeme citronovou
šťávou. Podáváme s vařeným bramborem.

Tvarůžky na špeku
Potřebujeme: 150 až 200 g špeku, 2 krajíce chleba, 200 g olomouckých tvarůžků,
sádlo, 3 velká vejce, 3 lžíce mléka, sůl, pepř.
Postup: Špek pokrájíme na malé kostičky, chleba a tvarůžky na kostky. Na velké pánvi
na troše sádla necháme vyškvařit špek, přisypeme chlebové kostky a opečeme je.
Pak přidáme pokrájené tvarůžky a směs zalijeme vejci rozšlehanými s mlékem. Osolíme
a opepříme čerstvě mletým pepřem. Omeletu rozdělíme na porce a podáváme jako
chuťovku k pivu s kyselou okurkou nebo zelným salátem.

„

FOTO | ARCHIV MAFRA

Díky nízkému
obsahu tuku
jsou tvarůžky vhodné
i pro redukční dietu. Mají
v sobě hodně vápníku,
proto se vyplatí i jako
prevence osteoporózy.

Tvarůžky v pivním těstíčku
Potřebujeme: 1 vejce, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce světlého piva, špetku sladké papriky,
300 g olomouckých tvarůžků, olej na smažení.
Postup: V misce smícháme vejce, mouku, pivo a sladkou papriku. Ve vzniklém těstíčku
namáčíme kolečka tvarůžků a smažíme je v rozpáleném oleji dozlatova. Po osmažení
tvarůžky vyjmeme, položíme na papírový ubrousek nebo utěrku a necháme vsáknout
přebytečnou mastnotu. Podáváme s vařenými brambory nebo čerstvým chlebem.
Zdroj: 3x iDNES.cz

Závin z listového těsta plněný tvarůžky
Potřebujeme: 1 listové těsto, 1 balíček olomouckých tvarůžků, 1 velký nebo 2 menší pórky,
2 vejce, kousek másla.
Postup: Listové těsto na pomoučeném vále vyválíme na tenčí plát. V míse smícháme
nasekané olomoucké tvarůžky, 2 vejce a pórek, který jsme předtím nakrájeli na kolečka
a orestovali na másle. Náplň rozetřeme na těsto, opatrně zabalíme a upečeme dozlatova.

Selský salát s olomouckými tvarůžky
Potřebujeme: 1 kg vařených brambor, svazek pažitky, 2 červené papriky,
360 g nakládaných okurek, 200 g olomouckých tvarůžků, 5 lžic červeného vinného octa,
po 1 lžičce cukru, zeleninového vývaru a středně ostré hořčice, 2 lžičky oleje, sůl, hrubě
mletý pepř, 1 lžičku drceného kmínu.
Postup: Brambory oloupeme. Pažitku omyjeme, osušíme a nahrubo nakrájíme. Jednu lžíci
pažitky odložíme stranou na ozdobu. Papriky nakrájíme na nudličky, brambory a okurky na
tenké plátky, sýr na hranolky. Všechny přísady v míse promícháme s pažitkou. Vinný ocet
zředíme 50 ml horké vody a rozpustíme v něm cukr a vývar. Metlou na sníh zašleháme
hořčici a olej. Podle chuti osolíme a opepříme. Nakonec přidáme drcený kmín. Zálivkou
pokapeme salát a opatrně promícháme. Necháme 30 minut odležet. Podle potřeby
přisolíme, připepříme a podáváme sypané pažitkou.

Tvarůžková polévka
Potřebujeme na 1 porci: 1 středně velký brambor, 1 malou cibuli, 1 stroužek česneku,
250 ml mléka, jeden syreček, sůl, máslo.
Postup: Brambor nakrájíme na kostičky, než se uvaří, přidáme stroužek česneku a malou
cibuli nakrájenou na malé kousky. Jakmile cibule a česnek změknou, přidáme mléko
a přivedeme do varu. Pak vložíme tvarůžek pokrájený na 4 až 6 dílků a necháme ho
rozpustit. Pak polévku osolíme, vložíme kousek másla a podáváme. Zdroj: 3x labužník.cz
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K vlastnímu filmu stačí 300 slov
Inspirujte se příběhem
svého města, ulice nebo
zkrátka jakéhokoli
oblíbeného místa ve
svém okolí a staňte se
filmařem. Vystačíte si
k tomu se 300 slovy.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Máte neotřelý nápad na krátký film
a chtěli byste proniknout do světa dokumentaristů? Všem nadšencům nabízí příležitost projekt My Street Films.
Ten už počtvrté vyzývá širokou veřejnost k zaslání nápadu na svůj vlastní film.
Letošní ročník otevřela čerstvá nositelka
Českého lva, dokumentaristka Rozálie Kohoutová. Ta exkluzivně pro tento projekt
natočila krátký snímek Smíchovská výhodná koupě, ve kterém glosuje kauzu prodeje obřích betonových truhlíků na Praze 5. Ty městská část nakoupila za několik
milionů a následně dostala za jejich nevhodné umístění pokutu od památkářů.

Truhlíky získaly pozornost řady recesistů
i médií a zájem okolo nich vyvrcholil ve
chvíli, kdy se je radnice Prahy 5 rozhodla
nabídnout otevřenou výzvou k prodeji.
A právě tomu se dvouminutový film Kohoutové věnuje. „Na Smíchov jsem se znovu přestěhovala v prosinci a na téhle čtvrti
mám úplně nejradši to množství absurdních poloh, které Smíchov má,“ vysvětluje Rozálie Kohoutová. „Nejradši jenom
tak nasávám energii Anděla, s jeho pivními nonstopy, uhoněnými byznysmeny, nikdy nekončícími frontami tramvají, svědky Jehovovými, cikánskou kapelou, mexickou kapelou, českou kapelou, co hraje
na africké bubny, drogovými dealery a drahými obchody a restauracemi. Betonové
květináče, které spíš překáží než cokoliv jiného, k mé oblíbené čtvrti neodmyslitelně
patří. Jen se je teď městská čtvrť rozhodla
prodat,“ popsala svůj námět.
Máte ve svém okolí podobný námět?
Každý příběh může zabodovat. Internetová filmová mapa na portálu
www.mystreetfilms.cz se tak plní příběhy
inspirovanými lidmi nebo ulicemi (více
čtěte v boxu). Autoři pěti vítězných nápadů natočí film v rámci filmové dílny vede(vrm)
né profesionálními filmaři.

Do filmové mapy můžete přispět i vy

FOTO | SHUTTERSTOCK

My Street Films se zrodil v roce 2014 jako projekt dokumentárního
portálu DAFilms.cz. Pilotní ročník se zaměřil na pražské ulice,
jejichž příběhy a atmosféru zachytily desítky přihlášených filmů,
které postavily základy online filmové mapy. Od té doby se
My Street Films vydal za hranice Prahy a mapuje také další česká,
slovenská, polská a maďarská města. Projektu se účastní přední
čeští dokumentaristé, kteří do filmové mapy přispívají svými
autorskými snímky, ale zároveň jako lektoři konzultují přihlášené
filmové náměty. MyStreetFilms.cz není určen jen filmovým
profesionálům a jejich fanouškům – kdokoli může na online
filmovou mapu přihlásit svůj krátký snímek do 10 minut, filmy
přihlášené do 15. září 2017 jsou zařazeny do hlavní soutěže.

eXKlUZIvNÍ lÉČeBNĚ-ReHaBIlITaČNÍ POBYT
v MaRIÁNSKÝCH lÁZNÍCH
8 DNÍ = 7 NOCÍ v HOTelU RICHaRD****
01.04. – 09.12.2017

45 %
Sl= peův.vceana 15.100,- Kč

8.400,- Kč na osobu ve 2-lůžkovém pokoji / 9.600,- Kč 1-lůžkový pokoj
v ceně je zahrnuto:
• ubytování
• bohatý snídaňový bufet
• polední snack v celých dnech pobytu = polévka, malý salát, pečivo
• večeře
• 1x aperitiv na přivítanou
• 1x lékařské vyšetření
• 10x procedura na osobu a pobyt dle doporučení lékaře
Denně bazén, vířivka, fitness studio, pitná kůra, župan

Rezervace: Email: recepce@hotelrichard.com / Tel: 354 696 111

INZERCE

Pomáháme ohroženým dětem zvládnout těžké životní situace.

Prosíme, pomozte i vy! Zřiďte si ještě dnes trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300.

www.sos-vesnicky.cz

Láskyplný domov pro každé dítě

Zahradní sezóna

ZAČÍNÁ!

Surfinia

- výběr nejhezčích odrůd
- květy jednoduché s okem,
jednobarevné, žilkované
- bohatě kvete
- K 9 cm
5194363

Osteospermum

- v různých barvách
- bohatě kvete
do zámrazu
- stanoviště slunné
- kontejner 11 cm
5019822

39.-

49.-

Jiřina

Dahlia
- plné a poloplné
květy v zářivých
barvách
- nižší kompaktní růst
- slunné stanoviště
- K 11 cm
7142783

Verbena Trix

- třibarevná
- kontejner T 12 cm
7923168

39.-

65.®

Vozík na hadici
- včetně šroubení,
rychlospojky,
stopspojky,
postřikovače
7422004

včetně 20 m hadice 1/2“

1290.-

Zahradní čerpadlo
FQ-QP 3.200

- výkon 550 W
- max. čerpané mn. 3200 l/h
- max. dopravní výška 35 m
- max. tlak 3,5 bar
- max. sací výška 8 m
5813015

3499.-

Substrát pro muškáty
a jiné balkónové rostliny
- s dlouhodobě působícím
hnojivem
až na 6 týdnů
- 50 l
5077950

155.-

Platnost do vyprodání zásob, nejdéle však do 2. 5. 2017. Změny cen po 2. 5. 2017 možné. Za chyby a omyly v textu, tiskové chyby a za barevné odchylky u zobrazení neručíme. Vyobrazení produktů může být pouze
uze ilustrativní.
ilustrativní Všechny ceny včetně
vče DPH.

Stejné ceny v e-shopu i na prodejně.

Elektrická sekačka
Comfort 36 E Combi Care

NÁKUP
MIMOŘÁDNÝ
ání zásob
do vyprod

- výkon 1500 W
- 5stupňové nastavení
výšky sečení
- koš 55 l
- plocha do 800 m2
6258808

šíře záb
ěr
36 cm u

3690.Benzínová sekačka 4.66 SP-A

Nový

měsíční katalog
na našich prodejnách
nebo na hornbach.cz/katalogy
Sestava Wien II

Easy Start systém

186 cm

Trampolína

- ø 305 cm, nosnost 150 kg
- ø skákací plochy: 260 cm
- vnitřní bezpečnostní
síť s ocelovou obručí
- zip u vchodu jištěn přezkami
- stabilní nohy ve tvaru U
5492906

186 cm

- 186x186 cm
- půdorys 3,46 m2
- tl. stěny 18 mm
5965849

včetně podlahy
a střešní lepenky

žebřík s protiskluzovou úpravou

9990.-

3990.„Modřín“

Dlažba
zatravňovací

- 26x120x3000 mm
m
- zdravé zarostlé suukyy
- m2=2,78 ks
7901246

- 60x40x8 cm
- přírodní
8906806

Ruku

7790.-

2990.-

Zahradní
domek BPP 02

39.-

šíře záb
ěr
46 cm u

- 47x96cm
- gril.plocha Ø 45cm
- pochromovaný grilovací rošt tl. 5mm
- grilovací rošt s modulovým
roštem - 4x rozdělený
5851627

6490.-

při pal.
odběru
od 40 ks

s pojezdem

TC-Dark Moon

- skládá se
ze 2 lavic a stolu
- z masivního dřeva,
ošetřeno
proti povětrnostním
vlivům
- rozměry stolu: 150 x 70 x 74 cm
- rozměry lavice: 150 x 53 x 90 cm
8302527

ks

- výkon 2,0 kw (2,67 HP)
- výška nastavení 7stupňové, centrální
- sběrný koš 65 l
- sečná plocha do 1400 m2
5946389

nejodolnější středoevropská
jehličnatá dřevina

37.ks

na to:

5170bm

Trvale nejnižší ceny!

Najdeš-li u konkurence identické zboží levněji, nabídneme ti stejnou cenu jako u konkurence, navíc sníženou ještě o 10 %.
Platí také pro reklamní akce, slevy i internetové ceny. Neplatí pro výprodeje. Podrobnosti v našich informačních centrech.

HORNBACH – záruka
nejnižších cen!

ruky:
Příklad fungování naší zá
Běžná cena
konkurence

1390.–

Běžná cena
HORNBACH

Výpočet
cenové záruky

999 - 10%
= 899

Akční cena
konkurence

999.–

1190.–

Nová cena HORNBACH

899.–
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Sex i drogy
Jany Plodkové
Ostrý jako život sám.
Takový bude podle
tvůrců nový seriál
internetové televize
Playtvak.cz Single Lady:
Jízda v Óčku. Herečku
Janu Plodkovou čekalo
natáčení i drsných scén.
ČR | Z tanečního parketu osmé řady StarDance přitančila herečka Jana Plodková
rovnou do vedení hudební televize. V novém seriálu Single Lady: Jízda v Óčku si
totiž střihla hlavní roli ředitelky této populární hudební stanice.
Za seriálem stojí produkční tým Davida
Ondříčka, tedy stejní tvůrci, kteří se před
lety podepsali pod legendární Samotáře
s Jiřím Macháčkem. A stejně jako tehdy,
i dnes má jejich počin ambice šokovat.
A tak bude na pohled křehká až éterická
Jana Plodková alias Sabina před kamerou
sprostě nadávat, šňupat i souložit. Seriál totiž nese podtitul: Ostrý jako život sám.
„Se Sabinou nemám nic společného. Byl
to pro mě takový průzkum neznámých
vod,“ ujišťovala herečka, která je držitelkou
Českého lva za snímek Protektor. Zmiňova-

né erotické momenty si před kamerou „odsloužila“ se svým kolegou hercem a komikem Tomášem Měcháčkem. „S Tomášem
se známe už z Protektora, takže to nebylo
nic až tak děsivého,“ přiznala Plodková.
Právě sympaťák Měcháček se zhostil
role nepříliš úspěšného muzikanta, což mu
podle jeho slov nečinilo žádné problémy.
„Je to takový kretén, takže žádný protiúkol,“ vtipkoval herec, kterého hudební
branže evidentně nadchla. Dokonce si nenechal ujít příležitost rýpnout si do frontmana jedné z nejúspěšnějších českých kapel.
„Je skvělé být muzikant. Dám se na dráhu
písničkáře. Veronika (jedna ze scenáristek
seriálu Veronika Dostálová, pozn. red.) mi
bude psát texty, a já myslím, že by se za ně
nemusel stydět ani Richard Krajčo. To je
taky takový náhodný generátor slov,“ glosoval zvesela herec. Společně s Plodkovou
a Měcháčkem se v Single Lady objeví také
syn Bolka Polívky a Chantal Poulain Vladimír Polívka, který tak doplní milostný trojúhelník. Tajemného taxikáře si zahrál Václav Kopta a v roli asistentky překvapí dcera
swingera Ondřeje Havelky Rozálie. I ona
svou postavu okomentovala rázně. „Je
blbá. Moc jsem to nemusela ani hrát,“ smála se mladičká herečka.
Premiérový díl Single Lady uvede internetová televize Playtvak.cz 24. dubna. Reprízy se stanou součástí nočního programu
TV Óčko.
(vrm)

V pondělí 24. dubna se na internetové televizi Playtvak.cz objeví první velký
seriál z produkce mediálního domu MAFRA. V hlavní roli šéfky hudební televize se představí držitelka Českého lva Jana Plodková.
FOTO | MAFRA

V seriálu si s Janou Plodkovou zahraje i Václav Kopta či Petr Stach a hlavně
Tomáš Měcháček (vpravo), který ztvárňuje postavu neúspěšného muzikanta.

INZERCE

Kristýna 27 4+KK

7 640 Kč
měsíčně v programu
Nulová hotovost

Objednávejte
+420 377 825 782
ZDARMA
katalog 130 domů

www.ekonomicke-stavby.cz
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Janda pro Impuls: Lákal jsem Ringo Starra
ČR | Lídr kapely Olympic Petr Janda se
zjara rozhodně nenudí. Legendární skupina totiž vydává hned několik desek.
„Nakumulovalo se to tak, že vydáváme
během měsíce pět nosičů,“ pochlubil se
zpěvák, který byl hostem pořadu Haló,
tady Impulsovi na Rádiu Impuls.
Olympic letos slaví své 55. výročí,
a to velkým koncertem v pražské O2 areně. „Koncert bude netradiční. Chceme
ho pojmout trochu jako celovečerní
film,“ přiblížil Janda. Chybět nebude

ani řada hostů. Ovšem nikoli z ciziny.
„Nikdo zahraniční tam nebude. Myslím,
že by stejně netáhli, a navíc by za to chtěli šílené peníze,“ vysvětlil Janda, který
přiznal, že na 40. výročí kapely chtěli původně pozvat bubeníka Beatles Ringo
Starra. „Nakonec to ale neklaplo a od té
doby jsme to ani nezkoušeli,“ dodal
rocker, který si na narozeninovém koncertě zazpívá i se svou dcerou Martou.
Kromě muzikantské dráhy se Petr Janda před lety vydal i na tu podnikatelskou.

Na Moravě totiž vlastní rodinný penzion. S manželkou si tak museli poradit,
stejně jako ostatní podnikatelé, s EET.
U Jandů na komplikace nenarazili. „Koupili jsme zkrátka kasu a vůbec to neřešíme. Je to prostě zákon. My tam zase takový kšeft přes zimu nemáme, takže nás to
nijak neomezuje. Manželka se s tím naučila a funguje to naprosto perfektně. Až
jsem sám koukal,“ uvedl Janda, který se
před nedávnem vrátil z Floridy, kde koncertoval pro české krajany.
(vrm)
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Černocká: Slavný
song jsem složila
už jako těhotná

MALOTRAKTOR ZA KULTIVÁTOR

Není nic jednoduššího, než nám ho odevzdat a získat tak DOTACI při nákupu malotraktoru VARI Global v celkové výši 13
500 Kč!
Při vrácení kultivátoru získáte hlavní základ malotraktoru
malotraktoruVARI
VARI
Global, tedy třírychlostní převodovku DSK-317.1/S a čtyřtaktní pohonnou jednotku VARI PJXP200 nebo PJGCV160 včetně
spojky a řídítek za cenu 21 980 Kč nebo 24 580 Kč s DPH!
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VLASTNÍTE KULTIVÁTOR (ROTAČNÍ KYPŘIČ), TŘEBA I NEFUNKČNÍ, JAKÉHOKOLIV VÝROBCE, STÁŘÍ A STAVU A
CHCETE SI POŘÍDIT VARI?

0,- K

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY ŠROTOVNÉ A EKO DOTACE

E
OTAC

Při dokoupení
kypřicích nožů
nebo
tažné nápravy
sestavíte
opravdový
malotraktor.

JEDNOTKA POHONNÁ
PJXP200

JEDNOTKA POHONNÁ
PJGCV160

Obj. číslo: 4227

Obj. číslo: 4227

Obj. číslo: 4224

Cena s DPH:

Cena s DPH:

Cena s DPH:

16 990 Kč

19 590 Kč

AKCE MALOTRAKTOR ZA KULTIVÁTOR:

AKCE MALOTRAKTOR ZA KULTIVÁTOR:

10 990 Kč

13 590 Kč

SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ
DSK-317.1/S

18 490 Kč

AKCE MALOTRAKTOR ZA KULTIVÁTOR:

10 990 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený Kostelec , MELICHAR CZ, Sokolská 29,
T 777 912 300 • Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 • Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589
544 • Česká Třebová, Garden - parts s.r.o, Ústecká 463, T 777 969 603 • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 • Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602
305 127 • Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Mladá Boleslav,
AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 • Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Přelouč,
KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Trutnov, MELICHAR CZ, Polská 186/57, T 777
912 130 • Třemošnice, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, nám. Míru 353, T 601 382 805 • Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301,
605 809 141 • Úpice, MELICHAR CZ, Dr. Teuchmanna 241, T 725 475 580

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

Písničku Koukej, se mnou si píseň
broukej Petra Černocká nahrála
12. dubna 1973. Do dejvického studia
za paní Petrou přišli zástupci vydavatelství Supraphon. Navrhli, aby písničku přihlásila na Bratislavskou lyru.
„Měla jsem z toho ostych, z velkých
hal... Písnička se ale hraje dodnes, což
mě jako autorku těší,“ prozradila Černocká na rádiu Český Impuls AM 981.
Sebekriticky si povzdechla, že dnes už
píše lepší texty. Petra Černocká poodkryla i své nejintimnější soukromí:
„Když jsem tu píseň psala, už jsem tušila, že čekám dítě.“ Díky tomu je prý
písnička Koukej, se mnou si píseň
broukej tak optimistická.
Pošťák zlý má psaní a jde cestou
k vám,
dopis svíráš v dlani, už víš, že jsi
sám,
štěstí tvý se hroutí, je konec všem
hrám,
jsi jak lávka z proutí, jak děravej
prám...
(Hudba, text: Petra Černocká)
Jak vznikla písnička Karla Gotta
Trezor? To prozradí Hudební kalendář příští středu v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia
Impuls vysílá na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách,
AM 981 kHz.
(tom)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 15. dubna 2017

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.00 Kouzelné bylinky 6.25 Polopatě 7.20
O šesti ošklivých princeznách 7.55 Úsměvy
M. Šteindlera 8.30 Columbo 9.45 Gejzír 10.15
Všechnopárty 11.10 Otec Brown III 12.00
Z metropole, Události v regionech plus 12.30
Hobby naší doby 13.00 Zprávy 13.05 Křesadlo
14.00 O líném Honzovi 14.40 Život je krásný
16.20 Rozdělení konta Adventních koncertů
2016 16.40 Sen o krásné panně 18.00 Ferdinandovy zahrady 18.25 Kluci v akci 18.55 Události
za okamžik a počasí 19.00 Události 19.45 BBV

6.05 Jake a piráti ze Země Nezemě (12) 6.35
Spiderman (9) 6.55 Avengers: Sjednocení II
(21) 7.20 Looney Tunes: Úžasná show II (16)
7.50 Tučňáci z Madagaskaru (23) 8.10 Tvoje
tvář má známý hlas III 10.50 Koření 11.45
Volejte Novu 12.20 Rady ptáka Loskutáka
13.35 Výměna manželek III 15.00 Morganovi.
Komedie (USA, 2009). Hrají S. J. Parkerová,
H. Grant, N. Klimasová a další 17.10 Bláznovo
zlato. Akční film (USA, 2008) 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.30 Iron Man (6) 6.55 Ninjago 7.25 Ninjago
7.55 M.A.S.H (146) 8.25 Autosalon 9.30
Autosalon Extra 9.55 Ohnivý kuře II (9) 11.15
Přístav II (15) 12.30 davinci 13.25 Česko
Slovensko má talent 15.10 Láska z pasáže.
Krimidrama (ČR, 1984). Hrají L. Vaculík,
T. Kulíšková, V. Dlouhý, M. Vašut, O. Vetchý
a další 16.50 Vraždy v Midsomeru XIII.
Krimiseriál (VB, 2010) 18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy 19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.40 Krimi 6.05 Noviny 6.45 Krimi

KOMEDIE

FANTASY

KOMEDIE

JURIS REAL, spol. s r.o.

Od roku 1997

BOD ZLOMU
13.
4. | 15:10
Jediným zákonem

Izosan, spol. s r. o.
tel.: 602 405 587, 465 483 187
e-mail: izosan@izosan.cz

www.izosan.cz

je pro ně gravitace

20.00 Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
21.40 Pomozte dětem
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Mladý Montalbano II
Smrt na širém moři. Detektivní
seriál (It., 2015)
0.35 Manéž Bolka Polívky
1.55 Bydlení je hra
2.20 Chalupa je hra
3.00 Pod pokličkou
3.25 Kuchařská pohotovost

20.15 Zloba – Královna černé magie
Fantasy film (USA, 2014).
Hrají A. Jolie, E. Fanningová,
S. Copley, B. Thwaites a další
22.05 Americký sniper
Akční film (USA, 2014). Hrají
B. Cooper, S. Millerová a další
0.35 Kdo je Clark Rockefeller?
Životopisné drama (USA, 2010)
2.15 Kriminálka Miami V (3)
2.55 Prásk!
3.45 Kolotoč
4.10 Výměna manželek III

ihned vykoupí či zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu, chaty, pozemku.
Vyřešíme právní vady, dluhy, exekuce
i privatizaci. Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info
20.15 Jak básníci čekají na zázrak
Romantická komedie (ČR, 2016).
Hrají P. Kříž, D. Matásek,
L. Rybová a další. Režie D. Klein
22.45 Rychle a zběsile 5
Akční film (USA, 2011). Hrají
V. Diesel, P. Walker, D. Johnson
1.25 Ďábelský dům
Horor (USA, 2015). Hrají
M. Dungeyová, J. Egender a další
3.15 Vraždy v Midsomeru XIII
Guillaumův meč. Krimiseriál
(VB, 2010)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.10 Poručík Backstrom (3) 8.10 Poslední loď (5)
9.05 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (9) 10.10
Applikace 10.45 Re-play 11.20 FREEzone 11.50
Pevnost Boyard III (11, 12) 13.55 Simpsonovi VI (4-7)
15.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (3, 4)
17.55 Simpsonovi VI (8) 18.30 Simpsonovi VI (9)
18.55 Simpsonovi VI (10) 19.30 Simpsonovi VI (11)
20.00 Doba ledová 2 – Obleva 22.05 Centurion
0.05 Re-play 0.40 Applikace

5.25 Scoobyho dobrodružství: Tajemná mapa 6.05
Sophia Grace a Rosie: Královské dobrodružství 7.25
Nefňukej, veverko 8.45 Šmankote, babičko, čaruj!
10.25 Mrtvý bod II (4, 5) 12.05 Zorro: Tajemná tvář
14.35 Spider-Man 16.50 Veverka a kouzelná mušle,
pohádka (ČR, 1988) 18.10 Inkoustové srdce, dobrodružný film (N/VB/USA, 2008) 20.00 Dívka,
drama (USA, 2012) 21.55 Labyrint lží, akční film
(USA, 2008) 0.20 Země krvavého slunce

6.45 Zpravodajství FTV Prima 7.55 Ninjago 8.20
Iron Man (6) 8.50 To je vražda, napsala XII (17) 9.50
Doktor z hor: Nové příběhy IV (9) 10.50 Karolína,
domácí kuchařka 11.30 To je vražda, napsala XII (18)
12.30 Doktor z hor: Nové příběhy IV (10) 13.30 Ben
Hur 17.50 Karolína, domácí kuchařka 18.25 Pekelná
kuchyně XII (19) 19.20 Teď vaří šéf! 20.15 Dívka
s perlou, romantický film (VB, 2003) 22.20 Krycí
jméno Donnie Brasco, thriller (USA, 1997)

SÉRUM PRAVDY

NEDĚLE 5.05 Soudní síň 5.50 Krimi 6.15

INZERCE

Společná realitní a advokátní kancelář

7.15 Noviny 8.00 Soudní síň 9.00 Soudní síň 10.00
Klaun (27, 28) 11.50 Druhý dech (4) 13.20 Panelák
XVI (5, 6) 14.30 Rodinné záležitosti, seriál (SR,
2013) 15.40 Soudní síň 16.35 Soudní síň – cz 17.30
V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Pan Tau, film (ČR/SR/N, 1988) 22.10 Dědictví 23.25
Panelák XVI (5, 6) 0.40 Dědictví

Noviny 6.55 Krimi 7.25 Noviny 8.15 Soudní síň – cz
9.00 Soudní síň 10.00 Nalezené štěstí 12.00
Synové a dcery Jakuba Skláře (2) 13.00 Mladé víno
15.00 2001: Vesmírná prda 17.00 Na chalupě 18.00
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 21.45 Bratranci v akci, komedie
(Šp., 2011) 23.50 Inkognito 0.55 Krimi

PONDĚLÍ 6.35 Krimi 7.00 Noviny 7.50 Krimi
8.20 Noviny 9.05 Extrémní případy 10.15 Pětka
s hvězdičkou 11.45 Chobotnice z II. patra 13.45 Třetí
skoba pro Kocoura 15.20 Duch psa, komedie (USA,
2003) 17.05 Kouzelníci 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Mladé víno 22.20 Nalezené štěstí, rodinný
film (Rak./N, 2006) 0.05 Extrémní případy
ÚTERÝ 10.30 Dr. Stefan Frank (78) 11.20 Klenot

TV 12.25 Moje máma vaří lépe než tvoje 13.25 Pod
povrchem (44) 14.25 Poldové v akci 15.20 Soudní
síň 16.20 Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan Frank (78)
18.00 Moje máma vaří lépe než tvoje 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Česko Slovensko má talent
22.00 Tenkrát na západě 23.45 Pod povrchem (44)

STŘEDA 9.30 Soudní síň 10.25 Dr. Stefan Frank

(79) 11.20 Klenot TV 12.20 Moje máma vaří lépe než
tvoje 13.20 Pod povrchem (45) 14.20 Poldové v akci
15.15 Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan
Frank (79) 18.00 Moje máma vaří lépe než tvoje
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Druhý dech (5)
21.40 Panelák XVI (7, 8) 23.00 Rodinné záležitosti

ČTVRTEK 10.25 Dr. Stefan Frank (80) 11.15

Klenot TV 12.20 Moje máma vaří lépe než tvoje 13.20
Pod povrchem (46) 14.20 Poldové v akci 15.15 Soudní
síň 16.15 Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan Frank (80)
18.00 Moje máma vaří lépe než tvoje 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře (3)
21.30 Klaun (29, 30) 23.30 Pod povrchem (46)

PÁTEK 9.25 Soudní síň 10.25 Dr. Stefan Frank

(81) 11.15 Klenot TV 12.20 Moje máma vaří lépe než
tvoje 13.20 Pod povrchem (47) 14.20 Poldové v akci
15.15 Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan
Frank (81) 18.00 Moje máma vaří lépe než tvoje
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Píseň hor 22.15
Česko Slovensko má talent 0.00 Pod povrchem (47)
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neděle 16. dubna 2017
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.40 Pozdní
léto. Psychologické drama (ČR, 1974)
8.15 Úsměvy Stelly Zázvorkové 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Život na zámku 11.55 Kouzelník ještě
nepřišel

13.00 O nejchytřejší princezně
Pohádka (ČR, 1987)
14.20 Jaké vlasy má Zlatovláska
Pohádka (ČR, 1992)
14.55 Babička (1/2)
Rodinné drama (ČR, 1971)
16.20 Neobyčejné životy
17.15 Zítra to roztočíme, drahoušku...!
Komedie (ČR, 1976)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 GEN – Galerie elity národa
20.15 Rodinný film
Drama (ČR, 2015)
21.50 Andělé všedního dne
Drama (ČR, 2014)
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
23.25 Místo činu – Schimanski
0.55 Manéž Bolka Polívky

NOVA
6.05
6.15
6.40
7.05
7.30
7.55
8.20
9.20
10.20
11.15
12.25
14.10
15.55
17.35
19.30
20.15
22.55
1.05
2.30

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě (13)
Spiderman (10)
Avengers: Sjednocení II (22)
Looney Tunes: Úžasná show II (17)
Tučňáci z Madagaskaru (24)
Víkend
Robinsonův ostrov
Robinsonův ostrov
Z pekla štěstí (3)
Bláznivá školka
Komedie (USA, 2003)
Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach
Komedie (USA, 1988)
Pátek není svátek
Komedie (ČR, 1979)
Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas III
Policajt ze San Franciska
Akční komedie (USA, 1997)
Policejní akademie 5: Nasazení:
Miami Beach
Komedie (USA, 1988)
Volejte Novu

Prima
6.45
7.15
8.10
9.15
9.45
10.55
11.45
12.40
13.20
13.45
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.20
23.35
1.40
2.50

Iron Man (7)
Ninjago
M.A.S.H (147, 148)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře II (10)
Katastr lží. Seriál (ČR, 2017)
Jak se staví sen
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Dívka s perlou
Romantický film (VB, 2003)
Vraždy v Midsomeru XIII
Krvavé sedlo. Krimiseriál
(VB, 2010)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Mordparta II (2)
Lom. Krimiseriál (ČR, 2017)
Očima Josefa Klímy
Show Jana Krause
Don’t Stop
Drama (ČR, 2012)
Tři mušketýři II (5)
Prima ZOOM Svět

Nova Cinema
5.15 Baterie nejsou v ceně 7.05 Veverka a kouzelná
mušle 8.20 Zathura: Vesmírné dobrodružství 10.05
Co je Vám, doktore? 12.05 Spider-Man 14.20 Princ
Modřej a víla Lupinka 15.30 Lovci zločinců III (2, 3)
17.20 Zloba – Královna černé magie 19.15 O medvědu Ondřejovi 20.00 Poznáš, až to přijde? 22.20
Labyrint mysli 0.15 Americký sniper

Prima cool
6.50 Applikace 7.25 Re-play 7.55 FREEzone 8.30
Poručík Backstrom (4) 9.25 Poslední loď (6) 10.25
Top Gear: Patagonský speciál (1) 11.50 Pevnost
Boyard III (13, 14) 13.55 Simpsonovi VI (8-11) 15.55
Doba ledová 2 – Obleva 17.55 Simpsonovi VI (12-15)
20.00 Zrození planety opic 22.15 Satan přichází
(10) 23.10 Těžká dřina 23.45 Autosalon 0.50 Satan
přichází (10)

Prima Max
10.55 To je vražda, napsala XII (18) 11.55 Doktor
z hor: Nové příběhy IV (10) 12.55 Karolína, domácí
kuchařka 13.30 To je vražda, napsala XII (19) 14.30
Doktor z hor: Nové příběhy IV (11) 15.30 Jak básníci čekají na zázrak 17.55 Karolína, domácí kuchařka
18.30 Pekelná kuchyně XII (20) 19.30 Vychytávky
Ládi Hrušky 20.15 Drahoušek k zakousnutí 22.25
Rychle a zběsile 5, akční film (USA, 2011)

pondělí 17. dubna 2017
NOVA

ČT1
6.00

Čertova nevěsta. Pohádka (ČR, 1975)
7.15 Život je krásný. Veselohra (ČR,
1940) 8.55 Zítra to roztočíme,
drahoušku...! Komedie (ČR, 1976)
10.30 Boháč a chudák. Pohádka (ČR,
2005) 11.45 O podezíravém králi.
Pohádka (ČR, 1989)

13.10 Koloběžka První
Pohádka (ČR, 1984)
14.25 Babička (2/2)
Rodinné drama (ČR, 1971)
15.45 Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
17.25 Co je doma, to se počítá,
pánové...
Komedie (ČR, 1980)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Labyrint II (6/7)
20.55 Želary
Drama (ČR, 2003)
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
23.20 Kriminalista
0.20 Mister Jazz
1.20 Z metropole, Události v regionech plus
1.50 Kalendárium

7.20
8.30
10.00
11.50
13.40
15.05
17.35
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.25
0.20
2.30
4.20

O zpívajícím stromku
Pohádka (N, 2016)
Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
O zatoulané princezně
Komedie (ČR, 1988)
S čerty nejsou žerty
Pohádka (ČR, 1984)
Anděl na horách
Komedie (ČR, 1955)
Legenda o Zorrovi
Dobrodružný film (USA, 2005)
Co na to Češi
Ulice (3231)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (6)
Mrtvý v řece. Krimiseriál
(ČR, 2013)
Robinsonův ostrov
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
II (14)
Vražedná čísla II (9)
Americký sniper
Akční film (USA, 2014)
Anděl na horách
Komedie (ČR, 1955)
Co na to Češi

Prima
6.55
7.25
7.55
8.20
10.10
11.50
13.50
15.35
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.40
1.35
3.10

Iron Man (8)
Ninjago
Ninjago
Stvoření světa
Dívka v modrém
Filmová komedie (ČR, 1939)
Pravá blondýnka 2
Komedie (USA, 2003)
Poslušně hlásím
Komedie (ČR, 1957)
Honza málem králem
Pohádka (ČR, 1976)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (9)
Bíba. Seriál (ČR, 2017)
Jste to, co jíte
Castle na zabití IV (18)
Smrt tanečnice. Krimiseriál
(USA, 2012)
Pravá blondýnka 2
Komedie (USA, 2003)
Poslušně hlásím
Komedie (ČR, 1957)
Dívka v modrém

Nova Cinema
6.25 Zathura: Vesmírné dobrodružství 8.10
Inkoustové srdce 9.55 Zloba – Královna černé
magie 12.10 Poznáš, až to přijde? 14.45 Ukradená
vzducholoď 16.10 Bláznivá školka 17.50 Bláznovo
zlato, akční film (USA, 2008) 20.00 Spy Game,
akční thriller (USA, 2001) 22.30 Cela, horor (USA,
2000) 0.35 Labyrint mysli

Prima cool
9.25 Futurama (7) 9.55 Hvězdná brána V (11) 10.50
Bylo nebylo III (8) 11.50 To nejlepší z Top Gearu: Top
41 (9) 12.55 Simpsonovi VI (12-15) 14.50 Applikace
15.25 Re-play 15.55 Futurama (8) 16.25 Hvězdná
brána V (12) 17.25 Kdo přežije: Caramoan (15) 18.15
Simpsonovi VI (16-19) 20.15 Grimm V (20) 21.20
Teorie velkého třesku IV (4, 5) 22.15 Městečko
Fortitude (2) 23.20 Helix II (11) 0.15 Grimm V (20)

Prima Max
10.55 To je vražda, napsala XII (19) 11.55 Doktor
z hor: Nové příběhy IV (11) 12.55 Karolína, domácí
kuchařka 13.30 To je vražda, napsala XII (20) 14.30
Doktor z hor: Nové příběhy IV (12) 15.25 Zrození
planety opic 17.40 Karolína, domácí kuchařka
18.20 Pekelná kuchyně XIII (1) 19.15 Vítejte doma! II
(17) 20.15 Francouzský polibek 22.40 Tajemství
rodiny Stokerů 0.45 Drahoušek k zakousnutí

úterý 18. dubna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown III 9.45
Pošta pro tebe 10.45 Silvestrovský
koktejl 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 V
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
21.00 Hercule Poirot XI
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Motiv III
23.20 Kriminalista
0.20 AZ-kvíz
0.45 Bolkoviny
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 Banánové rybičky
2.25 Dobré ráno

5.55
8.25
8.45
10.35
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
22.35
23.30
0.20
1.10
1.55
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3229, 3230)
Policie Modrava (6)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (6)
Ordinace v růžové zahradě (135)
Odložené případy II (23)
Odložené případy III (1)
Kriminálka Miami V (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3232)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (729)
Víkend
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
II (15)
Vražedná čísla II (10)
Odložené případy II (23)
Odložené případy III (1)
Dva a půl chlapa II (6)
Robinsonův ostrov

Prima
6.20
6.50
7.30
8.25
10.15
12.10
12.20
13.25
14.25
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.25
0.15
2.15
3.00
3.50

Iron Man (9)
Ninjago
M.A.S.H (149)
Stvoření světa
Rosamunde Pilcherová: Vítr
naděje
Romantický příběh (N, 1996)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (3)
Komisař Rex (2)
Komisař Rex (3)
Policie Hamburk II (13)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (11)
TOP STAR magazín
Castle na zabití IV (19)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Vítr
naděje
Komisař Rex (2)
Komisař Rex (3)
Policie Hamburk II (13)

Nova Cinema
5.10 Máma mezi Marťany 6.40 Bláznivá školka 8.15
Poznáš, až to přijde? 10.25 Ukradená vzducholoď
12.15 Bláznovo zlato 14.40 Policejní akademie 5:
Nasazení: Miami Beach 16.25 Morganovi 18.15
Pátek není svátek 20.00 Annapolis 21.55 Netopýři,
thriller (USA, 1999) 23.40 Policajt ze San Franciska,
akční komedie (USA, 1997)

Prima cool
10.15 Bylo nebylo III (9) 11.10 Top Gear: Patagonský
speciál (1) 12.25 Simpsonovi VI (16-19) 14.25 Teorie
velkého třesku IV (4, 5) 15.20 Futurama (9) 15.50
Hvězdná brána V (13) 16.50 Kdo přežije: Krev není
voda (1) 18.15 Simpsonovi VI (20-23) 20.15 Moto
cestou necestou 21.20 Teorie velkého třesku IV
(6, 7) 22.20 davinci 23.10 Cesty k úspěchu 23.20
Hannibal II (8) 0.15 Helix II (11)

Prima Max
9.55 Pekelná kuchyně XIII (1) 10.50 To je vražda,
napsala XII (20) 11.50 Doktor z hor: Nové příběhy IV
(12) 12.50 Karolína, domácí kuchařka 13.20 To je vražda, napsala XII (21) 14.20 Doktor z hor: Nové příběhy
IV (13) 15.20 Francouzský polibek 17.40 Karolína,
domácí kuchařka 18.20 Pekelná kuchyně XIII (2) 19.15
Vítejte doma! II (18) 20.15 (J)elita ze střídačky 22.10
Pot a krev 0.50 Tajemství rodiny Stokerů

středa 19. dubna 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 9.50 Po
stopách hvězd 10.15 Co je doma, to
se počítá, pánové... Komedie (ČR,
1980) 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 V
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
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
23.55 Motiv III
0.40 AZ-kvíz
1.05 Máte slovo s M. Jílkovou
2.10 Pod pokličkou
2.30 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.25
8.40
10.30
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
21.35
22.40
23.35
0.25
1.55
2.35
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3231, 3232)
Ordinace v růžové zahradě 2 (729)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (7)
Ordinace v růžové zahradě (136)
Odložené případy III (2)
Odložené případy III (3)
Kriminálka Miami V (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3233)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Robinsonův ostrov
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
II (16)
Vražedná čísla II (11)
Odložené případy III (2, 3)
Kriminálka Miami V (4)
Dva a půl chlapa II (7)
Co na to Češi

6.15
6.45
7.55
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.45
23.45
0.35
2.30
4.05

Prima

Nova Cinema

Iron Man (10)
Ninjago
M.A.S.H (150, 151)
Jake a Tlusťoch IV (3)
Rosamunde Pilcherová: Návrat
do ráje
Romantický příběh (VB/N, 1998)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (4)
Komisař Rex (4)
Komisař Rex (5)
Policie Hamburk II (14)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (10)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Castle na zabití IV (20)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Návrat
do ráje
Komisař Rex (4, 5)
Policie Hamburk II (14)

5.15 O zpívajícím stromku 6.10 Kdo je Clark
Rockefeller? 7.45 Odložené případy II (23) 8.40
Odložené případy III (1, 2) 10.20 Lovci zločinců III
(3) 11.10 Annapolis 13.35 Morganovi 15.50 Legenda
o Zorrovi 18.10 O zatoulané princezně 20.00
Varieté, muzikál (USA, 2010) 22.20 Výlet s mámou,
komedie (USA, 2012) 0.15 Netopýři

Prima cool
9.55 Hvězdná brána V (13) 10.55 Bylo nebylo III
(10) 11.55 Moto cestou necestou 12.55 Simpsonovi
VI (20-23) 14.55 Teorie velkého třesku IV (6, 7)
15.50 Futurama (10) 16.20 Hvězdná brána V (14)
17.20 Kdo přežije: Krev není voda (2) 18.15
Simpsonovi VI (24, 25) 19.15 Simpsonovi VII (1, 2)
20.15 Extant (6) 21.20 Teorie velkého třesku IV (8, 9)
22.15 Partička 23.10 Hannibal II (9) 0.05 Partička

Prima Max
10.20 Pekelná kuchyně XIII (2) 11.15 To je vražda,
napsala XII (21) 12.15 Doktor z hor: Nové příběhy IV
(13) 13.15 Karolína, domácí kuchařka 13.50 To je
vražda, napsala XII (22) 14.50 Doktor z hor: Nové
příběhy IV (14) 15.50 Honza málem králem 17.40
Karolína, domácí kuchařka 18.20 Pekelná kuchyně
XIII (3) 19.15 Vítejte doma! II (19) 20.15 Jak ulovit Dr.
Lewise, komedie (Kan., 2013) 22.40 Karate Kid

čtvrtek 20. dubna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 9.50 Růžová
sobota. TV inscenace (ČR, 1974)
10.25 Robinsonka. Drama (ČR, 1974)
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 V
14.45 Televarieté
16.25 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 Škodná
Krimifilm (ČR, 2006)
21.40 Máte slovo s M. Jílkovou
22.35 Gejzír
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Taggart
1.20 AZ-kvíz
1.50 Toulavá kamera
2.20 Dobré ráno
4.50 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.45
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
21.35
22.10
0.00
1.25
2.05
2.30
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3233)
Výměna manželek
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (8)
Ordinace v růžové zahradě (137)
Odložené případy III (4, 5)
Kriminálka Miami V (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3234)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (730)
Prásk!
Sniper 2
Akční film (USA, 2002)
Odložené případy III (4, 5)
Kriminálka Miami V (5)
Dva a půl chlapa II (8)
Robinsonův ostrov
Co na to Češi

Prima
6.10
6.40
7.50
8.45
9.15
10.20
12.10
12.20
13.20
14.25
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.20
0.10
2.05
3.45

Iron Man (11)
Ninjago
M.A.S.H (151)
M.A.S.H (152)
Jake a Tlusťoch IV (4)
Rosamunde Pilcherová: Růže
v bouři
Romantický příběh (N, 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (5)
Komisař Rex (6)
Komisař Rex (7)
Policie Hamburk II (15)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (12)
davinci
Castle na zabití IV (21)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Růže
v bouři
Komisař Rex (6, 7)
Policie Hamburk II (15)

Nova Cinema
5.45 Nová cestománie 6.10 Princ Modřej a víla
Lupinka 7.15 Annapolis 9.05 Odložené případy III
(2, 3) 10.45 Vůbec nic společného 13.20 Takový je
byznys 15.40 Varieté 17.50 Cesta za vítězstvím
20.00 Mrtvý bod II (6, 7) 21.50 Divoká posedlost,
krimifilm (USA, 2004) 23.35 Legenda o Zorrovi,
dobrodružný film (USA, 2005)

Prima cool
9.55 Hvězdná brána V (14) 10.55 Bylo nebylo III (11)
11.55 Extant (6) 12.55 Simpsonovi VI (24, 25) 13.55
Simpsonovi VII (1, 2) 14.55 Teorie velkého třesku IV
(8, 9) 15.50 Futurama (11) 16.20 Hvězdná brána
V (15) 17.20 Kdo přežije: Krev není voda (3) 18.15
Simpsonovi VII (3-6) 20.15 Autosalon 21.20 Teorie
velkého třesku IV (10, 11) 22.15 Čas pomsty 0.20
Poslední chlap na Zemi (2) 0.50 Ospalá díra II (9)

Prima Max
9.55 Pekelná kuchyně XIII (3) 10.50 To je vražda,
napsala XII (22) 11.50 Doktor z hor: Nové příběhy IV
(14) 12.50 Karolína, domácí kuchařka 13.25
Spravedlnost v krvi IV (1) 14.20 Doktor z hor: Nové
příběhy IV (15) 15.20 Jak ulovit dr. Lewise 17.40
Karolína, domácí kuchařka 18.20 Pekelná kuchyně
XIII (4) 19.15 Vítejte doma! II (20) 20.15 Jak svět přichází o básníky 22.10 Patrola 0.25 Karate Kid

pátek 21. dubna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 9.50 Pošta
pro tebe 10.50 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 V
15.25 Dveře
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1981)
16.05 Cestománie
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 Královský slib
Pohádka (ČR, 2001)
21.35 13. komnata Vidy Skalské
Neuwirthové
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.55 Silvestrovský koktejl
23.50 Případy detektiva Murdocha IX
0.35 AZ-kvíz
1.00 Objektiv

5.55
8.25
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.10
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.10
0.55
2.20
3.05
3.30
4.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3234)
Ordinace v růžové zahradě 2 (730)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (9)
Ordinace v růžové zahradě (138)
Odložené případy III (6, 7)
Kriminálka Miami V (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3235)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Šifra mistra Leonarda
Thriller (USA, 2006)
Glimmer Man
Thriller (USA, 1996)
Odložené případy III (6, 7)
Kriminálka Miami V (6)
Dva a půl chlapa II (9)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě (138)

Prima
6.05
6.35
7.45
8.40
9.10
10.15
12.05
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
23.45
1.45
2.35
4.35

Iron Man (12)
Ninjago
M.A.S.H (152)
M.A.S.H (153)
Jake a Tlusťoch IV (5)
Rosamunde Pilcherová: Hudba
v srdcích
Romantický film (N, 1998)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (6)
Komisař Rex (8)
Komisař Rex (9)
Policie Hamburk II (16)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (16)
Česko Slovensko má talent
Moje letní prázdniny
Akční film (USA, 2012)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Hudba
v srdcích
Komisař Rex (8)

Nova Cinema
6.25 Cesta za vítězstvím 8.15 Odložené případy III
(4, 5) 10.00 Muž z Arizony, western (USA, 1957)
11.50 Varieté, muzikál (USA, 2010) 14.20 Blázniví
fandové, komedie (USA, 1996) 16.05 Mrtvý bod II
(6, 7) 17.50 Vojín Benjaminová, komedie (USA,
1980) 20.00 Spider-Man 2, akční film (USA, 2004)
22.25 Blade 2, horor (USA/N, 2002) 0.40 Sniper 2

Prima cool
9.25 Futurama (11) 9.55 Hvězdná brána V (15)
10.50 Bylo nebylo III (12) 11.50 Autosalon 12.55
Simpsonovi VII (3-6) 14.55 Teorie velkého třesku IV
(10, 11) 15.50 Futurama (12) 16.20 Hvězdná brána
V (16) 17.20 Kdo přežije: Krev není voda (4) 18.15
Simpsonovi VII (7-10) 20.15 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VI (5, 6) 22.10 Varan vs. kobra 0.05
Poslední chlap na Zemi (3) 0.35 Ospalá díra II (10)

Prima Max
9.55 Iron Man (12) 10.25 Pekelná kuchyně XIII (4)
11.20 Spravedlnost v krvi IV (1) 12.15 Doktor z hor:
Nové příběhy IV (15) 13.15 Karolína, domácí kuchařka 13.50 Spravedlnost v krvi IV (2) 14.45 Doktor
z hor: Nové příběhy V (1) 15.45 Zítra to roztočíme,
sousede! 17.40 Karolína, domácí kuchařka 18.20
Pekelná kuchyně XIII (5) 19.15 Vítejte doma! II (21)
20.15 Sicilský klan 22.45 Čas pomsty 0.50 Patrola
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Elena Czigle (16)

Studentka střední školy bydlí v bytě s mámou a jejím přítelem.
Má dvě sestry – jedna
je starší o dvacet let,
druhá naopak o devět
let mladší. Pokud by
vyhrála, pořídila by si nový telefon.
Vaří ráda a často, hlavně polévky, rizota a ryby. Má ráda zeleninu, ryby a koprovou omáčku. Nesnáší maso, hlavně
hovězí, houby, aromatické sýry. Těší se
na zábavu i stres a životní zkoušku.

Úterý: Čeněk Šmiták (26)

Dělá obchodního zástupce, dříve působil
jako finanční poradce
a obchodní zástupce u
švédské firmy, kde pobýval. Je zadaný, žije
s přítelkyní. Věří si,
hlavním motivem jeho účasti v pořadu
je finanční výhra. Má rád skoro vše,
dává přednost kvalitním surovinám, nejradši má hovězí steak. Nesnáší banány.

Středa: Eva Řebíčková (64)

Dnes již v důchodu.
Pracovala jako projektantka, investorka a referentka na Magistrátu
hlavního města Prahy.
Je vdaná a má dva dospělé syny. Je pyšnou
babičkou dvou vnoučat. Žije v historickém centru Prahy. Je zvědavá, jak zvládne vaření před kamerami na vlastní
kůži. Pokud by vyhrála, peníze by utratila za společnou rodinnou dovolenou.
Není vybíravá, ale má ráda esteticky
upravené jídlo. Nesnáší mléčnou polévku a rýžový nákyp.

Česká republika

Fotografie ze Sýrie, pak
luxusní vila plná zbraní
V pořadu Prostřeno! se sejde pražská parta, která má hodně mlsné jazýčky
ČR | Soupeřům v Praze vydrží dobrá nálada po celý týden. V pořadu Prostřeno!
nebude chybět ani módní policie. Uvidíme pár zajímavých bytů a jeden palác.
Jako první se k plotně postaví studentka Elena. Hosty překvapí informací, že
nejí maso – přesto podává rybu. Je to losos s řeřichovým krémem a gratinovanými bramborami Dauphinoise. Výborný,
soupeři jsou během pondělního „oťukávacího“ večera potěšeni.
Čeňka považují soutěžící za silného
hráče. Jeho velké ambice se ale v úterý
u plotny rozplynou. I on je zklamaný,
protože podle hesla „co se může pokazit, to se pokazí“, se mu večer bortí pod
rukama. Nejlépe dopadnou telecí líčka
na paprice, domácí tagliatelle ale zůstanou prý až moc na skus a obtížně konzumovatelné, přitom dají tolik práce.
Paní Eva je docela číslo, ráda se baví
a do všeho jde po hlavě. Dokonce se s
hosty chce podělit o diapozitivy ze svého působení v Sýrii. Živelná Eva zvědavcům povypráví, proč má doma fotku
s osobním věnováním od Karla Gotta.

Pátek: Iveta Svoboda (30)

Žije v luxusní vile v
Úvalech u Prahy. Vystudovala ekonomii.
Nyní je na mateřské
dovolené. Její o sedmnáct let starší manžel
je v invalidním důchodu jakožto válečný veterán. Pokud by
vyhrála, peníze by investovala do rodinné dovolené. Miluje foie-gras a cibulačku podle Pohlreichova receptu.

Mladší hosty pak u stolu zaskočí svým
retro menu, kde nechybí klasika – jako
hlavní chod dostanou kuře s broskví
a hedvábnou kaší. Zeleninová polévka s
krupicovými nočky mnohým připomene prázdniny u babičky.
Alice je možná budoucí módní návrhářka. Ve čtvrtek jí při vaření vypadávají pojistky, chvíli propadne panice. I

když se večer nepovede podle jejích
představ, jako hostitelka je spokojená.
U Ivety v komfortní vile s velkým pozemkem a spoustou zbraní uvnitř si hosté připadají skoro jako v panském sídle.
Jak to ale v Praze dopadne? Kdo si odnese 60 000 korun? Sledujte premiérové Prostřeno! od pondělí do pátku
v 17.35 na Primě.
(dub)

NETRADIČNÍ RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY
Ostrá pikantní turecká polévka
z červené čočky

Čtvrtek: Alice Kršíková (22)

Pracovala jako švadlena, prodavačka oděvů,
masérka, manažerka
malého kosmetického
salonu a nyní si zakládá vlastní oděvní značku, což jí zabírá většinu času. Má přítele, za svou rodinou dojíždí do České Lípy. V Praze žije v hezkém bytě. Pokud by se zadařilo, vyhrané peníze by investovala do svého podnikání. Má ráda italskou, také vietnamskou kuchyni a saláty. Nesnáší vnitřnosti a některé sýry.

Iveta (vzadu vlevo) nakonec nepozve své hosty do vyhřívaného bazénu.
Jsou rádi, že dala přednost kulečníku.
FOTO | FTV PRIMA

Ingredience: 2 rajčata, 2 lžíce olivového oleje, 1 cibule nahrubo nakrájená,
2 stroužky česneku na plátky, 1 chilli paprička, 1 lžíce rajského protlaku, 125 g
červené čočky, 1 lžíce hladké mouky
nebo hotové jíšky, 1 l vody, 250 ml mléka či smetany, 4 ředkvičky na plátky,
sůl, pepř. Postup: Rajčata nařízneme
do kříže, spaříme ve vroucí vodě a oloupeme. Vyjmeme dužinu a zbylou část
nakrájíme nadrobno. V hrnci rozehřejeme olivový olej, vsypeme cibuli a opékáme ji dvě minuty, přidáme česnek,
chilli papričku, orestujeme, vmícháme
protlak, čočku, rajčatovou dužninu a nakonec mouku. Zalijeme vodou, osolíme, opepříme, vaříme asi 15 minut, až

čočka změkne. Zlehka rozmixujeme,
přilijeme mléko a necháme přejít varem. Do talířů nalijeme polévku, ozdobíme plátky ředkvičky a pokrájenými rajčaty, zakápneme olivovým olejem.
Losos s řeřichovým krémem a gratinovanými bramborami Dauphinoise
Ingredience – losos: 300 g créme
fraiche nebo zakysané smetany, 2 lžíce
na kousky nastříhaného čerstvého kopru, 1 lžíce másla, 1 lžíce slunečnicového oleje, 5 filetů z lososa (zhruba po
200 g), 1 nakrájený stroužek česneku,
100 ml suchého bílého vína, 1 nakrájený svazek řeřichy, sůl, pepř. Gratinované brambory: 1,5 kg brambor, máslo,
česnek, sušená šalvěj, 250 ml 12 % smetany, 50 ml silného vývaru, sůl, pepř.
Postup: Créme fraiche dáme do rendlíku a zahříváme téměř k varu, do smetany vmícháme kopr. Na hluboké pánvi
rozehřejeme máslo a slunečnicový olej,
přidáme maso z lososa a opékáme je na
středně silném ohni asi pět minut z každé strany. Maso přeneseme na talíř, přikryjeme a udržujeme teplé. Do šťávy na
pánvi dáme česnek a opékáme ho za stálého míchání asi minutu. Přilejeme bílé
víno, přivedeme ho k varu a odpaříme.
Potom do šťávy na pánvi vmícháme créme fraiche s koprem a směs povaříme
2 až 3 minuty do zhoustnutí. Vmícháme

řeřichu a krátce ji povaříme. Krém
podle chuti osolíme a opepříme. Lososa
rozdělíme na nahřáté talíře, přelijeme řeřichovým krémem a ihned podáváme.
Gratinované brambory: Brambory
oškrábeme a nakrájíme na milimetrové
plátky. Předehřejeme troubu na
180 stupňů. Brambory vrstvíme do máslem vymaštěné a česnekem vytřené zapékací nádoby. Každou vrstvu osolíme
a okořeníme sušenou šalvějí, čerstvě
namletým pepřem, vše zalijeme smetanou a silným vývarem. Brambory zakryjeme pečicím papírem a zatížíme (třeba
poklicí) tak, aby vrstvy brambor k sobě
co nejlépe přilnuly. Pečeme asi hodinu
a čtvrt; pak sejmeme papír a ještě čtvrt
hodiny dopečeme dozlatova.

HUDEBNÍ IMPULSY

Hvězdy přejí Sebastianovi
Mladý písničkář
Sebastian je
osvěžením
české scény.
Vydá první
album.

FOTO | HERMINAPRESS

JOSEF VLČEK

K

do je nejnadějnějším mladým talentem české pop music? Kdyby
se mělo soudit podle hlasování
v odpoledním pořadu Rádia Impuls Fanda a jeho banda, určitě by to byl písničkář Sebastian. Už při prvním přehrání
jeho nové skladby Hvězdy se ve
studiu strhla sprška nadšených
mailů hlavně od dívčího
publika. Romantická
balada, která avizuje vydání Sebas-

tianova
CD debutu, si
okamžitě našla příznivce.
Sebastian, celým jménem Sebastián Navrátil, pochází z Liberce.
Města, které se v posledních letech
stalo velkou líhní talentů nejmladší
generace českého popu. V sedmnác-

ti začal zpívat v první kapele a o rok později napsal svou první písničku. Zpočátku psal skladby s anglickými texty, ale
brzy pochopil, že je to nošení dříví do
lesa a zkusil zpívat česky. Před dvěma
roky umístil na YouTube klip s písní
Toulavá. Stal se z ní velký internetový
hit, který má dnes na kontě na české poměry neuvěřitelných dvacet milionů
zhlédnutí. Letos na konci března mu vyšlo první album Hvězdy a podle očekávání se ihned dostalo do první desítky
nejprodávanějších desek v Česku.
Sebastianovými vzory jsou skupiny
Kryštof a Nebe a je obdivovatelem
americké kapely OneRepublic. Už to
vypovídá o tom, co hraje. Jeho stylová
směs romantického folku a popu patří
do světa skryté vzpoury proti elektronickým klipům, které v uplynulých letech
zaneřádily hudební svět.
V těchto dnech finišuje Sebastianovo
celorepublikové turné Hvězdy Tour, po
němž bude následovat série vystoupení
na festivalech. Ta vyvrcholí v jeho výchozí stanici, v Liberci, na festivalu Benátská s Impulsem.

ČESKÁ MUZIKA
Spirituál kvintet oslavuje
Nejstarší česká folková kapela Spirituál
kvintet existuje přes 50 let. Hráli a zpívali v ní třeba Karel Zich, bratři Nedvědovi
či Irena Budweiserová. 18. dubna její
frontman Jiří Tichota oslaví neuvěřitelnou osmdesátku. Na 27. května si nadělil
koncert Spirituál kvintetu v hale na pražském Výstavišti. Gratulovat přijde
i Wabi Daněk, Marek Eben, Hradišťan,
Jiří Pavlica, Nezmaři a další.
(luk)

Radečkové: song na tělo
Šumperská kapela, které se familiérně
říká Radečkové, o sobě naposledy dala
slyšet velkým rádiovým hitem Vloupám
se. Teď poslala do světa novinku, kterou
představilo Rádio Impuls. Jmenuje se
Budu rád a určitě stojí za to vidět klip, ve
kterém je text písničky doslova napsaný
na tělo neznámé dívky. Živě ji uslyšíte na
květnovém turné Na střechách.
(luk)

Za oceán letěla s pomlázkou i kraslicemi
Malérečky jely učit
Američany, jak mají
zdobit vajíčka a správně
„šlahat žilou“ děvčata.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
ČR | S hodně netradiční výbavou v kufru vyrazila dvojice dam z Břeclavska za
velkou louži. Do amerického Washingtonu vezly v příručním zavazadle třeba velikonoční pomlázku, sadu kraslic nebo
výbavu na výrobu zimní Morany. Právě
velikonočním a jarním zvykům totiž budou Břeclavanka Dagmar Benešová
společně s lidovou malérečkou
Marií Švirgovou z Lanžhota učit
českou komunitu v Americe.
Obě dámy společně založily
Folklorní akademii v Břeclavi,
kde učí zájemce hlavně malovat
ornament. A právě láska k folkloru a dlouholetá práce na popularizaci ornamentů i udržování lidových zvyků jim přinesla pozvání
do zámoří. Jejich první zastávkou
je české velvyslanectví ve Washingtonu, kde je čekají dílny pro děti
z místní školy i pro veřejnost. Pak
se přesouvají do Atlanty, kde žije
silná česká komunita.
„Vezeme jim tam typické české Velikonoce,“ říká s nadsázkou Dagmar Benešová. „Chys-

táme se jim ukázat třeba to, jak se na vajíčka dělá reliéfní zdobení voskem. Na
kraslice budeme malovat ornamenty
také akrylovými fixami a společně si vymalujeme i mašli na velikonoční žílu,“
naznačuje, že tradiční pomlázka může
mít půvabné zdobení. Dagmar Benešová přitom přiznává, že nemá
tušení, na-

kolik Češi v Americe naše velikonoční
zvyky dodržují. „Netuším, jestli vůbec
vědí, co to znamená ‚vyšlahat žilou‘,“
směje se. Veškeré velikonoční propriety tak raději veze s sebou už z domova.
V kufru vezla pomlázku i již hotové
kraslice, ale také třeba krepový papír, široké mašle a kvalitní voskovky, u kterých si není jistá, zda budou za velkou
louží k sehnání. Přibalila i nějakou slámu nebo klacíky na výrobu Morany.
A už dopředu lodí putoval do zámoří pytel peří. „Naši známí
v Americe viděli na sociálních
sítích fotky, jak se dralo peří ve
Tvrdonicích. A chtějí to také
zažít. Takže bereme kroje a
na babinci budeme v krojích drát peří,“ směje
se Dagmar Bene-

šová, které dělá v Americe parťáka už jedenaosmdesátiletá Marie Švirgová.
Dnes již legendární malérečka se přitom mnohahodinové cesty přes oceán
obávala podstatně méně než její o řadu
let mladší kolegyně.
„Ona je mladá duchem, je to v podstatě velmi moderní ženská, která se nevyhýbá žádným výzvám. A když zjistila,
že je možnost letět do Ameriky, nenechalo ji to klidnou,“ popisuje Benešová. Ta
už českou komunitu v Atlantě učila na
dálku také modrotisk. Ve Státech žijící
potomci českých emigrantů jsou totiž po
zvycích a lidovém umění své někdejší
vlasti velmi lační. Již dříve tady své figurky z kukuřičného šustí prezentovala například Zina Juřicová z Valtic.
„Je úžasné, že my, co se kolem lidových řemesel potkáváme, jsme tam postupně zváni. Pro nás je to velká zkušenost a pro Američany zase zážitek,“
míní Dagmar Benešová.

Kraslice, jak je zdobí Marie Švirgová.
FOTO | DAGMAR BENEŠOVÁ
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Když fotím akty, ženy mi říkají,
že před mužem by se nesvlékly
Vystudovala to, co ji
uživí, ale dělá to, co ji
baví. Monika Hlinka fotí.
MICHAL DVOŘÁK
ČR | Fotografka Monika Hlinka ráda
hledá v ženách krásu, o které mnohdy
ani samy nevědí. Daří se jí to nejen díky
výtvarnému talentu, jehož se jí dostalo
a který šlechtila už od dětství, ale i díky
prostému faktu, že je sama žena.
„Dokážu si představit, v jakém úhlu
pohledu se bude žena líbit sama sobě.
Naladím se na jejich vlnu. U mužů je to
složitější, je totiž těžké je uvolnit,“ říká
teplická fotografka.
Focení jste se začala naplno věnovat
až po studiu ústecké sociálně ekonomické
fakulty.
Proč ta oklika?
Od dětství jsem byla
spíš bohém než ekonom a věcný realista, takže jsem chtěla na výtvarnou školu. Lákalo mě hlavně restaurátorství.
Otec měl ale jiný pohled na věc. Řekl
mi, že mám vystudovat to, co mě uživí,
a pak ať dělám, co mě baví. A přesně to
jsem udělala.
Jak dlouho fotíte?
Šest let. Fotila jsem hodně v dětství, ale
vždy jsem tíhla spíš ke kresbě. Fotografie se o slovo přihlásila tím, že jde vlastně také o výtvarný proces. V grafickém
programu můžete obraz skutečnosti rekonstruovat a přizpůsobovat, je to docela podobné vysněnému restaurátorství.
Zde jsou kořeny toho, jak vypadají
vaše fotky? Jsou na nich patrné počítačové úpravy, mnohé mají až pohádkový nádech.
Dnes už je svět fotografie dostupný komukoli a rozdíly mezi profesionálními
a neprofesionálními fotografy se stírají.

Monika Hlinka hledá v ženách krásu. A daří se jí to, ať před objektivem stojí mladé holky nebo zralé dámy. „Někdy jim
musím přímo na displeji ukazovat, že je jejich krása skutečná a že nejde o počítačové úpravy,“ směje se teplická
fotografka.
FOTO | MONIKA HLINKA
Stačí jen pořídit zrcadlovku a můžete fotit. Chce to nějakou vizi, kompozici, ti
lepší mají nastudované metody zlatého
řezu a dalších záležitostí, jak se odlišit.
Já jsem se rozhodla pro výraznější dotváření snímků v postprodukci, díky které do nich vnáším kus sebe sama. Nikoho nenutím, aby se mu to líbilo. Někdo
preferuje dokumentární fotografii, která
zachycuje realitu bez příkras, jiný ocení
trochu pohádkovější ladění.
Je vaší předností, že jste žena?
Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, ale
asi ano. Když fotím akty, tak mi ženy
často říkají, že by se před chlapem nesvlékly. Spolu s vizážistkou je rozmluvíme, uvolníme a pak jim nabídneme
svět, který dosud neznaly. Uděláme je
krásné, jsou samy za modelku a užijí si
dvě tři hodiny své atraktivity. Nejde jen
o mladé holky, ale třeba i o ženy kolem
padesátky, které najednou vidí, jak jsou
krásné a plné ženskosti. Pak mi píšou,
jak si to užily. Zpětná vazba je úžasná,
a proto to dělám.
Je vaší prací dělat lidi krásnými?
Kdo by chtěl na fotce vypadat ošklivě?

Nejde o to dělat ženy krásnými, ale zachytit je krásné. Um fotografa spočívá
v tom, aby si představil, v jakém úhlu se
bude žena líbit sama sobě. Podívám se
na ni jejíma očima, jsem na její vlně.
Není to všechno o postprocesu, ale hlavně o úhlu záběru a vystižení momentu
té ženy. Často mi říkají, že to snad ani
nejsou ony. Proto jim ukazuji snímky
na displeji už během fotografování, aby
viděly, že tak opravdu vypadají a nejde
jen o výsledek dalších úprav v počítači.
Dokážete se takto vcítit i do chlapa?
S muži je to složitější, protože ženy jsou
herečky a když je rozmluvíte, tak se
uvolní. Málokterý muž je takový exhibicionista, aby u focení uvolnil mimiku.
Je s tím větší práce. Daleko méně mužů
se také nechává fotit a když už, tak chtějí sportovní fotky. Hlavně aby byly vidět svaly.
A co děti?
Děti jsou úžasné, fotím je strašně ráda.
Naučily se ke mně chodit rodiny s hyperaktivními dětmi, které mě už ve dveřích varují, že musím mít strašnou trpělivost. Každý fotograf ví, že nejtěžší prá-

ce je s dvouleťáky, to je boj. Ale i s těmi
se dá pracovat. Někdy vznikají kouzelné fotky, které jsou dokonalé už jen tím,
jak zarputile se tváří dítě, které se odmítá fotografovat.
Píšete i písňové texty. Je rozdíl
mezí tím dělat fotku a psát text?
Jednoznačně. Proces vzniku fotky můžete ovlivnit. V případě textů jsem ale
jen přijímač. Jsou dny, kdy se vysílá,
a text se s hudbou spojí během deseti minut, jako tomu bylo třeba u hitu V síti.
Jindy jsem naopak dlouho bez signálu
a nic s tím nenadělám. Poslouchám celý
měsíc melodii písničky, všichni na mě
tlačí, a nic. Text písně nelze lámat přes
koleno, pak to totiž nebude fungovat.
Dokážete si představit, že kvůli textům jednou opustíte focení?
To asi ne, ale cítím, že u fotografie jsem
na úrovni, které jsem chtěla dosáhnout,
a mám ji jako splněný cíl. Teď je to pro
mě hlavně o dělání radosti jiným. Textařina je něco jiného. Je to překonávání
sama sebe a to mě nepřestane bavit nikdy. Beru to jako dar. Když se písnička
líbí, tak jsem na sebe hrdá.

Aktuální číslo čAsopisu

právě v prodeji

Topení z přírodního kamene
blahodárně působí na lidský
organizmus a šetří peníze
Přítomnost přírodního kamene například ve vašem bytě zvyšuje pohodu a posiluje vitalitu. Příroda má zvláštní léčivou sílu. Známé je léčitelské využívání
kamenů již ve starém Řecku, Říme i Egyptě. Kameny byly důležitou součástí
medicínských tradic těchto národů.
Kámen sám o sobě působí blahodárně na lidský organismus, například odstraňuje bloky v těle, které brání průtoku energie, posiluje duševní rovnováhu
a citovou vyváženost. Pokud jen trochu můžete, mějte doma kousek přírody.
Přímo se nabízí vytápění bytu, rodinného domu, kanceláří přírodními kameny.
Mnohaletou zkušenost s tímto druhem vytápění má firma eurotop in ve Kdyni.
Co můžete očekávat od topení z přírodního kamene nám řekli majitelé kdyňské
firmy pánové Jiří Janoušek a Daniel Smolík.
Teplo všemi směry
Základem vytápění je panel z přírodního kamene. K jeho ohřívání slouží systém
topných kabelů, které jsou v panelu zabudovány ve vyfrézovaných drážkách. Kabel
po zahřátí okamžitě předá teplo kamenu,
který se za necelou půlhodinu nahřeje na
teplotu 60°C. Panel předává teplo do místnosti všemi směry – k podlaze, stropu i do
středu prostoru. Oproti klasickému vytápění tak dochází k rovnoměrnému rozložení
tepla, kdy rozdíly v jedné místnosti mezi
stropem a podlahou nepřekračují 3°C.

nákladech za topení až 40 %. Topení přírodními kameny je také méně nákladnější
o 20 až 30% oproti ostatním topným systémům (uhlí, dříví, plyn). Další výhodou je,
že nepotřebujete komín se kterým jsou spojeny kontroly, čištění, opravy, dále odpadá
výměna kotle, rozvodů, vodních radiátorů,
skladovacích prostor pro uhlí a dřevo.

Využijte fotovoltaiku
Topení přírodními kameny ve spojení s fotovoltaikou je ta nejlepší kombinace. Stále
více lidí si dává na střechu rodinného domu
fotovoltaiku. Tuto svoji sluneční elektrárnu
mohou velmi výhodně využít pro vytápění
rodinného domu přírodními kameny. Už jsme
v mnoha místech republiky montovali naše
panely, které byly napojeny na fotovoltaiku
jako například v Nýrsku, Klenčí pod Čerchovem a jinde.
Ideální topení pro zdraví
Sálavé teplo pozitivně působí na lidských
organismus? Nevzniká téměř žádná cirkulace vzduchu, nevíří se prach a alergenní částice. Díky stejnoměrnému rozložení tepelného záření nemají vlhkost, alergeny a plísně
žádnou šanci. Přírodní kámen udržuje konstantní vlhkost v místnosti 52 až 58%, nevysušuje pokožku, vzduch a nespaluje kyslík.
Topení je vhodné pro alergiky, astmatiky, lidi
s dýchacími potížemi a pro novorozence.
Velmi příznivě působí na psychiku a posiluje
kardiovaskulární systém.
Přijďte se poradit
Každému se budeme individuálně věnovat přímo v naší firmě eurotop in, která sídlí
ve Kdyni v Nádražní ulici (u autobusového
nádraží). Na setkání se zákazníky jsme si
vyhradili každý pátek od 8.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 16.00 hodin. Jinak nás zastihnete na telefonu nebo nám pošlete e-mail.
Každému zájemci o naše topení nezávazně
a zdarma vypočítáme provozní a pořizovací
náklady, takže předem se dozví, kolik ročně
zaplatí za topení.

Konec plísním
Díky unikátním vlastnostem přírodního
kamene je prostor vyhříván na základě
dlouhovlnného záření. Je to obdoba kachlových kamen. Sálavé teplo ohřívá i předměty a zdi v místnosti. Zeď je teplejší, čímž
se rosný bod (místo, kde se setkává vzduch
s chladnou zdí) posouvá směrem ven. Proto sálavé teplou účinně působí proti plísním
a díky tomuto topení jsou plísně už minulostí.
Další jedinečnou a originální vlastností Topné panely z přírodního kamene
kamene jsou jeho akumulační schopnosti.
Po nahřátí panelu na 90°C se vypne a jeho
Něco navíc
pozvolné ochladnutí má ještě po 2,5 hodiPro všechny naše zákazníky platí, že
nách teplotu 30°C.
mají dovoz, montáž a digitální termostat do
každé místnosti ZDARMA. Na topné těleso
Nejsou to přímotopy
z přírodního kamene je záruka 14 let. PoU některých zájemců o naše topení stále skytujeme záruční i pozáruční servis. Předpřevládá názor, že jsou to přímotopy. Je to pokládaná minimální životnost přírodního
naprostý omyl. Ano, vytápíme elektrickou kamene je 100 let.
energií, ale naše vytápění funguje na zcela
Topení z přírodního kamene lze připojit
jiném principu než přímotopy. Když vymění na 20 hodinový nízký tarif a celá domácnost
Topné panely z přírodního kamene
přímotopy za naše topné panely ušetří na je měřena v této sazbě.

Kontakt

Eurotop in s.r.o.

Nádražní 660
345 06 Kdyně
Tel: 728 460 994, 728 460 399
www.eurotopin.cz
E.mail: info@eurotopin.cz

VýhoDy ToPENí Z PŘíroDNího KaMENE
• Nízké provozní a pořizovací
náklady
• Energetický výpočet a návrh
topných těles zdarma
• Příznivé účinky na lidský
organizmus
• Zcela ekologický provoz i výroba

• Stoprocentní účinnost
• Bezhlučné, ekologické,
nenáročné na úklid
• Dekorativní, vkusné
• Bezúdržbové (žádní kominíci,
žádné revize)
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Česká republika

I pavouk může být „mazlíček“

Entomolog Lukáš Blažej má v ložnici na 300 pavouků třesavek. V České Lípě otevřeli unikátní pavoukárium
TOMÁŠ LÁNSKÝ

a kůlny. Ve volné přírodě pokoutníka
beztak nespatříte. Konkurence těchto
dvou druhů neexistuje.

ČR | Mají osm nohou, čtyři páry očí a jedovaté chelicery. Žijí v temnotě a spřádají sítě, do nichž lapí kořist. Tu pak kousnou, vpraví do ní jed a trávicí enzymy,
aby ji nakonec vysáli v podobě koktejlu
z natrávených tělních tkání. Není divu,
že k nim řada lidí cítí odpor.
Bez nich by ale náš svět zahltil hmyz
a naše obydlí by byla pod útokem komárů, vos a dalších obtížných návštěvníků.
Vidět ty největší nebo nejjedovatější
druhy pavouků můžete ve Vlastivědném muzeu Česká Lípa. Zpřístupnili tu
unikátní pavoukárium – expozici živých i preparovaných pavouků z tropických oblastí. „Třeba takový pokoutník
je skvělý faktor pro zachycení škůdců
ve sklepě, kde máme ovoce,“ říká kurátor výstavy Lukáš Blažej.

V čem je takový pokoutník doma pozitivem?
Pokoutník je skvělý faktor pro zachycení
škůdců ve sklepě, kde máme ovoce. Kontrolou pavučiny zase můžeme zjistit, co
za škůdce u nás žije. A nejen on. Třesavky žijící za skříněmi a v rozích místností
sice nejsou známkou čisté domácnosti,
ale zdravé domácnosti. Vychytají bodavý hmyz, muchničky, komáry. Třesavky
žijí v blízkosti člověka. Naučme se žít i
my s nimi.
Já mám třesavku v rohu ložnice
a přes nevoli manželky si ji tam udržuji. Slibuji si, že v létě se mi odvděčí
odchytem komárů.
Já jich mám v ložnici možná 300.
(smích) Pavouci nás doprovázejí odpradávna, stejně jako korýši – stínky, rybenky, roztoči, brouci.

Spousta lidí trpí arachnofobií. Vyléčíte je tu z ní?
Částečně se tu z ní mohou lidé vyléčit
nebo alespoň vidět, z čeho ji mají. Pavouci jsou bezesporu krásní, ale zároveň nebezpeční.

Který ze sklípkanů ve vašem pavoukáriu je největší?
Zástupce těch největších je Theraphosa
blondi neboli sklípkan největší z Jižní
Ameriky. Nejvzácnějším pak je druh Ceratogyrus. Ten má výběžek z hlavohrudi,
který vypadá jako roh.

Takže nedoporučujete pochovat si
sklípkana?
To bych opravdu nedoporučil. Sklípkani
disponují toxinem a díky tomu, že jsou
velcí, mají toho toxinu poměrně mnoho.
A v dnešní době různých alergií ten risk
za to nestojí.
Kde se v nás bere strach z pavouků?
To souvisí s celkovým přístupem lidí
k životnímu prostředí. Své životní podmínky přetváříme k absolutně bezpečným a sterilním. Eliminujeme z nich
všechny potenciálně nebezpečné faktory. Kácíme stromy, aby na nás nepadaly
větve, střílíme srnky, aby nám neskákaly
pod vozidla. Teď trochu přeháním, ale
v zásadě to tak je.
Vytěsňujeme ze svého okolí vše cizí?
Já ten pocit mám. Vzpomeňte si na loňský případ výskytu jedovaté zápřednice
u Doks. Někteří lidé byli až hysteričtí.
Nejraději by chodili do přírody ve skafandrech, aby je třeba nekouslo klíště nebo
komár. Veškerý strach z 90 procent tkví
z neznalosti a nepřipravenosti. Zároveň
z pocitu, že jsme lidé a můžeme tedy
všechno.
Jak reagují návštěvníci, když sklípkany v pavoukáriu poprvé spatří?
Nadšené jsou hlavně děti, snad kvůli boomu těch různých Spidermanů v televizi.
Učitelky a starší generace se spíš zabývají těmi svými fobiemi. A ta střední generace dospělých pavouky hlavně fotí
a dává na Facebook, protože jsou pěkně
nasvícení a nainstalovaní v povedených
polohách.

Lukáš Blažej ve společnosti jednoho z exponátů.
Těší vás některé zpětné reakce?
Zajisté, potěší mě i zpětná vazba ve formě infarktu či mrtvice. (smích) I to je přece reakce.

„

Skutečně jsou někteří lidé vyděšeni?
Nejsem tu pořád, ale z reakcí od vrátného slýchám různé zkazky o zděšení
a šoku návštěvníků.

Na zděšené
návštěvníky
defibrilátory nemáme,
užíváme studenou vodu.
Jak je uklidňujete?
Defibrilátory tu nemáme, používáme studenou vodu. (smích)
Všiml jsem si, že vaši sklípkani jsou
exotické druhy. Snad na takové potvory v české přírodě nenarazíme.
V expozici pavoukária jsou jen tropičtí
sklípkani. Ale i u nás žijí tři druhy sklípkanů, naštěstí pro všechny arachnofobiky žijí celý život skrytě, jsou navíc velmi
vzácní a chránění. Vyskytují se zřídka,
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kupříkladu na skalnatých stepích. Je spíše štěstí je najít, mně se to ještě nepovedlo. Jsou to samozřejmě velcí pavouci, ale
nesahají ani do třetinové velikosti těch
tropických sklípkanů.
A co náš slíďák tatarský? To je prý
největší český pavouk.
Ano, ale ten žije jen na okraji jižní Moravy, kde je extrémně vzácný. V Česku je
považován za vyhynulého. Je tedy naším
druhem, ale už spíše v historickém pojetí.
Co vás na pavoucích tak fascinuje?
Já jako entomolog zpracovávám stovky
tisíc druhů hmyzu, z nichž 90 procent nesahá ani k půl centimetru. Pakliže je tedy
chvíle dělat s něčím velkým, je to pro mě
zpestřením. Pavouci jsou skvělí predátoři, vrchol evoluce. To mě na nich fascinuje. I jejich život je zajímavý. Třeba stromoví sklípkani vytvářejí určité funkční
agregace, je to fascinující.
Četl jsem, že pavoukem našich domovů je pokoutník. Prý jej vytlačují třesavky, které se v našich domovech
zabydlují častěji. Vnímáte to taky?
Pokoutníci tam stejně žijí, jen o nich nevíme. Mají rádi sklepy, garáže, půdy

Čím je tu krmíte?
Preparované pouze biolitem a ty živé
cvrčky a šváby. Sklípkan je skvělý
v tom, že když třeba dva měsíce nedostane potravu, neuškodí mu to. Naopak se
dožije vyššího věku, třeba i dvaceti let,
což je dvojnásobek věku psa. Půst mu
prostě svědčí, překrmování znamená naopak rychlejší růst a dřívější smrt.
Sklípkani tkají také pavučiny?
Vytvářejí z nich hnízdo a tkají si signalizační vlákna. Ovšem klasickou pavučinu
nemají. Vlákno mají natažené k sobě a
jakmile přes něj něco přejde a zavadí,
sklípkan v noře cítí, že nahoře jde potrava a vyráží na lov.
Už vás některý kousnul?
Nedávám jim příležitost. Někteří se však
nebrání jen kousnutím, ale i takzvaným
vyčesáváním, tedy uvolňováním žahavých chloupků ze zadečku. Ještě jsem
zásah nedostal. Každá manipulace s pavoukem musí být bezpečná a eliminující
jakýkoliv střet.
Doporučil byste chov sklípkana?
Ale proč ne... Sklípkana jako mazlíčka
vřele doporučuji. Ale je nutné dodržet
pravidla bezpečnosti a manipulovat se
zvířaty jen v ochranných pomůckách, nechytat je do rukou. Deset pavoučích
kousnutí vám nemusí nic udělat a to jedenácté ve vás spustí alergickou reakci.

komerční příloha

VLAK EM ČD DO EVROPY

Vzdušná Bratislava je ideální na víkendový výlet. Svoje chuťové pohárky mohou návštěvníci Bratislavy uspokojit v mnoha restauracích.

BRATISLAVA TO URIST BO ARD

Jarní Bratislava láká na výlet

Zahrady, galerie,
královská korunovace nebo plavba
po Dunaji.

Není přeplněná turisty, ve
městě se neztratíte a vlakem
z Česka jste tam za chvíli.
Vzdušná Bratislava je ideální
na víkendový výlet. A právě
jaro je tady prý nejhezčí, už
kvůli zdejším zahradám a parkům. „Nejblíže historickému
centru je Grassalkovichova
zahrada, která patří k prezidentskému paláci. Vstup je
tam zdarma,“ říká Alžběta
Melicharová, šéfka Bratislavské organizace cestovního ruchu. Po břehu Dunaje čeká
návštěvníka příjemná procházka sadem Janka Kráľa.
Sad je jedním z nejstarších ve-

řejných parků ve střední Evropě, založený byl roku
1774, za návštěvu stojí také
zahradní altánek, která dřív
býval věží františkánského
kostela.
Z centra města vyráží turisté na oblíbený výlet do galerie moderního umění zvané
Danubiana Meulensteen Art
Museum. Dojet sem je nejlepší lodí, cesta trvá několik desítek minut a z řeky je krásně
vidět okolí Bratislavy. Palubní lístek slouží zároveň jako
vstup do galerie a činí 14 eur
pro dospěláky a 10 eur pro
děti. Loď začíná jezdit od
29. dubna každou sobotu a neděli. Svatostánek umění stojí
uprostřed širokého Dunaje
na poloostrově, v pondělí je
zavřený a pozor: hodně tady
fouká, zejména teď na jaře.
Rodiny a zejména děti najdou zábavu v mezinárodním

domě umění Bibiana, který
najdete přímo v centru Bratislavy v Panské ulici. V Evropě
takových institucí moc není,
kromě výstav určených hlavně pro dětskou duši tu pořádají divadelní představení,
tvořivé dílny či hudební vystoupení. Kromě pondělku
sem za jedno euro pro rodiče
a polovinu pro děti můžete
přijít vždy od 10 do 18 hodin.
Užijte si výlet! JOSE F HORA

Svoje chuťové pohárky můžete uspokojit v mnoha restauracích s evropskou, asijskou,
ale i slovenskou kuchyní.
●

Například Bratislavská
reštaurácia na náměstí SNP
nabízí skvělou slovenskou
kuchyni, zkuste i Kolibu
Kamzík v Zelené ulici.

Žij, cestuj. Užívej!

PRAHA–VÍDEŇ
od 386 Kč
Jízdenky nakupujte nejvýhodněji
v našem e-shopu.

www.cd.cz

Zpestřete si výlet některým
z městských mejdanů!
●

Kam na oběd

INZERCE

Komfortně vlakem do významných
evropských metropolí.

Městské slavnosti

●

Bratislavské městské dny
(22.–23. 4.) už po čtrnácté
otevřou brány bratislavských muzeí, divadel a dalších institucí. Městem projdou průvody v historických
kostýmech, bude se tančit
a veselit. Ožijí náměstí,
parky a i celé historické
centrum města.
Slovak Food Festival je
největší piknik v Bratislavě.
Začne 1. června a potrvá
celé čtyři dny. Víkend pro
všechny gurmány a milovníky dobrého jídla a pití se
koná přímo v Bratislavském
hradu, kromě hodování jsou
připravena vystoupení, soutěže i debaty. Z hradu je pak
královský výhled na město.

Tipy redakce

Jak ušetřit
●

Neomezené cestování veřejnou dopravou zajistí Bratislava Card. Jednodenní stojí
15 eur, dvojdenní 17 eur
a třídenní 19 eur. Prodávají
ji na hlavním nádraží v zákaznickém centru ZSSK a kromě
dopravy zajistí prohlídku
města, vstupy do muzeí
či různé slevy až do výšky
50 procent. Samotný celodenní lístek vyjde na 3,50
eura, třídenní na 8 eur.
Děti platí polovinu.
Ceník platí od 1. května.

Turistické centrum
●

Je v centru města v ulici
Kloboučnická 2. Dají vám
tu mapu zdarma, informace
nebo slevovou kartu Bratislava Card.
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www.5plus2.cz

Tajenka: až se to stane.

INZERCE

Platnost nabídky

12.4. – 25.4.2017
nebo do vyprodání zásob.

DOBROTY
BABIČKY KLÁRY
Listové těsto 350 g
2 plátky, mražené
BIDFOOD CR
(3,40 Kč/100 g)

1190
DOLCEZZA
Roláda piškotová 250 g
Lískooříšková,
Kakaová polévaná
GOLDFEIN CZ
(7,96 Kč/100 g)

1990

6990

ALGIDA
Carte d´Or 1000 ml
mražený krém
Vanilka, Čokoláda
UNILEVER ČR
(6,99 Kč/100 ml)

19990

PANZANI
Těstoviny 500 g
Špagety, Kolínka
HAMÉ
(5,38 Kč/100 g)

PROPESKO
Granule pro psy 11 kg
10+1 kg ZDARMA
Vitality
PARTNER IN
PET FOOD
(18,17 Kč/kg)

2690
990

RANKO
Smetana 200 g
sladká 12%
LACTALIS CZ
(4,95 Kč/100 g)

69

90

TCHIBO
Black & White 250 g
mletá káva
TCHIBO PRAHA
(27,96 Kč/100 g)

Vekopopovický
Kozel 0,5 l
světlé pivo výčepní
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
(17,80 Kč/l)

890

129,-

STOCK
Fernet 0,5 l
Original 38%, Citrus 27%
STOCK PLZEŇ-BOŽKOV
(258 Kč/l)

Seznam zúčastněných prodejen naleznete na stránkách Jednoty Nymburk www.jednotanbk.cz a www.skupina.coop

Boleslavsko a Nymbursko
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Uhrová vyhrála anketu
Doma v Čelákovicích se
jako trenérka věnuje
především dětem. Za
svůj úspěch s dospělými
se ale v anketě stala
objevem roku.
PETR GEJZA
MLADÁ BOLESLAV | Michaela Uhrová se může chlubit jednou z nejpočetnějších sbírek basketbalových medailí z vrcholných akcí. Z těch, které český ženský basketbal na přelomu století získal,
jí chybí pouze stříbro z domácího MS
2010. Zatím poslední medaili získala
v říjnu. Přesto se i na sklonku hráčské
kariéry stala objevem roku...
Jak je to možné? Nedávná rozehrávačka mladoboleslavské Slovanky, v jejímž dresu naposledy hrála ligu, totiž
volně přechází do role trenérky. K vedení dětí si přibrala i roli reprezentační trenérky ve hře 3x3. Právě díky úspěchům
v trojkovém basketbalu byla Českým
olympijským výborem vyhlášena ženským trenérským objevem roku.
„Znamená to pro mě opravdu hodně.
Měla jsem plynulý přechod mezi hráčskou a trenérskou kariérou. To ocenění
mě jen utvrdilo v tom, že bych u trénování chtěla zůstat. Inspiruje mě k tomu,
abych se mu věnovala intenzivněji a jednou možná i na profesionální úrovni,“
popsala své pocity krátce po převzetí
ocenění Michaela Uhrová.
V loňském roce nejprve prolomila
čtvrtfinálové prokletí českého basketbalu 3x3 na velkých akcích a juniorský výINZERCE

Boleslav čeká
superfinále
MLADÁ BOLESLAV | Získají konečně
vysněný titul? Florbalisté Mladé Boleslavi vyřadili v semifinále Tatran Střešovice a postoupili do superfinále superligy. Bojovat v něm budou proti obhájci
titulu, týmu Chodova. Superfinále je na
programu v pondělí od 16 hodin v pražské O2 areně.
Proti Střešovicím vyhrála Boleslav
4:2 na zápasy, ten poslední získala
v hale soupeře po prodloužení. „Nehrálo se moc pohledné utkání, ale to se
dalo očekávat. Byla to vydřená výhra,
ukázali jsme naši morální sílu. Děkuji
Tatranu za kvalitní sérii, ve které hrál
velmi dobře a donutil nás předvést to
nejlepší. Těšíme se na finále,“ řekl boleslavský trenér Jan Pazdera.
(prp)

Michaela Uhrová (ve fialovém) během působení v týmu mladoboleslavské
Slovanky, v němž uzavřela ligovou kariéru.
FOTO | MILAN BUREŠ, MAFRA
běr dovedla k bronzovým medailím na
mistrovství Evropy. O pár týdnů později přišel zatím největší úspěch pro českou vlajku v této zajímavé odnoži basketu. Po problémech s nominací odjela na
mistrovství světa se značně poslepovaným týmem. V Číně dokonce musela
zvládnout dvojitou roli, když byla hrající trenérkou. I přes veškeré komplikace
dokázala sebe i zbývající tři hráčky naladit na vítěznou vlnu a Češky si tak dokráčely až pro historickou zlatou medaili a titul mistryň světa.
V hlavě už spřádá další plány. „Blíží
se další světový šampionát a s ním obhajoba titulu. Neustále je mi připomínán
náš úspěch a především rekapitulace zá-

pasu s Amerikou. Ta díky prohře s námi
vypadla ze žebříčku pro letošní mistrovství, takže se otevírá šance ostatním.
Třeba i nám na obhajobu,“ usmívá se
Michaela Uhrová.
Zatímco v seniorské kategorii si dává
vysoké cíle v podobě obhajoby zlata,
v juniorské myslí o krok dopředu:
„Chci se s holkami kvalifikovat na juniorské olympijské hry do Buenos Aires.
Tomu všechno podřizuji. Nominovala
jsem o rok mladší hráčky s cílem uspět
v Argentině.“
Uhrová se stala první basketbalovou
trenérkou, která anketu Českého Olympijského výboru pořádanou od roku
2007 vyhrála.

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

Přijedeme

(pro více než 300 ks)

zaPlatíme
odvezeme

Celá ČR

tel. 604 11 44 66
e-mail: arco@antikvariaty.cz
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Marie Terezie ovlivňovala ve velké míře politické, hospodářské,
kulturní i vojenské dějiny dvojité monarchie Rakousko Uherska
a byla jedinou panovnicí v 650 leté historii habsburské dynastie.
Celé období jejího vládnutí tak bylo nazýváno Tereziánskou epochou. Jakožto nejvýznamnější panovnice své doby, a matka
šestnácti dětí, prosadila významné vnitřní reformy v
hospodářství, vzdělání a ústavě. Velmi oblíbenou pamětní
mincí se stal Tereziánský tolar, jehož sláva překročila hranice
Svaté říše římské. I když nebyla Marie Terezie nikdy korunována císařovnou, byl s ní tento titul vždy spojován: ačkoli byl
její manžel oficiálním regentem, Marie Terezie ve skutečnosti
sama vládla. Tato jedinečná limitovaná čestná ražba „Marie
Terezie“ zušlechtěná ryzím zlatem připomíná 300. výročí
narození této významné panovnice.
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Marie Terezie

své doby
Zvýhodněná cena

179 Kč

(namísto pozdějšíc
h 1 349 Kč)

Made with
SWAROVSKI®
ELEMENT

Ø 40 mm

• Jako připomínka nejvýznamnější
panovnice osvíceného absolutismu
• Nejvyšší kvalita ražby
„leštěné razidlo“
• Exkluzivně pouze v ČESKÉM
MINCOVNÍM OBCHODĚ®

Zušlechtěno ryzím

ZDARMA
PRO VÁS:

praktické NÁRAMKOVÉ
HODINKY v hodnotě 499 Kč
(příklad modelu)

ZLATEM
(999/1 000)

300 LET

EXKLUZIVNÍ NABÍDKOVÝ KUPON
Ano! Objednávám exkluzivní čestnou ražbu „Marie Terezie“
(výr. č. 917-681-2) s poukázkou za aktuální zvýhodněnou cenu pouhých
179 Kč za kus (místo pozdějších 1 349 Kč) – NEPLATÍM POŠTOVNÉ. Po
obdržení zásilky mám právo na vrácení zboží do 21 dnů.
S objednávkou nejsou spojeny žádné další povinnosti.
Nenásledují žádné další zásilky.
Ano, informujte mne prosím telefonicky nebo e-mailem o dalších zajímavých nabídkách. Souhlasím
s použitím mých kontaktních údajů k tomuto účelu výhradně ﬁrmou HMK V AG. ❑ V případě
nesouhlasu označte křížkem. Používání Vašich osobních údajů pro reklamní účely můžete kdykoli
odvolat. Stačí krátká zpráva. Český mincovní obchod, Plovární 82/3, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí.

Rychleji to jde po telefonu!
Zajistěte si svojí ražbu ještě dnes – zavolejte nám:
pevná linka 377

MARIE

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD®, obchodní značka HMK V AG,
Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen

150 062
www.marieterezie.cz/3

❑ Paní

TEREZIE

né

Nepřenos

VAŠE ÚDAJE:
Rezervačné č.

R035C - 02

❑ Pan

Příjmení/jméno

Ulice/č.
Obec

PSČ

Telefon

(pro dotazy, informace a další exkluzivní nabídky)

Číslo zákazníka (pokud je známo)
E-mailová adresa (pro rychlé navázání kontaktu / dobrovolný údaj)

Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je přečíst na webových stránkách www.mincovni-obchod.
cz nebo písemně požádat o jejich zaslání.

Dátum

Prosíme zašlete v obálce na: Český mincovní obchod, Plovární 82/3, 301 00, Plzeň-Jižní Předměstí

Podpis

