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Posázavím už po třicáté deváté
„Padesátka“ povede pro stopách Svatopluka Čecha, nejkratší trasa má 9 kilometrů. Vyrazit lze i na kole

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
TÝNEC NAD SÁZAVOU | „Mě láká velice pochod Praha-Prčice,“ notoval kdysi Ivan Mládek. Podobně si může zpívat
i šedesátisedmiletý Milan Šípek z Týnce nad Sázavou. Předseda odboru Klubu českých turistů je totiž letitým účastníkem tohoto našeho nejznámějšího dálkového pochodu. S kolegy z klubu ale
pořádá v sobotu 16. dubna vlastní pochod s názvem Posázavím. I ten už má
dlouhou historii – letošní ročník je už
39. a tentokrát se účastníci vydají po stopách spisovatele Svatopluka Čecha.
„Byl jsem u zrodu tohoto pochodu,
stával jsem na trasách na kontrolách.
Máme ale ještě další s názvem Přes čtyři zámky, a to je dokonce dvaapadesátý
ročník. Je to jeden z vůbec nejstarších
pochodů v republice,“ upozorňuje
Šípek. Ten odstartuje 17. září. „Přes čtyři zámky byl dost slavný, ale lidé chtěli
jarní pochod, proto jsme vymysleli Posázavím. Vychází se vždy z Týnce, ale
po pěti letech se střídají trasy podle výročí,“ vysvětluje Šípek.
Nejdelší trasa je padesátikilometrová. Předloni bylo tematem 140. výročí
narození hudebního skladatele Josefa
Suka, a tak se „padesátka“ točila u jeho
památníku v rodných Křečovicích, loni
se šlo krajem protifašistického odboje a
„padesátka“ mířila ke hromadnému hrobu u Vrchotových Janovic. „Má to sys-

Milan Šípek (v zeleném uprostřed) je vášnivý chodec. Důkazem jsou botičky na jeho tričku, trofeje z pochodu Praha-Prčice. V sobotu ho můžete potkat na pochodu Posázavím
FOTO | KČT TÝNEC NAD SÁZAVOU

„

tém, a proto už vím, kudy povedou další
ročníky. Příští rok to bude Josef Lada
ke 130. výročí narození a jde se přes
jeho rodné Hrusice, v roce 2018 se po

nem Posázaví. „Ale že by lidé chodili
jen v určité výročí, jako třeba milovníci
Suka jen loni, tak to asi ne. Je to spíš taková třešnička na dortu,“ míní Šípek.

Na devítikilometrovou trasu chodí hlavně
lidé, kteří se chtějí jet tak projít.

pěti letech půjde ke 130. výročí spisovatele Jana Morávka ke Kamennému Přívozu,“ doplňuje Šípek. Podle něj je to
nejkrásnější trasa, protože vede kaňo-

Tentokrát se účastníci pochodu vydají do Ostředka, kde se před 170 lety Svatopluk Čech narodil. Jeho otec František Jaroslav Čech tu byl správcem stat-

ku, a přestože se slavný autor už ve
dvou měsících s rodiči přestěhoval na
Skalku v Českém středohoří, má ve
zdejším barokním zámku už od roku
1898 rodnou světničku. Pochodníci se
do ní mohou podívat, stačí zazvonit na
zvonek u domu. Kolik jich ale přijde až
sem? „Na padesát kilometrů se poslední
dobou hlásí do dvaceti lidí. Chodí jich
čím dál méně, už to není tak v módě
jako kdysi,“ připouští Šípek. Avšak
i tady se najdou skalní fanoušci.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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V Libouni se rozezní zvony

Kardinál Dominik Duka vysvětí zvony pro libouňskou rotundu svatého Václava z 12. století
BOHUMIL BREJŽEK
LIBOUŇ | Malebná vesnička se v sobotu 16. dubna v 10 hodin dopoledne po
mnoha letech dočká – dostane dva nové
zvony pro rotundu svatého Václava.
Zvony s jmény sv. Václava a sv. Barbory slavnostně vysvětí a mši svatou bude
celebrovat pražský arcibiskup Dominik
kardinál Duka.
Podle Františka Říhy, faráře římskokatolické farnosti Louňovice pod Blaníkem, pod níž Libouň patří, zvony odlila
světoznámá zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova. Větší zvon váží 110, menší pak 55 kilogramů. Budou umístěny ve věži rotundy
svatého Václava, která pochází z druhé
poloviny dvanáctého století.

Vzácná románská památka
Rotundu postavili roudenští havíři, Její
stěny lodi zdobí gotické nástěnné malby z poloviny 14. století a z části odkryté původní fresky. Vnitřní vybavení pochází převážně ze 17. a 18. století. Od
14. století je kostel farním stánkem, nad
nímž vykonávali patronát premonstráti
z želivského kláštera. Vzácností je i soška Panny Marie Želivské a barokní kříž
z roku 1735. Na věži rotundy v minulosti visely zvony tři. Nejstarší a nejmenší
byl ulit již v roce 1467 zvonařem Jírou,
největší v roce 1501 mistrem Bartolomějem a prostřední roku 1558 mistrem

Sobotní slavnostní Mši svatou bude v románské rotundě celebrovat kardinál
Dominik Duka.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF, MAFRA

Brikcím z Cinperka. Za první světové
války však byly sejmuty a nejspíše roztaveny. V roce 1929 zakoupili libouňští
občané zvony nové, které ale svému
účelu dlouho nesloužily, za druhé světové války je totiž potkal stejný osud jako
ty první. Po válce pak byl osazen už jenom jeden malý zvon, k němuž nyní přibudou dva větší.
Kostel se v roce 2000 dočkal rozsáhlé
rekonstrukce, opraven byl oltář, kazatelna a malby na zdech, přičemž byly odkryty vzácné fresky. Na podzim 2009
pak byl kostel znovu slavnostně vysvěcen biskupem Karlem Herbstem.
V Libouni ovšem mají také zámek,
původně gotickou tvrz s poplužním dvorem. Tvrz měla obranný charakter a žili
v ní tzv. nápravníci, kteří museli vykonávat služby klášteru premonstrátek v
Louňovicích pod Blaníkem. Tvrz na barokní zámek v roce 1690 přestavěl Václav Malovec z Malovic. V roce 1801
však zámek zničil požár a od té doby
sloužil jen hospodářským potřebám. Od
roku 1994 je ve vlastnictví rodiny Chlistovských, která jej opravila do původního stavu. Slouží jako hotel a restaurace.
A když už budete v Libouni, prohlédněte si devět zrestaurovaných kapliček
a křížků kolem vesničky a pak se naučnou stezkou vydejte asi dva kilometry
do prostoru bývalého zlatodolu Roudný
nedaleko Zvěstova, který byl svého
času nejvýnosnějším dolem na zlato ve
střední Evropě.

Posázavím se půjde už po třicáté deváté
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jeden z tradičních pochodníků dorazí
na start pěšky z Kostelce u Křížků, odkud to má zhruba patnáct kilometrů,
ujde nejdelší trasu a pak se vrací po
svých do Kostelce u Křížků. „Padesátku už mnoho lidí neujde, ale lze jet i na
kole. Cyklistů máme každoročně kolem
dvaceti. Některá místa musejí přenést,
ale stačí si vzít mapu Benešov, Dolní Posázaví,“ radí Šípek.
Méně zdatní turisté si pochopitelně
mohou zvolit kratší trasy například přes
Konopiště, Vidlákovu Lhotu, Bukovany či Zbořený Kostelec – 35, 24, 16 a
9 kilometrů. Na všechny se vychází
mezi 7. až 10. hodinou od vodáckého
centra Bisport. „Devítka je hodně navštěvována hlavně dětmi a lidmi, kteří

se chtějí jen projít. Tyhle trasy měníme
častěji,“ podotýká Šípek.
Pochodu Posázavím se účastní více
turistů než podzimní akce Přes čtyři
zámky, kolem dvou set. „Je to asi tím,
že jsou lidé nažhavení. V září mají už
hodně pochodů za sebou. I já nachodím
v sezoně hodně kilometrů. Padesátku už
ne, dávám přednost etapovým pochodům, kdy trasa má třicet, čtyřicet kilometrů,“ říká Milan Šípek, který se prý
těší hlavně na Čechtickou lunu, což je
červnový pochod po jižních Čechách.
„Je to třídenní pochod, první etapa se
jde v noci. Je ale jen pro zvané. Pak pravidelně chodím na krumlovský pochod,
který je také na etapy a vede po sídlech
Rožmberků,“ prozrazuje Šípek. Třeba
loni se konal v Horní Plané, chodilo se
Šumavou. „To byla skoro vysokohor-

ská turistika. Co se týká zimy, rád jezdím na běžky na Monínec, kde jsou krásně vyjeté stopy až na Jistebnici, ale už
dva roky tam nebyl sníh,“ doplňuje.
Jako zkušený turista radí pochodníkům, aby si na cesty vzali především
prošláplé boty, dobré ponožky, větrovku a samozřejmě svačinu a pití do batůžku. „Já třeba nosím deštník, protože
v pláštěnce se člověk potí. Obligátní
francovku ale nepotřebuji,“ říká s úsměvem na rtech Milan Šípek. Na pochod
Posázavím si musejí účastníci vzít také
tužku. Čeká je totiž slepá kontrola, aby
si pořadatelé ověřili, že lidé trasu opravdu absolvovali. Tentokrát musí u Poříčí
opsat datum husitské bitvy. „Nijak na
tom ale nelpíme, je to na svědomí každého jedince,“ dodává Šípek. Kromě diplomu získají účastníci v cíli i odznak.

Další jarní pochody
16. 4. K pramenům Rokytky,
Říčany, ZŠ Bezručova
■ 23. 4. Krajinou barona
Ringhoffera pěšky, na kole
i koloběžce, Mirošovice, přírodní
park Velkopopovicko
■ 30. 4. Pochod za pokladem
Karla IV., Jílové u Prahy,
■ 7. 5. Okolo Votic a Javor dětem
■ 15. 5. Za zakletou princeznou,
Dům dětí a mládeže Benešov
■ 21. 5. Pochod Praha-Prčice
■ 28. 5. Cesta za zlatem, Kamberk,
Biofarma Dolejší mlýn
■ 22. 6. Cesta za pohádkou,
MC Hvězdička, procházka
konopišťským parkem
■
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Za pár drobných
projdete celý zámek
Mezinárodní den
památek připadá na
pondělí 18. dubna, avšak
ve vlašimském Muzeu
Podblanicka tento den
oslaví už v sobotu.
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Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
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tel.: 728 863 201
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MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
VLAŠIM | „Tento den oslavuje muzeum už od roku 2005 a tradičně nabízí
snížené vstupné,“ zve k návštěvě kurátorka Veronika Hanusová s tím, že za
desetikorunu si lze prohlédnout všechny expozice i výstavy včetně té aktuální
s názvem V chalupách pod Blaníkem.
Ta ukazuje, jak se naši předci oblékali,
hospodařili a bydleli od konce 18. století do vzniku republiky. „V jejich duchovním světě překvapí například víra
v takzvaného morouse, který lidem vysával krev,“ přibližuje Hanusová.
Úspěch má podle ní inscenovaná světnice z poloviny 19. století, kde každý kus
nábytku připomíná jinou obec Benešovska. Stůl pochází z Ostředka, lavice
z Českého Šternberka, kolébka z Horního Podhájí. „Na vlastní oči lidé posoudí
rozdíl mezi tradičním rádlem a ruchadlem nebo pravé motovidlo,“ poznamenává Hanusová. Raritou je i kopie vyobrazení lidového průvodu z vlašimského
panství na korunovaci Ferdinanda V.
v roce 1836. Výstava bude otevřená ještě do poloviny května.

KRÁTCE
Do Benešova opět
dorazí farmáři
Společenský salon připomínající bývalé vlastníky vlašimského zámku, rod
Auerspergů.
FOTO | MUZEUM VLAŠIM
Novinkou je i stálá expozice v západním křídle, otevřená od loňského května, připomínající rod Auerspergů, kteří
byli držiteli zámku v letech 1744 až
1945. „Místnosti jsou upraveny jako
narrative rooms – vyprávějící,“ vysvětluje historik a kurátor výstav Jindřich
Nusek. Většina vybavení pochází přímo z vlašimského zámku.
První místnost, bývalý kuřácký salón, přibližuje členy rodu do období Viléma II. Auersperga. Dominuje tu jeho
portrét v životní velikosti. Druhý salón
s originálním hracím stolem je věnován
Carlosu Auerspergovi a třetí místnost
s dochovaným dřevěným táflováním
byla zařízena jako Carlosova ložnice.

„Připomíná také dvě návštěvy korunního prince Rudolfa v letech 1878 a 1879.
Jedním z unikátů je rudolfovská korouhev o délce 352 centimetrů,“ upozorňuje Nusek s tím, že byla zhotovena na
oslavy sňatku korunního prince s belgickou princeznou Stephanií v roce 1881.
Jde o jednu ze dvou rudolfovských svatebních korouhví v České republice a jedinou se středovým českým znakem.
Další expozice jsou věnované zámeckém parku, přírodě Podblanicka a střelectví a zbrojařství. Návštěvníci mohou
vejít i do zámecké kaple s vyhlídkou
anebo naopak do sklepení, kde se seznámí třeba s legendou o pokladu Jana
Vostrovce z Kralovic.

Smetana se zamiloval u Čechtic
RŮŽKOVY LHOTICE | Vesnice Růžkovy Lhotice u Čechtic je sice malá, ale
může se chlubit jedním velikánem. Právě tady prožil své mládí a poprvé se tu
zamiloval Bedřich Smetana. V zdejším
zámku ho připomíná expozice Kraj
tónů. I tady platí v sobotu vstupné deset
korun.
Mnoho lidí ví, že se Bedřich Smetana
narodil v Litomyšli, ale málokdo si
vzpomene, že se jako mladý přestěhoval na Podblanicko – v Růžkových Lhoticích koupil v roce 1835 jeho otec zámecký statek. „Zámek patřil jeho otci
až do roku 1844 a celý rok zněl hudbou.
Otec František byl nadšeným hudebníkem a muzicírovalo všech jedenáct dětí.
Bedřich tu poznával pravý venkov a prožíval své lásky. Zažil tu nejšťastnější období,“ říká kurátor Jindřich Nusek.
Tady se potkal s první velkou láskou
Luisou, pro kterou složil známou polku.

Ve Lhoticích začal i lovit, což se stalo
jeho další vášní.
Expozice na hudební téma se v barokně-klasicistním zámku otevřela před
dvěma lety a ukazuje Podblanicko jako
kraj spojený s mimořádným počtem
osobností české a evropské hudby. Je
umístěná v bývalých pokojích rodiny
Smetanových. Zelený salón je věnovaný
přímo Bedřichovi a je tu například klavír, na kterém koncertoval roku 1840 v
čechtickém zámku, i klavír, na nějž hrával v Jabkenicích v závěru života. Kromě Smetany připomíná Kraj tónů i další
hudební osobnosti, které v kraji pobývaly, jako Jan Dismas Zelenka, Josef Suk
či Zdeněk Fibich. Anebo ty, kteří v kraji
pobývali – Richarda Wagnera, Gustava
Mahlera či Antonína Dvořáka.
Zámek je pobočkou Muzea Podblanicka, které ho kolem roku 1980 nákladně rekonstruovalo. „Provádělo se tu

vždycky, ale až poslední roky máme stálé průvodce a jedeme naplno. Jezdí
k nám školy, školky, pořádáme pro ně
i akce na zahradě,“ uvádí Veronika Hanusová, zástupkyně ředitele a kurátorka
Muzea Podblanicka.
(buš)

BENEŠOV | Na Masarykově náměstí
v Benešově zítra odstartují tradiční farmářské trhy, které se budou opět konat
vždy na určité téma a za doprovodu hudby. Na prvním – jarním trhu – zahraje
duo Evergreen. Termíny těch nejbližších jsou 14. května, 25. června, 20. srpna. Začínají vždy od 8 hodin a zdarma
lze parkovat v bývalých Táborských kasárnách.
(buš)

Tři koncerty
na počest Josefa Suka
BENEŠOV | Festival klasické hudby
Jaro Josefa Suka se letos v Benešově
koná už po dvacáté páté. Zahajovací
koncert letošního jubilejního ročníku se
uskuteční ve čtvrtek 21. dubna od
19:30 hodin v kulturním domě Karlov.
Vystoupí na něm Symfonický orchestr
Divadla Josefa Kajetána Tyla Plzeň a sólisté Radka Sehnoutková a Tomáš Kořínek. Na programu jsou díla českých autorů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka či Vítězslava Nováka. Festival na
počest slavného hudebního skladatele
má ještě další dva koncerty – 8. května
to bude Sborový koncert v aule benešovského gymnázia a 26. května Komorní
koncert v městském divadle Na Poště.
(buš)
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Česká republika

Při naštvání aktivuji bojovníka
Tvrdohlavé děvče z hor.
Tak o sobě mluví herečka
Simona Babčáková
a svými činy dokazuje, že
rozhodně nepatří mezi
ty, kteří se hodlají se
světem kolem sebe jen
tak smířit. V politice jí
chybí viditelní hrdinové,
mezi lidmi naopak vnímá
přebytek zbabělců.
„Kvůli strachu hřbet
nikdy neohnu,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Pohledem televizních diváků patří
k Simoně Babčákové obvykle kladné postavy chápajících zábavných žen. Teď si
ale „střihla“ roli docela překvapivou
– v televizním seriálu Ohnivý kuře hraje
ředitelku hotelu, která příliš sympatií
zrovna nebudí. „Takovou mrchu jsem
zatím ještě nehrála, takže mě baví. Zároveň se ale snažím pochopit, co jsou
její motivace,“ říká třiačtyřicetiletá herečka z Dejvického divadla.
Co vám na aktuální roli ředitelky hotelu přijde nejzajímavější?
Je tam takový detail, že po 25 letech v
manželství si s tchánem stále vykají.
Když si představím, že by mi otec mého
muže, u kterého pracuji a u kterého bydlím, dával každý den najevo, že jsem
pro jeho syna nedostačující, tak chápu,
že by vznikl velký strach, že mohu kdy-

koliv o všechno přijít. Z toho po letech
může vzejít velká zášť a zloba. Takže rozumím tomu, proč se Renata chová, jak
se chová, ačkoli já bych se touhle cestou rozhodně nevydala.
Působíte jako hodně empatický člověk. Souvisí s tím i vaše angažmá
v projektech různých neziskovek?
Spousta věcí ve světě a ve společnosti
mě trápí a bolí. Jako většinu citlivých
lidí. Například mě ničí plýtvání, což je
celoplanetární problém. A když už je
směrem k umělcům upřená pozornost,
tak mám potřebu tuto pozornost využívat a odklánět tam, kde si myslím, že to
pomůže. Jsem ráda, že většina populárních osobností je navázána na nějaké
společensky prospěšné projekty. Přeci
jen lidé se na nás dívají a můžeme je v
něčem inspirovat. Já bych je ráda inspirovala v tom, že je tady i něco zajímavějšího než chodit do práce, jíst, spát a koukat se na televizi. Že existence by mohla mít nějaký hlubší smysl a náplň.
Tvrdíte, že lidé podléhají dojmu, že
jim jako umělci patříte. Stává se
vám často, že vás na ulici někdo
osloví způsobem, který je vám až nepříjemný?
Že se ke mně lidé hlásí, to se stává velmi často. Ale v okamžiku, kdy dotyčný
člověk nepozdraví, neomluví se, že obtěžuje, nepožádá o chvilku času a místo
toho přijde s automatickým vypálením
požadavku na focení, tak to považuji za
velmi hrubé a atakující. Je mi to krajně
nepříjemné. Neustále jezdím městskou
hromadnou dopravou, do auta se zahnat
nenechám, ale už dochází k tomu, že vědomě nekontaktuju lidi očima, abych nepřitáhla nežádoucí pozornost. Tuto daň
platím a je to pro mě určitý stres. Panuje
tady takový úzus, že já jako herečka
mám být vděčná divákům za to, že se na
mě dívají a že to je nějaká součást mé
služby jim. Ale já přitom vnímám, že

Simona Babčáková
Narodila se 21. 2. 1973 v Šumperku.
Absolvovala zlínskou školu umění a byla také žákyní mistra improvizace
Jaroslava Duška. Prošla scénami Městského divadla Zlín a pražského
Divadla v Dlouhé. V současnosti je členkou Dejvického divadla.
■ Diváci ji znají ze snímků Nestyda, U mě dobrý, Díra u Hanušovic,
Vybíjená nebo ze seriálů Comeback a Čtvrtá hvězda.
■ Nyní je jednou z hlavních tváří seriálu Ohnivý kuře.

■

■

„

má služba je právě moje umění. To, že
je pobavím. Pokud ke mně někdo přistoupí s respektem a chce mi vyjádřit
své pocity z mé tvorby, vždycky mě to
potěší a komunikuji ráda.

Spousta věcí
na světě i ve
společnosti mě trápí
a bolí. Například mě
ničí plýtvání, což je
celoplanetární problém.
Daleko větší prostor pro kontakt fanoušků se známými osobnostmi poskytují sociální sítě. Lidé tam ale často sklouzávají k hrubostem. Máte nějakou takovou zkušenost?
Na základě toho, že jsem podpořila sociálně komunitní projekt Klinika, mi jakýsi nácek napsal na Facebook velice vulgární zprávu končící přáním, aby mi
uřízli hlavu. Chtěla bych opravdu apelovat na lidi, aby neignorovali tyhle násilnické postoje, aby to okamžitě nahlásili
facebookové službě nebo policii. V současné protiimigrantské vlně se v mnoha
lidech začíná probouzet ošklivá primitivní agresivita, která mi
přijde skutečně nebezpečná. Tomu, co se děje celoplanetárně, nerozumím
a nechci se k tomu vyjadřovat. Ale to, co se
děje v české společnosti, mě děsí.

Nenapadlo vás, že se na čas odmlčíte a nebudete veřejně podporovat
věci, které vyvolávají takové vášně?
Jsem děvče z hor, jsem tvrdohlavá. Nenávidím zbabělost. Spousta Čechů jsou
zbabělci. Představa, že ohnu hřbet strachem před nějakým zakomplexovaným
nešťastníkem, je nemyslitelná. Nemohla bych si vážit sama sebe. Naopak ve
mně takoví lidé aktivují bojovníka, který se jen tak zastavit nenechá.
Jak moc se zajímáte o českou společnost a politiku?
Sleduji, protože se mě to týká. Protože
to, co oni nařídí, já potom budu muset
plnit. Zároveň si ale v rámci psychohygieny dávám takové pauzičky nebo spíš
informační embarga, protože mě ty zprávy tak bolí a štvou, že to zasahuje do
mého osobního života. Takže si dávám
cílené přestávky a pak mám zase období, kdy se zajímám víc. Například okolo
voleb je to jasné. Je potřeba mít představu, co se děje a nikoli volit náhodně.
Také mě neskutečně štvou neustálé volby menšího zla.
Co konkrétně vás štve?
Inteligence a ušlechtilost je tady ještě z
dob komunismu pranýřována takovým
způsobem, že kultivovaní lidé do politiky jít nechtějí. Takže strategické
pozice často obsadí lidé, kteří
nemají, řekněme, etické rozměry. A často si lidé nedají s
volbami práci. Pokud ženy
budou volit ženy, tak nepotřebujeme kvóty. Musím
přece volit někoho, o kom
předpokládám, že bude hájit
mé zájmy. Média v této oblasti nefungují dobře. Upozorňují jenom na negativní kauzy, ale o
těch lidech, kteří
pracují poctivě a
dobře, se vůbec
nedozvíme. A mezi
námi, někdo v politice
dobře pracovat musí,
protože si žijeme dobře.
My se o nich ale nedozvíme, takže u voleb pořád volíme jenom nějaké menší
zlo. Zkrátka mi chybí kladné
vzory, hrdinové a hrdinky.

FOTO | ARCHIV MAFRA

Řekněte své „ANO“ zubním implantátům.
Chybí vám jeden či více zubů? Nejste si sebou jistí a ztrácíte sebevědomí? Užívejte si života navzdory chybějícím zubům. Smích, polibky, zpěv a dobré jídlo jsou
přirozené a neměl by je provázet strach.
V dnešní době jsou zubní implantáty nejmodernější a téměř ideální metodou léčby při ztrátě jednoho nebo více zubů. Zubní implantát představuje umělý kořen
zubu, který se zavádí do čelistní kosti. Vyrábí se z titanové slitiny, vůči které je
lidský organismus naprosto biotolerantní a nevyvolává žádné alergie, je odolná
vůči korozi a mechanickému poškození, takže velmi dobře snáší zatížení, kterému je zubní implantát vystaven.
Výhody zubních implantátů oproti konvenčním metodám:
• jsou stabilní oporou korunky nebo náhrady
• nabízí možnost řešení problémů se špatně sedícími a uvolněnými celkovými
protézami a umožní tak, vyhnout se nepohodlným a nepříjemným pocitům
• nevyžadují použití retenčních spon nebo zbroušení sousedních zubů a tím
napomáhají jejich zdraví
• stimulují kostní tkáň a dásně a tak dlouhodobě zajistí udržení atraktivního
estetického vzhledu a zároveň mohou vylepšit tvar tváře
• díky dobré stabilitě pomáhají obnovit přirozenou schopnost žvýkat a mohou
pomoci vylepšit artikulaci
Průběh ošetření:
1. Konzultace se zubním lékařem, řádné vyšetření chrupu včetně zhotovení
rentgenových snímků a sejmutí otisků chrupu.
2. Zavedení zubního implantátu. Délka hojení závisí na množství a kvalitě
kosti a na individuálních podmínkách.
3. Výběr a realizace vhodného protetického řešení.
4. Pečlivé docházení a pravidelné kontroly a zvýšena dentální hygiena.

Situace před zákrokem

Kompletnínáhradadenticebezzubéčelisti

Laboratorní protetická práce

Náhrada tří chybějících zubů

Konečný stav po zákroku

Náhrada jednoho chybějícího zubu

Specialisté stomatologické kliniky Lazurit provádí implantace různých stupňů
obtížnosti včetně těch, co vyžadují augmentace kosti. Používáme kvalitní implantační systémy a materiály předních evropských výrobců, na které se vztahuje
doživotní záruka.

Stomatologická klinika

Najdete nás 3 min. chůze
od stanice metra Nádraží Veleslavín

Nádraží Veleslavín

www.klinikalazurit.cz
tel.: +420 777 209 929
K Červenému vrchu 844/2a
Praha 6
Po-So 8.00 - 19.00
Přijímáme nové pacienty

� Záchovná stomatologie:

fotokompozitní výplně, endodoncie,
restaurace zubů

� Proteická stomatologie:

keramické korunky, fazety, můstky

� Chirurgická stomatologie:

extrakce osmiček, gingivální plasika, frenulektomie

� Implantologie, augmentace kosi
� Dentální hygiena a bělení zubů
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Když pomůže gentleman silnic
Tři nehody, tři příběhy,
tři odvážní lidé, kteří
ve správný okamžik na
správném místě nejen
byli, ale hlavně pomohli.
A zasloužili si titul
Gentleman silnic. Jednou
může patřit i vám.
Pět zraněných v autobusu

Daniela Kutilová
Když letos 9. února kolem poledne narazil pražský autobus městské dopravy do
sloupu veřejného osvětlení, zranilo se
pět lidí včetně čtyřletého dítěte. V nastalém zmatku zvládla stres cestující Daniela Kutilová a začala raněným pomáhat. „Byla to moje úplně první nehoda
v životě. Nasedla jsem do autobusu a posadila se na volné sedadlo. To sedadlo
bylo naštěstí proti směru jízdy. Po chvíli jsem najednou ucítila prudké zabrzdění a náraz. Lidé padali na zem, všude
bylo rozsypané sklo a dveře u řidiče
byly úplně zdevastované. Autobus totiž
narazil do sloupu veřejného osvětlení,“
popisuje situaci.
Cestující většinou utrpěli lehčí zranění. „V tom autobusu byla maminka s malým chlapečkem a s kočárkem. Chlapeček měl po nárazu rozbitou hlavu a maminka krvácela. Pomohla jsem jim dostat se ven. Potom jsem šla k silnici a začala zastavovat projíždějící auta, aby
nám řidiči pomohli. Vůbec jsem si v tu
chvíli nemohla vzpomenout na telefonní číslo záchranné služby, ale řidiči, kteří zastavili, přivolali pomoc,“ vypráví.
Za svou duchapřítomnost získala titul
Gentleman silnic a stala se už 113. oceněnou v tomto projektu. „Z ocenění
mám velkou radost a nezasloužím si ho
jen já, ale všichni lidé, kteří nám u nehody pomáhali,“ dodává odvážná žena.

Vyprostil ženu, auto shořelo

Jaroslav Kolman
Jaroslav Kolman byl v květnu 2014
svědkem dopravní nehody, při které se
v Kněžici na Jičínsku čelně střetla dvě
osobní auta. Okamžitě přispěchal na pomoc. Nejprve se snažil vyprostit tři mladíky z jednoho z havarovaných aut. „Ti

kluci byli úplně v šoku, podle
mě vůbec nepostřehli, jak
se nehoda udála. Co jsem
si všiml, na silnici nebylo ani patrné, že by se
snažili brzdit,“ popisuje.
Hůře než trojice mladých mužů na tom byla řidička druhého vozu, která
v něm uvízla zamotaná do bezpečnostních pásů. Bylo nutné vypáčit zdeformované dveře, což se Jaroslavu Kolmanovi s vynaložením veškerých sil podařilo. Když se konečně dostal do vozu, všiml si malého ohně.
„Představte si situaci jak z akčního filmu. Auto začalo hořet a po chvíli začaly
bouchat pneumatiky jedna po druhé. Co
bylo jediné štěstí, že nezačal nikde unikat benzin,“ doplňuje další detaily statečný muž, který řidičku vyprostil v poslední chvíli. Bezprostředně poté auto
pohltily plameny a následně kompletně
shořelo.

Při záchraně ženy z havarovaného auta šlo o vteřiny. Jaroslav Kolman (ve
výřezu) ji vyprostil na poslední chvíli. Pak vůz kompletně shořel.

Šokující reakce

Pavlína Bidlová
Začátkem roku 2009 jela
těhotná Pavlína Bidlová
z nákupu z Hradce Králové. Najednou uviděla, jak
do kamionu narazilo osobní auto. „Jela jsem se sestrou
a maminkou. Když jsem uviděla havarovaný vůz, dupla jsem na brzdu a běžela se podívat, co se stalo,“ líčí
matka čtyřleté dcery, která tehdy čekala
během pár měsíců další miminko.
Mávala na řidiče, kteří projížděli v protisměru. Podle ní museli vidět, co se stalo, přesto jeli dál. Začala tedy pomáhat
zraněným sama, zatímco její sestra zavolala záchranku. Po chvíli u nehody zastavil další šofér a na silnici se vytvořila kolona. „Najednou ji předjel nějaký muž,
přijel až ke zničenému autu s trojicí zraněných a místo toho, aby nám pomohl,
začal si nás natáčet na mobilní telefon,“
popisuje neuvěřitelnou reakci jednoho z motoristů. „Řidič, který mi pomáhal se zraněnými, na něj křičel, ať toho
nechá, ale s ním to ani nehnulo,“ říká oceněná
žena. S podobnými zkušenostmi se přitom svěřila i celá řada předešlých
Gentlemanů silnic.
(jos)

V pražském autobusu se zranilo i čtyřleté dítě. Jemu a jeho matce pomohla
Daniela Kutilová (ve výřezu), která cestovala ve stejném spoji.

Gentleman silnic
Společný projekt České pojišťovny a Policie ČR, který vznikl v roce 2004 s cílem
motivovat řidiče k tomu, aby si na silnici pomáhali a nebyli k sobě lhostejní.
■ Prvním Gentlemanem silnic se v prosinci 2004 stal pan Jiří Lukáč z Albrechtiček na
Novojičínsku, který vytáhl z hořícího automobilu tehdy sedmnáctiletého mladíka.
■ Od té doby už ocenění převzalo 113 lidí, z toho 20 žen.
■ První ženou byla lékařka z Berouna Martina Kordová. Zachránila život policistovi,
kterého srazil z kola a vážně zranil zloděj automobilu.
■ Jedním z prvních Gentlemanů silnic byl dokonce bývalý narkoman, který cestou na
doléčovací stacionář zachránil život dvěma malým dětem.

■

Po nehodě auta a náklaďáku přispěchala Pavlína Bidlová na pomoc. Reakce
řidiče, který si vše natáčel na mobil, ji šokovala.
3X FOTO | GENLEMANSILNIC.CZ
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Jíst, nebo nejíst maso? Vášnivé debaty zdaleka nekončí.
Zapojili jsme do nich otce Českých lvů a vegana
Petra Vachlera s šéfkuchařem Romanem Vaňkem.
PETR VACHLER:
CÍTÍTE SE NADŘAZEN
ZVÍŘATŮM?

ROMAN VANĚK:
Ano, Petře, cítím,
neboť jsem na vyšším
vývojovém stupni než
ona.

PETR VACHLER: SOUHLASÍTE S MAHÁTMOU
GANDHÍM, ŽE VELIKOST A MRAVNÍ POKROK
NÁRODA SE POZNÁ PODLE TOHO, JAK SE
CHOVÁME K ZVÍŘATŮM?
ROMAN VANĚK: Zajisté. A nejen ke zvířatům.
Jak se chováme sami k sobě, ke svému okolí.
Naprosto souhlasím. Pokud ale, Petře, narážíte
extré
na vegetariánství, tak vzkazuji jedno: Každý extrém
špatně
je špatně. Extrémní vegetariánství je strašně špatně,
ne
protože člověk je všežravec, ať se to zdá, nebo ne.
musí
Abych žil jako Homo sapiens sapiens zdravě, musím
se hýbat a měl bych v dnešní době jíst aspoň
70 procent nemasových pokrmů, 20 procent masa
a 10 procent červeného masa. Tečka. Tofu nám
loňské
maso nenahradí, přesto že ho mám rád. V loňském
roce jsem investoval do vegetariánského fastfoodu,
vím, o čem mluvím a můžu říct, že mám
vegetariány rád. Nemám ale rád extrémisty
extrémisty.

PETR VACHLER: CO SI MYSLÍTE O TOM,
ŽE PODLE NEJRŮZNĚJŠÍCH STUDIÍ SE
VEGETARIÁNI ČI VEGANI, TĚŠÍ VYŠŠÍMU
VĚKU A LEPŠÍMU ZDRAVÍ?
ROMAN VANĚK: Když Winston Churchill
slavil osmdesátiny, tak mu novináři říkali: Sire, vždyť
vy jíte jako utržený ze řetězu, kouříte tolik doutníků,
pijete whiskey, milujete život – jste hedonista…
A on jim na to řekl jedinou odpověď: „Absolutely
no sport!“ Takže i já jsem se rozhodl, že nezemřu
zpocený.

Veganský burger
150 g červené čočky, konzerva
červených fazolí, středně velká cuketa,
4 menší cibule, pažitka, majoránka
a oregano, stroužek česneku, sůl, pepř
Ve čtvrt litru vody uvaříme čočku a
necháme zchladnout. Rozmixujeme
cuketu, cibuli a fazole, poté směs
přemístíme do velké mísy. Přidáme čočku,
prolisovaný česnek, oregano a majoránku.
Vše promícháme a dochutíme solí a
pepřem. Vytvarujeme tlustší placičky a v
troubě předehřáté na 170 stupňů pečeme
asi 50 minut. Po zchladnutí více ztuhnou.
Podáváme v housce s oblohou a hranolky.

Proč si radši odepřít maso...
1. Přítomnost velkého množství tuků
obsažených v mase a především v uzeninách představuje rizikový faktor pro
vznik cévních a srdečních onemocnění.
2. Riziková může být také častá konzumace uzenin, a to především domácí
výroby. Takové výrobky jsou sice chutnější, ale v domácích neprofesionálních
podmínkách nedokážeme zajistit odloučení rakovinotvorných látek, které vznikají nedokonalým spalováním.
3. Ti, jejichž jídelníček se zakládá
pouze na rostlinné stravě, mají dostateč-

ný přísun vlákniny. Ta napomáhá tělu
zbavovat se nepotřebných zbytků a podporuje zdravé trávení.
4. Odpůrci živočišné stravy se také
nemusejí trápit nadbytkem cholesterolu. Rostliny totiž žádný neobsahují.
Kdo ze svého jídelníčku vynechá maso,
mívá výrazně nižší hladinu cholesterolu
a také nižší krevní tlak než ti, kteří mívají téměř denně na talíři masitou stravu.
5. Rostlinná strava obsahuje mnoho
antioxidantů. Podle některých odborníků
dokáže dostatek čerstvé stravy bohaté na

antioxidanty zpomalit stárnutí buněk
a tím přibrzdit naše biologické hodiny.
6. Díky sníženému příjmu tuků a zvýšenému obsahu vlákniny ve stravě dochází u lidí, kteří skoncovali nebo zredukovali přísun živočišné stravy, k poklesu hmotnosti a zlepšuje se BMI index
(poměr hmotnosti k výšce - pozn. red.).
* Výživový expert Petr Havlíček: „Nikde není psáno, že každý člověk musí
jíst denně maso, ale rozhodně si musí zajistit jak dostatečné množství bílkovin,
tak i jejich dobrou kvalitu.“
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vs. MASOŽROUT
ROMAN VANĚK:
JAKÝM ZPŮSOBEM
OBHÁJÍTE, ŽE BY PES
MĚL BÝT VEGETARIÁN?
(VACHLER NEDOVOLUJE
SVÉMU PSOVI ROBINOVI
MASO – POZN. RED.)

Petr Vachler: Našemu Robinovi bude v létě dvanáct let a daří se mu dobře. Energie je všude přítomná, což
už říkal Nicola Tesla. Jde o naše rozhodnutí, jakou formou ji přijímáme a zpracováváme. Pokud nabídnete
psům možnost, že lze energii přijímat i bez zabíjení, rádi to přijmou, neboť jsou součástí smečky. Nic jim nechybí a nikoho neohrožují, klesá jejich agresivita. Navíc tuto informaci společně sdílejí. Pokud bychom zvýšili
vibraci planety, nejedli maso, neubližovali si, skončily by války a predátorská zvířata by ztratila výrazně
na agresivitě. Možná bychom se podivili, jak by se změnil sen, který žijeme.

INZERCE

ROMAN VANĚK: JÍTE, ABYSTE NEZEMŘEL, NEBO JÍDLO MILUJETE?
droga
Petr Vachler: Jídlo je úžasná záležitost, droga,
které podléhám, i když už jsem si také zkusil deset, či
padesát dní bez jídla. Kdyby nebylo sociálního pnutí,
pokračoval bych. Jsou lidé, kteří nepřijímají klasickou potravu léta. Otázka „jíte, abyste nezemřel,“ je
Samozřejm
tedy pro mé vidění světa irelevantní. Samozřejmě
jak
za předpokladu, že život bez jídla nechápete jako
půst, či hladovění. Asi s tím mnozí nebudou souhlasit, ale je to tak. Znám osobně lidi, co nejí léta,
a mám sám určitou zkušenost, proto si dovoluji
nabídnout takovou odpověď. Zbývá říci, že jídlo
rozmanité
zatím miluji, mám rád, je skvělé a rozmanité,
veganské nebo raw.

ROMAN VANĚK: JAKÝ DALŠÍ PROJEKT
CHYSTÁTE? MÁM JE RÁD.
Petr Vachler: Pane Romane, děkuji.
Mám radost, že vysvětlujete lidem,
co jedí, co pijí. Věřím, že se váš pořad
bude jednou jmenovat místo Peklo
na talíři Ráj na talíři. Utopie? Doufám,
že ne. Kromě dokumentárních sérií pro
zahraniční televize připravuji celovečerní film Tajemství a smysl života. Je to
hraný film s dokumentárními prvky, kde
hlavní postava je animovaná. Jdeme
trochu do hloubky, proč tu jsme a co je
smyslem bytí. Nejsem na to sám, ve filmu se objeví Deepak Chopra, Erik von
Däniken, Don Miguel Ruiz, Lorna Byrne
a další osobnosti z celého světa. Je to
zatím můj největší projekt, na který
naváže dokumentární série.

...a proč si ho klidně vychutnat
1. Červené maso, mezi které řadíme
vepřové, hovězí, skopové, telecí nebo
jehněčí, je bohatým zdrojem potřebného železa. Právě železo obsažené v
mase je pro tělo lépe využitelné než to,
které nabízí rostlinná strava.
2. Vepřové a hovězí je také cenným
zdrojem zinku, který posiluje imunitní
systém a chrání buňky před působením
volných radikálů. Zinek se vyskytuje
třeba i ve fazolích nebo obilovinách,
ovšem v obtížněji vstřebatelné formě.
3. Červené maso obsahuje nezanedba-

telné množství mastných kyselin, které
lze přirovnat k těm, jež obsahují ryby.
Důležité je, aby bylo maso libové. V takovém případě je jeho pravidelná konzumace pro tělo přínosem.
4. Bílé maso je ideální položkou v jídelníčku při různých dietách, a to především díky nízkému podílu tuku. Například kuřecí je vyhledávanou potravou
nejen pro dietáře, ale také pro kulturisty,
kteří kromě minima tuku oceňují i dostatek bílkovin pro tvorbu svalové hmoty.
5. Bílé maso je také skvělý zdroj fos-

foru, který působí pozitivně na zuby,
klouby a má protizánětlivé účinky.
* Výživový expert Petr Havlíček:
„Maso je zdrojem plnohodnotných bílkovin, které jsou nutné pro obnovu
všech tělesných tkání, tedy i pro zachování svalové hmoty a celkovou regeneraci organismu. Člověk, který záměrně vyřadí určitou skupinu základních potravin, musí o svém stravování daleko více
přemýšlet, aby si zajistil plnohodnotnou
stravu, nahradil chybějící živiny a vyhnul se tak případným problémům.“

Tradiční hovězí burger
700 g mletého hovězího masa, menší
nadrobno nakrájená cibule, stroužek
česneku, lžíce nasekané petrželky,
lžička dijonské hořčice, dva žloutky,
lžíce worcesterské omáčky, sůl, hrubě
mletý pepř a olej na potření
Všechny přísady promícháme ve velké
míse a dochutíme pepřem a solí.
Vytvarujeme silnější placičky a potřeme
zlehka olejem. Vložíme na rozpálený gril
nebo grilovací pánev. Grilujeme asi pět
minut z každé strany. Uprostřed by měly
zůstat růžové. Podáváme v opečené
housce s libovolnou oblohou.

10 15. dubna 2016

Česká republika

Češi ve válce Severu proti Jihu
4 roky, 3 týdny a 6 dní
trvala občanská válka
mezi státy Konfederace
a Unie. Útok jižanů začal
12. dubna 1861.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
SVĚT | Před 155 lety začala americká
válka Severu proti Jihu. Češi se zapojili
jako dobrovolníci, nejslavnější byla
„Lincolnova slovanská střelecká rota“.
Během deseti let před válkou Severu
proti Jihu odešly z habsburské říše do
Ameriky desetitisíce lidí. Nejvíce jich
emigrovalo z českých zemí. „Jen málokdo opouštěl třeba Prahu nebo průmyslové Brno, zato bylo hodně emigrantů
z chudých krajů, třeba z Valašska. Hledali lepší život pro sebe a své děti, což
je typické při všech masových migracích, i těch moderních,“ podotýká historik Marek Vlha, který o osudech migrantů v USA napsal dvě knihy.

Lincoln věděl o Slovanech
Podle sčítání lidu v roce 1860 přijelo do
Spojených států přes 25 tisíc osob
z Čech, neoficiálně jich bylo ale o tisíce
víc. Čeští emigranti se usadili zejména
v severních oblastech USA, takže v přicházející válce bojovali na straně Severu, tedy za Unii, která, na rozdíl od jižní
Konfederace, chtěla zrušit otroctví.
„Když se konflikt 12. dubna 1861 rozhořel, měly obě strany spousty dobrovolníků, které musely náborové kanceláře odmítat. Naši krajané založili v Chicagu
chvíli před válkou spolu s několika Slováky a Maďary jednotku domobrany,
kterou nazvali Lincolnovou střeleckou
rotou,“ vypráví historik.

Vojáci z Companie I 26th Wisconsin
Wolunteers Infantry Regiment, kde
sloužilo nejvíce Čechů. Jen v této kumpanii jich bylo 17 (foto nahoře). Bitva
u Gettysburgu (ilustrace vpravo).
Svolení používat tento název jim udělil sám prezident Abraham Lincoln. Podobný útvar vznikl v předvečer války
také v St. Louis, kde tehdy žilo nejvíc
Čechů. Při ostrém nástupu nezbyla
ovšem z vojáků ani třetina. „Ani jedna

36

Čechů v řadách
26. wisconsinského
pluku bojovalo za Unii

z těchto rot nepřežila první měsíce konfliktu, takže krajany nacházíme roztroušené po jednotlivcích, ale i po pár desítkách v nejrůznějších jednotkách,“ dodává Vlha s tím, že to byly i pluky Němců,
kterých žilo v USA více než Čechů.
Vůbec nejpočetnější skupina českých
vojáků, asi 36 mužů, bojovala v řadách
26. wisconsinského dobrovolnického
pluku pěchoty, další pak byli ve
22. iowském nebo 4. missourském regimentu a jiných útvarech.

částečně pro ně cizí země postavili všelijak. „Mohl bych uvést příklady odvážných vojáků hrdých na svoji službu, ale
i lidí, kteří neměli chuť sloužit v armádě
a vyhýbali se odvodu, případně dokonce utekli do Kanady nebo Mexika. Za
všechny uvedu majora Antonína Pokorného z Jindřichova Hradce, který
v bitvě u Port Republic prokázal neohroženost v dešti jižanských kulí a dokázal
vyvést svůj pluk ze zoufalého postavení, do kterého je zavlekl neschopný velitel. Pokorný to nakonec dotáhl na podplukovníka,“ doplňuje Vlha.

Mnoho zpráv se dochovalo z dopisů
českých vojáků. Například vojín Josef
Krajník ze zmíněného 26. wisconsinského pluku napsal list do krajanských novin: „Zdá se mi podivná, ta americká politika. Ti zdejší páni Yenkové (Američané, pozn. red.) se také chopili zbraně,
ale jen aby si tím peněz nadělali. Ti tam
nejdou, aby spravedlivě bojovali, tak
ubozí Čechové a Němci jen opravdově
prsa svá smrti nastavují, ale Yenkové
puškám se vyhýbají, aby je nemuseli nositi.“ Zpět do Evropy se téměř žádný
český válečný veterán nevrátil.

V dešti jižanských kulí
Válka ukázala svoji brutální tvář a prodlužovala se. „Na Jihu a posléze i na Severu se proto museli uchýlit k povinným odvodům. Takže část našich krajanů musela do války vstoupit volky nevolky,“ říká Vlha. Češi se ke konfliktu

„Za vzor si bereme 26. wisconsinský pluk,“ vysvětluje aktivity nadšenců Pavel Svoboda z České asociace americké občanské války.
FOTO | CACWA.cz

INZERCE

TESCO PŮJČKA

Za řádné splácení opravdu

garantujeme nižší úrok,

než je bankovní průměr.
Navštivte náš stánek nebo
volejte zdarma 800 610 650

Platí do 30. 4. 2016 při splnění podmínek Home Credit a.s., který je poskytovatelem Tesco Finančních služeb.
Při schvalování úvěru může být využito dotazování se do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru
klientských informací. Více informací, včetně informací o registrech, najdete na www.solus.cz, www.cncb.cz
a www.itesco.cz/fs.

Také se

chcete

vsadit?

Zbavte pleť nečistot
s pomocí konopí!

Tipy Z LÉKÁREN

inzerce

Každá žena může být okouzlující, stačí pouze
vědět, jak správně pečovat o svou pleť!
Základ
Základním
krokem ke krásné a zdravé pleti je správné
odlíčen Skvělým pomocníkem, který se osvědčil mnoodlíčení.
ženám, je Natura odličovací krém. Ten v jednom
ha žená
kroku odstraňuje
o
nejen make-up a nečistoty, ale zároveň zkl
zklidňuje a rozjasňuje pleť. Je ideální pro extra citlivou p
pokožku, nebo při nošení kontaktních čoček. Oba mandlový olej, glycerin a levanduli.
sahuje konopný
k

Větší a plnější ňadra nejsou marným
snem!
Větší a pevnější ňadra by chtěla nejspíše každá žena.
Jsou symbolem ženství a přinášejí nám sebedůvěru.

Paní Eva trpěla pocitem, že její ňadra jsou příliš
malá a povislá. V lékárně si proto pořídila unikátního pomocníka a nyní všem ženám se stejným problémem vzkazuje: „Výsledek je úžasný!
Opravdu funguje!“
Vyzkoušejte i vy doplněk stravy NadraIN FORTE
RTE
ržet
se čtyřmi silnými komplexy pomáhající udržet
ropevnost prsou a plnost dekoltu, zvýraznit přirozený tvar a zvětšit objem prsou. Kromě větších,
ích,
ově
pevnějších a krásnějších ňader přispívá nově
i k udržení hladké, pružné a hydratované kůže
ůže
prsou a dekoltu.
Ohromte okolí dokonalým dekoltem a získejte zpět ztracené sebevědomí!
K dostání v lékárnách.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA!

Koupíte také na www.nadrain.cz. Při nákupu zadejte
dejte
kód TY496 a získáte poštovné ZDARMA!

Nabídka platí do 30. 4. 2016. Více informací
o NadraIN na bezplatné tel. lince 800 311 113.

Nyní v limitované
edici s luxusními
šperky s krystaly
Swarovski®.

Krásné zdravé
VLASY

Toužíte na jaře oslnit svou hustou hřívou, ale
vaše vlasy jsou polámané a bez lesku? Může
to být nedostatkem živin, které jsou pro jejich zdraví nezbytné.

Využijte toho, že je v lékárnách k dostání unikátní doplněk stravy
DonnaHAIR Forte® se zvýšeným obsahem aminokyselin, pivovarských
kvasnic a biotinu, který podporuje normální růst vlasů, pomáhá při lámání a třepení a udržuje jejich lesk. Navíc je obohacen o extrakt kopřivy
dvoudomé, která podporuje tvorbu keratinu. Ten tvoří až 90 % vlasu.
Složení přípravku DonnaHAIR Forte je speciálně přizpůsobeno také pro
potřeby těhotných a kojících žen.
Více o něm zjistíte na www.DonnaHAIR.cz

Odhalte své krásné nohy
BEZ KŘEČOVÝCH
ŽIL
Metličkové žilky
nebo křečové žíly?
Máme pro vás dobrou zprávu!
Už nemusíte schovávat sukně
a kraťasy hluboko do šatníku.

Vyzkoušejte osvědčené Priessnitz®
Mazání na žíly a cévy DE LUXE.
Tento gel obsahuje unikátní složení, díky kterému pronikají účinné
složky snáz ke kapilárním cévám a žilám a příznivě tam
působí na jejich pružnost,
pevnost a průchodnost. Je ideální pro
zmírnění potíží s
křečovými
žilami a
odstranění metličkových žilek.
Perfektně bojuje i s pocitem těžkých a oteklých
nohou.

Jedna kapka, moře pohody
Každý den je váš zrak vystavován námaze, kterou si ani neuvědomujete.
Jestliže jsou vaše oči suché, podrážděné či unavené, dopřejte jim kvalitní péči
pomocí zvlhčujících očních kapek OCUTEIN® SENSITIVE z prémiové řady
Da Vinci Academia. Jejich složení zajišťuje 100% úlevu a okamžitou pomoc pro
podrážděné, unavené a červené oči. Jejich jedinečnost spočívá v tom, že jako
jeden z mála zdravotnických prostředků používají dvojkombinaci lubrikačních
a hydratačních látek. Výrazně se tím snižuje dráždivost oka, kapky se pomaleji
vyplavují z očního prostředí a prodlužuje se jejich účinnost.
Tyto kapky umožňují celodenní nošení kontaktních čoček bez vysychání, mlžení a řezání v očích.
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Až zemřu, dostanete moje tělo,
Po smrti chtějí posloužit
lékařům a studentům.
V registru je skoro osm
tisíc dárců těl. Muži
a ženy jsou zastoupeni
rovnoměrně.
5plus2
■ TÉMA
ČR | Dárci jsou hlavním zdrojem lidských těl, na kterých se v Anatomickém
ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze učí studenti či mladí lékaři. Jinak by jejich léčba mohla být pacientovi nebezpečná. Jak lze tělo darovat, zda za to člověk ještě za života
něco získá a co se s mrtvým za branami
ústavu děje, zjišťoval týdeník 5plus2 přímo v útrobách vědecké instituce.
Že jde o výzkumnou instituci se zaměřením na člověka, je patrné už na chodbách budovy nedaleko pražského Karlova náměstí. V expozicích stojí objekty,
které nezkušeného návštěvníka překvapí. Preparáty z lidských těl, hlavy či těla
kojenců i plodů naložená ve fixačním
roztoku, průřezy dospělým tělem nebo
jakási podivná tmavá postava plná provázků na povrchu – to jsou vypreparované cévy a šlachy natřené pryskyřicí
a uchované z 19. století.

Někdy třicet nabídek týdně
Čí jsou anonymní těla rozložená na součástky pro potřeby výuky? Jde o dárce,
kteří se dnes sami hlásí a byli do ústavu
po svém skonu převezeni.
„Poslední dárce, 55letá žena, která si
přeje po smrti sloužit lékařské výuce,
k nám zaslala svou žádost o zařazení do
registru dárců dnes dopoledne. Celkem
máme v registru 7 až 8 tisíc dárců těl,
ženy a muži jsou tak půl na půl,“ říká
přednosta Anatomického ústavu Karel

Smetana. Dárci buď přijdou osobně,
nebo pošlou dopis či e-mail. „Jeden týden se neozve třeba nikdo, další týden
je to i třicet lidí,“ podotýká šéf ústavu.

Za mrtvého ani desetník
Někteří lidé věří, že pokud darují vlastní
tělo k vědeckým účelům, dostanou za ně
zaplaceno ještě v době života. To není
pravda. „Dárce za své tělo nedostane ani
desetník. V žádné evropské zemi se od
konce 19. století nesmí obchodovat s lidskými těly ani jejich pozůstatky. Nepamatuji, že by naše fakulta někdy v historii přijala peníze za tělo,“ říká přednos-

„

Bezdomovci
a alkoholici
uvádějí jako výhodu
zchátralost svého těla.
ta. Přesto 1. lékařskou fakultu UK čas
od času někdo navštíví a nabízí své tělo
za finanční obnos. Občas přijdou bezdomovci nebo alkoholici, kteří chtějí za
své tělo peníze. Jako výhodu uvádějí
jeho zchátralost. I když je smlouva s dárcem podepsána, ústav nemusí tělo přijmout. „Přijetí například brání, pokud
dárce zemře na nějakou infekční chorobu. Samozřejmě jestli si dárce po podpisu smlouvy vše rozmyslí, tak na přijetí
netrváme,“ vysvětluje lékař, který vyučuje anatomii už více než 30 let.

Mnozí nemají na pohřeb
Před rokem 1989 byla situace s těly dárců jiná než dnes. „Tehdy k nám přicházela všechna těla, o která se po smrti nikdo nepřihlásil, a my jsme nemohli odmítnout,“ vysvětluje profesor.
V 90. letech nebylo dárců mnoho,
poté začaly jejich počty stoupat. „Většina dárců své důvody nesděluje. Nicméně jsou takoví, kteří říkají, že nechtějí

Přednosta 1. lékařské fakulty Anatomického ústavu Karel Smetana ml. před
knihovnou. V pracovně má i portrét Jána Jesenského.
FOTO | MICHAL ŠULA
své příbuzné zatěžovat financováním
pohřbu. Tato skupina se rozrostla kolem roku 2000, kdy prudce stoupla cena
za pohřeb,“ míní přednosta.
Další důvody vysvětluje docent Stanislav Laichman, zástupce přednosty Anatomického ústavu Univerzity Palackého v Olomouci: „Podle mých letitých
zkušeností jsou posmrtní dárci těl ze-

jména starší osamocení lidé, jimž nemá
kdo vypravit pohřeb, středněvěcí a starší lidé, kteří si neušetří na pohřeb a současně nechtějí svým nejbližším po své
smrti způsobit finanční výdaje, které v
případě obyčejného pohřbu činí asi 20 tisíc korun. Dále to jsou sociální případy,
kdy jejich pohřeb skutečně nemá kdo zaplatit.“

Veřejná pitva = show

Posluchači Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy při své studijní práci v pitevně.
FOTO | MIROSLAV RENDL

ČR | První veřejnou pitvu u nás provedl
v Praze Ján Jesenský, osobní lékař Rudolfa II. Profesor Jesenský byl také rektorem
Karlovy univerzity. Tam se od husitských
válek vůbec nevyučovala medicína a Jesenský chtěl její výuku znovu zavést.
Sehnal oběšence, kterého pitval pět dní
– mezi 8. až 12. červnem 1600. Veřejné
pitvě přihlížely tisícovky osob.
„Nešlo mu o poznání lidského těla, šlo
mu o show. Chtěl získat přízeň a finance
vysoké šlechty, kterou také v hojném počtu pozval. Pro ně udělal velkou divadelní
show, k pitvě pozval snad i kata Mydláře.

Dá se říci, že to byl lékařský manažer,“ vysvětluje přednosta Anatomického ústavu
Karel Smetana, který má portrét Jesenského ve své pracovně.
Po bitvě na Bílé hoře patřil Ján Jesenský
mezi 27 českých pánů popravených na
pražském Staroměstském náměstí. „Usekli
mu obě ruce, poté mu vyřízli jazyk a nakonec ho sťali,“ dodal přednosta. Tělo Jesenského bylo po exekuci rozčtvrceno a vpleteno do kola. Jeho hlava s kusem jazyka byla
spolu s hlavami dalších jedenácti českých
pánů vystavena pro výstrahu na tribuně Staroměstské věže po dobu deseti let.
(jos)
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píší lidé Anatomickému ústavu
Setkal se i s případy, kdy se příbuzní
kvůli nesvárům v rodině po smrti snažili tělo zemřelého bez jeho souhlasu přenechat anatomii. Samozřejmě neúspěšně. Brání tomu i skutečnost, že podpis
na žádosti o zařazení do registru musí
být ověřen. „Konečně mnoho lidí daruje tělo, protože chtějí pomoci medicíně,
neboť medicína pomohla v životě jim,“
doplňuje Laichman.

Pro studenty je v poměrně velkém
Anatomickém ústavu potřeba přibližně
60 těl ročně. „Bez dárců by kvalita hotových lékařů šla rychle dolů,“ vysvětluje
přednosta Smetana.
Jednou za rok probíhá duchovní rozloučení s těmi, kteří se rozhodli své tělo
přenechat vědě. Je to formou ekumenické bohoslužby slova, jíž se účastní po-

zůstalí i studenti. Na obřadu promluví
významný pracovník ústavu a zástupci
studentů. Poděkují, že se mohou díky
dárcům učit. „Rozloučení bylo organizováno v kostele, dnes se na přání pozůstalých, kteří chtějí poznat místo, kde
skončili ostatky jejich blízkých, koná
v ústavu. Když k nám přijdete na Štědrý
den, příbuzní lidí, kteří u nás teď jsou

60

darovaných těl ročně
pomáhá udržet kvalitní
úroveň výuky lékařů

nebo byli odpitváni, pokládají na schody před ústav různé věnečky, stromečky. Děje se to téměř každý rok a je to
moc hezká tradice,“ uzavírá Smetana.

Tělo je v roztoku dva roky
Náklady univerzity na jednoho dárce dosahují 30 až 50 tisíc korun. Nejdříve se
hradí transport z místa úmrtí. Když se
tělo dostane za brány ústavu, čeká ho na
pitevní stůl ještě dlouhá cesta. „Tělo musíme nejprve zakonzervovat roztokem,
který tvoří zejména formaldehyd a líh.
Poté ho uskladníme na dva roky ve
vaně v suterénu budovy,“ říká Smetana.
Po pitvě hradí fakulta kremaci a samozřejmě v době úmrtí pohřeb. Pokud příbuzní o urnu nestojí, nechá popel fakulta rozptýlit. „Rozpočet našeho ústavu je
asi 1 milion korun ročně, převážná většina peněz jde na náklady spojené s mrtvými těly dárců,“ dodává přednosta.

Nové i ojeté vozy
na jedné adrese

Ukradenou lebku
z muzea objevili na
aukci v New Yorku
Anatomický ústav 1. lékařské fakulty
UK v pražské ulici U Nemocnice má
i vlastní muzeum srovnávací
anatomie. „Samotné návštěvníky
sem nepouštíme, protože nám
exponáty rozkrádají, naposledy
ukradli lebku z počátku 20. století.
Kolega náš preparát objevil na
aukci v New Yorku. Na dotaz však
odpověděli, že ho mají z legálního
zdroje a lebku nevrátili,“ říká
přednosta ústavu Karel Smetana.
K vidění je zde například kostra
plejtváka malého, jedné ze dvou
velryb vystavených v Česku. Po
domluvě je muzeum přístupné
a bude otevřené třeba při Pražské
muzejní noci letos v červnu. (jos)
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Vybírejte ze široké nabídky na
Preparát zhotovený nástřikem tepen obarvenou pryskyřicí, následně vysušený.

www.automodul.cz
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Zuzana Vránová (20)

Letos ji čeká maturita.
A hlásí se na hereckou
školu do Prahy. Bydlí
s maminkou v Mostě.
Považuje se za umělecký a extrovertní typ,
má ráda zábavu a nesnáší nudu. Má ráda maso, čínskou, mexickou a italskou kuchyni, miluje ostrá
jídla a biftek s fazolkami na slanině. Nesnáší kmín, zelený pepř a kopr. Nikdy
by nesnědla cokoli ještě živého.
Úterý: Petra Nebeská (28)

Pracuje jako referentka ve stavební firmě.
Bude se rozvádět. Žije
sama v bytě v Ústí nad
Labem se čtyřletým synem Dominikem. Chová hada v teráriu na kuchyňské lince. Ráda sportuje, čte, vaří
a peče. Miluje hlavně těstoviny na všemožné způsoby. Nesnáší dršťkovou polévku, aspik a sójové maso.
Středa: Jan Béreš (29)

Honza tvoří internetový marketing. Je svobodný, žije sám v bytě
v Ústí nad Labem, ve
čtvrti Střekov. Zajímá
se o zdravý životní
styl a stravu. Je instruktorem fitness, rád chodí do posilovny,
jezdí na kolečkových bruslích, hraje
badminton a squash. Miluje kuřecí rizoto po thajsku. Jí skoro všechno, není nijak vybíravý.
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Paštiku by mohli srkat
brčkem. Ale řešili sex
Soutěžní Prostřeno!
nahlédne k plotnám
amatérských kuchařů
v Ústeckém kraji.
ČR | Lásku, co prochází žaludkem, vztahy i sex proberou před kamerami soupeři v pořadu Prostřeno! na Primě. „Jsme
dobrá parta. Nepřipadám si jako v soutěži, ale spíš s kamarády na nějaké party,“
hodnotí Veronika konkurenty.
„Upřímnost, to je takový moje druhý
jméno,“ řekne v pondělí ztřeštěná Zuzana, která chce být herečkou. Hostitelka
z Mostu podá pět chodů svého italského
menu. Jako nezadaná Zuzka koketuje a
Petra má pocit, že se celý týden točí kolem jednoho tématu – a tím je sex.
Úterní Petřina večeře se chvílemi
mění v katastrofu. Hostitelka je nervák.
Paštika jí neztuhne, dá se srkat brčkem.
U nedosolené hovězí polévky zapomene na lžíce. V přestávce mezi chody se
dozvíme, kdo už v životě ochutnal psa.
Přejde někoho u stolu chuť k jídlu?
Jan se donedávna moc nestaral o to,

Zuppa all‘ Ortolana

Pátek: Ladislav Rácz (34)

Je sice vyučeným sklářem, ale řídí kamion
a dálkově si dodělává
maturitu. Žije s přítelkyní a její tříletou dcerou. Bydlí ve Varnsdorfu. Do pořadu původně přihlásil Ladislav přítelkyni, ta
ale účast odmítla, a tak si řekl, že zkusí
štěstí sám. Baví ho jízda na kole, plavání, v zimě lyžování. Nejradši má česká
jídla, například svíčkovou. Nesnáší plíčky a ledvinky, nevyhledává žádné vnitřnosti. U stolu mu vadí, když někdo popotahuje a není schopen se vysmrkat.
Těší se na nové lidi a nová jídla.

co jí, ale sport mu otevřel oči. Přesto vyznavač zdravé stravy přidá do polévky
i vepřovou konzervu. A název moučníku „pičky“ slibuje hodně legrace.
Čtvrteční hostina u Veroniky bude
jako ve zverimexu. Chová totiž užovku
červenou a kdysi pracovala v obchodu
se zvířaty. Protože se partner Veroniky
kvůli její nemoci stará na plný úvazek
o děti, hostitelka se provokativně zeptá:
„Tak co, kluci, šli byste na mateřskou?“

FOTO | FTV PRIMA

Na páteční večeři se soupeři vydají za
Ladislavem až na sever do Varnsdorfu.
Dosud mlčenlivý mladý muž mluví
jako o život. A Zuzana se možná i pod
vlivem vína rozjíždí také. Ve finále
bude veselo. Ladislavovi omylem shoří
recept položený na sporáku, ale snad
zvládne všechno i bez něj.
Dívejte se na Prostřeno! na Primě každý všední den od 17.50 hodin. Zjistíte,
kdo vyhraje 50 tisíc.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z ÚSTECKÉHO KRAJE

Čtvrtek: Veronika Horáčková (27)

Je v částečném invalidním důchodu, občas
chodí na brigády jako
prodavačka. Je vdaná,
mají osmiměsíčního
syna a z předešlého
vztahu ještě pětiletou
dceru. Veronika má epilepsii, nemůže
být s dětmi sama, na rodičovské dovolené je proto její muž. Doma v Děčíně
mají dva psy, dvě užovky a pět akvárií
s rybičkami. Nejraději má těstoviny na
různé způsoby. Nesnáší sladká jídla.

Docela dobrá parta. Kdopak z nich vyhraje 50 tisíc korun?

V překladu „polévka ze záhonku“ se podobá známější minestrone, chybí v ní
však rajčata nebo protlak.
Ingredience: 100 g bílých fazolí, 250 g
čerstvého špenátu, 1 malá cibule, 1 mrkev, řapíkatý celer, parmezán, olej extra
virgin, sůl, pepř. Postup: Fazole si přes
noc namočíme do vody. Poté je v té
samé vodě uvaříme do stupně „al dente“. V hrnci na oleji orestujeme najemno nakrájenou cibulku, mrkev a řapíkatý celer. Přidáme špenátové listy a zeleninu necháme povařit. Vše zalijeme vývarem z fazolí a postupně přidáme i uvařené fazolky. Povaříme ještě pět minut,
dochutíme solí a pepřem a můžeme podávat s hoblinkami parmezánu nebo podobného sýru.
Konfit z kachny s červeným zelím,
bramborový knedlík
Ingredience: 5 kachních čtvrtek, kmín,
sůl, 2 sklenice nebo sáčky s kysaným

červeným zelím, 1 cibule, sádlo nebo
olej. Domácí bramborové knedlíky:
1 kg vařených brambor, 2 vejce, 2 lžičky soli, 100 g dětské krupičky, 100 g
hrubé mouky, 1 lžíce solamylu. Postup: Maso nasolíme (solí nešetříme)
a okmínujeme. Vložíme do zapékací
mísy, přiklopíme a dáme do trouby vyhřáté na 130 °C, nepodléváme a tři hodiny si kachny nevšímáme. Po této době
zvýšíme teplotu na 200 °C, přidáme trochu vody a zakryté pečeme dalších cca
40 minut. Poté odklopíme, nožem opatrně zajedeme pod kůži, abychom se zbavili tuku a měli křupavou papírovou kůrčičku. Za občasného polévání výpekem
pečeme dalších asi 40 minut. Brambory
si den předem uvaříme ve slupce v osolené vodě s kmínem. Scedíme a necháme vychladnout. Pak je oloupeme a nastrouháme. Přidáme uvedené suroviny
a uhněteme bramborové těsto. Vyválíme 2 až 3 šišky, které vaříme 20 minut

v osolené vodě. Červené zelí scedíme,
pokrájíme a připravíme svým oblíbeným způsobem. Před dušením ho orestujeme na omastku a pokrájené cibulce.
Boží milosti – „pičky“

Ingredience: 350 g polohrubé mouky,
droždí, 1 vejce, mléko, špetka soli, 2 až
3 lžičky cukru, olej, 1 lžička skořicového cukru, čokoláda na vaření. Postup:
Do mísy vsypeme mouku, z droždí
a mléka připravíme kvásek, který přidáme k mouce a vejci. Špetku soli a čajovou lžičku cukru vpracujeme do těsta.
Necháme ho hodinu odležet v chladu.
Poté vyválíme na placku a vykrájíme
různé tvary, které na rozpáleném oleji
opékáme z obou stran do zlatova. Necháme osušit od oleje na papírové utěrce a obalujeme ve skořicovém cukru.
Čokoládu na vaření necháme rozpustit
ve vodní lázni a přidáme cukr (1 až 2 čajové lžičky). Tou pak přelijeme naservírované „pičky“.
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Anděly beru, na Slavících jsem se styděl
Král letošních hudebních
cen Anděl David Koller
po převzetí sošek sice
tápal, zda poputují na
„záchod“ či do aukce,
ovšem Andělů si cení více
než Slavíků. Jeho kolega
Michal Dvořák prozradil,
že s Lucií chtějí vydat
novou desku.
ČR | Kromě výhry v kategoriích Zpěvák
roku a Album roku si David Koller na pódium při předávání cen Anděl vystoupal
také za soškou pro Lucii. V doprovodu
zbylých členů legendární skupiny přebíral totiž i cenu pro Kapelu čtvrtstoletí.
Lucie letos slaví 30. výročí, a to ve velkém stylu. Pánové Koller, Dvořák, Kodym a P.B.Ch společně zahrají své hity na
čtyřech megakoncertech – v Plzni, Praze,
Brně a Bratislavě. Fanoušci se ale zřejmě
v dohledné době dočkají i nových songů.
„Téma nové desky žije již od našeho come-

Pokořili i Kabát

Kapela Lucie si převzala cenu za Kapelu čtvrtstoletí.
backu v roce 2014. Po oslavách kapely plánujeme začít dělat na nových písních. Kolik jich bude, kdy je vydáme a jak budou
vypadat, je zatím tajemstvím nejen pro
vás, ale i pro nás. Situace je však v současnosti velmi příznivá a já osobně se hodně
těším,“ prozradil 5plus2 Michal Dvořák.
Pro Davida Kollera jsou motivací k další
práci právě i Andělé. Ačkoli, pokud jde

S předstihem už na sklonku března
se udílely také žánrové Ceny Anděl.
Novou kategorii Rock & pop ovládla
skupina Support Lesbiens se svým
albem K.I.D. „Už nominace nám
udělala radost. A to, že jsme Anděla
získali, byl strop,“ říká kytarista
kapely Hynek Toman. A nelze se mu
divit, dokázali totiž porazit takové
hvězdy, jako jsou Kabát a David
Koller. „I když si myslíme, že se nám
album K.I.D. povedlo a v koutku
duše jsme doufali, že by mohlo na
cenu dosáhnout, moc šancí jsme si
v téhle konkurenci nedávali,“ přiznal.
FOTO | J. ZÁTORSKÝ, MAFRA

o hledání vhodného místa pro ceny, uvažuje zpěvák ryze prakticky. „V Mikulově
mám takovou místnost před studiem.
Říkám jí záchod,“ pronesl krátce po udílení
rozesmátý Koller. Ve hře by ale mohla být
také varianta zpeněžení Anděla. Jak jinak
než pro dobrou věc. „Podobné ceny jsou
velmi vděčné v různých dobročinných aukcích. Svou zlatou desku jsem nedávno

vydražil za šedesát tisíc, tak uvidíme,“ dodal umělec, který nenahlíží na hudební ocenění stejným okem. O Českých slavících
má podstatně nižší mínění než o Andělech,
jejichž osud mají v rukou akademici. „Na
Slavicích jsem byl jednou a styděl jsem se.
Anděl je respektovaná cena, není v zajetí
fanklubu a hlasovacích lístků, které byly několikrát zneužity,“ uvedl pro 5plus2. (vrm)
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RUDOLF HRUŠÍNSKÝ
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• cena za 100 g
• obsluhovaný
úsek
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Indiáni v boji?
Řež trvá jen
krátkou dobu, přemožení
jsou skalpováni.
i přednášel. V roce 1856 byl členem expedice americké vlády, která dojednávala mír s indiány kmene Dakotů. Za delegaci prý pronesl řeč v jejich jazyce.
O Dakotech později v Milwaukee přednášel: „Když jdou indiáni do boje, pomalují se ohnivými barvami, pochodují
jen v noci a přepadnou nepřítele ze zálohy se strašným křikem. Řež trvá jen krátkou dobu, přemožení jsou skalpováni.“
V Americe nasbíral Vojtěch Náprstek množství exponátů pro pražské muzeum. Šlo o etnické předměty indiánů,
publikace, minerály, hmyz, plazy i ptáky. Ale stýskalo se mu po Čechách.
Matka Anna mu díky penězům vymohla amnestii. Už se nebál kriminálu
ani šibenice a v únoru 1858 byl Vojta
Náprstek zpátky v Praze. Zamiloval se
do Pepičky Křížkové, která u nich sloužila. Svůj rodný dům proměnil ve známé
kulturní i společenské centrum. A je považován za vůbec prvního feministu v
českých zemích. S Karolínou Světlou založil Klub amerických dam, kde ženám
přednášeli Jaroslav Vrchlický, Jan E.
Purkyně i Tomáš G. Masaryk.
(kor)
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ČR | Panímaminka se má poslouchat!
Mladíček Adalbert Fingerhut byl vycepovaný tak, že ve svých dvaceti zamířil
do Vídně studovat práva, i když sám
snil o kariéře orientalisty. Cizí kultury
mu totiž učarovaly.
„Hoch z dobré rodiny má být právníkem nebo lékařem,“ přísně ho vytrhla
ze snění matinka Anna. Otec pocházel
z Tuchlovic od Nového Strašecí z osmi
sourozenců. Všichni byli v matrice zaznamenáni jako Náprstkové, jen jeho zapsal úředník německy coby Antona Fingerhuta. Právě proto se budoucí český
obrozenec Vojtěch Náprstek narodil
jako Adalbert Fingerhut. Zlobilo ho to
nepředstavitelně, proto od studií důsledně používal českou verzi svého jména.
Otec zemřel brzy a matka ráznou rukou ovládla rodinnou živnost. Na Betlémském náměstí v domě U Halánků
vedla pivovar, hostinec i vinopalnu. Stačila přitom myslet na pražskou chudinu
a krmila dokonce i dráteníky přicházející z Horních Uher (dnešního území Slovenska – pozn. red.).
„V posledních měsících rozmnožil se
počet almuženců až na 4000 měsíčně,
i nemohu při nejlepší vůli vyhověti.
Uvádím tedy ve známost, že od 1. března bude se chléb rozdávati jen starým
a k práci neschopným osobám a jen takové budou míti přístup do dvora,“ dala
nakonec oznámení do novin, aby „vyžírkové“ nezneužívali její dobroty.
Vojtěch Náprstek přispíval do českých novin, psal si s Karlem Havlíčkem
Borovským, takže v roce 1848 musel
kvůli chystanému zatykači zmizet z Vídně. Přes Rychnov nad Kněžnou a Ham-

Eidam 30%

FA R

Starší bratr Ferdinand (zleva), maminka Anna a Vojtěch Náprstek.

burk se s přítelkyní, modistkou Katynkou Krákorovou, vydali za oceán. Plavbu do Ameriky omlouval v obsáhlém
dopise. „Ne pro dobrodružství, ne pro
vyražení se tam ubírám,“ vysvětloval
Vojta své „předrahé panímamince“.
Jenže na nedostudovaného právníka,
který nemluví anglicky, nebyl v New
Yorku nikdo zvědavý. Náprstek měl potíže sehnat slušnou práci. Lepil obálky,
dělal pouličního prodejce, kameničil,
truhlařil, snad dokonce prodával rakve.
Dařit se mu začalo až v červnu 1850,
když se usadil severně od Chicaga.
V městečku Milwaukee tam žili Češi
a hlavně spousta Němců. Otevřel pro ně
knihkupectví – literární kavárničku, prodával i různé další zboží. S Katynkou se
rozešli, což potěšilo jeho matku Annu
natolik, že Vojtovi vcelku pravidelně
posílala apanáž. I její peníze využil k vydávání německých novin Milwaukee
Flugblätter. Knihkupectví prosperovalo, jeho autorita rostla. Zakládal spolky
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Je to 190 let, co se 17. dubna 1826 narodil v Praze
Na Uhelném trhu Vojtěch Náprstek, český vlastenec,
národní obroditel, mecenáš a bojovník za pokrok.

Vojtěch Náprstek (*17. 4. 1826, † 2. 9. 1894) je zakladatel
Českého průmyslového muzea (dnes Náprstkova
muzea) v Praze. V Klubu amerických dam seznamoval
ženy se šicím strojem, pračkou, „papiňákem“ a dalšími
přístroji usnadňujícími domácí práce, aby ušetřený čas
pak mohly věnovat sebevzdělání.
Jako propagátor kremace prohlásil: „Když se mistr Jan
Hus a Jeroným Pražský nebáli dát upálit zaživa, nebudeme
se bát ani my po smrti.“ Skutečně se nechal zpopelnit.

POD

Vojta Náprstek
byl feminista

V ušetřeném čase se ženy měly vzdělávat

ŘE A VÝRO

Král sýrů Hermelín

• 120 g • 100 g = 19,92 Kč
• při koupi 1 ks cena 24,90 Kč
• v nabídce také různé příchutě
za cenu 24,90 Kč při koupi 1 ks,
při koupi 2 ks cena 23,90 Kč

PRÁVĚ V AKCI

PLATN
DO 19

Nabídka platí v hypermarketech Albert od 13. 4. 2016 do 19. 4. 2016 nebo do vyčerpání zásob. Tento do
(návrhem uzavření smlouvy), ani výzvou k podání nabídky. Jde o dokument určený výhradně k marketin
a důrazně se nedoporučuje, aby kdokoliv činil jakékoliv obchodní či jiné rozhodnutí výhradně na jeho z
v množství odpovídajícím potřebám běžné domácnosti. Právo na tiskové chyby a chyby ve vazbě vyhraz
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Pavel Kříž: Nabízeli mi dalšího Hitlera
V Česku proslul herec
Pavel Kříž hlavně coby
Štěpán Šafránek ze série
„Básníků“. Ve světě už je
ale nyní spíš známý jako
představitel Adolfa Hitlera.

BASIC trvanlivé
mléko

• 1,5% • 1 l • cena při
koupi 1 ks 9,90 Kč

8

ČR | Už téměř pětatřicet let je pro Pavla
Kříže postava lékaře Štěpána Šafránka
jeho filmovým druhým já. V dalším pokračování básnické série s názvem Jak
básníci čekají na zázrak se před kamerou potkal se starými známými Kendym
i Vendulkou. Mireček zůstal v Africe.
S režisérem Dušanem Kleinem, který
má všech šest snímků o básnících na

svědomí, jsou už dlouhá léta blízcí přátelé. Pavel Kříž, který byl v pátek hostem Rádia Impuls, zavzpomínal, jak se
ke své nejslavnější roli dostal. „S Davidem Matáskem jsme studovali na konzervatoři v jednom ročníku, když k nám
přišli hledat hlavní představitele. Dostali tehdy tip, protože my jsme měli nějaké problémy s chováním. Byl ale klasic-

911,900

cena za 1 ks při koupi 12 ks

SLEVA 25%

Vepřová
krkovice
bez kosti
– vcelku
• chlazená
• 1 kg

MAX.

49 KS

79

9139,900

SLEVA 42%

/1 DEN

Ariel prací prostředek
• prášek 80 dávek box
• kapsle 60 dávek
• 1 dávka od 3,74 Kč
• vybrané druhy

Relax
džus,
nektar
a nápoj

•1l
• vybrané
druhy

FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA

ký několikakolový konkurz,“ vrátil se
Kříž na chvíli v čase. S Davidem Matáskem, představitelem Kendyho, prošli
výběrem společně. Od začátku se tvůrcům zamlouvali jako dvojice.
V šestém díle Básníků, který aktuálně zamířil do kin, nebude chybět ani proslulá Vendulka utěšitelka v podání Evy
Jeníčkové. Usměvavý Afričan Mireček
svou originální češtinou však tentokrát

diváky nepobaví. „Tuším, že žije v Kongu, kde vede tamní televizní zpravodajství,“ vysvětlil Kříž v pořadu Haló, tady
Impulsovi.
Herec se zkraje roku blýsknul také
v roli Adolfa Hitlera v Renčově snímku
Lída Baarová. „Nikdy jsem nehrál postavu, která existovala a navíc ovlivnila
svět takovým způsobem. U takové postavy je problém, že si projev toho člověka nakoukáte, naučíte se o něm co nejvíc, ale vlastně potom točíte scény
a v nich se dostáváte do situací, které někdo napsal. Jsou to konkrétní dialogy
a kdo ví, jestli by tímhle způsobem vůbec probíhaly. Nemá to nic společného
s politickými projevy, které člověk nastuduje,“ popsal, co bylo při natáčení
největším oříškem. Coby nacistický
vůdce se nakonec osvědčil. Následovala totiž nabídka stejné role za zahraničí.
„Volali mi z Anglie, že točí film z druhé
světové války a ptali se mě, jestli bych
nezahrál Hitlera. Bylo to ještě před premiérou Lídy Baarové, ale to jim nevadilo. Stačilo jim prý vidět fotky na internetu,“ smál se v éteru herec.
(vrm)

Dnes na Impulsu
Hostem
dnešního
pořadu Haló,
tady Impulsovi
bude frontman
kapely Chinaski
Michal Malátný. Poslouchejte
kjaždý pátek na Rádiu Impuls.

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

299

Kč
619,00

1 99 5
39,90

cena za 1 ks při koupi 2 ks

SLEVA 51%

1+1

Jasná zpráva od Olympiku
je na koncertech nejhranější
ČR | Písničku Jasná zpráva přihlásila
kapela Olympic na Bratislavskou
lyru. Porotě se ale nelíbila.

NOST
9. 4. 2016

okument není nabídkou
ngovým a propagačním účelům
základě. Odběr možný pouze
zeno.

ského svazu stala nejhranější skladbou na živých koncertech.
Kytarista a zpěvák Petr Janda prozradil, že Jasná zpráva měla siamské
dvojče: „Původně šlo o jednu dlouhou
písničku, kterou jsem rozdělil na dvě
části. Z první pak vzniklo Okno mé
lásky, z druhé Jasná zpráva.“
Skončili jsme, jasná zpráva,
proč o tebe zakopávám dál?
Projít bytem já abych se bál...
(Hudba: Petr Janda, text: Pavel Vrba)

Seznam prodejen naleznete na

www.albert.cz

„Textař Pavel Vrba porotě vynadal,
že hudbě nerozumí, když takový
skvost nepustí dál,“ s úsměvem zavzpomínal Petr Janda na rádiu Český
Impuls 981 AM. Jasná zpráva se
přesto prosadila během jediného týdne. Písnička se dokonce podle autor-

Dnes v 11:30 se v Hudebním kalendáři dozvíte, jak vznikla písnička Heidi
Janků Když se načančám.
Rádio Český Impuls, druhý program
Ráááádia Impuls, uslyšíte na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo
na www.ceskyimpuls.cz.
(tom)
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Odmítněte nudnou a nezáživnou
Zahrada není jen pečlivě
střižený trávník a velký
bazén s protiproudem.
Proměňte ji v kouzelné
místo jak z pohádkové
Zahrady od Jiřího Trnky.
5plus2
■ RÁDCE
VERONIKA MÜLLEROVÁ

Lucie
Komendová
krajinná
architektka
houževnatější plevele. V žádném případě však nepoužívejte potištěné lepenky
nebo noviny – barviva obsahují kadmium a jiné těžké kovy.

Dub a šípková růže
místo exotiky

ČR | Jak zahradu opečovávat a vylepšovat, ale i zakládat tak, aby byla co nejvíce v souladu s přírodou i současnými
trendy, radí zahradní a krajinná architektka Lucie Komendová.

Architektka Lucie Komendová doporučuje osázet zahradu domácími dřevinami a vybudovat přírodní koupací jezírko. FOTO | PETR LEMBERK, DAN MATERNA

Místo módní kůry mulčujte
listím a lepenkou
Možná ohrnete nos při představě, že by
na vašich záhonech mělo ležet listí. Přitom kůra má stejný, ba horší efekt. Proč
jsou jí tedy plné zahrady? Protože je to
moderní. Kdyby byly záhony v časopisech plné listí, draze by se prodávalo
v obchodech. Také lepenka a papír jsou
velmi vhodné materiály k mulčování silně zaplevelené plochy. Potlačí i ty nej-

Zahrady se staly nudnými a monotónními kvůli cizokrajným odrůdám jehličnanů. Pokud se rozhodnete osázet zahradu
především domácími dřevinami, budete
se těšit ze společnosti ptáků, motýlů
a dalších užitečných živočichů, kteří ji
budou chránit před škůdci a budou se
starat o její ekologickou stabilitu. V prů-

běhu evoluce se totiž živočichové přizpůsobili místní vegetaci. Dub letní je
například domovem 200 druhů hmyzu
a 28 druhů ptáků. Vhodné jsou také líska, šípková růže nebo třeba černý bez.

Žádný bazén, ale pěkné
koupací jezírko
Pokud ve vodě není život, je mrtvá.
Voda v bazénech bývá mrtvá kvůli chlóru, který je i pro naše zdraví škodlivý.

Řešením může být realizace či přestavba vašeho bazénu na přírodní koupací
nebo okrasné jezírko. Přírodní koupací
biotopy se v poslední době těší velké oblibě a bazény se „zpřírodňují“ například
osázením rostlinami. Živá voda se sama
dokáže dokonale postarat o svoji čistotu, pokud je zachována dostatečně velká rostlinná čisticí zóna a nevypouští se
do ní splašky. Vzpomeňte si na rybníky
možná ještě z vašeho dětství. Nebylo to
skvělé koupání?

INZERCE

Přírodní zahrada

S NEŽÁDOUCÍ VEGETACÍ
Totální herbicid na veškerou nežádoucí vegetaci
Hubí jednoleté i vytrvalé plevele
Díky koncentraci je 2x účinnější!

• Může mít živé ploty z planých
keřů. Neměla by chybět ani suchá
a vlhká stanoviště s kamennými
zídkami i zahradními jezírky.
• Krátce sekaný trávník jen tam,
kde se chodí. Část plochy nechat
vyrůst v louku, kterou stačí sekat
2x či 3x do roka obyčejnou kosou.
• Mulčovat posekanou trávou,
slámou či drcenou kůrou, aby
půda kolem rostlin byla vlhká
a přirozeně tak přispěla k jejich
růstu.
Zdroj: iDNES.cz

!!! Odkup všech pohledávek !!!

VYMÁHÁME
Selektivní herbicid pro okrasné, sportovní a účelové trávníky
Hubí dvouděložné plevele - pampelišku, sedmikrásku a jiné
Zaručený výsledek díky obsahu 4 účinných látek!

NOHEL GARDEN a.s. - Budínek 86, 3 km od Dobříše, tel.: 318 533 533 - 5, oice@nohelgarden.cz, www.nohelgarden.cz

Bez záloh,
rychle a důrazně!

DLUHY

602 67 11 22
773 46 66 46

NAHANETaVYMAHAT.cz
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zahradu. Vytvořte si divočinu
Vodní minizahrádka
pro malé prostory
I tam, kde nemáme dostatek plochy na
vodní biotop, se nemusíme vodního prvku vzdát. Vždyť i vodní minizahrádka je
na první pohled velice působivá! Atraktivní vodní kompozici můžete vybudovat například zadržením dešťové vody
v malé nádrži ze dřeva, keramiky nebo
kamene.

Zvedněte záhony.
Pohodlněji je obděláte
Zvýšené záhony jsou velmi praktické
a můžeme jimi vytvořit potřebná mikroklimata. Počáteční námahu při jejich zakládání vyváží snadnější a pohodlnější
obdělávání. Jedním z ideálních typů je
vyvýšený záhon neboli německá kopa,
která se objevuje v biozahradách. Má
tvar zaobleného kopce bez zpevněných
okrajů. Na vrcholu je vhodné vyhloubit
rýhu, aby z něj rychle nestékala voda.
Do vykopané obdélníkové jámy ukládáme biologický materiál, jako jsou špalky, kmeny, potom větve. Pak přidáváme jemnější materiál – větvičky, listí,

nebo třeba nebarvený papír. Všechny
vrstvy vlhčíme. Vrchní vrstvu tvoří zemina a kompost.

Zasaďte si pomocníky
proti škůdcům
I mezi rostlinami existují vztahy. Věděly to už naše babičky a podle odpozorovaných zákonitostí tvořily záhony. Například taková lichořeřišnice odpuzuje
mšice, slimáky, mravence, bělásky,
myši a zmírňuje houbové choroby
u ovocných stromů. Je také dobrý soused k růžím, fazoli nebo hrachu. Majoránka zahradní zase odpuzuje mravence, slimáky a zlepšuje aroma zeleniny.
Je dobré vysadit ji vedle mrkve a cibule.
Česnek odpuzuje různý hmyz a působí
proti háďátkům, plísním a bakteriím.
Dařit se vedle něj bude okurkám, bramborám, ale také jahodám a špenátu.

Rovnováha díky divočině,
třeba jenom v koutě
Pokud na části naší zahrady necháme
vzniknout divočinu, stane se z ní fungující ekosystém, který bude nenahraditel-

Odlehlý kout zahrady si můžete dovolit neobdělávat.
ným pomocníkem při péči o zbytek zahrady, protože je domovem užitečného
hmyzu, obojživelníků a dalších živočichů. Nejdříve zkuste na zahradě najít
místo, které nemusíte obdělávat a můžete si dovolit nechat je k dispozici přírodě. Mělo by být tak trochu stranou od

FOTO | KAREL KOPÁČ

běžného dění, třeba v koutě nebo kolem
plotu. Je-li ve stínu, umístěte na něj hromadu různě silných dřev, je-li na slunci,
hromadu kamenů. Pak už se jen vyvarujte pokušení „nepořádek“ přírody uklízet. Neměli bychom do jejích pochodů
vůbec zasahovat.

INZERCE

Lindab
STRONG

Obchodní zástupci Lindab:

0,6 mm

Praha a severní Čechy
Ing. Václav Martínek
+420 602 313 545
vaclav.martinek@lindab.cz

Jižní a západní Čechy
Petr Heidler
+420 606 636 660
petr.heidler@lindab.com

Východní Čechy
Martin Vach
+420 602 241 202
martin.vach@lindab.com

Severní Morava
Daniel Ptáček
+420 602 544 616
daniel.ptacek@lindab.cz
Jižní Morava
Jiří Fučík
+420 724 291 318
jiri.fucik@lindab.com

Lindab TOPLINE STRONG
Lindab IDEAL STRONG
V barvách: cihlově červená, tmavě červená, hnědá a tmavě šedá

Střešní krytina Lindab v provedení STRONG
● zabraňuje deformaci během montáže
● je extrémně odolná proti prošlápnutí
● má skvělou odolnost proti krupobití
Krytina Lindab TOPLINE a IDEAL je nově vyráběna
i ve variantě STRONG. Kvalitní ocel tl. 0,6 mm
dodává krytině extrémní pevnost a v kombinaci
s výškou vlny 42 mm u krytiny Lindab TOPLINE,
tak nabízí dokonalou ochranu pro Váš dům.

Více informací na www.lindabstrechy.cz

ZDRAVÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA

Jak zatočit s jarní únavou?
Jedním z nejvíce skloňovaných slov
v těchto dnech je jarní únava. Ale
proč? Dalo by se spíš čekat, že nás rozpuk přírody a příval energie nabudí!
Jenže tělo je vyčerpáno letos velmi nepřesvědčivou zimou provázenou chřipkami, vleklými virózami a obtěžujícím
zahleněním. A tak je únava namístě.
Než se organizmus dobije, bude ještě
chvilku trvat.
Naši obranyschopnost oslabuje i fyzická námaha, psychické napětí a stres,
děti imunitu nemají ještě zcela vyvinutou a seniorům zase naopak s věkem
ubývá...

Posilme oslabenou imunitu
Je jasné, že bychom měli jít posílení
imunity naproti: tělesnou aktivitou odpovídající našemu okamžitému zdravotnímu stavu, otužováním, omezením stresových situací a úpravou výživy ve
smyslu doplnění vitamínů, probiotik
a enzymů, které řídí správnou funkci
imunitního systému.

Právě enzymy dokážou nastartovat
aktuálně potřebné přirozené obranné pochody v našem těle. Na rozdíl od většiny jiných léků dodané přírodní enzymy
aktivují organizmus k vlastní obranné
reakci, ať už na probíhající onemocnění,
nebo jeho předzvěst.

Pomoci mohou
enzymové léky
Účinnost dodání příslušných enzymů
zvenčí v podobě enzymových léků (nejznámější je Wobenzym) je prokázána
v mnoha studiích u nás i v zahraničí. Výsledky jsou přesvědčivé. U dětí, které trpěly opakovanými záněty dýchacích
cest - záněty hrtanu a nosohltanu, angínami, záněty vedlejších nosních dutin,
průdušek či středního ucha - klesl v průběhu jednoho roku po zahájení podpůrné léčby enzymy průměrný počet onemocnění ve srovnání s předcházejícím
rokem bez dodání enzymů o více než polovinu a spotřeba antibiotik se snížila
dokonce o více než dvě třetiny. Výsled-

Nedejte jarní únavě šanci. Chce to méně stresu i vhodné doplňky stravy.
ky studií s dospělými pacienty jsou obdobné.
I když už jsme z nejhoršího venku,
tedy v období rekonvalescence, enzymové léky posilují stále ještě oslabenou
imunitu a jsou tak účinnou obranou proti případnému opakování nemoci a její-

mu přechodu do chronického stavu. Samozřejmě je zapotřebí dodržovat zdravou a vyváženou životosprávu, mít dostatek spánku a pohybu na čerstvém
vzduchu a dbát na další už zmíněné zásady. Jen tak totiž nedáme jarní únavě
a různým nachlazením šanci.
(ks)
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Podpořte imunitu
proti chřipce a nachlazení

Lék Wobenzym®
posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost
Podpůrná léčba při chřipce a angíně

Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu. Proto by ho měli lidé, které chřipka, angína nebo jiné záněty dýchacích cest ohrožují nejvíce,
začít užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Při onemocnění ho Wobenzym tím, že posiluje imunitu, pomáhá rychleji zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby.
Navíc pomáhá bránit opakování nemoci.

Pomáhá už 50 let

Letos je tomu přesně 50 let, kdy byl Wobenzym poprvé uveden na trh v tehdejším západním Německu, a 25 let u nás. Jen v ČR si lidé za rok koupí kolem 200.000
balení tohoto léku, mnozí z nich opakovaně. Také to potvrzuje, že pomáhá.
Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.
konzultace na tel.: 800 160 000, MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Více na www.wobenzym.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 16. dubna 2016

ČT1
6.45

Polopatě 7.40 Jak se Mette chtěla stát
královnou 8.20 3 plus 1 s Miroslavem
Donutilem. Povídky 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 O ptáku Ohniváku
13.50 U pokladny stál...
15.30 Rozdělení konta Adventních
koncertů 2015
15.50 Příběhy slavných... I. Luťanský
16.45 Hercule Poirot
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
INZERCE

KOMEDIE

NOVA
6.25
6.40
7.05
7.30
8.00
8.25
8.50
9.15
11.15
12.15
12.50
14.00
15.30
17.55
19.30

Lišákoviny
Spiderman (4)
Monstra vs. vetřelci (26)
Návrat do budoucnosti II (9)
Looney Tunes: Úžasná show II
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (1)
Krok za krokem IV (13)
Tvoje tvář má známý hlas
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Výměna manželek
Zápisník jedné lásky
College Road Trip
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

ZÁBAVA

Prima
7.25
7.50
8.50
9.55
10.20
11.30
13.30
15.30
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Max Steel II (8)
Star Wars: Příběhy droidů
Autosalon
Autosalon Extra
Ohnivý kuře (14)
Sliby chyby. Seriál (ČR, 2016)
Danielle Steelová: Jednou za
život
Romantický film (USA, 1994)
Upovídaná láska
Romantická komedie (N, 2015)
Vraždy v Midsomeru XIII
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

FANTASY

Společná realitní a advokátní kancelář

ˇ nemovitostí
Výmeny

Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost
včetně poradenství a právního servisu.

JURIS REAL, spol. s r.o.

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

www.nemovitosti-vykup.info

20.00 Na samotě u lesa
Komedie (ČR, 1976). Hrají
J. Kemr, Z. Svěrák, D. Kolářová,
L. Smoljak, N. Urbánková. Režie
J. Menzel
21.35 Pomozte dětem
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Jak na věc
Romant. komedie (USA/VB,
2002). Hrají H. Grant, R. Weiszová, T. Colletteová, N. Hoult,
N. Tenaová a další
0.45 Manéž Bolka Polívky
1.55 Banánové rybičky
2.50 Sama doma
4.20 Žiješ jenom 2x
4.50 Bydlení je hra
5.30 Z metropole

20.20 Tvoje tvář má známý hlas
Nová zábavná show pokračuje!
22.35 Špionáž
Thriller (Fr./USA, 2013). Hrají
L. Hemsworth, G. Oldman,
H. Ford, A. Heardová, L. Till.
Režie R. Luketic
0.35 Sejmi je všechny
Akční film (USA, 2007). Hrají
C. Owen, M. Bellucciová, G. Bryk,
P. Giamatti a další. Režie
M. Davis
2.00 Tvoje tvář má známý hlas
4.15 Krok za krokem IV (13)
Sitcom (USA, 1994). Hrají
P. Duffy, S. Somersová, S. Keananová, S. Mitchell, B. Call
4.35 DO-RE-MI
5.25 Novashopping

SÉRUM PRAVDY

Prima cool
7.25 Ztraceni IV (4) 8.10 Poručík Backstrom (5)
9.10 Poručík Backstrom (6) 10.05 Kurýr II (5) 11.05
Skladiště 13 IV (15) 12.05 Top Gear XVIII (6) 13.10
Kurýr II (5) 14.10 Simpsonovi IX (7) 14.40 Simpsonovi IX (8) 15.10 Simpsonovi IX (9) 15.40 Simpsonovi IX (10) 16.10 Re-play 16.45 Applikace 17.20
Aliho parťáci 17.55 Simpsonovi IX (11-14) 20.00 Věk
draků, dobrodružný fantasy film (USA, 2011), hrají
D. Glover, V. Jones, C. Sevier a další 22.05 Gamer,
akční sci-fi (USA, 2009), hrají G. Butler,
A. Vallettaová, M. C. Hall a další 0.05 Re-play 0.40
Applikace 1.10 Aliho parťáci 1.40 Ironside: Na
straně zákona (4) 2.20 Skadiště 13 IV (15)

Prima Max

Tel.: 774 335 502

774 335 503

Nova Cinema
5.55 Nová cestománie 6.25 Gilmorova děvčata III
(17) 7.15 Pohřešovaní II (13) 8.05 Zvěd 9.55 Sue
Thomas: Agentka FBI (4) 10.50 Tělo jako důkaz III
(4) 12.05 Gilmorova děvčata III (18) 13.00 Batman:
Návrat Temného rytíře - část 2. 14.30 Co horšího se
může stát? 16.20 Zpátky do ringu, komedie (USA,
2013) 18.35 Space Jam, sci-fi komedie (USA, 1996)
20.00 Lovecká sezona, anim. film (USA, 2006)
21.40 Týden bez závazků, komedie (USA, 2011)
23.40 Proti proudu, drama (USA, 2009)

20.15 Twilight sága: Rozbřesk (2/2)
Fantasy film (USA, 2012). Hrají
K. Stewartová, R. Pattinson,
T. Lautner a další. Režie
B. Condon
22.40 13
Thriller (USA, 2010). Hrají
S. Riley, J. Statham, M. Rourke
a další. Režie G. Bubluani
0.45 Sanatorium
Horor (Fr., 2004). Hrají V. Ledoyenová, L. Doillonová, D. Lazar
a další. Režie P. Laugier
2.40 Vraždy v Midsomeru XIII
Mrtvé ticho. Krimiseriál (VB,
2010). Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další
4.10 Upovídaná láska
Romantická komedie (N, 2015)

8.00 Zpravodajství FTV Prima 9.10 Star Wars:
Příběhy droidů 9.40 Max Steel II (8) 10.10 Vítejte
v novém těle IV (1) 11.10 To je vražda, napsala XII
(10) 12.05 Kriminálka Stuttgart IV (12) 13.05
S Nigellou ve sváteční kuchyni (12) 13.40 To je vražda, napsala XII (11) 14.35 Kriminálka Stuttgart IV
(13) 15.25 Takoví jsme byli 17.55 S Nigellou ve sváteční kuchyni (13) 18.30 Vítejte v novém těle IV (2)
19.30 Teď vaří šéf! 20.15 Hawaii 5-0 III (6, 7) 22.10
Londýnský gangster, thriller (USA/VB, 2010), hrají
C. Farrell, K. Knightleyová, D. Thewlis a další 0.15
Dobrá manželka VI (11) 1.10 Gamer, akční sci-fi
(USA, 2009), hrají G. Butler, A. Vallettaová a další

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (5) 8.45 World of
Freesports 9.35 Šipky - Premier League Darts 2016
12.30 Magazín NBA Action (26) 13.00 Agenti
S.H.I.E.L.D. (7) 14.05 Kobra 11 IV (1) 15.05 Star Trek:
Nová generace (5), seriál (USA, 1992) 16.00 Ripleyho věřte nevěřte IV (2) 16.55 Bitva o Británii,
válečný film (N/VB, 1969) 19.25 Star Trek: Nová
generace (6), seriál (USA, 1992) 20.20 Batman
navždy, dobr. film (USA, 1995) 22.35 Brutální
Nikita, krimifilm (Fr./It., 1990) 0.50 K.O. Night (780)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 123

neděle 17. dubna 2016
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
13.55
14.20
15.55
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.05
21.34
21.35
23.30
1.30

Zajímavosti z regionů 6.30 U pokladny stál... Komedie (ČR, 1939) 8.10
Úsměvy Ivo Paukerta 8.50 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.25 Objektiv 10.50 My
všichni školou povinní (3/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Česká muzika
Jaké vlasy má Zlatovláska
Na samotě u lesa
Komedie (ČR, 1976)
Sestřičky
Komed. drama (ČR, 1983)
Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (2/6)
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Pět mrtvých psů (2/3)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Kráska v nesnázích
Komed. drama (ČR, 2006)
Komisař Moulin
Sezona za vodou (2/6)

NOVA
6.45
7.10
7.35
8.05
8.30
8.55
9.25
10.25
11.45
13.45
16.00
17.20
19.30
20.20
21.20
22.00
0.15
0.55
1.30

Spiderman (5)
Avengers: Sjednocení II (1)
Návrat do budoucnosti II (10)
Looney Tunes: Úžasná show II (21)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (2)
Krok za krokem IV (14)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(71)
Rodinná dovolená a jiná neštěstí
Komedie (VB/N/USA, 2006)
Kvaska
Hudební film (ČR, 2007)
Na pytlácké stezce
Dobrodružný rodinný film
(ČR/SR, 1979)
Tenkrát na východě
Komedie (USA, 2000)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Na vodě (11)
Střepiny
Hon na Šakala
Thriller (Kan., 1997)
Mentalista V
Volejte Novu
Krok za krokem IV (14)

6.30
6.55
7.55
9.15
9.45
11.00
11.55
12.40
13.20
13.45
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.50
2.00

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (9)
Star Wars: Příběhy droidů
Tajemství války (25)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře (15)
Test mateřské lásky. Seriál
(ČR, 2016)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Big Ben IV (8)
Třídní sraz. Krimiseriál (N, 2003)
Vraždy v Midsomeru XIII
Šílená Molly. Krimiseriál (VB, 2010)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (11)
Na falešnou notu. Detektivní
seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Z jiného úhlu
Thriller (Kan., 2008)
Tři mušketýři II (7)
Vegas (3)

5.00 Batman: Návrat Temného rytíře - část 2. 6.20
Space Jam 7.50 Zápisník jedné lásky 10.30 Koření
(416) 11.25 Baterie nejsou v ceně 13.20 Táta: Matka
pluku 15.00 College Road Trip 16.40 Lovecká
sezona 18.10 Lovci zločinců III (5, 6) 20.00 Transformers, akční film (USA, 2007) 22.45 Nezvratný
osud 3 0.35 Laskavý dotek II (12)

Prima cool
7.20 Ztraceni IV (5) 8.10 Těžká dřina 8.40 Applikace 9.15 Re-play 9.50 Kurýr II (6) 10.50 Skladiště 13
IV (16) 11.50 Top Gear XVIII (7) 12.55 Kurýr II (6)
13.55 Simpsonovi IX (11) 14.25 Simpsonovi IX (12)
14.55 Simpsonovi IX (13) 15.25 Simpsonovi IX (14)
15.55 Věk draků 17.55 Simpsonovi IX (15-18) 20.00
Terminátor 22.20 Hannibal (3) 23.15 Těžká dřina
23.50 Cinema Tipy 0.20 Shorts 0.50 Hannibal (3)

Prima Max
10.25 Max Steel II (9) 10.55 Vítejte v novém těle IV (2)
11.50 To je vražda, napsala XII (11) 12.45 Kriminálka
Stuttgart IV (13) 13.45 S Nigellou ve sváteční kuchyni
(13) 14.15 To je vražda, napsala XII (12) 15.10 Kriminálka Stuttgart IV (14) 16.05 Hawaii 5-0 III (6, 7) 17.55
Nigella a její kuchyně (1) 18.30 Vítejte v novém těle IV
(3) 19.30 Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Právo a pořádek XVII (1, 2) 22.05 13 0.05 Dobrá manželka VI (12)

pondělí 18. dubna 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Otec Brown III 10.45 Rád, mám rád
11.25 168 hodin

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová
14.45 Syn
15.00 Kojak III
15.50 Hubert a Staller IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (8/14)
21.05 Rozsudek II
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.10 Na stopě
23.40 Profesionálové
0.30 AZ-kvíz
0.55 Kalendárium

5.55
8.55
9.15
10.10
11.15
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.25
23.20
0.10
1.00
1.45
2.30
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3015)
Na vodě (11)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI (5)
Tělo jako důkaz III (5)
Dr. House II (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (502)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3016)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Babovřesky 2
Mentalista VI (20)
Kriminálka Miami X (15)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIII (16)
Dr. House II (12)
Tělo jako důkaz III (5)
Střepiny
Co na to Češi

6.05
6.35
7.05
8.45
9.40
11.40
12.40
13.45
14.40
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.50
2.30

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (10)
Star Wars: Příběhy droidů
M.A.S.H (42, 43)
Castle na zabití VI (5)
Čas ukáže. Krimiseriál (USA, 2013)
Místo činu: Hannover (25)
Přízrak. Krimiseriál (N, 2010)
Policie Hamburk V (24)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VIII (5)
Krimiseriál (N/Rak., 2003)
Castle na zabití VI (6)
Krimiseriál (USA, 2013)
Loď snů (29)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (16)
Ztracený víkend. Seriál (ČR, 2016)
TOP STAR magazín
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (25)
Policie Hamburk V (24)

5.05 Spiderman (4) 5.30 Rodinná dovolená a jiná
neštěstí 7.10 Lovci zločinců III (5, 6) 8.50 Táta:
Matka pluku 10.50 Kvaska 12.55 Na pytlácké stezce
14.35 Transformers 17.15 Bláznivá komedie 2 19.05
Gilmorova děvčata III (19) 20.00 Bídníci, drama
(N/VB/USA, 1998) 22.45 Miluj bližního svého, thriller (USA, 1999) 1.00 Stoupenci zla III (9)

Prima cool
9.55 Griffinovi VII (7) 10.25 Jmenuju se Earl IV (11)
10.50 Hvězdná brána III (9) 11.50 Top Gear XVIII (6)
12.55 Jmenuju se Earl IV (12) 13.25 Simpsonovi IX
(15-18) 15.25 Applikace 15.55 Griffinovi VII (8) 16.25
Hvězdná brána III (10) 17.20 Bylo nebylo IV (13)
18.20 Simpsonovi IX (19-22) 20.15 Poslední loď (10)
21.25 Teorie velkého třesku VII (10) 22.00 Agresivní
virus (5) 23.05 Labyrint (1/2)

Prima Max
9.55 Max Steel II (10) 10.20 Vítejte v novém těle IV
(3) 11.15 To je vražda, napsala XII (12) 12.10 Kriminálka Stuttgart IV (14) 13.05 Nigella a její kuchyně
(1) 13.35 To je vražda, napsala XII (13) 14.30 Kriminálka Stuttgart IV (15) 15.25 Princ a já 17.45 Nigella
a její kuchyně (2) 18.20 Vítejte v novém těle IV (4)
19.20 Vítejte doma VI (28) 20.15 Kid 22.25 Robocop 2 0.50 Spravedlnost v krvi IV (9)

úterý 19. dubna 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Hubert a Staller IV 10.45 Kojak III
11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová
14.45 Tatínek
15.05 Kojak III
15.50 Hubert a Staller IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.25 Hercule Poirot
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Na stopě
23.30 Kriminálka Paříž
0.20 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky
1.25 Zajímavosti z regionů

5.55
8.40
9.00
9.50
11.15
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.30
22.35
23.25
0.20
1.10
1.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3016)
Výměna manželek
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI (6)
Tělo jako důkaz III (6)
Dr. House II (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (503)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3017)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(649)
Víkend
Kriminálka Miami X (16)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIII (17)
Dr. House II (13)
Tělo jako důkaz III (6)
Áčko

6.05
6.35
7.05
9.25
10.20
12.25
13.25
14.35
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10
22.55
23.55
1.35

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (11)
Star Wars: Příběhy droidů
M.A.S.H (43-45)
Castle na zabití VI (6)
Krimiseriál (USA, 2013)
Místo činu: Hannover (26)
Krimiseriál (N, 2007-2012)
Policie Hamburk V (25)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VIII (6)
Krimiseriál (N/Rak., 2003)
Castle na zabití VI (7)
Krimiseriál (USA, 2013)
Loď snů (30)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vraždy v Midsomeru XVII (3)
Balada o midsomerském hrabství. Detektivní seriál (VB, 2015)
Očima Josefa Klímy
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (26)
Policie Hamburk V (25)

8.40 Sue Thomas: Agentka FBI (5) 9.35 Tělo jako
důkaz III (5) 10.50 Bláznivá komedie 2 12.40 90210:
Nová generace IV (2) 13.25 Gilmorova děvčata III (19)
14.45 Bídníci 17.15 Království (11) 18.10 Pohřešovaní II
(14) 19.05 Gilmorova děvčata III (20) 20.00 Pravda
zabíjí, krimifilm (USA, 1999) 22.35 Bouřlivé srdce,
thriller (USA, 1992) 0.50 Stoupenci zla III (10)

Prima cool
10.50 Hvězdná brána III (10) 11.50 Top Gear XVIII (7)
12.55 Jmenuju se Earl IV (13) 13.25 Simpsonovi IX
(19-22) 15.25 Teorie velkého třesku VII (10) 15.55
Griffinovi VII (9) 16.25 Hvězdná brána III (11) 17.20
Bylo nebylo IV (14) 18.20 Simpsonovi IX (23-25)
19.50 Simpsonovi V (1) 20.15 Top Gear speciál: Když
se nedaří (8) 21.25 Teorie velkého třesku VII (11) 21.55
Partička 22.40 Maximální rychlost 0.40 Partička

Prima Max
10.05 Max Steel II (11) 10.30 Vítejte v novém těle IV
(4) 11.25 To je vražda, napsala XII (13) 12.20 Kriminálka Stuttgart IV (15) 13.15 Nigella a její kuchyně (2)
13.50 To je vražda, napsala XII (14) 14.40 Kriminálka Stuttgart IV (16) 15.35 Kid 17.45 Nigella a její
kuchyně (3) 18.20 Vítejte v novém těle IV (5) 19.20
Vítejte doma VI (29) 20.15 Bod zlomu 22.50 Ohnivý armagedon (1/2) 0.40 Spravedlnost v krvi IV (10)

středa 20. dubna 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 10.00
Hubert a Staller IV 10.50 Kojak III
11.40 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová
14.45 Prášky
15.05 Kojak III
15.55 Hubert a Staller IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00 Sezona za vodou (3/6)
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Sestřičky
Komed. drama (ČR, 1983)
23.15 Kriminálka Paříž
0.05 AZ-kvíz
0.35 Rozsudek II

NOVA
5.55
8.45
9.05
10.00
11.15
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.45
22.45
0.35
1.25
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3017)
Ordinace v růžové zahradě 2
(649)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI (7)
Tělo jako důkaz III (7)
Dr. House II (14)
Ordinace v růžové zahradě 2
(504)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3018)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chcete být milionářem?
Kriminálka Las Vegas XV (20)
Zločinec
Krimifilm (USA, 2008)
Dr. House II (14)
Tělo jako důkaz III (7)
Áčko

6.05
6.35
7.05
9.20
10.20
12.20
13.20
14.30
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.40
0.40
2.15

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (12)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
M.A.S.H (45-47)
Castle na zabití VI (7)
Krimiseriál (USA, 2013)
Místo činu: Hannover (27)
Krimiseriál (N, 2007-2012)
Policie Hamburk V (26)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VIII (7)
Krimiseriál (N/Rak., 2003)
Castle na zabití VI (8)
Krimiseriál (USA, 2013)
Loď snů (31)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (17)
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (27)
Policie Hamburk V (26)

8.00 Gilmorova děvčata III (19) 8.55 Sue Thomas:
Agentka FBI (6) 9.50 Tělo jako důkaz III (6) 10.40
Pohřešovaní II (14) 11.55 90210: Nová generace IV (3)
12.45 Království (11) 13.35 Gilmorova děvčata III (20)
14.55 Pravda zabíjí 17.15 Království (12) 18.10 Pohřešovaní II (15) 19.05 Gilmorova děvčata III (21) 20.00 Vášnivý tanec 22.30 Rock of Ages 0.45 Stoupenci zla III

Prima cool
10.50 Hvězdná brána III (11) 11.50 Top Gear speciál:
Když se nedaří (8) 12.55 Jmenuju se Earl IV (14) 13.25
Simpsonovi IX (23-25) 14.55 Simpsonovi V (1) 15.25
Teorie velkého třesku VII (11) 15.55 Griffinovi VII (10)
16.25 Hvězdná brána III (12) 17.20 Bylo nebylo IV (15)
18.20 Simpsonovi V (2-5) 20.15 Letečtí stíhači v boji II
(7) 21.25 Teorie velkého třesku VII (12) 21.55 Partička
22.40 Vrah beze jména 0.25 Partička

Prima Max
10.25 Max Steel II (12) 10.50 Vítejte v novém těle IV
(5) 11.50 To je vražda, napsala XII (14) 12.45 Kriminálka Stuttgart IV (16) 13.40 Nigella a její kuchyně (3)
14.15 To je vražda, napsala XII (15) 15.10 Kriminálka
Stuttgart IV (17) 16.05 Čtyřicet pušek 17.45 Nigella
a její kuchyně (4) 18.20 Vítejte v novém těle IV (6)
19.20 Vítejte doma VI (30) 20.15 Ondine: Víla z hlubin
22.25 Maximální rychlost 0.25 Spravedlnost v krvi IV

čtvrtek 21. dubna 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.50
Hubert a Staller IV 10.40 Kojak III
11.30 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová
14.45 Fotbalová odysea
15.05 Kojak III
15.55 Tlusťoch
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.15 Máte slovo s M. Jílkovou
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Gejzír
22.45 Taggart
1.00 AZ-kvíz
1.30 Objektiv
1.55 Toulavá kamera
2.25 Dobré ráno

5.55
8.30
8.50
9.45
11.15
12.00
12.30
12.40
13.45
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.25
22.10
0.15
1.10
1.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3018)
Chcete být milionářem?
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI (8)
Tělo jako důkaz III (8)
Dr. House II (15)
Ordinace v růžové zahradě 2
(505)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3019)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(650)
Prásk!
Demolition Man
Akční komedie (USA, 1993)
Dr. House II (15)
Tělo jako důkaz III (8)
DO-RE-MI

Prima
6.10 Max Steel II (13)
6.40 Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
7.10 M.A.S.H (47-49)
9.25 Castle na zabití VI (8)
10.25 Místo činu: Hannover (28)
Krimiseriál (N, 2007-2012)
12.25 Policie Hamburk V (27)
Klopýtnutí. Krimiseriál (N, 2010)
13.25 Komisař Rex VIII (8)
Krimiseriál (N/Rak., 2003)
14.35 Castle na zabití VI (9)
Krimiseriál (USA, 2013)
15.35 Inga Lindströmová: Hanna a její
narozeniny
Romantický film (N, 2008)
17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Nemocnice Motol
21.30 Vylomeniny
22.05 Ano, šéfe!
23.20 Prostřeno!
0.20 Místo činu: Hannover (28)
2.05 Policie Hamburk V (27)

Nova Cinema
8.55 Sue Thomas: Agentka FBI (7) 9.50 Tělo jako
důkaz III (7) 10.40 Pohřešovaní II (15) 12.00 90210:
Nová generace IV (4) 12.50 Království (12) 13.40
Gilmorova děvčata III (21) 15.00 Vášnivý tanec 17.20
Království (13) 18.10 Pohřešovaní II (16) 19.05 Gilmorova děvčata III (22) 20.00 Námořní vyšetřovací služba II (2, 3) 21.50 Volný pád 0.05 Stoupenci zla III (12)

Prima cool
10.25 Jmenuju se Earl IV (14) 10.55 Hvězdná brána III
(12) 11.55 Letečtí stíhači v boji II (7) 12.55 Jmenuju se
Earl IV (15) 13.25 Simpsonovi V (2-5) 15.25 Teorie velkého třesku VII (12) 15.55 Griffinovi VII (11) 16.25
Hvězdná brána III (13) 17.20 Bylo nebylo IV (16) 18.20
Simpsonovi V (6-9) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku VII (13) 22.00 Půlnoční jízda 23.55
Poslední chlap na Zemi (4) 0.25 Vegas (17)

Prima Max
10.30 Vítejte v novém těle IV (6) 11.25 To je vražda,
napsala XII (15) 12.20 Kriminálka Stuttgart IV (17) 13.15
Nigella a její kuchyně (4) 13.50 To je vražda, napsala
XII (16) 14.40 Kriminálka Stuttgart IV (18) 15.35 Ondine: Víla z hlubin 17.45 Nigella a její kuchyně (5) 18.20
Vítejte v novém těle IV (7) 19.20 Vítejte doma VI (31)
20.15 Discopříběh 22.10 Vrah beze jména 23.50 Spravedlnost v krvi IV (12) 0.40 Půlnoční jízda

pátek 22. dubna 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.45 Kojak III 11.35 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová
14.50 Pošta pro tebe
15.45 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Deník Dity P. II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Četnické humoresky (35/39)
21.30 13. komnata Hedy Čechové
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.55 Hitparáda televizní zábavy
23.50 Profesionálové
0.40 AZ-kvíz
1.05 Sezona za vodou (3/6)
1.50 Evergreeny Gustava Broma

5.55
8.45
9.05
10.00
11.15
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
23.05
0.40
2.00
2.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3019)
Ordinace v růžové zahradě 2
(650)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI (9)
Tělo jako důkaz III (9)
Dr. House II (16)
Ordinace v růžové zahradě 2
(506)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3020)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Osamělý jezdec
Dobrodružný film (USA, 2013)
Kódované vysílání
Thriller (Belg./USA/VB, 2013)
Chcete být milionářem?
Dr. House II (16)
Tělo jako důkaz III (9)

Prima

Nova Cinema

6.10 Max Steel III (1)
6.40 Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
7.10 M.A.S.H (49-51)
9.25 Castle na zabití VI (9)
Krimiseriál (USA, 2013)
10.25 Místo činu: Hannover (29)
Krimiseriál (N, 2007-2012)
12.25 Policie Hamburk V (28)
V bunkru. Krimiseriál (N, 2010)
13.25 Komisař Rex VIII (9)
Krimiseriál (N/Rak., 2004)
14.35 Castle na zabití VI (10)
Krimiseriál (USA, 2013)
15.35 Inga Lindströmová: Cesta k tobě
Romantický film (N, 2005)
17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Přístav (57)
21.35 Šakal
Akční thriller (USA/VB/Fr./N, 1997)
0.05 Prostřeno!
1.05 Místo činu: Hannover (29)
2.45 Policie Hamburk V (28)

10.25 Tělo jako důkaz III (8) 11.15 Pohřešovaní II (16)
12.25 Království (13) 13.20 Gilmorova děvčata III (22)
14.35 Námořní vyšetřovací služba II (2) 15.30 Námořní vyšetřovací služba II (3) 16.25 Ulzana 18.15 Pohřešovaní II (17) 19.10 Gilmorova děvčata IV (1) 20.00
Nekecej a pádluj 22.00 Bulšit 23.45 Stoupenci zla III
(13) 0.30 Osamělý jezdec, dobr. film (USA, 2013)

Prima cool
8.50 Vítejte doma VI (31) 9.50 Griffinovi VII (11) 10.15
Jmenuju se Earl IV (15) 10.40 Hvězdná brána III (13)
11.35 Autosalon 12.55 Jmenuju se Earl IV (16) 13.25
Simpsonovi V (6-9) 15.25 Teorie velkého třesku VII
(13) 15.55 Griffinovi VII (12) 16.25 Hvězdná brána III
(14) 17.20 Bylo nebylo IV (17) 18.20 Simpsonovi V
(10-13) 20.15 Poručík Backstrom (7) 21.15 Poručík
Backstrom (8) 22.15 Žraločí invaze 0.15 Vegas (18)

Prima Max
10.50 Vítejte v novém těle IV (7) 11.50 To je vražda,
napsala XII (16) 12.45 Kriminálka Stuttgart IV (18)
13.40 Nigella a její kuchyně (5) 14.15 To je vražda,
napsala XII (17) 15.05 Kriminálka Stuttgart IV (19)
15.55 Discopříběh 17.45 Nigella a její kuchyně (6)
18.20 Vítejte v novém těle IV (8) 19.20 Vítejte doma
VII (1) 20.15 Žoldnéř 22.25 12 opic (12) 23.15 American
Horror Story: Asylum (10) 0.05 Spravedlnost v krvi IV

24 15. dubna 2016

Česká republika

Olympiáda jede k vám
ČR | Vrcholem sportovního snažení celé planety jsou olympijské hry. U tak obrovské a
významné události samozřejmě musí být fotografové mediální skupiny MAFRA. Jejich
nejlepší snímky z nejdůležitějších okamžiků
pro české i světové fanoušky teď putují celou republikou a ve velkém formátu je můžete vidět i vy.
Putovní výstava začala v Praze a v následujících týdnech a měsících vyrazí do různých koutů Česka. Chcete si znovu vybavit
výkony a radost tenistky Petry Kvitové, oště-

pařky Báry Špotákové, cyklisty Jaroslava
Kulhavého nebo moderního pětibojaře Davida Svobody? V těchto městech máte možnost: 14. 4. Lovosice, 21. 4. Tábor, 28. 4.
Pelhřimov, 5. 5. Třešť, 12. 5. Hlinsko, 19. 5.
Valašské Meziříčí, 26. 5. Zlín, 2. 6. Přerov,
9. 6. Napajedla, 16. 6. Hustopeče, 23. 6. Kroměříž, 30. 6. Havířov, 7. 7. Ostrava - Festival v ulicích, 14. 7. Ostrava - Colours of Ostrava, 21. 7. Pardubice, 28. 7. Vodňany, 4. 8.
Lipno.

Petra Kvitová na olympiádě
v Londýně 2012.
FOTO | MICHAL RŮŽIČKA, MAFRA

www.olympijskavystava.cz

INZERCE

CHCETE ZÍSKAT PŘEVODOVKU
DSK-317/S NEBO DSK-316.1PSVN?
STAČÍ PŘINÉST VAŠI STAROU PŘEVODOVKU S 80MM SPOJKOU
A ZA SNÍŽENOU CENU
ODNESETE NOVOU OD
NU SI ODN
AKCI LZE VYUŽÍT PŘI VRÁCENÍ FUNKČNÍCH ČI NEFUNKČNÍCH
PŘEVODOVEK VARI:
DSK-317, T-20, AKY, BSU všech modifikací a roků výroby
p
pro získání převodovky DSK-317/S (provedení na osový čep).

3+R
PRO 4TAKT

CENA PRO VÁS

UŠETŘÍTE

10 990 Kč s DPH
7 500 Kč s DPH

DSK-316 a T-19 všech modifikací a roků výroby pro
zzískání převodovky DSK-316.1PSVN.
CENA PRO VÁS

PRO 4TAKT

UŠETŘÍTE
U

7 990 Kč s DPH
6 000 Kč s DPH

Akce platí nejen na uvedené originální převodovky VA
VARI
jakéhokoliv stáří a stavu, ale také pro převodovky třetích
výrobců či kopie převodovek VARI (např. Balcar, MTP, Robus).
Podmínkou je průměr odstředivé spojky 80 mm a kompatibilita s pohonnými jednotkami TERRA-VARI.
Pokud zároveň využijete i mimořádně úspěšné akce EKODOTACE na motory VARI, pořídíte si prakticky kompletní nový
4taktní VARI systém s úsporou téměř 20 000 Kč.
Počet převodovek do akce je omezen a na akci může být zaveden pořadový systém.
Kontaktujte svého nejbližšího prodejce VARI pro více informací nebo čtěte na www.vari.cz.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • 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 • Jičín,
ABPROFI, Koněvova 199, T 493 525 565 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Křivoklát, LUDĚK
PATERA, Velká Buková 10, T 313 558 573 • Liberec-Rochlice, BG TECHNIK CS,A.S., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou,
PODNIKOVÁ PRODEJNA, Opolanská 350, T 325 607 336 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Regnerova 1420, T 326 734 431-2 •
Praha 5-Velká Chuchle, BG Technik cs, a.s., U Závodište 251/8, T 283 870 136 • Praha 4, RETOS PRAHA s.r.o., Modřanská 86, T 241 771 424 • Přelouč,
KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 • Příbram II, HOBBYCENTRUM CZ, Sevastopolské nám. 330, T 775 558 500 • Rychnov nad Kněžnou,
MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Semily, ZAHRADNÍ TECHNIKA TOMÁŠ, Riegrovo náměstí 20, T 481 625 205 • Týniště nad Orlicí, AGRICO
s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 171 • Vysoké Mýto, ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD s.r.o., Husova 173/II, T 604 787 328

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

DODAVATELÉ ENERGIÍ

Výhodnou cenu
energií nenajdete
jen v cenících
Ceny elektřiny a plynu na burzách klesají a dodavatelé energií na jejich pokles začínají reagovat postupnou úpravou ceníků. Neustále čekat na to, až
se nižší ceny v nabídce projeví, přitom není nutné. Stále více se ukazuje,
že budoucnost není v cenících, které
vždy měly a budou mít omezenou
platnost. Rozhodně se vyplatí zapátrat v produktových nabídkách dodavatelů energií, zda nenabízejí pro konečné zákazníky velkoobchodní ceny.
Za svou aktivitu lidé získají jako odměnu nejen aktuálně nejvýhodnější
cenu energií, ale i maximální kontrolu nad svými výdaji. Jednou ze společností, které se rozhodly svým zákazníkům kromě ceníkových slev nabízet
i další možnosti, je Bohemia Energy,
která nabízí velkoobchodní ceny elektřiny a plynu v produktu Energie
A++. Jejich výši, která je stejná s aktuálními cenami na velkoobchodním
trhu pro následující den dodávky, tak
určuje trh, nikoli dodavatel.

Energetický poradce
Tím ale možnosti zákazníka nekončí. Nejlevnější je přeci energie, kterou nespotřebujete. Řada Čechů,
aniž si to uvědomuje, spotřebovává
zbytečně více energie, než by musela. Přitom existují jednoduchá a rychle návratná opatření, která na jedné
straně zvýší váš komfort a na straně
druhé sníží spotřebu energií. Vyplatí
se mít po ruce někoho, kdo vás těmito možnostmi bezpečně provede.
Dnes jsou lidé zvyklí využívat služeb daňových poradců, finančních poradců a terapeutů všeho druhu. Je načase si najít i svého energetického poradce. Jednak vysvětlí, jak trh s energiemi funguje a co nabízí a také spočítá, kolik energie byste nemuseli spotřebovat, pokud byste realizovali některé změny ve vaší domácnosti. Takové služby se dají využít například
na webu www.befin.cz.
(ks)
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Igor Hnízdo i Kuky. Svěrákové
mají unikátní muzeum na zámku
Pro fanoušky díla Zdeňka
a Jana Svěrákových bude
návštěva nového muzea
jejich filmů na zámku
v Čechách pod Kosířem
na Prostějovsku
nevšedním zážitkem.
Mohou se třeba posadit
do lavice ze třídy učitele
Igora Hnízda či si
prohlédnout maketu
stíhačky ze snímku
Tmavomodrý svět.
MICHAL ŠVERDÍK
ČR | Je to tak trochu další příspěvek
k oslavám 80. narozenin Zdeňka Svěráka. Nové a hlavně jediné muzeum filmů
otce a syna Svěrákových bylo před nedávnem otevřeno na zámku v Čechách
pod Kosířem na Hané a už se v něm byl
podívat ten mladší z dvojice – režisér
Jan Svěrák. V červnu se má přijet podívat také jeho otec Zdeněk Svěrák.
A bude to velká akce.
V zámeckém parku se uskuteční
open air koncert skupiny Buty, Zdeněk
a Jan Svěrákovi vystoupí jako hosté.
„Dalo nám docela dost práce najít společný termín, který by všem vyhovoval.
Bude to takové druhé otevření svěrákovské výstavy,“ vysvětlil kastelán zámku
Martin Váňa.
Součástí stálé expozice, která má název Muzeum filmů Zdeňka a Jana Svěrákových, je například školní lavice a tabule ze třídy legendárního učitele Igora
Hnízda z filmu Obecná škola, okénko
z filmu Vratné lahve, maketa letadla
z Tmavomodrého světa, kostýmy z pohádky Tři bratři, auto Kukyho, řada rekvizit, plakáty, ale i původní originální
psací stroj Zdeňka Svěráka. Chybět samozřejmě nebude textová část, fotografie z natáčení nebo promítání ukázek.
„Asi před pěti lety jsme v muzeu
v Olomouci dělali výstavu Kuky se vrací. Měli jsme tam i Kukyho auto a s Honzou Svěrákem jsme se bavili, že ho docela mrzí, že všechny rekvizity z jeho
filmů nakonec zmizí. Napadlo nás, že
by bylo dobré udělat muzeum jeho filmů,“ popisuje zrod celého projektu Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného
muzea v Olomouci, které zámek v Čechách pod Kosířem spravuje.
Klasicistní zámek se pro umístění svěrákovské expozice ukázal jako ideální

Režisér Jan Svěrák v opraveném zámku v Čechách pod Kosířem zasedl do lavice z třídy legendárního učitele Igora
Hnízda z filmu Obecná škola. Zámek a muzeum filmů se o víkendu otevřely veřejnosti.
FOTO | MAFRA
lokalita. „Nechtěli jsme expozici dát do
kamenného muzea, ale někam, kde by
atraktivní a oddechová výstava o filmech doplnila jinou zajímavou prohlídku,“ vysvětluje ředitel Holásek.

Kromě Svěráků i Mánes
Unikátní památka se veřejnosti před nedávnem otevřela po šesti letech. Kromě
svěrákovské expozice nabízí prohlídku
zámeckých sálů zrekonstruovaných do
původní podoby s obrazy Josefa Mánesa, který na zámku ve druhé polovině
19. století pobýval.
Všechny sály se restaurátoři snažili
vrátit do originálu podle dobových fotografií a mysleli přitom i na takové detaily, jako je například umístění obrazů či
rekonstruovaného nábytku. Návštěvníci v Čechách uvidí celkem čtrnáct obrazů malíře Josefa Mánesa, což nikde jinde v České republice nelze na jednom
místě spatřit. Opravy zatím přišly na sedmdesát milionů korun.
Pamětní síň Josefa Mánesa už v zámku není. „Mánes nicméně celým zámkem prochází. Jsou zde jeho obrazy a za
velmi zajímavé považuji dětské kresby
členů rodu Silva-Tarouca, které Mánes

učil malovat. Je zde kompletně dochovaná knihovna rodu Silva-Tarouců,“ popisuje kastelán Martin Váňa. V současné
době je hotová také kompletní revitalizace parku a oprava oranžerie, kde se
konají svatby z celého světa a kde se otevřela levandulová kavárna. Přístupná je
i vyhlídková věž v parku, která byla
dlouhých sedmdesát let zavřená.
V parku se kromě toho otevře altánek

a obnoví se vstup do zámecké zahrady
z míst, kde se nyní dokončuje nové parkoviště.
„Se zoologickou zahradou už máme
domluvené, že v parku vznikne minizoo
a na volno zde budou pávi,“ dodává Holásek. Ve zbylých křídlech Olomoucký
kraj pro další roky plánuje vybudování
restaurace, hotelu a wellness zařízení za
sto milionů korun.

Zámek v Čechách pod Kosířem
První zmínky o zámku
v Čechách pod Kosířem
jsou z poloviny 14. století.
Původní tvrz vlastnil
Lúček z Čech a na panství
se postupně vystřídalo
mnoho českých a
moravských šlechtických
rodů, například pánové
z Kunštátu, Kravař,
Boskovic i z Pernštejna.
■ V roce 1768 panství koupil iberský rod Silva-Tarouca, který zámku vtiskl klasicistní
podobu. Pro hraběte Ervina Silva-Taroucu zámek budoval v letech 1839 až 1846
německý architekt J. E. Zernecke, žák proslulého romantického architekta Schinkela.
■ Velmi cenný je kvůli dendrologické sbírce park. Je v něm přes padesát druhů
jehličnatých a přes sto druhů listnatých dřevin.
■

26 15. dubna 2016

Česká republika

Kaktusy jako relax od účtařiny
Jiří Valoušek se živí
účty a financemi ve
velké nadnárodní
společnosti. Ve volném
čase se mu občas stane,
že se popíchá o trny.
ROSTISLAV HÁNYŠ
ČR | Kaktusářství je pro Jiřího Valouška
ze Šumperka koníček už řadu let. Tím,
že se o své „chlupaté kamarády“ rád stará, relaxuje a skvěle se odreagovává od
psychicky náročné a stresující práce.
O kytky přitom původně neměl moc zájem. „Nikdy jsem nebyl na kytky, ale nějaké podhoubí ve mně zřejmě bylo,
i když opravdu rozhodla náhoda,“ přibližuje své začátky. „Někomu stačí návštěva skleníku nebo ho fascinují kaktusy
na exotické dovolené. U mě to bylo ještě jednodušší. Jednou přišel kamarád,
jestli nechci pár kaktusů, že už je nemá
kam dávat. Líbily se mi, ale to jsem ještě nevěděl, že jich jednou budu mít stovky,“ popsal nadšený pěstitel Valoušek.
Pár kaktusů doma ještě není sbírka.
Kdy se výzdoba změnila v koníček?
Přišlo to nějak samozřejmě. Řekl jsem
si, že to zkusím. Sehnal jsem si literaturu, pár základních věcí a začal.
Co takový kaktus vůbec potřebuje?
Kaktusy nejsou nijak náročné. Nepotřebují zvláštní péči a každodenní starost.
Základem je vhodný substrát, dostatek
světla a tepla a šetření s vodou, protože
kaktusy jsou suchomilné rostliny. Obvykle se začíná s kaktusy na parapetu za
oknem, což ale rozhodně není ideální.
A když se sbírka rozroste?
Když se sbírka rozroste, udělá se skleníček, pak skleník či pařeniště, u některých rodů je možná i volná kultura na
skalce. Většinou je rozsah sbírky limitován místem, časem a členy domácnosti.
Jak už jsem řekl, zalévat je třeba umírněně, ne dřív, než substrát vyschne. Po několika letech je potřeba přesadit kaktus
do většího květináče nebo ho zasadit do
nového substrátu. Není to velká věda.
Je ale potřeba mít cit. S literaturou není
problém. Té je na trhu dostatek.
Co kaktusům umožňuje přežít delší
dobu bez vody?
Kaktusy jsou sukulentní rostliny, které
ve svých pletivech zadržují vodu pro
horší časy. Jejich tělo je zdužnatělý stonek a trny jsou přeměněné listy. Jsou
perfektně vybaveny pro přežití v období sucha, dobře zvládají velké teplotní
rozdíly mezi dnem a nocí, kdy většina jiných rostlin již není schopna vegetovat.
Jak dlouhé sucho zvládnou?

Umí výborně hospodařit s vodou, není
pro ně zásadní problém přežít rok či déle
na suchu. Kaktusů je obrovské množství
druhů a jsou rozmanité i co do velikosti.
Jsou mezi nimi trpaslíci od pěti milimetrů v průměru a váhy několik gramů až
po jedince měřící i pět šest metrů a vážící několik tun. Lidé často považují za
kaktusy třeba agáve, echevérie a další sukulentní rostliny pěstované doma za oknem. To je ale úplně jiná kategorie.
Popište, jaká vůbec vaše sbírka je.
Kolik vlastně máte kaktusů?
Velikost sbírky se obvykle uvádí v metrech čtverečných, protože počítat sbírku na kusy by bylo vzhledem k neustálému pohybu dost náročně – a stejně by se
člověk nedopočítal. V mém případě to
je kolem 36 metrů čtverečných. Řádově
jde o tisíce rostlin ve venkovních otevřených pařeništích.
Je to s kaktusy jako s jinými předměty sbírek? Vedle pěstování také kupujete, vyměňujete, prodáváte?
Většinu sbírky mám z vlastních výsevů.
V České republice se organizují různé
kaktusářské akce zahrnující burzy, přednášky, takže pokud to dovolí čas, tak na
ně vyrážím. Na těchto akcích je možno
kaktusy nakoupit, či prodat. Nabídka
i poptávka je pořád velká. Je vidět, že
u nás má kaktusářství ohromnou tradici.
Podobné akce se pořádají i v zahraničí,
i když v takovém rozsahu jako u nás jen
ojediněle. Dá se říct, že Češi patří v oblasti kaktusaření mezi světovou špičku,
a spíše než my do zahraničí jezdí zahraniční kaktusáři na různé akce k nám.
Kaktusaření je ale pro mě hlavně relax,
odreagování.
Navštívil jste nějakou zemi, která je
domovem kaktusů?
Byl jsem čtyřikrát v Mexiku. To je
opravdu kaktusový ráj, domovina většiny atraktivních druhů kaktusů. Zkrátka
návštěvou Mexika se splnil můj velký
kaktusářský sen.
Jak se na kaktusářské výpravě žije?
Spíme ve stanech či pod širákem, vaříme na ohni. S hygienou je pravda trochu problém, jelikož potoků, řek a jiných zdrojů vody v těchto oblastech
moc není. Je to takové trochu divočejší
trampování, nic pro slabší povahy, ale
ty útrapy stojí za to. V každém případě
je dobré tam jet – alespoň poprvé – společně s někým, kdo tam již byl a má za
sebou určité zkušenosti. Jelikož Mexičané nemají moc v lásce Američany, rovněž je dobré mít s sebou někoho, kdo
ovládá aspoň základy španělštiny, nehledě na to, že se většinou pohybujeme
v oblastech, kde místní obyvatelé žádného cizince ještě nikdy neviděli.
Jaké ožehavé situace se dají v Mexiku očekávat?

Jiří Valoušek v Mexiku. Tento kaktusový ráj pěstitel navštívil už čtyřikrát. Splnil si tak svůj největší sen.
FOTO | ARCHIV J. VALOUŠKA
Vedle horka, nepohodlí, případné nemoci či úrazu, hadů, vyhrabávání auta z bláta, prachu a kamení to jsou kontroly. Pokud se přesouváte po hlavních, tedy asfaltových silnicích, kterých zejména na
severu u hranic s USA v tomto případě
naštěstí moc není, velmi často jsou na
křižovatkách vojenské kontroly v plné
výzbroji. Taková kulometná hnízda
chráněná napytlovaným pískem. Většinou prohledávají celé auto, kde hledají
zřejmě drogy, zbraně – a nevím, co ještě. Chovají se ale korektně. Vedle toho
se pohybuje po silnicích několik druhů
policie, od federální po místní, s různým zaměřením „ochrany“. S policisty
je větší problém, čekají na úplatky, jinak dělají problémy.
A když nezaplatíte?
Začnou prohledávat auto, jsou nepříjemní... Jednou se nám stalo, že nás odstavili
pod pohrůžkou zbraní, auto prohledali
a pod záminkou hledání drog nás bez zá-

bran okradli o to, co se jim hodilo. Naštěstí to byly jen peníze, cigarety, baterky
a pár dalších drobností. Pár Čechů – kaktusářů v několika případech na několik
dnů zadrželi, ale to proto, že u nich našli
bohužel nějaké rostliny, což je stejně
jako sběr kaktusových semen zakázáno.
Každého to stálo kauci deset tisíc amerických dolarů a vyhoštění ze země.
Co tedy doporučujete, aby se kaktusáři vyhnuli nepříjemnostem?
Nejlepší je pohybovat se mimo hlavní silnice, v divočině. Tam však nejsou asfaltky, ale pouze prašné či kamenité cesty.
To má svá úskalí, většinou v podobě proražené gumy, v horších případech proražené olejové vany. To je problém. Čekat
nebo dojít pro pomoc tam může trvat i několik dnů. Proto s sebou vozíme i zásobu
motorového oleje, dvě náhradní pneumatiky, barel s naftou a nářadí. Jenže cestě
civilizací se člověk nevyhne, takže na nepříjemné hlídky stejně narazí.
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„Strac
hj
e vSýriivšude.
A smrt
blízkých pozna lomno ho
Novinářka Markéta
Kutilová dobře ví, jaké
to je žít v blízkosti území
Islámského státu (IS),
když kolem vás dopadají
rakety a granáty.
PETR BROULÍK
ČR | Válka v Sýrii a Islámský stát. Únosy,
mučení, vraždění, oranžový hábit, znásilňování, bombardování, uprchlíci. A hlavně všudypřítomný strach. To vše poznala
při svých cestách do Sýrie Markéta Kutilová z Poličky, která už několikrát jako nezávislá novinářka a členka sdružení Femisphera se svou kolegyní, novinářkou
Lenkou Klicperovou, navštívila Sýrii. Naposledy to bylo v únoru.
Markétu Kutilovou pozvali do Králík,
aby místním lidem více přiblížila válku
v Sýrii a důvody, proč odtud utekly miliony lidí. Právě v Králíkách se lidé na přelomu roku stavěli proti zřízení uprchlického
střediska. „Markéta nám může pomoci
v jakési osvětě tohoto problému,“ říká Pavel Strnad, šéf kulturního klubu Na Střelnici v Králíkách. Ona sama má na nová
uprchlická střediska jasný názor. „Budovat nová uprchlická střediska, jako se
o tom diskutovalo tady v Králíkách, nemá
dnes moc v České republice význam.
Naše země není cílovou zemí uprchlíků
a také vláda České republiky se k uprchlíkům nestaví vstřícně,“ míní novinářka.
Co tedy žene obyvatele Sýrie pryč z rodné země? Markéta Kutilová říká, že je to
hlavně strach. „Všude ho cítíte, je jakoby
pořád ve vzduchu. Jsem sama matkou,
a kdybych tam žila v tom neustálém strachu a napětí, tak tam nevydržím ani půl
roku. Nikdy nevíte, kdy dopadne bomba
na váš barák nebo kdy zemřete vy nebo někdo z vaší rodiny. Obyvatele Sýrie žene
pryč i velká inflace. Všechno je tam dnes
desetkrát dražší než před pěti lety, kdy válka začala. A vy máte stejný plat,“ říká.

Rizika musíte akceptovat
Obyvatelé Králíků se Markéty ptali, zda
má v Sýrii, kde se neustále s kurdskými vojáky pohybuje na hranici s Islámským státem, strach i ona. „Musíte akceptovat rizika. Největším je únos Islámským státem,
proto si pečlivě vybíráme a prověřujeme
lidi, kteří nás Sýrií provázejí. Když jedeme do opravdu nebezpečné oblasti, využíváme ozbrojený doprovod místních milic,“ líčí novinářka a cestovatelka.
Nejhorší je být v nesprávný čas na nesprávném místě. „Může dojít k atentátu,
může nastat nenadálý útok nebo výbuch

Novinářka Markéta Kutilová (druhá zprava) mezi obávanými kurdskými bojovnicemi.
FOTO | ARCHIV MARKÉTY KUTILOVÉ
sebevražedného atentátníka. Třeba v restauraci. A vy tam jste,“ říká žena, která
při svém posledním pobytu letos v Sýrii
zažila, jak jim bojovníci IS ostřelovali
auto. „Je hodně nepříjemné, když vám dopadají granáty tak tři sta metrů od auta,
nebo rakety. Každopádně ale nejsme Hanka a Tonča, které jedou do takových oblastí na výlet,“ ujišťuje.
Markéta Kutilová a Lenka Klicperová
vydaly loni ze svých zážitků knihu Na dostřel od Islámského státu. Z jejího výtěžku
financují pomoc pro město Kobaní, které
se stalo jakýmsi novým Stalingradem Blízkého východu a symbolem boje proti Islámskému státu.
„Kurdové je za dva roky doslova vyrvali z rukou Islámského státu a to bojem
o každý dům. Dnes musejí stále odrážet
nájezdy islamistů, ale do města se přesto
vrátilo možná na devadesát procent původních obyvatel. Čistí je od min a opět
v něm začínají žít,“ říká.
Právě při posledním pobytu v únoru přivezly obě ženy do Kobaní čtyři sta tisíc korun. „Za ně jsme nechaly u místního truhláře vyrobit tři sta školních lavic. Nechaly
jsme také do jedné zcela rozstřílené školy
ve vesnici Dagerman dovézt kontejner
a školní lavice, aby tam mohla začít výuka
v provizorních prostorách. Nemocnici
v Kobaní jsme koupily léky a do všech
škol jsme koupily počítač a tiskárnu,“ vypočítává Markéta Kutilová.

Miny zabily i skvělé přátele
Poznala, jak je tradiční, zemědělské město
Kobaní islamisty zničené. A jak v něm
lidé stále umírají. „Čistí město od trosek

a min. Spousta po našlápnutí na minu zemřelo, desítky jich přišly o ruku nebo
nohu. Jeden muž, majitel sadu čtyř set olivovníků, přišel na to, že má sad zaminovaný, když v něm najel traktůrkem na minu
a výbuch mu škaredě zranil ruku. Jeho sad
je v podstatě minové pole. Když jsme tam
s ním šly, musely jsme šlapat přesně
v jeho stopách. Stačí krok vedle a letíte.“
Mezi bojovníky, kteří přicházejí bojovat proti IS z řady zemí, se novinářky
loni skamarádily s jedním Němcem
z Hamburku. „Byl to bodrý padesátník.

chudých kurdských milicí proti dobře vyzbrojeným islamistům. „Má 34 let, je vystudovaný biolog a nikdy nechtěl bojovat
se zbraní v ruce. Šel ale dobrovolně bojovat do Kobaní. Na velitelství dostal kalašnikov a zastaralé granáty. Jako z druhé světové války. Kvalitní munici a zbraně získal, až o ně obral dva zabité bojovníky Islámského státu,“ říká Kutilová.
Jeho největší dilema bylo, když proti
němu šel starší vousatý podsaditý bojovník IS, kterého kryl třináctiletý chlapec.
„Nechtěl jsem toho kluka zabít, ale v tu
chvíli jsem věděl: Buď on, nebo já. Tak
jsem musel. Ale bylo to těžké,“ vylíčil
snajpr ženám své pocity. Markéta Kutilová dodává, že děti jsou v řadách Islámského státu nejtvrdší bojovníci. „Neznají pud
sebezáchovy, mají vymytý mozek a berou
válku jako hru,“ zdůrazňuje. Zažila i odvážné a dnes ve světě hodně populární
kurdské bojovnice proti Islámskému státu. Ty jsou často velkým postrachem islamistů. Teroristi žijí ve víře, že po obětavé
smrti na ně čeká ráj a dvaasedmdesát panen. Ovšem nesmí je zabít žena. „Vyprávěly nám, že při některých nájezdech IS
na Kobaní začaly ženské bojovnice kvílet
jako útočící indiáni a bojovníci Islámského státu zdrhali,“ říká Markéta Kutilová.

Nosila i muslimský oděv
Novinářka vyjádřila také svůj názor na migrantskou krizi a strach z uprchlíků, kvůli
němuž obyvatelé Králíků odmítají na území města uprchlické středisko. „V Evropě
žije na čtyřicet milionů muslimů a počet
současných uprchlíků, který děsí odpůrce

Markéta Kutilová
Žije v Poličce, pracovala dva roky v Lidových novinách, poté šest let
jako projektová manažerka pro společnost Člověk v tísni. Pro tuto
společnost působila v Íránu po zemětřesení, po tsunami na Srí Lance,
na Haiti po zemětřesení a v Kongu. Posledních pět let je členkou
společnosti Femisphera, což je společenství čtyř českých novinářek.

Když jsme tam přijely letos, dozvěděly
jsme se, že ho zabila mina. Stejně jako
další bojovníky, které jsme znaly,“ říká
smutně žena, která jinak působí při popisování zážitků z válkou postižené Sýrie
velmi vyrovnaně a silně.
Smrt v Sýrii je nemilosrdná. „Každá rodina za pět let války o někoho přišla. Byly
jsme na velkém pohřbu devíti lidí. Dvě
mladé holky a sedm kluků, všem bylo do
třiceti let. Byla to moc smutná událost, přišly se s nimi rozloučit tisíce lidí. Plakala
celá rodina, plakali i jejich spolubojovníci,“ líčí Markéta Kutilová.
Obě novinářky potkaly v Sýrii i snajpra
Azada, který jim vyprávěl, jak vypadá boj

migrace, není oproti tomu, který už zde
často dlouho a poklidně žije, nijak závratný. Dosud muslimy nikdo moc neřešil. Najednou sem jde několik stovek tisíc muslimů a je z toho celoevropská fobie,“ tvrdí.
Ona sama žila v několika muslimských
zemích a neměla prý nikdy problém se
soužitím s muslimy. „V Íránu tam jsem
musela chodit zahalená, jinak vás zavřou.
Ale zvykla jsem si a dokonce mi to i vyhovovalo. Když jsem ráno vstala, nemusela
jsem jako žena řešit, jestli mám umyté vlasy, jak se učešu, co na sebe. Vezmete si
šátek a jdete,“ říká s úsměvem Markéta
Kutilová, kterou do neklidných míst žene,
jak přiznává, kromě práce i adrenalin.
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Zbyněk Jančík má v Brazílii pro kiteboarding ty nejlepší podmínky.

FOTO | ARCHIV ZBYŇKA JANČÍKA

Chtěl létat na dracích. Po vodě
Už jako student
vyhledával Zbyněk
Jančík různá
dobrodružství. Nakonec
se nadchl pro
kiteboarding, kvůli
kterému se odstěhoval
na druhý konec světa.
JAN SMEKAL
ČR | Zbyněk Jančík pocházející z Frýdku-Místku rozhodně nepatří mezi ty, kteří
by si libovali ve stereotypním způsobu života, v němž je nemůže nic překvapit. Dříve se věnoval horolezectví, stoupal i na vrcholy tyčící se ve výškách sedm tisíc metrů. Nakonec však propadl jiné vášni. A
sice kiteboardingu.
„Kiteboarding je jízda na prkně
po vodě. Člověk stojí na kiteboardu
a ovládá řiditelného draka, který je poháněn větrem,“ osvětlil Zbyněk Jančík, co
je to kiteboarding.
Prvního draka si pořídil už v roce 1999
a jako samouk procházel neuvěřitelně trnitou cestou, než se naučil jezdit. „V Česku neexistovala žádná kite škola a nepotkal jsem jediného člověka, který by mi
s výukou pomohl,“ zdůraznil s tím, že svého prvního draka má dodnes schovaného.
„Nechápu, jak jsem se na absolutně ne-

ovladatelném a velmi nebezpečném zařízení mohl naučit jezdit. Před 17 lety byli
draci bezpeční asi jako trabant bez brzd.
Dnešní bych přirovnal k nejvyšší třídě
mercedesu,“ podotkl.
Od roku 2000 začal Zbyněk Jančík, kterého však dnes všichni znají hlavně pod
přezdívkou Čurda, poznávat další kite
nadšence a získávat první zkušenosti s výukou kiteboardingu. Čtyři roky objížděl
nejrůznější evropské lokality a hledal nejlepší možné místo, kde by mohl učit kiteboarding. „Zní to neuvěřitelně, ale najít
místo, kde fouká silný vítr, kde je dostatečně široká pláž a plytká voda bez koupajících se dětí, je takřka nemožné,“
upozornil devětatřicetiletý rodák z Frýdku-Místku. Jenže nezoufal a nakonec takové místo našel v roce 2004 na Fuerteventuře na Kanárských ostrovech.
„Tehdy jsem dokončil vysokou školu
a chtěl si udělat rok prázdnin, než nastoupím do práce. Po roce stráveném na ostrově mi ovšem bylo jasné, že se už nevrátím,“ popsal Čurda.

výukou kiteboardingu. První klienti za
mnou dokonce přijížděli do avie, kde
jsem měl k dispozici šest postelí,“ vzpomínal. S lidmi, které učil jízdě na kitu, tak
objížděl různá místa po ostrově. „Přes
den jsme kitovali a po večerech grilovali
a dělali táboráky na úžasných místech,“
vypráví. Na ostrově Fuerteventura poznal
absolvent Univerzity Palackého v Olomouci také svou životní lásku a jednoho
dne se s ní vypravil na výzvědy do Brazílie. Oba dva chtěli najít ráj ve formě dokonalého větru, nekonečných pláží a divoké
tropické přírody. Prozkoumali 1 500 kilometrů pobřeží, než se usadili ve vesničce
Cumbuco na severovýchodě Brazílie.
„Ve vesnici byl jediný bar, místní rybáři, pár možností na přespání a dokonalá atmosféra. Dodnes jsem neslyšel o jiném
místě na světě s kvalitnějším větrem. Od
července do prosince tady fouká každý
den stabilní vítr. Zbývající část roku je
ideální pro surfování na vlnách.“

S avií na „Kanáry“

Kiteboarding zažívá v posledních letech
poměrně veliký boom. V Česku jej mnoho lidí provozuje na různých přehradách.
Ovšem podmínky u moře jsou naprosto
odlišné od těch v tuzemsku.
„Nejdůležitějším faktorem je vítr, který
nemění svou sílu. Dalšími ukazateli pro
výběr vhodného místa jsou dostatečně široká pláž bez jakýchkoli překážek ovlivňujících vítr, pozvolný vstup do vody bez

Pocit z jízdy na kitu jej natolik uchvátil,
že začal usilovně přemýšlet nad tím, co
má udělat pro to, aby mohl jenom jezdit a
jezdit. Po absolvování vysoké školy se
mu v hlavě zrodil šílený plán. Na Kanárské ostrovy se vydal se starou obytnou
avií. „Žil jsem na pláži svůj sen. Byla to
nádherná etapa života. Začal jsem se živit

Populární i v Česku

ostrých kamenů, skal, korálů, mol či kotvících lodí,“ vyjmenoval Jančík. Brazilské
Cumbuco patří v tomto ohledu mezi deset
nejlepších světových kiteboardingových
lokalit. „Dalšími jsou například Cabarete
v Dominikánské republice, Maui na Havaji či Boracay na Filipínách,“ vyjmenoval
Čurda některé z nich.

Jak se žije v Brazílii
Zbyňku Jančíkovi i jeho partnerce
život v Brazílii vyhovuje. Je takový,
jaký ho chce člověk mít. Nikdo se
o nikoho nestará a nikdo nikoho
do ničeho nenutí.
„Kdo pracuje dobře, má vysokou
životní úroveň. Kdo nepracuje
a válí se celé dny v houpací síti,
přežívá na banánech, kokosech
a rybách. My jsme si zamilovali
život na pláži. Teplota je tady
celoročně stejná, stačí jen šortky
a tričko,“ přiblížil Jančík.
Na kiteboardu se dá v této oblasti
jezdit po celé délce pobřeží. Všude
jsou jen písčité pláže. „Velmi
oblíbené jsou takzvané
downwindy, kdy člověk jede
na kitu podél pobřeží i několik
desítek kilometrů. Když se chce
občerstvit, zastaví se v některé
z vesnic, které se táhnou podél
pobřeží,“ popsal.
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Pražská zoo má nového rodáka
V pražské zoo se narodilo slůně. Už se seznámilo se zbytkem stáda a vidět ho mohou i návštěvníci zahrady
MARTIN BAJTLER
PRAHA | Od minulého týdne je rodina
pražských slonů o jednoho člena bohatší. Je jím sloní sameček, který přišel na
svět minulé úterý krátce po třetí hodině
ráno. Mládě se navíc stalo vůbec prvním slonem, který se v pražské zoo
nejen narodil, ale byl v ní také počat.
Otcem nového sloního přirůstku je samec Mekong, matkou samice Janita,
kterou zoo dovezla ze Šrí Lanky. Malý
sameček vážil po porodu 104 kilogramů. „Je to, řekněme, optimální váha.
Menší slůňata totiž mívají problém se
natáhnout ke strukům samice. Když
jsou příliš velká, mají zase slonice potíže mládě vůbec porodit,“ okomentoval
kurátor chovu Pavel Brandl.

Další slůně za pět měsíců
V Praze ale slůně nezůstane na trvalo.
Za několik let se bude muset stěhovat
do jiné zoologické zahrady. „Chov slonů je dlouhodobá záležitost a sloní rodiny se budují po mateřské linii, takže

Malý kluk se má čile k světu. Při porodu měl optimální váhu, což je v případě
sloních miminek kolem stovky kilogramů.
FOTO | ZOO PRAHA
v nich zůstávají jen dcery. Je tedy jisté,
že nové slůně ve stádě nezůstane,“ vysvětluje Brandl. Kdy sloní samec Prahu
opustí, záleží na jeho povaze. Někteří
mladí samci musí z mateřských skupin
odcházet už po dovršení pátého roku života, jiné čeká odchod později. Zatím
se ale mohou z přírůstku těšit všichni ná-

vštěvníci pražské zoo. Slůně je totiž od
konce minulého týdne vidět v pavilonu
slonů. Ve stejné době začali chovatelé
malého samce seznamovat také se zbytkem stáda.
Ostatní sloni přitom podle Brandla
moc dobře věděli, že se schyluje k příchodu nového člena. Jejich pozornosti

neunikl ani samotný porod. „Janita rodila sice odděleně, ale pořád v pavilonu,
takže někteří sloni porod přímo viděli,
jiní ho alespoň slyšeli anebo cítili,“ říká
kurátor.
Matka slůněte Janita vyrostla na Šrí
Lance. I v tamní stanici tak vzbudil
úspěšný porod radostné pocity. „Zatím
jsme si vyměnili krátkou zprávu a ze Šrí
Lanky přišla velmi pozitivní reakce.
Pro ně je jistě příjemné slyšet, že slon,
který u nich vyrostl a teď je na druhém
konci světa, má úspěšný život,“ myslí si
Brandl. Jako prvorodička navíc podle
něj Janita zvládla svoji roli velmi dobře.
K hladkému průběhu porodu přispěly
měsíce práce se samicí, její trénink na
porod, úprava krmné dávky nebo monitoring hormonů.
Zhruba za pět měsíců navíc pražská
zoo doufá ještě v jeden sloní porod. Mládě totiž čeká i slonice Tamara. Ta má
podle Brandla na rozdíl od Janity trochu
problémovější povahu. „To, že jsme si
mohli porod vyzkoušet na té jednodušší
slonici, pro nás určitě bude přínosem,“
dodává.

INZERCE

PrODEJ

POZEMKY u PrahY
cena od

2.890 Kč/m

2

NEJEN NA SRDCE
JSOU PODĚBRADY
UŽIJTE SI KRÁSNÝCH JARNÍCH
DNÍ V ROMANTICKÉM
PROSTŘEDÍ HOTELU ZÁMEČEK!

Zákaznická linka:
Po - Pá 8 - 14 hod.
+420 326 913 251
+420 776 288 502

www.pozemky-vsestary.cz

Například pobyt Víkend splněných přání
na Zámečku s polopenzí a výběrem
procedur dle přání klienta za

3.290 Kč / osoba

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.

Vybírejte z dalších pobytů na
www.lazne-podebrady.cz

tel: 728 991 247 • www.sidlo.help

NEZAPOMEŇTE SI
VČAS OBJEDNAT
Těšíme se na Vás!

NAPIŠTE NÁM

Oslavte s námi 5. narozeniny!
Kupte speciální narozeninovou
vstupenku za 555 Kč. Neviditelnou
výstavu s ní může projít až 5 lidí!

+420 325 606 500
www.lazne-podebrady.cz

30

www.5plus2.cz

Tajenka: ale jazyk nikdy.

INZERCE

JEDNOTA
BENEŠOV

Platnost nabídky od

15. 4. - 14. 5. 2016
nebo do vyprodání zásob

MASO UZENINY PÍSEK
PULTOVÝ PRODEJ
PÍSECKÝ GOTHAJ 100 g

790
12,20

PÍSECKÝ TURISTICKÝ
SALÁM 100 g

1290
17,30

ORION ČOKOLÁDA 100 g
vybrané druhy

ORION GRANKO
EXCLUSIVE 200 g

NESTLÉ ČESKO
Bílá, Barila mléčná, Mléčná s mandlemi
18,90 / 100 g

NESTLÉ ČESKO
Kakaový prášek
19,95 / 100 g

ORION GRANKO 225 g
NESTLÉ ČESKO
Kakaový prášek
17,74 / 100 g

3990
52,90

PEPSI 1 L
MIRINDA ORANGE 1 L
7UP 1 L

LAYS STRONG 77 g
vybrané druhy

1890
33,90

PEPSICO
Lays Solené
Lays Stix Kečupové
Lays Strong Chili&Limeta
Lays Strong Wasabi
21,95 / 100 g

PEPSICO
17,90 / 1 l

1690
24,30

1790
28,60
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Kam o víkendu? Přece na výlet

U příležitosti Dne památek a historických sídel se můžete podívat i do míst, která jsou běžně nepřístupná
JAN HORÁK

zákulisím zámeckého divadla včetně
kostýmů, kulis a jevištní techniky. Divadlo není běžně přístupné. Kapacita je
10 osob, proto je vhodná rezervace na
mnichovohradiste@npu.cz. V případě
zájmu bude zařazena další prohlídka.

STŘEDNÍ ČECHY | Od roku 1984 se
18. duben slaví jako Mezinárodní den
památek a historických sídel. Pravidelně si ho připomínají památky spravované Národním památkovým ústavem,
loni se k němu poprvé připojilo i Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska. V rámci akce Brány památek
dokořán se po celý duben otevírají památky ve městech a obcích, jež jsou členy Sdružení historických sídel, pořádají
se výstavy, koncerty, přednášky a podobně. Některé akce připadají i na nadcházející víkend 16. a 17. dubna.

Nymburk
V Nymburce se v pondělí 18. dubna otevře kaple sv. Jana Nepomuckého, která
jinak není volně přístupná. Od 17 hodin
její prostory rozezní koncert Keltské
cesty / necesty skupiny Bardolino s hostem, akordeonistou Jakubem Jedlinským. Vstupné 50 korun.

Zámek Nelahozeves

Beroun

V sobotu 16. a neděli 17. dubna proběhne na zámku již 14. ročník Hrnčířských
a řemeslných slavností. Provází je bohatý program pro dospělé i rodiny s dětmi.
Výrobci keramiky, šperků, hraček a dalších řemeslných výrobků nabídnou své
produkty na více než stovce stánků. Na
nádvoří vystoupí folklorní soubor Špalíček, v zámeckém sklepení cimbálová
kapela Studánka. V Rytířském sále budou koncerty pěveckých sborů a divadelní představení pro děti. Na programu
jsou také prohlídky zámku s průvodci
v dobových kostýmech. K vidění budou
i živá zvířata a ukázka sokolnictví.
Vstupné, které zahrnuje prohlídku zámecké expozice nebo koncert, je 130 korun, snížené 60 korun, na divadelní
představení 30 korun.

Tady všechny akce proběhnou v pondělí 18. dubna. Atraktivní budou především netradiční noční prohlídky Plzeňské brány s výstupem na ochoz a s vyhlídkou na noční Beroun, které se konají mezi 21 a 24 hodinou. Do Muzea Českého krasu a všech jeho poboček pak
můžete zamířit za zvýhodněné vstupné.

V lobkowiczkém zámku v Nelahozevsi se budou konat Hrnčířské a řemeslné
slavnosti.
FOTO | LUKÁŠ TÁBORSKÝ, MAFRA
INZERCE

Zámek Žleby
Po oba víkendové dny od 9 do 16 hodin
mohou návštěvníci zavítat do Oživené
zámecké kuchyně. Její prohlídka bude
součástí prohlídkových okruhů I. a III.
Zámecká kuchyně ožije kuchtíky
a kuchtičkami v historických kostýmech, kteří ukáží někdejší způsob přípravy jídel a dají samozřejmě také
ochutnat. Příplatek k běžné ceně prohlídky je jen 10 korun.

Zámek Veltrusy
Tady si Den památek připomenou už
dnes od 16 hodin, kdy budou slavnostně uvedeny do provozu hodiny na nádvoří zámku. Hodiny budou spuštěny
přesně v celou, v 16:30 pak bude následovat hudební vystoupení žáků ZUŠ
Kralupy nad Vltavou v Rudolfově sále.
Po celou dobu akce bude v provozu tematická výtvarná dílna. Vstup zdarma.

Mnichovo Hradiště
Mnichovohradišťský zámek připravil na
neděli 17. dubna od 10:30 hodin netradiční prohlídku. Seznámíte se při ní se

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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Benešovsko

Kolo pro život se znovu hlásí
Populární seriál
cyklistických závodů
připravil i letos celou
řadu novinek, které se
týkají profesionálů
i amatérů.
PETR PROCHÁZKA ML.
BENEŠOV | Už příští víkend se rozběhne nový ročník populárního cyklistického seriálu Kolo pro život, jehož závody
neminou snad žádný kout republiky.
Jako první je na řadě podnik s názvem
Trans Brdy se startem v nedalekých
Dobřichovicích. Připraveny jsou závody různých věkových kategorií i obtížností, o cyklisty bude kompletně postaráno, zázemí je perfektní.
Sedmnáctý ročník seriálu Kolo pro život odstartuje opět se slavným fotbalovým brankářem Petrem Čechem coby
patronem. Ten z Londýna, odkud ho nepustily klubové povinnosti v Arsenalu,
vzkázal: „Je pro mě radost být součástí
projektu, díky kterému rodiny tráví vol-

Závody Kolo pro život jsou oblíbené mezi profesionály i amatéry. Každý rok
na nich startují tisíce cyklistů.
FOTO | BOŘIVOJ ČERNÝ, MAFRA
ný čas sportem v nádherných koutech
naší republiky. Od chvíle, kdy jsem se
do seriálu zapojil, víc než kdy jindy platí: Co Čech, to cyklista!“
Pořadatelé letos připravili několik zajímavých novinek. Největší inovace?

Servisní místa na trati. Koho během závodu zradí technika, může využít pomoci proškolených mechaniků, kteří budou
připravení vždy na občerstvovací stanici
a na nejrizikovějším místě dané trasy.
Lákadlem pro nejmenší závodníky

nově bude možnost kvalifikovat se ze
závodů Junior Trophy na mistrovství
dětí a mládeže, které se bude konat
v rámci letošního světového šampionátu v Novém Městě na Moravě. Novinkou jsou také závody elektrokol, které
budou součástí zahajovacího a posledního závodu seriálu.
I to dokládá, jak velký kus cesty seriál ušel od svých začátků, které pamatuje i nejlepší český biker a obhájce olympijského zlata Jaroslav Kulhavý. Ten se
Kola pro život účastnil odmala a také letos nevynechá, dorazit by měl už na
úvodní závod k Berounce do Dobřichovic. Jen pár dní poté, co mu lékaři sundají sádru z levé ruky, kterou si zlomil na
začátku března. „Zatím nevím, jestli pojedu jen kratší fitness jízdu, nebo třeba i
část hlavního závodu. Uvidím, co mi
zdraví dovolí,“ řekl Jaroslav Kulhavý.
„Každopádně doufám, že si to užiju stejně jako loni. Vždycky beru Kolo pro život jako takový příjemný odpočinek od
stresu, který zažívám na většině ostatních závodů.“
Kompletní informace o seriálu, různé
mapy, rozpis závodů i přihlašovací podmínky najdete na www.kolopro.cz.

INZERCE

Přece nebudu sedět doma!

Podlehněte kouzlu lázeňské péče
a relaxujte od hlavy až k patě.

Čokoládový víkend splněných přání
Délka pobytu:
Ubytování:
Strava:

TRENČIANSKÉ
TEPLICE Slovensko

Lázeňská péče
• čokoládová masáž zad
• čokoládový peeling dol. končetin
• čokoládový zábal dol. končetin • esenciální olejová aroma koupel
• čokoládová lázeň
Bonus:
• poukaz na horkou čokoládu v lázeňském Café & Restaurant Letzel

Cena pobytu již od 3.010,- Kč/osoba*

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz
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3 dny – 2 noci
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
polopenze, včetně salátového bufetu,
moučníků a příloh

7 dní
od

• Doprava autobusem
ZDARMA!
• 6x přenocování v hotelu
Most Slávy
• Plná penze
• 12 lázeňských procedur…

Zavolejte-bezplatná linka

800 101 606
www.nikal-zajezdy.cz

Váš slevový kód

telefonicky + internet:

CZ 16 5PL 303

Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102
67102 Šumná provozovna: Kotkova 710/3
66902 Znojmo • IČO: 26276186

Tiskové chyby vyhrazeny•16-170

www.msene.cz

