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Hrdina byl z Dobřan

Společná realitní
a advokátní kancelář

Dlouho nikdo netušil, že maďarský mučedník Norbert Ormai byl z Plzeňska

JURIS REAL, spol. s r.o.

LADISLAV VAINDL

INZERCE

DOBŘANY | Plukovník Norbert Ormai
je pro Maďary národním hrdinou. Velkou měrou se podílel na revoluci v roce
1848, od jejíhož vypuknutí letos uplyne
170 let. Na konci puče zahynul mučednickou smrtí na popravišti. Ještě donedávna nikdo netušil, že tato osobnost se
narodila v Dobřanech na jižním Plzeňsku. „Nikdo to nevěděl. Maďarští historici to zjistili teprve nedávno. O tomto
hrdinovi sice vyšlo už několik knih, teprve autor té poslední se dopátral rodného listu. Navštívil Dobřany a potvrdil,
že se Ormai narodil právě tady,“ říká
dobřanský starosta Martin Sobotka.
Dnes už se ví i to, kde se nachází rodný
dům bojovníka za svobodu Maďarů.
Jeho osobnost bude od soboty nově na
budově připomínat pamětní deska. Autorem je maďarský výtvarník Attila
Zsigmond.

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

Tel.: 777 133 130

www.vykupzahotove.cz

RESTAURÁTORSKÉ UMĚNÍ

Dorazila i maďarská
delegace
Slavnostní odhalení se odehrálo minulou sobotu, kdy se na dobřanském náměstí uskutečnila vzpomínková akce.
Dorazil na ni i maďarský velvyslanec v
Česku Miklós Boros. „Velmi si vážíme
toho, že obyvatelé i představitelé města
Dobřany nám umožnili uctít památku
plukovníka Norberta Ormaiho, člověka, který obě země spojuje. Je to i projev toho, že se násobí vazby mezi našimi státy,“ sdělil. Norbert Ormai, původním jménem Auffenberg, pocházel
z německé rodiny. Podle posledních informací byl v Dobřanech pokřtěný 28.
května roku 1813. Jeho otec byl kapitánem císařské a královské armády. V
roce 1815 se rodina přestěhovala do
Uher. Norbert Auffenberg studoval na
olomoucké vojenské škole. V roce 1828
pak vstoupil do císařské a královské armády. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 39

V KINECH OD 15. BŘEZNA

Socha svaté Markéty
z Chomle zkrásněla

...str. 4

TICHÝ ZABIJÁK

Kvůli mrtvici zemře každý
rok na 10 tisíc Čechů ...str. 6
CESTOVATEL PETR HORKÝ
Vzpomínkové akce na Norberta Ormaiho se v Dobřanech zúčastnila také maďarská delegace.
FOTO | LADISLAV VAINDL

„Češi se mnohdy chovají
jako uplakánci“
...str. 16 a 17
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Gotická svatá Markéta si
oblékla šaty v secesním stylu
Socha z kostela v Chomli na Rokycansku byla
dlouho ve špatném stavu. Před nedávnem se jí
chopili restaurátoři.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
LADISLAV VAINDL
PLZEŇ | Dochovaných uměleckých děl
z 15. století, která pocházejí z Plzeňského kraje, je jen velmi malé množství.
Jedním z nich je i socha svaté Markéty,
která až do roku 1922 zdobila kostel v
Chomli na Rokycansku. Nyní je ve sbírkách Západočeské galerie, která před nedávnem zajistila její restaurování.
„Restaurování bylo velmi náročné.
Na soše se nacházely vrstvy pozdějších
maleb. Některé novodobé úpravy byly
vyloženě nevhodné. Někdo ji například
vymaloval vlasy do jakési pěšinky.
Tyto zásahy jsme odstranili. Stejně jako
povlak ztmavlého laku. Práce trvala
více než rok,“ prozradil kurátor Petr Jindra.
Ze všech vrstev, které se na soše za
dlouhá léta nashromáždily, byla nejdominantnější výrazně barevná polychromie zřejmě z přelomu 19. a 20. století.
„Řešili jsme, jaký bude další postup. Restaurátoři sochu nejprve prozkoumali.
Odebírali vzorky z různých částí, aby
zjistili, zda je někde vespod zachována
původní středověká polychromie. Svolal jsem různé odborníky na středověk,
probrali jsme situaci. Nakonec jsme se
rozhodli, že novou polychromii zacho-

váme. Z té gotické se totiž nedochovalo
v podstatě téměř nic,“ vysvětluje Jindra.
Socha je součástí galerijních sbírek
od roku 1954. Tam se dostala z fondu
Umělecko-průmyslového muzea v
Plzni. „Ve veřejných sbírkách je od
roku 1922. Převzali ji přímo z Chomle z
kostela svaté Markéty. Četl jsem výroční zprávu z roku 1922. Píše se tam, že
dílo je v havarijním stavu kvůli červotoči. Od té doby je v kostele kopie,“ konstatuje Petr Jindra.

Socha byla původně
na hlavním oltáři
Restaurování proběhlo ve specializované pražské dílně. Vyžádalo si více než
sto tisíc korun.
Přestože dílo není v kontextu středoevropského gotického sochařství nijak
převratné, má velký význam hned ze
dvou důvodů. „Je to jediný pozůstatek
původního hlavního oltáře z kostela v
Chomli. Starý zmizel v období baroka,
kdy byl nahrazen jiným. Socha svaté
Markéty byla umístěna na bočním oltáři. Vzhledem k tomu, že kostel je zasvěcen právě této světici, tak její zpodobnění nepochybně stávalo na hlavním oltáři,“ sděluje.
Jedná se také o doklad místní dílenské produkce. Socha nejspíše vznikla v

Kurátor Západočeské galerie v Plzni Petr Jindra u sochy svaté Markéty, která pochází z kostela v Chomli.
FOTO | MARTIN POLÍVKA, MAFRA
Plzni. „Ta nebyla ve středověku nějakým velkým uměleckým centrem. Toto
dílo je ale poměrně kvalitní a je na něm
dobře vidět, že město bylo zapojeno do
různých uměleckých vazeb. Dílna mohla například disponovat nějakými vzorníky prací, věděla, jak se pracuje v Norimberku nebo v Ulmu. Držela si takový evropský standard,“ konstatuje Jind-

ra. Podobných kousků ze stejného období se mnoho nezachovalo.
„Existuje nějakých deset soch. Ve
sbírkách máme třeba ty, které zpodobňují svatou Kateřinu a svatou Barboru. Nevíme jistě, odkud pocházejí. Nejspíše
ale původně stály v nějakém plzeňském
kostele,“ říká kurátor. Socha bude nyní
uložena v depozitáři.
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CENA ZLATA NA VRCHOLU

V poslední době cena zlata
stoupá kvůli krizím ve světě a pro
co největší zisk je nutné odhadnout správné období. „Měnová
politika Spojených států způsobila, že v loňském roce stoupla cena
zlata o 9 % a jde tak o největší
zisk od roku 2011. Navíc letos by
omezování měnové politiky mělo
pokračovat a tak se cena zlata
bude držet na stále vysoké úrovni“
informoval manažer Zlaté Inves-

tiční Banky, kde vývoj ceny zlata
pravidelně sledují pro své zákazníky. Například v prvním týdnu roku
2018 si zlato připsalo víc než 2%
nárůst.
Na rostoucí ceně zlata se snaží
vydělat spousta nepoctivců, kteří
vykupují šperky od lidí pod cenou
a ještě za poplatek. Ve Zlaté Investiční Bance Vaše zlato, ale i stříbro
ohodnotí příjemní profesionálové
zcela zdarma. Výkupní cena tu

odpovídá aktuálnímu stavu podle
světové burzy.
Zlato se rozhodla prodat i paní
Pelikánová. Při vyklízení domu
po mamince našla zubní zlato,
řetízky a zlaté prsteny, které měly
setřený punc ryzosti. „Šperky byly
částečně poškozené a zubní korunky ani nevím jak staré, proto jsem
nepočítala s velkým ziskem. Ale
i tak jsem to nechtěla prodat lacino,“ upozornila paní Pelikánová.

Férovou cenu za nepoužívané zlato
vám vyplatí ve Zlaté Investiční Bance.
Vydala se do pobočky Zlaté Investiční Banky, kde zlato zvážili a určili
ryzost. Cena se vyšplhala na skoro
14 tisíc. „Část použiji na koupi
dárků pro své první vnoučátko
a zbytek bude příjemná finanční
rezerva,“ dodala paní Pelikánová.
U nás Vás čeká příjemné prostředí s milým personálem, který
vám díky osobnímu přístupu poradí nejlepší možnost zhodnocení
vašich cenností.

Plzeň, nám. Republiky 4/3
(vpravo od staré radnice)
Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-17:00
Tel.: 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.
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Ateliér je nedobytnou pevností
Západočeská galerie před nedávnem nechala restaurovat vzácné kartony od malíře Mikoláše Alše
LADISLAV VAINDL

vování. Existují také programy ministerstva kultury.

PLZEŇ | O tisíce uměleckých děl, která
má Západočeská galerie v Plzni ve
svých sbírkách, je třeba se pečlivě starat. K práci jejích zaměstnanců patří i
kontrola a posuzování, v jakém jsou stavu a zda díla potřebují restaurátorský
nebo konzervační zásah. Jak celý proces probíhá, prozradil ředitel Roman
Musil.
Podle čeho se rozhoduje, zda půjde
exponát na restaurování?
Exponáty mají na starost kurátoři společně s šéfem depozitáře. Pravidelně je
kontrolují. Hodnotí se jak kvalita díla,
tak závažnost poškození. Zároveň jsou
také případy, kdy víme, že budeme potřebovat exponát, který bude muset být
v kondici. Ať už se jedná o naše výstavy, nebo o ty, které připravují kolegové
z jiných galerií či muzeí. Nejprve musíme zjistit, v jakém restaurátorském stavu ta díla v té dané době jsou.
Kde sháníte peníze?

Odehrává se restaurování výhradně
v prostorách galerie?
Ne. Máme k dispozici pouze dva konzervátory. Ti mohou provést jen základní opravu. Nemáme restaurátora. Když
je dílo závažně poškozeno či je třeba vypnout plátno nebo přelakovat, musíme
to řešit s restaurátorem licencovaným
ministerstvem kultury. Nejdůležitější
věci pro nás dělá restaurátorský ateliér
v Akademii výtvarných umění.
Ředitel Západočeské galerie
v Plzni Roman Musil. FOTO | MAFRA
Náš zřizovatel nám poskytuje finanční
prostředky na provoz. My podle potřeby rozhodujeme, na co půjdou. Struktura rozpočtu je náročná. Musíme odhadnout cenu jednotlivých výstav i nákupu
nových akvizic.
Na základě toho pak vyčleníme určitou částku na restaurování nebo konzer-

Nebojíte se, že by dílo mohlo být během restaurování odcizeno?
Vůbec. Zmiňovaný ateliér funguje zároveň jako trezorové pracoviště. To znamená, že tam mají betonovou místnost
bez oken.
Ta je napojena přímo na Policii České republiky. Jsme tak v podstatě klidní, že ty věci jsou na takřka nedobytném
místě a že se jim nic nestane. A zároveň
mají jedinečný servis těch nejlepších restaurátorů.

Vzpomínáte si na nějaké dílo, které
museli restaurátoři zachraňovat?
Zhruba před devíti lety se stalo, že při
manipulaci spadl obraz Vzkříšení Lazara od Bohumila Kubišty. To je rané dílo
českého kubismu. Je zásadní pro českou kulturu. Jeho pojistná částka se odhaduje na nějakých třicet milionů korun. Museli jsme to řešit s vedoucím restaurátorského ateliéru profesorem Karlem Strettim a jeho asistentkou. Obraz
dali do perfektního stavu.
Které významné dílo jste v poslední
době museli dát restaurovat?
Šlo například o několik kartonů od Mikoláše Alše, protože jsme zjistili, že
rámy, na nichž jsou nataženy, se začaly
kroutit. Museli jsme celou lunetu dát restaurátorům, kteří se specializují na papír. Nejde ovšem jen o to, že je třeba v
obrazu díra, ale například u obrazů, které jsou ve sbírkách desetiletí, po té době
povolí plátno. Je třeba je znovu vypnout. Některá díla mají velmi ztmavlý
lak. Po určité době se musí odstranit a
přelakovat. A to citlivě.
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VČ.
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezkabelový
všestranný
pomocník

NAVŠTIVTE
NAŠI NOVOU
PRODEJNU!

otevírací doba:

po - so 09.00 – 19.00
ne
09.00 – 18.00

ZNOVU
OTEVÍRÁME
dne 16.03.2018
od 08:00 hodin
Přeštice,
Tř. 1. máje 1347

Cyklonový vysavač

Úsporný model s technologií power cyklon,
extra sací výkon díky elektricky rotující
hubici, max. 150 W, každý kus

POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

10% NA VŠECHNO*

* Sleva platí pouze v prodejně 334 01 Přeštice, Tř. 1. máje 1347 a je poskytována dne 16.03. a 17.03.2018 na pokladně. Slevovou akci nelze kombinovat s jinými slevami. Sleva neplatí na dárkové poukázky.
Najdete nás na: www.facebook.com/kik.cz
Další ﬁliálky ve Vašem okolí najdete na www.kik.cz
K odběru aktuálního newsletteru se můžete přihlásit na našich webových stránkách!

www.kik.cz

Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej v množství běžném pro domácnost.
Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Chyby vyhrazeny.
KiK textil a Non-Food spol. s.r.o. • Českomoravská 930/22 • 190 00 Praha 9
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Česká republika

Tichý zabiják cholesterol. Kvůli
mrtvici zemře denně 27 Čechů
Tělo se bez něj neobejde,
ovšem zároveň mu může
pomoci do hrobu.
Cholesterol nám pomáhá
při tvorbě hormonů
a vitamínu D, je ale také
jedním z hlavních faktorů,
které mohou stát za cévní
mozkovou příhodou
neboli mrtvicí. Té v Česku
každý rok podlehne
téměř 10 tisíc lidí.

LDL cholesterol je hlavním viníkem aterosklerózy, při které se
na stěně tepny vytvářejí krevní
sraženiny. Ty mohou zablokovat přívod krve a kyslíku do orgánů.
FOTO | SHUTTERSTOCK

5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Mrtvice je celosvětově třetí nejčastější příčinou úmrtí. Jen v Česku
každoročně zemře na cévní mozkovou příhodu téměř stejně tolik lidí,
jaký je počet obyvatel Nového Města
na Moravě – tedy zhruba 10 tisíc. Na
světě jí podlehne každých 40 vteřin jeden
člověk. „Pokud dostanete mrtvici jednou,
je tu dvacetiprocentní riziko, že nepřežijete. Pokud ji dostanete podruhé, riziko stoupá na 40 procent,“ upozorňuje primář
Aleš Tomek z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol.
Jedním z faktorů, který může výrazně
přispět k mozkové příhodě, je i množství
cholesterolu v našem těle. Kdesi v laickém povědomí většiny z nás přitom dřímá
informace o tom, že s cholesterolem to
není tak jednoduché. Že existuje dobrý

„

Fakta o mrtvici

odumírá pacientovi v mozku téměř dva
miliony neuronů, které se už nikdy neobnoví,“ vysvětluje Aleš Tomek.

Prevence zcela selhává
Dobrou zprávou je alespoň fakt, že za posledních 30 let počet úmrtí na cévní
mozkové příhody v Česku klesl o sedmde-

Pokud dostanete mrtvici jednou, je tu
20procentní riziko, že nepřežijete. Pokud
ji dostanete podruhé, riziko stoupá na 40 procent.
cholesterol, ale také jeden nebezpečný.
Ten lékaři označují jako LDL cholesterol
a obecně lze říct, že čím méně ho máte
v krvi, tím lépe. Právě tento tichý zabiják
je hlavním viníkem vzniku a postupu tepenného kornatění neboli aterosklerózy.
A právě v souvislosti s ní je spojitost
mezi cholesterolem a mrtvicí. Na stěně
tepny, kterou postihne ateroskleróza, se totiž snadno vytvářejí krevní sraženiny, které mohou následně zablokovat přívod
krve a kyslíku do orgánů. Rychlost, s jakou pak v případě akutní cévní mozkové
příhody dochází k trvalému poškození organismu, je děsivá. „Každou minutu

Každé 4 vteřiny někoho na světě
zasáhne mrtvice.
■ Až 70 procent pacientů se zcela zotaví,
pokud se začnou léčit do jedné hodiny
od chvíle, kdy zpozorují první příznaky.
■ Více než 70 procent Čechů správně
nerozpozná příznaky mrtvice – těmi
hlavními jsou pokles ústního koutku,
slabost končetin a náhle vzniklá
porucha řeči.
■ Více než 80 procent cévních
mozkových příhod lze předejít
prevencí a kontrolou hladiny
cholesterolu v krvi.

■

sát procent. Ovšem mohlo by být ještě
lépe. Za příznivými čísly totiž podle lékařů nestojí fakt, že by lidé více dbali o svou
životosprávu, a tím mrtvici předcházeli.
„Počet iktů (jiný výraz pro cévní mozkovou příhodu či mrtvici, pozn. red.) je plus
minus stále stejný. Ovšem díky moderním
způsobům léčby a moderní lékařské péči
nedochází k tolika úmrtím. Prevence však
zatím naprosto selhává,“ říká Michal
Vráblík, předseda České společnosti pro
aterosklerózu.
Na vině jsou především dva faktory.
Prvním a nezpochybnitelným je skutečnost, že Češi zatím stále ve velkém ani

zdaleka nepodléhají trendu zdravé výživy
a o svůj jídelníček a životní styl příliš nepečují. Dalším vážným problémem je, že vysokou hladinu cholesterolu, který diagnózu významně ovlivňuje ještě spolu s kouřením, vysokým krevním tlakem a obezitou – mnohdy nevnímáme jako problém,
neboť o ní jednoduše nevíme. To, že se
hodnoty našeho cholesterolu v krvi – a teď
mluvíme především o LDL cholesterolu,

tedy „tom nebezpečném“, pohybují příliš
vysoko, nám tělo samo o sobě vědět nedá.
A když už se tichý zabiják projeví, může
jít o život.

Pozor na skryté tuky
Jestliže má někdo z vaší rodiny vysoký cholesterol, je docela pravděpodobné, že podobný problém budete mít jednou i vy.
Měli byste proto trvat na tom, aby se během preventivních prohlídek obvodní lékař na tuto věc zaměřil a neopomněl krevní
obraz. Odborníci však apelují i na samotné
obvodní lékaře, aby při zjištění vysokých
krevních hodnot cholesterolu nezůstali pouze u toho, že své pacienty poučí o zdravém
životním stylu a významu správné stravy.
Nasazení vhodných léků bývá často nutností. Čeští lékaři mají v současnosti k dispozici celou řadu léčiv, která dokáží významně
hladinu cholesterolu snižovat.
Pokud jde o stravu, nutriční terapeutka
Věra Boháčová doporučuje vyvarovat se
zejména méně zjevným nebezpečím v podobě skrytých tuků. Ty se v nadměrném
množství objevují hlavně v trvanlivém pečivu, ale i ve voňavém rozpékaném pečivu, které je velkým trendem. Varuje také
před exotickými tuky, které se v posledních letech usadily v českých kuchyních.
„Obrovský problém je kokosový nebo
palmojádrový olej, které obsahují devadesát procent nasycených tuků, jejichž příjem je naopak zapotřebí snižovat,“ vysvětluje.

Česká republika

Málem se z něj stal
invalida neschopný chůze.
Díky pevné vůli se ale
Pavel Nový dostal zpátky
do formy a nyní na prahu
sedmdesátky dosáhl na
největší herecký úspěch –
získal Českého lva.
ČR | Když minulou sobotu stoupal Pavel
Nový po schodech na pódium pražského
Rudolfina, aby od slovenské herečky Božidary Turzonovové převzal sošku Českého lva za hlavní roli ve filmu Bába z ledu,
nepotřeboval ani berle. Přitom na sklonku
roku 2007 netušil, zda se na vlastní nohy
ještě někdy postaví.
Není proto divu, že ve své děkovné řeči
nezapomněl na lékaře a rehabilitační sestry z léčebného centra v Kladrubech. Právě
oni mu pomohli zbavit se invalidního vozíku, na němž skončil následkem operace
poté, co mu do života zasáhla zrádná západonilská horečka. Tu si přivezl z dovolené
na Kypru. V Kladrubech rehabilitoval půl
roku. Do hereckého světa se mu sice podařilo vrátit, ale loňský snímek Bohdana Slámy, za který získal nejprestižnější českou
cenu, byl bezesporu největší příležitostí
po prodělané nemoci. Role otužilce Broni
navíc vynikala i fyzickou náročností.
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„Nebylo nad čím váhat“
Přesto se Nový o své účasti na projektu
podle svých slov vůbec nerozmýšlel.
„Tady nebylo celkem co zvažovat. První, co jsem řekl, když mi zavolali, bylo:
Tak já bych si to přečetl. Ale pro sebe
jsem si hned v tu chvíli řekl: No, to je
dost! Konečně! (smích) Znám filmy Bohdana Slámy a vím, že točí dobré bijáky.
Takže u něj to nikdy není krok do neznáma nebo něco, co by smrdělo nějakým
průšvihem,“ uvedl krátce po uvedení
Báby z ledu do kin. S filmovou hereckou
partnerkou Zuzanou Kronerovou, která
v sobotu rovněž získala Českého lva, museli před kamerou odhodit šaty i stud. Kromě scén v ledové vodě jim totiž scénář
ukládal obnažit se i v těch milostných.
Nový, podobně jako většina herců,
přiznal, že v pikantních scénách si
nelibuje. Jeho důvod byl ale celkem
originální. „Není to rozhodně nic
příjemného. Nebo spíš takhle. Nemáte se na co těšit. Vždycky to
totiž dopadne blbě, protože se
to neuskuteční. I kdybyste
chtěl, protože do toho kecá tolik lidí,“ vtipkoval pro 5plus2
někdejší fešák z komedie S tebou mě baví svět.

Pavel Nový není v posledních letech jediným hercem, jehož úspěch na Českých
lvech se dá vnímat jako velký restart kariéry. Před dvěma lety na Lvech zabodovala
Alena Mihulová, které sošku vynesla role
ve snímku Domácí péče. Pro Mihulovou
to znamenalo obrovský comeback a zásadní profesní zlom.
(vrm)

Výsledky hlavních
kategorií Českého lva
Nejlepší film: Bába z ledu
Nejlepší dokumentární film: Červená –
režie Olga Sommerová
Nejlepší režie: Bába z ledu – Bohdan Sláma
Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní
roli: Bába z ledu – Zuzana Kronerová
Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní
roli: Bába z ledu – Pavel Nový
Nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli:
Bába z ledu – Petra Špalková
Nejlepší mužský herecký výkon ve
vedlejší roli: Po strništi bos – Oldřich Kaiser
Nejlepší scénář: Bába z ledu – Bohdan Sláma
Nejlepší dramatický televizní seriál:
Svět pod hlavou
Nejlepší kamera: Po strništi bos –
Vladimír Smutný
Nejlepší střih: Špína – Jiří Brožek,
Michal Lánský, Jana Vlčková
Nejlepší zvuk: Po strništi bos – Jakub
Čech, Claus Lynge
Nejlepší hudba: Křižáček – Irena
a Vojtěch Havlovi
Nejlepší kostýmy: Milada – Simona
Rybáková

INZERCE
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Drogy jsou na mém životě

Moderátorka Tereza Pergnerová zažila chvíle velké
slávy i pády na životní dno. Teď spolu s dalšími
osobnostmi bude svůj životní příběh předávat dalším.
V kostele. „Mluvit o své ožehavé minulosti třeba
s novináři pro mě dříve byla terapie, pak jsem k tomu
získala naopak odpor,“ popisuje Pergnerová s tím, že
nyní je situace jiná v tom, že už to nebude vyprávění
jen o drogové závislosti. „Už to pro mě není téma.
Nejvíce mi přijde zajímavé to, jak se z těch slabých
míst stávají silná,“ vysvětluje.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Bude to představení vskutku unikátní. Tereza Pergnerová spolu s reportérem
a cestovatelem Josefem Formánkem dnes,
tedy v pátek, promluví o tajemství svých
životů při akci Dvě srdce jako klíč v pražském kostele U Salvátora. Hudbou jejich
vyprávění doplní zpěvák, který v životě
rovněž bojoval s řadou démonů – Richard
Müller. Pergnerová se tak před kostelem
plným lidí podělí o silné momenty ze své
minulosti. „Dala jsem si takové dva tři
roky klidu, kdy jsem věci ve svém životě trochu vytřídila a jinak je pojmenovala,“ říká moderátorka, která nad nabídkou účasti na takové akci prý vůbec neváhala. Cítila, že na tomhle místě
a s tímhle záměrem zkrátka má být.
Řídíte se často bezvýhradně svou intuicí?
Přeci jen už jsem ve středním věku,
a tak mám intuici už tak nějak „vyťukanou“. Je pro mě příjemnější dát jí přednost, než se do něčeho nutit.

pro to trošku zpokornět, protože zajeté
způsoby a mechanismy v tomhle případě můžu zahodit. Můžu být na jednu
stranu někým novým a zároveň člověkem, kterého jsem za třiačtyřicet let dobře poznala. Takže
mám-li nějaké obavy, půjdu
jim vstříc. Budu mít trému, to
je mi už teď jasné, a upřímně
ji vítám.
Jste ten typ, na který
stres do jisté míry působí pozitivně a funguje jako hnací motor?
Jak bych to řekla…
Když vás něco znejistí, tak často býváte
opravdovější, než
když máte něco do detailů připraveného.

v jednom z prvních rozhovorů tak
trochu v nadsázce, že do třiceti byste chtěla stihnout získat Oscara a do
čtyřiceti vydělávat víc než Madonna. Jak je to dnes?
Jediné, co dnes opravdu chci, je žít svůj
život s otevřenou hlavou. Chci být otevřená vnímání natolik, abych chápala,
co se kolem mě skutečně děje, co mi
může být přínosem a co je naprosto zbytečné.

Po delší době se chystáte před diváky opět vyprávět svůj životní příběh. Může to pro vás fungovat i jako
určitá forma terapie?
Na začátku – řekněme třeba od roku
2003 – to tak na mě

určitě působilo. Dokonce jsem to i novinářům říkala, že rozhovory dávám, protože v tu chvíli to vnímám skutečně jako
terapeutickou hodinku… Nebo i dvě.

Takže ožehavé věci, kterým se osobnosti v rozhovorech většinou snaží
vyhnout, jste vlastně vítala.
Opravdu to tak bylo, jenže se to v průběhu času začalo měnit. Získala jsem vůči
tomu odpor. Už jsem se o minulosti bavit nechtěla a přála jsem si ji zahodit.
Dala jsem si takové dva tři roky klidu,
kdy jsem věci ve svém životě trochu vytřídila a jinak je pojmenovala. A musím
konstatovat, že některé věci, které pro
mě před patnácti lety byly ohromně důležité, dnes už nemají svou sílu.
Když dnes mluvíte o své minulosti,
dává vám to ještě něco nového? Posunula se ta zkušenost někam jinam?
Ano, protože teď už to není o drogách.
To je pro mě důležité. Dosud byly drogy to jediné, co novináře nejvíc zajímalo. Chápu to, protože je to téma, které
se dobře prodává. Ale mně osobně
to na mém životě přijde nejmíň zajímavé. Teď mi přijde nejvíc zajímavé to, jak se z těch slabých míst stávají silná.

Když jste se hned na
začátku své kariéry
v 90. letech vyšvihla díky hitparádě
Eso mezi nejoblíbenější televizní
tváře, řekla jste

Během večera budou mít možnost
pokládat vám otázky i samotní diváci. Nemáte trému nebo obavu
z toho, nač vše by se mohli ptát?
Jasně, že trému mám. Ale ne proto, že
bych se bála, na co se lidé zeptají. Jak
jste řekla, jsem moderátorka a v té opačné roli nejsem kovaná, což dává prostor

Tereza Pergnerová

Narodila se 25. června 1974 v Praze. Jejím otcem byl skladatel
a herec Eduard Pergner. Je rozvedená, má dvě děti.
■ Od začátku 90. let moderovala v rozhlasových stanicích,
ale slavnou se stala až díky televizní hitparádě Eso,
kterou uváděla v letech 1994 až 1998. Mezi teenagery
té doby zlidověl její pozdrav „Čágo, bélo, šílenci“.
■ Vydala také vlastní hudební CD, mihla se v několika
filmech (např. Discopříběh 2, Žiletky).
■ Několikrát se potýkala s drogovou závislostí, v roce 2002
nafotila nahé snímky pro porno časopis Leo.
■ Comebackem se pro ni stalo moderování několika
ročníků úspěšné reality show VyVolení. V poslední době
moderovala například pořad Akce nový domov.

■

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA
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to nejméně zajímavé

To, že člověk poznává sám sebe, že se
rozebere úplně na šroubky. Možná to
vysvětluje můj postoj k showbyznysu.
Trvale v něm totiž nejsem a vždycky se
vracím do normálního života. Dělám to
tak, protože vím, že pevně se postavíte
vždy jenom mimo kameru, fotoaparáty,
mimo zájem lidí. Sílu musíte najít
v sobě. Ta není nikde okolo, jinak je to
jenom berlička. A já jsem se ve svém životě chtěla zbavit berlí.
Jak moc pro vás byly v minulosti důležité tyhle berle, o kterých mluvíte?
Část svého života jsem byla odkázaná
na to, že mě někdo pochválí, že mi někdo řekne: „Děláš to dobře.“ Strašně
jsem se trápila tím, že někdo třeba nevidí, když se snažím. Že mi nerozumí. Přitom si nemusíte rozumět s každým.
Když jsem doma, a to považuji za můj
skutečný život, tak tam načerpám všechny potřebné věci, které pak můžu rozprostřít do nějakého projektu, pokud se
mi naskytne příležitost.
Váš zatím poslední velký televizní
projekt se jmenuje Mise nový do-

mov. Je to pořad doslova nabitý
emocemi a dojemnými momenty.
Není to pro vás někdy až příliš psychicky náročná práce?
Vůbec ne, protože znám úmysl našeho
týmu, a ten je stěžejní. Nechci strhávat
pozornost a drtit emoce na maximum.
Chci pomoct, chci soucítit, a vidím rozdíl mezi lítostí a soucitem. To je můj důvod, proč to dělám. Mnoho věcí vás zasáhne, ale nedrtí. Leckdy přijdete k příběhům, které jste si ani neuměla představit,
a najdete díky nim nové pohledy na věc.
Jsem plná obdivu k těm lidem. Fakt!

Vraťme se ještě na moment k vašemu domovu, a hlavně k rodině. Váš
syn Samuel letos slaví osmnáctiny.
Jak vnímáte ten zlom, že z vašeho
dítěte bude papírově dospělák?
To je paráda!
Vážně? Není to spíš věc, které se
matka podvědomě trochu děsí?
Vůbec. Já jsem se radovala i z toho, když
dostal občanku! To byla mimochodem
velká událost. No, a od té doby ji stačil
třikrát ztratit. To je přeci paráda, jak se

svou komunitu a držím mu palce. Ale
jako matka už jen do mála věcí můžu zasahovat. Jeho argumenty už převálcují argumenty zkušené moderátorky.

Pokus o dráhu zpěvačky
V době své největší televizní popularity
se Tereza Pergnerová pokusila prosadit
i jako zpěvačka. Z té doby mohla
posluchačům zůstat v paměti balada
Andělíček, kterou pro ni napsal zpěvák
a idol děvčat z 80. let Michal Penk.
Ten byl navíc producentem celého jejího
alba Rachot. Přezpívala také vůbec
nejprovařenější hit Michala Davida
Nonstop a spolupracovala i se skupinou
Premier, která měla v té době na kontě
megaúspěšný hit Hrobař.

nechce hlásit k tomu občanství, jak je ta
mladá duše v prostoru. (smích) Ne,
opravdu se toho neděsím. Já tomu klukovi fandím. Mám radost z toho, že je to veselý, obyčejný kluk, který má kamarády,

Takže je výřečností po vás?
Spíš bych řekla, že mu to dobře přemýšlí. Uvědomila jsem si, že ho nemohu
svazovat. Měla jsem totiž v určité době
tendence ho jakoby zablokovat ve stylu: „Víš, protože jsi Samuel Pergner,
musíš si dát víc pozor než ostatní děti.“
Jenže on mi v patnácti řekl: „Jenže
mami, já si nechci dávat větší pozor.
Chci být tím, kým jsem. A já nejsem
ty.“ A to je nejsilnější argument. Takže
já jako matka jsem dva kroky stranou.
Mám v něj obrovskou důvěru. Je to dospělý kluk.
Dva kroky stranou ale ještě určitě
nejste v případě vaší dcery, které je
teprve deset let. Tady je přeci jen ta
občanka a dospělost naštěstí ještě
hodně daleko.
Nenechte se zmást, to pak jde strašně
rychle! Věřte mi, že deset let uteče jako
voda. Je to jak lusknutí prstu.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Malé dítě dokáže měnit svět
KOMERČNÍ PREZENTACE

Proč jste se rozhodli zrovna pro krámek? Jsou i jiné způsoby, jak šetřit
planetu.
Bezobalové nakupování jde ruku v ruce
s omezením odpadů. Byli jsme první
v Ústeckém kraji. Momentálně je v obchodě 185 položek. Před otevřením
jsme získali pár dodavatelů s vratnými
obaly, což znamená, že kromě uhlíkové stopy za naftu a výrobní spotřeby
vratných obalů za námi nevzniká žádný
odpad.

A

mélie z Lovosic nebo také „Meloun“ je malá 2,5letá holčička,
která svým mainstreamovým rodičům navždy změnila život. Jaká cesta
vede k nulovému odpadu? „Dlouhá, ale
stojí za to,“ říká Martina, maminka
a majitelka bezobalového obchůdku.
Martino, příběh vás tří je opravdu
jedním z těch, které člověka chtě nechtě donutí se zamyslet. Malý uzlíček štěstí vám s mužem překopal dosavadní život.
Je tomu tak. S Tomášem jsme byli běžný pár, který se nijak zvlášť nezajímal o
ekologii nebo plýtvání. Ano, třídili
jsme takovou tu klasiku, ale nikdy jsem
se nezamýšlela nad obaly a produkty,
kterými si myji vlasy, nádobí a udržuji
domácnost, nebo nad plýtváním.
A pak přišla na svět Amélie a vše se
změnilo?
S ní přišly velké změny. Začala jsem ji
nosit v šátku, zahodila jednorázové pleny a používala jen ty látkové. Vlhčené
ubrousky jsem také vyhodila rovnou do
koše a Mel myla vodou. V kuchyni
jsem rovněž udělala změny, přestala syslit igelitky a začala používat skládací látkové tašky.

Co si lidé k vám mohou přijít nakoupit?
Koupí u nás luštěniny, obilniny, olejniny, rýži, vločky, sušené ovoce, ořechy,
stáčený med a olej, zdravé mlsání, koření, drogerii, přírodní mýdla a tuhé šampony, koupelnové soli, látkové obaly, síťované sáčky, dřevěné kartáče na nádobí, kukuřičné lupínky apod.

Tohle všechno vedlo k nápadu pořídit si vlastní obchod?
Vzhledem k našemu životnímu stylu
nám otevření obchodu přišlo jako dobrý nápad. První setkání na hygieně proběhlo na přelomu března a dubna. Spustil se kolotoč zařizování a potvrzování.
Dlouho jsme nepřemýšleli. To jsme

prostě my. Proto nám také vyhovovala
půjčka na Zonky. Byla pomalu rychlejší než naše nápady. Díky investorům
jsme obchod částečně zrekonstruovali,
dovybavili a pořídili nějaké zásoby. Proto i teď, kdo k nám dorazí, ráda mu řeknu více informací o tom, jak funguje Zonky.

Stále jste ale na mateřské. Jak to vše
stíháte?
Skloubit práci a mateřství je často obtížné. Dopoledne jsem s dcerou doma a odpoledne v obchodě. Často věci řeším za
pochodu nebo po usnutí dcery. Časově
bylo velmi náročné obchod otevřít, stálo nás to spoustu sil a společného času.
Za pomoc vděčíme naší rodině, která
nám pomáhá při hlídání dcery.
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Bizarní jídla šokují strávníky,
přesto ochutnají pařáty i krysy
Jednoho potěší na talíři
shnilý žralok, jiný si
pochutná na zmrzlině
z vepřové krve a někdo
si potrpí na obyčejný
salát. Dobře, aby to
nebyla taková nuda,
alespoň si jej dozdobí
prachem z rybích kostí.
Vítejte ve světě
extrémní gastronomie.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Pod pojmem extrém na talíři se vžila představa kobylek, červů, larev a všemožného hmyzu. Dnes už se ale za extrémní považují zcela jiné gastro zážitky. Navíc hmyz, jehož konzumace je typická hlavně pro oblast jihovýchodní
Asie, má překvapivě svou stopu i v české tradiční kuchyni.
V Československu se hmyzí recept
objevil už v kuchařce Luisy Ondráčkové ze 30. let minulého století a šlo tehdy
o chroustovou polévku. Podobný recept
na polévku, jejíž klíčovou přísadou jsou
titíž brouci, zná už pár století také francouzská kuchyně. Ta je ale v porovnání
s tou českou poněkud rafinovanější. Do
francouzské polévky se totiž krom
chroustů přidávají i telecí játra.

Kobylky nakládané do sudu
podobně jak kyselé okurky
Také v oblasti Německa měli v minulých stoletích s hmyzími pochutinami
zkušenost. Při náletech kobylek, které
likvidovaly úrodu, nezbylo mnohdy nic
jiného, než sáhnout právě po nich. Staré
kroniky dokonce vyprávějí o tom, že

FOTO | WIKIPEDIA, YOUTUBE, SHUTTERSTOCK

kobylky se nakládaly do sudů podobně
jako kyselé okurky. S ohledem na historickou zkušenost tedy hmyz zas až tak
velký extrém na talíř nepřináší.
„Pod pojmem extrémní gastronomie
si představujeme něco, co lidi šokuje.
Vzpomínám si, že jsem například konfitoval holubí stehýnko, ale i s pařátem.
Výsledek pak vypadal jako dinosauří
tlapka. Zaznamenal jsem pak spoustu
stížností od hostů, kdy si děvčata modelky stěžovaly, že nic tak odpudivého nejedly. Na druhé
straně se ale vyčlenilo
určité procento lidí,
kteří z toho byli
nadšení a naprosto u vytržení,“

vzpomíná šéfkuchař oceňované
restaurace Chateau
Mcely Honza Štěrba, který
rád hledá originální inspiraci pro
svou kuchyni. „Není to sice věc, která
by nás charakterizovala, ale používáme
občas na dozdobování některých jídel
prach ze sušených rybích kostí,“ dodává s tím, že jinak se v zámecké restauraci extrémům příliš neoddává.
Sám za poznáváním tajů gastronomie
procestoval kus světa, ale přiznává, že

ty největší bizarnosti nevyhledává. Jednu takovou skýtá například francouzská
kuchyně v podobě receptu na pečeného
strnada. Extrémní je v tomhle případě
především krutost, která se za malou
porcí na podnose skrývá.

Vykrmený strnad utopený
v koňaku je už zakázaný
Strnad se chytí do sítě a umístí do stísněného prostoru, kde se maximálně vykrmí. Pak přichází zásadní krok, což je
utopení zvířete v koňaku. Chuť kvalitního alkoholu tak údajně prostoupí
do budoucí pochoutky. Nakonec se
malý opeřenec upeče. Konzumuje
se vcelku. „Ptáček byl plný maličkých kostí, které člověku doslova rozpíchaly pusu a sousto pak
konzumoval i s vlastní krví,“ líčí Štěr-

ba. Minulý čas používá proto, že od
roku 1999 je tento pokrm v zemi galského kohouta zákonem zapovězený.
Jak je tedy patrné, za extrémní gastronomií se ani v historii nemuselo cestovat na druhý konec světa. Podle známého cestovatele Jiřího Kolbaby slibuje zajímavý zážitek například návštěva Islandu. I když tamní typický pokrm, takzvaný hákarl, je spíše záležitost pro otrlé
strávníky. „Je to fermentovaný – v podstatě hnijící – žralok grónský. Běžně obsahuje hodně amoniaku, který zabíjí.
Ale když ho zakopete na půl roku do
země, tak hnije a čpavek se uvolní.
Maso se pak může konzumovat, aniž by
člověka zabilo,“ vysvětluje princip přípravy severského pokrmu. „První Vikingy to zabilo,“ dodává Kolbaba, který
bude 21. března v Národním muzeu
přednášet pro změnu o Nepálu.

Krvavé hody napříč kontinenty
„V jedné korejské restauraci v New Yorku jsem ochutnal naprosto
fantastickou polévku, která trochu připomínala naši dršťkovou. Také
v ní byly dršťky, ale i oháňka, a co mě překvapilo, plavaly v ní hrudky
sražené vepřové krve,“ podělil se o svůj zážitek šéfkuchař Chateau Mcely Honza Štěrba.
Šéfkuchař luxusní dánské restaurace, která zabodovala s krvavou zmrzlinou, svůj recept
před lety zveřejnil. Zde je: 300 ml mléka, 200 ml šlehačky, 80 g trimolinu (nekrystalizující
sirup z cukrové řepy a třtiny), zahušťovadlo v podobě guarové gumy, 60 g praženého koji
(ječmen napadený ušlechtilou houbou) a čtvrt litru čerstvé vepřové krve. Nadrcený prášek
z koji vmícháte do mléka a při teplotě 4 °C necháte jejich chutě během jednoho dne
splynout. Pak přecedíte krev, přidáte cukrový sirup a zahříváte na 50 °C. Vmícháte
guarovou gumu. Vrcholem je patnáctisekundový „var“ při 75 °C. Hrnec odstavíte a směs
nalijete do chladicího boxu. Po utuhnutí v ledničce můžete zmrzlinu podávat. (zdroj Xman.cz)

Česká republika
Právě dávná vikingská strava je pro
milovníky extrémní gastronomie studnicí pokladů. I když, jak se to vezme.
Možnosti Vikingů zpestřit svou kuchyni byly značně omezené. Pokud jde o
pěstování, nehostinná krajina severu
mnoho nenabízela, a tak byli často odkázáni na rybolov. Snažili se najít způsob,
jak uchovat potraviny – a to hlavně
maso, co nejdéle. Kromě zmiňovaného
pokrmu hákarl tak dnes při toulkách severem můžete ochutnat například také
lutefisk neboli takzvanou mýdlovou
rybu. Treska se na několik dní nechá odležet v březovém popelu. S ním pak tuk
v rybě začne reagovat a vzniká proces
zmýdelnatění, během kterého se změní
konzistence i struktura ryby. Z masa se
v podstatě stanou gelovité mazlavé
hrudky, které sice neslibují příjemný,
natož vrcholný gurmánský zážitek, ale
zato se jen tak nezkazí.
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Polévka je grunt. I z chroustů
Chroustová polévka po česku (z kuchařské knihy Luisy Ondráčkové)
1/4 kg chroustů ve studené vodě omytých vhoď do horké vody, přidej všechnu kořínkovou
zeleninu, kmín, trochu soli a nechej v ní zapěniti jemně sekanou zelenou petržel. Vodu z chroustů
sceď, zalij jí připravenou zásmažku a nechej chvíli povařiti. Pak zakvedluj do polévky 2 žloutky se
6 lžícemi husté smetany.
Francouzská varianta (19. století)
Na rozpuštěném másle nejprve usmažte libru (přibližně půl kila) chroustů bez křídel a nožiček.
Poté je přidejte do kuřecího vývaru, přidejte telecí jatýrka a podávejte ke křupavé topince
s nasekanou pažitkou.
(vrm)
INZERCE

z naší

PLATÍ:
ČT

PÁ SO NE

akční nabídky
OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 15. 3. – 18. 3. 2018

Sbírejte body za nákupy a získejte Neobyčejné kousky již od 29,90 Kč!
PAPRIKA ŽLUTÁ
1 kg

JOGURT BÍLÝ LIGHT BONI
150 g
100 g 3,27 Kč

AKCE

1+1

MLÉKO KONDENZOVANÉ SALKO
8 % tuku, slazené
397 g

100 g 10,81 Kč
MAX.

10

ks

osoba/den

AK

100 g 39,95 Kč

100 g 4,23 Kč

6

ks

42,90�

1+1

KAPSIČKY WHISKAS,
PEDIGREE
různé druhy
12x 100 g
100 g 6,66–5,83 Kč

ks

osoba/den

osoba/den

AK

AK

79,90

19,90

CE

32,90�

-55%

100 g 2,48 Kč

69,90

jsme
k nakousnutí

Nejsme
nejhezčí,
KNEDLÍK
HOUSKOVÝ
600 g

od

-39%

ZELÍ Z POLABÍ*
kysané, bílé, červené
640 g, PP 320 g

CENA ZA 1 kg

100 g 4,03 Kč

KACHNA*
zmrazená | 1,6–2,8 kg
cena za 1 kg

3

MAX.

179,-�

21,45

-16%

MAX.

12

5,90�

KOMPOT BROSKVE
půlené, light sirup
820 g, PP 470 g

CE

ks
osoba/den

AK

14,90

CE

A na severu můžeme ještě chvíli zůstat. Kodaňská restaurace Noma, která
se pyšní dvěma michellinskými hvězdami, už před deseti lety šokovala, když
svým zákazníkům začala nabízet zmrzlinu z vepřové krve. Právě krev představuje velmi zajímavou a vděčnou položku v extrémní gastronomii.
Místo si hledá dokonce jako surovina
do dezertů, jako jsou pusinky nebo koláče. Podle některých znalců dokonce
může do jisté míry nahradit v pokrmech
vejce. Zjednodušeně řečeno, její bílkovina se totiž chová podobně jako bílkovina ve slepičím vejci. Na krev navíc nemůžete trpět alergií.
Každý má ale své hranice pro to, co
je ochoten na talíři ustát. Pro cestovatele Kolbabu je to trochu překvapivě jeden známý hlodavec.
„Nikdy jsem neochutnal pečenou
nebo smaženou krysu. To je jídlo, ke
kterému mám odpor, jednoduše proto,
že se bojím myší, krys a potkanů,“ přiznává dobrodruh, jenž krysí maso rozhodně nevyhledává. „Vzpomínám si,
jak mi náčelník jedné vesnice v Kambodži říkal: Georgi, tohle není žádná špinavá městská krysa. To je čistá ‚kryska‘, která celý život žila tady na našem
políčku a žrala naši rýži! Stejně mě nepřesvědčil,“ směje se cestovatel.

-28%

KÁVA TCHIBO GOLD SELECTION
instantní
200 g
MAX.

Lutefisk neboli mýdlová ryba v nabídce na tržišti.
FOTO | WIKIMEDIA

4,90

CE

69,90�

AK

CE

CE

49,90

AK

17,90�

-16%

12,90

ilustrační foto

49,90

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 5 ks na osobu a den, trvanlivé
mléko max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani
výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu, že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné. Za každých 200 Kč nákupu
obdržíte 1 bod. Body za své nákupy můžete získat od 11. 1. do 21. 3. 2018. Získané body lze uplatnit od 11. 1. do 28. 3. 2018. Akce s plyšáky platí do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých prodejnách Penny Market s.r.o. Částka pro získání bodů platí po odečtení
Přijímáme:
veškerých slev, částek za vratné obaly a loterijní služby. Obrázky hraček jsou pouze ilustrativní. Cena 29,90 Kč je za 1 ks plyšáka při odevzdání 34 bodů. THE MISFITS: TOO TASTY TO BE UGLY™ & © 2017 TCC Global NV. Všechna práva vyhrazena. Více na www.penny.cz.
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Sexy čtyřicátnice z Itálie
NAHÁ
V KALENDÁŘI

Foto: Jan zátorský, MAFRA, Marek
Navrátil, Profimedia.cz, Modeta Style

Příští středu, 21. března, oslaví někdejší vicemiss, modelka, herečka i podnikatelka
Alena Šeredová své čtyřicátiny. Před časem bulvár patřičně probral konec jejího
vztahu s Gigi Buffonem, gólmanem italské fotbalové reprezentace. Teď je zamilovaná
do miliardáře, dědice automobilky Fiat. Kdo byli a jsou muži života české krásky?
VICEMISS DÍKY SLEZÁČKOVI

Srdce všech
Italů dobyla
Šeredová díky
televizní
show Torno sabato. V roce
2005 jim navíc předložila
lechtivé fotografie v kalendáři
pánského časopisu Max. Skoro
181 centimetrů vysokou Alenu
tamní tisk tehdy označil za „Bella
Donnu, co nám blázní kluky“.

Ve dvaceti letech se stala první vicemiss
ČR, do soutěže se v roce 1998 odvážila
přihlásit jen díky svému tehdejšímu
příteli Bořku Slezáčkovi, moderátorovi
a muzikálovému herci. „Dva roky
jsem si myslela, že se vezmeme, ale
pak mě to pustilo,“ později vzpomínala
Šeredová na vztah se Slezáčkem.

COSTA KRÁSKU NEUHLÍDAL
Idol italských dívek, herec a model Edoardo
Costa, se mihl ve filmu Smrtonosná past
i v seriálu Pobřežní hlídka, ale Šeredovou
stejně neuhlídal. Třebaže tvrdila: „Mohl by
být ideálním otcem mých dětí,“ po třech
letech se rozešli. I přestože se v Egyptě
uprostřed Sahary vzali. Jenomže tenkrát šlo
pouze o arabský rituál bez právní platnosti.

NEVĚRNÍKA NAHRADILA
MILIARDÁŘEM
Po rozchodu s brankářem Buffonem si našla
novou lásku, třiačtyřicetiletého miliardáře
Alessandra Nasiho. Jeden z dědiců automobilky Fiat už byl se Šeredovou i v Česku.
„Vzala jsem muže na víkend do Prahy a byl
nadšený,“ komentovala. Děti neplánují, kráska
dokonce v souvislosti se svými 40. narozeninami o sobě hovoří jako o babičce. „Sice stále
fotím kampaně, ale na jiné věci než dřív, třeba
na krém pro starší pleť,“ říká modelka. Užívá si
pohodu především se syny, osmiletý David Lee
a o rok starší Louis Thomas bývají i na chalupě
v Krkonoších u babičky a dědy. S rodiči Aleny
Šeredové si ale moc nepopovídají, čeština jim
jde mizerně.

DVA SYNOVÉ S FOTBALOVOU
LEGENDOU
Po šestiletém vztahu se Šeredovou se rozhoupal jeden z nejlepších fotbalových brankářů
světa Gianluigi Buffon a rozhodl se vzít si ji.
„Nejsem žádný romantik, při večeři jsem požádal Álu, aby si mě vzala. Ona o tom
napřed několik dní přemýšlela a pak řekla
ano,“ uvedl gólman. Tehdy měli už dva syny. Svatba byla 16. června 2011
ve vyšehradské bazilice svatého Petra a Pavla. Dnes však spolu nežijí. Bella
Alena nevěrného manžela opustila. Za rozchodem česko-italského páru je
sportovní reportérka Ilaria D’Amico, která Buffona okouzlila.
INZERCE

MAĎARSKO – pobyty autobusem 7 nocí

Termální lázně Bükfürdő Hotel Répce Gold**** 11 190 Kč
Hotel Répce*** 10 190 Kč
22. 5.–30. 5.

29. 5.–6. 6.

5. 6.–13. 6.

12. 6.–20. 6.

19. 6.–27. 6.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, 7 nocí s polopenzí formou bohatého bufetu,
doprava, vstup do lázní, služby delegáta

www.hungariatour.cz

CK Hungariatour Písek
Harantova 1359
Tel.: 737 332 565

STAVTE SE DO SVÉ

LÉKÁRNY

Pryč s nehtovou a kožní mykózou!
Kožní a nehtové mykózy trápí stále více lidí. Přispívá k tomu
hlavně uzavřená obuv, která znemožňuje nehtům a pokožce
dýchat. Následky v podobě houbových útoků jsou nepříjemné,
říjemné,
ale dá se s nimi bojovat!
peciálně
Revoluční přípravek Mycosin FORTE sérum 10+2 ml byl speciálně
ho nové
vyvinut pro péči o pokožku a nehty se sklonem k plísním. Jeho
atterikal,
a silnější složení obsahuje 40 % konopného oleje a látku batterikal,
jenž má skvělé protiplísňové účinky. Přípravek je navíc obohacen
bohacen
H.
o citrusové silice, které velmi dobře ničí bakterie a snižují pH.
á preDlouhodobé užívání Mycosinu FORTE slouží jako účinná
vence proti opakovanému návratu plísní.

Trápí vás
suchý a vlhký
kašel?*

Vincenz Priessnitz
P
zná recept
na BOLESTI

KLOUBŮ!

Namáhavá práce, nesprávné držení těla,
ale i nevhodně zvolený pohyb se na vašem
každodenním fungování negativně podepisují.
Dopřejte si zaručenou úlevu a regeneraci a vaše tělo
již nebude déle strádat.
Užívejte si konec zimy bez starostí
o své namožené klouby díky přípravku
Priessnitz® Kloubní mazání De Luxe.
Ihned při první aplikaci pocítíte okamžitou úlevu, a to díky významnému
obsahu boswellie, kafru, rozmarýnu
a Transmitteru. Právě Transmitter znásobuje sílu těchto látek a prodlužuje
jejich účinnost. Příjemný chladivý efekt
pak zajišťuje přítomnost mentolu.

Přinášíme řešení šité přímo na míru vašim
potřebám. Vsaďte na osvědčené pomocníky,
kteří byli vyvinuti speciálně pro vás a vaše
děti.
Pokud trápí kašel vás, požádejte v lékárně
o *STOPKAŠEL Medical sirup Dr. Weiss®. Tento zdravotnický prostředek obsahuje unikátní
kombinaci účinných bylinných extraktů s násobným efektem 5 bylin, které zklidňují podrážděný
krk, ulevují při kašli a omezují tvorbu hlenu.
Speciálně pro děti už od 1 roku byl vyvinut
STOPKAŠEL sirup Dr. Weiss® PRO DĚTI s extrakty z jitrocele, bazalky, mateřídoušky, šípku
a slézu. Jako jediný bylinný přípravek obsahuje
také beta-glukany a selen pro podporu imunitního systému dětí, takže působí rychleji a účinněji. Tento doplněk stravy má velmi příjemnou
chuť, která dětem usnadňuje jeho užívání. Přípravek je vhodný pro diabetiky i těhotné a kojící
ženy.

ODRAZTE SE OD DNA
A ŽIJTE NAPLNO!
Nezdravý životní styl je běžným projevem dnešní doby. Bohužel právě ten stále
ý nepřirozené
p
y
častěji ústí ve zdravotní komplikace. Jednou z nich může být
vylučování kyseliny močové, která v těle krystalizuje.
Poté se vytvoří jehličkovité krystalky, jež se postupně usazují v kloubech.
Vyzkoušejte účinný doplněk stravy z lékárny
Enzycol DNA*. Jeho unikátní složení napomáhá
k omezení kyseliny močové1,2 a podporuje její lepší vylučování z těla2. Přípravek obsahuje komplex
přírodních látek Multi CleanUPTM, kde původní
trojkombinace extraktu z 1kyselé višně, 2celeru
a vitaminu C je nyní obohacena o extrakt z pistácie a kurkumin. Díky přidanému *zinku napomáhá
k normální syntéze DNA.
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Tajemný svět mozku jako jedni
Jen málokterý český lékař se stal předlohou filmového
hrdiny. Neurochirurg Zdeněk Kunc, od jehož narození
16. března uplynulo 110 let, mezi ně patří. Ve filmu
Skalpel, prosím jej zahrál Miroslav Macháček. „Operace
mozku byla dřív doslova řezničina. Neurochirurgii
u nás založil Zdeněk Kunc jako jednu z prvních na
světě,“ říká jeho následovník Vladimír Beneš.
JOSEF HORA
ČR | Mozek je jeden z nejsložitějších orgánů v námi poznaném vesmíru a zároveň je
dodnes nejméně probádanou částí našeho
těla. Jeho operace byla ještě před 150 lety
krokem do neznáma. A to navzdory tomu,
že různé zákroky se s mozkem dělaly už
v prehistorických dobách, hlavně v Peru.
Nemusíme ale chodit tak daleko do minulosti. Tak třeba ještě kolem roku 1900 vypadala situace následovně: Pacient si u lékaře stěžoval na bolest hlavy a dvojité vidění.
Neurolog pacienta vyšetřil a vyřkl diagnózu: „Nádor vpravo.“ Odvážný chirurg neurologa poslechl a „otevřel“ lebku. Buď ná-

dor našel, nebo nenašel. Takový zákrok se
ovšem téměř rovnal rozsudku smrti. „Operace mozku byla doslova řezničina. Mít nádor na mozku znamenalo téměř jistou smrt,
a to i v případě, že se ho podařilo lékařům
objevit,“ popisuje historik Karel Pacner.

Úspěch? Přežít. Aspoň chvíli
Zlepšení přišlo až s Američanem jménem
Harvey Cushing, otcem světové neurochirurgie. Američan se zaměřil na celkový
stav pacientů, před i pooperační péči
a úmrtnost po zákrocích postupně snižoval. „Prakticky jedinými neurochirurgy až
do druhé světové války byli Cushing a jeho

Dvě přední osobnosti počátků moderní a pro pacienty šetrné neurochirurgie –
Čech Zdeněk Kunc (vlevo) a Američan Harvey Cushing. FOTO | UVN.CZ A WIKIPEDIA
žák Dandy. Vše ostatní byli chirurgové
operující nervový systém. Neexistovala
diagnostika ani vhodná technika, byla špatná anestezie. Za úspěch se považovalo,
když pacient opustil nemocnici živý. Jedno v jakém stavu a jedno, zda zemřel týden
poté,“ líčí Vladimír Beneš, přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Ústřední vojenské nemocnice.

Čtyři roky po 2. světové válce se šéfem
chirurgie Vojenské nemocnice v Praze stává 40letý Zdeněk Kunc. Má zvláštního koníčka, operace nervového systému. „Podmínky na oddělení byly špatné. Skoro by
se to dalo připodobnit polnímu lazaretu,
kde nebyly sestry, chyběla anestezie i nástroje. Kunc ráno odoperoval hemeroidy
a odpoledne mozkový nádor. Mezitím stihl žlučník. Uměl vše,“ podotýká Beneš.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Co se děje s radioaktivními odpady v ČR?

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) řeší otázku uložení
radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Tyto látky
musí být izolovány od životního
prostředí na dlouhou dobu.
Jediný bezpečný způsob trvalého zneškodnění radioaktivních odpadů je úprava a uložení
tak, aby byla zajištěna izolace od všech složek životního prostředí. SÚRAO je zákonem
garantovanou zárukou bezpečného ukládání
všech radioaktivních odpadů v ČR od roku
1997. Bezpečný provoz tří našich provozovaných úložišť je toho dokladem.
V Česku je aktuálně více než sto původců
radioaktivních odpadů. Ty jsou bezpečně
ukládány do úložišť – Bratrství v Jáchymově,
Richard v Litoměřicích a úložiště v areálu
jaderné elektrárny Dukovany. Tato úložiš-

tě jsou určena ke konečnému uložení nízko
a středněaktivních odpadů pocházejících
z průmyslu, zdravotnictví či výzkumu a také
z provozu jaderných elektráren. Nyní je
v úložištích dohromady okolo 19 000 m3 radioaktivních odpadů.
ČR vyrábí asi třetinu elektřiny v jaderných
elektrárnách Temelín a Dukovany, kde každoročně vzniká na 100 tun vysokoaktivních
odpadů a vyhořelého jaderného paliva (VJP),
které nelze uložit do již provozovaných
úložišť. V současné době je VJP dočasně
skladováno přímo v areálech elektráren ve
speciálních kontejnerech Castor. Ty zajišťují
dokonalou ochranu okolí před zářením, ale
jejich životnost činí zhruba 50 let. VJP i další
vysokoaktivní odpady nelze na povrchu skladovat dlouhodobě. Musíme je účinně oddělit
od životního prostředí, a to na dobu v řádu
dokonce stovek tisíc let. Tak, aby radioaktivita poklesla na bezpečnou úroveň.

Za nejbezpečnější cestu ke zneškodnění
těchto látek vědci považují hlubinné úložiště. V něm jsou odpady uloženy ve speciálních kontejnerech do velké hloubky (cca 500
metrů) ve stabilním geologickém prostředí,
kde nehrozí tektonické posuny, vulkanická
činnost, zemětřesení, záplavy apod.
V ČR za projekt hlubinného úložiště nese odpovědnost SÚRAO. V současné době probíhá
fáze sběru dat v potenciálně vhodných lokalitách, kterých je celkem 9. Finální lokalita by
měla být vybrána v roce 2025. Se zahájením
provozu hlubinného úložiště se pak počítá
v roce 2065. Výstavba hlubinného úložiště
není českou specialitou. Naopak. Všechny
země s atomovými elektrárnami na ukládání
vyhořelého jaderného paliva intenzivně pracují. Zřejmě nejdále je Finsko, kde se s otevřením úložiště počítá v roce 2023. Hlubinné
úložiště radioaktivních odpadů potřebujeme.
Je to otázka 10 milionů lidí v České republice.

Úložiště Dukovany

Mezonetový byt 4+1, 80 m2 - Praha - Krč

Novostavba 3+kk/T, Berounská Brána

Byt 4+kk/T/Z, Praha 10

Byt v Paze 4 Krči, o výměra 80 m2. Byt se nachází ve
12 NP, resp. jedenáctém patře.

Byt 3+kk o ploše 83 m2, s terasou 9.0 m2
nacházející se v 4. patře novostavby Berounská
Brána.

Byt 4+kk 140.6 m2 s terasou 21.4 m2 a terasou
18.5 m2. Byt se nachází v 8 NP, garážové stání.

4 725 100 Kč
+420 277 271 970, prodej@crestyl.com
Více na webu: reality.idnes.cz/HYLOFZ

+420 777 788 451, shevchuk@home4people.cz
Více na webu: reality.idnes.cz/YDS6LJ

4 900 000 Kč

+420 420 323 640 672, info@mnichovicka-rk.cz
Více na webu: reality.idnes.cz/VPLNWD

13 213 500 Kč

Česká republika

16. března 2018 15

z prvních na světě odhalili Češi
Neurochirurgie jako samostatné pracoviště tehdy kromě amerického Bostonu prakticky nikde ve světě neexistovala, specializovná oddělení se začala objevovat až po válce.
V roce 1949 vzniklo v Hradci Králové
a v roce 1953 také v Praze. Zdeněk Kunc
tehdy rozdělil chirurgii na ortopedii, břišní

„

Co jdou
operovat,
viděli až poté, co otevřeli
tvrdou plenu mozkovou.
chirurgii a právě neurochirurgii, kterou si nechal, a jediný lékař, jenž tam s ním šel, byl
otec Vladimíra Beneše – Vladimír Beneš
starší. „Pokud otci s Kuncem něco závidím,
tak je to krásné objevování nového a dobrodružství neprobádaných cest. Co jdou operovat, viděli až poté, co otevřeli tvrdou plenu
mozkovou. Objevovali nové postupy a možnosti, což jsem sám zažil ještě v začátcích
své vlastní kariéry,“ vzpomíná lékař s tím,
že jim ale nezávidí výsledky práce. „Z dnešního pohledu byly strašné – úmrtnost pa-

cientů byla vysoká, měli těžká postižení.
Přesto se oběma lékařům víc a víc dařilo. Zatímco jiní, co u nás operovali nervový systém, s výjimkou Hradce Králové, kopali
okresní přebor, oni hráli světový pohár,“
míní přednosta střešovické neurochirurgie.
„Táta měl Kunce za génia a vzor. Dodnes
ho označuje za druhou životní lásku. Před
pár lety jsem v nemocnici nechal Kuncovi
postavit pomník, táta u něj vždy, když jde
do špitálu, chvíli posedí,“ popisuje.

Skvělý lékař, špatný řidič
Zdeněk Kunc byl podle něj optimista a extrovert plný nápadů a zájmů. Jediné, co
prý neuměl, bylo řídit auto. „Třeba přejel
obecního střešovického blba, který na Bateriích sáňkoval a Kunc jel proti. Od té
doby blb koktal a na Bateriích jsou jednosměrky. Nebo vjížděl do nemocnice hlavní bránou, před kterou předvedl nádherný
oblouk a pak zastavil u závory. Tam se
však o Vánocích prodávali kapři a na ledu
Kunc u závory prostě nezastavil. To se mu
povedlo až o sloup brány. Od té doby se
kapři prodávali u druhé brány, kudy Kunc
nejezdil,“ vzpomíná Vladimír Beneš.

Zdeněk Kunc jako předobraz hrdiny Skalpel, prosím
Snímek režiséra Jiřího Svobody
Skalpel, prosím z roku 1985 bývá
označován za jedno z nejlepších
psychologických dramat naší
kinematografie 80. let. Mimo jiné
Československo reprezentoval na
Oscarech, ovšem do finálového
výběru nepostoupil. Předlohou pro
hlavního hrdinu, jehož ztvárnil
charismatický herec Miroslav
Macháček, byl zakladatel
československé neurochirurgie
Zdeněk Kunc. Film vznikl na motivy
stejnojmenné knihy Valji Stýblové,
která byla nejen spisovatelkou, ale také neuroložkou. Příběh vypráví o stárnoucím špičkovém
neurochirurgovi, který se rozhodl pro operaci mozkového nádoru malého chlapce navzdory
tomu, že o pacientovi ostatní lékaři říkají, že jeho stav je téměř beznadějný.

Přístup v léčbě mozkových onemocnění
se změnil s příchodem CT a magnetické rezonance. Za obojí byla udělena Nobelova
cena. „Dnes operace nejsou dobrodružstvím s rizikem, ale rutina s bezpečím,“ vysvětluje. Neurochirurgii by podle něj měl dělat jen ten, kdo přidá i působení v akademické sféře, vědě a výuce. „Jako jediný obor

léčí člověka, protože člověk je mozek. Je to
natolik exkluzivní obor, že provozovat jej
pouze jako praktickou medicínu je pro mne
nepochopitelné,“ říká. A co by měli adepti
neurochirurgie umět? „Používat předmět jejich zájmu, tedy mozek. Nemohou být úplní
nešikové, ale měli by mít zlatý mozek, ne
jen zlaté ruce chirurga,“ uzavírá.

INZERCE

Onemocnět rakovinou může kdokoli
a proto je důležité zvolit takovou
léčbu, která vám umožní bydlet
doma, jíst běžnou stravu, sportovat,
zcela minimalizovat problémy
s impotencí a inkontinencí
a zajistit si kvalitní život.

Paprsek,
který léčí

rakovinu prostaty

www.ptc.cz

99 %

úspěšnost léčby
raného stadia

Naši pracovníci jsou stále
připraveni poskytnout
informace o možnostech
vaší léčby.
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Cesty do neznáma jsou zároveň
V 90. letech byl známý jako moderátor dětských
pořadů. Nyní, ve svých 45 letech, je ale Petr Horký
uznávaným dokumentaristou a cestovatelem. „Žijeme
v jednom z nejkrásnějších míst na planetě, přesto se
mnohdy chováme jako ukřivdění uplakánci,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Egypt patří k místům, kde mají čeští
archeologové skvělé jméno. Cestovatel
Petr Horký se tam ale nyní vydal i z jiného
důvodu. Zjišťuje, jak tamní lidé vnímají
aféry spojené s naším „západním“ světem.
Co je důvodem vaší cesty po Egyptě?
Společně s egyptologem Miroslavem Bártou tu točíme záběry pro film o kolapsu civilizací. Místním chlapíkům jsme napříkald
pouštěli záběry, jak novinář hází botou po
prezidentu Bushovi nebo jak se prezident
Clinton dušuje: „Neměl jsem žádný vztah
s tou dámou,“ a pak o pár týdnů později se

sklopenou hlavou prosí o odpuštění, že
lhal. Je zajímavé poslouchat a natáčet, jak
to ve svém kulturním kontextu vnímají oni.
Pyramidy a další slavná místa Egypta
bývají zavaleny turisty. Máte tipy,
kam vyrazit a nepotkat davy turistů?
Teď bych v Egyptě jel kamkoli, protože
lidé se nesmyslně moc bojí, a tak turistů velmi ubylo. Jeďte na pyramidy do Gízy, je
tam poloprázdno! Jeďte do Abúsíru, kde zažijete poušť a divočinu vykopávek jako z Indiana Jonese. Navíc se podíváte, kde dělají
své obrovské objevy čeští archeologové.

pávek, mezi těmi sloupy, kameny a malbami, si povídám s profesorem Bártou,
šéfem české egyptologie. Další povídání bylo se Zahi Hawasem, vášnivým
Egypťanem, asi nejslavnějším archeologem současnosti – mužem, který
objevil, proč zemřel Tutanchamon.
Pořad Hasbot je naprostá novinka, cyklus rozhovorů s globálními osobnostmi, se kterými jsem měl tu čest se
setkat. Jako třeba
Jane Goodall či
Reinhold
Messner.

Začátkem března se na Prima ZOOM
objevil váš nový cestovatelský pořad
Hausbot Petra Horkého. Bude v něm
i něco z Egypta?
Ano, natáčím tady dva díly. Přímo u vyko-

FOTO | ARCHIV MAFRA A P. OTEVŘEL
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9 724 Kč
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i cestou do vlastního nitra
S nimi se bavím o dnešním světě a tyto
„velcí lidé“ najednou říkají, že poctivost,
sebeúcta, slovo morálka a „hodný člověk“
jsou ty pravé hodnoty, ne úspěch, peníze,
sláva či moc. Když to řekne globální osobnost, nejde to jen tak smést ze stolu.
Spolupracoval jste s významnými horolezci, dobrodruhy či astronauty.
Co mají tito velikáni, jak vy říkáte globální osobnosti, společného?
Jako první mi okamžitě naskočí jejich zájem o věc. Jsou nadšení, hoří pro to, co dělají, a pokud někdo s nimi tento zájem sdílí, chtějí se bavit, chtějí spolupracovat.
Tito lidé nemají čas a nemrhají energií na
to, aby se vytahovali, aby nějak přehnaně
budovali vnější dojem, nějaké image.
Mimo jiné jste prošel na lyžích skrz liduprázdný největší ostrov světa Grónsko. Co vám to vnitřně přináší?
Za mne je to potkání sebe sama. Cesty do
neznáma jsou i cesta do vlastního nitra.
Moc rád žiju v Evropě, moc rád v Česku,
patřím sem. Ale čas od času vyrazit někam, kde musím sám se sebou vyjít, kde
do mne přestane mlátit dennodenní nálož,
v naprosté většině zbytečných, informací,

je očistná koupel. Jako když člověk štětkou na lahve vymyje i to, co se jen tak nevyčistí.
Říká se, že kdo cestuje a pak se vrátí
do své domoviny, přinese si určitý nadhled. Co jste si z cest dovezl domů vy?
Nemusí to být nadhled, ale spíš reálné vidění světa. Celý život jsem se bránil tomu,
že bychom my Češi měli nějaký národní
negativní rys. Ale v poslední době mám
pocit, že jsme věční ukřivdění uplakánci,
kteří se pořád vymlouvají na to, co nám
kdo provedl – ať Hitler, komunisti, Evropská unie. Milion keců namísto toho, abychom převzali odpovědnost za svět po
dobu, kdy nám byl svěřen, a začali konat ne vždy objektivně, ale vždy nejlépe tak,
jak dokážeme. Dobrý lék na tuto roli oběti
je vidět svět. Pokud si člověk staví světonázor podle televizních seriálů, je to špatně. V naší malé zemi bych nedával vysokoškolský diplom tomu, kdo nebyl alespoň měsíc na stáži mimo Evropu.
Jak vnímáte Česko ve srovnání s širokým světem?
Naše země, alespoň zatím, je jedno z naprosto nejlepších a nejkrásnějších míst

Petr Horký

Narodil se 4. února 1973 v Brně.
Vystudoval pedagogiku.
■ V 90. letech moderoval mimo jiné
i populární dětské televizní pořady
Oáza a Hip Hap Hop.
■ Moderování se věnoval a věnuje
i nadále, ale nyní je známý především
jako cestovatel a autor knižních
a televizních dokumentů. Je autorem
ceněného snímku Století Miroslava
Zikmunda.
■ V současnosti uvádí dokumentární
seriál Dobrodružství archeologie
a cestovatelskou talkshow Hausbot.
■

■

k životu, jaké planeta nabízí. Nádherná příroda, komfort čtyř ročních období. Historie. Žít tady je privilegium. Malý, nádherný, malebný kout světa, jako kvítek pomněnky. Jasně, z nebe tu spokojený život
nepadá. Je na nás, abychom si to nepokazili a neuvěřili všem lhářům a kariéristům,
bezcharakterním idiotům nebo fašizujícím politikům, kteří si budují prachy
a moc na tom, že lidem lžou a straší je.
Světem obchází strašák terorismu,
muslimů. Jak to vnímáte z Egypta vy?
Sedím teď na zadku v islámském Egyptě,
připravuji s vámi tento rozhovor a slyším
z minaretu svolávání k odpoledním modlitbám a vím, že lidé, které tady potkávám, se kterými jsem včera a předevčírem
natáčel, jsou slušní, hodní, zdvořilí, jsou
to starostliví rodiče. Motor lásky máme ve
svém srdci geneticky stejný na celé planetě, stejně jako máme dvě nohy, ruce, hlavu. Na začátku všeho je strach, hloupost
a neznalost. Ono je snazší říct o zemi, kterou neznám, že je špatná a všichni její příslušníci také. Někteří imámové, kteří zase
naopak vymývají hlavy svým muslimským věřícím, aby nenáviděli křesťany, to
je úplně stejné svinstvo.
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Těstoviny s fíky a medem
i podle krále komiků Buriana
Pokrmy z těstovin bývají
na přípravu jednoduché.
Nemusíte se ale spokojit
vždy jen s klasickými
omáčkami. Vyzkoušejte
i recepty méně obvyklé.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Ačkoliv i v Česku se dají koupit velmi kvalitní těstoviny, není na škodu si někdy najít čas a vyzkoušet si jejich domácí
přípravu. Postup není složitý.
Potřebovat budete 300 g hladké mouky 00 (a také trochu na podsypání těsta),
2 celá vejce, 3 až 4 žloutky, vodu nebo
olej. Mouku nasypeme na vál a uděláme
do ní důlek. Do důlku vlijeme opatrně rozmíchaná vejce se žloutky. Vidličkou promícháme vaječnou směs a postupně do ní
zapracováváme mouku z okrajů. Důkladně těsto zpracujeme rukama na pomoučeném vále, dokud nepřestane lepit a nebude hladké. Z těsta utvoříme bochánek, který přikryjeme utěrkou a necháme odpočinout asi 30 minut. Poté těsto opět propracujeme mezi dlaněmi a rozdělíme na dvě
až tři části, které rozválíme a pak už vykrajujeme těstoviny. Pokud chceme mít těsto
ještě víc žluté, přidáme do rozšlehaných
vajec špetku šafránu. Na červeno obarví
těsto přidaný rajský protlak. Kdo má rád
špenát, obarví si jím těstoviny na zeleno.
A mimochodem, těstoviny měl rád
i král komiků Vlasta Burian. Zvlášť si oblíbil recept, který mu připravoval jeho osobní kuchař Jaromír Trejbal. Recept najdete
v boxu vpravo.
(re, iDNES.cz)

Linguine s květákem a slaninou
Potřebujeme: 25 g másla, 2 lžíce olivového oleje,
1 středně velký květák, 1 balíček těstovin (nejlepší
jsou linguine), 6 filetů ančoviček v nálevu (omyté
a nakrájené najemno), 2 stroužky česneku, sušené
červené chilli papričky, šálek kuřecího vývaru,
6 plátků slaniny, strouhaný parmazán, sůl, čerstvě
namletý pepř, čerstvou plocholistou petrželku.
Postup: Těstoviny uvaříme ve slané vodě do stadia al dente. Mezitím omyjeme květák
a rozdělíme jej na větší růžičky, které rozkrojíme na polovinu. Na pánvi rozpustíme část másla
a olivového oleje. Květák osolíme a osmažíme do zlatova, nejdříve na ploché straně řezu
a poté i otočený, celkem asi 3 minuty. Po osmažení květáku na pánvi lehce osmažíme slaninu
nakrájenou na kostky, ponecháme na pánvi a odstavíme z ohně. Na jiné pánvi rozpustíme lžíci
másla a přidáme najemno nakrájené ančovičky, které jsme předtím vyndali z oleje, opláchli
a osušili. Přidáme na kostičky nakrájený česnek a sušené chilli papričky a vše krátce osmažíme,
dokud česnek nezměkne. Přidáme vývar a vaříme ještě dalších asi 5 minut, dokud se tekutina
nevypaří asi na polovinu. Mezitím slijeme vodu z těstovin. Horké a okapané
těstoviny se lžící másla dáme na pánev se slaninou, promícháme, přidáme
květák a trochu šťávy s česnekem a chilli. Nastrouháme parmazán
a dochutíme čerstvým pepřem a podle potřeby i solí, ozdobíme čerstvou
petrželkou.
DAGMAR HEŘTOVÁ, TASTEJOURNEY.CZ

Potřebujeme: 500 g širokých nudlí, 8 plátků kuřecích prsíček,
2 paprikové lusky, 1 cibuli, 2 stroužky česneku, 2 rajčata, 2 jablka,
50 g másla, pepř, sůl.
Postup: Nudle uvaříme v osolené vodě. Mezitím zbavíme jader
paprikové lusky a nakrájíme je na kostičky. Na pánvi zpěníme na
polovině másla jemně nasekanou cibulku, přidáme kostičky paprik
a nahrubo nastrouhaný česnek. Opepříme a za stálého míchání
opékáme, ale jakmile začne česnek zlátnout, odstavíme pánev
z plotny. Nudle scedíme a potom vložíme do pánve, vmícháme
nadrobno nakrájená čerstvá rajčata a řádně promícháme. Přikryjeme
pokličkou a necháme chvíli dojít. Na druhé pánvi opečeme na zbytku
másla z obou stran kuřecí prsíčka, osolíme a mírně opepříme. Jablka
oloupeme, zbavíme jadřinců a nakrájíme na plátky silné asi 2 cm.
Opečeme je na tuku, na němž se peklo maso. Potom na třetí pánvi na
arašídovém oleji opečeme plátky mandlí. Jakmile začnou růžovět,
odstavíme je z plotny. Servírujeme tak, že na každý talíř dáme nejprve
porci nudlí, potom položíme plátky masa, na ně plátky jablek a nakonec
vše posypeme mandlemi.
Zdroj: VLADIMÍR POŠTULKA

Pracovník technického odbavení
letadel - nakládka a vykládka zavazadel
(letiště Václava Havla Praha)
Požadavky: výuční list, ř. p. skup. B
výhodou, dobrý zdrav. stav a fyzická
zdatnost., flexibilita, čistý RT. V případě
zájmu zašlete strukturovaný životopis na
email: prg.hr@menziesaviation.com

Více na www.jobdnes.cz/detail/BV9IC0

Více na www.jobdnes.cz/detail/KLXT6F

Automobilový průmysl

Administrativa

Teamleader v automotive

Potřebujeme: 100 g vlašských ořechů,
400 g těstovin, sůl, 1 citron, 200 g medu, 2 lžíce
pomerančové šťávy, 1/2 lžičky mleté skořice,
špetku mletého muškátového oříšku, 100 g
sušených fíků, 100 g svět. rozinek, 2 lžíce másla.
Postup: Troubu rozehřejeme na 180 °C, plech
vyložíme pečicím papírem. Vlašské ořechy
rozložíme na plech a dáme je na 5 až 7 minut
péct do vyhřáté trouby. Do vroucí slané vody
dáme vařit těstoviny. Z omytého a osušeného
citronu oškrábeme trochu kůry na ozdobení,
vymačkáme jednu lžíci šťávy. V misce
promícháme med, citronovou šťávu,
pomerančovou šťávu a koření, přisypeme
pokrájené fíky, rozinky a teplé vlašské ořechy.
Těstoviny slijeme, promícháme s máslem
a přelijeme medovou směsí a podáváme
ozdobené citronovou kůrou. Zdroj: iDNES.cz

Burianovy oblíbené fettucine po česku

Programátor / Operátor na CNC frézky
Práce v Kanadě. Hledáme kolegy na
obsluhu 3-4osé CNC frézky. Min. 5 let
praxe, odpovídající vzděl., zkušenost s prací
s vysokou přesností. Cca 850tis. Kč
hrubého/rok, zajištěné bydlení, vyřízení víz,
moderní pracov. prostředí.
Cap-Thin Molds
zdenek@capthinmolds.com
Inc .

Pomocný operátor - nově navýšené mzdy

Těstoviny nasladko
s medem a fíky

19 200 - 25 500 Kč / měsíc

Menz ies
Aviation
(Cz ec h), s.r.o.

Administrativní podpora vedení společnosti Biomedica
Recepční s AJ

Vedoucí týmu montáží, Šenov

Administrativní podpora firmy

Průmyslový inženýr, Šenov

Recepční S RJ, AJ (nj)

Š
Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

18 000 Kč

20 16. března 2018

Česká republika

Zahrada ožívá, pomozte jí do krásy
Ovocné stromy potřebují prořezat, některé keře je třeba už i zalít, radí zahradnická mistrová Danuše Felklová
5plus2
■ RÁDCE

Zelenina už může na záhon

ČR | Pohled na zahradu po končící zimě
může být neveselý. Největší motivací
s tím něco udělat jsou hřejivé jarní sluneční paprsky. Týdeník 5plus2 ve spolupráci se Střední zahradnickou školou
Rajhrad připravil několik tipů a inspirací, jak s jarní obrodou zahrádky začít.
Rady poskytla zahradnická mistrová Danuše Felklová (na snímku), která vychovává budoucí zahradníky a zahradnice.

První péči potřebují stromy
Kromě úklidu zahrady po zimě je potřeba dokončit průklest ovocných stromů,
prořežeme tedy jádroviny, třešně a višně. Přišel také čas vyhloubit jámy pro
jarní výsadbu stromů a v bezmrazých
dnech provedeme předjarní postřik
ovocných a okrasných stromů. V těchto
březnových týdnech by se měl dokončit
řez meruněk a broskvoní. Je už také
vhodné období k vysazení ovocných

FOTO | SHUTTERSTOCK

a okrasných stromků, které nejsou tolik
citlivé na chlad. Stálezelené stromy
a keře je při nedostatku srážek již třeba
zalít. Stromy se mohou ještě stříhat
a upravovat, začíná totiž jejich vegetační období. Neměli bychom zapomenout
odstranit staré a suché stromy a větve,
u nově vysazených stromů zaštipujeme
pupeny. Je možné začít vysazovat trvalky pěstované v kontejnerech. Připravujeme si také rostliny na výsadbu, přepichujeme a náročnější rostliny na teplo
teprve vyséváme.

V březnu můžeme začít sázet některé
druhy zeleniny k takzvanému rychlení
ve skleníku, jde například o salát,
kedlubny či ředkvičky. Na záhonu můžeme vysévat jarní cibulky, špenát nebo
kořenovou zeleninu, jako je petržel či
mrkev. Vysazujeme také česnek a cibuli sazečku. Koncem března, pokud je příznivé počasí, můžeme na záhonech začít s otuženou zeleninou. Co že to
ta otužená zelenina vlastně je? To jsou sazenice
připravené v chladnější
místnosti na venkovní výsadbu, konkrétně třeba
kedlubny a salát. Výsevy přikryjeme netkanou textilií.

„Snídaně“ pro trvalky
Trvalky po zimě očistíme od suchých
částí, přihnojíme a prokypříme půdu kolem nich. Se stále vyššími denními teplotami začínají některé raně kvetoucí tr-

valky, například kamzičníky, rašit. Ještě než vyrostou, je dobré k nim přisypat
vrstvičku kompostu nebo kvalitní zeminy, která jim poslouží jako „snídaně“.
Je možné začít s výsadbou trvalek pěstovaných v kontejnerech. Postarat bychom se už měli také o trávník, který
pročistíme hráběmi, starší porost povrchově prokypříme a přihnojíme.

Přichází ideální čas
pro živý plot
Živý plot je možné sázet
kdykoli během roku,
máme-li rostliny pěstované v kontejnerech. Vzhledem k tomu, že už několik
let po sobě bývá značně suché
a teplé léto, je toto jarní období
nebo podzim k výsadbě nejvhodnější.
Nesmíme zapomenout, že tyto rostliny
potřebují vhodný substrát a také dostatek vody, aby mohly dobře růst. O nový
živý plot se musíme přes celou sezonu
starat, zalévat a koncem léta jej zarovnáme do výšky.
(jos)

INZERCE

Evropská autobusová jednička

zajišťující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE

Pro mEzInároDní lInkovou PŘEPravu osob
PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování

alespoň částečná/základní hovorová
znalost německého nebo anglického
jazyka podmínkou.

nabízímE:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA
» vše na autobusech SETRA!

GaranTujEmE mInImálnĚ
450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně

/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755

ENERGIE

KOMERČNÍ PREZENTACE

Budoucností vytápění jsou pelety
Jaká je alternativa, pokud
nechcete topit uhlím
či elektřinou a ve svém
bydlišti nemáte plyn?
Jednoznačně pelety.

Ž

e jste na uhlí zvyklí, máte uhelný
kotel a nechce se vám pořizovat
nový? Jděte na to od lesa! Topte českými peletami. V současné době můžete
využít tak zvané kotlíkové dotace a dostat
na nový kotel příspěvek až 127 500 Kč. Budete tak o krok napřed přede všemi ostatními. Ti se budou divit, až stát kotle na uhlí zakáže, nebo až uhlí prostě dojde.

České pelety nad zlato
Pelety jsou označovány za „české zlato“.
Jsou tak kvalitní, že roste jejich poptávka
i v zahraničí. Na prvním místě je však uspokojení lokálních zákazníků. Nemusíte se
bát, že dojdou. Jsou z českých lesů, tedy

z obnovitelného zdroje, jejichž rozloha se
rok od roku zvětšuje. Jsou ekologické, a tak
na rozdíl od uhlí splňují ekologické normy
a české zákony jejich používání dokonce
podporují. Dřevo na výrobu pelet není dováženo z Ruska, vyroste v našich lesích, je
pořezáno našimi lidmi na pilách a na rozdíl
od plynu tak nebudete závislí na tom, jak se
zahraniční těžaři vyspí. Pelety z českých
lesů jsou zkrátka zárukou, že paliva bude
dost pro všechny lokální spotřebitele. A to
nezávisle na mezinárodní politické situaci,
nebo na tom, kdo je zrovna u moci.

Komfortní, čisté a jisté
Namáhavé skládání uhlí, prach a nepořádek ve sklepě, snižující se kvalita, neustálé
přikládání. To je topení uhlím. A jak vypadá topení peletami? Pokud chcete mít
méně starostí s topením, topte peletami. Je
to pohodlné hned z několika důvodů: dodavatel vám doveze pelety až do domu a terénním vozíkem je složí, kam ukážete. Běžný rodinný dům spotřebuje ročně okolo
5 tun pelet, což je 5 klasických europalet vy-

rovnaných do 1,5 metru. Pelety vám tak zaberou ve sklepě méně místa než uhlí nebo
dřevo a sáčkové balení pelet nezpůsobí žádný nepořádek. Přikládat stačí jen občas,
a pokud máte silo, tak vůbec! Pelety vám totiž nafouká cisterna z ulice přímo vedle kotle. Ani s úklidem se už trápit nemusíte – pelety po sobě nezanechávají skoro žádný popel. „Pořízení peletového kotle mi šetří čas,
síly i nervy. Místo skládání uhlí si teď
s manželkou užíváme klid a pohodu. K topení uhlím už bych se nevrátil ani za nic,“
říká spokojený pan Moravec z Nového Knína, který si pořídil peletový kotel v první
vlně kotlíkových dotací a spokojeně s ním
topí už třetí sezonu. „A hlavně se nemusím
bát, že pelety nebudou. Dříví v lese naroste
vždycky,“ dodává.

Kolik mě to bude stát?
Ano, uhlí je levnější, zatím. Pravdou ale je,
že uhlí dochází a s jeho nedostatkem se
jeho cena bude logicky zvyšovat. Navíc se
chystá zavedení tzv. uhlíkové daně, která
bude dalším z důvodů, proč uhlí zdraží. Mů-

žete samozřejmě kupovat uhlí levnější, ale
to sníží životnost vašeho kotle a nebude mít
vysokou výhřevnost. Pelet se naopak vyrábí víc a víc a jejich cena je stabilní. Česká republika navíc garantuje jejich kvalitu mezinárodně uznávaným certifikátem ENplus,
a to už od roku 2011. Nekupujete tedy zajíce v pytli, ale víte přesně, do čeho jdete.

Spolehlivost i dobrý pocit
Teplo je jednou ze základních lidských potřeb a díky dřevařskému – peletovému průmyslu, ve kterém je Česká republika v evropské špičce (ročně jich české peletárny vyrobí 400 000 tun), ji můžeme uspokojit lokálně. Nemusíme být tedy závislí na jiných státech a jejich mocenských hrách. Topení peletami je ekologické, nezatěžuje životní prostředí. Takže mimo komfortu a jistoty, že pelety nedojdou, můžete mít i dobrý pocit. (ks)
TIP PRO VÁS: S výběrem peletového kotle a
určením ceny i výše dotace vám poradí
specializovaný web www.topte-peletami.cz.

INZERCE

TOPTE ČESKÝMI
PELETAMI
Z ČESKÉHO DŘEVA
Co získáte topením
českými peletami?
Až 127 500 Kč dotaci na kotel.
České palivo za stabilní ceny.
Komfortní dopravu i obsluhu
a čistý provoz.
Jistotu, že pelety na rozdíl
od uhlí nedojdou.

... a do sklepa choďte
už jen pro brambory.

www.toptepeletami.cz

HUDEBNÍ IMPULSY
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Febiofest uctil
Jiřího Kodeta
a vítá Deneuve

Hurikán slaví 65
Nezaměnitelný chraplavý
hlas Daliboru Jandovi
kariéru zpěváka zpočátku
spíš komplikoval. Ovšem
netrvalo dlouho a Hurikán
začal v popularitě porážet
i Karla Gotta.
JOSEF VLČEK
ČR | Říkávalo se mu „král ploužáků“
a byl k tomu dobrý důvod. Snad žádná
česká diskotéka se před pětatřiceti lety
po půlnoci neobešla bez balad Kde jsi,
Padá hvězda, Hurikán nebo Snad jsem
si jí měl všímat víc. A generace, která
na hitech Dalibora Jandy vyrostla, si je
zpívá s chutí i teď, kdy Dalibor Janda
oslaví půlkulaté pětašedesátiny. Bude
to první jarní den.
Vyučený strojní zámečník z Hranic poprvé pořádně přičichl k hudbě po návratu
z vojny jako člen skupiny Aragon. To se
ještě jmenoval Václav Janda. Už v Aragonu na sebe upozornil chraplavým, jakoby
nemocným hlasem, který sice ve světě
dávno nikoho nepřekvapoval, ale v českých podmínkách se s ním tehdejší hudební režiséři těžko vyrovnávali. Když
ho v roce 1980 s sebou poprvé do studia
přivedla Eva Olmerová, aby s ní nazpíval
duet Mám naštěstí pár přátel, měl kliku,
že ho rovnou od mikrofonu nevyhodili.
První Jandův hit se jmenoval Jahodový koktejl. Objevil se na deskách v roce

Audi A3...

1983. A stálo za ním Jandovo první setkání s novinářem Janem Krůtou v bufetu Koruna na Václavském náměstí. Právě sem tehdy chodila půlka Prahy na vyhlášené jahodové koktejly. V historii
české populární hudby si tuhle písničku
připomínáme jako první český
pop-rockový hit osmdesátých let.

Generační manifest
Singlu s Jahodovým koktejlem se prodalo nečekaných sto tisíc kusů a z outsidera z tancovačkových
a barových kapel se
rychle stávala pop
hvězda. Zvláště,
když se jeho hit
Žít jako kaskadér,
podobně jako Davidův Nonstop, stal
generačním manifestem tehdejších teenagerů. To se projevilo i ve
výsledcích Zlatého slavíka. Zatímco v roce 1983
skončil Janda na padesátém místě, v letech 1986
až 1988 porazil dokonce Karla Gotta a třikrát za sebou obsadil
první
příčku.
Na konci osmdesátých
let
vznikl dojem, že se
Dalibor Janda oposlouchal.
Možná za to mohl i jeho ro-

ČR | První dáma
francouzského filmu Catherine Deneuve (na snímku)
zamířila do Česka
a právě dnes uvede v rámci filmového Febiofestu oceňovanou tragikomedii Vánoční příběh. Pořadatelé už
25. ročníku mezinárodního filmového
festivalu, který dávno překročil hranice
hlavního města, si na výběru letošní
hlavní hvězdy dali záležet. „Catherine
Deneuve sice již v minulosti Prahu navštívila, ale nikdy v rámci jakéhokoli
festivalu. Tentokrát je to poprvé,“ pochlubil se ředitel Febiofestu Kamil Spáčil. Ikonická herečka, kterou v 60. letech proslavila hlavní role ve snímku
Kráska dne a která se před sedmi lety ve
snímku Milování sešla před kamerou
s Milošem Formanem, bude reprezentovat také další francouzský film s názvem Králové a královna. Okouzlující
rodilá Pařížanka převezme zároveň festivalovou cenu Kristián. A nebude to jediná soška, která v průběhu Febiofestu získá nového majitele. Z českých umělců
si Kristiána za přínos kinematografii odnese herečka Daniela Kolářová, která v
sobotu v pražském kině CineStar Anděl
uvede film Jana Svěráka Obecná škola.
Pocty in memoriam se dostalo herci
Jiřímu Kodetovi, jehož portrét zdobí
nově vyražené zlaté a stříbrné pamětní
medaile. Ty se staly součástí sběratelské edice Hvězdy stříbrného plátna, stejně jako medaile s Vladimírem Menšíkem, Karlem Fialou či Rudolfem Hrušínským v předchozích letech. (vrm)

mantikou přetékající repertoár. Těch
jeho balad bylo najednou až příliš. Chybou bylo možná i to, že v devadesátých
letech nespojil svou kariéru s žádným
velkým vydavatelstvím a svá nová alba
vydával bez marketingových zkušeností s vlastní značkou Hurikán Records.
Přestože se mu v posledních třiceti letech nepodařilo s žádnou novou skladbou komerčně uspět, Jandovy písně
z osmdesátých let se drží neustále mezi
nejpopulárnějšími retro nahrávkami na
našem trhu. Zvláště Oheň, voda, vítr
trhá rekordy. Podle výzkumů Rádia Impuls ji má rádo nebo dokonce velmi
rádo přes 90 procent rozhlasového publika střední generace. Dalších pět
Jandových písní pak překračuje
osmdesátiprocentní
hranici.
Není divu, že na prvním ročníku dnes už tradičního
koncertu
Český
mejdan s Impulsem
v pražské O2 areně měl Dalibor
Janda obrovský
úspěch a byl
osloven i pro
rok letošní. Pokud se s ním nepotkáte 13. října na Českém
mejdanu, můžete to udělat
během jeho
narozeninového turné, které právě začíná.

Dodge RAM SPORT VZDUCH EU
NAVI

Dacia Duster 1,6 16V KLIMA

Tachometr 147 077 km

Vyrobeno

Tachometr 52 900 km

Palivo

benzín

Tachometr 2 km

Palivo

benzín

Cena

91 900 Kč

Palivo

benzín

Cena

209 900 Kč

Cena

1 329 900 Kč

Vyrobeno

2003

GREGI s.r.o.
800 503 300
www.gregi.cz

2017

SIMIX motors
224 936 586 | www.simix.cz

Vyrobeno

2012

XXL - Martin Tůma
+420 739 039 896
www.xxlautomobile.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 17. března 2018

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.25 Noční stolek 6.40 Polopatě 7.30 O komtesce a zbojníkovi 8.15 Gejzír 8.50 Otec Brown
VI (1/10) 9.35 Columbo 11.05 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25
Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy 13.05 Král a zloděj 13.50 Až já
budu velká 15.10 Klobouk plný deště. Drama
(ČR, 1973) 17.00 Hercule Poirot 17.55 Kočka
není pes 18.25 Kluci v akci 18.55 Události za
okamžik a počasí 19.00 Události 19.45 Branky,
body, vteřiny

6.10 Lišákoviny 6.30 Oggy a Škodíci VI (20)
6.40 Kačeří příběhy (89, 90) 7.25 Lví hlídka
(18) 7.50 O Červené karkulce. Pohádka
(N, 2012) 9.00 SuperStar 10.50 Koření 11.45
Volejte Novu 12.25 Rady ptáka Loskutáka
13.40 Víkend 14.40 Holka na roztrhání.
Komedie (USA, 2002) 16.55 John Carter: Mezi
dvěma světy. Fantasy film (USA, 2012). Hrají:
T. Kitsch, M. Strong, W. Dafoe, L. Collins,
S. Morton a další. Režie A. Stanton 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Ninjago V (1) 6.45 Tlapková patrola (5)
7.15 Jen počkej, zajíci! 7.40 M*A*S*H (108) 8.10
Autosalon 9.15 Prima Partička 10.25 Máme
rádi Česko 12.10 Mordparta II (8) 13.20 Ano,
šéfe! 14.25 Vraždy v Midsomeru IX. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají: J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další. Režie P. Smith 16.30
Surfařka. Drama (USA, 2011). Hrají: D. Quaid,
H. Huntová, A. Robbová a další. Režie
S. McNamara 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25
Krimi zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.45 Krimi 6.05 Soudní síň 6.50

ZÁBAVA

SOUTĚŽ

KRIMISERIÁL

Poldové v akci 7.45 Soudní síň – cz 8.40
Interaktivní teleshopping 9.40 Pohledný mizera
11.40 Dnes v jednom domě (5/9) 13.45 Vlci (21, 22)
15.45 Soudní síň 16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Případ pro zvláštní skupinu
(5/6) 21.50 Česko Slovensko má talent 2 23.50
Pohledný mizera, romantická komedie (USA, 2014)

NEDĚLE 5.45 Krimi 6.05 Noviny 6.45 Soudní

síň 7.40 Děda, nebo trenér 9.30 Interaktivní teleshopping 10.30 Česko Slovensko má talent 2 12.25
Případ pro zvláštní skupinu (5/6) 13.50 Jeden
z nich je vrah 15.55 Nová zahrada 16.55 Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.35 Rodeo a Julie, rodinný film (USA, 2015) 0.35 Nová zahrada

PONDĚLÍ 8.30 Extrémní případy 9.45 Ve
jménu zákona 10.50 Panelák (85) 11.40 Nákupní
maniačky 12.50 Zoo (13) 14.00 Extrémní případy
15.05 Soudní síň 17.05 Poldové v akci 18.05
Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Jeden z nich je vrah 22.30 Nová republika
0.35 Ve jménu zákona (128/131)

20.00 Zázraky přírody
21.15 Marie Stuartovna,
královna Skotska
Historický film (VB, 1971)
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Columbo
0.50 Bolkoviny
1.40 Na forbíně TM
2.20 Kuchařská pohotovost
2.45 Pod pokličkou
3.10 Sama doma
4.40 Chalupa je hra

20.20 SuperStar
22.10 Captain America:
Návrat prvního Avengera
Akční film (USA, 2014). Hrají
Ch. Evans, S. Stan, S. Johanssonová, S. L. Jackson, D. Cooper.
Režie A. Russo, J. Russo
0.40 Špinavá dohoda
Akční film (USA, 1986)
2.25 Krok za krokem V (16)
2.50 Krok za krokem V (17)
3.30 DO-RE-MI
4.15 O Červené karkulce

20.15 Polda III (7)
Šikana. Krimiseriál (ČR, 2018)
21.30 Práskač
Akční film (USA, 2013). Hrají
D. Johnson, S. Sarandonová
a další. Režie R. R. Waugh
23.50 Mizerové
Akční komedie (USA, 1995).
Hrají M. Lawrence, W. Smith,
T. Leoniová. Režie M. Bay
2.20 Vraždy v Midsomeru IX
4.15 Jistá oběť
Krimithriller (USA, 2011)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

6.55 Já a robot (3) 7.55 Minority Report (8) 8.50
Top Gear 2011 10.05 Re-play 10.30 Pevnost Boyard
III (3, 4) 12.50 Futurama III (14) 13.20 Simpsonovi
XI (11, 12) 14.15 COOLfeed 14.25 Simpsonovi XI (13)
14.55 Simpsonovi XI (14) 15.20 Futurama III (15)
15.50 Co horšího se může stát? 17.55 Simpsonovi
XI (15, 16) 18.55 Simpsonovi XI (17, 18) 20.00
Sněhurka: Příběh hrůzy 22.10 Ve jménu krále 3: Síla
medailonu 0.05 Grimm VI (3)

5.00 Všechny moje lásky 6.40 Frajer Luke 8.50
Odložené případy (16, 17) 10.35 Sherlock Holmes:
Jak prosté (7, 8) 12.45 Pošli to dál 15.00 Zataženo,
občas trakaře, animovaný film (USA, 2009) 16.30
101 dalmatinů, komedie (USA, 1996) 18.20 S ledovým klidem, akční film (USA, 2012) 20.00 Matrix
Reloaded, sci-fi film (USA, 2003) 22.35 Blade:
Trinity, akční film (USA, 2004) 0.30 Andělé
a démoni, thriller (USA, 2009)

6.55 Superhrdinové: Batman do ligy! 7.25 Tlapková
patrola (4) 7.55 Polední zprávy 8.00 Odpolední
zprávy 8.15 Zprávy FTV Prima 9.30 Vítejte doma!
VII (17) 10.30 Mňam aneb Prima vařečka 11.00
Vítejte doma! VII (18) 11.55 Agent Cody Banks 2
14.00 Zaprášená tajemství: Pokoj smrti 15.55
Cincinnati Kid 18.10 Hříšná cesta do ráje 20.00
Bohové musí být šílení 22.20 Legenda o vraždícím
strašákovi 0.10 Ve jménu krále 3: Síla medailonu

SÉRUM PRAVDY

ÚTERÝ 7.55 Poldové v akci 9.00 Soudní síň – cz
10.00 Ve jménu zákona 11.00 Panelák 11.50
Nákupní maniačky 12.45 Zoo 13.55 Extrémní případy 15.05 Soudní síň 17.05 Poldové v akci 18.05
Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Dokonalé neviňátko 22.20 Vlci 23.20
Dr. Stefan Frank 0.20 Ve jménu zákona
STŘEDA 8.00 Poldové v akci 9.00 Soudní síň –
cz 9.50 Ve jménu zákona 10.50 Panelák (87) 11.50
Nákupní maniačky 12.50 Zoo (15) 13.55 Extrémní
případy 15.05 Soudní síň 17.00 Poldové v akci
18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Česko Slovensko má talent 2 22.25
Dr. Dokonalý (1/16) 23.25 Klaun
ČTVRTEK 8.45 Soudní síň – cz 9.50 Ve jménu
zákona 10.40 Panelák 11.30 Nákupní maniačky
12.50 Zoo 13.45 Extrémní případy 15.05 Soudní síň –
cz 16.00 Soudní síň 17.05 Poldové v akci 18.05
Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Posedlost rudou 22.10 Vlci (24) 23.10 Klaun
(1) 0.10 Ve jménu zákona (131/131)
PÁTEK 7.30 Poldové v akci 8.30 Medicopter 117
10.30 Panelák 11.10 Nákupní maniačky 12.30 Zoo
(17) 13.45 Extrémní případy 15.05 Soudní síň – cz
16.00 Soudní síň 17.00 Poldové v akci 18.05
Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Dnes v jednom domě (6/9) 22.30 Bučkovi 3
23.55 Klaun (2) 1.00 Medicopter 117 (1/82)
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neděle 18. března 2018
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.30 Po stopách hvězd 7.00 Až já budu velká
8.15 Úsměvy Dany Batulkové 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.35 Objektiv 11.10
F. L. Věk (11/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O spící princezně, šípkových
růžích a uražené víle
14.00 Jak vyženit z pekla štěstí
14.50 Paví král
15.35 Zdivočelá země (6/45)
16.30 Zdivočelá země (7/45)
17.25 Pošta pro tebe
18.25 Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 GEN – Galerie elity národa
20.15 Gangster Ka
21.55 168 hodin
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Normal
0.05 Komisař Montalbano
2.00 Banánové rybičky

NOVA
6.10
6.20
6.50
7.35
8.00
9.10
10.10
11.10
13.25
15.20
17.35
19.30
20.20
21.25
22.00
0.10
2.00
2.40
3.30

Lišákoviny
Milesova vesmírná dobrodružství
Kačeří příběhy (91, 92)
Lví hlídka (19)
Kocour v botách
Pohádka (N, 2009)
Robinsonův ostrov II (11)
Robinsonův ostrov II (12)
Dostaňte agenta Smarta
Akční film (USA, 2008)
Jumanji
Dobrodružný film (USA, 1995)
Kvaska
Hudební film (ČR, 2007)
Brácha za všechny peníze
Komedie (ČR, 1978)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dáma a Král (14)
Smrt favorita
Střepiny
Bournův mýtus
Akční film (N/USA, 2004)
Kvaska
Hudební film (ČR, 2007)
Kriminálka Las Vegas V (12)
Volejte Novu
Kolotoč

Prima
6.25
6.55
7.25
8.00
9.05
9.35
11.00
11.55
12.50
13.25
13.50
14.35
16.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
22.45

0.45
1.50
3.55

Ninjago V (2)
Tlapková patrola (6)
M*A*S*H (109)
Přírodní vesmír (16)
Prima ZOOM Svět
1890 (11)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Teď vaří šéf!
Vraždy v Midsomeru IX
Fešák Hubert
Filmová komedie (ČR, 1984)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Očima Josefa Klímy
Tajemné okno
Thriller (USA, 2004). Hrají
J. Depp, J. Torturro, M. Bellová
a další. Režie D. Koepp
Přírodní vesmír (16)
Vraždy v Midsomeru IX
V moci ďábla
Thriller (USA, 2005)

Nova Cinema
6.10 Harry a Hendersonovi 8.05 101 dalmatinů 9.50
Americký ocásek 11.40 Zataženo, občas trakaře
13.10 Holka na roztrhání 15.05 Tělo jako důkaz
(2-4) 17.40 Captain America: Návrat prvního
Avengera 20.00 Podivuhodný případ Benjamina
Buttona, drama (USA, 2008) 23.00 Vzkříšení
démona 0.30 Blade: Trinity, akční film (USA, 2004)

Prima cool
5.10 Rush 6.30 Já a robot 7.25 Minority Report
8.20 Top Gear 2011 9.35 Těžká dřina 10.00 Pevnost
Boyard III 12.20 Futurama III (15) 12.50 Simpsonovi
XI (15, 16) 13.45 COOLfeed 13.55 Simpsonovi XI (17)
14.20 Simpsonovi XI (18) 14.50 Futurama IV (1)
15.20 Hvězdná brána 17.55 Simpsonovi XI (19-22)
20.00 Godzilla 22.50 Hudební ceny Žebřík 23.55
Exorcista (10) 0.50 Vikingové II (2)

Prima Max
6.25 Ninjago V (1) 6.55 Tlapková patrola (5) 7.25
Zprávy FTV Prima 8.40 Vítejte doma! VII (18) 9.35
Mňam aneb Prima vařečka 10.05 Vítejte doma! VII
(19) 11.05 Surfařka 13.25 Hříšná cesta do ráje 15.20
Bohové musí být šílení 17.40 Liga výjimečných, sci-fi film (USA/N/ČR/VB, 2003) 20.00 Bezpečný
přístav, drama (USA, 2013) 22.25 Práskač, akční
film (USA, 2013) 0.50 Tajemné okno

pondělí 19. března 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VI (1/10)
9.50 168 hodin 10.25 Po stopách
hvězd 11.00 Pošta pro tebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Zip
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1978)
14.25 Kvůli mně přestane
TV adaptace (ČR, 1982)
15.55 To je vražda, napsala
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 (11/22)
21.05 Dabing Street
21.35 Fotbalista roku 2017
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Kriminalista III
23.50 Ve jménu vlasti VI
0.40 AZ-kvíz
1.10 Kalendárium

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.15
0.10
1.00
1.40
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3425)
Dáma a Král (14)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (167)
Odložené případy (18)
Odložené případy (19)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3426)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (35)
Robinsonův ostrov II (13)
Smrtonosná zbraň (1)
Beze stopy (19)
Odložené případy (18)
Odložené případy (19)
Námořní vyšetřovací služba VI
Střepiny

6.10
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.45
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (3)
Tlapková patrola (7)
M*A*S*H (110)
M*A*S*H (111)
M*A*S*H (112)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Rackové ve větru
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (10)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (11)
Komisař Rex III (3)
Komisař Rex III (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (83)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex III (3)
Komisař Rex III (4)
Rosamunde Pilcherová:
Rackové ve větru

6.30 Pošli to dál 8.35 Americký ocásek 9.55
Dostaňte agenta Smarta 12.00 Teleshopping 12.25
Podivuhodný případ Benjamina Buttona 15.25
Teleshopping 15.45 Jumanji 17.35 John Carter: Mezi
dvěma světy 20.00 Na vlastní nebezpečí, akční
thriller (ČR, 2008) 21.55 Apokalypsa, válečný film
(USA, 1979) 0.40 Bournův mýtus

Prima cool
10.55 Top Gear 2011 12.10 Futurama IV 12.40
Simpsonovi XI 13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi
XI 14.40 Těžká dřina 15.15 Re-play 15.50 Futurama
IV 16.10 Americký chopper V 17.10 Top Gear 2011
18.15 Simpsonovi XII 20.05 COOLfeed 20.15
Simpsonovi XXIX 20.50 Teorie velkého třesku XI
21.20 Teorie velkého třesku IX 22.15 Prima Partička
23.15 Americký chopper V (5) 0.15 Prima Partička

Prima Max
6.55 Ninjago V (2) 7.25 Tlapková patrola (6) 7.55
Zprávy FTV Prima 9.15 Mňam aneb Prima vařečka
9.45 Vítejte doma! VII (20) 10.45 Co horšího se
může stát? 12.50 Liga výjimečných 15.15 Godzilla
18.10 Staronový začátek, romantický film (USA,
2017) 20.00 Co jsme komu udělali?, komedie (Fr.,
2014) 22.00 Já, mé druhé já a Irena, komedie (USA,
2000) 0.30 Bezpečný přístav, drama (USA, 2013)

úterý 20. března 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Velká holka 10.40 Upír ve věžáku.
Komedie (ČR, 1979) 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Žhářka
14.15 Příběhy slavných... Luděk Nekuda
15.10 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
21.00 Ceny Anděl 2017
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.25 Ani málo, ani moc…
0.05 Taggart
1.20 Zajímavosti z regionů
1.50 AZ-kvíz
2.30 Dobré ráno

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.35
0.25
1.15
1.55
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3426)
Specialisté (35)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (168)
Odložené případy (20)
Odložené případy (21)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3427)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (801)
Víkend
Smrtonosná zbraň (2)
Beze stopy (20)
Odložené případy (20)
Odložené případy (21)
Námořní vyšetřovací služba VI
Krok za krokem V (19)

6.10
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.45
0.45
1.45
2.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (4)
Tlapková patrola (8)
M*A*S*H (112)
M*A*S*H (113)
M*A*S*H (114)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Jarní vánice
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (11)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (12)
Komisař Rex III (5)
Komisař Rex III (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (87)
Policajti z centra (1)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex III (5)
Komisař Rex III (6)
Rosamunde Pilcherová:
Jarní vánice

5.15 101 dalmatinů 6.55 Odložené případy (18, 19)
8.30 Podivuhodný případ Benjamina Buttona 11.55
Holka na roztrhání 14.10 Na vlastní nebezpečí
16.00 Captain America: Návrat prvního Avengera
18.20 Brácha za všechny peníze, 20.00 Bláznivá
dovolená v Las Vegas, komedie (USA, 1997) 21.50
Zločin z vášně 23.35 Matrix Reloaded

Prima cool
11.45 Teorie velkého třesku XI 12.10 Futurama IV
12.40 Simpsonovi XII 13.35 COOLfeed 13.45
Simpsonovi XII 14.45 Teorie velkého třesku IX
15.40 Futurama IV 16.00 Americký chopper V
17.00 Top Gear 2011 18.15 Simpsonovi XII 20.05
COOLfeed 20.15 Top Gear speciál: Když se nedaří
21.20 Teorie velkého třesku IX 22.15 Partička 23.10
Americký chopper V 0.05 Partička

Prima Max
6.50 Ninjago V (3) 7.20 Tlapková patrola (7) 7.50
Polední zprávy 7.55 Odpolední zprávy 8.10 Zprávy
FTV Prima 9.25 Vítejte doma! VII (20) 10.25 Mňam
aneb Prima vařečka 10.55 Vítejte doma! VII (21)
11.55 Hříšná cesta do ráje 13.50 Staronový začátek
15.40 Co jsme komu udělali? 17.45 Hurááá do
džungle! 20.00 Velká vlaková loupež 22.20 Hrůzná
minulost 0.15 Já, mé druhé já a Irena

středa 21. března 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Doktor Martin 10.35 Výtah.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1983)
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Echokabaret
14.40 Vždycky jsem to já
15.50 To je vražda, napsala
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Inspektor Max (5/11)
21.00 Cirkus Bukowsky (11/12)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Otisky doby – Důchod, konec
pohádky mládí
22.50 Otec Brown VI (1/10)
23.35 Kriminalista III
0.40 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.25
8.40
9.40
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.25
1.15
2.00
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3427)
Ordinace v růžové zahradě 2 (801)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (169)
Odložené případy (22)
Odložené případy (23)
Námořní vyšetřovací služba VI
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3428)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek X
Robinsonův ostrov II (14)
Smrtonosná zbraň (3)
Beze stopy (21)
Odložené případy (22)
Odložené případy (23)
Námořní vyšetřovací služba VI
Krok za krokem V (20, 21)

6.10
6.40
7.25
8.10
8.50
9.25
11.25
12.25
12.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.50
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (5)
Tlapková patrola (9)
M*A*S*H (114)
M*A*S*H (115)
M*A*S*H (116)
Rosamunde Pilcherová:
Léto u moře
Romantický film (N, 1995)
Jake a Tlusťoch V (12)
Polední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy VI (13)
Komisař Rex III (7)
Komisař Rex III (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (84)
Show Jana Krause
Polda III (7)
Policie v akci
Komisař Rex III (7)
Komisař Rex III (8)
Rosamunde Pilcherová:
Léto u moře

5.10 Dostaňte agenta Smarta 7.00 Odložené případy (20, 21) 8.40 Tělo jako důkaz (2-4) 11.40
Jumanji 13.55 John Carter: Mezi dvěma světy 16.15
Bláznivá dovolená v Las Vegas 18.00 Něco jako
láska 20.00 Legenda o vášni, drama (USA, 1994)
22.35 Bláznivá škola, komedie (USA, 1996) 0.05
Zločin z vášně, krimifilm (USA, 1996)

Prima cool
12.25 Futurama IV 12.55 Simpsonovi XII 13.45
COOLfeed 13.55 Simpsonovi XII 14.55 Teorie velkého třesku IX 15.45 Futurama IV 16.10 Americký
chopper V 17.05 Top Gear 2011 18.15 Simpsonovi XII
20.05 COOLfeed 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 21.20 Teorie velkého třesku IX 22.15
Partička 22.55 Cesty k úspěchu 23.10 Americký
chopper V (7) 0.10 Partička 0.50 Všemocný (2)

Prima Max
6.35 Ninjago V (4) 7.05 Tlapková patrola (8) 7.30
Polední zprávy 7.35 Odpolední zprávy 7.50 Zprávy
FTV Prima 9.10 Vítejte doma! VII (21) 10.00 Mňam
aneb Prima vařečka 10.30 Vítejte doma! VII (22)
11.30 Zaprášená tajemství: Pokoj smrti 13.25
Hurááá do džungle! 15.45 Velká vlaková loupež
18.10 Poslední vůle 20.00 Blízko od sebe 22.30
Strážce Attilova meče 0.30 Hrůzná minulost

čtvrtek 22. března 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Žhářka 10.00 F. L. Věk 10.50
Neobyčejné životy 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Nohejbal
14.15 Sešlost
15.05 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha X
23.10 Taggart
0.00 AZ-kvíz
0.30 Otisky doby – Důchod, konec
pohádky mládí

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.05
0.55
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3428)
Výměna manželek X
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (170)
Odložené případy II (1)
Odložené případy II (2)
Námořní vyšetřovací služba VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3429)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (802)
Prásk!
xXx: Nová dimenze
Akční film (USA, 2005)
Odložené případy II (1)
Odložené případy II (2)
Námořní vyšetřovací služba VII
Prásk!

6.10
6.35
7.20
8.10
8.50
9.20
11.20
12.20
12.25
13.25
14.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.45
0.00
0.55
1.55
4.00

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (6)
Tlapková patrola (10)
M*A*S*H (116)
M*A*S*H (117)
M*A*S*H (118)
Rosamunde Pilcherová:
Bouřlivé setkání
Romantický film (N, 1993)
Jake a Tlusťoch V (13)
Polední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy VII (1)
Komisař Rex III (9)
Komisař Rex III (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (88)
Prima Partička
Cesty k úspěchu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex III (9)
Komisař Rex III (10)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (1)

5.00 Tělo jako důkaz (2-4) 7.15 Něco jako láska
9.05 Odložené případy (22, 23) 10.45 Bláznivá
dovolená v Las Vegas 13.00 Osudové pláže 15.35
Legenda o vášni 18.05 King Kong žije 20.00
Sherlock Holmes: Jak prosté (9, 10) 21.50 Gangsteři
z Miami, drama (USA, 2007) 23.35 Bláznivá škola,
komedie (USA, 1996)

Prima cool
11.20 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 12.15
Futurama IV 12.45 Simpsonovi XII 13.35 COOLfeed
13.45 Simpsonovi XII 14.45 Teorie velkého třesku IX
15.35 Futurama IV 16.00 Americký chopper V
17.00 Top Gear 2011 18.15 Simpsonovi XII 20.05
COOLfeed 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého
třesku IX 21.50 Teorie velkého třesku X 22.20
Patriot 0.05 Americký chopper V (8)

Prima Max
6.15 Ninjago V 6.45 Tlapková patrola 7.15 Polední
zprávy 7.20 Odpolední zprávy 7.35 Zprávy FTV
Prima 8.50 Vítejte doma! VII 9.50 Mňam aneb
Prima vařečka 10.20 Vítejte doma! VII 11.20
Poslední vůle 13.15 Co horšího se může stát? 15.20
Blízko od sebe 17.50 Mythica: Železná koruna
20.00 Hodíme se k sobě, miláčku...? 22.10 Houdini
(2/2) 0.00 Strážce Attilova meče

pátek 23. března 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Doktor Martin 10.35 Nohejbal.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1981)
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 To je šoubyznys
15.35 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (29/39)
Pamlsek. Krimiseriál (ČR, 2007)
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Hej, mistře basů
23.45 Případy detektiva Murdocha X
Bude zle
0.30 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.30 Kuchařská pohotovost
1.55 Žiješ jenom 2x

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.30
0.25
1.10
1.50
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3429)
Ordinace v růžové zahradě 2 (802)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (171)
Odložené případy II (3)
Odložené případy II (4)
Námořní vyšetřovací služba VII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3430)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krycí jméno U. N. C. L. E.
Akční komedie (USA/VB, 2015)
Pád Londýna
Akční film (USA, 2016)
Odložené případy II (3)
Odložené případy II (4)
Námořní vyšetřovací služba VII
Kolotoč

6.10
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.50
0.50
1.50
2.50
3.55

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (7)
Tlapková patrola (11)
M*A*S*H (118)
M*A*S*H (119)
M*A*S*H (120)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Konec jednoho léta
Romantický film (N, 1994)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (14)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (2)
Komisař Rex III (11)
Komisař Rex III (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
1890 (12)
Mizerové 2
Akční komedie (USA, 2003)
Policie v akci
Komisař Rex III (11)
Komisař Rex III (12)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (2)

6.00 King Kong žije 7.50 Odložené případy II (1, 2)
9.30 Násilní muži 11.45 O Červené karkulce 12.55
Kocour v botách 14.25 Šerif Cogburn 16.30
Sherlock Holmes: Jak prosté (9, 10) 18.15 Modrý
blesk 20.00 Madagaskar 2: Útěk do Afriky, animovaný film (USA, 2008) 21.35 Spáči, drama (USA,
1996) 0.15 xXx: Nová dimenze

Prima cool
9.35 Americký chopper V 10.40 Autosalon 11.50
Futurama IV 12.20 Simpsonovi XII 13.10 COOLfeed
13.20 Simpsonovi XII 14.20 Teorie velkého třesku IX
14.45 Teorie velkého třesku X 15.15 Futurama IV
15.45 Americký chopper V 16.45 Top Gear 2011
18.15 Simpsonovi XII 20.05 COOLfeed 20.15
Odysseus: Cesta do temnoty 22.10 Krokodýl:
Návrat do krvavé laguny 0.00 Americký chopper V

Prima Max
9.05 Ninjago V 9.35 Tlapková patrola 10.00
Polední zprávy 10.05 Odpolední zprávy 10.20
Zprávy FTV Prima 11.35 Vítejte doma! VII 12.35
Mňam aneb Prima vařečka 13.05 Vítejte doma! VII
14.10 Mythica: Železná koruna 16.15 Nepsaná
romance 18.10 Zaprášená tajemství: Svatební šaty
20.00 Kam orli nelétají, válečný film (USA, 1968)
23.20 Patriot, akční thriller (USA, 1998)
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Divoký západ
a mrtví psanci
Před 170 lety se narodil největší americký pistolník
všech dob Wyatt Earp. Proslavila ho přestřelka
v Tombstone, kdy za půl minuty padlo 30 výstřelů.
ZÁBLESK
HISTORIE
USA | Wyatt Berry Stapp Earp přišel na
svět 19. března 1848 jako třetí z pěti
synů. Už coby teenager se pokoušel zmizet z domova, aby se postaral sám o
sebe. To se mu nakonec povedlo. Byl
karbaníkem a hráčem, farmařil, lovil bizony, chránil zákon a stal se šerifem.
Do nejproslulejší přestřelky Divokého
západu, která byla později natočena do
spousty westernů, se bratři Earpové dostali v říjnu 1881 v Tombstone v Arizoně. Pistolnický souboj na dva metry u

ohrady O. K. Corral trval jen třicet
vteřin a na zemi v
krvi zůstali ležet
tři mrtví psanci.
Wyatt Earp zůstal
nezraněn, bez jediného škrábnutí.
Filmové plátno
nám ale očkuje trochu jiný Divoký západ. Ve skutečnosti
bývalo tehdy soubojů vcelku málo.
Muži se většinou stříleli ze zálohy nebo
v afektu. Jak to bylo doopravdy, vyprávěl svému životopisci i pistolník Wyatt
Earp: „Nejdůležitějším, co jsem se na-

Asistentka Kayla Wilburová ukazuje kolt ráže 45 pistolníka Wyatta Earpa
při dražbě v Arizoně. Získal ho anonymní kupec. FOTO | ROB SCHUMACHER, MAFRA
učil, bylo, že vítězil obvykle ten, kdo si
dal načas. Neznal jsem žádného dobrého pistolníka, který střílel doslova od
boku, a neměl jsem než pohrdání pro ty,
co točili revolverem na prstu.“
Kníratý pistolník Wyatt Earp nezemřel v žádném krvavém souboji, v Los
Angeles se spokojeně dožil skoro
81 roků. Své paměti nadiktoval osobní-

mu sekretáři a kolem jeho příběhů tak
mohla vzniknout řada legend. Je o něj
zájem i dnes, vždyť kolt ráže 45, jenž
měl použít právě v Tombstone, byl
v dubnu 2014 vydražen za 225 tisíc dolarů, tedy přes 4,5 milionu korun. Sběratelský kousek získal nadšenec z Nového Mexika, který dal po telefonu svoji
anonymní nabídku.
(fro, kor)

INZERCE

Nikdo vám Nezakazuje
mít svůj vLastNí Názor

ParlamentníListy.cz

Moskva je sto let hlavním městem Ruska
MOSKVA | Nejsevernější megalopole
světa je hlavním městem Ruska teprve
100 let. Titul hlavního města se Moskvě
vrátil 12. března 1918 po dvousetleté
přestávce, kdy byl metropolí ruské říše
Petrohrad. Důvodem návratu Moskvy
do čela země byl strachu z napadení
Ruska zahraničními mocnostmi po
ukončení první světové války. Moskva
se rychle rozrostla na dnešních 13 milionů lidí a po New Yorku je nejdražším
městem světa. V bohatém srdci Ruské
federace se v 90. letech zalíbilo firmám
a podnikatelům a do města proudily obrovské peníze, ty později začaly následovat davy lidí, kteří zvyšují každoroč-

ně počet obyvatel o desetitisíce. Na území
asi dvakrát větším než Praha
začalo být těsno. Po sto letech se tak chystá další obří stěhování. Plány
Moskevský chrám jsou dva.
Vasila Blaženého.
V roce 2017
přistála na stole
Vladimira Putina zpráva ruského Institutu pro demografii, migraci a regionální
rozvoj, že by se „srdce“ tamního impé-

ria mělo přestěhovat na východ za Ural.
Institut kritizuje centralizaci kolem ruské metropole – přímo v Moskvě a v jejím okolí prý totiž bydlí celá pětina obyvatel Ruska, tedy něco kolem 30 milionů lidí. Veškerá důležitost se tak soustřeďuje na evropskou část a pozadu zůstává zbytek země, zejména ostatní města. Institut navrhuje, aby se hlavní město Ruska včetně všech důležitých úřadů
přestěhovalo za Ural, tisíce kilometrů
na východ.
Plán odsoudil starosta Moskvy Sergej Sobjanin a ironicky ho označuje
jako „geniální“. Suše dodal, že státní
úředníci se na Sibiř posílali už v minu-

losti, tenkrát to ale prý bylo levnější.
Druhým plánem, který se už dokonce
začal realizovat, je od roku 2011 budování tzv. Nové Moskvy. Město zabralo
obrovská území na své jihozápadní hranici, kde by na „zelené louce“ měly
vzniknout celé nové čtvrti. Sem by se
do moderních budov mělo přestěhovat
např. 700 tisíc úředníků. Ale také továrny, firmy, průmysl. Cílem je uvolnit
centrum „staré“ Moskvy. Její obyvatelé
nebudou muset v nové čtvrti dojíždět
dvě hodiny zácpou, ale mají pracovat v
okolních podnicích. Část Nové Moskvy
už stojí a dosud se sem přestěhovalo asi
„jen“ 250 tisíc obyvatel.
(jos)
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Janda pro Impuls: „Rád se rýpu v hlíně“
ČR | Rocker Petr Janda oslaví už v květnu 76. narozeniny. Do muzikantského
důchodu se ale rozhodně nechystá.
„Koncertuju pořád a strašně mě to baví.
Neumím si představit, že bych dělal
něco jiného než muziku. Občas se teda
cpu trochu do politiky, ale lidé mi pak
hrozně nadávají,“ smál se ve studiu Rádia Impuls lídr kapely Olympic, který
stále přemýšlí o nových projektech.
Nyní pracuje na novém, v pořadí už
jednadvacátém albu a od dubna se s ka-

pelou vrhne na nahrávání. Lákala by jej
ale i nová muzikantská spolupráce. Pokud by si měl vybrat, se kterou zpěvačkou by rád natočil duet, byla by to prý
jednoznačně Ewa Farna. „Opravdu je
výborná a moc se mi líbí. Ostatně také
jsem jí to řekl a myslím, že byla potěšená,“ pěl slova chvály na adresu mladé
umělkyně.
Janda si ve vysílání Rádia Impuls pochvaloval svou dobrou kondici. Přiznal,
že za ni vděčí také své manželce, ačkoli

příliš nadšeně nezněl.
„Kdybyste věděli, co
musím jíst. Chleba
jsme zamítli, máslo
jsme zamítli. My vlastně prakticky nesmíme
jíst nic, kromě zeleniny a masa. Kdy otevřu pivo, manželka
okamžitě omdlí,“ vtipkoval v éteru muzikant.
Leckoho by mohlo překvapit, že muzikant má vedle svého akčního povolá-

ní vcelku klidného a odpočinkového koníčka. Janda se totiž rád rýpe v hlíně ve
svém skleníku. „Okurky se mi daří pravidelně. Těch mám každý rok vždycky
tolik, že nevím, co s nimi. Ale rajčata,
to jsou mrchy!“
Moderátorům se také zpěvák pochlubil se svým dosud nejvýraznějším,
ovšem poněkud neurčitým pěstitelským
úspěchem. „Jednou jsem vypěstoval nějaký meloun. Docela malý,“ rozesmál
Janda celé studio.
(vrm)

INZERCE

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Hana Zagorová:
Díky ,Málokdo ví’
jsem se poznala
s Drupim

Začátkem března roku 1977 vznikla
česká verze písničky Sambario, se
kterou v Itálii exceloval zpěvák Drupi. K italské melodii si český text napsala Hana Zagorová. „Byl to jeden
z mých více než devadesáti textů.
Vždy jsem se řídila pocity a intuicí,“
prozradila Zagorová na rádiu Český
Impuls AM 981. Jak dodává, většinou si nenechávala předem přeložit,
o čem se zpívá v originále. A prý se
jí to vždy vyplatilo. Díky písničce
Málokdo ví se Hana Zagorová seznámila právě i se svým idolem – zpěvákem Drupim. Rok nato spolu natočili
televizní dvojrecitál Zájezd. „Byla to
náročná práce, díky které se z nás stali přátelé,“ uzavřela.
Láska šla docela blízko,
snad okolo nás,
příště jí udělej místo
a neztrácej čas...
(Hudba: Enrico Riccardi,
text: Hana Zagorová)
Slova k písničce Chci zapomenout
málem vyvolala hádku mezi autorkou
textu Jiřinou Fikejzovou a hercem Milanem Lasicou. Podrobnosti v Hudebním kalendáři ve středu v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program
Ráááádia Impuls vysílá na středních
vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(ak)

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
TEĎ VYPLATÍ SE U VARI

JEDNOTKY POHONNÉ
PJXP200
PJXP200A

PJGCV160

spojka 80 mm

spojka 120 mm

spojka 80 mm

Obj. číslo: 4427

Obj. číslo: 4465

Obj. číslo: 4369

Cena s DPH:

Cena s DPH:

Cena s DPH:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

17 990 Kč 17 990 Kč 20 590 Kč
11 990 Kč 11 990 Kč 14 590 Kč

Pokud u autorizovaného prodejce VARI
odevzdáte svůj starý, i nefunkční, dvouči čtyřtaktní motor s řídítky (akceptujeme i pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO DOTACE slevu
6 000 Kč na nákup nové pohonné jednotky s odstředivou spojkou 80 mm VARI
PJXP200 nebo VARI PJGCV160 nebo
s odstředivou spojkou 120 mm VARI
PJXP200A (určena pro majitele systému
AGZAT nebo vlastníky podvozku bubnové sekačky VARI BDR-650A) včetně nových řídítek, příruby a spojky. Získáte tak
novou pohonnou jednotku s čtyřtaktním
motorem za skvělou cenu. Více informací
o akci na www.vari.cz.

TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtaktní motory lze
bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně lze vyměnit i jedno
ozubené soukolí pro správné naladění pracovních
rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316 je
nutné přestavět i převody pro provedení čtyřtakt
nebo využít akce „ŠROTOVNÉ“.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Karlovy Vary, Jana Slouková - MBN, Dolní Kamenná 1035/12, T 353 565 419, 608 444 133 • Klatovy, FRANČÍK, 5. Května 329, T 376 323 787 • Louny,
HSQ-CENTRUM, Zeměšská 2787, T 732 500 962 • Plzeň, AT SERVIS, Husova 73, T 377 221 789 • Rumburk, Jiří Šuma, Nová 168/15, T 606 850 100

Kompletnísortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna

www.vari.cz.
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Marie Kubíčková (53)

Pracuje jako pomocná
síla v kuchyni. Je vdova, měla čtyři syny,
ale jeden bohužel tragicky zahynul. Je babičkou šesti vnoučat a
všechno to jsou kluci.
Do pořadu ji přihlásila snacha, protože
svoji tchyni považuje za dobrou kuchařku. Pokud by vyhrála, peníze by použila
na zvelebení domečku, kde žije. Má
ráda pikantní masovou směs, nesnáší
mořské plody, moc nemusí sladká jídla.

Úterý: Kamila Jusková (27)

Je na mateřské dovolené, má tři děti. Bydlí v
Jihlavě. Kdyby zvítězila, peníze by investovala do svého bydlení.
Ráda si dá kuřecí
maso, smažený sýr a
rybí filé. Nesnáší kapra, mořské plody a
vnitřnosti. Těší se na nové lidi, nové zážitky a zkušenosti, které pozná a zažije.

Středa: René Šťastný (36)

Nyní pracuje na pozici
staplerfahrer v rakouské firmě zaměřené na
výrobu kyseliny citronové. Je ženatý a má
dvě dcery a syna. Bydlí ve dvoupodlažním
domě. Kdyby vyhrál, asi by vzal rodinu
na dovolenou. Rád připravuje domácí
uzené výrobky a vaří běžná jídla pro
své děti, často jsou to řízky. Nesnáší koprovou omáčku. Těší se na legraci,
nové pochoutky a dobrou zábavu.

Česká republika

Dvě smuteční růže pro
Aňu, prý za její rýpání
Prostíráme na Vysočině, kde se utká kvarteto „kuchařek“ s jediným mužem
ČR | Čtyři ženy versus jediný muž.
René se ale v pořadu Prostřeno! na televizi Prima nedá. Soutěžící z Vysočiny
budou opět bojovat o 60 tisíc korun i o
přízeň diváků, která jim může přinést
dalších 10 tisíc navíc. Ze stejné částky
se může těšit i jeden z hlasujících diváků. Sledujte Prostřeno! každý všední
den v 17.50 a hlasujte.
Jako první se v pondělí k plotně postaví důchodkyně Marie. Vyznavačka české klasiky hosty potěší výpečky s domácím bramborovým knedlíkem a zelím.
Při rozpustilé zábavě s kostkou cukru
spolkne snaživý René nit.
Je Kamila z Jihlavy tak ostýchavá,
nebo je prostě introvert? K příjemné atmosféře druhého večírku nepřispěje ani
její strohý, až prázdný příbytek. Na stole
chybí (stejně jako v pondělí) ubrus,
menu připadá hostům obyčejné a Kamila
je u vaření docela nervózní. Překvapí výstřední dezert ozdobený portrétem každého z účinkujících na jedlém papíře.
Sebejistý René si v kuchyni hodně
věří. A to některé soupeřky ve středu po-

Pátek: Ivana Míková (26)

Vyučila se chovatelkou koní, nyní je na
mateřské dovolené. Pečuje o hospodářství,
také má živnost a stříhá psy a dělá pedikérku. Je vdaná a s manželem jsou prý už od patnácti, dnes mají
dva syny ve věku tří a šesti let. Pokud vyhraje, pořídí nový plot ke svému rodinnému domu. Sama o sobě tvrdí, že je dobrosrdečná, ale výbušná. Chutná jí rajská
a koprová omáčka. Nemusí mořské plody a avokádo. Těší se na nové zkušenosti a chtěla by potkat nové přátele.

dráždí. S ženami se pustí do diskuze o
tom, jak správně připravit vývar.
Ukrajinka Ganna řečená Aňa bude ve
čtvrtek příjemnou hostitelkou. René má
však pocit, že Aňa moc mluví a kritizuje. Na večeři k ní dorazí se dvěma růžemi. Sudý počet květů i vázání připomíná smuteční kytici. Chce tím snad René
něco naznačit? Je to provokace, že květy vypadají spíš jako pohřební?
Ivana je chovatelka koní, k tomu ješ-

tě stříhá psy a dělá pedikérku. Hlavní
chod má originálně dochucený, což ocení i náročný René. Kachní stehýnko na
červeném víně přelité medem má
úspěch. Pod talířem hosté najdou čtyřlístek pro štěstí. Komu přinese výhru? Je
to docela vyrovnané. Zvítězí na Vysočině nejchutnější menu, nebo svou roli sehraje i taktika? Sledujte premiérové Prostřeno! každý všední den na Primě
v 17.50 a hlasujte.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z KRAJE VYSOČINA
Předkrm: Plněná čekanka s domácí
salátovou houskou

Čtvrtek: Ganna Terletska (30)

Pochází z Ukrajiny a
v České republice žije
deset let. Je na mateřské dovolené, s mužem mají dvě děti. Pokud vyhraje, peníze použije na opravu domečku, kde bydlí a koupí něco dětem. V současné době ji hodně baví modelace nehtů. Má ráda nové chutě a domácí jídlo,
miluje šašlik. Nikdy nevaří z polotovarů. Nesnáší tlusté maso, nesnědla by šneky, ústřice, červy a býčí žlázy.

Hostitelka Ivana (uprostřed) chystá jako zábavu pochodující mažoretky.

válíme tři prameny, ze kterých upleteme copánky. Dáme je na plech a necháme kynout dalších 20 minut, než se rozpálí trouba. Poté potřeme rozšlehaným
vejcem, posypeme kmínem a hrubou
solí. Pečeme asi 20 minut dozlatova.
Další předkrm: Tatarák z uzeného
lososa s opékaným toustem, salát

Ingredience: čekankové puky, 2 kelímky žervé, 1 lžíce vlašských ořechů, snítka petržele, 4 plátky kvalitní vepřové
šunky, 1 lžíce sherry. Domácí housky:
450 g hladké mouky, 21 g droždí, 50 g
celozrnné žitné mouky, 2 lžičky soli,
4 lžíce rozpuštěného sádla, 1 vejce na
potření, kmín, hrubozrnná sůl. Postup:
Čekankové puky rozebereme na jednotlivé listy, opláchneme studenou vodou
a osušíme utěrkou. Připravíme směs se
žervé, nasekanými ořechy, nasekanou
petrželí se sherry a najemno nakrájenou
šunkou. Touto směsí naplníme jednotlivé listy čekanky a ozdobíme petrželí.
Domácí housky: Ve vodě rozmícháme
droždí, přidáme zbytek surovin a uhněteme těsto, které necháme 25 minut kynout. Těsto rozdělíme na osm kusů, vypracujeme bulky a necháme odpočinout. Mezitím si připravíme plech,
dáme na něj pečicí papír a rozmícháme
vejce na potření. Z každé bulky poté vy-

Pro zjemnění můžeme do tataráku z uzeného lososa přidat zakysanou smetanu.
Ingredience: 5 balíčků uzeného lososa,
šťáva z půl limetky, 1 červená cibule, sekaný kopr, olivový olej, sůl, pepř. Zeleninový salát: 10 cherry rajčátek, hrst
polníčku, trochu balzamikového octa.
Postup: Lososové filety zbavíme kůže
a pokrájíme na malinké kousky. Rybu
opepříme, posypeme posekaným
koprem, osolíme, přidáme pokrájenou
cibuli, olivový olej, šťávu z limetky a
promícháme. Servírujeme se zeleninovým míchaným salátem a s opečeným
toustem.

Kachní stehýnko na červeném víně
přelité medem, domácí knedlík
Ingredience: 5 kachních stehen, 1/2 l
červeného vína, 5 lžic medu, tymián,
sůl. Houskový knedlík: 375 ml mléka,
2 vejce, 750 g hrubé mouky, 1,5 lžíce
cukru, 1,5 lžíce soli, 1,5 balíčku sušeného droždí, 4 hrsti nakrájených rohlíků.
Červené zelí: 1 hlávka červeného zelí,
5 lžic sádla, 4 větší cibule, kmín, sůl. Postup: Kachní stehna osolíme, dáme do
pekáče, přidáme tymián, podlijeme vínem a pečeme při 180 °C. Ke konci pečení kachní stehna přelijeme medem.
Houskový knedlík: Suroviny na knedlík vložíme do domácí pekárny a necháme vykynout. Poté vypracujeme válečky, které uvaříme na páře. Červené
zelí: Cibuli nakrájíme a osmahneme do
sklovita na sádle. Nakrájíme zelí, dáme
do hrnce, osolíme, okmínujeme a dusíme doměkka, ke konci přidáme cibuli,
jablka a švestky, dobře promícháme a
dochutíme.
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Střeží Masarykovu DNA

Muzeum v Hodoníně má ve sbírce oděvy, z nichž vědci odebrali cenné vzorky
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
ČR | Velkolepě oslavili minulou středu
v Hodoníně narozeniny svého nejslavnějšího rodáka Tomáše Garrigua Masaryka. Přestože jsou vědecké a politické
zásluhy prvního československého prezidenta nezpochybnitelné, dohady stále
vzbuzuje jeho původ. Jednu z největších
místních záhad by mohlo pomoci rozluštit místní muzeum. To totiž schraňuje oblečení z prezidentovy pozůstalosti, z něhož byla získána Masarykova DNA.
„Jsou to originální obleky, které jsme
dostali od člověka, jehož maminka se
přátelila s Alicí, Masarykovou dcerou.
Jde o různé součásti obleků, hlavně jezdecké kalhoty, vestičky, saka, zkrátka
jednoduché oděvy, které Masaryk nosil
nejraději,“ popisuje ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně Irena Chovančíková. Prezidentova DNA se na oblecích
i osm desetiletí po jeho smrti dochovala
jen díky tomu, že obleky nebyly prané.
„Naše konzervátorka k oblekům přistoupila velmi citlivě. Obleky pečlivě a hezky odprášila, ale neprala je. Tak, aby se

„

zachovalo co nejvíce původní informace,“ vysvětluje Chovančíková. Vlněné
oblečení tak zůstalo nepoškozené a hlavně na sobě neslo cennou genetickou informaci. Tu z ní před dvěma lety sebral

Konzervátorka
obleky pečlivě
odprášila, ale neprala je.
Aby zachovala co nejvíc
původní informace.
filmový dokumentarista David Vondráček. Nejčastěji je role Masarykova otce
připisována Nathanu Redlichovi, předkovi hodonínského průmyslníka a starosty Fritze Redlicha, či dokonce habsburskému císaři Františku Josefu I.
Hypotézy o původu Masaryka by
mohla navždy osvětlit právě analýza
DNA z hodonínského oděvu. Zatím
ovšem testy neumožnila prezidentova
pravnučka Charlotta Kotíková.
Oděvy, které hodonínské muzeum

INZERCE

ASSA ABLOY ES Production s.r.o., přední celosvětový
výrobce automatických dveřních systémů,
hledá pro pobočku v Plzni – Koterov (průmyslová
zóna Bručná) kandidáty (M/Ž) zejména na pozice:

OPERÁTOŘI VÝROBY,
ZÁMEČNÍCI, ElEkTRIkÁŘ
NEJEDNÁ SE O PÁSOVOU VÝROBU!
Nabízíme:
» atraktivní mzdové podmínky
» motivační osobní ohodnocení
» obědy a káva zdarma
» příspěvek na penzijní připojištění
» práce ve stabilní společnosti
» možnost rozvoje a kariérního růstu
» dvousměnný provoz

Životopisy a dotazy zasílejte na
Ivana.Hallerova@assaabloy.com
tel.: 777 422 534

uchovává, lidé ještě nikdy pohromadě
neviděli. Občas jsou součástí výstav
s Masarykovou tematikou, jako komplex ale ještě vystaveny nebyly.
„Využíváme je spíše ke studijním účelům. Lidé se často mylně domnívají, že
sbírkotvorná činnost se dělá jen kvůli vystavování. Ale není to pravda. Sbírky
jsou hlavně dokladem nějakých událostí, autentických příběhů,“ vysvětluje šéfka muzea – jednoho z mála v zemi, jež
se mohou pyšnit částí Masarykova šatníku ve sbírkách. Takové oděvy už spravuje jen Národní muzeum a muzeum v Lánech. V Hodoníně se jim proto věnuje
náležitá péče. „Uchováváme je proti přirozenému zániku. Je důležité je mít uložené v prostorech se stálou vlhkostí a
teplotou, protože klimatické výkyvy mohou předmětům uškodit nejvíce. Musíme je chránit i před prachem, který speciálně textil hodně ničí. A samozřejmě
před různými biologickými škůdci. Ať
už je to hmyz, hlodavci nebo plísně,“ vysvětluje Chovančíková. Přísná pravidla
platí i pro lidi, kteří s oděvy zachází například při instalaci na výstavách.

Tomáš G. Masaryk nebyl v oblečení vybíravý. Nejraději nosil jezdecké oděvy. Ty vlastní i Masarykovo
muzeum Hodonín.
FOTO | ARCHIV
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Stroj na verše?
Ten nechceme
Poesiomat nebude, živá
kultura je lepší, rozhodli
tepličtí zastupitelé.
PAVEL PŘIBYL
ČR | Jen si to představte: Je krásný jarní
den, vezmete svou drahou polovičku na
vycházku, držíte ji za ruku, zdálky
vám na cestu prozpěvují ptáci. K dokonalé romantice chybí už snad jen zamilovaná básnička, jenže vy si zrovna na žádnou ne a ne vzpomenout. I pro tyto případy mohl v Teplicích vzniknout takzvaný
Poesiomat, stroj na recitování veršů. Pořízení speciálního přístroje, který lidem
umožňuje poslech básní na veřejném
prostranství, se ale nekoná, zastupitelé
návrh odmítli. Náklady na speciální jukebox, který místo písní přehrává básně
a svým vzhledem připomíná periskop
ponorky, se pohybují do 100 tisíc korun.

„Koalice měla výhrady, že nejsou vyřešená autorská práva, ale náš plán byl, že
by Poesiomat minimálně v prvních letech využíval lokální, studentskou tvorbu,“ sdělil Jiří Řehák z Volby pro Teplice, která s návrhem přišla. „Pokud by
opozice přišla s programem pro živé
přednášení básní, tak bychom ji podpořili spíše než Poesiomat,“ vysvětlil náměstek primátora Hynek Hanza (ODS).
Poesiomat je speciální automat,
který recituje verše. Světlo světa
poprvé spatřil v roce 2015 na
pražském náměstí Míru. Vymyslel
ho kavárník a kulturní aktivista
Ondřej Kobza, který se proslavil
i projekty veřejně přístupných
pian či šachových stolků. Dnes
Poesiomat stojí například v Kyjevě,
Moskvě, New Yorku, Londýně
i v několika městech ČR.

Stroj na recitování básní Poesiomat stojí například na Václavském náměstí
v Olomouci. V Teplicích prozatím nebude.
FOTO | TOMÁŠ FRAIT
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Carrier Refrigeration Operation
Czech Republic, s.r.o.,
výrobce chladicích a mrazicích zařízení,
klimatizací, přijme pro závod v Mýtě u Rokycan

o
o
o

Operátory do výroby
Svářeče
Elektrikáře

Nabízíme:
o Nástupní mzda od 22 000 Kč
o Bonus 3 000 Kč po odpracování jednoho roku ve společnosti
o Bonus 20 000 Kč za doporučení nového zaměstnance
(pouze pro kmenové zaměstnance)
o Podniková autobusová doprava
o Příplatky za práci v sobotu / neděli, noční směny, svátek,
přesčas – nad rámec zákona
o Příspěvek na dovolenou / volný čas – 10 000 Kč / rok
o Příspěvek na životní pojištění – 8 000 Kč / rok
o Příspěvek na stravování
o Mzda na osobním účtu vždy 13. den v měsíci
o 5 týdnů dovolené (týden dovolené navíc)
o Bezpečné a příjemné pracovní prostředí - nejsme pásová výroba

Bližší informace poskytne
Lenka Jobová
Mobil: 723 035 977, Tel.: 311 650 245
Lenka.Jobova@carrier-ref.cz

Prodej uhlí,
briket,
palivového dřeva,
štěrků, písků
nabízíme mostecké i ledvické uhlí
Provozní doba: Út-Pá 9.00-17.00, So 9.00-12.00
Nádražní ulice (uhelné sklady), Stříbro
Objednávky na tel. 734 457 639

www.palivastribro.cz

www.SPOLECNA-REKLAMA.cz
Výuková, zkušební a inspekční organizace v oblasti svařování
přijme do svého týmu kolegu na pozici:

Instruktor svařování
Náplň práce:
Řízení a koordinace praktické
a teoretické výuky základních a úředních
kurzů svařování dle platných norem
Požadujeme:
• SŠ vzdělání technického směru,
příp. výuční list
• Kvaliﬁkace IWS, příp. IWP – výhodou,
není podmínkou!
• Znalost metod svařování 111, 135,
311, 141
• Prokazatelnou zkušenost v oboru
min. 5 let
• Řidičský průkaz – skupina B

Nabízíme:
• Zajímavou a různorodou práci; pravidelnou
pracovní dobu, volné víkendy
• Firemní beneﬁty – stravenky, 5 týdnů
dovolené, mobilní telefon
• Profesní růst v oblasti svařování
• Nástupní plat 30.000,- Kč
Místo pracoviště:

ŠKOLA WELDING s. r. o.,
E. Beneše 584/27, Plzeň

Životopisy zasílejte na e-mail:

sekretariat@skola-welding.cz

OLYMPIAPLZEN.CZ
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Česká republika

Zámolová zářila
vedle Arnieho
Její kariéra stoupá
i s rostoucím věkem
k nebeským výšinám.
Česká kulturistka se
dokáže prosazovat ve
světové konkurenci.
PETR PROCHÁZKA
COLUMBUS | Také společná fotografie s Arnoldem Schwarzeneggerem
bude Margitě Zámolové připomínat obrovský úspěch, kterého před týdnem dosáhla v americkém Columbusu.
Kulturistka z Jesenice u Prahy vybojovala na proslulém Arnold Sports Festivalu v disciplíně physique skvělou třetí
příčku. Zároveň tím získala i důležité
body v boji o postup na podzimní Olympia Women’s Physique Showdown.
„Jde o historický úspěch. Žádná záINZERCE

vodnice z Čech ani ze Slovenska ještě
nikdy na tak vysokou příčku v téhle těžké soutěži nedosáhla,“ vzkázal z USA
František Zámola, který svou ženu na
akci doprovázel a zároveň se jako lékař
v zámoří zúčastnil prvního ročníku lékařské konference s názvem Regenerativní medicína a sportovec. „Díky tomuto úspěchu teď Margita vede i světový
žebříček,“ radoval se Zámola z parádního výsledku manželky.
Physique žen je kategorie pro závodnice, které dávají ve srovnání s kulturistikou přednost méně svalnaté, přesto
sportovní a estetické postavě. Zápolení
v rámci letošního Arnold Sports Festivalu bylo mimořádně zajímavé, protože se
ve startovní listině objevilo více než
dvacet jmen ze světové špičky.
Zámolová se hned v semifinále na pódiu ukázala po boku absolutní elity.
K výbornému výsledku nakročila vedle
Shanique Grant, Natalie Abraham
Coelho a Kiry Neuman.

Margita Zámolová na soutěži v Columbusu ve společnosti slavného Arnolda Schwarzeneggera, jehož jméno akce nese.
FOTO | ARCHIV ZÁVODNICE
„Grant a Coelho později bojovaly
o konečný triumf, což se shodovalo i
s předsoutěžními očekáváními,“ prozradil František Zámola.
Startem na závodech v Columbusu
pro českou profesionálku jarní část sezony zdaleka nekončí.
Už o víkendu pokračovala na britském Royal London Pro. „I proto je nutné zůstat v plné přípravě a Margita ještě
v Columbusu zamířila do posilovny na
trénink zad a břišních svalů,“ popsal Zámola pozávodní program. Margita Zámolová je rodačka ze slovenského Ko-

márna a první kulturistické závody absolvovala už v roce 1992. Nyní je jí těžko uvěřitelných 46 let, narozeniny měla
jen den po soutěži v Columbusu, takže
si nadělila nádherný dárek. „Měla jsem
šestnáctiletou pauzu. Kulturistiku jsem
vyměnila za bodyfitness, bavilo mě to a
cítila jsem se mnohem lépe než dřív.
Usilovala jsem o profi kartu, ale pořád
mi to unikalo. Na doporučení mnoha rozhodčích a trenérů jsem opět změnila kategorii na physique a výsledky se rychle
dostavily,“ popsala stručně kariéru Margita Zámolová.

PŘIJMEME MUŽE
I ŽENY DO VÝROBNÍCH
PODNIKŮ
OPERÁTOR VÝROBY
SVÁŘEČ
ŘIDIČ VZV, SKLADNÍK

MZDA: AŽ 185,-/HOD.
ČISTÉHO

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ
TÝDENNÍ ZÁLOHY

800
128 128
VOLEJTE ZDARMA
KALIKOVA 1, PLZEŇ

WWW.DEPO2015.CZ/BLIKBLIK

FESTIVAL SVĚTLA
A UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM
PROSTORU 2018

BLIK
16/3

DEPO2015
SLOVANY
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

BLIK
17/3

16 INSTALACÍ
DÍLNA PRO DĚTI
15/3
BENEFIČNÍ BĚH PRO SVĚTLUŠKU
PŘIDEJTE SE A POMÁHEJTE S NÁMI!

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI
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www.5plus2.cz

Francouzský sochař Aristide Maillol: Vlažní lidé nikdy...

Tajenka: ... nedojdou k cíli.
INZERCE

www.Byznys-PORADENSTVI-Marketing.cz
DYSLEKTIK NEZNAMENÁ HLUPÁK
Mgr. Iva Nováková,
Časopis „Zdraví a krása“
Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory
krásným větám, které čtete ve studijním
plánu svého dítěte, realita je taková, že
jeho handicap ve škole skoro nikoho
nezajímá. Dyslektik, dysgrafik, či majitel jiné podobné poruchy? Pro některé
učitele prostě hlupák, který pomalu čte
a ještě pomaleji chápe.
Je to začarovaný kruh. Vaše dítě
se doma učí dlouhé hodiny, ovšem
výsledky ve škole tomu rozhodně
neodpovídají. Jakoby vůbec nechápalo, co čte, natož, aby dokázalo text
někomu přetlumočit. Nakonec vám
nezbude nic jiného, než denně nastudovat několik předmětů a znovu
je dítěti odvykládat. Což o to, pokud
trénujete na pozici učitele v základní
škole, není to na škodu. Jsou-li vaše
ambice přece jen trochu jiné, zřejmě
vás několikahodinová denní ztráta
zrovna nadšením nenaplňuje...

377 222 250, 739 355 203
Studijní centrum BASIC
Veleslavínova 12, Plzeň

Zázrak? Asi jo...
„Co jsem ve škole nepochopil za pět
hodin, i když jsem popsal 15 stránek,
pochopil jsem v Basicu za deset minut.
(Popsal jsem dva řádky).“
student, 14 let

„Míša je těžký dyslektik, dysgrafik,
dyskalkulik s diagnózou LMD. Těžko
se soustřeďuje, trpí poruchou chování
a učení. Vyzkoušeli jsme všechny možné prostředky - terapie, domácí učitele
atd. - bohužel s chabým výsledkem.
A najednou se stal zázrak; objevili jsme
BASIC a učitelku, která má výjimečné
schopnosti. Během letního intenzivního
kurzu se Míša zlepšil zázračně: plynule
si čte, ve psaní používá diakritiku, kterou dříve úplně opomíjel. Největší radost mi udělal, když cca po dvoutýdenní
terapii jsem ho našla doma s knížkou
v ruce, kterou neodložil přes hodinu
a přelouskal prvních 30 stran. Teď
vidím syna spokojeného, šťastného.
Děkujeme!!!“
paní N.
Desítky stránek popsaných podobnými vzkazy jsem četla jako
ve snách. Že by opravdu existovala
alternativa denního únavného doučování? Zní to skoro jako zázrak.
Rozhodně po těch letech, co doma
bojujeme s poruchou učení.
Usměvavá lektorka mi vysvětluje, že
Studijní centrum Basic, o.p.s. (www.
basic.cz) pomáhá dětem a studentům

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA
„Jak na učení
bez mučení”
PLZEň
19. 4. 2018 v 16:30
TEL.: 739 355 203
www.bASIC.CZ
jakéhokoliv věku zvládat problémy se
čtením, psaním či pravopisem pomocí
specializovaného individuálního doučování. Na základě dosavadních výsledků se zdá, že i tyto děti máji šanci
zařadit se mezi úspěšné studenty a zajistit si tak uplatnění v životě.
No, nebudu přehnaný optimista,
který věří, že si tento program najde
v dohledné době cestu do našich základních škol. Ale díky bohu, my si
můžeme najít cestu k němu.
Iva Nováková

Plzeňský kraj
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Hrdina byl z Dobřan
Norbert Ormai.

Přiblíží historii
hudby i malířství
PLZEŇ | Nový cyklus přednášek odstartuje dvacátého března. Týkat se budou
moderní hudby a výtvarného umění. Pořádá jej Jazz bez hranic ve spolupráci se
Západočeskou galerií v Plzni. Na první
ze série akcí, která se uskuteční v galerii
v Pražské 13, zájemce seznámí s paralelami mezi oběma druhy umění Zdeněk
Raboch a Daniel Brozman. Návštěvníci
se dozvědí, jak vypadal pravěk jazzu,
jak probíhaly střet a prolínání hudby černého kontinentu a evropské muziky v
Novém světe i jak vznikaly nové hudební žánry nebo zábavní podniky. Co se
týče malby a fotografie, bude se hovořit
o Paříži a New Orleansu z pohledu
věhlasných malířů Eduarda Maneta a
Edgara Degase a fotografa Ernesta J.
Bellocqua. Další přednášky jsou na programu 17. dubna a 15. května. Pokračovat by pak měly i ve druhé polovině
roku.
(lad)

FOTO | WIKIPEDIE

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Rychlý a dramatický spád nabraly
události v roce 1840. Tehdy jej zástupci
mocnářství obvinili z toho, že se setkává s polskými vlastenci z Haliče. Byl zatčen a sedm let strávil ve vazbě. Poté
byl odsouzen na dalších čtrnáct let v
pevnostním žaláři. Trest si měl odsedět
v Mukačevu. Po vítězství revoluce
1848 dostal na žádost maďarské vlády
amnestii. V červenci vstoupil do dobrovolného střeleckého oddílu knížete
Mieczyslawa Woronieckého a zúčastnil
se bojů v Dolních Uhrách. Zde se vyznamenal a o tři měsíce později se stal kapitánem 38. praporu zeměbrany. Někdy v

Na vzpomínkové akci bylo možné ochutnat i maďarský guláš.
té době si změnil příjmení na Ormai.
Vůdce maďarské revoluce Lajos Kossuth jej pověřil organizací střeleckého pluku zeměbrany. Tady to dotáhl až na podplukovníka a na jaře roku 1849 až na ve-

FOTO | L. VAINDL

litele prvního střeleckého pluku. Už
jako plukovník a vrchní inspektor střeleckých pluků se účastnil bojů u Aradu.
Po kapitulaci předstoupil před vojenský
soud a 22. srpna byl popraven.

INZERCE

PŘIPRAVTE SE NA VELIKONOCE VČAS!

Velikonoční

dílny

25. 3.
14–18 hodin

• PLETENÍ POMLÁZEK
• ZDOBENÍ PERNÍČKŮ A VAJÍČEK
• ZAJÍC ZE SLÁMY
• VÝROBA KVĚTIN A ZVÍŘÁTEK Z PAPÍRU

www.oc-plzen.cz
Rokycanská 1424/128, Plzeň
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Plzeňsko, Rokycansko a Tachovsko

Nadšenci přejížděli přes louži

Oblíbenou akci, která se každoročně koná na šumavském Špičáku, si nenechalo ujít kolem dvou tisíc lidí
VALENTÝNA BÍLÁ
ŠPIČÁK | Kolem dvou tisíc diváků fandilo v sobotu na šumavském Špičáku odvážlivcům, kteří se pokoušeli na lyžích, snowboardech či speciálech přejet suchou nohou bazén naplněný vodou z horského potoka.
Čtrnáctý ročník Jízdy přes louži přilákal
na start 71 recesistů. „Přejíždějí zhruba 20
metrů dlouhý a 1,3 metru hluboký bazén.
Závod má jedno neměnné pravidlo: kdo se
při přejezdu nevykoupe, vítězí a stává se
králem zimní sezony,“ vysvětlil za organizátory Karel Samec a dodal, že nájezd se
po každém kole zkracuje.
Suchý nakonec neodešel nikdo. „I vítězové se nejspíš z radosti vrhli do louže, jejíž voda mohla mít kolem čtyř stupňů,“
uvedl Jan Kasík z pořádajícího Ski&Bike
Špičák. Sjezdovky na Špičáku by měly být
v provozu až do Velikonočního pondělí 2.
dubna. „V sobotu byla návštěvnost 1500
lidí, v neděli o dvě stě méně. Sníh sice taje,
ale je ho pořád dostatek,“ konstatoval Karel Samec. Areál pořádá i další akce, ať už
co se týče lyžování nebo cyklistiky.

Každý rok se najdou desítky odvážlivců, kteří se snaží přejet přes špičáckou louži. Pomáhají jim v tom lyže, snowboardy i různé netradiční prostředky.
FOTO | TEREZA MACHOVÁ, S&B ŠPIČÁK
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navíc
+ ještě a Last-Minute!
SLEVA n
Kč!
9 000
ušetříte

DUBAJ 6990
OKRUŽNÍ CESTA
7 dní
od

15 990 Kč

navíc letenka a transfer

…Spolu
poznáme svet!
Kč

Včetně snídaní ve 4* a 5* hotelech!
Možnost odletu z Prahy nebo Vídně!

Termíny zájezdu
2018
12.04.- 18.04.18
26.04.- 02.05.18
10.05.- 16.05.18

2

výlety
V CENĚ!

DUBAJ • RAS AL KHAIMAH • ABU DHABI • SHARJAH • AJMAN
1.den: Let do Dubaje
(Při objednaném balíčku transportů) Transfer
do Vašeho 4* hotelu Somewhere. Zde budete
ubytování následující 4 noci.
www.somewhere-hotels.com/barsha-heights
2. den: Návštěva Dubaje – „Pouštní safari“
Snídaně. Následuje prohlídka Dubaje (Dubai
Marina, palmový ostrov „Palm Jumeirah“,
Dubai Mall), návrat k hotelu. V pozdních odpoledních hodinách máte možnost se zúčastnit
výletu „Pouštní safari“.
3. den: Volný čas nebo výlet do Abu Dhabi
Snídaně. Po snídani máte možnost se zúčastnit výletu do Abu Dhabi. Pojedeme z Dubaje
k přístavu Jebel Ali a obrovskému letišti „Dubai
World Central“. Po zhruba 2 hodinové jízdě
pouštní cestou dorazíme do Abu Dhabi. Pokračujeme k majestátní mešitě Grand, navštíme
také srdce města. Máte ještě prostor zastavit
se na trhu, nebo se projít po Abu Dhabi Marina
Mall. Návrat do hotelu.

místo

^

!
★
★★★★í sleva 6000 Kč
c
ě
d
č
á
K
Zav
3000

4. den: Prohlídka Dubaje
Snídaně. Cesta podél Dubai Creek s krásným
výhledem na řeku. Navštívíme klenotnictví, kde
můžete vidět bohatý výběr luxusního zboží.
Návrat do hotelu. Večer máte možnost se zůčastnit plavby Dhow Cruise.
5. den: Sharjah – Ajman okruh – Ras al Khaimah
Snídaně. Pokračuje do Sharjah. Zde se nachází nespočet obchodů. Následuje cesta do
Ajmannu, známého díky renovovanému paláci
„Ajman Fort“. Poté navštívíme Markazi Souk,
následuje cesta do Ras al Khaimah, kde se
ubytujete ve Vašem 5* hotelu Hilton Al Hambra Beach.
www.alhamrabeachandgolfresort.hilton.com
6. den: Volný čas
Snídaně. Vychutnejte si luxus hotelu.
7. den: Návrat domů
(Při objednaném balíčku transportů) Po snídani následuje transfer na letiště a návrat domů.

Běžná cena
za osobu
19 990 Kč
17 990 Kč
15 990 Kč

SUPER LAST
MINUTE CENA!
10 990 Kč
8 990 Kč
6 990 Kč

Vzrušuje Vás cestování ?
Naše ceny jsou sexy !

ZÁŽITKOVÝ OKRUŽNÍ ZÁJEZD!

ŘECKO OSTROV KRÉTA

8 dní

od

Kč

navíc letenka a transfer
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

4★ hotely • snídaně • 3 výlety v ceně!
PATTAYA - KOUPÁNÍ I ZÁBAVA!

9 dní

Cena zájezdu zahrnuje:
❚ 6x ubytování ve 4 a 5* hotelech ve
dvoulůžkovém pokoji. Ubytování v hotelu
dle programu či ve srovnatelné kvalitě.
❚ 6x snídaně - formou bufetu
❚ Doprava v programu okružní cesty
v komfortním klimatizovaném autobusu
❚ Česky mluvící NIKAL průvodce
CK je pojištěna proti úpadku podle zákona
o cestovním ruchu.

4★ hotely • snídaně!

KYPR

od

2 výlety V CENĚ!
• City Tour v Dubaji!
• Výlet do Sharjah & Ajman!

OKRUŽNÍ CESTA!

8 dní

Váš balíček transportů:
od 10 490 Kč
• Let z Prahy nebo Vídně do Dubaje a zpět
• Transfer letiště ➞ hotel ➞ letiště
• ZDARMA – možnost parkování na letišti
(1 parkovací místo pro Smlouvu o zájezdu na vyžádání od klienta)

místo 11990 Kč

5990,-

THAJSKO

od

místo 11990 Kč

5990,Kč

navíc letenka a transfer
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

ZÁŽITKOVÝ OKRUŽNÍ ZÁJEZD!

8 dní

místo 8990 Kč

2990,Kč

navíc letenka a transfer
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

4★ hotely • snídaně • 4 výlety v ceně!

místo 11990 Kč

MAROKO 5990,Kč

od

navíc letenka a transfer
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

4★ hotely • snídaně • 5 výletů v ceně!
KULTURNĚ POZNÁVACÍ CESTA!

15 dní

místo 47990 Kč

KANADA & USA 41990,Kč

od

navíc letenka a transfer
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

Vybrané hotely • snídaně • okružní program…
Další zájezdy a podrobnější informace naleznete zde:
5* luxusní hotel Hilton Al Hamra Beach

www.nikal-zajezdy.cz

nebo nám zavolejte – rádi Vám poradíme!

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz

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

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 18 5PL 034

