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Budějovický Majáles slaví 15 let
Od neděle do pátku
obsadí krajské město
15. ročník Budějovického
Majálesu. Nabídne
spoustu koncertů,
divadel a dalších akcí.
PETR KUBÁT
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Přes 150 bodů
v programu na dvanácti místech v centru Českých Budějovic. Festival Budějovický Majáles letos slaví patnáct let
existence a tradičně sází na neokoukaná
jména hudební i divadelní scény. Program oživí celé krajské město a nabídne
zábavu pro všechny věkové kategorie.
Zahájení je v neděli na náměstí Pře-

Jedním z vrcholů Budějovického Majálesu je páteční průvod městem. Každý
rok se ho účastní okolo čtyř tisíc studentů.
FOTO | Marek Podhora, MAFRA
mysla Otakara II. Organizátoři tam v 19
hodin odhalí dřevěnou stavbu, která
vznikla na míru festivalu ve spolupráci
s budějovickým CNC studiem.
V pondělí je na programu Graffiti
session na hlavním náměstí a na Sokol-

ském ostrově, kde mohou fanoušci zůstat do pozdních večerních hodin a užít
si večer v Majálesové kavárně s kapelou FVTVRE. V pondělí je na programu také první divadelní inscenace.
„S představením, vytvořeným na míru

Budějovickému Majálesu, přijede ruská
tanečnice, choreografka, lightdesignérka a kostymérka Evgenia Chetvertková,“ líčí Karolína Krupauerová z organizačního týmu majálesu.
Úterní odpoledne bude na Sokolském
ostrově tradičně patřit rodinám s dětmi.
„Děti si vyzkouší netradiční sporty, vyřádí se na dětském hradě nebo se naučí
základy první pomoci, zatímco rodiče
mohou relaxovat v naší Majálesové kavárně. Filmová dramaturgie je pro změnu uvede do dosud nezmapovaných vod
českého undergroundu, tekna. U vody
zůstane i v průběhu večera se svou letošní novinkou - loďokinem. Jedná se o nevšední pojetí kina, neboť diváci budou
usazeni v loďkách na řece, ze kterých
budou mít výhled na film Loving Vincent,“ popisuje Krupauerová.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2
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Zpívali na moři a vyhráli cenu
Mimořádné ocenění
získal českobudějovický
pěvecký sbor v čele s
Jitkou Šimkovou, která
vyhrála cenu za
Nejlepšího učitele.
MARKÉTA MACHAČOVÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Nejdřív
Moskva, potom úspěch rovnou ze Švédska, Finska a Estonska. Dvanáctá koncertní sezona se českobudějovickému
pěveckému sboru Carmína vydařila.
Tentokrát zpěváci zvítězili na lodi plavící se z Petrohradu přes Estonsko, Švédsko a Finsko. Získali cenu Grand Prix
na mezinárodním festivalu Guiding
Star v kategorii Akademický vokál, titul Laureát, zlaté medaile i křišťálový
pohár.
„Carmína se na soutěž připravuje
téměř celoročně. Je důležité, aby děti
měly pravidelnou hlasovou průpravu,
stejně tak kvalitně zažitý soutěžní program, který budějovické veřejnosti v
průběhu roku prezentujeme,“ uvedla
sbormistryně Jitka Šimková, která se
může pochlubit ještě cenou za Nejlepšího učitele.
V historii Carmíny je to druhé Grand
Prix. První získala v roce 2014 na mezinárodní soutěži v Itálii. Tato ocenění patří mezi ta nejvyšší, kterých sbor za svého působení dosáhl. „Klíčem k úspěchu
je pravidelná příprava všech členů, snaha o kolektivní úspěch, nadšení, energii
a určitě i kousek sborového štěstí. V danou chvíli je nutné předvést pěvecký
um, úsměv a výbornou prezentaci,“ poznamenala Šimková.
Členové sboru zazpívali skladby
nejen v češtině, ale také v latině, hebrejštině a finštině. „Program jsme pečlivě
nacvičovali před publikem v našem rod-

„

Ze soutěže, která se konala při plavbě lodí po Severním a Baltském moři, si budějovický soubor Carmína přivezl nejvyšší cenu, Grand prix.
FOTO | ARCHIV CARMINY

Carmína se na
soutěž
připravuje celoročně. Je
důležité, aby děti měly
pravidelnou hlasovou
průpravu i kvalitně
zažitý soutěžní program.

ném městě na pódiích kulturního domu
Metropol a v Koncertní síni Otakara Jeremiáše. Když jsme z pódia odcházeli, z
reakce publika se zdálo, že můžeme
uspět i v mezinárodních vodách,“ směje
se Šimková.
Pěvci porazili sbory a vokální tělesa
převážně z Ruska. Na lodi vystoupilo

celkem čtrnáct vokálních kolektivů, z
nichž některé soutěžily i v šesti kategoriích. Českobudějovičtí se plavili po
moři poprvé a užili si to.
„Plavba si nás získala. Byli jsme ohromeni tím, jak byla loď Princess Anastasia obrovská. Vejde se na ni 2 500 lidí
a má celkem osm pater,“ vypráví sbormistryně. Soubor s několika desítkami
členů se plavil mezi čtyřmi zeměmi a
městy pět dní. Z ruského Petrohradu do
estonského Talinnu, odtud do švédského Stockholmu, pak do Helsinek ve Finsku a zpátky do Petrohradu. „Máme velké štěstí, že v roce 2009 jsem potkala
úžasného klavíristu Sergeje Perepeliatnyka, který na soutěžích většinou získává zvláštní ceny a je naší velkou oporou. To se určitě na našem úspěchu také
podílelo,“ dodává Šimková. Odborná
umělecká porota soutěže byla sedmičlen-

ná. Zasedl v ní například profesor hudby
z Maroka, choreografka a režisérka divadla Music Hall v Rusku či sólisté Petrohradského divadla.
Už teď se Carmína připravuje na další
soutěže a koncerty. „V novém školním
roce jsme dostali pozvání na sborové
soutěže do Benátek, Paříže a Tokia. Zatím se rozhodujeme, kam pojedeme,“
uvažuje Šimková. V současné době se
se svými zpěváky připravuje na slavnostní koncert v divadelním sále Metropolu,
který se uskuteční 1. června. Vystoupit
mají všechna oddělení Carmíny, tedy
250 zpívajících dětí a studentů. „Ve společenském sále v ten samý den sbor
uspořádá již potřetí společenské setkání
s příznivci sboru, kde se chystá překvapení, ale i dramatizace hudební pohádky, v níž všichni členové vystoupí dohromady,“ prozradila sbormistryně.

Budějovický majáles slaví 15 let
Dokončení ze str. 1.

Středa bude patřit na Sokolském ostrově celoměstskému Pikniku. Zájemci si
tam mohou zacvičit jógu nebo tam jen
piknikovat s přáteli. Večer je pak na programu autokino na náplavce u Vltavy.
Diváci se tam tentokrát pobaví u filmu
Kouř. Na Piaristickém náměstí vypukne skateboardová akce.

„Z Brna dorazí do Majálesové kavárny Ghost Of You a pokračovat se bude
až do ranních hodin v klubu Velbloud,
kde vystoupí Bratři a Killienkrankie,“
zve Krupauerová.
Ve Velbloudu zůstane program i ve
čtvrtek, kdy zahrají kapely Sýček a Červen. Předposlední den festivalu je na
programu také debata o kulturních prostorech v Budějovicích.

V pátek po poledni vyrazí z parku Háječek tradiční studentský průvod, ve kterém jde okolo čtyř tisíc lidí. Sokolský
ostrov obsadí open air festival, na kterém vystoupí skupiny Too Many T’s,
WWW + Fajt, Živé Kvety nebo budějovická formace Vees.
Během týdne se mohou zájemci také
těšit například na majálesovou MHD
linku. Každý den budou ve vozech li-

dem zpříjemňovat cestu koncerty kapel.
Mladí básníci, muzikanti i divadelníci
budou po celý týden oživovat ulice po
celém centru.
První majáles se v Budějovicích odehrál v roce 2014. Za patnáct let se vyprofiloval v nekomerční akci, která nabízí
zajímavé a netradiční body programu.
Na přípravách se po celý rok podílejí samotní studenti.
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Projekt Nezastavitelní
pomáhá
handicapovaným
sportovcům. Jedním
z nich je i Ondřej Tupý
z Žáru u Trhových Svinů.
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Chceme být dobrá parta
Projekt Nezastavitelní a Birell brány

JAKUB BARTOŠ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Stálo ho to
spoustu času i úsilí. Nakonec se ale podařilo a díky Ondřeji Tupému vznikl na
jihu Čech první ragbyový tým vozíčkářů. Tvoří ho hráči z různých koutů regionu i Rakouska. Fighters se scházejí jednou týdně v budějovické Kubatovce.
„Halu máme napůl s florbalisty. Vozíky máme půjčené a dva jsme koupili použité. Teď jsme tři a čtvrtý z nás se zrovna léčí. Další je z Rakouska a přijíždí
dvakrát do měsíce,“ popisuje 21letý Ondřej Tupý.
Tréninky na těžkých vozících odkoukávají od zkušených sportovců. „Koukali jsme na to, jak trénuje polská reprezentace a další týmy. Sledujeme videa ze sociálních sítí a učíme se,“ popisuje Tupý.
Součástí každého tréninku je tak rozcvička nebo cvičení různých technických dovedností. Hráči Fighters pocházejí ze Sezimova Ústí, Tábora, Dubného nebo Trhových Svinů, odkud je právě Ondřej
INZERCE

Ondřej Tupý studuje na Jihočeské
univerzitě.
FOTO | MAFRA

Startuje 5. ročník Nezastavitelných –
projektu, který letos rozdělí minimálně milion
korun mezi 22 lidí se zdravotním postižením.
Ti se prostřednictvím sportu chtějí vrátit zpět
k aktivnímu stylu života. Jedním z nich je
také Ondřej Tupý z Žáru u Trhových Svinů,
který už rok po úrazu zakládal v Českých
Budějovicích kvadruragby tým. Ondřej si z
projektu přeje získat sportovní vozík na
ragby. Smyslem projektu Nezastavitelní je
motivovat zdravé lidi k tomu, aby sportovali,
a tím pomohli handicapovaným. Za každého,

kdo projde, proběhne či projede speciální
bránou, totiž Birell věnuje prostředky na
nákup sportovního vybavení pro
handicapované. Ondřeji Tupému můžete
pomoci v sousedním regionu 14. – 15.
července na Birell bráně u visuté lanovky na
Vranovské přehradě. Během léta budou
brány na pomoc Nezastavitelným
rozmístěné postupně na šesti místech Česka.
Kromě Pusteven a Vranovské přehrady také
v Českém Švýcarsku, na Sněžce, Ještědu a v
Adršpachu.

Tupý. I kvůli dojíždění zatím neplánují
hrát českou ligu. „Týmy jsou rozprostřené po celé republice. Zároveň je to hodně finančně náročné. Také to chce chodit na tréninky minimálně v šesti,“ vysvětluje student oboru dopravní a manipulační technika na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích.
Kromě spoluhráče z Rakouska, který
se ragby na vozíku věnuje několik let,
jsou všichni ostatní nováčky. „Taky proto se zatím nechceme pouštět do ligy.

Vysoko bychom prohrávali a mohlo by
nám to hru znechutit,“ směje se Tupý.
Pro 21letého vozíčkáře je ragby na vozíku posilovnou. Sport zároveň vnímá
jako důležitý faktor pro začlenění handicapovaných zpátky do života. „Zlepšuje
to tlak nebo tep. Zároveň mě baví, že je
to kontaktní sport, takže obnáší spoustu
narážení a házení s míčem. Vozík je obrněný, sedíme v něm níž, kola jsou více
vykloněná do áčka,“ popisuje specifika
sportu. Ondřej je kvadruplegik, což zna-

mená, že má nějakým způsobem ochrnuté všechny končetiny. I proto měl při hledání sportu omezený výběr. V rozhodování mu pomohlo, že se před úrazem věnoval fotbalu. „Ragby je pro mě s tímhle
postižením jediný možný kolektivní
sport. Nebaví mě někde sám trénovat,
na to nejsem. Navíc ragby je životní
styl. Když jste ragbista, jste někdo,“
usmívá se. Teď si přeje, aby se na trénink scházelo co nejvíce hráčů a vznikla
tak dobrá parta.
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Doufám,
že Sherlock
Holmes není
prokletý
Nový muzikál o slavném detektivovi
Sherlocku Holmesovi bude pro
Ondřeje G. Brzobohatého náročnou
zkouškou. „Nějaké zkušenosti
s muzikálem mám, ale nic tak velkého
jsem ještě nikdy nepsal,“ přiznává
muzikant. Ačkoliv k novému dílu
napsal text i hudbu a zároveň má za
sebou i herecké zkušenosti, sám sebe
obsadit nehodlá. „Nepovažuji se za
herce, protože můj herecký rejstřík
je velmi omezený. Naopak daleko
pevnější v kramflecích se cítím
ohledně muziky,“ ujišťuje.
FOTO | HERMINAPRESS

VERONIKA STREJCOVÁ
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Vánoce, Silvestr – prodej zahájen!

Auto
obusové pobyty v termálních lázních.

MAĎARSKO 22. 12.–27. 12. (5 nocí)
Bükfürdő – Répce*** 9 990 Kč
Bükfürdő – Répce Gold**** 11 790 Kč
Sárvár – Park Inn**** 10 790 Kč

SLOVINSKO 21. 12.–26. 12. (5 nocí)
Moravske Toplice - Hotel Termal**** 9 990 Kč
Radenci – Hotel Radin**** 9 590 Kč
CK Hungariatour Písek
Harantova 1359
Tel.: 737 332 565

www.hungariatour.cz

Česká republika
Na podzim se na jeviště Hudebního
divadla Karlín dostane nový muzikál Legenda jménem Holmes. Jste
autorem hudby, textů i libreta. Nenapadlo vás, že byste si v muzikálu
nakonec i zahrál?
Kdepak. S velkou pokorou jsem se zhostil těchto tří složek, které většinou nebývají úplně pod záštitou jednoho člověka, a doufal jsem, že se mi to povede.
Nebyla to žádná sázka na jistotu, že
bych si říkal, že jenom já to celé napíšu
a udělám nejlíp. Vlastně ještě teď to
není sázka na jistotu. Mám sice nějaké
zkušenosti s muzikálem, ale takhle velkou záležitost jsem ještě nikdy nepsal.
Takže já sám jsem moc zvědavý, jak se
to povede, a zda to bude lidi bavit.
Autor slavné románové a povídkové předlohy Arthur Conan Doyle na
postavu, kterou stvořil, začal tak
žárlit, že nakonec nechal slavného
detektiva na papíru zemřít. Už se
vám stalo, že by se vám nějaká vaše
postava, třeba i z pozice herce, podobně zprotivila?
Ani ne. Mám pocit, že žádné z mých
děl nemělo takový komerční úspěch,
aby se něco takového mohlo dít a mohl
bych k němu mít časem odpor. Když už
se o tom ale bavíme, tak kdysi jsem hrál
v seriálu Ulice takového právníka, kte-
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rý byl tak strašně hodný, že už mi začal
lézt na nervy. Nebylo na něm nic nepředvídatelného. Se scenáristy jsme hledali způsob, jak tuhle postavu ozvláštnit, popřípadě ji nějak zhnusit, což nikdo nechtěl, tak jsme ji pak nakonec nechali někam odcestovat. S Arhurem Conanem Doylem se to ale nedá vůbec
srovnat. Po tom, co jsem o něm všechno nastudoval, jsem zjistil, že měl skutečně k Holmesovi vyloženou nechuť.
Až po dlouhé době ho pak nakonec vzkřísil, ale to až někdy ve dvacátém století.
Jak vlastně vypadala vaše příprava
na psaní muzikálu? Byl jste vůbec
předtím fanoušek díla Arthura Conana Doyla?
Bylo zábavné, že jsem si znova připomněl všechny ty příběhy, které jsem
znal. Když jsem byl malý, tak jsem příběhy Sherlocka Holmese četl a detektivky jsem miloval. Například Arthur Hailey psal také vynikající detektivky, líbila se mi i Agatha Christie. Měl jsem
hlavně rád tu dobu a prostředí viktoriánské Anglie, kde se detektivní příběhy
odehrávaly. Jako dítě jsem byl nadšený
z ilustrací v knihách a jako dospělý
jsem se do toho opět zamiloval díky filmovému zpracování Guye Ritchieho.
Pak přišly seriály, které Sherlocka Hol-

mese zpracovaly jinak a moderně. Zase
jsem se k tomuhle tématu vrátil a poté,
co jsme se rozhodli, že muzikál opravdu nějak uděláme, tak jsem si nastudoval všechno možné, co vůbec šlo. Dokonce jsem našel i nějakou starou knížku, kterou jsem měl zastrčenou
v knihovně, byly to povídky Sherlocka
Holmese, a zabral jsem se do toho, aby
byl výsledek zábavný pro člověka, který Holmese nezná vůbec, ale i pro člověka, který jej zná velmi dobře.

„

Mám sice
nějaké
zkušenosti s muzikálem,
ale takhle velkou
záležitost, jako nyní
Sherlocka Holemese,
jsem ještě nikdy nepsal.
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PŘIDEJTE SE
K NÁM A PRACUJTE
PŘI STUDIU

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

Jak jste sám zmínil, postava nejslavnějšího detektiva inspirovala jak filmaře, tak i tvůrce seriálů. Je až překvapivé, že by na motivy Holmese
nevznikl dosud ještě žádný muzikál.
Jeden muzikál už existuje. Napsal ho
v roce 1986 člověk, který měl shodou
okolností na svědomí také hudbu, text
i libreto. Ten muzikál ale nebyl vůbec
úspěšný a hrál se všehovšudy jen párkrát. Říkal jsem si, proboha, snad to
není v tomhle směru prokletá věc.
Vy jste kromě hry na klavír a skladatelství studoval také dirigování. Uvažoval jste někdy reálně o dráze dirigenta?
Ne, ne, vůbec. Já jsem naprosto mizerný dirigent. Muzikanti ze mě mají
vždycky legraci, když něco diriguju.
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Ondřej G. Brzobohatý

Narodil se 2. února 1983 v Praze.
Je synem herce Radoslava
Brzobohatého a herečky Hany
Gregorové.
■ Absolvoval Konzervatoř Jaroslava
Ježka v oboru skladba, klavír
a dirigování.
■ Známým se stal díky moderování
prvního ročníku show Česko hledá
SuperStar v roce 2004.
■ Hrál v několika populárních seriálech
(Ulice, Gympl s (r)učením omezeným),
občas moderuje, ale hlavně skládá
hudbu – např. lyrikál dvojice Horáček-Hapka Kudykam, hudba k filmům Anděl Páně 2,
Jak básníci čekají na zázrak a další. Vydal také sólové album Identity.
■ V současné době Brzobohatý pracuje na svém vlastním muzikálu o Sherlocku Holmesovi.
■ Je ženatý s někdejší Miss World Taťánou Kuchařovou.
■ Před dvěma roky si změnil příjmení „Brzobohatý“ na „Brzobohatý Gregor“, důvodem
byla podle jeho vlastního vyjádření práce v zahraničí coby skladatel hudby.
■

■

V čem je problém? Nemáte u nich
autoritu?
O autoritu by ani nešlo, já se zkrátka utopím v notách a v tom, co mám komu
ukázat... Moc věcí najednou! (smích)
Já jsem v tomhle trochu nedisciplinovaný, takže diriguju třeba nějaké malé
smyčcové orchestry, ale na velké symfo-

„

Do povědomí jste nicméně nevstoupil jako skladatel, ale coby moderátor historicky první řady SuperStar.
Byla to jen taková odbočka od hudby, nebo jste tehdy viděl svou budoucnost v roli moderátora?
Kdybych v tom viděl svou budoucnost,
tak moderuju všechny pořady, které
tady od té doby byly. Opravdu. (smích)

Při dirigování
se utopím
v notách a v tom, co
mám komu ukázat.
Je to moc věcí najednou,
jsem v tom trochu
nedisciplinovaný. A ani
na to nemám moc chuť.

Takže šlo jen o zpestření?
Jasně. Vyhýbal jsem se pak všem dalším
nabídkám. Nikdy jsem to nechtěl dělat
profesionálně, protože hudba pro mě
vždycky hrála prim. A to samé je s herectvím. Nikdy jsem nechtěl hrát až příliš.
Sám sebe nepovažuju za herce, protože
můj herecký rejstřík je velmi omezený.
Naopak daleko pevnější v kramflecích
se cítím ohledně muziky. Teď jsem si tak
trochu zafušoval i do řemesla scenáristického, tak si snad neutrhnu ostudu.

nické věci bych rozhodně neměl. Vlastě
na to nemám ani chuť, protože mě zatím
baví psát své vlastní věci. Proto jsem
rád v případě Holmese vytvořil dílo
a hlavní roli rád předám Vojtovi Dykovi. Původně se mě ředitel divadla ptal,
zda si Holmese zahraju já sám, ale to je
věc, která už mě tolik neláká.

Jak vás vlastně napadlo zkusit SuperStar? Tehdy jste byl jako moderátor prakticky bez zkušeností.
Mě to nenapadlo vůbec. Pamatuju si, že
nám domů volala paní produkční a chtěla se mnou mluvit. Tehdy sice už mobily
byly, ale já jej ještě moc nepoužíval. Řekla mi, že se jí zdál sen, že SuperStar mo-

Ondřej G. Brzobohatý se i se svou manželkou Taťánou Kuchařovou považuje za staromilce. „Máme rádi dvacátá a třicátá léta, máme rádi ten styl. Líbí
se nám móda, hudba,“ potvrzuje nejkrásnější žena světa roku 2006, se kterou se Brzobohatý oženil v létě roku 2016.
FOTO | MAREK NAVRÁTIL, MAFRA
deruju já. S tátou jsem totiž vystupoval
někde u Bolka Polívky, ani jsem nic nemoderoval, jen jsem hrál na klavír.
No a jí se to zkrátka zdálo. Tak mě pozvala na casting. Ani jsem nevěděl, o co jde,
tak jsem se ptal, co to vlastně SuperStar
je. Když jsem to viděl v německé verzi,
řekl jsem si, že to je skvělé a že by to
mohla být sranda. Na kamerovkách jsem
se pak asi líbil, takže to klaplo.

A přišla mediální smršť…
Vůbec jsem popravdě netušil, že se z téhle soutěže stane tak epická záležitost
a vypukne takové šílenství, kterého
jsme byli svědky. Když se pak chystala
druhá řada, tak jsem se stáhl a odmítal
jsem další a další věci. Jediné, co jsem
potom přijal, bylo moderování slavíků,
kde jsem byl sólo sám za sebe. Tehdy to
ještě byla čestná záležitost.

INZERCE

ZAZÍT
SVETÁK JE
NEJVÍC!

MOUNTAIN BIKE
WORLD CUP
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | CZECH REPUBLIC

WWW.MTBNMNM.CZ
#MTBNMNM #UCIMTBWC

PÁTEK OD 18 HOD: SHORT TRACK - DYNAMICKÝ ZÁVOD
PRO 40 NEJLEPŠÍCH JEZDCŮ: VSTUP ZDARMA
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Nech brouka žít už bez Kukury
Trhák, muzikálová
parodie autorů Svěráka,
Smoljaka a režiséra
Podskalského, má svoji
divadelní verzi. Známé
hity zpívají nové hvězdy.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Když před téměř čtyřiceti lety vypustila dvojice Svěrák a Smoljak do filmového světa scénář komedie Trhák,
tak trochu se za své dílko styděli.
Hudební snímek, ve kterém si před
lety zahrály ty největší hvězdy české
pop music, ale zlidověl a na podzim se
představí na divadelních prknech v muzikálové podobě.
Jestli snímek Trhák z roku 1980 na
něco skutečně sázel,
tak to byla zvučná jména
pěvců.
Vedle
Walde-

mara Matušky se v komedii plné dnes
už notoricky známých písní objevili například Hana Zagorová, kterou obletoval uhrančivý Juraj Kukura, Jana Kratochvílová nebo Jiří Schelinger. Stejnojmenný muzikál, se kterým se 25. října
vytasí pražské Divadlo Broadway, se
rovněž pokouší nalákat na známé tváře.
Místo Juraje Kukury se v připravované
adaptaci objeví Martin Dejdar, role po
Waldemaru Matuškovi se zhostí Josef
Vojtek a Hanu Zagorovou v roli paní
učitelky nahradí krásná Iva Kubelková.
Spoluautor původního filmového scénáře Zdeněk Svěrák přitom na začátku
moc nadějí do filmu režiséra Zdeňka
Podskalského nevkládal. Právě naopak,
on ani Ladislav Smoljak nevnímali Trhák jako něco, čím by se měli chlubit.
„Zdeněk Podskalský nás požádal, abychom mu napsali takovou parodii na muzikál. Cítili jsme povinnost mu to splnit.
Měl ale už daný termín, a tak jsme to
spíchli trochu horkou jehlou. Popravdě řečeno jsme se za ten scénář styděli. Když jsme uváděli svou filmografii, tak jsme trhák dávali
nakonec do závorky,“ vzpomínal před nedávnem Svěrák,
který si ve filmu sám zahrál
scenáristu. V divadelní verzi
se jeho role zhostí Václav
Kopta. Nakonec si ale cestu
ke svému dílu našel. „Čas
tomu filmu prospíval a prospíval, a ukázalo se, že u scén, které jsou hloupé, ta jejich hloupost tak nějak kvetla do krásy.
Nech brouka žít zpíval Juraj Kukura ve filmovém
hitu. A dál? „Hleďme na tu
havěť drobnou, myška,
muška, bleška, šváb, tu si
trousí, tu si zobnou, špína
chlap, kdo na ně šláp, máš
je ctít. Nech brouka žít.“

Na černobílém snímku Hana Zagorová coby učitelka Eliška Veverková a Juraj Kukura jako majitel
zámečku a řezník Pavel Lenský.
V divadelní verzi muzikálu Trhák
si učitelku zahraje Iva Kubelková
a v roli Lenského se vystřídají Mar- toho skutečně udělá něco, co bude jiné
tin Dejdar a Petr Vondráček (foto než film, ale snad se tam udrží i humor a
nahoře). FOTO | HERMINAPRESS, MAFRA bude to navíc ještě velkorysejší a patetičtější, což Trhák potřebuje,“ dodal
Svěrák, jenž dal režisérovi pro přípravu
Dokonce se našli fandové Trháku, kteří
představení jedinou zásadní radu.
se scházeli jako fanklub, a my jsme se za
„Vždycky u muzikálových inscenací trfilm přestali stydět. Některé části jsme si
pím tím, že se mi líbí hudba a tanec a
i oblíbili. Zejména výbuch na návsi,“ přislovo tam ostrouhá. Proto jsem Radkovi
znal Zdeněk Svěrák.
poradil, aby slovem šetřil a dal tam víc
Nápad převést Trhák na ditěch dvou zbylých koření.“
vadelní prkna jej ale překvapil. „Myslím, že i
kdyby Láďa žil, tak by
se bál do toho pustit,
stejně jako já, protože
na divadle musíte umět
něco jiného než do filmu,“ řekl Svěrák, kterého nakonec adaptovaný
scénář přesvědčil. „Nabyl jsem dojmu, že Radek Balaš (autor divadelní adaptace a režisér,
pozn. red.) je tak zkušený a nápaditý, že z

ÚROK UŽ
OD 3,99 %

INZERCE

MÁME PRO VÁS
LEVNĚJŠÍ PŮJČKU
Stačí zavolat zdarma na 800 459 460.

Tady je příklad půjčky 95 000 Kč na 84 měsíců. Při splátce 1 300 Kč a úroku 3,99 % p. a je RPSN 4,69 %. Poslední splátka dělá
1 211 Kč. Poplatek 2 % za naše služby (zde 1 900 Kč) uhradíte pouze při poskytnutí úvěru. Žádné další nebo skryté poplatky.
Celkem zaplatíte 111 011 Kč. My jsme Zonky s.r.o.
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Strašák „tubera“. Zákon ukládá
Pro boj s tuberkulózou, druhou nejčastější smrtící
chorobou světa, zavedlo Česko dobrovolně jedna
z nejpřísnějších opatření. Některým pacientům se
nelíbí, ale přinášejí výsledky. V Evropě má podobně
přísný zdravotnický režim už jen Polsko a Rumunsko.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Pokud jde o tuberkulózu, česká legislativa nutí lékaře k maximální obezřetnosti. To v praxi znamená, že pacienti tráví měsíce v izolaci v nemocnici. Jinde v Evropě je takový přístup raritní. „Zákon nám ukládá povinnost izolovat i pacienta, u kterého se objeví jen podezření. Vlastně to ještě ani není pacient,“ vysvětluje Martina Vašáková,
přednostka Pneumologické kliniky
1. LF UK a Thomayerovy nemocnice.
Extrémní opatrnost, která je s tuberkulózou spojená, je na jednu stranu jistě
oprávněná.
Případ z roku 2001, kdy lékařka vinohradské nemocnice nezajistila okamžitou hospitalizaci pacienta s tuberkulózou a spolehla se na slib jeho kamaráda,
že nemocného dopraví na specializované pracoviště, to ostatně potvrzuje. Muž
se totiž do nemocnice nedostavil a do rukou lékařů se dostal až o několik měsíců později v akutním stavu, kdy už účinná léčba nebyla možná, takže zemřel.
Lékařka pak stanula před soudem
kvůli šíření TBC. Nejprve si odnesla
podmínku, ale později ji soud osvobodil. Tento případ z přelomu milénia si
INZERCE

nejen lékaři dobře pamatují a dodnes
slouží jako pomyslný strašák.
V současné době ale chtějí zároveň
otevřít diskuzi ohledně délky hospitalizace a izolace pacientů.
„V průměru u nás tuberkulózní pacienti stráví dva až tři měsíce, dokud nejsou takzvaně kultivačně negativní.
Když si spočítáme, že 1 den v nemocnici stojí 1000 korun, celá hospitalizace a
izolace takového člověka přijde minimálně na 60 000 korun. Pokud je to
komplikovanější pacient, pak se částka
šplhá i ke 300 000 korunám,“ vysvětluje Vašáková s tím, že tyto náklady řeší
nemocnice, které podle právních předpisů musí tuberkulózní pacienty léčit
a izolovat od okolí.

60

tisíc korun zpravidla
stojí hospitalizace
a izolace nemocného.

V jiných evropských zemích je monitoring pacientů s TBC podobný jako
v případě jiných infekčních nemocí –
kupříkladu HIV. Zdravotní sestra navštěvuje pacienty doma, kde kontroluje,
zda dodržují braní léků a nosí roušku.
„Severské země takový režim praktikují léta a nemají sebemenší problém s výskytem tuberkulózy v zemi,“ dodává
Vašáková.

Vyšetření plic při projektu zjišťujícím výskyt tuberkulózy (nahoře). Mycobacterium tuberculosis (vlevo). Rentgenový snímek plic ženy, která onemocněla tuberkulózou (vpravo).
FOTO | JAROSLAV OŽANA, MAFRA, PROFIMEDIA.cz

Česká republika

Česká republika se dlouhodobě řadí
k zemím s nejnižším výskytem tuberkulózy na světě. Loni u nás onemocnělo
471 lidí, což je o čtyři sta případů méně
než před deseti lety.

471

lidí onemocnělo
vloni tuberkulózou
v České republice.

„Důvodem je systematická práce českých pneumologů, kteří provádějí diagnostiku, léčbu i protiepidemická opatření,“ říká Vítězslav Kolek, předseda
České pneumologické a ftizeologické
společnosti. Drtivou většinu tvoří muži,
průměrný věk pacientů je padesát let.

Šedesát procent nemocných jsou cizinci, hlavně Rumuni
• Nemoc nejčastěji postihuje plíce, ale může napadnout jakýkoli orgán či část těla – například
oko, ucho, ale i lopatky.
• V Česku odhalí deset procent případů kontrola osob rizikových skupin při nástupu do vězení.
• 2,1 procenta případů tuberkulózy objeví až pitva.
• Ačkoli většinou Praha drží prvenství v zastoupení cizinců s tuberkulózou, loni jich lékaři objevili
nejvíce v Plzeňském kraji. 60 procent zdejších nemocných tvoří cizinci – převážně Rumuni.
• Největší nárůst pacientů byl loni zaznamenán v Jihočeském kraji. Z předchozích 19 nemocných
stoupl na počet 66.
• Pro nemoc je typický déletrvající kašel, vykašlávání hlenů, zhoršený dech, teplota, pocení, celková
slabost a váhový úbytek.

Německý lékař Robert Koch, objevitel bacilu tuberkulózy.
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SCHWARZWALDSKÁ ŠUNKA
krájená, 100 g vyrobeno ze 128 g masa
100 g

KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY
chlazené
cena za 1 kg

AK

AK

165,90�

-50%

19,90

CE

39,90�

AK

104,90

19,90

-36%

32,90�

FERNET KLASIK,
CITRUS REGENCY
38 % alk.,
30 % alk.
0,5 l

MANHATTAN*
různé druhy
946/1400 ml

100 ml 6,33/4,28 Kč

-39%

REPUBLICA BOŽKOV
38 % alk.
ks
0,5 l
osoba/den
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1 l 438,- Kč

AK

1 l 199,80 Kč

CE

219,-

AK
CE

99,90

59,90

119,90�

S novou kartou nové výhody
KÁVA NESCAFÉ
GOLD, CREMA
instantní
200 g

CELOSIA DEEP
PURPLE*
1 ks

www.penny.cz

PENNY TIP

LAZURA LUXOL 3 l*
odstíny: palisandr,
mahagon, ořech,
pinie či oreg. pinie
1 ks

299,-

CE

-50%

Zaregistrujte se z pohodlí domova na:

AK

AK

279,-�

-24%

• Vaše oblíbené produkty za nižší ceny
• Speciální věrnostní akce pouze pro Vás
• Pravidelné losování o spoustu cen

100 g 69,50 Kč

139,-

289,-�

-16%

Nový zákaznický program startuje v našem PENNY již od 17. 5. 2018.
Platnost stávajících PENNY karet končí 25. 6. 2018.

CE

To mělo například vliv na hospodaření s bytovým fondem, kdy měli lidé s
diagnózou TBC přednost při přidělování bytů. Zřizovala se také noční sanatoria pro práceschopné a hospitalizovali
se pouze ti pacienti, u kterých to vyžadoval zdravotní stav.
„Ještě v 50. a 60. letech minulého století dokonce chodili lidé s tuberkulózou
do práce, protože to hospodářská situace vyžadovala,“ dodává Vašáková.

MELOUN VODNÍ
1 kg

CE

Ještě
v padesátých
a šedesátých letech
minulého století chodili
lidé s tuberkulózou do
práce, protože to
hospodářská situace
země vyžadovala.

PÁ

OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 17. 5. – 20. 5. 2018

Sbírejte body za nákupy a získejte plyšáky chráněných zvířat již od 29,90 Kč!

CE

„

ČT

akční nabídky

Azylanti i bezdomovci
Největší problém s touto nemocí mají
v zemích s velkým počtem přistěhovalců. Jen u nás tvoří 31 procent nemocných cizinci. „Nesmíme ale polevit a nadále se soustředit na problematické skupiny obyvatel, například ze zemí s vysokým výskytem TBC, vyšetřovat osoby
žádající o azyl, ale i bezdomovce a specifické skupiny se sníženou imunitou,“
dodává Kolek.
Dalšími rizikovými skupinami jsou
bezdomovci, narkomani a závislí na alkoholu. Větší riziko panuje také v případě kuřáků. Tuberkulóza se nevyhýbá
ani dětem. V Česku bylo loni zjištěno
šest malých pacientů do patnácti let.
Plicní lékaři, kteří nesouhlasí s povinnou izolací případů, kdy existuje pouze
podezření na výskyt TBC, poukazují
na úspěšnou praxi v minulosti, kdy
měla republika jiné, a přitom rovněž velmi účinné postupy, jak nemoc eliminovat. Cílem bylo především lidem s TBC
zlepšit podmínky, aby se nemoc dále nešířila a mohli se vyléčit.

PLATÍ:

MAX.

izolaci
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69,90

359,-�

-16%

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. Body za své nákupy můžete získat od 3. 5. do 18. 7. 2018. Získané body lze uplatnit od 3. 5. do 25. 7. 2018. Akce s plyšáky platí do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých prodejnách Penny Market
Přijímáme:
s.r.o. Částka pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev, částek za vratné obaly a loterijní služby. Obrázky hraček jsou pouze ilustrativní. PROTECTED WORLD™ je ochrannou známkou TCC Global NV.
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Jak se to stane, aby
český obchodník dostal
hlavní roli v íránském
celovečerním filmu?
Stačí prý znát pěkné
natáčecí lokality v Česku
a spřátelit se s režisérem,
říká Oldřich Bohuněk, na
kterého budou chodit
Íránci do kina ještě letos.
LADISLAV VAINDL
ČR | Filmoví diváci v Íránu budou už
za pár měsíců obdivovat zákoutí Prahy.
Nebudou koukat na žádný cestopis, ale
na celovečerní autobiografický film
íránského režiséra Shahbaze Zamana.
A co je nejdůležitější – na českého neherce Oldřicha Bohuňka v hlavní roli.
„Nějakou dobu jsem v Íránu pracovně působil. Se Shahbazem jsem se seznámil přes ambasádu. Připravoval knihu o České republice a požádali mě, jestli bych mu nepomohl. Souhlasil jsem,“
popisuje začátek spolupráce Bohuněk,
který se živí v Praze jako obchodník.
Vzájemná spolupráce se oběma vy-

Íránci půjdou do kin. Na
platila i později, když Zaman dlouho
hledal lokalitu pro natáčení filmu Roxana. Nakonec vybral Prahu.
Filmař, který má na svém kontě řadu
dokumentárních i hraných snímků, prý
o Praze věděl jen to, kde leží Karlův
most a Pražský hrad. Navíc v té době
ještě nemluvil příliš dobře anglicky. Bohuněk mu proto dělal jakéhosi průvodce. „Má celkem velké povědomí o Evropě a její historii. Chtěl se sem podívat,
Česko mu přišlo sympatické. Když sem
zavítal poprvé, byl z Prahy úplně vyřízený. A také si pochvaloval, že tu máme
další skvělá města jako třeba Český
Krumlov. Vzal jsem ho také do Karlových Varů, Plzně nebo na Vysočinu,
všude byl naprosto nadšený a vše si fotil,“ vypráví s úsměvem.
Íránský host byl každou chvíli u vytržení. Ze sněhu, kterého tak velké množství v životě neviděl, i z mnoha památek.
„Byl i v jiných zemích, třeba ve Španělsku nebo v Německu, ale nikde nic podobného nenašel. Začal se sem vracet, v
Praze je prý stále co objevovat,“ říká Bohuněk. A tak se není co divit, že si Zaman zvolil Českou republiku jako základní lokalitu pro natáčení nového filmu.

Oldřich Bohuněk v hlavní roli
íránského filmu Roxana.
FOTO | ARCHIV O. BOHUŇKA
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„

film s českým nehercem
„Je to drama na základě skunebude. Přesto tam ale je hodtečné události, která se Zamaně emocí, a to byl trochu pronovi stala. Kdysi odjel fotit do
blém,“ vypráví Bohuněk.
ciziny a jeho sestra měla v ÍráÍránci totiž podle něj mají
nu nehodu. Rodina nesehnala
tendenci hodně přehrávat, a to
peníze na zaplacení léčby, a
nejen ve filmu, ale i ve skutečnež stačil Shahbaz poslat pení- Íránský režisér
nosti. „Jsou oproti nám emočze, sestra zemřela,“ popisuje Shahbaz Zaman. ně o stupeň výš. Takže když
Bohuněk tragický děj.
mi Shahbaz řekl: Oldo, teď je
Režisér snímek připravoval v pěti stápotřeba, abys byl hodně smutný, nastaly
tech. Stěžejními místy jsou ale Írán a
mírné potíže. Snažil jsem se zatvářit
Česko. „Tady nakonec našel i svého hersmutně a on na to: Co to je? Já říkám:
ce. Toho, který měl ve filmu ztvárnit
Jsem smutnej. Neprošlo to. Takhle prý
jeho. Byl jsem to já,“ konstatuje s úsměsmutný Íránec rozhodně nevypadá. Aby
vem muž, který nikdy předtím s filmoto bylo věrohodné, prý musím dát nejdříváním zkušenosti neměl. „Vůbec by mě
ve hlavu do dlaní a pak pěstmi do hlavy
nenapadlo, že bych někdy mohl hrát.
bušit,“ popisuje Bohuněk, který podle
Chtěl jsem mu jenom pomoct. Překvapisvých slov tolik emotivní rozhodně není.
lo mě, že se mnou počítá pro hlavní roli.
Pak si filmař jako jedno z míst pro
Ale říkal jsem si, že projít přes náměstí
truchlení vybral vysokou zídku na Vyšenebo stát a předstírat, že telefonuji,
hradě. „Chtěl, abych na ni vylezl a byl
bych zvládnout mohl. I teď v souvislosti
smutný. Neměl jsem s tím problém, ale
s mým účinkováním ve filmu nerad pouvysvětlil jsem mu, že jestli budu po té
žívám slovo hraní,“ říká.
zdi chodit delší dobu a přitom se mlátit
Tak jednoduché to ovšem nebylo.
do hlavy, nejspíše na nás někdo brzy za„Íránci jsou zvyklí na velká dramata,
volá policii. Nenechal se tím odradit.
která jsou někdy až za hranou. Člověk
Tak jsem to udělal. Cizinci, kteří prochási při jejich sledování řekne, že to není
zeli kolem, moc nechápali. Policie namožné. Tenhle film naštěstí až takový
štěstí nepřijela,“ směje se Bohuněk.
INZERCE

Íránci jsou
v emocích
o stupeň výš. Takže můj
zahraný český smutek
u režiséra neprošel.
Zatímco íránská herečka, která hrála
jeho partnerku, mluvila persky, on
mohl mluvit česky a říkat, co chtěl..
„Věděl jsem, že mě stejně předabují do
perštiny,“ vysvětluje Čech.
Hodně záběrů filmař pořídil na pražském letišti a v okolí Karlova mostu, ve
filmu se ale objeví i další česká města.
Snímek je momentálně v postprodukci,
do kin by se měl dostat ve druhé polovině roku. Režisér s ním chce objíždět i filmové festivaly.

V Íránu má kamarády
Stejně jako si Shahbaz Zaman zamiloval Českou republiku, propadl Oldřich
Bohuněk Íránu. „Dostal jsem se tam v
roce 2013 s jednou přepravní společností. Zalíbilo se mi tam natolik, že jsem

Plakát k íránskému filmu Roxana.
tam zůstal. Založil jsem si vlastní firmu.
Po třech letech, jsem si ale řekl, že už
toho možná bylo dost a vrátil jsem se
domů. Tady jsem si ale uvědomil, že
pro mě má Írán velké kouzlo a asi se
tam budu i vracet. Mám tam spoustu kamarádů,“ říká Bohuněk. Člověk si prý
zvykne na jinou mentalitu tamních lidí.
„Musíte dodržovat pravidla, která pramení z tamního státního uspořádání.
Lidé jsou tam ale otevření a udělali by
pro vás první poslední. Když se navíc
trochu naučíte jejich řeč, váží si vás ještě více,“ oceňuje Čech, který do Íránu
dovážel například sklo, drogistické zboží nebo mobilní telefony.
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Präsident dorazil z Kopřivnice
První sériově vyráběný
automobil na dnešním
českém, tehdy
rakousko-uherském
území, vyjel na spanilou
jízdu před 120 lety.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Brzo ráno 21. května 1898 se
čtyřčlenná posádka hrdě a plna očekávaní dobrodružství vydala na 328 kilometrů dlouhou cestu do Vídně, kde byl jeden z prvních automobilů světa představen na velké výstavě. Legendární vůz
NW Präsident oslňoval elegantním
designem, vždyť vycházel z kopřivnických kočárů Mylord, jen místo volantu
zatím bylo cosi jako bicyklová řídítka.
Z Národního technického muzea
vyjíždí replika proslulého automobilu NW Präsident. Na malém
snímku originál prvního vozu na
jaře roku 1897. FOTO | TATRA, P. TOPIČ
INZERCE
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do Vídně za čtrnáct a půl hodiny
Boj o první automobily v Evropě a
USA byl v plném proudu. Soupeřilo se i
v Rakousku-Uhersku, zejména u firem,
které do té doby vyráběly kočáry tažené
koňmi. Vůbec první automobil byl postaven v Adamově u Brna, ten ovšem
pro své nedostatky do sériové výroby
vůbec neprošel. Na kolbišti tak kromě
adamovské strojírny hrála o úspěch další moravská firma – Nesselsdorfer
Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft, budoucí Tatra Kopřivnice. A pak ještě jeden velký výrobce se sídlem v samém
středu monarchie, firma Lohner ve Vídni. Jejich soupeření o první vůz by se
dalo přirovnat k souboji Rusů a Američanů o první cestu do vesmíru. Zatímco
Moraváci z Kopřivnice vsadili při výrobě nového automobilu na motory z Německa, rakouští montéři z Vídně chtěli
uspět s motory z Francie – to se ale ukázalo jako špatná volba, motory byly nekvalitní. Kopřivnice tak slavila nad Vídní triumf. Světlo světa spatřil první „ve
velkém“ vyráběný automobil monarchie – legendární NW Präsident.
Moravští konstruktéři z Kopřivnice
se samozřejmě chtěli předvést. NW
Präsident tak vyrazil do Vídně, kde
INZERCE

Osobní auta dnes už v Kopřivnici nevyrábějí, ale na oslavu výročí vylepšili
svůj náklaďák. Limitovaná edice vozů Tatra Phoenix Präsident měla symbolických 120 kusů.
FOTO | TATRA, ARCHIV MAFRA
zrovna probíhala slavná Jubilejní výstava k oslavě 50 let vlády císaře Franze Josefa I. Z bran severomoravského závodu vyjel automobil brzy ráno a sláva to
byla náramná.
Po cestách a cestičkách si to průměrnou rychlostí 22,5 kilometru v hodině
šinul překrásným jarním dnem na jih.
Čtveřice mužů na „palubě“, oblečena

v nejmodernější automobilistické doplňky, se dmula pýchou. Předhonili Rakušany a ještě Vídeň, toť satisfakce pro národ největší. Ovšem vítězství bylo toho
slavného dne draze vykoupeno. První rakousko-uherský, respektive český či
vlastně moravský automobil totiž provázelo za velkého jásotu mnoho tuzemských cyklistů. Závistiví Rakušané,

věda, že boj o nejmodernější dopravní
prostředek průmyslové revoluce prohráli, se k českému veselí obraceli zády, ba
co hůř, skvělý stroj jim pražádnou radost nedělal. Jejich rozmrzelost popsaly
nejedny tehdejší noviny: „Jezdci na kolech, kteří byli posláni z Hulína jako
předvoj a kteří dálkovým jezdcům poskytovali velmi cenné služby, byli od
venkovského obyvatelstva insultováni
a bylo po nich házeno kamením.“ Präsident nakonec trasu do Vídně, dlouhou
328 km, absolvoval za 24 hodin a 15 minut, z toho čistá jízda trvala 14 a půl hodiny. Pro srovnání, dnes cesta z Kopřivnice do Vídně zabere něco přes tři hodiny a ta nejkratší měří 282 kilometrů.
Návštěvníci výstavy byli nadšeni a
národní třenice na pár okamžiků vystřídala hrdost, zejména česko-moravská.
Legendární vůz byl po výstavě darován
rakouskému automobilovému klubu a
dlouhá léta sloužil jako „obyčejná“ autoškola. Předkové dnešních Vídeňáků,
prazáklad všech rakouských řidičů, se
tak učili řídit v moravském autě.
NW Präsident přežil dodnes a je chloubou pražského Národního technického
muzea.
(jos)
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Nachlazení není
z chladu, zjistil Čech
Lékař Karel Chodounský
zbořil mýtus a prokázal,
že za nachlazení mohou
viry, nikoli zima a průvan.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Obleč se, ať se nenachladíš! Tuhle
větu slýchal či stále slýchává snad každý. Je to dobře míněná rada babiček
k vnoučatům, matek k synkům a dcerkám, starším k mladším. Právě ono nachlazení či nastuzení bylo ještě před
100 lety velkým strašákem. Předci věřili, že jim nemoc způsobí poryv studeného větru, průvan či kapky deště, zkrátka
zima, chlad a plískanice. Názor, že niko-

liv chlad, ale zejména viry a bakterie
způsobují nemoci tělesné, se snažil tuzemskému lidu vštípit zakladatel české
farmakologie, lékař Karel Chodounský,
od jehož narození uplyne 175 let.

Chodil nahý v dešti
Chodunský se narodil 18. května 1843
ve Studénce ve středních Čechách.
Obec, dle svého jména známá i v létě
přízemními mrazíky, se pro něj stala
po čas jeho dětství hřištěm. Ovšem radovánky mu kazily neustálé rady a rozkazy dospělých, aby se oblékl, jinak že
se nachladí, a to je nemoc zlá. Když se
v 25 letech stal Chodounský asistentem předního českého vědce Jana Evangelisty Purkyně, Čecha stojícím za světovým objevem buněčného života a mikrosvěta, začal o nachlazení vážněji pochybovat. Rozhodl se světu a všem
těm babičkám, matkám a tetám doká-

zat, že ono nachlazení z chladu prostě
nepochází.
Po studiu medicíny byl Chodounský
začínající a chudý lékař. Kvůli drahotě
musel opustit Prahu a věnovat se praxi
jinde. Miloval sport, zejména lyžování
a horskou turistiku, stál u zrodu českého alpinismu. Právě na milovaných horách provedl Chodounský svou velkou
a slavnou studii o nachlazení. Tři roky
experimentoval na sobě samém - chodil
neoblečený v zimě, dešti i sněhu, vystavoval své tělo chladu, větru, ba i mrazu
horské noci. A nic, neonemocněl. Dokázal tak svou teorii, že nachlazení není
způsobeno chladem, ale zejména viry.
Nutno podotknout, že oblékat se do
zimy je i tak vhodné. Totiž když už nějaké viry v sobě máte a vaše imunita je
oslabena, kvůli chladu může nemoc propuknout rychleji.
Chodounský se v životě ani práci rozhodně nenudil. Zabýval se například eti-

Karel Chodounský
kou pokusů na lidech. Razil na svou
dobu moderní přístup, že bez experimentů na člověku by věda nikam nepokročila, ovšem pacient musí o testování
na vlastním těle vědět. Stal se docentem
balenologie, tedy nauky o léčivých vodách a lázeňství, po roce 1918 pak inicioval založení farmakologického ústavu
v Brně, který funguje dodnes.
A mimochodem – podílel se také na
založení první české horské chaty ve
Slovinsku, která otevřela v roce 1900
a dostala jméno Češka koča.

INZERCE

Poradna - Jak rekonstruovat starou eternitovou střechu
Pro rekonstrukci starých eternitových nebo plechových střech je
nutné použít lehkou střešní krytinu. Ta nepřetíží konstrukci domu
a unesou ji staré krovy. Proto, aby rekonstrukce byla kvalitní a nebyla
cenově přemrštěná, je vhodné ponechat a využít všechny konstrukční prvky střechy, především krovy a bednění, případně střešní okna
a plechování. V textu níže se dozvíte, jak rekonstruovat střechu pomocí lehkých šindelů nové generace IKO Cambridge Xtreme 9,5°. Ty splňují všechny požadavky na lehkou a odolnou střešní krytinu. Na tuto
střešní krytinu poskytuje výrobce 30-ti letou záruku, ceny od 220 Kč/
m2 a několik barevných variant.

Postup rekonstrukce starých eternitových střech:

1. Odstraňte starou střešní krytinu - Sundejte ze střechy staré eternitové
šablony nebo plechy a obnažte střechu až na dřevěné bednění. Zkontrolujete stav prken, v případě nutnosti poškozené vyměňte.

2. Zkontrolujte nebo vytvořte odvětranou mezeru pod bedněním Vzduch musí proudit pod bedněním od okapů až do vrcholu střechy.
Pokud nasávání, odvětraná mezera pod bedněním nebo odvětrání v hřebeni chybí, dodělejte jej. To vše je nutné zajistit především u střech se
zatepleným podkrovím.
3. Instalujte podkladní pás - Na bednění instalujete lehký pojistný hydroizolační pás IKO Armourbase Pro. Tento lehký bitumenový pás vyrovná
případné nerovnosti záklopu a ochrání střechu před případným zatečením.
4. Instalujte lehkou střešní krytinu IKO Cambridge Xtreme 9,5° - Šindele
nové generace se instalují na startovací řadu, která se vytvoří z obdélníkových šindelů, a nainstaluje na okapové plechování. Díky nepravidelnému tvaru a 3D vzhledu moderních šindelů Cambridge je instalace
extrémně rychlá a zamezuje vzniku chyb během instalace. Každý odřezek širší než 15 cm může být během instalace ve střeše opět použit, čímž
se ušetří za materiál.
Takto instalovaná střecha odolá hurikánům, bouřkám, krupobití a všem
dalším extrémům už od sklonu 9,5°. Navíc na ni výrobce IKO poskytuje
záruku v délce 30 let.

Lehká střešní krytina IKO Cambridge Xtreme 9,5° je vyrobena z nejlepšího
známého přírodního hydroizolačního materiálu – asfaltu. Tyto asfaltové šindele nové generace jsou vyráběny jako laminované – dvouvrstvé – na jedné
vrstvě asfaltu je nepravidelně nanášena druhá vrstva, čímž je šindel odolnější
proti vichru a dalším extrémům počasí a má prodlouženou životnost.
Kvůli nepravidelnému vzhledu dvouvrstvých šindelů ušetříte množství
peněz za prořez. Každý odřezek širší než 15 cm může být během instalace
použit zpátky ve střeše. Prořez laminovaných šindelů je tak díky nepravidelnému tvaru minimalizován a u sedlových střech nevzniká vůbec. Neplatíte
tak, na rozdíl od jiných střešních krytin, za materiál, který následně vyhodíte.
Nepravidelný vzhled střešní krytiny udělá z každé střechy ojedinělý unikát.
Rekonstrukce standardní střechy rodinného domu trvá se šindeli Cambridge
Xtreme 9,5° v průměru 3-5 dní a zručný kutil zvládne instalaci svépomocí.
Video z instalace šindelů IKO Cambridge Xtreme 9,5°, návody a řešení detailů
nebo testy, kterým tyto šindele se zárukou 30 let byly podrobeny a prodejní
místa ve vašem okolí naleznete na www.iko.cz nebo www.sindel-cambridge.cz.
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Potlesk pro úctyhodné pány
Č

Požehnaného věku se
dožívají dva mistři svého
oboru. Cimrmanolog
Petr Brukner slaví 75 let,
filozof Erazim Kohák
ještě o 10 let více.

P

etru Bruknerovi, píseckému
rodákovi, herci
Žižkovského divadla
Járy Cimrmana, bude
19. května pětasedmdesát let. Proslul coby
představitel nesmělých, naivních figur.
Díky svému vysoko postavenému hlasu
poměrně často ženských.
„Hrál jsem celkem šest ženských
rolí,“ říká Brukner. „Myslím, že já a Miloň Čepelka jsme byli jediní, kdo se vešel do ženského kostýmu,“ vysvětluje
si, proč právě on dostává na divadle takové příležitosti.

Brukner v šátku a sukni v divadle
Járy Cimrmana. FOTO | DAN MATERNA
Neustále u sebe nosí fotoaparát, snímky ale pořizuje na černobílý film. „Dříve jsem si nemohl foťák dovolit, pak přišly na trh digitální fotoaparáty a zastavárny se zaplnily těmi klasickými.
Mám rád to napětí před vyvoláním, kdy
si nejsem jistý, zda se snímky povedly,
nebo ne,“ vysvětluje Brukner, jak ke
starému fotoaparátu přišel. Své snímky
i vystavuje. Před časem při vernisáži
svých fotografií v Písku prohlásil: „Kdybych mluvil moc dlouho a nudně, manželka v první řadě se podrbe na hlavě a
já poznám, že mám mlčet.“ Narážel tak
na svou pověstnou výřečnost.
Režisér Jaroslav Papoušek, autor trilogie o rodině Homolků, kdysi označil
Petra Bruknera za „největšího českého
žijícího naivního herce“. Nechtěně to
potvrzuje Brukner sám, když hovoří
o svých počátcích na divadle. „Zpočátku jsem opravdu věřil, že Jára Cimrman
existoval,“ směje se herec. Původně je
vystudovaný projektant, ale dělal i lodníka či kulisáka.

tyřicet let
musel zůstat
v
exilu,
přesto na někdejší
Československo nikdy nezanevřel. Filozof, humanista a
demokrat Erazim
Kohák
oslaví
21. května své
85. narozeniny.

V Americe vystudoval Yale, stal se
profesorem na Bostonské univerzitě,
ale také žil v domě na lesní mýtině.
„Ten domek jsem si postavil v lese, i
když ne z romantiky. Potřeboval jsem
levné bydlení, a tam jsem podědil flíček půdy. Začal jsem si uvědomovat,
že částí mého společenského světa jsou
dikobrazi a mývalové, prostě takoví ti
lidičkové v kožíšcích. Viděl jsem život,
jak roste i umírá. To mě hodně ovlivni-

lo,“ zavzpomínal Kohák v rozhlasovém pořadu. Ekologii dodnes vnímá silně, je členem čestných rad Děti Země
i Hnutí Duha. „Neúcta k přírodě a krajině nás bolí, náš vžitý přístup k životnímu prostředí je přístup úcty, ne kořistění. Hovoří o tom básníci mezi námi
i v nás. Když se přihlásíme k této lásce
a úctě, můžeme zásadně přispět k záchraně přírodních předpokladů soužití,“ míní Kohák.
(kor, jš)
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Život je jízda.
V každém věku

Elektrické seniorské a invalidní vozíky pro pohodlí a mobilitu

SELVO 4250

SELVO 4800 SLEVA 40 %

SLEVA 40 %

Čtyřkolový elektrický
invalidní vozík

Čtyřkolový elektrický
invalidní vozík

Na chodník i do vozovky

Na chodník i do vozovky

Otočná a sklopná sedačka • Malé transportní rozměry
• Jednoduché ovládání • Elektrický motor 24 V/250 W
• Dojezd 20 km • Max. rychlost 10 km/hod. • Dobíjení
6–8 hodin • Nosnost 130 kg • Hmotnost 55 kg
(vč. baterií) • Technický průkaz potvrzující zařazení
do kategorie invalidních vozíků

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

49 490 29 990 Kč vč. DPH

73 290 43 990 Kč vč. DPH

Síť prodejců

Možnost vyzkoušení

Nové výrobky s 2letou zárukou

Jistota servisu

Nejbližší prodejce
Písek
AKTIV Zdravotnické potřeby, Pamětice 17, tel. 608 100 717, 777 601 953
Seznam dalších prodejců najdete na našem webu.

www.selvo.cz
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Aviatická pouť? Slavný
První červnový víkend se
nebe nad Pardubicemi
vrátí do doby, kdy
letadla na něm byla
vzácností a stroje byly
krásné a elegantní.

Bitevní scény patří k nejatraktivnějším bodům programu. Letos se pořadatelé zaměří na I. světovou válku.
FOTO | RADEK KALHOUS

KRYŠTOF ŽENATÝ
PARDUBICE | Historické i novodobé
letouny, bojové ukázky, válečné scény
a spousta dalších zážitků. Takový bude
už tradičně první červnový víkend na
pardubickém letišti. V sobotu 2. a v neděli 3. června se zde koná už osmadvacátý ročník Aviatické pouti.
Pořadatelé každoročně určují jedno
ústřední téma, v němž se nese celá
dvoudenní letecká přehlídka. Letos se
samo nabízí. „V tomto roce si připomínáme sto let od vzniku Československa. V průběhu celého tohoto století
mělo pro republiku velký význam i letectví. Právě připomenutí hlavních milníků československého a následně i českého letectví se stane stěžejním námětem,“ říká mluvčí Aviatické pouti Jan
Rudzinskyj.
V bohatém programu tak mají své
čestné místo například bitevní scény
z I. světové války, na kterých se kromě
letců s historickými letouny bude podílet i mnoho spolků vojenské historie.
Diváci se mohou těšit na úchvatné a dramatické scenérie bitevního pole. Válečné období připomene i společný průlet

více než desítky strojů, které měly s válečnými událostmi co do činění.
K vidění bude celá řada unikátních
kousků. Nejstarší období mimo jiné připomene Avia B.H.1 z roku 1920. „Jde
o první československý dolnoplošný letoun. Zajímavé je, že tato koncepce se
ve světě prosadila až o mnoho let později,“ říká pilot a stavitel Marcel Sezemský, který na Aviatickou pouť přiletí s vlastnoručně postavenou kopií tohoto legendárního stroje.
Na své si přijdou i příznivci modernější techniky. Už tradičně předvede
své letové ukázky Armáda České republiky, dech se bude tajit při akrobatických kouscích pilotů ze stáje Red
Bull a úplnou novinkou bude představení bezpilotního letounu.
Program bude po oba dva dny stejný, návštěvníci si tedy mohou vybrat,
zda přijdou v sobotu či v neděli. Vstupenka vyjde dospělého na 280 korun,
děti do 15 let zaplatí 50 korun, rodinné
vstupné vyjde na 550 korun. Na počest slavného průkopníka dálkových
letů a pardubického rodáka Jana
Kašpara mají lidé se stejným příjmením vstup zdarma.

INZERCE

Zdražuje váš dodavatel energií?
Víte, o jaký nárůst se jedná?
Ceny elektřiny na velkoobchodním trhu stoupají a vypadá to,
že na lepší časy se neblýská.
Zvýšení cen pro své zákazníky
tak již ohlásila řada dodavatelů
energií a dle odborníků je další
budou pravděpodobně následovat. Víte však, co znamená, když
vás dodavatel ujišťuje, že celkové zdražení pocítíte na svém
účtu pouze v řádu jednotek
procent či pár korun měsíčně?
Například společnost ČEZ oznámila,
že od 1. června 2018 stoupne účet
jejím zákazníkům, kteří nemají ceny
zaﬁxovány, a to v průměru o čtyři
procenta. K tomu ﬁrma dodala, že
pro většinu zákazníků bude mít
tento krok jen velmi malý dopad,
půjde o méně než 20 korun měsíčně. „V tomto případě je třeba být
obezřetný, protože regulovaná část
ceny zůstává zachována, tudíž
oznamované zvýšení ceny ze strany
dodavatele by se mělo týkat pouze
silové elektřiny,“ uvádí Libor Holub,
obchodní ředitel Bohemia Energy.
Důvěřuj, ale prověřuj
Je tomu tak? „Při porovnání cen jednotlivých produktů ČEZ před a po

oznámeném zdražení zjistíme, že
zvýšení samotné silové elektřiny,
tedy té části, kterou může dodavatel
ovlivnit, je ve skutečnosti procentuálně vyšší,“ vysvětluje Libor Holub.
Byť z pohledu celkové ceny dochází ke zvýšení v průměru o deklarovaná čtyři procenta, je skutečností,
že dodavatel zdražil neregulovanou
část u stálého platu o 15 procent
a cenu komodity v průměru o více
než 6 procent.
Příležitost ke změně
Je dobré mít na paměti, že při
zvýšení ceny anebo změně obchodních podmínek ze strany dodavatele energií mohou zákazníci přejít
k novému dříve, aniž by museli
čekat, než jim stávající smlouva
vyprší. Za výhodnějšími cenami tak
lze odejít dříve a bez sankcí.

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

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

Máte
Máte doma
doma mravenčí
mravenčí dálnici?
dálnici?
Dejte
Dejte jim
jim stopku
stopku ss Loxiranem
Loxiranem
Mravenčím
Mravenčím bufetem!
bufetem!

Pěkné slunečné jarní dny lákají k aktivitě
nejen majitele zahrad, ale i všemožný hmyz,
včetně obtížného, a to zejména mravence.
Na celém světě je možné najít téměř 12,5
tisíce druhů mravenců, jen na našem území
jich žije něco málo přes sto druhů. Mravenci jsou obdivuhodní svou pracovitostí
a do zdravé zahrádky bezpochyby patří. Pokud však„regiment“ mravenců zamíří do vašeho domu, je potřeba zasáhnout účinně
a včas. Mraveniště si totiž s oblibou budují
za obložením stěn, v různých škvírách, pod
dlaždicemi na terasách nebo pod vydlážděnými cestičkami na zahradách. Kolonii si
mravenci prvních pár let budují nepozorovaně, a když si všimneme„mravenčí dálnice“
na terase či v kuchyni, bývá obtížné se jich
zbavit. „V domech, bytech, ale také na balkonech a terasách, kde pobývají i děti a domácí
mazlíčci, je vhodné použít návnadu, s účinnou

látkou spinosad. Mravenci k dózám s návnadou běhají opravdu jak do bufetu a roztok
nanosí do mraveniště. Pro okamžitou likvidaci
mravenců je vhodné použít kontaktní přípravek v podobě poprachu s účinnou látkou pyrethrin, která se vyrábí z květů kopretin,“ říká
Zuzana Pavelková ze společnosti Neudorff,
která vyrábí vysoce kvalitní ekologicky šetrné přípravky proti mravencům, slimákům
a dalším škůdcům.
Loxiran Mravenčí bufet od společnosti
Neudorff obsahuje účinnou látku spinosad
ve formě kapalného roztoku. Spinosad je
produkt získaný fermentační činností bakterie Saccharopolyspora spinosa, která se
běžně vyskytuje v půdě. Mravenci přijímají
návnadový roztok velmi dychtivě a odnášejí
ho do mraveniště, kde jím krmí dělnice, larvy
a královnu. Tím postupně dochází k likvidaci

celého mraveniště. Loxiran Mravenčí bufet
obsahuje dvě návnadové dózy z umělé
hmoty, které se naplní roztokem a umístí
v blízkosti mraveniště nebo většího výskytu
mravenců. Dózu je vhodné umístit do stínu
nebo nad ní postavit stříšku z cihel, na slunci
by návnada rychle vysychala. Dózy by měly
zůstat na místě asi 3 – 4 týdny, nebo tak
dlouho, dokud mravenci návnadu přijímají.
Průhledné víčko umožňuje pravidelnou kontrolumnožstvíúčinnélátky.Dózyjetřebakontrolovat a po spotřebování obsahu doplnit.
Pro intenzivní likvidaci mravenců na větší
ploše je vhodný Loxiran-S-Přípravek proti
mravencům, jehož účinnou látkou je pyrethrin,zkvětůkopretin.Účinnálátkapyrethrin
je rostlinného původu – extrakt z kopretiny
starčkolisté (Chrysanthemum cinerariaefolium). Používá se zejména na terasách a jiných zpevněných plochách v okolí domu.
Přípravek se aplikuje především na mravenčí
stezky, působí okamžitě. Loxiran–S- je červený prášek, který je možné použít ve formě
posypunebopostřiku,protožesevelmidobře
rozpouští ve vodě. Připraveným roztokem je
dobré postříkat nejen mravenčí stezky, ale
i různé štěrbiny mezi dlaždicemi, kam se
roztok velmi snadno dostane.
Používejtebiocidybezpečným
způsobem.Předpoužitímsivždypřečtěte
označeníainformaceopřípravku.
podpis nebo webovky...
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letec Kašpar by byl ve svém živlu
Aviatická pouť

Aviatická pouť nabízí každoročně výjimečnou příležitost dostat se do bezprostřední blízkosti historických létajících strojů.

Kdy: 2. a 3. června 2018
Kde: Letiště Pardubice
Program: letové ukázky každý den
od 12.00 do 16.30, areál je otevřený
od 8.00 do 20.00.
Za kolik: v předprodeji 280 Kč dospělý,
50 Kč děti do 15 let, 550 Kč rodinné
vstupné. Zdarma držitelé průkazu ZTP,
děti do 6 let a lidé s příjmením Kašpar.
Vstupenky jsou k dostání v sítích
Ticket Art, Ticketportal a Ticketstream
a také na pokladnách ČD.
Jak na letiště: z pardubického hlavního
vlakového nádraží se lidé dostanou
přímo na letiště tzv. Letištním
expresem. Kdo pojede autem, může
využít záchytná parkoviště v okolí
letiště a závodiště, parkování bude
možné i na silnici I/37 v úseku mezi
Paramem a Dražkovicemi.
Na co se těšit: válečné bitevní scény,
historická i novodobá letadla,
historická pozemní technika,
akrobatické ukázky, auta veterány,
dětské atrakce a mnoho dalšího.

FOTO | MAFRA
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DOhlížejte na stavbu z mObilu
Podnikáte ve stavebnictví nebo máte malou stavební firmu a hledáte řešení, které vám
dovolí sdílet aktuální změny ve stavební nebo projektové dokumentaci rychle, bezpečně
a bez prodlení se všemi zúčastněnými stranami? Rádi byste zabezpečili auta, nářadí
nebo materiál a získali nepřetržitý přehled o tom, kde se nacházejí nebo kdy
budou dodány na stavbu? Nebo zkrátka jen potřebujete pro své zaměstnance v terénu
odolný telefon, který sem tam vydrží i nějaký ten pád a nevadí mu voda ani prach?
S takovou nabídkou služeb uzpůsobených na míru malým
stavebním firmám nebo řemeslníkům přichází Vodafone.
Poskládat si řešení, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám, můžete sami nebo vám jej ušijí na míru přímo ve Vodafonu. Moderní technologie posunou vaše podnikání opět
o krok dál. Datové úložiště vám zajistí dostatečnou a především bezpečnou kapacitu pro ukládání a sdílení všech
potřebných souborů. S přenosnou monitorovací jednotkou
získáte kontrolu nad stavební technikou i materiálem. Hlavně
tak ale zabezpečíte plynulost a návaznost jednotlivých stavebních prací a předejdete zbytečným ztrátám.
Úložiště pro online sdílenou stavební dokumentaci
Spolupráce více firem nebo řemeslníků (zedníci, instalatéři,
elektrikáři, podlaháři, zahradníci) je na stavbě naprostou nutností. V průběhu stavby často dochází ke změnám, které je
pak potřeba rychle promítnout do všech materiálů a vyrozumět všechny zúčastněné strany.Všichni dodavatelé potřebují
pracovat s aktuální stavební dokumentací. Stává se však, že
se někteří pracovníci, kteří se pohybují v terénu, nedostanou
k aktualizované verzi včas. To pak vede k předělávkám a nepříjemným vícenákladům a zároveň dochází ke zpoždění,
což s sebou může přinášet i penále. To vše představuje pro
menší firmy velký problém.
Vhodným řešením je externí datové úložiště, kde můžete ukládat a sdílet stavební dokumentaci, fotografie
ze stavby i další materiály se zaměstnanci jednotlivých
firem nebo řemeslníky. Vše potřebné je bezpečně na jednom místě, dostupné v reálném čase a vy máte jistotu, že
všichni pracují se stejnou aktuální verzí dokumentace. To vše
zvládnete odkudkoli a kdykoli pomocí mobilního datového
připojení a chytrého telefonu nebo tabletu.
Online monitoring vozidel, nářadí a materiálu
Se stavbou je spojené také neustálé převážení stavební techniky, nářadí a materiálu. Právě řemeslníci, kteří jsou neustále
v terénu, vozí a skladují v autě veškeré své nářadí a často i materiál (někdy i v hodnotě statisíců korun). Když pracují, parkují
svoji dodávku většinou na ulici a stává se, že takto nezabez-

pečené auto někdo čas od času vykrade. Přehled o veškerém nářadí, materiálu nebo autech, která jej převáží, vám
dokáže zajistit jednoduché řešení od Vodafonu. Skládá se
z přenosné monitorovací jednotky a přehledné mobilní aplikace, která je dostupná v reálném čase. Díky jednoduché
instalaci pomocí magnetu jej můžete libovolně přemisťovat
z jednoho předmětu na druhý tak, jak právě potřebujete,
a aplikace vás okamžitě informuje o jeho neoprávněném
užívání či manipulaci. Nastavit si můžete SMS upozornění,
která vás budou informovat o změnách (nechtěný pohyb,
opuštění nastavené zóny, otřesy nebo vibrace atd.), a vy tak
budete moci okamžitě reagovat a předejít škodám na majetku či jiným nepříjemnostem. Výhodou je, že podle nastavení
jednotky vydrží baterie bez dobíjení až jeden rok. Vybírat
můžete ze tří velikostí monitorovacích jednotek, které jsou
vysoce odolné a voděvzdorné, a ze tří tarifů podle toho, kolik
zařízení vlastníte a zda službu využijete jen v České republice
nebo i v Evropě či celém světě.
Komunikujte efektivně, stavba nestavba
Každodenní komunikace se zákazníky a kolegy, nutnost bezodkladně řešit nečekané situace. To si bez mobilního telefonu už nedokážeme představit. Ti, kdo se pohybují na stavbě,
navíc potřebují extrémně spolehlivý a odolný telefon vhodný
i do náročného terénu. Potřebují telefon, který odolá prachu
i dešti, stejně tak jako neomezené volání a internet po ruce.
Vodafone nabízí tarify s neomezeným voláním, SMS a velkou
porcí dat, která vám postačí k tomu, abyste byli neustále
ve spojení. Přes mobilní data rychle najdete potřebné informace, můžete chatovat i s více kolegy najednou nebo jednoduše sdílet fotografie ze stavby, projekty apod. Vodafone
nabízí i několik vážně odolných telefonů. Orientace v nich
je jednoduchá. V detailu telefonu – popis produktu hledejte
„Odolnost telefonu“ a zaměřte se na IP 67 a vyšší. Nejoblíbenější je jednoznačně super outdoor Samsung Galaxy Xcover
4, který je dost chytrý, ale k tomu ještě vážně odolný. Má
protiskluzový povrch, dostatečnou ochranu před vysokými
koncentracemi prachu a ustojí i pobyt pod vodou.
www.vodafone.cz
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S „opeřencem“ rovnou na gril
Grilovací sezona přišla
letos dřív než obvykle,
je proto nejvyšší čas
obohatit domácí sbírku
receptů. Kuřecí maso je
při grilování oblíbené
pro rychlost přípravy.
Nechte se inspirovat.
5plus2
■ V KUCHYNI
Kuře „naplacato“ s chřestem podle Pohlreicha
Pokud jste přesvědčení, že celé kuře nelze jen tak ugrilovat
položené na rozžhavené mřížce grilu, šéfkuchař Zdeněk
Pohlreich vás vyvede z omylu. Evidentně se ale vyplatí naučit
se vykosťovat drůbež. Takto přípravu popsal ve svém pořadu
Rozpal to, šéfe!, který vysílala FTV Prima.
Jak na to? Celý fígl spočívá v tom, vědět, kde říznout, a celé kuře
tak jednoduše zbavit kostí a převést do placaté formy. Jeho potření
suchou grilovací směsí koření, kterou si sami připravíte v hmoždíři,
už je pak dílem okamžiku. A kuřátko může celé na gril. Spolu se zeleným chřestem, který je
ideální sezonní přílohou. Na bílý chřest v tomto případě zapomeňte, ten se musí vařit. Očištěné
kuře ostrým nožem jednoduše rozkrojíme u páteře a jakoby rozdělíme na polovic, což vám
dovolí, abyste ho krásně rozevřeli a dostali se „dovnitř“. Pak ho ostrým nožíkem zbavíme většiny
kostí. Pokud v něm nějaké kosti zůstanou, vůbec nevadí. Například stehýnka stačí podél kosti
naříznout a také jakoby rozevřít do plochy. Grilovací směs si sami připravíme v hmoždíři, ať se
krásně rozvoní. Smícháme v něm a nasucho podrtíme římský kmín, obyčejný kmín, kousek
skořice, pár chilli papriček, ideálně jalapeňos, trochu kayenského pepře, sůl a dva lístky
bobkového listu, přidat můžeme i sušený česnek. Touto směsí kuře z obou stran potřeme
a můžeme ho položit – kůží dolů – na rozpálený gril. Přikryjeme a hlídáme, ať neprošvihneme
správný čas na jeho otočení. Během grilování ho také můžeme pokapat citronovou šťávou –
získá na lehkosti i na chuti. Suché nebude, protože až ho otočíme, tuk uvolněný zpod kůže bude
protékat do masa. Jako lehkou zeleninovou přílohu Zdeněk Pohlreich doporučuje zelený chřest,
využijeme tak jeho právě probíhající sezonu.
Zdroj: mce, iDNES.cz
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Miniburgery s bramborovými placičkami
Potřebujeme: 50 g anglické slaniny, 4 plátky bílého toastového chleba, mléko,
400 g mletého hovězího masa, 1/4 lžičky nastrouhané citronové kůry, sůl, pepř, olej, 2 lžíce
nasekaných čerstvých bylinek (petržel, bazalka, majoránka), 3/4 kg brambor, 1 malou
cibuli, 1 velké vejce, 1 až 2 lžíce hladké mouky, rajčatovou salsu.
Postup: Slaninu pokrájíme na malé kostičky, z toastového chleba odkrojíme kůrku a natrháme
na kousky do mísy, zvlhčíme 6 lžícemi mléka a necháme nasáknout. Navlhčený chléb
rozmělníme vidličkou, promícháme se slaninou, mletým masem, citronovou kůrou, bylinkami,
solí a pepřem. Ze vzniklé hmoty vytvarujeme kuličky velké
jako golfový míček a odložíme je do chladu. Brambory
a cibuli oloupeme, cibuli najemno pokrájíme, brambory
nastrouháme na hrubém struhadle, vymačkáme z nich
přebytečnou tekutinu a promícháme s cibulí, vejcem,
moukou, solí a pepřem. Hmotu zalijeme v míse trochou mléka
a necháme 30 minut odležet. Na rozehřátém grilu na pánvi
opékáme na oleji po částech bramborové placičky, hotové
uchováme v teple v hrnci vystlaném papírovými ubrousky.
Kuličky masa potřeme olejem, rukou je rozmáčkneme na
malé burgery a opékáme na rozehřátém grilu asi 6 minut
z každé strany. Bramborové placičky ozdobíme rajčatovou
salsou, proložíme burgery a spíchneme špejlí dohromady.

Kuřecí čtvrtky s ananasem
Potřebujeme: 1 malou plechovku ananasu –
plátků, 5 lžic sójové omáčky, 2 lžíce červeného
vinného octa, 1/2 lžičky sušeného mletého
zázvoru, 1/4 lžičky pálivé červené papriky,
1 kuře, 2 až 3 stroužky česneku.
Postup: Z plechovky ananasu slijeme šťávu,
promícháme se sójovou omáčkou, octem,
zázvorem a paprikou. Kuře naporcujeme,
omyjeme a osušíme. Česnek oloupeme
a prolisujeme. Do většího plastového
uzavíratelného sáčku vložíme porce kuřete,
připravenou marinádu promícháme
s prolisovaným česnekem a přelijeme přes kuře. Do sáčku vložíme i kolečka ananasu.
Kuře i ananas necháme 2 hodiny odležet v marinádě. Půl hodiny před grilováním je vyjmeme
z chladničky. Porce kuřete grilujeme pod poklopem 30 minut na nepřímém žáru, na
posledních 5 minut ogrilujeme i plátky ananasu z obou stran. Zdroj: Ilona Smetanová, ONA DNES

100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
EMISE:
Jubilejní pamětní medaile ZDARMA
POZOR:
Pouze 1 medaile pro každého zákazníka
Téma:
100. výročí vzniku
Československa

Nejjednodušší způsob objednání:
www.100-let-csr.cz; tel.: 810 50 50 20

Emise:
Bezplatná pamětní
medaile pro každého

Distributor:
Národní Pokladnice

Cena:
0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

V letošním roce oslavíme významné výročí 100 let od vzniku
Československa, jednu z nejdůležitějších událostí našich dějin.
Události, která předurčila osud naší země.

Zásadní měrou se o vznik našeho samostatného státu zasloužil
Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident.
Abychom uctili mimořádné výročí, Národní Pokladnice připravila
pamětní medaili pro každého zcela ZDARMA.
POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

ČÍSLO REZERVACE:

72012306

CENA:

O Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 medaile na objednávku

OBJEDNÁNÍ:

www.100-let-csr.cz; 810 50 50 20

ZDARMA

Vzhledem k tomu, že výročí 100 let od vzniku Československa
je pro každého našeho občana zcela zásadní, každému je
k dispozici pouze 1 pamětní medaile. Platíte pouze poštovné
a balné ve výši 89 Kč. Garantujeme Vám právo na vrácení
pamětní medaile ve lhůtě 14 dnů od doručení. Nabídka platí
pouze 10 dnů!

www.100-let-csr.cz

Nejjednodušší rezervace:
Internetový rezervační systém:

www.100-let-csr.cz

Telefonní rezervační linka:

810 50 50 20

PO–ČT: 9:00–17:00, PÁ: 9:00–15:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní

ø 33 mm

Téma:

100. výročí vzniku Československa

Avers:

Portrét Tomáše Garrigua Masaryka a znaky republiky Československé

Revers:

Obrys Československa s motivem lípy a opisem Pravda vítězí

Průměr:

33 mm

Hmotnost:

15 g

Kov:

Mědinikl

Cena:

0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

Důležité:

Pouze 1 pamětní medaile na osobu

Internetový rezervační systém
www.100-let-csr.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Olda Říha. Nesmrtelný
kaťák, rok výroby 1948
JOSEF VLČEK

O

Frontman Katapultu Olda Říha.
INZERCE

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

lda Říha, duše a motor legendárního Katapultu, slaví letos dvojité výročí. Kytarista a zpěvák, který v druhé polovině sedmdesátých let oslovil na
svou dobu nebývalým způsobem dnešní padesátníky, bude mít 18. května sedmdesátiny. Zároveň si připomíná čtyřicet let od vydání první desky Katapultu, která dala českému publiku jednoduché a přímočaré rockové hymny Půlnoční závodní dráha, Hlupák
váhá, Stovky hotelů a Vlaky v hlavě.
V roce 1978, kdy vyšlo Katapultu první album, byl Olda Říha zkušeným profesionálem. Po několika letech působení na plzeňské scéně se v roce 1972 stal členem režimem tolerované Skupiny Františka Ringo
Čecha, která v lehce humorném duchu doprovázela nejdříve Viktora Sodomu a později Jiřího Schelingera. Katapult založil někdy
v roce 1975 s bubeníkem Toljou Kohoutem
a baskytaristou Jiřím Šindelářem, kterému
nikdo neřekl jinak než Dědek. Důležitou
osobností, která se pohybovala kolem kapely, byl také Ladislav Vostárek. Ten v prvních pěti letech existence psal kapele na
míru ušité texty, jež svými údernými slogany dokonale konvenovaly řízné, ale snadno
stravitelné hudbě Katapultu.
Přes velkou nepřízeň kulturních dohlížejících orgánů, ale i kritiky, která v té době požadovala od rockových kapel co nejrafinovanější hudbu, se Katapult chytil a stal se hlasem středoškolské a učňovské mládeže. Byl

blízko tomu, co se tehdy hrálo na angloamerické hudební scéně (připomínal anglickou
skupinu Status Quo), ale nikdo mu zároveň
nemohl upřít specificky české rysy. Debut
Katapultu měl na tehdejší domácí poměry neslýchaně přirozenou atmosféru, nepochybně
i díky tomu, že byl částečně nahraný živě.
Dravost trojice dokázala překonat dlouhou řadu úředních překážek a zákazů, vítězila v kategorii skupin ve Zlatém slavíku a vyprodávala koncerty po celé republice. Na začátku října 1979 vyšel u Supraphonu singl
„Až“ se sugestivním sloganem „A co děti,
mají si kde hrát?“. Ani Říha, ani Vostárek
netušili, že slogan, který víceméně zlidověl,
se stane o třicet let později předmětem soudního sporu kvůli tomu, že ho Strana zelených bez souhlasu textaře využila ve volební kampani. Partaj, tehdy pod vedením Martina Bursíka, to stálo půl milionu.
Katapult se statečně drží na české scéně
dodnes. Desek má nepočítaně, ale pronásledují ho i tragédie. Asi těžko najdeme ve světě
kapelu, které zemřeli už tři bubeníci. A protože v roce 2009 odešel do rockového nebe také
baskytarista Dědek Šindelář, je Olda Říha jediným členem, který z původního Katapultu
zbyl. Přesto s novými muzikanty objíždí dodnes štace po celé republice a s velkým zadostiučiněním poslouchá, jak nadšené publikum
zpívá nejslavnější hity „Kaťáků“ včetně toho
nejpopulárnějšího – Někdy příště.
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POLOVINU
…jen za polovinu?

Přesně tak, NE za 200 000 Kč, ale jenom za 100 000 Kč,
tedy za polovinu! Vybírejte vaše auto za polovinu z více
než 4000 vozů na www.autoesa.cz
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Margita nahrál „virtuální“
duet s Hanou Hegerovou

Štefan Margita. FOTO | J. ZÁTORSKÝ, MAFRA
ČR | Štefan Margita na konci května
vydá desku Mapa lásky. K interpretaci
tradičních i nových šansonů přizval
Hanu Zagorovou či Mira Žbirku. V titulní skladbě se virtuálně spojil s šansonovou legendou Hanou Hegerovou.
„Loni jsem měl dvakrát angažmá
v pařížské opeře a ve velké prodejně na
Champs-Élysées jsem naposlouchal
skvělé desky, něco jsem našel na YouTube a u některých písní jsme nezískali
práva na překlad,“ líčí Margita, jak
skladby na svou desku vybíral. Písně na
Mapě lásky jsou česky nebo slovensky.

„Šansonům musí posluchač rozumět,“
vysvětluje zpěvák.
Objeví se tu tedy Jesenná láska s Mirem Žbirkou i zbrusu nová píseň Moët
et Chandon z pera Ondřeje Soukupa
a Gabriely Osvaldové.
„U Gábiny jsem čekal, že napíše
smutný text a bude mě s ním ve studiu
týrat. Nakonec to je úžasný pijácký šanson. Dokonce se ptala, jestli budu zpívat operně, nebo jak,“ vzpomíná. Což
nezpívá. Dokonce přiznává, že se při nahrávání musel trochu hlídat.
Dále tu zní skladby Charlese Aznavoura či Jacquese Brela s texty Jiřiny Fikejzové či Martina Chodúra, k písni Sláva je bál napsala český text Margitova
manželka Hana Zagorová a zazpívala si
ji s ním jako duet. A titulní skladbu Margita nazpíval jako virtuální duet s Hanou Hegerovou, posloužila její starší nahrávka.
A jak si Margita udržuje špičkovou formu i v 61 letech? „Musíte si hlídat pěveckou techniku, tu dokonce ještě víc než zamlada. Musíte vědět, kde si dát pozor,
kde na hlase přidat, kde ubrat,“ vysvětloval nedávno v rozhovoru.
(iDNES.cz)

INZERCE

Hudební kalendář: Song Petra Jandy
Osmý den vznikl až na poslední chvíli
Písnička Osmý den skupiny Olympic
vznikla v květnu 1980 jako soutěžní
titul pro Bratislavskou lyru. „Připravovalo se to na poslední chvíli. Nahrál jsem hudbu na kazetu a předal ji
textaři. Pavel Vrba mi pak text nadiktoval po telefonu v předvečer uzávěrky přihlášek,“ zavzpomínal Petr Janda na rádiu Český Impuls AM 981.
Zkompletovaná nahrávka následně
putovala poštou na kazetě na ústředí
soutěže. Petra Jandu, autora hudby,
kvůli Osmému dni ovšem hryzalo svědomí. „Měl jsem strach, jestli jsem neokopíroval část písničky Petra Nováka Co je to láska,“ prozradil tahoun
Olympiku. Nikdy nikdo ho však na
podobnost těchto songů neupozornil.
V pondělí máš důvod k mlčení,
ve středu mě pláčem odměníš,
v neděli už nevím, že tě mám,
osmý den schází nám...
(Hudba: P. Janda, text: P. Vrba)
Jak vznikla písnička Kino Gloria, odhalí zpěvák Petr Rezek příští 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)

Banky před létem zvýhodňují své půjčky
Jaro je optimálním časem pro rekonstrukci chaty nebo chalupy
tak, aby byla plně funkční na letní sezónu. Bývá to vhodný okamžik také pro rekonstrukci bytu, protože s jarním počasím sousedi častěji jezdí pryč a nebude jim nepořádek spojený s opravami tolik vadit. Ti, kdo potřebují upravit zahradu nebo vyřešit
koupi nového auta, si také přijdou na své. Toto období je totiž
ideální i z ﬁnančního hlediska – před létem bývá výhodnější si
na takové plány půjčit od banky. Ty právě nyní nabízí úvěry výhodněji než jindy v roce, např. Hello půjčku pořídíte už s úrokem
4,7 % ročně.

V

současné chvíli je sjednání půjčky jednoduché, většina bank umožňuje částečné online pořízení nebo dokonce i možnost, kdy nemusíte
pobočku banky navštívit vůbec. A někdy i zcela bez poplatků za sjednání a vedení. Taková je například i Hello půjčka – půjčka od digitální Hello
bank!, která na podzim 2017 pod touto novou obchodní značkou navázala
na historii Cetelemu a obohatila své produkty a služby i o běžný nebo spořicí účet. Hello půjčku můžete získat v jarní nabídce s úrokem startujícím
na 4,7 % ročně s délkou splácení od 25 do 48 měsíců a půjčit si lze od
20 000 Kč až do milionu korun. Nic navíc nezaplatíte ani v případě, když se
půjčku rozhodnete splatit v kratší době, než jste původně zamýšleli. Proces
žádosti o půjčku přitom uskutečníte od začátku do konce online. Pokud
však máte raději osobní kontakt, můžete zajít i do pobočky, anebo si vše
vyřídit po telefonu.
S létem přichází nabídka výhodných úroků skoro u všech poskytovatelů
půjček. Proto je důležité si uvědomit, že ne vždy je nabízený úrok konečný.
Na ty nejnižší totiž nedosáhne každý. Konečná výše úroku bude záležet
zejména na tzv. credit scoringu. To je běžné a důležité ověření vaší schopnosti půjčku v budoucnu splácet a také potvrzením zodpovědnosti každé
banky, která tím chrání především vás.
www.hellobank.cz
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Po Eurovizi do Ameriky
Šestý z mnoha desítek
evropských zpěváků
a zpěvaček skončil Čech
Mikolas Josef v soutěži
Eurovize. Chce pořádně
nastartovat kariéru.
ČR | Zpěvák, kterého v Česku zná málokdo, udělal díru do světa. Tedy zatím ne
úplně do světa, ale do Evropy určitě. Mikolas Josef, který reprezentoval Českou
republiku v pěvecké soutěži Eurovize,
dosáhl pro svou rodnou zemi historického úspěchu – šestého místa v celoevropském klání, které je nejsledovanějším
nesportovním televizním pořadem na
celém kontinentu.
„Je neuvěřitelné, co jsme dokázali.
Měl jsem kolem sebe úžasný tým, jsem
vděčný za všechny gratulace,“ řekl Mikolas Josef po velkém finále v Lisabonu.
K fenomenálnímu úspěchu pomohly
českému zpěvákovi hlasy fanoušků
z celé Evropy, a přestože u odborných
porot už to tak slavné nebylo, Mikolas
aspoň ví, kde ho mají nejraději – nejvíce hlasů od expertů dostal v Bulharsku,
Belgii, Bělorusku a Arménii. Během
cestování kvůli Eurovizi zaznamenal
hodně fanoušků také ve Španělsku a Izraeli. „Izraelci dokonce přišli s českými
vlajkami,” vypráví zpěvák.
Ani do jedné z těchto zemí se však Josef nyní nechystá. Nejdřív vyrazí do
Ameriky. V Los Angeles chce začít práci na své první desce. „Nápadů mám
spoustu, chce je to jen vylepšit,” říká.

„

Na Eurovizi mi
chybí víc
autenticity. Je tam
trochu cítit ta mašinérie,
kdy je za každým tým
padesáti lidí.”
Mikolas Josef před
finále pro iDNES.cz

A doufá, že úspěch v celoevropské soutěži mu pomůže v kariéře. Ostatně, už
měsíc má podepsanou nahrávací smlouvu s německou Sony Music.
Kritiky ale ještě bude muset o svém
talentu přesvědčit. Po finále se k jeho
stylu a písni Lie To Me vyjádřila některá zahraniční média nepříliš pochvalně.
Například deník The Irish Times označil jeho styl za laciné kýčovité retro, portál Noisey psal o „bizarní písni o vyšinu-

tých fantaziích“ a podle BBC je Mikolas českou odpovědí na Justina Biebera
a „čistým mainstreamem“.
Dosud největším českým úspěchem
na Eurovizi bylo předposlední místo
Gabriely Gunčíkové ve finále roku
2016.
Letošní vítězkou Eurovize se stala izraelská zpěvačka Netta, která zaujala
svou lehce bizarní písní Toy.

Mikolas ve finále Eurovize.

(re, idnes.cz)

FOTO | ANDRES PUTTING

INZERCE

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
TEĎ VYPLATÍ SE U VARI

JEDNOTKY POHONNÉ
PJXP200
PJXP200A

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.

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

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

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

tvproducts.cz
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CENA

159,-

2 799,-

od 129,-

nad 3 000 Kč
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ZA NEJLEPŠÍ
CENY V ČR!

Solární sprchy
chy

Bazénová chemie

ZDARMA

GARANCE

GARANCE
VRÁCENÍ

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA BAZÉNŮ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DOPRAVA

100%

90 dní

od 1

999,99,-

Bazény Fast Set
,
2 699,-

od 1

999,,

Vodní skluzavky
od 299,-

699,-

Bazény Power Steel

Bazény Hydrium
26 999,-

od 17

od 749,-

999,-

Pískové ﬁltrace

999,-

od 4

6 999,-

Kompletní nabídku zboží a ostatní informace najdete na www.tvproducts.cz
AKU
U NŮŽKY 2v1
2

Pro úprravu okrajů trávníků
a zastřihávání
hávání okrasných
dřevin. Bezpečnostní spínač.
2 lišty.
Li-Ion bateerie 7,2V / 1500mAh
Délka lištyy na keře: 150 mm
Délka lišty na trávu: 90 mm

ZAHRADNÍ LEHÁTKO
Stabilní, odolné, přenosné.
Skládací, polohovatelné.
Jednoduchá manipulace.

Na suchý zip. Udržují v místnosti
čerstvý vzduch a nepustí dovnitř hmyz.
Variabilní síť dveřní
210 × 100 cm
za 149 Kč

Okenní síť
150 × 130 cm
za 149 Kč

magnetické
zavírání

Rozměry: 170 × 57 × 100 cm
(délka pro ležení 190 cm),
složené 135 × 50 × 8 cm
Barvy:

599,299,-

799,-

ZAHRADNÍ GRILY

➊ Komfort za 599 Kč
Rozměry: Ø grilovací
plochy 43 cm, výška 55 cm
➋ Skládací za 499 Kč
Rozměr: 37 × 47 × 37 cm
➌ Master za 999 Kč
Rozměry: Ø grilovací
➍
plochy 56 cm, výška 89 cm
➍ Multi gril 3v1 za 1 199 Kč
Rozměry: Ø grilovací plochy 40 cm,
výška 80 cm
799,od

SÍTĚ PROTI HMYZU

499,-

149,-

ODPUZOVAČ HMYZU
A HLODAVCŮ

SOLÁRNÍ
ODPUZOVAČE KRTKŮ

Elektronický zvukový
repelent. Odpudí hmyz,
blechy, šváby, ale také myši
apod. Účinná
plocha až 230 m².
Ekologický.
1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč

Pro bezpečné vypuzení krtků,
hrabošů, hryzců a jiných neoblíbených hlodavců.
➋ ELEGANT
1 ks za 258 Kč/ks
2 ks za 179 Kč/ks
4 ks za 129 Kč/ks

➊ PRAKTIK
1 ks za 249 Kč/ks
2 ks za 199 Kč/ks
4 ks za 149 Kč/ks

od

➋

129,-

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP

/ks

·

tel.: 380 405 381

od

·

199,-

/ks

www.tvproducts.cz

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

999,-

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP

·

tel.: 380 405 381

ZAHRADNÍ HADICE FLEXI X ZAHRADNÍ LEHÁTKO
Hadice, která roste! Nezkroutí se a nezamotá. Minimální požadavek na skladovací
prostor. Materiál: extrémně pružný latex
+ kvalitní a vysoce odolná textilie.
FLEXI X PROFI:
FLEXI X
➊ 15 m za 799 Kč ➌ 15 m za 499 Kč
➋ 22,5 m za 999 Kč

www.tvproducts.cz

ZEŠTÍHLUJÍCÍ BOTY

se stříškou

TRAMPOLÍNY

Pro děti i dospělé. Nezatěžují páteř ani
klouby. Odrazová plocha z vysoce kvalitního
materiálu. Ochranná síť.
ø 180 cm: 2 499 Kč
ø 244 cm: 2 999 Kč
ø 305 cm: 3 499 Kč
ø 366 cm: 4 999 Kč
ø 427 cm: 5 999 Kč

Street Line
Barvy / Velikosti
40 - 46
36 - 41

Stabilní, odolné, přenosné.
Skládací, polohovatelné.
Jednoduchá manipulace.
Rozměry: 190 × 59 × 32 cm,
složené 76 × 60 × 16 cm

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

➊

od

·

DORUČÍME ZDARMA
PŘI NÁKUPU
NAD 3000 Kč

1 599,-

499,-

1 399,-

SUPER CHOPPER

Multifunkční kuchyňský robot.
Našlehá, rozdrtí, namele, naseká. Nerezový
nůž.
Včetně nástavce pro mixování
tekutých potravin (objem
bjem
j 1 ℓ,
výška 28 cm).

MULTIFUNKČNÍ HRNEC

8v1 ceramic

Pečení, vaření, vaření v páře, smažení,
fritování, zapékání, fondue, pomalé vaření.
Bez použití tuku. S nepřilnavým
keramickým
ý p
povrchem.
Skleněné
eněné víko.
Objem: 5 l.

1 pár za 599 Kč
2 páry za 1 098 Kč

899,-

od

549,-

/pár

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE

Žádné kabely, ﬁltry, sáčky, ani hadice.

➊ LIGHT za 499 Kč
➋ SE 4 KARTÁČI za 699 Kč
➌ PROFI za 999 Kč

➌

1 699,-

Zlepšete svůj sluch. Uslyšíte
šepot na 30 m. Regulace
hlasitosti.
➊ Klasik za 499 Kč
➍ Mini za 499 Kč
➋ Profi za 599 Kč
➎ Dobíjecí POWER za 699 Kč
➌ Vocal Plus za 799 Kč ➏ Digital za 899 Kč

s indikátorem

699,od

OSOBNÍ ZESILOVAČE ZVUKU MULTIFUNKČNÍ MADLO

SLEVA -200 Kč

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

➍
➌
od

699,-

SEDÁTKO DO VANY

KOMPRESNÍ PUNČOCHY
SE ZIPEM

nastavitelné

399,-

999,-

➎

399,-

Pro seniory, osoby po operaci atd, kteří mají
problémy vstávat z křesla či židle (vhodné i
na invalidní vozík).
Rozměr: 45 x 45 x 10 cm
M
Materiál:
t iál PUR pěna
ě

199,- 199,399,-

/ks

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK

ORTHEO

499,-

999,-

Vhodné pro starší a méně pohyblivé osoby.
Ideální pro diabetiky a osoby s cévními poru- Pevná konstrukce a protiskluzová úprava
ý zapínáním
p
p
chami. S praktickým
na zip.
povrchu.
Barva/velikost:
Nosnost: až 100 kg
S/M, L/XL, 2XL
S/M, L/XL, 2XL
1 pár za 299 Kč
47-66 cm
2 páry za 398 Kč

Zařiďte si bezbariérovou koupelnu
nebo toaletu bez děr a vrtání.
1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč
SLEVA -100 Kč
Barva: bílá, chrom
PŘI KOUPI 2 KUSŮ

➋

➊

ROTAČNÍ ELEKTRICKÝ
KARTÁČ Spin Master

Balení obsahuje:
1x SPIN MASTER, 3x vyměnitelné
hlavice, 1x prodlužovací
rukojeť,1x nabíječka

1 999,-

899,-

2 499,-

Bezdrátový dobíjecí kartáč s prodlouženou
rukojetí. Čištění koupelen nebylo nikdy snazší.
Vyčistí spáry, velké
i malé plochy.

➋

1 399,-

od

od

AB MULTI
SHAPER

/ks od

Bez námahy zpevní, vytvaruje a posílí svvaaly
během několika minut. Bezdrátový.

10 úrovní
ní intenzity impulz
impulzů.
zů.
6 programů

/pár

DETOXIKAČNÍ NÁPLASTI

Detoxikační terapie. Pomáhají zabránit
hromadění toxinů v těle, snižují šance onemocnět. Obsahují přírodní látky (aktivují
akupunkturní body na
chodidlech,
odvádí z těla
toxiny).

699,-

POLARIZAČNÍ BRÝLE

Na o
ochranu očí před slunečním
zářře
ením, do mlhy, deště, za sněžení, pro jízdu
za šera. Zlepší kvalitu vidění.
➊ Děětské-Kids za 99 Kč
➋ Trravel za 299 Kč
2 a více kusů
➍
➌ Scout
c za 349 Kč
DORUČÍME
➍ La femme za 349 Kč
ZDARMA!
➎ Sppectre za 399 Kč
BBarvy:
a

➋

399,-

799,-

19,od

12,-

/ks

10 ks za 150 Kč
(15 Kč /ks)
ZVÝHODNĚNÁ SADA
(30 ks) za 360 Kč
(12 Kč/ks)

249,-

od

99,-

VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HR ADEC KR ÁLOVÉ Švehlova 512/14
K ARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3

MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OPAVA Dolní nám. 9/17 (OD TIPA)
OSTRAVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17

PR AHA 1 Rybná 4 (roh s Jakubskou ul.)
PRAHA 1 Václavské nám. 66/808
PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14

Chyby
Ch b v textu
t t a vyobrazení
b
í vyhrazeny.
h

Exkluzivně pro vás zdarma
v pondělí 21. května na distribučních
místech 5plus2.

Česká republika

18. května 2018 27

Extra ke 100 letům republiky
V pondělí opět vyrazte
na místa, kde si obvykle
berete týdeník 5plus2.
Čeká vás tam speciální
vydání MF DNES Extra
k výročí Československa.
ČR | Celé Česko letos slaví mimořádný
rok. Stoleté výročí od založení Československa si zaslouží něco výjimečného. U této příležitosti vydává mediální
skupina MAFRA dva speciální magazíny pod hlavičkou MF DNES Extra. Vyjdou dva pondělky po sobě,
21. a 28. května, a k dostání budou zdarma v distribuční síti 5plus2 v úctyhodném nákladu 800 tisíc výtisků.
„Před sto lety se začala psát nová kapitola našich národních dějin. Uvědomujeme si, že letos tak slavíme významné jubileum, které si v našich titulech bezpochyby zaslouží speciální péči. Jak ostatně ukazují výsledky průzkumu čtenosti,
právě přidaná informační hodnota v podobě seriálů či mimořádných příloh,
jako je třeba magazín MF DNES Extra,

je to, co naši čtenáři vyžadují
a mají v oblibě,“ uvedl k vydání
speciálů Štěpán Košík, předseda
představenstva MAFRA, a. s.
„Magazín se na 24 stranách zaměřuje na zásadní mezníky československé historie, inspirativní velikány
dějin, pohled současných osobností
na společnou československou minulost i pozoruhodné aspekty obyčejných životů Čechoslováků,“ říká vedoucí redakce MF DNES Extra a šéfredaktor týdeníku 5plus2 Petr Škarda.
V prvním vydání čeká čtenáře třeba
rozhovor s mistrem etikety Ladislavem Špačkem o vývoji slušného chování Čechů, téma o alternativních hymnách nebo rozhovor s hercem Martinem Hubou o rozporuplné osobnosti
T. G. Masaryka. V druhém čísle se dozvědí, jak Čechoslováci trávili dovolenou, v rozhovoru s hercem Jaroslavem
Pleslem zjistí, proč se chce živit jako
kastelán, nebo se podívají na české
sexsymboly uplynulého století.
Na regionálních stranách čeká čtenáře
například přehled oslav vzniku republiky v jejich okolí a dočtou se i o regionálních historických zajímavostech. (red)

INZERCE

Regenerace těla i ducha
v Jizerských horách
KC

A

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA – SENIORSKÝ POBYT
6 dní/ 5 nocí, od 5.540 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, vstupní lékařská prohlídka, 10 procedur za pobyt

E

AKCE – při realizaci pobytu v květnu – plná penze součástí pobytu.

WELLNESS & RELAX
4 dny / 3 noci, od 3.350 Kč / osoba
Ubytování, polopenze
3 procedury – 1× 30 minutová částečná masáž, 1× uhličitá koupel, 1× oxygenoterapie

CYKLO VÍKEND
3 dny / 2 noci, od 2.625 Kč / osoba
Ubytování, polopenze
2 wellness procedury – 1× 30 minutová částečná masáž, 1 hodina privátního bazénu se saunou
DOMÁCÍ MAZLÍČCI JSOU V NAŠEM RESORTU VÍTÁNI.
Spa Resort Libverda
Lázně Libverda 82, 463 62
Tel.: +420 482 368 102

E-mail: info@lazne-libverda.cz
WWW.LAZNE-LIBVERDA.CZ


Libverda

Praha
Ostrava

Brno

Americký spisovatel Herman Melville: Život je cesta, která...

Tajenka: ... vede domů.
INZERCE

Nestačíte s dechem? Pozor na nemoci plic
Dýchání – funkce těla, bez které se nikdo z nás neobejde. A ačkoli jsou
pro nás plíce tak důležité, věnujeme jim velmi málo pozornosti. Časté
zadýchávání zpravidla přičítáme špatné fyzické kondici, kašel zase kouření. Vše ale může být úplně jinak.
Výše uvedené příznaky mohou ukazovat na mnohem závažnější onemocnění. Patrně nejčastěji jsou naše potíže s dechem spojené s astmatem. To se
obvykle projevuje kašlem, dušností a svíravým pocitem na hrudi.
Jedním z nejzávažnějších plicních onemocnění je však chronická obstrukční
plicní nemoc, která způsobuje nevratné poškození plic a se stala u nás i ve
světě čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí. Jak zjistit, že vaše plíce jsou v pořádku, a dýchat opět bez obav, že se vaše tělo potýká s nějakou chorobou?

3 tiPy, jAk DýchAt oPět bez obAV
1. PřestAňte kouřit

Věděli jste, že již po 72 hodinách nekouření se vám začne lépe dýchat a zvýší
se vaše hladina energie? Kašel a problémy s dýcháním mizí zpravidla po 3-9
měsících abstinence.

2. hýbejte se

Jízda na kole či rychlá chůze alespoň 30 minut denně pětkrát týdně pomáhá
udržovat dobrou cirkulaci krve. Zvýší se i vaše celková kondice.

3. zkoNtrolujte si stAV sVých Plic

Nechte si ve vybraných lékárnách změřit plicní věk, který se nemusí shodovat s věkem biologickým. Díky měření zjistíte, zda vaše plíce stárnou normálním tempem, a dokážete odhalit možné potíže v raném stadiu, což v případě
nutnosti zajistí zahájení potřebné léčby včas.
Měření sleduje především vitální kapacitu plic, je velmi rychlé (cca 10 minut) a jednoduché. Probíhá po celé České republice ve vybraných Alphega
lékárnách, které se dlouhodobě zaměřují na poradenství a preventivní programy. Seznam lékáren, ve kterých měření probíhá, naleznete na stránkách
www.alphega-lekarna.cz v sekci PLICNÍ VĚK – PORADNA.

Připraveno na VELUX ACTIVE
Inteligentní systém ovládání střešních oken, rolet
a žaluzií VELUX s pomocí chytrých senzorů.

Zdravý domov.
Automaticky.
Dostupně

„Pro rodinu chceme přece to nejlepší – zdravý domov plný denního
světla a čerstvého vzduchu, kde se budeme po celý rok cítit příjemně.
Cenově dostupná dálkově ovládaná střešní okna VELUX
s trojsklem ho spolu s roletami VELUX dokážou vytvořit
i bez nás. Pohodlně. Automaticky.“

www.velux.cz • 531 015 511 • Vzorkovna Praha a Brno

Střešní okna

TV program týdeníku 5plus2

sobota 19. května 2018
Nova

Prima

Prima cool

6.15 Milesova vesmírná dobrodružství (18, 19)
7.05 Kačeří příběhy (32, 33) 7.50 Spongebob
v kalhotách IX (8) 8.15 SuperStar 10.50 Rady
ptáka Loskutáka 11.45 Tipy ptáka Loskutáka
12.00 Volejte Novu 12.30 Královská svatba
15.15 Yes Man 17.15 Jak na věc 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.35 Ben 10 (2) 6.55 Transformers: Roboti
v utajení (14) 7.20 Ninjago 7.50 M.A.S.H (199)
8.20 M.A.S.H (200) 8.50 Autosalon 10.00
Bikesalon 10.30 S pravdou ven 11.40 Máme
rádi Česko 13.40 Policajti z centra (9) 14.50
Vraždy v Midsomeru XI 16.55 Ať žije nebožtík.
Komedie (ČR, 1935). Hrají: H. Haas,
A. Mandlová, K. Hašler, M. Gampeová, V. Trégl,
F. Kreuzmann st. a další. Režie M. Frič 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

7.05 Letopisy rodu Shannara II (6) 8.00 Top Gear
XXIV 9.15 Pevnost Boyard (10) 11.40 Re-play 12.15
COOL e-sport 12.45 Futurama VIII (5) 13.15
Simpsonovi XXIII (3, 4) 14.05 COOLfeed 14.15
Simpsonovi XXIII (5, 6) 15.10 Futurama VIII (6)
15.40 G. I. Joe 17.55 Simpsonovi XXIII (7) 18.30
Simpsonovi XXIII (8) 18.55 Simpsonovi XXIII (9)
19.30 Simpsonovi XXIII (10) 20.00 Madagaskar
22.05 Vetřelec 3 0.35 Agresivní virus III (8)

20.00 Zázraky přírody
21.10 Láska je láska
Komediální drama (ČR, 2012).
Hrají E. Balzerová, P. Nárožný,
A. Krejčíková, M. Cymorek,
S. Stašová. Režie M. Cieslar
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Columbo
Columbo a vražda rockové
hvězdy. Krimiseriál (USA, 1991).
Hrají P. Falk, S. Daneseová, Ch.
Parisová, J. Stone, S. Currieová.
Režie A. J. Levi
0.35 Bolkoviny
1.20 Na forbíně TM
2.00 Banánové rybičky
2.40 Bydlení je hra
3.05 Sama doma
4.35 Chalupa je hra
5.00 Po stopách hvězd
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.05 Noviny 5.40 Krimi 6.05 Noviny

6.45 Soudní síň 7.45 Policisté v akci 8.45 Soudní
síň – cz 9.45 Interaktivní teleshopping 10.45 Tvoje
tvář má můj hlas 12.40 Okres na severu (5/13)
13.45 Vlci (39, 40/40) 15.45 Soudní síň 16.45
V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Inženýrská odysea (8/13) 21.40 Česko Slovensko
má talent 3 0.00 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.10 Krimi 5.30 Noviny 6.10 Krimi

6.35 Soudní síň 7.25 O(d)puštění 9.30 Interaktivní
teleshopping 10.30 Česko Slovensko má talent 3
12.35 Inženýrská odysea (8/13) 14.00 Past na
kachnu 15.55 Nová zahrada 16.55 Na chalupě
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.30 Nová republika, thriller (USA, 2011) 0.40 Nová zahrada

PONDĚLÍ 8.10 Soudní síň – cz 8.55 Ochránci

9.50 Ochránci 10.45 Medicopter 117 (39/82) 11.45
Nákupní maniačky 12.55 Zoo (54) 14.05 Soudní
síň 17.00 Policisté v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Past na
kachnu 22.05 Trable dívčí kapely 0.00 Medicopter
117 (39/82) 1.00 Zoo (54)

SÉRUM PRAVDY

MUZIKÁL

INZERCE

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.30 Polopatě 7.20 Tři stromy 7.45
O chrabré Kordule 8.10 Gejzír 8.40 Otec Brown
VI (9/10) 9.30 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 Hejkalka 13.50 Rodinné trampoty
oficiála Tříšky 15.25 Tažní ptáci 17.10 Nevěsta
s velkýma nohama 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

LION

strhující příběh o hledání cesty domů

NEDĚLE 20. 5. | 17:50
20.20 Mamma Mia!
Muzikál (USA/N/VB, 2008)
22.25 Bláznivá dovolená
Dobrodružná komedie (USA, 2015)
0.30 Nájemní zabijáci
Akční thriller (USA, 2011)
2.15 Prásk!
3.00 Krok za krokem VII (10)
3.20 DO-RE-MI

ÚTERÝ 9.10 Policisté v akci 10.10 Soudní síň – cz

11.00 Medicopter 117 12.00 Nákupní maniačky
13.05 Zoo 14.15 Soudní síň 17.05 Policisté v akci
18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Kdybych měl křídla 22.10 Specialisté
na vraždy 23.10 Klaun 0.15 Medicopter 117

STŘEDA 10.00 Soudní síň – cz 10.55

Medicopter 117 11.55 Nákupní maniačky 13.05 Zoo
14.10 Soudní síň 15.10 Aféry 16.00 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.05 Interaktivní teleshopping
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Česko Slovensko
má talent 3 23.05 Dr. Dokonalý (10/16) 0.05 Klaun

ČTVRTEK 9.10 Policisté v akci 10.10 Aféry 11.00

Medicopter 117 12.00 Nákupní maniačky 13.10 Zoo
14.20 Soudní síň 15.20 Aféry 16.05 Soudní síň 17.05
Policisté v akci 18.05 Interaktivní teleshopping
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Vzorec na lásku
22.20 Specialisté na vraždy 23.25 Klaun (31)

PÁTEK 10.50 Medicopter 117 11.50 Nákupní ma-

niačky 12.55 Zoo 14.00 Soudní síň 15.05 Aféry
16.00 Soudní síň 17.05 Policisté v akci 18.05
Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Okres na severu 21.25 Láska na celý život
22.50 Ochránci 23.50 Medicopter 117 0.50 Zoo

20.15 V. I. P. vraždy II (7)
Ženské zbraně. Detektivní seriál
(ČR, 2017). Hrají S. Norisová,
P. Děrgel, J. Dvořák, M. Vladyka,
J. Révai. Režie J. Bártů
21.35 Zmizení
Pátrání po dvou zmizelých děvčatech, který je napínavý až
k nesnesení. Thriller (USA, 2013).
Hrají J. Gyllenhaal, H. Jackman,
B. Bellová, V. Davisová,
T. Howard, M. Leová a další.
Režie D. Villeneuve
0.50 Městečko Urbino: Mrtvá v paláci
Krimifilm (N, 2016). Hrají
T. Arango, S. Bernardin,
P. Carlucciová, L. Nigro,
K. Wackernagelová a další.
Režie U. Janson
2.45 Vraždy v Midsomeru XI
Čarodějův synovec. Krimiseriál
(VB, 2008). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další

Relax
SOBOTA 10.25 Zvěřinec 10.55 Relax na špací-

ru 11.25 Regionální zprávy 11.40 Národní zprávy
11.45 Luxus store 12.45 Vědmy radí 15.45
Esmeralda 16.35 Esmeralda 17.25 Esmeralda 18.15
Dámská jízda Heidi 19.05 Doktor z hor 19.55
Doktor z hor 20.45 Sobotní zábava 21.50 7 pádů
Honzy Dědka 22.15 7 pádů Honzy Dědka 22.45
Krampovoloviny 23.45 Vědmy radí

NEDĚLE 9.55 Indian – pořad o hrách 10.25

Zvěřinec 10.55 Relax na špacíru 11.25 Regionální
zprávy 11.40 Národní zprávy 11.45 Luxus store
12.45 Vědmy radí 15.45 Esmeralda 17.25 Doktor
z hor 18.15 Dámská jízda Heidi 19.05 Doktor z hor
19.55 Doktor z hor 20.45 Krampovoloviny 21.25
Poslední zhasne 22.50 7 pádů Honzy Dědka 23.15
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Vědmy radí

PONDĚLÍ 12.45 Vědmy radí 15.55 Krampo-

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

Nova Cinema
5.15 Letiště 77 7.10 Na rybách 8.50 Odložené případy V (7, 8) 10.30 Sherlock Holmes: Jak prosté II
(1, 2) 12.45 Pan Magor 14.20 V tom domě straší!,
animovaný film (USA, 2006) 15.55 Trable, trable,
tuplem trable, dobrodružný film (USA, 1993) 17.40
Sherlock Holmes, dobrodružný film (N/USA/VB,
2009) 20.00 Hunger Games: Síla vzdoru, 1. část,
sci-fi film (USA, 2014) 22.20 Skrytá identita, krimidrama (USA/HG, 2006)

Prima Max
7.20 Transformers: Roboti v utajení (13) 7.45 Nexo
Knights IV (3) 8.15 Ben 10 (1) 8.25 Polední zprávy
8.30 Odpolední zprávy 8.50 Zprávy FTV Prima
10.10 Vítejte doma! IX (27, 28) 11.55 Svatební
tajemství 13.55 Královská noc 16.05 Noc a zmatek
18.05 Schůzka naslepo, romantická komedie
(USA, 1987) 20.00 Dračí princ, pohádka (Rus.,
2015) 22.20 Krvavá dimenze, sci-fi thriller (USA,
2010) 0.15 Vetřelec 3, thriller (USA, 1992)

ÚTERÝ 15.55 Krampovoloviny 16.15 Esmeralda
17.10 Doktor z hor 18.10 Indian – pořad o hrách
18.40 Regionální zprávy 18.55 Národní zprávy
19.00 7 pádů onzy Dědka 19.30 Divoký anděl 20.25
Esmeralda 21.15 Doktor z hor 22.15 Regionální zprávy 22.30 Národní zprávy 22.35 Krampovoloviny
STŘEDA 15.55 Krampovoloviny 16.15 Esmeralda
17.10 Doktor z hor 18.10 Relax na špacíru 18.40
Regionální zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00
7 pádů Honzy Dědka 19.30 Divoký anděl 20.25
Esmeralda 21.15 Doktor z hor 22.15 Regionální zprávy 22.30 Národní zprávy 22.35 Krampovoloviny
ČTVRTEK 15.55 Krampovoloviny 16.15 Esmeral-

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

PÁTEK 11.45 Luxus store 12.45 Vědmy radí

15.55 Krampovoloviny 16.15 Esmeralda 17.10 Doktor
z hor 18.10 Zvěřinec 18.40 Regionální zprávy 18.55
Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka 19.30
Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Doktor z hor
22.05 Poslední zhasne 23.45 Vědmy radí
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neděle 20. května 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.50
15.35
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.50
22.19
22.20
23.55
1.25
2.05
2.50

Zajímavosti z regionů 6.25 Prémie
6.40 Rodinné trampoty oficiála Tříšky
8.15 Úsměvy Viktora Polesného 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Cirkus Humberto (7/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Malvína
Princezna za dukát
O Rozárce a zakletém králi
Zdivočelá země (20, 21/45)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Každý milion dobrý
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Na kolejích čeká vrah
Inspektor Banks II
Banánové rybičky
Na forbíně TM
Žiješ jenom 2x

NOVA
6.10
6.35
7.25
7.45
9.00
9.50
11.50
14.05
16.15
18.05
19.30
20.25
23.35
0.05
1.40
3.35
3.55
4.55

Milesova
vesmírná dobrodružství (20)
Kačeří příběhy (34, 35)
Spongebob v kalhotách IX (9)
Modrá lucerna
Z pekla štěstí (3)
Robinsonův ostrov II (29, 30)
Jantarová komnata
Dobrodružný film (N, 2012)
Jsem číslo čtyři
Sci-fi film (USA, 2011)
Příště budeme chytřejší,
staroušku!
Komedie (ČR, 1982)
Pekařův císař
Komedie (ČR, 1951)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Příště budeme chytřejší,
staroušku!
Komedie (ČR, 1982)
Jsem číslo čtyři
Sci-fi film (USA, 2011)
Volejte Novu
Modrá lucerna
Novashopping

6.40
6.55
7.25
7.50
8.20
9.25
9.55
11.00
11.55
12.50
13.30
13.55
16.10
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
22.45

1.05
1.30
2.30

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (3)
Transformers: Roboti v utajení (15)
Ninjago
M.A.S.H (201)
Největší tankové bitvy (2)
Prima ZOOM Svět
Vraždy na přelomu století (7)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Vraždy v Midsomeru XI
Sněženky a machři
Komedie (ČR, 1982)
Rozpal to ve Španělsku, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Očima Josefa Klímy
Neznámý svůdce
Thriller (USA, 2007). Hrají
H. Berryová, B. Willis, G. Ribisi
a další. Režie J. Foley
Bikesalon
Největší tankové bitvy (2)
Vraždy v Midsomeru XI

5.05 Útěk do pouště 6.25 Postrach Dennis
o Vánocích 8.00 Tři do tanga 9.45 Trable, trable,
tuplem trable 11.55 V tom domě straší! 13.30
Hunger Games: Síla vzdoru, 1. část 15.40 Tělo jako
důkaz II (16) 16.30 Tělo jako důkaz III (1, 2) 18.20
Jak se budí princezny 20.00 Temné stíny, komedie
(USA, 2012) 22.10 Anděl smrti 0.30 Skrytá identita

Prima cool
6.30 Hrdinové: Znovuzrození (9) 7.20 Letopisy
rodu Shannara II (7) 8.15 Top Gear XXIV 9.30
Pevnost Boyard (1) 12.05 Cool Wave 12.45
Bikesalon 13.15 Futurama VIII (6) 13.45 Simpsonovi
XXIII (7-10) 15.45 Futurama VIII (7) 16.10
Madagaskar 17.55 Simpsonovi XXIII (11-14) 20.00
Transformers: Pomsta poražených 23.10 Vikingové
III (1) 0.15 Exorcista II (9)

Prima Max
7.10 Transformers: Roboti v utajení (14) 7.40 Nexo
Knights IV (4) 8.05 Ben 10 (2) 8.25 Zprávy FTV
Prima 9.40 Vítejte doma! IX (28, 29) 11.25 Ať žije
nebožtík 13.20 Schůzka naslepo 15.20 Dračí princ,
pohádka (Rus., 2015) 17.40 Bohové musí být šílení,
komedie (USA, 1980) 20.00 Twilight sága:
Rozbřesk (2/2), fantasy film (USA, 2012) 22.25
Zmizení, thriller (USA, 2013)

pondělí 21. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VI (9/10)
9.55 168 hodin 10.30 Po stopách
hvězd 11.00 Pošta pro tebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kamarád z vojny
14.20 Na kolejích čeká vrah
15.55 To je vražda, napsala II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (19/22)
21.05 Infiltrace
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista IV
23.10 Na stopě
23.35 Taggart
0.25 AZ-kvíz
0.50 Kalendárium
1.05 GEN – Galerie elity národa
1.25 Z metropole, Týden v regionech

5.55
8.45
9.05
10.00
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.25
23.25
1.15
1.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3470)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (11)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (208)
Odložené případy V (9, 10)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3471)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (44)
Robinsonův ostrov II (31)
Beze stopy II (23)
Odložené případy V (9, 10)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (16)
Beze stopy II (23)

6.30
6.50
7.30
8.20
8.55
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.30
23.45
0.45
2.45
3.35

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (4)
My Little Pony II (9)
M.A.S.H (201)
M.A.S.H (202)
M.A.S.H (203)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Plachetnice lásky
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (6)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (7)
Komisař Rex VIII (9)
Komisař Rex VIII (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (100)
Štiky
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (9, 10)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (7)

5.50 Postrach Dennis o Vánocích 7.25 Lego DC:
Liga spravedlivých vs. Bizarro 8.20 Pan Magor 9.55
Modrá lucerna 11.30 Sherlock Holmes 14.15 Yes
Man 16.05 Jak na věc 18.05 Mamma Mia!, muzikál
(USA/N/VB, 2008) 20.00 Blízká setkání třetího
druhu, sci-fi film (USA, 1977) 22.40 Fanatik, drama
(USA, 1996) 1.00 Bláznivá dovolená

Prima cool
12.10 Futurama VIII (7) 12.40 Simpsonovi XXIII (11-14) 14.35 COOL e-sport 15.10 Re-play 15.45
Futurama VIII (8) 16.05 Americký chopper VI (24)
17.05 Top Gear XXIV 18.15 Simpsonovi XXIII (15-18)
20.05 COOLfeed 20.15 Simpsonovi XXIX (14) 20.50
Teorie velkého třesku XI (20) 21.20 Teorie velkého
třesku III (2, 3) 22.15 Prima Partička 23.15 Cool Wave
23.45 COOLfeed 23.55 Americký chopper VI (24)

Prima Max
6.20 Transformers: Roboti v utajení (15) 6.45 Nexo
Knights IV (5) 7.15 Ben 10 (3) 7.35 Zprávy FTV
Prima 8.50 Vítejte doma! IX (29, 30) 10.45
Hvězdná brána VIII (17) 11.45 Peklo v práci 13.30
Bohové musí být šílení 15.50 Twilight sága:
Rozbřesk (2/2) 18.20 Tommy a Pentlička: N, či M?
(1/2) 20.00 Holky z lepší společnosti 21.55
Transformers: Pomsta poražených

úterý 22. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 Kamarád z vojny 10.05 Dveře
10.45 Sázka pro dva 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 Telegram
14.20 Zločin na poště
15.05 Doktor Martin V
15.55 To je vražda, napsala III
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 Hlídač č. 47
Drama (ČR, 2008)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Případy detektiva Murdocha XI
23.30 Taggart
0.40 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
1.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3471)
Specialisté (44)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (12)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (209)
Odložené případy V (11, 12)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3472)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace
v růžové zahradě 2 (819)
Víkend
Beze stopy II (24)
Odložené případy V (11, 12)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (17)

6.30
6.50
7.30
8.20
8.55
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.45
0.45
2.45
3.40

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (5)
My Little Pony II (10)
M.A.S.H (203)
M.A.S.H (204)
M.A.S.H (205)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Královna noci
Romantický film (N, 2005)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (7)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (8)
Komisař Rex VIII (11)
Komisař Rex VIII (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (105)
Policajti z centra (10)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VIII (11, 12)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (8)

5.45 Trable, trable, tuplem trable 7.10 Scooby-Doo 2:
Nespoutané příšery 8.45 Odložené případy V (9,
10) 10.30 Lego DC: Liga spravedlivých vs. Bizarro
11.55 Yes Man 14.10 Blízká setkání třetího druhu
16.45 Jsem číslo čtyři 18.45 Pekařův císař 20.00
Catwoman, akční fantasy film (Austr./USA, 2004)
22.00 Riziko 0.20 Nájemní zabijáci

Prima cool
11.50 Teorie velkého třesku XI 12.20 Futurama VIII
12.50 Simpsonovi XXIII 13.40 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XXIII 14.45 Teorie velkého třesku III
15.40 Futurama VIII 16.00 Americký chopper VI
17.00 Top Gear XXIV 18.15 Simpsonovi XXIII 20.05
COOLfeed 20.15 To nejlepší z Top Gearu 21.20 Teorie
velkého třesku III 22.15 Single Man 22.45 Partička
23.30 COOLfeed 23.40 Americký chopper VI

Prima Max
6.50 My Little Pony II (9) 7.15 Nexo Knights IV (6)
7.45 Ben 10 (4) 7.55 Polední zprávy 8.00 Odpolední
zprávy 8.20 Zprávy FTV Prima 9.40 Vítejte doma!
IX (30, 31) 11.25 Hvězdná brána VIII (18) 12.20
Královská noc 14.25 Tommy a Pentlička: N, či M?
(1/2) 16.10 Holky z lepší společnosti 18.10
Nebezpečná seznamka 20.00 Jump street 21 22.20
Prci, prci, prcičky: Spolek Beta 0.15 Touha smrti 5

středa 23. května 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Manželská hra 10.00 Doktor Martin V 10.45 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 V porodnici
14.15 Vondráčkovo pozdní odpoledne
15.10 Všechnopárty
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Clona (3/7)
20.55 Zlatá mládež 2
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Otisky doby
22.35 Taggart
23.55 Případy detektiva Murdocha XI
0.40 AZ-kvíz
1.05 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
1.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3472)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (819)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (13)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (210)
Odložené případy V (13, 14)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3473)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf
Robinsonův ostrov II (32)
Beze stopy III (1)
Odložené případy V (13, 14)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (18)

6.30
6.45
7.30
8.15
8.55
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.55
1.55
2.55
3.50

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (6)
My Little Pony II (11)
M.A.S.H (205)
M.A.S.H (206)
M.A.S.H (207)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher: Pouto lásky
Romantický film (N, 2004)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (8)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (9)
Komisař Rex VIII (13)
Komisař Rex VIII (14)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (101)
Show Jana Krause
V. I. P. vraždy II (7)
Policie v akci
Komisař Rex VIII (13)
Komisař Rex VIII (14)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (9)

7.00 Odložené případy V (11, 12) 8.45 Tělo jako
důkaz II (16) 9.35 Tělo jako důkaz III (1, 2) 11.45
Scooby-Doo 2: Nespoutané příšery 13.50
Jantarová komnata 16.05 Catwoman 18.00 Holky
z kalendáře 20.00 Navždy a daleko, drama (USA,
1992) 22.40 Jasný terč, komedie (USA, 1997) 0.45
Riziko, krimifilm (USA, 2000)

Prima cool
11.10 To nejlepší z Top Gearu 12.20 Futurama VIII
12.50 Simpsonovi XXIII 13.40 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XXIII 14.45 Teorie velkého třesku III 15.45
Futurama VIII 16.05 Americký chopper VI 17.05 Top
Gear XXIV 18.15 Simpsonovi XXIV 20.05 COOLfeed
20.15 Špinavá práce III 21.20 Teorie velkého třesku III
22.15 Partička 23.00 COOLfeed 23.10 Single Man
23.40 Americký chopper VI 0.40 Partička

Prima Max
8.45 My Little Pony II (10) 9.10 Nexo Knights IV (7)
9.40 Ben 10 (5) 9.50 Polední zprávy 9.55
Odpolední zprávy 10.15 Zprávy FTV Prima 11.35
Vítejte doma! IX (31, 32) 13.20 Hvězdná brána VIII
(19) 14.20 Nebezpečná seznamka 16.10 Rivalové
18.10 Pravda pod povrchem 20.00 Neslušný návrh,
romantický film (USA, 1993) 22.25 Pach krve 5:
Krvavý masakr 0.25 Prci, prci, prcičky: Spolek Beta

čtvrtek 24. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.55 Cirkus Humberto (7/12) 10.45
Neobyčejné životy 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Výfuk
14.15 Šimek a Sobota
15.10 Doktor Martin V
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha XI
23.10 Kriminalista IV
0.10 AZ-kvíz
0.35 Otisky doby
1.30 Objektiv

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.35
2.15
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3473)
Utajený šéf
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (211)
Odložené případy V (15, 16)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3474)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace
v růžové zahradě 2 (820)
Prásk!
Konec světa
Odložené případy V (15, 16)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (19)
Krok za krokem VII (13)

6.30
6.50
7.30
8.15
8.55
9.30
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.45
1.45
2.50

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (7)
My Little Pony II (12)
M.A.S.H (207)
M.A.S.H (208)
M.A.S.H (209)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Tak blízko nebi
Romantický film (N/Rak., 2004)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (9)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (10)
Komisař Rex VIII (15)
Návrat komisaře Rexe IX (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (106)
S pravdou ven
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (15)
Návrat komisaře Rexe IX (1)
Prostřeno!

5.05 Tělo jako důkaz III (1, 2) 6.35 Holky z kalendáře 8.30 Odložené případy V (13, 14) 10.15
Catwoman 12.35 Jantarová komnata 15.10 Navždy
a daleko 17.45 Náhradníci 20.00 Sherlock Holmes:
Jak prosté II (3, 4), krimiseriál (USA, 2013) 21.55
Vlak plný peněz, akční film (USA, 1995) 23.55 Jasný
terč, komedie (USA, 1997)

Prima cool
10.15 Americký chopper VI 11.20 Špinavá práce III
12.20 Futurama VIII 12.50 Simpsonovi XXIV 13.40
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXIV 14.50 Teorie
velkého třesku III 15.45 Futurama VIII 16.05
Americký chopper VII 17.05 Top Gear XXIV 18.15
Simpsonovi XXIV 20.05 COOLfeed 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku III 22.20
Krvavá pomsta 0.20 Americký chopper VII

Prima Max
8.15 My Little Pony II (11) 8.40 Nexo Knights IV (8)
9.10 Ben 10 (6) 9.20 Polední zprávy 9.25
Odpolední zprávy 9.45 Zprávy FTV Prima 11.05
Vítejte doma! (1, 2) 12.50 Hvězdná brána VIII (20)
13.50 Rivalové 15.45 Croodsovi 17.50 Ztracená relikvie 20.00 Adéla ještě nevečeřela, filmová komedie
(ČR, 1977) 22.15 Žena v Berlíně, válečné drama
(N/Pol., 2008) 1.00 Pach krve 5: Krvavý masakr

pátek 25. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Doktor Martin V 10.35 Výfuk
10.45 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.30 Cestománie
15.00 Úsměvy Vladimíra Menšíka
15.40 Nespoutaný živel
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
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Četnické humoresky (38/39)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Hercule Poirot
23.25 Případy detektiva Murdocha XI
0.10 AZ-kvíz
0.35 Zlatá mládež 2
1.15
Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.05
0.30
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3474)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (820)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (15)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (212)
Odložené případy V (17, 18)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3475)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Honza málem králem
Pohádka (ČR, 1977)
Sherlock Holmes: Hra stínů
Odložené případy V (17, 18)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (20)

6.25
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.15
23.05
0.00
1.05
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (8)
Transformers: Roboti v utajení (16)
M.A.S.H (209)
M.A.S.H (210)
M.A.S.H (211)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher: Rodný statek
Romantický film (N/Rak., 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (10)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (11)
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Vraždy na přelomu století (8)
Taxi 121
Thriller (ČR, 2016)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (11)

6.50 Odložené případy V (15, 16) 8.30 Beze stopy
II (23, 24) 10.20 Beze stopy III (1) 11.25 Navždy
a daleko 14.25 Holky z kalendáře 16.25 Sherlock
Holmes: Jak prosté II (3, 4) 18.10 Co se doma usmaží 20.00 Legenda o sovích strážcích, animovaný
film (USA/Austr., 2010) 21.50 Šílený Max a Dóm
hromu 23.50 Konec světa

Prima cool
7.45 Hvězdná brána IX 9.00 Top Gear XXIV 10.05
Americký chopper VII 11.15 Autosalon 12.20
Futurama VIII 12.50 Simpsonovi XXIV 13.40
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXIV 14.50 Teorie velkého třesku III 15.40 Futurama VIII 16.05 Americký
chopper VII 17.00 Top Gear XXIV 18.15 Simpsonovi
XXIV 20.05 COOLfeed 20.15 G. I. Joe 2: Odveta
22.35 Vražedné jezero 0.30 Americký chopper VII

Prima Max
6.15 My Little Pony II (12) 6.40 Nexo Knights IV (9)
7.10 Ben 10 (7) 7.20 Polední zprávy 7.25 Odpolední
zprávy 7.45 Zprávy FTV Prima 9.00 Hvězdná brána
IX (1) 10.05 Croodsovi 12.10 Holky z lepší společnosti 14.05 Ztracená relikvie 16.10 Doktorka
k nakousnutí 18.05 Poslední mohykán 20.00
Hodný, zlý a ošklivý, western (It., 1966) 23.50 Časový kód, komediální drama (USA, 2000)
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Komentář Václava Krásy, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Boříme bariéry dostupnosti léčby
Václav Krása
předseda
NRZP ČR

P

acienti se znepokojením vnímají
bariéry, které jsou v České republice systémově vytvořeny k omezení jejich přístupu k moderní léčbě.
NRZP ČR se domnívá, že pacient by
měl být léčen způsobem, který pro něj
individuálně stanoví jeho ošetřující lékař jako ten nejlepší možný. Nové moderní léky mají významný medicínský
přínos a často představují průlomové řešení léčebných potřeb těch, jejichž problémy dosavadní léčba nedokázala řešit
vůbec nebo dostatečně efektivně.
Je potřeba ocenit, že Česká republika
si v oblasti dostupnosti moderních léků
vede lépe než řada evropských zemí. Pokud jde o země mimo Evropu, až na ty
nejvyspělejší za námi všechny státy zao-

stávají v dostupnosti léčby závažných
onemocnění, jako jsou například karcinomy. Přesto nemůžeme být spokojeni.
Nejenže se potýkáme s příliš dlouhými
lhůtami pro rozhodování o úhradě léčiv
(průměrná doba vstupu nového léčiva
do systému úhrad je 18 měsíců, což je třikrát více než zákonná lhůta šesti měsíců), ale mnoho léků do systému úhrad
ani nikdy nevstoupí či z něj po nějaké
době vypadne. Toto rozhodování je nepředvídatelné, na což doplácejí pacienti.
Chápeme, že rozpočty veřejného
zdravotního pojištění nejsou bezedné.
Věříme ale, že správné rozložení zdrojů, včetně úspor ze stále se snižujících
cen starších léků, by mohlo vést k pokrytí všech léčebných potřeb pacientů, a to
i včetně dosud nehrazených léčiv.
Pacientům dnes bohužel nezbývá nic
jiného, než aby byli vystaveni kvazi
správnímu rozhodování zdravotních pojišťoven o úhradě dle zákona. U tohoto řízení však neexistuje možnost odvolání k
nezávislému orgánu. Takže zdravotní po-

jišťovny nemají řádný korektiv a pacienti
jsou plně v jejich rukách. Navíc se rozhodování různých zdravotních pojišťoven
výrazně liší, takže nelze hovořit o rovnoprávném přístupu k léčbě a systém připomíná spíše loterii. Je jisté, že na tyto situace doplácejí jednotliví pacienti. Z dopisů, jež dostáváme, jsme zjistili, že prvotní bariérou, kterou musí pacient usilující
o úhradu jinak nehrazené léčby zdolat, je
nedostatek informací a neznalost vlastních práv a právních předpisů.
Chceme zlepšit situaci pacientů, kteří
potřebují extra drahou léčbu a současný
systém jim často tuto možnost nedává.
Proto jsme založili pracovní skupinu,
v níž je profesor Pavel Klener ze Všeobecné fakultní nemocnice Praha, docentka Petra Tesařová z FN Motol, Mgr. Šárka Slavíková ze sdružení Amélie, sdružující pacientky po karcinomu prsů, a
PhDr. Ivana Plechatá z Ústavu lékového
průvodce. Chceme se pokusit o legislativní změnu zákona o zdravotním pojištění.
Platná právní úprava umožňuje výjim-

INZERCE

Zdraví

z nakladatelství Eminent
David Frej

Tučné superpotraviny a oleje

Chcete mít zdravé srdce, normální váhu a dobrou pamět’?
MUDr. David Frej, autor knihy Detoxikace léčivými oleji, vás přesvědčí,
že bez ohledu na módní „nízkotučné šílenství“ jsou kvalitní a zdravé tuky
nejdůležitější živinou v naší každodenní stravě.

Josef Jonáš, Jiří Kuchař

304 stran | 130×210 mm | 299 Kč

Svět přírodních antibiotik

Rostlinná antibiotika často působí současně proti virům, bakteriím i plísním a navíc disponují komplexními mechanismy,
které znemožňují vznik rezistencí a posilují imunitu. Praktická
kniha přináší desítky jejich zdrojů a stovky způsobů využití.
Její téma doplňuje publikace Jak dál po antibiotikách (a během jejich užívání).

352 stran | 145×205 mm | 299 Kč

Jiří Janča, Josef A. Zentrich

Herbář léčivých rostlin 1—7

Nejucelenější herbář v české historii vytvořily legendy naší fytoterapie. Úvodních pět dílů nabízí
více než tři sta účinných bylin prověřených dlouhletou praxí, šestý díl se věnuje bylinám méně
známým nebo na našem trhu domestikovaným teprve nedávno a sedmý přináší užitečný receptář.

224—280 stran | 145×200 mm | à 229 Kč

Knihy nakladatelství Eminent jsou k dostání nebo je lze objednat ve všech knihkupectvích Česka i Slovenska
a také na internetu ve výhodné akci
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ku úhrady jinak nehrazeného léku, a to
pouze v případě, že se jedná o jedinou
možnost léčby. Tuto podmínku nesplňuje řada pacientů, přestože jiná léčba je
pro ně příliš zatěžující, velmi málo účinná nebo léčení značně prodlužující. Proto pracovní skupina, pod patronací Národní rady osob se zdravotním postižením, navrhuje řešit problém většiny
těchto pacientů tím, že rozšiřuje podmínku jediné možnosti léčby na prokazatelně nejúčinnější možnost léčby.
Tito pacienti tak budou moci požádat
o mimořádnou úhradu léčby i v případě,
kdy jejich dosavadní léčba je neúčinná,
nebo je pro ně zbytečně příliš zatěžující,
či dobu jejich léčení značně prodlužující
a jejich léčba bude uhrazena. Tzn., že nedojde k okamžitému zamítnutí úhrady léčení revizním lékařem pojišťovny.
Žádáme ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby tuto změnu akceptoval. Budeme rádi, když nás v této věci
podpoří i čtenáři týdeníku 5plus2.
(redakčně kráceno)
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Nenechte plíseň rozšířit,
začněte ji léčit hned
Plíseň na kůži nebo na
nehtech není nic
neobvyklého. Chytit
ji můžete kdykoliv
a kdekoliv – spory hub
jsou totiž všude kolem.
KAMILA HUDEČKOVÁ

P

líseň je velmi úporná. Pokud napadne kůži nebo nehty, těžko se
jí zbavuje. Někdy si člověk ani
neuvědomí, že se jedná o plísňovou infekci – jako klasická plíseň totiž nevypadá. Na hladké kůži jsou obvykle
okrouhlá zarudlá ložiska se šupinami na
okrajích projevů.
Plísňová onemocnění jsou v populaci
velice frekventovaná, jsou způsobena
houbami a kvasinkami. „Nejčastěji k
nám do ambulance přicházejí ženy s plís-

Plíseň můžete chytit i na koupališti.
FOTO | MAFRA
ní na nehtech rukou a nohou - klinicky
je nehtová ploténka lomivá, ztluštělá,
zhrubělá, drolivá. Dále plíseň může postihnout pokožku na různých částech
těla - rukách, na ploskách, bércích,

tříslech, vousech, na hlavě a trupu. Lokální nález je různorodý, většinou se projevuje červenou kůží s nánosem šupin. I
další kožní onemocnění však mohou mít
v některých lokalizacích podobný klinický obraz,“ říká Jana Chlebková, kožní lékařka z Nemocnice Nový Jičín.
Nakazit se můžete při kontaktu s výtrusy hub. Ty zůstávají na předmětech
používaných nakaženou osobou, například na ručníku nebo v botách. Zdrojem
mohou být i podlahy zařízení, kde chodí větší množství osob na boso, jako
jsou bazény, sprchy či sauny.
„Předcházet kožním problémům tak
lze důslednou prevencí oděrek nebo
prasklin kůže, hlavně na chodidlech.
Nejjednodušším receptem je nechodit v
okolí bazénů na boso a pořídit si třeba
plážové žabky. To se týká i společných
sprch, nejen na koupalištích, ale třeba i
ve fitness centrech, kde lze rovněž přijít
do kontaktu s olupujícími se kožními
buňkami jiných osob,“ doporučuje der-

Jak se vyhnout
nákaze

K nákaze dochází při kontaktu
s výtrusy hub.
■ Spory hub jsou na předmětech
používaných nakaženou osobou
například na ručníku nebo v botách.
■ Zdrojem mohou být i podlahy
zařízení, kde chodí větší množství
osob na boso, jako jsou bazény,
sprchy, sauny.
■ Plíseň postihuje častěji nohy, protože
se více potí, přičemž vlhko a teplo je
příznivým prostředím pro růst hub.

■

matolog Lékařského domu Praha 7
MUDr. Miloš Kravciv.
Po koupání se důkladně osprchujte,
na chodila použijte antibakteriální mýdlo a osušte zejména prostory mezi prsty. Po návštěvě bazénu je vhodné preventivně ošetřit chodidla některým z volně
prodejných dezinfekčních prostředků.
V lékárně najdete také volně dostupné
přípravky na odstranění plísní, odborníci
ovšem radí obrátit se nejprve na lékaře,
který doporučí vhodnou léčbu. „Někdy
pomůže pouze odstranit zhoršující faktor, například vyměnit uzavřenou obuv
za vzdušnou. Ve většině případů doporučuji navštívit kožního lékaře, který předepíše příslušný lék,“ doplňuje Kravciv.

INZERCE

To je puch.
Pepo, ty ses zul?
Nohou si začínáme všímat až tehdy, když jsou
cítit, svědí a pálí. Mezi prsty je kůže rozmáčená nebo rozpraskaná a o ztvrdlých do krve
puklých patách ani nemluvě. Plíseň je infekce
a riziková místa jsou například společné sauny, bazény, sprchy, ale i koberce v hotelových
pokojích, půjčování bačkor návštěvám,…
Napadení nohou plísní nemusíme hned
zpozorovat, ale plíseň začne postupně dráždit pokožku, ta se brání zvýšenou potivostí, což je příhodné prostředí pro růst plísní
a s nimi v symbióze žijícími bakteriemi.
Ty způsobují zápach. Nevšimneme-li si příznaků, může se infekce šířit na další části těla nebo
nakazit naše blízké. Ochrana ale je. Použitím
chytré houby – Pythium oligandrum. Pythium
oligandrum je první živý mikroorganizmus
schválený do evropských biocidních látek dle
nařízení EU 2015/1610. Použitá biotechnologie eliminuje plísně přímým parazitismem
a je odborníky považována za nejbezpečnější
technologii dostupnou na současném trhu.

Použití Chytré houby je patentově chráněno
v mnoha zemích a regionech světa. Mikroorganizmus Pythium oligandrum proniká svými
vlákny do buněk parazita (plísně nebo kvasinky) a čerpá z něho pro svoji výživu potřebné
látky. Pod nehty s mykózou proroste chytrá
houba z krajů nehtu a tam působí, dokud původce onemocnění nevysílí a zcela nevysaje.
Tím nevznikají odolnější druhy ani rezistence
(genetické mutace) patogenních plísní. Po vyčerpání parazita ustává aktivita chytré houby
a odrůstá s pokožkou nebo nehtem. A proč
je Pythium oligandrum chytrá houba? Protože není schopna napadat a obstarat si živiny
z ničeho jiného, než z buněk plísní a ostatních, třeba lidských buněk si nevšímá. Pro
nohy
h a nehty
ht náchylá h l
né k výskytu plísní
jsou přípravky

z řady Biodeur: Biodeur 3x1g, nebo specialista na nehty Chytrá houba Pythie Biodeur
Nail. Pro prevenci je určený přípravek Chytrá
houba Pythie Biodeur Prevent a proti zápachu a potivosti Chytrá houba Pythie Biodeur
Prevent Foot powder. Přípravek Biodeur se
vyrábí i v Bio kvalitě. „Přehlušoval jsem zápach
nohou voňavkami a ani mytí třikrát denně mi
nepomáhalo“, přiznává pan Josef, který měl
dlouhodobé problémy se ztvrdlými patami
a pronikavým zápachem. „Teď preventivně používám Biodeur 3x1g s chytrou houbou. Ztvrdlá kůže na patách zjemněla
a odpadla, na návštěvěě se
nestydím, kvůli zápachu
vyzout boty a žena ko-nečně nereptá.“

Chytrou houbu s mikroorganizmem Pythium oligandrum, dostanete v lékárnách nebo u své
é
pedikérky. Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.
Vaše otázky, rádi zodpovíme na telefonu: 608 157 744 akutní dotazy na infolince: 773 773 970,
e–mail: pythium@pythium.cz, informace: www.chytrahouba.cz

Psychowalkman: výjimečný
přístroj pro zdraví!
,,Měla jsem velké problémy se spánkem, nic nezabíralo
a léky mi nedělaly dobře. Tak jsem si pořídila psychowalkman, i když jsem reklamě příliš nevěřila. Ale stalo se –
hned první noc jsem zase spala dobře! Asi za dva týdny
jsem byla z nejhoršího venku.“ říká Petra Joachymstalová.
Častý příběh, proč lidé volí psychowalkman. MUDr. Tereza Gabryšová z prestižní pražské kliniky
dodává: ,,Pro lepší spánek je místo hypnotik lepší psychowalkman.“ Odborně se psychowalkman nazývá AVS přístroj. Kromě
nespavosti je účinný i v mnoha
dalších oblastech: během minut

ky ze sluchátek přeladí biorytmy do
stavu bez únavy. AVS přístroj navozuje stavy, které jsou pro organismus
přirozené, ale vlivem různé zátěže je
člověk nemůže sám dosáhnout.

Technologii AVS vyvíjela i NASA
a nositelé Nobelových cen. Celkově si čeští uživatelé AVS přístroje
chválí: 48% z nich dokonce ve
výzkumu udává, že předčili jejich
očekávání. Více se dozvíte u odborného garanta AVS technologie pro ČR: www.galaxy.cz.

odstraní stres a únavu, trvale řeší
deprese, úzkosti, migrény - má přes
40 možností. Je určený pro domácí
použití.
Nasadíte si speciální brýle a sluchátka, na psychowalkmanu si zvolíte
program, například ,,Rychlé odstranění únavy” a zapnete start.
Pulsující světlo z brýlí a hudba a zvu-

Účinky psychowalkmanů - AVS přístrojů jsou
rychlé i trvalé, protože neléčí symptomy,
ale navrací psychosomatickou rovnováhu.
V rodině jej často užívá více lidí
a vydrží fungovat 10-20 let. Na obrázku
je psychowalkman Laxman Premium,
který má 70 různých programů.

Justice, právo, legislativa

AVS přístroje používají lékaři, sportovci i celebrity - u nás desítky
herců a zpěváků. Nejvíce je ale ,,běžných” samouživatelů.

Prim. MUDr. Jan Cimický:
,,První AVS přístroj jsem si
přivezl z ciziny před 20 lety
a od té doby je u nás používáme. Dnes tento přístroj
doporučuji téměř všem.“

Katalog ZDARMA!

Pošlete běžnou SMS s vaší
adresou a slovem PET na tel:
774 444 795. Tištěný katalog je
zasílán ihned. Přidejte do SMS
email a dostanete E-book: ,,Jak
přežít v dnešním světě”!

Personalistika, HR

Právní poradce

Training &amp; development Manager

Právník - různé specializace

Koordinátor mezd a benefitů

35 000 - 38 000 Kč / měsíc

Právník

Specialista odměňování

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Advokátní koncipienta/koncipientku - sporná agenda

Senior FIN/HR Specialist (with only 3-6…

26 000 - 30 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Doprava, logistika

Technika, elektrotechnika

Logistic Manager

Vývojový pracovník BV-projekty Asie, Amerika

35 000 - 70 000 Kč / měsíc

Koordinátor logistiky S AJ

29 000 - 35 000 Kč / měsíc

Elektroúdržba Prostějov 30000 Kč

23 000 - 30 000 Kč / měsíc

Logistik S AJ

29 000 - 35 000 Kč / měsíc

Test inženýr

30 000 - 50 000 Kč / měsíc

Skladník/ce S VZV

Asistent projektového manažera 40 000kč

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.

Česká republika
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Trable kvůli zvěřině

KDO UVAŘÍ
Pondělí: Nicole Marešová (21)

Soutěžní pořad Prostřeno! zamíří po delší době do Královéhradeckého kraje
ČR | Hlavní šedesátitisícovou výhru si
ve východních Čechách chtějí vyvařit
tři muži a dvě ženy. Tahle parta je sice
přátelská, ale zároveň má hodně mlsné
jazýčky a nic si vzájemně nedaruje. Hledá se taktik, ten to ale dělá šikovně. Soupeři jsou většinou „vedle jak ta jedle“.
Kdo ze soutěžících získá největší divácké sympatie a tím vylepší svůj domácí rozpočet o deset tisíc korun? A který
z hlasujících diváků se bude radovat ze
stejné částky? Sledujte Prostřeno! od
pondělí do pátku, napínavé to zůstane
až do konce.
„Do pořadu jsem se přihlásila trochu
z hecu,“ říká Nicole z Trutnova a nenechá nás na pochybách, že jejím hlavním
motivem je výhra. V pondělí naservíruje cuketový krém, ale pro někoho bude
až moc ostrý po zázvoru. A výtky se nevyhnou ani hlavnímu chodu, což je
baby kuřátko s hráškovým pyré.
Pavel vzal účast v pořadu za svoji
ženu a v úterý jen kroutí hlavou, do
čeho se to pustil. Je nervózní, protože
doma moc nevaří. Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi bohužel přichystá
bez nudlí, na ty v tom fofru prostě zapomene. Je jasné, že body půjdou dolů.
Adam je adjunkt, kterého baví myslivost. Není divu, že ve středu připraví
zvěřinu, kterou sám ulovil. Jenomže Ni-

Úterý: Pavel Čermák (26)

Královéhradečtí soupeři v pořadu Prostřeno! na Primě.
cole zvěřina nevoní, z Adamovy večeře
není ani trochu nadšená. Ostatní ale ocení nevšední menu. Navíc osvědčená zábava všechny soupeře spolehlivě rozesměje. Balonky s heliem jsou tutovka.
Nejstarší účastnice Věra překvapí
soutěžící, když je ve čtvrtek přivítá s přípitkem na hezkém náměstí v Dobrušce.
Drink spojí s exkurzí do rodného domu
F. L. Věka. Věra si ale nepřipije. Je podruhé vdaná a první manželství prý zvládala jen tak, že pila víc, než bylo zdrávo. Dnes abstinuje. V kuchyni vládne,
její kuřecí maso je chutné a v kombinaci s výbornou sýrovou omáčkou s nivou

FOTO | FTV PRIMA

i šťavnaté. A spolustolovníky nadchnou
i smetanové poháry se sušenkami.
Opravdu najde v jídle Nicole chlup, jak
tvrdí? Věra si myslí, že spíš taktizuje…
„Konečně domeček!“ radují se Východočeši. Páteční soutěžící Iva bydlí v
novém krásně naklizeném domě. Adam
nechce hostitelce věřit, že „masíčko po
myslivecku“ s rýží je skutečně z kančího. Podezírá Ivu, že jde o obyčejné vepřové. Odhalí v Královéhradeckém kraji
nakonec nějakého taktika? Přizná se
sám? A kdo to všechno vyhraje?
Sledujte Prostřeno! každý všední den
v 17.50 na Primě.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Polévka: Cuketový krém s parmazánem a krutony
Ingredience: 1 velká cuketa, 0,5 l kuřecího vývaru, 2 stroužky česneku, muškátový oříšek, sušený zázvor, parmazán,
1 cibule, chilli, sůl, pepř. Postup: Na
oleji osmažíme pokrájenou cibuli a česnek, poté přidáme nakrájené kousky cukety, orestujeme, přilijeme vývar a povaříme doměkka. Poté rozmixujeme, přidáme sušený zázvor, chilli, sůl, pepř a špetku nastrouhaného muškátového oříšku.
Podáváme s parmazánem a krutony.

změknutí masa. Po uvaření scedíme,
maso obereme. Hotový vývar dochutíme solí a pepřem, naporcujeme a obrané maso vrátíme do vývaru. Můžeme
podávat s nudlemi a pokrájenou zeleninou jako klasickou polévku.

na ozdobení, 100 ml vývaru, sušený česnek. Postup: Kančí očistíme, osolíme,
opepříme, přidáme sušený česnek a vložíme do pekáče. Přelijeme sójovou omáčkou a podlijeme trochou piva a domácím
vývarem. Přikryjeme a dáme péct do
trouby na 150 °C a pečeme 2 až 3 hodiny. Před koncem pečení odstraníme poklici nebo alobal a maso pečeme odkryté
ještě chvíli dozlatova. Šťouchačky:
Oloupané brambory uvaříme doměkka,
rozšťoucháme, přidáme máslo a nakrájenou jarní cibulku. Po naservírování navrch přidáme osmaženou slaninu.
Dezert: Smetanový pohár se sušenkami

Hlavní chod: Pečené kančí

Bažantí polévka
Ingredience: 1 celý vykuchaný bažant,
kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel), sůl, pepř. Postup: Očištěného a staženého bažanta vložíme společně s kořenovou zeleninou do tlakového hrnce a
na mírném ohni vaříme asi hodinu do

Pracovala jako servírka, nyní je na mateřské dovolené s půlročním synem. Je dva
roky vdaná a bydlí
v Trutnově. Pokud vyhraje, peníze použije
na běžné rodinné výdaje. Ráda jí a připravuje lehká jídla, v poslední době si
oblíbila sushi. Nesnáší kopr, nemá ráda
palačinky nebo žemlovku.

Ingredience: 1 až 2 kg kančí pečeně,
1 cibule, 2 mrkve, 2 petržele, olej, světlé pivo, sójová omáčka, 1 kg brambor,
2 jarní cibulky, 250 g slaniny, petrželka

Ingredience: sušenky, smetana, tvaroh,
ovoce, cukr. Postup: Smetanu s tvarohem ušleháme, ovoce s cukrem rozpustíme. Prokládáme do misek a ozdobíme
sušenkou. Vychladíme.

Pracuje jako skladník.
Účast v pořadu vzal
gentlemansky za svoji
ženu, kterou přihlásil,
ale ona se toho na poslední chvíli zalekla. S
manželkou mají dva
syny, vedou spokojený život v bytovce
v Bezděkově nad Metují. Případnou výhru by rád utratil za dovolenou s blízkými, ale nejspíš by šla na novou pračku a
sušičku pro manželku. Má rád vše od kynutých knedlíků až po svíčkovou. Nesnáší kopr a příliš tučné maso.
Středa: Adam Innert (32)

Pracuje jako technik
ve firmě na výrobu
světelných reklam. Je
ženatý, s manželkou
mají roční dceru a bydlí ve Dvoře Králové.
Po svatbě si vzal příjmení své ženy a jednou by si chtěl postavit domeček. Kdyby zvítězil, peníze
by ušetřil pro dceru. Rád připravuje a jí
brambory ve smetaně s vepřovým masem nebo steak. Nesnáší vejce natvrdo,
koprovou nebo křenovou omáčku, játra.
Čtvrtek: Věra Mikešová (48)

Prodavačka z Dobrušky je podruhé vdaná.
Je také babičkou dvou
vnuček. Ráda cestuje
a poznává nová místa.
Jí téměř vše a nemá
jedno oblíbené jídlo.
Nemusí mořské plody. Těší se na nové
lidi, které v soutěži pozná.
Pátek: Iva Jonáková (39)

Pracuje jako mzdová
účetní. Již dvacet let je
šťastně vdaná. Bydlí
na venkově v rodinném domě. Má ráda
pohyb a věnuje se cyklistice, turistice a běhání. Často organizuje různé akce pro děti
a rodinu. Pokud vyhraje, peníze použije
na dovolenou u moře v hotelu se službami all inclusive. Má ráda zeleninu, luštěniny, těstoviny s houbami a omáčkou,
obiloviny. Nesnáší špenátovou polévku, tlusté maso, nemusí zabijačkové produkty a pikantní jídla. Těší se, že pozná
zákulisí svého oblíbeného pořadu. Ráda
ochutná nová jídla.

ZEMĚDĚLSKÝ SPECIÁL
PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Farmáři v celém Česku ukážou,
jak se vyrábí lokální dobroty
Akce na farmách
Liberecký kraj – Farma pod Ještědem (26. 5.)
Olomoucký kraj – Farma Branná (16. 6.)
Středočeský kraj – Farma Hanka Mochov (23. 6.)
Pardubický kraj – Farma pod Kopcem (30. 6.)
Jihomoravský kraj – Farma Amálka (7. 7.)
Plzeňský kraj – Farma Angus (14. 7.)
Královéhradecký kraj – Rybí sádky Opočno (21. 7.)
Kraj Vysočina – Olejový mlýn Petráveč (28. 7.)
Královéhradecký kraj – Farma Kejklíček (4. 8.)
Jihočeský kraj – Na Italské farmě (11. 8.)
Moravskoslezský kraj – Farma Stromovous (18. 8.)
Zlínský kraj – Farma Žerlina (25. 8.)
Středočeský kraj – Ekofrukt Slaný (8. 9.)
Ústecký kraj – Farna Babina (22. 9.)
Karlovarský kraj – Farma Bělina (29. 9.)
Více informací najdete na webu
www.poznejsvehofarmare.cz.
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Jsou kvalitní, zdravé a mnohdy zdaleka ne tak drahé,
jak si mnozí myslí. Jen to chce vědět, kde takové
potraviny nakoupit. Farmáři i letos zpřístupní
zákulisí své výroby a program připravují i pro děti.
ČR | Patnáct malých rodinných farem
ze všech koutů České republiky se letos
zapojí do projektu „Poznej svého farmáře“. Brány vybraných statků se otevřou
veřejnosti od května do září, a to postupně ve všech krajích Česka. Farmáři ukážou, jak se vyrábí sýry, smetana, pivo,
INZERCE

mošty a desítky dalších produktů. Návštěvníkům nabídnou ochutnávky
a vezmou je i mezi zvířata.
Pro zájemce budou organizovány komentované prohlídky farem, mnohdy se
při nich návštěvníci mohou přímo zapojit do výroby. Zkusí si vytvořit napří-

klad vlastní sýr nebo máslo. Velký
prostor v programu je zaměřený na děti,
vždyť právě na rodiny s dětmi akcí cílí
především. Na farmách proto budou připravena různá stanoviště, na kterých ti
nejmenší získávají razítka a následně si
za ně vyzvednou různé odměny.

Rekordní zájem lidí
V minulém ročníku se do tohoto projektu zapojilo 19 farem. Jednou u nich bylo
i hospodářství Lenky Kubíkové z kozí
farmy Nikáda na Olomoucku. „Sýry dodávám i do menších obchodů a velkých
řetězců, jenže tam je lidé moc nekupují.
Řetězce si totiž přidají marži a cena za
sýr se tak vyšplhá třeba i na osmdesát
korun. Přitom na farmě stojí polovic,“
vysvětlovala Lenka Kubíková, proč by

si lidé měli najít cestu za nákupy přímo
na farmy. Vloni byl velmi populární
také nafukovací skákací kombajn, který
se ihned stal největším lákadlem pro
všechny věkové kategorie. Podstatnou
část programu tvořilo rovněž Divadlo
dětí Karlovy Vary, které si připravilo
krátké představení „O prasátku Arturovi“ a hru „O velké kulové“ v podobě melounu. Hned při první akci byl překonán
tehdejší rekord v návštěvnosti – Mlékárnu Klíč v Jihomoravském kraji navštívilo přes tisíc lidí. Posléze rekord padl
znovu, a to na Zlaté farmě v Olomouckém kraji, kam zavítaly 3 000 lidí.
Že má celá akce smysl, dokládají
i ohlasy samotných farmářů. Většina
z nich se shoduje, že jim díky ní roste
počet zákazníků, kteří nelení si pro zdravé přírodní produkty přijet osobně. (ks)
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Luční kvítí místo pesticidů?

Pásy jetele či kopretin by mohly ochránit pole před škůdci. Experti to budou zkoumat pět let

P

odle britských zemědělských odborníků by šest metrů široké pruhy lučních květin vyseté vždy po
100 metrech od sebe pomohly chránit
před škůdci lány kulturních plodin. A to
natolik, že by se daly přinejmenším snížit běžně aplikované dávky pesticidů na
minimum. Testy zahájili na podzim, potrvají pět let.
Zemědělci si dobře uvědomují, že ornou půdu nelze do nekonečna zatěžovat
používáním vysokých dávek chemických látek na ochranu rostlin. Aktivně
proto hledají šetrnější cesty, jak rostliny

ochránit před škůdci a minimalizovat
použití pesticidů, aniž by to snížilo výnosy.
Momentálně se v Británii snaží využít toho, že přítomnost užitečného hmyzu, jako jsou včely, pestřenky či brouci,
snižuje na polích výskyt škůdců a ornici
prospívá. Na patnácti velkých zemědělských farmách proto zkoušejí dát
prostor těmto přirozeným predátorům
škůdců (například mšic) a nalákat je na
svá pole. Prostě tak, že pásy obilovin
a dalších plodin proložili šest metrů širokými pásy planých lučních květin – jete-

le, kopretin apod. Začali s tím na podzim u ozimých obilovin.
Celkově tvoří tyto pásy dvě procenta
rozlohy pole, což by podle odborníků
mělo stačit pro uživení dostatečného
množství přirozených predátorů, kteří
pomohou ochránit před škůdci plodiny
pěstované okolo. „Když si představíte,
jak je velký třeba střevlík, a vedle toho
velikost pole, není reálné, aby se dostal
někam doprostřed obrovského lánu,“
vysvětlil pro britský The Guardian profesor Richard Pywell. Nicméně šest metrů široké pruhy lučního jetele, kopretin

nebo divoké mrkve vyseté každých sto
metrů od sebe už by mohly zabránit napadení pěstovaných plodin nežádoucími škůdci.
Tento experimentální projekt bude
15 farem testovat po dobu pěti let. Zemědělští odborníci věří, že v konečném
výsledku by takto využité polní kvítí
mohlo pomoci snížit masivní nadužívání pesticidů rozprašovaných proti škůdcům. Byl by to další krok k ochraně
orné půdy a popření rozšířeného mýtu,
že bez pesticidů se lidstvo neuživí.
Martina Čermáková, hobby.idnes.cz
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VYUŽITELNÝ I JAKO
NÁSLEDNÁ PLODINA
SKLADEM — IHNED K DODÁNÍ!
Celý sortiment najdete
na www.osevabzenec.cz

40 18. května 2018

Zemědělský speciál

Srážky jsou pod průměrem

Stav vody v řekách v jihočeském kraji je špatný. Třeba Lužnice je na 20 procentech obvyklé hodnoty
RADEK ŠTĚPÁNEK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | V některých jihočeských řekách je vody tak málo,
jako je obvyklé v podzimních měsících.
Navíc nic nenasvědčuje tomu, že by se
měla situace zlepšovat. „Západní část

kraje je na tom lépe díky sněhu ze Šumavy. V povodí Lužnice ale teče jen 10 až
20 procent vody, kolik by normálně v
květnu mělo téct,“ říká Eva Kalná z budějovické pobočky ČHMÚ.
Všichni říkají, že je velké sucho, lidi

obtěžuje i pyl. Jak v dubnu pršelo v
jižních Čechách?
Měsíc duben byl na jihočeských meteorologických stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v
porovnání s dlouhodobým srážkovým
normálem z let 1981 až 2010 většinou
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srážkově silně podnormální, obzvláště
na jihu regionu bylo až extrémní sucho.
Když to srovnáme s předchozími
roky, jedná se o nějakou abnormalitu?
Pokud se podíváme na období od roku
2000 do současnosti, vyskytly se suché
dubny i v jiných letech. Třeba v roce
2000 byl duben pro Jihočeský kraj srážkově silně podnormální, a rok 2007 dokonce srážkově mimořádně podnormální.
Duben si většina lidí spojuje s aprílovým počasím. To ale letos moc nebylo. Čím to je? Mění se nějak z vašeho
hlediska klima?
Od roku 2000 dochází často k extrémním projevům počasí. V posledních letech se na jaře opakuje skokové oteplení a trend zkracujícího se jara pro střední Evropu potvrzují klimatické modely.
Projevy ročních období se liší od těch,
na které byli lidé dlouho zvyklí.

ABY ŠLA
PRÁCE LÉPE
OD RUKY
AŽ 1 MILION KČ
BEZ ZAJIŠTĚNÍ

FINANCOVÁNÍ
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Financujeme použitou zemědělskou techniku
Jednoduše a rychle
Platí i na nákupy ze zahraničí

V dubnu většinou nebývá nějaká krize s vodou na řekách. Jak je to teď?
Zhruba na třetině jihočeských meteorologických stanic „svítí“ hydrologické
sucho. Za to je považována situace,
kdy průtok poklesne pod kritickou
mez, kterou je hodnota takzvaného
355denního průtoku, což znamená, že
pouze 10 dní v roce je méně vody. Povodí Lužnice je na deseti až dvaceti
procentech dlouhodobého průměrného
průtoku pro měsíc květen. Západní
část regionu je na padesáti až sedmdesáti procentech dlouhodobého průměru pro měsíc květen.
Lidé říkají, že skončila zima a hned
začalo léto. Jak se v dubnu vyvíjely
teploty?
Na počátku dubna došlo ke skokovému oteplení, ještě 1. a 2. dubna se pohybovaly průměrné teploty na většině meteorologických stanic ČHMÚ od 5 °C
do 7 °C a maximální teploty dosahovaly ke 13 stupňům. Od 3. dubna začaly
teploty stoupat. Maximální teploty se
pohybovaly od 25 do 29 stupňů. Nejvyšší maximální teplota byla naměřena v Českých Budějovicích 21. dubna,
a to 29,1 °C. Dubnový rekord pro krajské město z 29. dubna 2012, kdy bylo
29,9 °C, nebyl překonán. Duben 2018
byl v porovnání s dlouhodobým teplotním normálem z let 1981 až 2010 teplotně mimořádně nadnormální. V Budějovicích byl, co se týče průměrné teploty, nejteplejším dubnem za celou
dobu měření.
Dá se už teď říct, jaké nás čeká léto?
V současné době je příliš brzy na to,
abychom se mohli vyjadřovat o tom,
jaké bude počasí v létě.
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Ženy mohou vonět jako tramín
Jako someliér má
„načuchané“ odrůdy
vín ze Znojemska.
Stejné vůně teď nově
přenáší do parfémů.
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ČR | Vonět jako tramín mohou zatím
jen znojemské ženy, ale nabídka se brzy
rozšíří. Plánuje to someliér Martin
Vajčner pocházející ze známé znojemské vinařské rodiny, který svůj profesní
rejstřík nově doplnil o položku ruční výrobce parfémů vonících po vínu.
Necítíte mezi oběma profesemi schizofrenii? Jak moc si jsou podobné?
Parfémář i someliér musejí oba milovat
vůně a musejí se v nich vyznat. Podle mě
parfumérství dotáhlo do konce popis
vůní. Když dělám degustace, tak se někdy inspiruji popisy u parfému. Protože
parfumérství je špice, krásně dokáže
vůni popsat a vystihnout. To se já právě
snažím jako someliér i u popisu vína.
Jaký parfém vonící jako víno máte
už vyrobený?
V prodeji už mám parfém Traminer Tones s vůní meruňky, maliny, anglické
růže, vodní orchideje a vanilky. Ideálnější však spíše na podzim a zimu. Jenže jsem nečekal, že mi legislativa zabere tolik času, parfém jsem chtěl uvést na
trh na podzim, ale povedlo se to až nedávno. Je to vůně hřejivá a kořenitá.
Předminulý týden jsem ale zaregistroval další parfém.
INZERCE

Také pro ženy?
Ano, tentokrát inspirovaný muškátem,
jde tedy o svěží, letní parfém vonící po
citrusech. Už jen čekám, až přijdou flakony a vonné esence, pak to namíchám
a za měsíc má být parfém na trhu.
Proč jste si vybral právě tyto dvě odrůdy – tramín a muškát?
Jsou typické. Pro člověka, který se až
tak nevyzná ve vínech, jsou toto jedny z
prvních odrůd, které začne poznávat,
protože jsou hodně aromatické.
Není to ale tak, že do parfémů přidáváte přímo extrakt z vína?
Ne, používám vonné esence typické pro tu kterou odrůdu. Například v tramínu je charakteristicky cítit růže, kořenité
tóny, meruňka. Takže podle
toho, co je cítit ve vínu, vyberu
esence a z těch vyrobím
parfém.
Kolik těch esencí ve vašich parfémech je?
Esence je v parfému z
25 procent, zbytek je
alkohol. Pro srovnání – běžné toaletní
vůně na trhu mají
esencí maximálně
deset procent. Takže toto je skutečně
parfém s hlavním cílem na kvalitu a aby
dlouho vydržel.
Můžete popsat, jak vypadá míchání esencí? Jdete hned na jistotu?

První spojování esencí a testování vůní
probíhá u přítelkyně v pokoji. Takže
krásně to tam voní, ale někdy je to tak
moc výrazné, až to trochu leze na nervy. (směje se) Máte od toho ruce, někdy
to ukápne... Začnu smíchávat různé
vůně, kapu na papírek s tím, že vím dopředu, jak spolu ty vůně zareagují. Pak
to namíchám do malých lahviček a následně zkoušíme, testujeme a porovnáváme na sobě. Tedy hlavně přítelkyně
a její kamarádky. A co se nám líbí, nechám zaregistrovat. Finální míchání
parfémů ale už musí proběhnout v laboratoři,
protože je třeba dodržet hygienu.
A to testování
vůní, které k
sobě pasují, to
trvá nejdéle?
Ano, je to fáze,
která trvá vůbec
nejdéle – i několik měsíců. Parfém totiž
„zra-

Martin
Vajčner

je“, po nějaké době voní trochu jinak.
Až dva měsíce trvá registrace receptury
a pak už se jen míchá. Jak už jsem říkal,
to probíhá v laboratoři, konkrétně vinařské firmy Znovín Znojmo. Následují
i pokožkové testy a chemické rozbory,
z kterých vyplynou alergeny, jež musí
uvádět obal.
A máte jako výrobce kosmetiky i ambice rozšířit nabídku třeba o krémy,
sprchové gely...?
Nemám. (směje se) V plánu mám tři čtyři vinné vůně, kromě jiného i ryzlink
nebo veltlín pro pány. A kromě toho i
nějaké další nápady, ale ty si zatím nechám pro sebe, aby mě někdo nepředběhl. Ale všechno se to týká parfémů.
Mohou si někde lidé předem otestovat, jak vaše parfémy voní? A kde je
prodáváte?
V rámci prohlídek města spojených s degustacemi, které organizuji jako someliér, mám parfém vždycky s sebou a dá
se vyzkoušet. Vyrábím je pod značkou
Martin Fox a jsou k dostání v prodejně
Znovínu v Louckém klášteře, ale během maximálně několika týdnů spustím
i e-shop. Padesátimililitrový parfém je
k dostání za šest stovek.
Uvažujete o tom, že svoje vůně spojíte s nějakou známou tváří?
Uvažuji o křtu vůní. A přemýšlím, že
dámský muškát, který půjde nově brzy
na trh, spojím s nějakou ženou, známější osobností Znojemska, zatím její jméno ale nemůžu prozrazovat. Chci zkrátka spojit vůni a tvář, jako to dělají velké
parfumérské společnosti, samozřejmě
v měřítku Znojma.
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První striptýz v ČSSR byl před
50 lety v jabloneckém hotelu
Krásu bez závoje
předváděla v roce 1968
tehdy třiadvacetiletá
Soňa Zborníková.
Manžel plavovlásky
sedával se štamgasty,
kteří nechápali, proč jí
dovolí se veřejně svlékat.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

JAN MIKULIČKA
ČR | Půl století od významného prvenství si letos připomínají na severu Čech.
V Jablonci se totiž v roce 1968 díky politickému uvolnění uskutečnil první striptýz v socialistickém Československu.
Stalo se tak v sále hotelu Praha a pořad nesl název Krása bez závoje. Svlékala se třiadvacetiletá dívka Soňa Zborníková. „Striptýz považuji za určitý projev duševna, zvláštních pocitů, erotických tužeb a přání. Nejde tedy o pouhé
obligátní svlékání, ale o jakousi náplň,“
vysvětlovala tehdy.

Veřejné svlékání povolil,
ale nakonec sám neviděl
I přes volnější atmosféru ve společnosti
ale pořád panoval systém, v němž bylo
nutné každou veřejnou produkci dopředu schválit. A tím, kdo povolil striptýz
v Jablonci, byl pozdější kurátor Severočeského muzea v Liberci Oldřich Palata. Působil coby inspektor v rámci kulturní správy okresního národního výboru. „Když se mi na stole ocitla žádost,
abych povolil v hotelu Praha striptýz,

Sličná plavovláska Soňa Zborníková v jedné ze svých filmových rolí.
neměl jsem s tím sebemenší problém.
Byl jsem mladý, čerstvě jsem přišel
z vojny,“ vzpomínal. „Tehdy panoval
názor, že striptýz patří do oblasti umění.
Zároveň to byla, což je dnes těžko sdělitelné, doba, kdy se dohlíželo na úroveň
uměleckých produkcí. Dostával jsem
tehdy třeba abonentky do divadla,
abych dohlédl na to, že představení, které jsem povolil, se nijak nevymyká.“
Na striptýz do hotelu Praha se ale ironií osudu Palata nikdy nedostal. „Líst-

ky, které byly určené pro mě, si nechali
mí nadřízení,“ pousmál se. „Pamatuju
si však, že manžel striptérky sedával
v hotelové restauraci se štamgasty. Ti
nemohli pochopit, že své ženě dovolí se
veřejně svlékat. Ale muž hrdě všem
říkal, že ona dělá umění.“
Z Jablonce se striptýz během osmašedesátého rozšířil do Brna a Prahy, kde
byl k vidění ve varieté Praga ve Vodičkově ulici; Pražané jej mohli vidět až do
raných sedmdesátých let, kdy jej normalizátoři zařízli definitivně.

Roličky dívek a žen lehkých
mravů v českých filmech

Vinárna jabloneckého hotelu Praha zvala v roce 1968 denně s výjimkou úterý a neděle na Večery milostné poezie se striptýzem.
FOTO | ARCHIV

„Coby zájezdový program Krása bez závoje pak ještě dorazil zpátky do Jablonce, do divadla, které se tehdy jmenovalo
po Juliu Fučíkovi. Tam jsem se už dostal
a rád na to vzpomínám. Příběh, který
představení vyprávělo, byl lehce podbízivý, ale bylo zajímavé sledovat obecenstvo. Muži tam seděli, pozorovali to svlékání, ale po očku pokukovali, co na to jejich manželky. A naopak,“ řekl Palata.
Striptérku Soňu Zborníkovou, později provdanou Stenovou, je možné dodnes vidět ve starších československých filmech. „Na plátně od poloviny
šedesátých po počátek osmdesátých let
vytvořila epizodní úlohy, přičemž k nej-

„
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častějším patřily roličky dívek a žen lehkých mravů,“ uvedl v publikaci Český
film: herci a herečky Miloš Fikejz.

Muži tam
seděli,
pozorovali to svlékání,
ale po očku pokukovali,
co na to jejich manželky.
Objevila se například coby striptérka ve
snímku Happy End z roku 1967, fotbalová
fanynka ve filmu Ženy v ofsajdu z roku
1971 či prostitutka v titulech Lupič Legenda z dvaasedmdesátého a Lásky mezi kapkami deště z devětasedmdesátého.
Striptýzová vystoupení se do hotelu
Praha vrátila ještě po revoluci na počátku devadesátých let, v době, která voněla svobodou a v níž se zdálo, že nic není
nemožné.
„Chodil jsem tenkrát na průmyslovku
a do hotelu Praha jsme chodili na obědy.
Normálně jsme jedli – pamatuju si, že
jsem měl zrovna plíčky, stály dnes stěží
uvěřitelných osm korun – a vedle v sále se
svlékala nějaká žena. Byl to takový zvláštní, až absurdní zážitek,“ vzpomínal fotoreportér liberecké MF DNES a týdeníku
5plus2 Ota Bartovský.
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Cesta k rutině? Přes stovky soch
Martin Šustr ze Studnic
u Hlinska vyřezává sochy
ze dřeva pomocí
motorové pily. Svůj um
předvedl i na tvůrčím
setkání ve Štokách.
JIŘÍ BÁRTA
ČR | Umí vyřezat svatého Josefa, sovu,
užitkové věci na zahradu nebo třeba
zdobný klát pro včely. Řezbář Martin
Šustr ze Studnic u Hlinska byl jedním
z více než dvaceti řemeslníků, kteří se
nedávno ve Štokách na Havlíčkobrodsku zúčastnili setkání klubu řezbářů motorovou pilou. Svůj um divákům dokazoval i při disciplíně zvané speedcarving, tedy vyřezávání na čas. Lidé během pouhé hodiny zhlédli, jak z kusu
kmene vzniká socha.
Právě Martinu Šustrovi stačila na vyřezání sovy včetně závěrečného patinování pouhá půlhodina.
„Že mi stačila polovina času? K tomu
se musíte prořezat, jsou za tím stovky
soch, napoprvé bych to tvořil úplně jinak dlouho. Když uděláte spoustu soch,
pak už je to rutina,“ glosoval s úsměvem padesátiletý řezbář, když vypnul
a odložil svoje pily, frézky, brusky, kartáče a další nástroje.
Ale speedcarving jako soutěžní disciplína není o tom, kdo skončí dřív.
„Máme celých šedesát minut. Na zahraničních akcích porota zčásti hodnotí výtvory a druhá část hodnocení je aukce.
Kdo vydraží svoje dílo nejlépe, má nejvíc bodů. Body se pak sčítají,“ zmínil organizátor setkání a další z řezbářů Radek Smejkal. I mistrům svého oboru se
může stát, že jedním špatným řezem
zkazí celý špalek. „Musím to zaklepat.
Někdy je výsledek horší, někdy lepší,
ale nedá se říct, že bych to někdy vyhodil. Každý řez je dopředu promyšlený,“

„

Martin Šustr loni pro městys Štoky na Havlíčkobrodsku při setkání řezbářů motorovou pilou vytvořil Pannu Marii,
letos přidal svatého Josefa.
FOTO | PETR LEMBERK
řekl Martin Šustr. „Ale může se to stát.
Stačí jednou blbě říznout a je z toho palivo. Zámečník si to přivaří zpátky, my
ne,“ porovnával.

Nejvíc trpí ruce a lokty
Soutěžící mají nastartovaných třeba i několik pil najednou, aby je nemuseli neustále znovu zahřívat. Postupují obvykle od těch větších s velkými lištami k
těm menším určeným pro jemnější práci. A například k frézování používají
další nástavce, někteří na závěr svoje vý-

tvory opalují plynovými hořáky nebo
patinují pomocí sprejů. Při dlouhodobé
práci s motorovými pilami podle Šustra

Dubové dřevo
umožňuje
rychlé opracování. Má
krásný, hladký řez, dá
se dobře obrousit.
nejvíc trpí ruce a lokty. „Moje pily však
nemají takové vibrace, protože mají válce uložené vodorovně, jsou i poměrně
lehké,“ zmiňuje. Řezbářům s motorovými pilami se nejlépe řeže do dubového
dřeva. „Umožňuje totiž rychlé opracování, má krásný, hladký řez, dá se dobře
obrousit. Oproti tomu olšové, topolové
nebo lipové je problematické na závěrečné začišťování. Výhoda dubu je i ta,
že taková socha vydrží na zahradě nějakých třicet let. Oproti tomu topol může
za čtyři roky odejít,“ porovnává zkušený řezbář Radek Smejkal z Pardubic.

už jsou hotové dvě ovečky,“ líčil Šustr.
Aby byl základ betléma kompletní, chtěli stihnout ještě Jezulátko.
Až do listopadu má Martin Šustr nabité víkendy. „Když mám jeden z měsíce
volný, je to hodně dobré. Proto si někdy
musím udělat volno v týdnu,“ říká s
úsměvem. „Například v Hlinsku ve
skanzenu Betlém budeme s kolegy první týden v srpnu vyřezávat masopustní
masky,“ zve v předstihu.
Ve Štokách doprovázela Martina
Šustra i manželka. Zatímco on se řezáním živí, ona jej má jako koníček. „Pilku dostala ke čtyřicetinám,“ dodal.

Pilku dostala i manželka

Kvůli prachu a zplodinám z motorových pil se Martin Šustr chrání maskou s filtrem. Při patinování používá i plynový hořák.
FOTO | PETR LEMBERK

Řezbáři z různých koutů Česka se ve
Štokách setkali celkově potřetí a znovu
se sjedou nejspíš opět za rok začátkem
května. Jako poděkování za spolupráci
vytvořili pro městys betlém. „Loni jsem
řezal Pannu Marii, letos Josefa. K nim

Sovu zvládne Martin Šustr vyřezat
i za půl hodiny.
FOTO | JIŘÍ BÁRTA
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Čtěte nové Téma:
Revoluce v léčbě
migrény na dosah
ČR | Znali ji už staří Egypťané a dává zabrat i pacientům v 21. století. Kdo ji někdy prodělal, určitě si z notoricky známé „postelové“ výmluvy na bolest hlavy už nikdy legraci dělat nebude. Člověka totiž doslova paralyzuje. Třeští mu
hlava, musí si lehnout, vadí mu světlo
a zvuky. Migréna, nejznámější zástupce
bolestí hlavy, trápí víc jak desetinu Čechů. A až šestkrát častěji ženy. Typicky
ve věku 16 až 50 let, jde totiž o hormonálně podmíněné onemocnění. Univerzální lék na migrénu dosud lékaři neobjevili. Nová naděje pro miliony lidí trpící nesnesitelnými bolestmi hlavy je ale
už na dohled. „Podle posledních fází klinických studií mají monoklonální protilátky v prevenci
migrén velmi
dobré výsledky,“
prozradil ve velkém rozhovoru
pro
týdeník
Téma neurolog
David Doležil.
Více čtěte v pátečním vydání
týdeníku Téma.

„Prát o role jsem se nenaučila“
ČR | Táňa Pauhofová (34 let) patří mezi
nejobsazovanější slovenské herečky v
Čechách. Jejím snem sice bylo dělat
plastickou chirurgii či studovat patologii, ale osud jí nadělil herecký talent.

ší. Je to individuální. Každý si s sebou
nese to svoje a hlavně každé pohlaví má
tu dispozici zvládnout právě to, co se od
toho pohlaví očekává.
Obklopujete se spíše mužskou,
nebo ženskou společností?
Kdysi to bylo tak, že spíš jsem přirozeně více rozuměla mužům. Nebo tedy
jsem vyrůstala v chlapeckých skupinách. Ale postupně, jak jsem dospívala,
tak jsem objevila i tu ženskou sílu.

Máte ostré lokty? Dokážete udělat
pro získání role cokoli?
Prát se o role jsem se dodnes nenaučila a
bojím se, že se to ani nikdy nenaučím.
Pro mě je důležité, abych cítila od začátku důvěru. Nedokážu kohokoli přesvědčovat, že jsem pro tu kterou roli nejlepší.
Název vašeho nového filmu je Po
čem muži touží. Přemýšlela jste někdy, co by to tak mohlo být?
Já myslím, že každá žena se dostane do
nějaké fáze svého života a před tuto otázku a myslím si, že žádná na to úplně ani
nepřišla. Takže já jsem jedna z nich. Hodněkrát mě napadne, co vlastně chtějí. Ale
myslím si, že my ženy jsme stejně komplikované pro muže. Takže je to fér.
Chtěla jste třeba být někdy mužem
a vyzkoušet si roli toho chlapa?
Samozřejmě, hodněkrát. Myslím si, že
právě tehdy bych je pochopila. Ale zase
takhle to má své tajemství, které je

podle mě také velice krásné.
Mají to ženy v životě jednodušší?
Nemyslím, že by to jedno nebo druhé
pohlaví mělo jednodušší, nebo náročněj-

Ve filmu hrajete úspěšnou šéfredaktorku. Líbilo by se vám mít takovou
dominantní vedoucí pozici?
Na chvíli by mě to určitě bavilo. Já jsem
člověk, který rád sbírá zážitky. Takže
na chvilku ano, ale nevím, jestli dlouhodobě. Jsem ráda obklopena lidmi, ale necítím se být dominantní. Hlavně šéf by
měl být nějakým způsobem týmový
hráč, měl by umět ty lidi pochopit, vědět, jak se s kým domluvit, aby jim
mohl dát úkoly, kterými je může motivovat nebo které mohou zvládnout. Přirozená autorita, přirozený respekt je určitě lepší než ten vynucovaný, dominantní. Nevím, ještě jsem se v takové
úloze neocitla.
JANA FIKOTOVÁ
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28.Vodňanské rybářské dny
23. – 26. 5. 2018

MNOHO POZNATKŮ, SPOUSTA ZÁBAVY



  


 
    
 

z programu v vybíráme:

PÁTEK 25. května
HUDEBNÍ PROGRAM NA NÁMĚSTÍ – skupiny NIC MOC., PERUTĚ, MIRAI
KULTURNÍ VEČER PŘÁTELSTVÍ V KULTURNÍM DOMĚ – součástí je rybí raut
BLANICE MUSIC FESTIVAL NA SPORTOVNÍM AREÁLU

SOBOTA 26. května
RYBÁŘSKÝ TRH S KULTURNÍM PROGRAMEM
ve kterém vystoupí například skupiny MODRÝ CIMBÁL, TICHÁ DOHODA
a zpěváci PEKAŘ nebo MIROSLAV ŽBIRKA
22.00 hod. závěrečný ohňostroj
DOSTAVENÍČKO S LIDOVKOU prostor před kulturním domem
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FAKULTY RYBÁŘSTVÍ
A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Hledáme řidiče vozů nad 3,5 
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Robert Czernek
3O. czernek.robert@cpost.cz
E:.7O. 605 225 382 A.%E 954 306 353

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STŘEDNÍ RYBÁŘSKÉ ŠKOLY
A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGIE
BLANICE MUSIC FESTIVAL – 2. den
Vystoupí skupiny SEVEN a TLUSTÁ BERTA
A závěrečná After party s Romanem Andělem

A MNOHO DALŠÍHO O PROGRAMU NAJDETE NA WWW.RYBARSKEDNY.CZ
MOŽNOST VYUŽITÍ KYVADLOVÉ DOPRAVY: Pro návštěvníky máme připravenou kyvadlovou dopravu
mezi autobusovým nádražím Vodňany (u mapy) a SRŠ/FROV JU (křižovatka)
Jízdní řád:
odjezd: autobusové nádraží Vodňany směr SRŠ, FROV JU: 8:00 / 9:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 hod.
odjezd: SRŠ, FROV JU směr autobusové nádraží Vodňany: 9:30 / 10:30 / 11:30 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 hod.

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

 Ceská pošta

www.tvojebudoucnost.cz
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„Trénování si chci vyzkoušet“
A co poslední dva zápasy za Spartu?
Chtěl bych, abychom dvakrát vyhráli a
získali třetí místo. A já se tím důstojně
rozloučil s fanoušky.

ROMAN ŠPERŇÁK

trenér. Měl bych mít na starosti spíš
ofenzivní hráče.
Láká vás to?
Co se týče akademie, myslím si, že to je
perfektní věc. Dřív systém sportovních
tříd fungoval. Já nebo i další hráči jsme
tím prošli. Je dobře, že se to nějak obnovuje.
Musel jste si dělat i trenérskou licen-

Nepřipadalo v úvahu, že byste si ještě šel zahrát za Dynamo?
Za svoji kariéru jsem toho odehrál dost
a už jsem cítil, že nastal nejvyšší čas, že
bych měl definitivně skončit. Byl jsem
rád, že se naskytla šance zapojit se do
akademie. Pocházím z jižních Čech. Stále tu bydlím. Nechci úplně říct, že to je
logický krok, ale tak nějak to vyplynulo. Nemám patent na trénování. Je to
vlastně taková zkouška, jestli to bude
fungovat. Jestli to bude bavit mě i kluky, které budu trénovat.
Neplánoval jste třeba pauzu?

Kdy byste měl nastoupit?
Prvního července startuje akademie. V
srpnu už bych se měl zapojovat i já.
V Dubném trénujete dětičky. Znamená to, že o vás přijdou?
To určitě ne.
A platí, že si na podzim kopnete za
Olešník?
Půjdu si kopnout.
Jak často?
Jak často to vyjde. Uvidíme.
Co čekáte za reakce?
Stát se může všechno. Počítám se všemi
možnými reakcemi. Hlavně si tam ale
jdu zahrát pro radost s kamarády.
Znáte tam ještě někoho?
Přestoupil tam Sláva Rožbnoud. Chystáme další přestupové bomby, tak uvidíme, co vyjde.

NOVE DARKY

ká karta

trefasuper

Zákaznic

‘

‘

‘
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David Lafata po sezoně skončí ve
Spartě.
FOTO | MAFRA

‘

Jaká by tedy měla být vaše role v
akademii?
Měl bych tam působit jako dovednostní

Svůj konec jste oznámil minulý týden. Jaké byly reakce?
Známí a kamarádi to věděli a zbytek
jsem ani nesledoval.

‘

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Už od 1. července začne v Českých Budějovicích
fungovat nová klubová akademie SK
Dynamo. A jednou z jejích výrazných
tváří má být i David Lafata.
Odchovanec Dynama, který v létě po
této sezoně uzavře ve Spartě svou profesionální kariéru. A zároveň střelec, kterému chybějí jen dva góly k tomu, aby
dorovnal hranici dvou set branek v nejvyšších soutěžích.
Co bude pak? Vrátí se na jih Čech,
kde stále žije. A trenérsky se zapojí do
nového projektu. „Uvidím, jestli to
bude bavit mě a hlavně ty kluky,“ říká
David Lafata.

Já si myslím, že pauza nějaká bude. Proto nastupuju jako dovednostní trenér.
Nechci říkat, že tam chodit nebudu, ale
práce budu mít asi míň než profi trenéři,
kteří tam budou od rána do večera. Chci
si to sám vyzkoušet, jestli k tomu budu.
Pak můžeme nabalit víc věcí.

ˇ
pro verne
zakazniky

.cz

ci?
Mám B-licenci. A uvidím, jestli se na A
licenci přihlásím. Nejdřív si to chci vyzkoušet. Podle toho se rozhodnu. Do ničeho se nehrnu a nechvátám.

market

Z mládeže Dynama
vyšel. A teď se k ní zase
vrací. Útočník David
Lafata ukončil kariéru a
zapojí se do výchovy
dětí.

rket.cz

asuperma
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o.cz ww
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Americký spisovatel Frank Herbert: Trpělivost je největším...

Tajenka: ... přítelem člověka.
INZERCE

Poctivý a bezPečný výkuP zlata a stříbra ve zlaté investiční bance

Cena zlata i stříbra se v současné době pohybuje na dlouholetém
maximu, kdy se zlato na jednotlivých burzách prodává skutečně
za velmi vysoké částky. Je proto
ideální čas jej zhodnotit! Ne každý
má doma zlaté cihličky v trezoru
a některým schází i ten trezor. Přesto i Vy máte doma určitě zlato, které
vám může vynést nemalé peníze,
a možná o něm ani nevíte! Teď stačí
pouze navštívit Zlatou investiční

banku a šperky, které by doma ležely bez užitku, Vám mohou vynést
nemalé jmění.
Zlatá Investiční Banka je ideální
místo pro prodej starých, nepotřebných šperků, které doma nalezne
téměř každý i když o nich možná
ani neví. Ne všichni takové šperky
nosí, a proto je výhodnější je prodat, v současnosti za opravdu jedinečné ceny, které Vám nabízíme.
Trh je po zlatu lačný, a proto máte

jedinečnou příležitost, jak své staré
šperky skvěle zhodnotit, což Vám
nabízí právě Zlatá Investiční Banka.
Vedle opravdu slušné ceny,
za kterou můžete své zlaté šperky
prodat, nabízíme také naprosto férové jednání sosobním přístupem
ke každému zákazníkovi, který
k nám zavítá. Řídíme se dle pravidla „náš zákazník, náš pán“ a je
to vidět na našich službách, které
zákazníkům poskytujeme. Když

nevíte co to vlastně za šperky tom
šuplíku doma máte, nebojte se
na nás obrátit a my Vám poradíme
a určíme jejich hodnotu.
Uvítáme každého zákazníka,
který se k nám rozhodne přijít. Příjemné a diskrétní prostředí k prodeji zlata patří a u nás jej jistě najdete.
Neváhejte proto s prodejem, dokud
se cena drží takto vysoko a využijte skvělých podmínek, které právě
nabízíme.

Č. Budějovice, Lannova tř. 55/31
(naproti OD Prior)
Po-Pá 8:30-12:00 a 13:00-17:00
Tel.: 374 449 072
www.zlatainvesticni.cz

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

prezentace a prodejní výstava
za asistence zástupců předních Českých výrobců nábytku

24.–26. května 2018

sleva
až 15 %

dům nábytku fajna – lišov u Č. budějovic
Třída 5. května 23, 373 72 lišov u Č. Budějovic
(prodejní plocha 2 000 m2)

www.fajna.cz

Tel: 387 994 555
E-mail: nabytek@fajna.cz

Českobudějovicko
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Krumlovsko na dva dni naplní
dunění závodních motorů
Hlavním favoritem
letošní Rallye Český
Krumlov bude opět
posádka Kopecký Dresler s tovární Fabií
R5. Soutěž začíná dnes.
PETR LUNDÁK
ČESKÝ KRUMLOV | Stojíte na rozkvetlé louce za žlutou páskou a koukáte na
zatím prázdnou cestu s rozbitým asfaltem. Za chvíli to ale přijde. Z dálky je
už slyšet praskání, stále silnější řev vytočeného motoru. Pár vteřin nato to v lese
nahlas zapraská, možná i zahvízdají brzdy.
Už je to tady! Závodní speciál se okolo vás prožene velkou rychlostí, bez jediného zaváhání proletí mírnou zatáčkou a mizí v lese. Všechno trvalo jen několik vteřin. A za chvíli se všechno opakuje znovu. To je rallye. Už po šestačtyřicáté se pojede tradiční největší motoristická akce na jihu Čech Rallye Český
Krumlov, a to od pátku 18. do soboty
19. května na Českokrumlovsku a také
v Českých Budějovicích.
I když se zase pojedou známé úseky,
jako jsou Malonty, Svatý Jan nad Malší
či českobudějovické Výstaviště, diváci

46. rallye Český
Krumlov
Pátek 18.5.
RZ 1 Výstaviště Č. Budějovice 1
15.35
RZ 2 Ján 1
17.40
RZ 3 Citajl 1
18.17
RZ 4 Kohout 1
18.45
RZ 5 Výstaviště Č. Budějovice 2
20.17
RZ 6 Ján 2
21.30
RZ 7 Citajl 2
22.07
RZ 8 Kohout 2
22.35
Sobota 19.5.
RZ 9 Malonty 1
10.17
RZ 10 Rožmberk 1
11.15
RZ 11 Rožmitál 1
11.36
RZ 12 Výstaviště Č. Budějovice 3
13.09
RZ 13 Malonty 2
14.48
RZ 14 Rožmberk 2
15.46
RZ 15 Rožmitál 2
16.07
Finálové pódium v Jelení zahradě
v Českém Krumlově
16.34
Čas se týká vždy průjezdu prvního
elitního vozidla.

Centrum závodu s depy jednotlivých týmů bude na českobudějovickém Výstavišti. Slavnostní vyhlášení ale tradičně
hostí Jelení zahrada v Českém Krumlově.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
se mohou těšit i na několik novinek. Například na rychlostní zkoušku (RZ) s názvem Citajl.
„Název je to netradiční, všichni se
nás ptají, co to znamená. Citajl je lesní
revír u Bukovska, přes který vede zkouška. Tam budou lesní cesty přístupné pro
diváky pouze pěšky,“ říká hlavní pořadatel 46. ročníku automobilové soutěže
Pavel Kacerovský. „Nejzajímavější ale
na této zkoušce bude divácké místo
hned u startu v Bukovsku. Po vzoru španělské rallye jsme tu uměle vytvořili
kruhový objezd, kde posádky minimálně jednou objedou skruž a budou pak
pokračovat dál,“ doplňuje Kacerovský.
Další novinku si organizátoři rallye přiINZERCE

Pohřební
ústav
města Č. Budějovice p.o.

Pražská tř. 2275/108,
370 10 České Budějovice
tel./fax: 387 203 694, 387 433 406
www.krematoriumcb.cz
Stálá služba:
tel.: 607 928 724
Zajišťuje:
■ Odvoz zesnulých 24 hodin denně
■ Komplexní zařízení služeb spojených

s vyřízením pietního aktu (včetně
poradenství, květinové výzdoby a pod.)
■ Návrhy a tisk smutečních
oznámení a kondolencí
■ Převozy v tuzemsku i zahraničí
■ Veškeré kremační a hřbitovní služby

pravili i v Českých Budějovicích. Namísto obvyklých dvou průjezdů v areálu tamního Výstaviště se tu letos pojede hned třikrát. „Vyslyšeli jsme prosby fanoušků,
kteří říkali, že je pro ně brzo jít v pátek už
v půl čtvrté na Výstaviště. Podobné je to i
s partnery soutěže a jednotlivých týmů, ti
zase chtěli páteční program prodloužit.
Proto se na Výstavišti pojede ještě jedna
zkouška v pátek večer,“ vysvětluje hlavní pořadatel s tím, že v pátek 18. května
se tak v centru Budějovic odstartuje v
15.35 a ve 20.17 hodin a třetí průjezd Výstavištěm čeká posádky pak v sobotu.
Naopak letos z programu zmizela RZ
Lipno, která by už byla nejen pro jezdce
po opravě asfaltu z Malšína do Frymbur-

ku velice nebezpečná. „Diváky bych pozval na atraktivní průjezd Soběnovem,
kde se letos pojede jinak než minule. A
o zhruba šest set metrů dál začíná rychlostní zkouška Ján. Diváci tak mají možnost vidět víc aut a průjezdů téměř na
jednom místě,“ láká Kacerovský. Rallye Český Krumlov má na programu celkem 15 zkoušek, začíná v pátek v 15.30
v Českých Budějovicích a vítěz by měl
být známý v sobotu po 16.30 hodině.
Největším favoritem soutěže je jezdec
Jan Kopecký v tovární Škodě Fabii R5.
Konkurencí mu bude Rus Alexej Lukaňuk s vozem Ford Fiesta R5 anebo plzeňský závodník Václav Pech s tím samým speciálem.

Super strečové potahy

dodají Vaší sedačce novou tvář!
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Super strečové potahy

R STREČO

cihlová

» velmi dobře sedí,

roztažitelné do výšky i šířky

cihlová

hnědá

oříšková

cena

513 84.01

513 86.01

513 87.01

1.095 Kč

2 - sedačka

513 84.02

513 86.02

513 87.02

1.695 Kč

3 - sedačka

513 84.03

513 86.03

513 87.03

2.095 Kč

rohová sedačka 513 84.12

513 86.12

513 87.12

3.495 Kč

oříšková

90 - 110cm

GLAMOUR
křeslo

hnědá

70 - 110 cm
křeslo

140 - 180 cm
2 - sedačka

180 - 220 cm
3 - sedačka

objednávejte na www.decodoma.cz tel.: 491 204 204

350 - 530 cm

rohová sedačka

až 110cm

Nebaví Vás pohled na opotřebené potahy Vašeho starého
křesla či sedací soupravy? Máme pro Vás řešení! S našimi
napínacími potahy změníte vzhled Vaší staré sedací soupravy
během chvilky. Super strečové potahy na sedací soupravu mají
líbivou strukturu a jsou vyrobeny z prvotřídního elastického materiálu. Dokonale ochrání Vaši sedací soupravu před poničením
dětmi nebo Vašimi domácími mazlíčky. Jednobarevný a vysoce
elastický úplet s 60% přírodních bavlněných vláken je příjemný na
dotek a snadno se udržuje. Plastická struktura materiálu dodává
potahům elegantní vzhled. Složení: 60% bavlna, 32% polyester,
8% elastan. Praní v pračce na 30°C.

K18L5X85

