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Autorem podoby budovy návštěvnického centra je architekt Jan Snášel mladší.

Archeologové nechají nahlédnout do římského
tábora přesně v místě, kde před dvěma tisíci let
ležel. Brána do římské říše v Pasohlávkách otevírá.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
PASOHLÁVKY | Dvacet tisíc římských
vojáků ve druhém století postavilo na
Hradisku u Mušova nad Pasohlávkami
mohutný tábor. Při vojenských taženích
během Markomanských válek se tu
shromažďovalo i sto tisíc bojovníků.
Jaký byl jejich den? Jak žili a bojovali?
Jak se oblékali a zbrojili? Na to všechno
odpoví nová expozice nazvaná Brána
do římské říše, kterou brněnský Archeologický ústav Akademie věd lidem otevírá ve středu.

„Dlouhodobé výzkumy archeologů,
které s přestávkami probíhají již od
roku 1927, dokazují, že Hradisko u Mušova je unikátní archeologickou lokalitou s největší koncentrací památek po
starověkých Římanech u nás. Nacházejí
se zde unikátní autentické stopy starověké římské civilizace na našem území,
které se nakonec součástí římské říše nikdy nestalo. Zde objevené římské vojenské stavby a početné nálezy naznačují,
že tato lokalita byla za císaře Marca Aurelia (vládl v letech 161–180 n. l.) předurčena stát se branou k tomu, aby se již-

FOTO | IVANA SOLAŘÍKOVÁ

ní část území dnešní České republiky
přetvořila v provincii římské říše. Hradisko je tak i symbolickou branou, skrze kterou se dnešní Česká republika
a její obyvatelé mohou cítit propojení
s tímto starověkým státem a jeho dědictvím,“ vysvětluje Balázs Komoróczy
z Archeologického ústavu v Brně.
V návštěvnickém centru se lidé dozvědí o památkové hodnotě a historickém významu římské pevnosti na Hradisku, a to i prostřednictvím unikátních
exponátů. Tím nejzajímavějším bude
patrně postava římského legionáře, jehož tvář vědci zrekonstruovali podle
kosterních pozůstatků nalezených přímo na Hradisku u Mušova. Ostatky pětadvacetiletého vojáka se našly při budování Aqualandu Moravia.
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ROCKOVÉ NAROZENINY

Vojtek slaví 55, co mu přeje
Fanánek či Petr Janda? ... str. 8

145 LET S VINNETOUEM

Drsňák se sbírkou skalpů.
To byl Mayův Apač ... str. 12 a 13

2 19. června 2020

Brno, Blansko a Vyškov

Student brněnského VUT
přišel s novými druhy
proudnice pro požární
sport. Aby zaplatil
prototypy, musel si
vydělávat na brigádách.

Práci o proudnicích
přetavil ve svůj byznys

MAREK OSOUCH
BRNO | Když chtěl student brněnského
Vysokého učení technického (VUT) Filip Páral ve své závěrečné práci určit,
která z proudnic pro požární sport je ta
nejlepší, zjistil, že ideální není žádná.
S tím se však nespokojil, a tak sám navrhl vlastní, která kombinuje ty stávající.
Teď s ní pomalu rozjíždí vlastní byznys.
„Zakousl jsem se do toho a chtěl to dotáhnout do konce,“ říká Filip Páral, jenž
v tomto sportu soutěží jako jeden z proudařů.
Při vývoji musel skloubit dva zásadní
parametry: usměrnění proudu a tlakový
spád. „Vždycky to ale bude kompromis
mezi těmito dvěma kritérii. Když dokonale vyřeším jedno, přelije se problém
do druhého,“ vysvětluje Páral konstrukci proudnice, v níž se snažil obě složky
co nejvíce vybalancovat. Svoji proudnici, na které začal pracovat před dvěma
lety, navíc doplnil o protiskluzovou
úpravu povrchu a vyvážil ji, aby se s ní
sportovcům lépe běhalo.
Sám s ní ale ještě na závodech nestartoval. Začátek sezony totiž pozdržela
koronavirová krize. V rodném Bořitově
na Blanensku už však svými proudnicemi vybavil všechna tři družstva, která
mají. Teprve se uvidí, jak jim jeho vynález pomůže k lepším výsledkům.
Několikrát si říkal, jestli vůbec stojí
za to, aby se pokoušel rozjet takový byznys. Na problémy narazil hned na začátku, kdy měl vůbec problém sehnat fir-

tedy zmiňovaným proudnicím. Teď už
ale studuje obor fluidního inženýrství,
který se věnuje proudění kapalin, což
mladého vynálezce zajímá.

„Podnikání je volnost“

Filip Páral vyvinul a prodává novou proudnici pro požární sport, ve kterém
sám soutěží v rodném Bořitově na Blanensku.
FOTO | PAVEL KUPKA
mu, která by jeho proudnici vyráběla.
„Spousta jich měla přemrštěné ceny,“
popisuje. Pokukoval proto i po trhu
v Číně, ani tady se ale nedomluvil. Nakonec našel výrobce v Brně. Na konci
května tady zamířilo do výroby prvních
padesát kusů. „V současnosti řešíme dalších dvě stě proudnic,“ doplňuje.
Přestože jeho produkty patří mezi
dražší na trhu, zákazníky získává. Začíná se mu tak vracet jeho vstupní investi-

ce, kdy do vývoje prototypů investoval
desítky tisíc korun. „Musel jsem chodit
na brigády, abych mohl vývoj vůbec zaplatit,“ popisuje třiadvacetiletý mladík,
který stále pokračuje ve studiu na brněnské vysoké škole.
Původně přitom rodák z Bořitova zamířil z jedovnické průmyslovky na brněnské VUT na obor týkající se aut.
Ta ho ale příliš nezaujala, i proto už závěrečnou práci věnoval něčemu jinému,

Podnikání ho původně nijak netáhlo, impulz mu daly právě až proudnice a touha je zkusit prodat. Byl přesvědčený, že
vymyslel ty nejlepší. „Koukal jsem na
přednášky zakladatele e-shopu Rohlík.cz Tomáše Čupra, který má podobný příběh jako já. Také studoval v Brně
na VUT, takže jsem si říkal, že to nemůže být tak složité,“ přibližuje. Jak ale poznal, ve skutečnosti je. Ať už kvůli dlouhému hledání výrobce, či počáteční nedůvěře zákazníků. „Pořád s tím pracuji,
ale myslím, že se mi je daří přesvědčit,“
doplňuje.
Nabíhají mu tak zakázky, byznys
s proudnicemi však nevidí jako takový,
který by ho po dokončení studia živil.
„Trh není dost velký, ani tady není tolik
týmů v požárním sportu, jež by takové
nákupy řešily,“ říká student. Přesto
k podnikání přičichl takovým způsobem, že ho nadchlo, a má v hlavě už několik nápadů, jimž by se mohl věnovat.
Zatím jsou to ale jen představy a teprve
se uvidí, zda na nich bude vydělávat stejně jako na proudnicích. „Na podnikání
se mi líbí ta volnost, naopak na brigádách mě často svazovaly striktní postupy, kdy jsem si říkal, že by něco přece
bylo možné dělat lépe,“ dodává Páral.
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Volné pozice:

Energetika
Boskovice spol. s r.o.
Růžové náměstí 2568/2
680 01 Boskovice, 516 453 591

▲ elektromontér rozvodných
zařízení
▲ pomocný montér montáží
rozvodných zařízení
▲ strojník zemních strojů,
řidič traktorista
▲ projektant sítí rozvodných
zařízení

www.energetikaboskovice.cz

ZREPASUJEME VÁM STAROU…

akumulátorovou baterii

provádíme repase baterií nejen do nářadí, vysavačů, RC modelů,
airsoftových zbraní, nouzového osvětlení atd. Bezkonkurenční ceny ze značkových
článků Sanyo / Panasonic. Ceník najdete na našich www stránkách.

PRODEJ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ VŠECH TYPŮ
CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?
Pošlete sms na číslo 777 088 444 a MY VÁM ZAVOLÁME ZPĚT…

AEB spol. s r. o. Závist 12, Brno – Komín, tel. 541 242 643

www.shopgsm.cz
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Římská říše otevírá svou bránu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Kováři postavu vybavili replikami výzbroje a výstroje typického bojovníka,
který procházel lokalitou na Mušově
s vojskem císaře Marca Aurelia. Legionář v plné zbroji v té době nesl nejméně
třicet kilogramů váhy a repliky nebudou o nic lehčí. Jsou totiž vyrobeny co
nejvěrněji podle nálezů objevených
v okolí a také tradičními metodami,
jaké Římané ve 2. století našeho letopočtu používali.
Při představě římského bojovníka se
lidem vybaví spíš postava obrněná pomocí plátů železa. Na území na pomezí
Brněnska a Břeclavska však podle nálezů byla obvyklejší zbroj tvořená velkým množstvím drobných mosazných
šupinek spojených drátky. „Na rozdíl
od segmentové zbroje, kterou musel
zhotovovat platnéř, šupinkovou si mohl
legionář zřejmě vytvářet sám. Bylo to
sice poměrně časově náročné, ale na
druhou stranu také relativně levné a jednoduché,“ vysvětluje Matěj Kmošek,
analytický konzervátor kovových artefaktů z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně a vedoucí projektu.

Tvář vojáka byla vytvořena podle
kosterních pozůstatků nalezených
u Mušova.
FOTO | ONDŘEJ BÍLEK
Šupinky z tenkého plechu si legionáři
stříhali nůžkami. Při tvorbě replik si odborníci trochu vypomohli vysekávacím
nástrojem, který jednotlivé dílky přichystá rychleji. Je jich totiž obrovské
množství – na jedné zbroji se jich nacházelo až deset tisíc. Bojovníkovi z nové
expozice nechybí ani meč, dýka, kopí,
železná přilba i typické náholenice.

V návštěvnickém centru ale bude prostor hlavně pro moderní, interaktivní
a edukativní formu prezentace výsledků
archeologických výzkumů. „Kromě stálých prezentací v podobě filmového promítání, vitrín s exponáty a digitálních informačních ploch se zde budou v budoucnu konat též pravidelné programy
s živými ukázkami ze života římských
legionářů a obyvatelů regionu v prvních
stoletích našeho letopočtu. Součástí programové nabídky budou od září letošního roku také edukativní programy pro
různé věkové kategorie žáků základních a středních škol,“ podotýká Lumír
Poláček, ředitel Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.
Z návštěvnického centra mohou návštěvníci vyrazit i do okolí, které protíná několik naučných stezek. Ty zájemce zavedou na místa nejdůležitějších dosavadních objevů na lokalitě Hradisko
u Mušova. Po nich se lze též vydat
k místu objevu slavného knížecího hrobu z 2. století našeho letopočtu nebo rozsáhlého germánského sídliště na okraji
Pasohlávek. Všechny prezentace propojuje koncepční autorský přístup a jednotná tematická linka a grafická podoba.

Ke dveřím návštěvnického centra
směřují stopy s otisky římských
bot.
FOTO | IVANA SOLAŘÍKOVÁ
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Popíjet v centru
Brna lze jen do
půlnoci, v parku
o 2 hodiny méně
BRNO | Popíjení alkoholu na veřejnosti bylo donedávna v Brně zcela zakázané. Nedávno tento zákaz pro některá místa vedení města uvolnilo,
aby pomohlo vrátit do centra život
a vylepšilo restauracím podnikání po
koronavirové krizi. Teď však zastupitelé vyhláškou pravidla opět zpřísnili.
„Na vybraných náměstích je možná konzumace alkoholu do půlnoci,
v parcích do 22 hodin,“ uvedla primátorka Markéta Vanková. Podle ní už
časové omezení zvažovali při přípravě předchozí novely, ta ale vznikala
narychlo, proto se tam nedostalo.
Pravidla se týkají Dominikánského, Jakubského a Římského náměstí
a také Zelného trhu. Z parků jde například o Lužánky, Tyršův sad nebo
Obilní trh. Tam všude je možné popíjet i mimo restaurační zahrádky.
Lidé však ani nadále nesmí narušovat veřejný pořádek či noční klid a
nesmí popíjet v blízkosti dětských
hřišť, na zastávkách a ostrůvcích hromadné dopravy, u škol, nemocnic a v
okolí vstupu do kostelů, hřbitovů a
nákupních středisek. Vzdálenost od
těchto objektů se však ve většině případů snížila z 50 metrů na 20 metrů,
protože dvacetimetrová vzdálenost
je lépe odhadnutelná.
(mos)

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

SLEVY
JAKO
ŘEMEN
Šeková knížka

Platí pro vozy ŠKODA

starší 4 let

Využijte až 15% slevy na výměnu rozvodů!
PRAČKA
EWT1062IFW

Na životnosti ozubených řemenů a napínacích kladek závisí životnost motoru.
Při nečekaném prasknutí, prodloužení či jiném poškození ozubeného řemene
nebo napínací kladky může dojít k nevratnému poškození motoru.
Se Šekovou knížkou ušetříte v případě výměny rozvodů 15 % z ceny ŠKODA
Originálních řemenů, řetězů, kladek a vodních čerpadel.
www.sekova-knizka.cz

–67 9890,
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Křenová 19, Brno
www.chladservis.cz

Tel.: 543 255 555

DOPRAVA ZDARMA
doprava
zdarma

AGROTEC a. s.
Brněnská 74, Hustopeče 693 01
Tel.: 519 402 458
Chrlická 1153, Modřice 664 42
Tel.: 548 133 810
Lidická 123, Břeclav 690 02
Tel.: 519 326 501
www.agrotecauto.cz
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Česká republika

Poťouchlosti zkouším na své
manželce, skáče mi na špek
Absurdita a mystifikace jsou stavební kameny humoru,
který má Miroslav Krobot nejraději. „Baví mě sledovat
reakce lidí na něco, co vypadá jako pravda, ale je to
úplná blbost,“ vysvětluje režisér a herec, který nyní
zabrousil i mezi spisovatele. Nedávno mu totiž vyšla
knižní prvotina s názvem Nečíst, v níž lze vysledovat
i jeho zájem o kvantovou fyziku. „Fascinuje mě,
umanul jsem si proniknout do jejích tajů,“ překvapuje.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Zatímco jako divadelní režisér a autor her byl Miroslav Krobot uznávaný už
od mládí, coby herec se stal začátečníkem až po padesátce. „Tehdy jsem nechtěl dát najevo, že o tom nevím vůbec
nic,“ přiznává fanoušek spisovatele a dobrodruha Jana Eskymo Welzla, jehož příběh chce převést na filmové plátno.
Pídila jsem se po původu vašeho jména a došla k tomu, že slovo Krobot
bylo dříve vídeňským označením pro
Chorvaty. Máte něco společného
s Chorvatskem?
Tuhle verzi původu mého jména znám.
Je jich ještě několik, ale tahle s Chorvaty
je asi nejpravděpodobnější. Mám pocit, že
se o tom dokonce mluví i v Babičce Boženy Němcové. Podle jedné z možných variant měl snad chorvatský dvůr během třicetileté války táhnout na sever a některým
chorvatským chlapcům se zalíbila místní
děvčata, tak tady zapustili kořeny.
Na Šumpersku je pár vesnic, kde je tohle
jméno celkem časté, takže je tady takové
naše hnízdo.
Když jsme se domlouvali na rozhovor, zmínil jste se, že dopoledne vyučujete své dva vnuky. To bylo výjimečně, nebo se z vás během karantény stal rodinný učitel?
To je záležitost, která probíhá pravidelně.
Mám vnuky ve čtvrté a páté třídě a s celou
rodinou jsme odjeli do Jeseníků, takže

kých pěti roků, to ho nějak formuje dál, ať
chce, nebo nechce. Nejsem nějaký velký
propagátor, ale je mi jasné, že sem patřím – a to vesnické zázemí je mi vlastně
docela blízké.

Kromě, jak říkáte, lokálního vlastenectví se v jedné z povídek vaší knihy projevila jedna poměrně hodně překvapivá věc. Vy se zajímáte o kvantovou
fyziku?

jsme se spolu učili tam. Před pár dny už se
ale s rodiči vrátili domů do Prahy, takže
teď naše výuka probíhá online.
Jaký je ten návrat k učivu prvního
stupně?
Je to takové nečekané opáčko slovních
úloh a dalších věcí. Člověk má ale na druhou stranu radost, když zjistí, že těm klukům dovede něco vysvětlit a oni to od něj
navíc berou. Myslím, že nás to baví vzájemně, když se snažíme přijít různým věcem na kloub.
V jednom starším rozhovoru jste
o sobě řekl, že potřebujete být neustále něčím zaúkolovaný, a pokud nejste, úkolujete se sám. To pro vás musely být uplynulé měsíce složité. Čím
jste se úkoloval?
Mám docela štěstí, protože některé věci
mám rozpracované, jako psaní scénáře
nebo nějakého divadelního textu. Naopak mi to v některých ohledech bylo
příjemné, protože jsem nehrál představení v divadle a mohl jsem se soustředit jen na jednu nebo dvě věci, které
připravujeme.
Vaše domovina, tedy Jeseníky,
Šumpersko a konkrétně okolí Zábřehu, vás jako autora zřejmě
hodně inspiruje. Důkazem budiž
váš režisérský filmový debut Díra
u Hanušovic, ale také vaše knižní prvotina s názvem Nečíst, která vyšla
teprve před pár týdny. I v ní jste věnoval prostor svému rodnému kraji.
Myslím, že jsem takový lokální vlastenec.
Mám tady rodinu, kamarády, zázemí…
Mám za to, že co člověk pochytá do něja-

Miroslav Krobot

Narodil se 12. listopadu 1951 v Šumperku. Vystudoval JAMU v Brně, po studiích nastoupil
jako režisér do divadla v Chebu. Posléze působil v Hradci Králové, pražském
Realistickém divadle, hostoval v Národním divadle. V roce 1996 se stal uměleckým
šéfem Dejvického divadla, kam tehdy přivedl celý svůj absolventský ročník z DAMU.
■ Je držitelem řady divadelních cen (Alfreda Radoka za inscenaci roku či dříve Cena
Českého literárního fondu za režii). K vlastnímu celovečernímu filmu se dostal až v roce
2014, a to snímkem Díra u Hanušovic, k němuž napsal i scénář. Jako herec se stal
populárním až po roce 2005, především díky filmu Okresní přebor – Poslední zápas
Pepika Hnátka. Účinkoval také v úspěšných komediálních i kriminálních seriálech.
■

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

Jsem sice naprostý amatér, ale je pravda,
že kvantová fyzika mě fascinuje. Začalo
to tím, že jsem sledoval seriál o kvantové
biologii a kvantové mechanice. Pak jsem
si sehnal pár knížek a začal o tom trochu
víc číst. Jde o mikrosvět s obrovskými událostmi, takže z toho vyvstávají až filozofické otázky. Nechci se do toho teď pouštět
víc, protože by to pro čtenáře asi bylo nezáživné, ale vlastně mě hrozně baví se tímhle oborem prokousávat. Už proto, že
se tím prokousávám hrozně těžko.
Spoustě věcem nerozumím
a nemám na to. Vím
to. Ale tím víc
mě to láká. Tím
víc chci ty věci
pochopit a přijít
jim na kloub.
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Právě jste vyjmenoval několik důvodů, kvůli kterým by spousta lidí své
snahy spíš vzdala. Máte to tak se
vším? Že čím víc se nedaří, tím větší
máte motivaci pokračovat?
Ale jo, myslím, že jsem trošku zabejčenec. Když si něco umanu, tak se opravdu snažím to udělat pořádně. Mám to
tak vštípené od rodičů.
Na druhou stranu evidentně s ničím
příliš nespěcháte. Ačkoli na divadle se
pohybujete celý profesní život, tak
u filmu jste jako herec začal až po padesátce, coby režisér po šedesátcen
no a po pětašedesátce jste se pro změnu pustil na dráhu spisovatelskou.
Co to bude příště?
Nechávám to docela otevřené. Pravda
ale je, že najednou člověk zjišťuje, že by
toho chtěl udělat docela dost a není si jistý, jestli na to bude mít dost času. Říkám
si, že bych měl asi pohnout a trošku se snažit, a dokud na to psychicky a fyzicky
mám, abych toho stihnul co nejvíc. Je to
vlastně takový podivný stres.

představit, že tehdy nebyly otevřené hranice a například Afrika pro nás byla tak
vzdálená, jako byste dneska řekla, že poletíte na Měsíc.
Už je to pár let, co nejste uměleckým
šéfem Dejvického divadla a jste v uvozovkách pouze členem souboru. Když
člověk opustí takovou vedoucí funkci,
nemá pak problém zařadit se mezi
ostatní a zkrotit svůj zvyk vést?
I v tom se dost brzdím. Vím totiž, jak je třeba nepříjemné, když herec prosazuje vůči
režisérovi úplně jiný názor. Je to taková
ztráta času. Pokaždé vyhraje režisér. Pokud k tomu něco řeknu, spíš navrhnu něco
v tom samém duchu, co danou myšlenku
spíš rozvíjí. Zkrátka něco, co by pomohlo.
Úplně výjimečně jsem kritický. To už by
opravdu musela být úplná hovadina,
abych něco řekl. (smích)

OD ČTVRTKA DO STŘEDY

14,80

SEDLČANSKÝ
HERMELÍN NA GRIL*
různé druhy
4x 80 g | 100 g 24,97 Kč

Takže s přibývajícím věkem se rozrůstají a zmnožují vaše plány?
Já se v tom hrozně krotím. (smích) Snažím se brzdit, ale v tuhle chvíli nosím
v hlavě tři čtyři věci, které jsou časově i po
všech dalších stránkách opravdu náročné
a rád bych je stihnul.
V době, kdy jste se poprvé objevil
ve filmu, jste byl už dávno úspěšný divadelní režisér i autor. Jak jste například po Účastnících zájezdu vnímal,
že vás lidé poznávají na ulici díky roli
autobusáka, která má sice ve scénáři
legendární hlášku o podšálcích, ale jinak má minimum prostoru? Navíc po
desítkách let kariéry na divadle?
Napřed mi to hrozně vadilo. Pak jsem si
na to zvykl, dokážu tyhle věci vytěsnit
a snažím se být zdvořilý a netvářit se kysele, když se někdo chce třeba vyfotit. Je to
už takový trochu profesionální přístup. Pořád mě ale nepřestává překvapovat, jak
moc populární se stali Účastníci zájezdu
a třeba i Pepik Hnátek. Před pár dny mi
ale udělala radost v Olomouci jedna paní,
která mě zastavila. Hned jsem si říkal, to
zase budou Účastníci zájezdu. Ona se mě
ale zeptala, jestli bych jí nepodepsal mou
knížku Nečíst. To mě opravdu strašně
mile překvapilo.

TVAROHOVÝ KRÉM LIPÁNEK MAXI
různé druhy
130 g | 100 g 15,31 Kč

18. 6. – 24. 6. 2020

Když jste jako kluk četl příběhy Eskymo Welzla, snil jste o podobných dobrodružstvích?
Určitě. V klukovském věku pro mě tyhle
příběhy byly něco úžasného. Musíte si

Děláte si někdy poťouchlosti třeba jen
tak z lidí na ulici?
Na ulici ne, ale zkouším to na manželce.
(smích) Je to příjemné, ona totiž docela
dobře skáče na špek.

TOFFIFEE
125 g

100 g 26,32 Kč

25%

32,90
49,90�

34%

NOVINKA

Jiná situace byla naopak ve filmu.
Tam jste se po padesátce stal úplným
nováčkem.
To ano. Nechtěl jsem dát najevo, že nevím vůbec nic. Je to taková pýcha podivná, ale současně jsem sledoval, jak se co
dělá, jak pracují zvukaři, jak to dělá střih,
co vše dělá kameraman a co vše je potřeba… Tahle moje neznalost se změnila
ve zvědavost nebo spíš touhu se to všechno rychle naučit. V tom smyslu mi to, myslím, dost pomohlo.

Zmiňoval jste, že vám na srdci leží tři
čtyři náročné projekty. Týká se některý z nich vašeho dětského hrdiny – spisovatele a dobrodruha Jana Eskymo
Welzla?
Ano, jsme ve fázi, kdy je hotový scénář
a sháníme peníze. Měl by to být celovečerní napůl hraný a napůl animovaný film,
který je Welzlem inspirovaný. Na to se
hrozně těším. Měl by to být takový rodinný film, spíš pro kluky. Snad to vyjde.

19,90

79,90

Pro svou hereckou „úspornost“ je
Miroslav Krobot filmovými kritiky
někdy označován za českého Clinta Eastwooda.
FOTO | ČSFD.cz

Říkáte o sobě, že je vám blízký humor
založený na mystifikaci a vyžíváte se
v poťouchlosti. Nejsou pak často lidé
kolem vás mírně řečeno zmatení?
Mám to hrozně rád, ale nerad bych ubližoval, nebo aby to vypadalo z mé strany povýšeně. Víte, mě třeba hrozně baví reakce
na nečekaný humor, nebo když člověk řekne něco, co vypadá jako pravda, ale je to
úplná blbost. To je něco, co mě hrozně
baví, a myslím, že to je i humor, který pěstujeme v Dejvickém divadle. Absurdity
a poťouchlosti, to je vlastně už taková česká tradice. Je to moje krevní skupina
a strašně rád do ní patřím.

CENA BEZ PENNY KARTY

KALIFORNSKÉ
PISTÁCIE
NATURALIA
pražené, solené
250 g | 100 g 31,96 Kč

JÄGERMEISTER
35 % alk.
0,7 l

79,90

1 l 328,43 Kč

129,-�

229,90
469,90�

51%

38%

PIVO PILSNER
URQUELL
světlý ležák
0,5 l | 1 l 43,80 Kč

záloha na lahev 3,- Kč

BANÁNY
1 kg

19,90
29,90�

33

%

21,90
26,90�

18%

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn.
Množství zboží je omezené. *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou
být dodány na prodejny v menším množství, proto nabídka na toto zboží platí pouze první den
uvedeného období akce. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Je mu 103. A koumá, jak spravit
Eduard Marek, nejstarší skaut v republice, vzkazuje,
že Češi by měli držet při sobě, vážit si svobody
a učit se umění dohodnout se. Píše si kroniku, a když
hraje kapela Šlapeto, skoro nic mu nechybí.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Eduard Marek známý jako bratr
Hroznýš je nejstarší skaut v Česku. „Jak
jsem si uchoval dobré zdraví? Skautoval jsem a střídal kriminály,“ říká.
Je třetí nejstarší člověk na světě, který seskočil s padákem. Patří mezi sedm
desítek nejstarších mužů v
Česku. Narodil
se ještě za
Rakousko-Uherska
během pano-

vání posledního rakouského císaře Karla I. Týdeník 5plus2 navštívil Eduarda
Marka v pražském domě s pečovatelskou službou. Ve skromné garsonce vypráví, s jakými myšlenkami ve 103 letech usíná. „Včera jsem přemýšlel, jak
opravit počítač, kde mi přestal jít zvuk.
On totiž dnes přijde kamarád, který
nemá internet, a rádi posloucháme písničky,“ říká.
Spí prý dobře, ve snech se často vrací
do dětství a na vojnu. „Hodně se mi zdá
o mamince a také o vojně, kde jsem
sloužil u prvního leteckého pluku, o
všech těch šéfech a velitelích,“ vypráví velice pozitivně naladěný člověk. „Po probuzení zase děkuji za
další nový den, kdy jsem spokojený.
Jinak mi nic neschází. Píšu si kroniku, pracuji na počítači, posílám
e-maily. Teď mám novou doktorku, v nemocnici na Spořilově
jsem nejstarší občan,

Cestou k hranicím při okupaci. „Nakonec se nebojovalo,“ vzpomíná Eduard
Marek (na snímku vepředu s loktem na dveřích).
FOTO | ARCHIV EM
chodím dvakrát do roka na srdeční kontroly. Tuhle se divila, že jsem tak zdravý a co prý jsem celý život dělal? Skautoval a střídal kriminály,“ odpověděl jí
s úsměvem.
Eduarda Marka totiž věznili nacisté i
komunisté. Narodil se 17. března 1917
v Praze na Žižkově do rodiny obchodníka s realitami, v oboru později pracoval.
Zároveň začal chodit do skautského
oddílu a poté na vojnu, kde ho zastihla
mobilizace. „Odjeli jsme na pozice na
hranici, myslel jsem, že jdeme do války, ale nakonec se nebojovalo,“ vzpomíná na mnichovskou dohodu.

Pomoc potřebují
nejpotřebnější

FOTO | JOSEF HORA

V nejtěžší době převzal z milovaného
skautingu i životní filozofii – podle hesla „pomoc potřebují ti nejpotřebnější“
se za protektorátu staral o pražské židy.
„Na to mi praskly všechny úspory, na
peníze se ale za války moc nekoukalo,
důležité bylo vydržet,“ říká. Jenže byl
prozrazen, zatčen a stál před německým
soudem. Díky dobrému obhájci ale „vyfasoval“ jen několik měsíců, a tak se
koncem války mohl zapojit do Pražské-

ho povstání. Coby spojka mezi policií a
armádou se s dvaceti chlapy, všichni v
civilu, vydali do kasáren v pražské čtvrti Karlín. „Z brány vyšel velitel a spustil
na nás česky: Je nás 400, všichni jsme
ale Rakušáci. Hitler kaput, my chceme
domů. Když nebudete střílet, tak my
také ne,“ vzpomíná na obsazení německého doupěte.
Klid neměl Eduard Marek ani po válce, zrušení skauta nesl s hořkostí a rozhodl se proti komunistickému režimu bojovat. A opět stál před soudem, tentokrát
dostal za protistátní činnost 10 let v jáchymovských dolech. Když byl propuštěn na amnestii, musel coby nádeník na
stavbu. Přes odpor ke komunistům si na
rodném Žižkově vytvořil vlastní pravidla. „Všichni jsme si tady vždy dost pomáhali, pro mne byl každý nejdříve Žižkovák, až pak komunista. Když jsem potřeboval jednoho mého skauta, malého
kluka, dostat ilegálně za hranice, kam
utekli jeho rodiče, šel jsem za jistým tajemníkem, komunistou ze Žižkova, kterého se ostatní obávali. On, že to zařídí,
že kluka pošleme do Švýcarska na léčení, kde si ho pak rodiče vyzvednou. Jako
Žižkovákovi mi věřil, kdyby to prasklo,
tak ho oběsí,“ popisuje případ.

INZERCE

8 626 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Nepotřebujete žádné naspořené
peníze ani pozemek.
V programu Nulová hotovost

Katka 29
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počítač kvůli poslechu písniček
Nejhezčí vzpomínky za celé 20. století má prý na skauty. Na všechny výpravy, stanování, ale i na chvíle, kdy mohl
oddíly znovu zakládat.
Nejdříve v roce 1968 při uvolnění za
Dubčeka, později v roce 1990 za Havla.
Právě skauti zorganizovali v jeho 102 letech seskok padákem na letišti v Kolíně, čímž se stal v disciplíně třetím nejstarším člověkem na světě.

Jsi hrozný jako hroznýš
Skauti mohou i za jeho přezdívku, Hroznýš. „Jednou na táboře měly holky oloupat brambory. Škrabky ale tenkrát nebyly a já jim řekl, že kluci by to oškrabali
lépe. A to jsem neměl. Ony to pak doškrabaly, následně vylezly na kopec,
tam řekly: ‚Raz, dva, tři, Eduarde, Édo,
ty máš blbý jméno, jseš hroznýš. Ale ne
podle hada, ale že jsi tak hrozný‘,“ vzpomíná s úsměvem. Co Hroznýše ve 103
letech nejvíce štve? „Když mi něco
upadne, nebo se praštím, to jsem pak
vzteklej.“ A jak hledí nejstarší český
skaut do budoucnosti? „Slyšel jsem, že
se národ rozděluje na dvě části. Myslím
si, že Češi by měli držet při sobě, že byINZERCE

chom měli být rádi za svobodu a učit se
umění se dohodnout. Nejvíc kritizují ti,
co nic nedokázali, vždyť máme například hodně stran, které tak tak překročí
hranici pěti procent. Takže je vidět, že
toho moc nedokážou a zároveň se neumějí ani společně spojit. Já říkám, co
Čech, to předseda,“ komentuje.
Na konci rozhovoru padl na „starého
pána“ lehčí smutek. Došlo mu, že mu

stále nejde zvuk na počítači a že nebudou moci s kamarádem poslouchat milované staropražské písničky. Naštěstí to
byla banalita, zvuk jsme společně nastartovali a při odchodu z malé garsonky se dlouhou chodbou a do desítkek
otevřených dveří dalších „kamrlíků“
domu s pečovatelskou službou rozléhal
flašinet pražské kapely Šlapeto při písni
s názvem „Čí je Praha? Naše!“.

„Hrozný“ Hroznýš ve svých sto
dvou letech při tandemovém
seskoku padákem na letišti
v Kolíně. Akci přichystali jeho
milovaní skauti a sám
protagonista se stal třetím
nejstarším člověkem na světě,
který takovou „šílenost“
podnikl.
FOTO | ARCHIV EM
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55 ro(c)ků. Vše nej, Pepo!
Frontman nejpopulárnější české kapely Kabát, úspěšný muzikálový herec a držitel prestižní
Ceny Thálie, ale také otec pěti dětí. Rodák z Teplic Josef Vojtek toho za 55 let života stihl hodně.
Co mu k narozeninám, které slaví v neděli 21. června, přejí jeho rockoví kamarádi?
LOU FANÁNEK HAGEN
„Pepo, přeju pevné zdraví, hodně lidí, kteří budou chodit na tvůj bigbít i do divadel
a také nějaké to pivo na oslavu. Však tvůj Kabát znám pořádně dlouho! Dozvěděl
jsem se o vás od Vladimíra Kočandrleho, který mi pouštěl píseň Má ji motorovou.
Osobně mám nejraději songy jako Žízeň, Malá dáma nebo Šaman, moc se mi líbí
texty Milana Špalka. Tři sestry a Kabát mají hodně společných fanoušků, tvůj Kabát
je víc bigbít než my, ale myslím, že jsme společně na jedné straně, kdežto na té
druhé je třeba Kryštof.“

PETR JANDA

VILÉM ČOK

„Kabát mám rád, miluji Špalkovy texty
a mnohdy senzační kytarové riffy. Mimochodem, tu kapelu jsem objevil v podstatě
já. Pozval jsem je někdy v roce 1989 ke mně
do studia a natočil jsem s nimi dvě písně do projektu Rockmapa. Tehdá to byla naprosto neznámá
kapela z Teplic, snad dokonce před rozpadem. Na jejich koncerty
chodím, naposledy jsem byl asi tři roky zpátky v O2 areně. Pepa
mi dal dva lístky, bohužel jeden byl v první řadě na začátku
a druhej v druhý řadě na konci. Chtěl jsem být se ženou, a tak
jsem seděl na zemi. Bylo to super, a jak tak nad tím přemýšlím,
nebylo by špatný někdy zkusit zazpívat nějakou jejich píseň
i na koncertu Olympiku. A vzkaz pro oslavence? Milý Pepo, jsi
na začátku kariéry, tak si to nezkaž a pořádně to oslav!“

„Když se vysloví jméno Kabát, vybavím si fajn
partu kluků, kteří si na nic nehrajou a jdou
spolu ohněm i vodou. Známe se od jejich začátků a stáli jsme mnohokrát na stejných pódiích. Ze svého stylu neuhýbají a hezky se drží
toho, co umí nejlépe. Rozhodně vyzráli a z jejich tvorby si vždy vyberu něco poučného.
(smích) Mám rád spoustu jejich
skladeb, ale hlavně se těším
na Pepův připravovanej song
‚Vymluv mi kamaráde další
manželství‘. (smích) Takže
saláte, kamaráde, drž se…
Ještě čtyři ročky a máš mě!“

PETRA JANŮ
„Pepa Vojtek je můj srdeční parťák,, však jsme se sešli na divadelních prknech v několika
muzikálech. Je s ním ukrutná legrace. Hlavně mě strašně bavilo to, jak se z rockového zpěváka
stával i romantický zpěvák.. Měl tam některé party, které byly romantické, a v těch momentech,
musím říct, jsem byla úplně hotová. Sice se umí tvářit jako šílený tvrďák, ale ta romantika v něm je
také. Ráda mám i Kabát, s nímž mám spojené narvané stadiony i pražský Vypich. A hlavně dobrou
náladu, vždyť ze songu Pohoda se stala národní písnička, která se zpívá už i u táboráků. Takže Pepo máš krásnou rodinu, tvé sny ti vyšly a já ti přeju, ať to trvá co nejdéle. Ať tě život pořád baví a hlavně ti přeju zdraví!“
INZERCE

Nejen od rodiny a přátel. Půjčku bez úroku získáte i v bance
Pokud budete uvažovat o půjčce, určitě budete hledat
takovou, která pro vás bude co nejvýhodnější. Na první
pohled se vám může zdát nejlepší oslovit někoho z rodiny nebo přátel. Nic ovšem není tak jednoduché, jak
se může zpočátku jevit. V dnešní době si lze navíc bez
úroku půjčit i v bance.
Není divu, že se lidem půjčka od příbuzných nebo přátel může zdát jako
nejlevnější a nejjednodušší způsob, jak získat potřebné peníze. Žádné
poplatky, většinou bez úroku, výše splátek i začátek splácení podle domluvy. Jedno mongolské přísloví ovšem praví „Nepůjčit - krátká nepříjemnost, půjčit - dlouhá nenávist“ a ti, kterým se kvůli půjčkám zhoršily
rodinné nebo přátelské vztahy, ví proč. O půjčkách v rodině nebo mezi
přáteli totiž lidé nesepisují vždycky smlouvu, což se nemusí vyplatit.
Ohrozit vzájemné vztahy ale nemusí jen ten, kdo si peníze půjčil. Váš
příbuzný nebo přítel se může dostat do tíživé finanční situace a chtít tak
peníze vrátit dřív, než jste se domluvili. Současná koronavirem ovlivněná
doba vyžaduje větší finanční zodpovědnost. Nejde jen o to, na co si půjčujete, ale také od koho a jak.
Půjčku s nulovým úrokem je možné získat i v bance. Například mBank ji
nabízí těm, kteří si u ní ještě nikdy nepůjčili. Výhodou první mPůjčky Plus
bez úroku je nejnižší RPSN na bankovním trhu, předčasné splacení bez

poplatku a neustálý přehled o stavu půjčky v internetovém bankovnictví
i mobilní aplikaci. A jaké další podmínky je potřebné splnit? Chcete si
půjčit od 10 000 do 40 000 Kč na 12 nebo 24 měsíců. Jste fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům. Máte trvalý zdroj příjmů.
Vaše trvalé nebo přechodné bydliště a kontaktní adresa je na území ČR.
Nejste ve zpoždění se splátkou u jiné banky, nemáte negativní záznam
v databázích Credit Bureau a v současné době mBank nic nedlužíte.
„Od našich klientů, kteří si na mKonto pravidelně zasílají příjem, nepotřebujeme žádné dokumenty prokazující jejich příjem. U nových klientů
a stávajících klientů, kteří si na mKonto příjem ze zaměstnání neposílají,
nám postačí poslední tři výpisy z bankovního účtu, na který si ho zasílají,“
vysvětluje Martin Podolák, ředitel divize úvěrových produktů mBank pro
Českou republiku a Slovensko.
Nepleťte si pojmy
Půjčka s nulovým úrokem není půjčka zdarma. Úroky vám sice naskakovat nebudou, ale za poskytnutí finančních prostředků si banka může
účtovat poplatek. V případě mBank jde o pouhá 2 % z půjčené částky.
Pokud si tedy například půjčíte 20 000 Kč, ve finále vrátíte 20 400 Kč. Cílem je umožnit lidem si na zkoušku vypůjčit finanční částku za předem
jasně stanovených podmínek. Pokud jim řešení u mBank vyhovuje, mohou si být jistí, že s transparentností a jednoduchostí se setkají i u úvěrů

na vyšší částky. Žádné„úrokové sazby od…“ a co budou mít na žádosti,
pak uvidí i ve smlouvě.
O bezúročnou půjčku od mBank můžete požádat na kterémkoliv obchodním místě, zákaznické mLince nebo prostřednictvím online žádosti. Tu
stačí jen vyplnit a poslat, smlouvu si pak můžete nechat doručit kurýrem.
Klienti mBank mohou o půjčku požádat v mobilní aplikaci nebo internetovém bankovnictví, po schválení můžou připravenou smlouvu potvrdit
opět tam.

Více informací naleznete na:

www.mbank.cz

DLUHOPISY PRO OBČANY
JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

5,6%
Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

ROČNÍ VÝNOS

Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ
K USKLADNĚNÍ V LEDNICI, VAKUOVĚ BALENÁ
PŘIVEZEME ZDARMA V BRNĚ A OKOLÍ

Jídlo lze objednávat 24 hodin denně prostřednictvím e-shopu www.eFiShop.cz,
telefonicky: +420 515 555 565 nebo e-mailem: jidlo@e-ﬁnance.eu
Rozvoz
Brno a okolí do 25 km
ZDARMA, pondělí–neděle

Volejte
24 hodin denně
+420 515 555 565

E-shop
www.eFiShop.cz
nabídka jídel s možností
objednávky 24 hod. denně

Vakuované hotové jídlo až domů s trvanlivostí 7 dní si
můžete objednat od kuchařů restaurací a hotelů skupiny
e-Finance, a.s. s dovozem až domů v Brně a okolí do
25 km (Blansko, Rousínov, Slavkov, Židlochovice, Ivančice,
Oslavany, Tišnov) nebo k osobnímu vyzvednutí v Brně
v eFi Hotelu, Bratislavská 52 (parkování ve dvoře)
a restaurantu Teﬁti, Zelný trh 4.
Jídlo je baleno po dvou porcích, připraveno ke skladování
v lednici a ohřátí v mikrovlnné troubě nebo na plotně.
V nabídce jsou polévky, klasická jídla české kuchyně a italské těstoviny. Každý týden nabídku jídel obměňujeme.
V eFiShopu nabízíme také teplá jídla určená k okamžité
spotřebě rozvážená v menu boxech, delikatesy
a základní potraviny.

Čtvrtka pečené kačeny se zelím

160 Kč / za 2 porce
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Svobodu a slávu trpaslíkům!
Pro jedny kýč, pro druhé
kulturní dědictví, které
patří na seznam UNESCO.
Sádrový trpaslík inspiruje
recesisty i ochránce
německých tradic.
JOSEF HORA
ČR | Trpaslík sádrový. Ne, není to rodové
a druhové jméno ptáčka či snad motýla.
Jde o invazivní druh, který se v Česku
masivně rozšířil před asi 30 lety v českých
tržnicích, zejména v pohraničí. Původně
ale sádrový tvor pochází z Německa, kde
mu říkají Zwerg a kde se začal vyrábět už
kolem roku 1864. Německý smysl pro
„ordnung“ dal ovšem výrobě trpaslíků přísná pravidla – například musí mít (často červenou) čapku, veselý úsměv, lucerničku
(může být i krumpáček) a hlavně jeho velikost nesmí přesáhnout 68 centimetrů.
Jenže zejména asijští prodejci začali
šířit i poddruh trpaslíka z Číny a dalších
zemí, kde fabriky chrlily tisíce postaviček
denně, samozřejmě bez pravidel. Tehdy tr-

paslík vyrostl nebo se zmenšil, zářil všemi
barvami, vystrkoval zadek i předek, vyplazoval jazyk a dělal mnohá alotria. Kromě
trpaslíků získaly sádrové tělo i další postavičky jako třeba Tarzan, různá zvířátka,
usmívající se auta a vše, co jen lidská fantazie dokáže vymyslet. To ovšem popudilo
původní domovinu trpaslíka, tedy Německo, které reagovalo zrodem Mezinárodní
trpasličí strany. Nejde o politický subjekt,
nýbrž hnutí, které hájí trpasličí práva.
Po posledním výročním kongresu
v Durynsku chce spolek nechat trpaslíky
zapsat na seznam UNESCO jako německé kulturní dědictví, stejně jako se Češi už
léta snaží uznat například Karlštejn. Předseda strany Frank Ullrich kromě toho brojí proti dehonestujícím nahým trpaslíkům.
Sádrové figurky se totiž už několikrát dostaly před německý soudní dvůr, kde hrály hlavní roli v sousedských sporech, kdy

jeden soused dává druhému vystrčenou
sádrovou zadnicí najevo, co si o něm myslí. A to, podle Ullricha, zásadně poškozuje
trpasličí práva. Naposledy ho ovšem rozzuřila nová móda zobrazovat trpaslíky
jako zombie. A ačkoliv to všechno zní
jako dokonalá mystifikace či recesistická
akce, hnutí to se svou snahou zapsat trpaslíka na seznam UNESCO myslí vážně.

umístit do volné přírody. Jenže i její aktivity se mnohokrát dostaly před soud, zejména kvůli krádežím trpaslíků ze zahrad.
Mnozí tak FLNJ považují za organizaci
„teroristickou“, nikoliv neziskovou, jak se
veřejně prezentuje. Fronta za osvobození
zahradních trpaslíků vyhlásila v roce
2002 Mezinárodní den trpaslíků, který se
každoročně
slaví
21. června, tedy za
dva dny. Pokud vám
v neděli zmizí sádrový
krasavec ze záhonku,
je to nejspíš akce přívrženců této francouzské FLNJ, která se
tímto dnem snaží učit
tolerantnosti v zahradní architektuře.

Mezinárodní den trpaslíků
Zatímco Německo bojuje za „slušně vychované“ trpaslictvo, sousední Francouzi
šli ještě dál. V duchu své revoluční nátury
tu v roce 1996 vznikla organizace FLNJ
(Front de libération des nains de jardin,
česky Fronta za osvobození zahradních trpaslíků), která má jediný cíl, všechny trpaslíky uvězněné v zahradách osvobodit a

Německé sádrové dědictví
Poté, co se v Německu zrodil první sádrový trpaslík,
vznikla v roce 1872 ve městě Gräfenroda první
manufaktura na jeho výrobu. Založil ji August Heissner
a dodnes jde o nejvýznamnějšího světového výrobce.
Největší muzeum zase najdete v Durynsku ve městě
Trusetalu, jehož zakladatelem je Frank Ullrich.
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MAĎARSKO

Prodej zahájen!

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA POUZE U CK HUN
HUNGARIATOUR

Sárvár – Hotel PARK INN****
Zalakaros – Hotel PARK INN****
LETNÍ AKCE 5=4, ALL INCLUSIVE (nástupy NEDĚLE)
Sárvár Park Inn
1. 7.–23. 8.

Zalakaros Park Inn
1. 7.–1. 9.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji

2 390,–

2 250,–

přistýlka osoba nad 14 let/*

1 690,–

1 690,–

přistýlka dítě 6–14 let/*

1 290,–

1 250,–

dítě do 6 let na přistýlce

ZDARMA

ZDARMA

3 490,–

3 090,–

řádné lůžko v jednolůžkovém pokoji

Cena zahrnuje: 1× ubytování s ALL INCLUSIVE, vstup do termálních lázní, zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny,
parkování cca 5 EUR/noc – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
/* V hotelu Pak Inn Zalakaros je cena přistýlky pro dítě 6–18 let a osobu nad 18 let.

Další informace na www.hungariatour.cz
CK Hungariatour – Brno, Solniční 13, Tel.: 603 485 226
CK Hungariatour – Ostrava, Českobratrská 2227/7, Tel.: 603 159 357

FOTO | SHUTTERSTOCK

TOP TIPY Z LÉKÁREN
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UTEČTE BOLESTI
ZAD, SVALŮ
I KLOUBŮ
Trpíte bolestí, ztuhlostí
a přetížením pohybového
aparátu? Nemůžete se
hýbat? Vsaďte na konopné
mazání Mentholka a bolest
nechte daleko za sebou!
Konopné mazání Mentholka
rychle a účinně uleví při potížích
s namoženými svaly, ztuhlými klouby
i bolestech zad. Mentholka je vhodná
pro seniory, sportovce i osoby trpící následky sedavého či fyzicky náročného zaměstnání. Originální re-ceptura konopným ole-jem, jedlí sibiřskou a smě-sí bylin spolehlivě zregeeneruje a uleví od bolestiti
kt
i přetížení a chladivý efekt
ěží
mentolu příjemně osvěží
paunavený pohybový aparát.
m
S originálním mazáním
Mentholka vás bolest
zad, kloubů a svalů
nedoběhne!

OVĚŘENO!
Silné vlasy
nevypadávají
Nadměrné vypadávání vlasů vzniká
v důsledku stresu, dědičnosti, hormonálníí
nerovnováhy či nezdravého životního stylu. Často dochází
u.
k jejich úbytku i kvůli nevhodné péči o vlasy a vlasovou pokožku.
Vyzkoušejte proto ověřený Capillus šampon s kofeinem vyvinuutý speciálně pro šetrné mytí vlasů a účinné ošetřování pokožky hlavy
vy
opři problémech s nadměrným padáním vlasů. Šampon obsahuje vysoej
ký podíl kofeinu stimulující prokrvení pokožky. Dále také konopný olej
a kopřivu pro zlepšení výživy vlasové pokožky. Při dlouhodobém pouužívání Capillus šamponu s kofeinem dochází k omezení nadměrného
ho
vypadávání vlasů, zlepšuje se jejich vzhled i celková kondice.
Capillus šampony z řady Cannaderm jsou k dostání nejen
v lékárnách, ale také ve zdravých výživách.

Odrazte se od DNA
a žijte naplno!
Nezdravý životní styl je běžným projevem dnešní doby. Bohužel právě
on stále častěji ústí ve zdravotní komplikace. Jednou z nich může být
nepřirozené vylučování kyseliny močové, která v těle krystalizuje. Poté
se vytvoří jehličkovité krystalky, jež se postupně usazují v kloubech.
Řešení představuje posílený doplněk stravy z lékárny Enzycol® DNA*. Jeho unikátní
složení napomáhá k omezení kyseliny močové1,2 a podporuje její lepší vylučování z těla2. Přípravek obsahuje komplex přírodních látek Multi CleanUPTM, kde původní trojkombinace extraktu z 1kyselé višně, 2celeru a vitaminu C je nyní obohacena
o extrakt z pistácie a kurkumin. Díky přidanému *zinku je DNA pod kontrolou.

HOŘČÍK
z MRTVÉHO
MOŘE

Síla hořčíku z Mrtvého moře
zbaví únavy a stresu!
Se stresovými situacemi se potkáváme dennodenně.
Často s sebou přináší únavu, nervozitu, a dokonce i ztrátu
koncentrace. Nedovolte, aby vás stres a vyčerpání dále
ničily. Spolehněte se na sílu hořčíku z Mrtvého moře.
Vyzkoušejte Magnezum Dead Sea z prémiové řady Da Vinci
Academia. Tento jedinečný doplněk stravy se vyznačuje unikátní
kombinací přírodního hořčíku z Mrtvého moře (Dead Sea) a vitaminů B6 a B12, díky které budete lépe zvládat únavu a vyčerpání.
Hořčík rovněž přispívá k normální nervové a psychické činnosti.
Jeho pravidelný přísun vám proto pomůže dokonaleji zvládat
stres, nervozitu, navíc podpoří vaši koncentraci. Přispívá také
ke správné činnosti svalů, takže se již nebudete muset bát křečí
při náročnější fyzické aktivitě.
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Příchod
rudého
„drsňáka“
Poprvé se s ním čtenáři
setkali jako s drsným
polodivochem
ověšeným skalpy
nepřátel. Teprve později
se z náčelníka Vinnetoua
stal kladný hrdina a vzor
mnoha generací. Jeho
jméno se prvně objevilo
na papíře před 145 lety.

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Spravedlivý, ušlechtilý, vždy na straně dobra a odhodlaný pomoci člověku
v bezpráví. Tak znají náčelníka Vinnetoua
milovníci knih Karla Maye i fanoušci legendárních filmových zpracování jeho příběhů. Zrod této nesmrtelné literární postavy byl však jiný, překvapivě drsný.
Úplně poprvé se totiž postava Vinnetoua objevila v povídce Old Firehand
z roku 1875, kterou Karel May tehdy napsal jako jednu z vůbec prvních povídek
z Divokého západu v jeho typické ich formě. „Vystupuje zde jako starší polodivoch, který kouří doutníky a nosí skalpy

grafii i literatuře věc nevídaná. Filmařská
licence původní myšlence v tomhle případě rozhodně neuškodila,“ říká na adresu
snímků, které Mayovo dílo dodatečně výrazně zpopularizovaly.

Sám jen se svými hrdiny
Karel May by byl s filmovým Vinnetouem v podání
Pierra Brice spokojený.
svých nepřátel zavěšené na opasku. Teprve později z něj Karel May udělal mladého ušlechtilého náčelníka, který šetří lidské životy,“ popisuje Jan Koten, odborník
na dílo německého spisovatele.
Právě tuto novější Vinnetouovu verzi
ztvárnil na filmovém plátně v 60. letech
charismatický Francouz Pierre Brice. Z indiánského náčelníka se tak rázem stal po
vzoru chlapců také idol dívčích srdcí.

ZÁBLESK
HISTORIE
Podle Kotena naplnil Brice představu
Karla Maye o této postavě na výbornou.
„Filmový Vinnetou své knižní předloze
dokonale odpovídá, a to jak vzhledem, tak
vlastnostmi i charakterem. Herec dal literární postavě svou tvář a ona ho na oplátku
obdařila svými vlastnostmi – v kinemato-

May psal nejen romány z Divokého západu, ale také z Orientu. „Když čtete jeho knihy, poznáte, že Orient měl raději a také
o něm víc věděl. Postava Vinnetoua mu ale
přesto byla nejbližší ze všech jeho hrdinů.
Proto se právě u něj setkáváme například
s motivem pokrevního bratrství,“ říká Koten, který je fanouškem knih Karla Maye
už od svých deseti let. Motiv silného přátelství Vinnetoua s Old Shatterhandem byl
pro spisovatele klíčový, a to především
v jeho vlastní osobní rovině. Sám May totiž podle Kotena trávil velmi osamělý život
a intenzivní přátelské pouto v něm postrádal. Většinu času trávil psaním, kdy mu
společnost dělaly pouze postavy jeho příběhů. Ve svých knihách tak vytvořil něco,
po čem v reálném světě marně toužil.
Spisovatel měl sice bohatou fantazii,
avšak pokud šlo o reálie Divokého západu, velmi svědomitě studoval všemožné
dostupné zdroje, aby každodenní detaily
ze života původního severoamerického
obyvatelstva ve svých románech popisoval autenticky, byť sám Ameriku nikdy nenavštívil. „Asi nemůžeme přímo říct,
že se z Mayových knih dají čerpat znalosti,
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Mobilní data
zadarmo?
Koupím paroží,

JJ SIM kup
v trafice ,
nebo online

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

Internet zdarma platí 30 dnů od aktivace SIM nebo
dobití. Více o předplacené kartě na www.mobil.cz

tímto opakovaně vyzývají veškeré bývalé akcionáře
zaniklých společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.,
IČ: 25155261, se sídlem F. A. Gerstnera 3,
České Budějovice a GAMA, akciová společnost
České Budějovice, IČ: 00130036, kteří do současné
doby neobdrželi finanční vypořádání,

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ FASÁD
střech,
zámkové dlažby,
schodů, betonu,
teras, vjezdů,
kamenných plotů,
atd.

ZÁRUKA NA 7 LET!
ZKOUŠKA ZDARMA

30% sleva
Tel.: 737 531 500

e-mail: profi.cisteni1@seznam.cz | www.profi-cisteni.com
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Znalec díla Karla Maye Jan Koten před
snímkem oblíbeného spisovatele, který se stylizoval do postavy Olda Shatterhanda. FOTO | ARCHIV J. KOTENA, MAFRA
ale na druhou stranu o nich nemusíme přehnaně pochybovat,“ říká Koten. Ostatně
Karel May měl kde čerpat. Jeho vlastní
knihovna čítala na tři tisíce svazků. „A to
byl pouhým měšťanem! Takovou knihovnu neměl ani lecjaký zámecký pán. Byly
to většinou zeměpisné a národopisné publikace,“ líčí znalec literátova odkazu. Důležité místo mezi knihami, ze kterých spisovatel čerpal, zaujímal takzvaný Gatschetův slovník z roku 1876, což byla učebnice dvanácti jazyků indiánských národů jihozápadu Severní Ameriky. Právě ten Karel May velmi pilně používal. Proto je
i překlad indiánských jmen v jeho knihách
správný, byť tematicky omezený.
Na druhou stranu, milovníci Mayovek
moc dobře vědí, že v díle slavného spisova-
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tele se nachází řada nesrovnalostí a chyb.
Ty se však týkají spíše některých zápletek
a jejich časové linky. „Karel May nebyl příliš důsledný, sypal příběhy z rukávu a nedával si příliš práci s tím, aby sám na sebe navazoval,“ vysvětluje Koten, proč se například Old Shatterhand seznamuje s Old Firehandem v knihách hned dvakrát. Pokud
ale šlo o Vinnetoua, byl spisovatel naopak
velmi pečlivý – postava náčelníka prochází kontinuálním vývojem.

Zbořil mýty
o indiánech
Svými příběhy o náčelníkovi Vinnetouovi May
totálně zbortil dosavadní stereotypy. „Všichni
známe to staré otřepané
zápaďácké heslo: Mrtvý
indián, dobrý indián. Karel May byl v literatuře
první, kdo tenhle přístup
naboural. Zcela tohle
uvažování obrátil a z indiána udělal charakterního, ušlechtilého člověka, bojovníka za práva
utlačovaných a především – nechal jej seznámit se a sbratřit s bělochem,“ vysvětluje Ko-

ten a dodává, že Meskalerové, což je jeden
z apačských kmenů, jsou Karlu Mayovi dodnes vděční za to, že svými knihami naučil
Evropany milovat indiány.
Příběhy Vinnetoua tak, jak je známe
dnes, prošly postupem let řadou redakčních úprav. Někteří němečtí skalní milovníci Mayova odkazu jakékoli odchylky od
originálu odsuzují. Pro ně v Německu dodnes vycházejí tyto knihy v původním originálním
znění.
Ze světa tedy jen tak
nevymizí.
Koten
však mezi kritiky modernějších vydání nepatří. „Někdo si dokonce dal tu práci
a zjistil, že v prvním
díle Vinnetoua je
oproti původnímu vydání přibližně jedenáct tisíc změn, od interpunkcí až po přida-

né celé odstavce. Má to ale svůj smysl. Jenom díky tomu nejmladší generace těmto
knihám stále rozumí. V nadsázce říkám,
že kdyby Babičku Boženy Němcové někdo takhle přepracoval do současného jazyka, tak je z ní bestseller,“ dodává.

Drsná podoba Vinnetoua z 30. let,
jak jej ztvárnil Zdeněk Burian, nemá
s idealizovaným vzhledem filmového hrdiny mnoho podobného.
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Express Cash půjčka během pandemie COVID-19

Společnost EC Financial
Services, a.s. (dále jen
„ECFS“) je nebankovním poskytovatelem spotřebitelských
úvěrů, kdy jako jedna z prvních získala licenci od České
národní banky. V rámci pandemické situace však musela
svůj léty prověřený business
model pozměnit tak, aby se co
nejrychleji adaptovala na bezprecedentní situaci a omezení
v rámci nemoci COVID-19.
V okamžiku, kdy vláda České
republiky v březnu vyhlásila
nouzový stav a spustila dosud
nebývalá plošná omezí pohybu osob a podnikání obecně,
se ECFS musela ihned adaptovat na zcela jiný systém
práce tak, aby distribuční síť
několika set obchodních zástupců zůstala plně funkční
a nedošlo k jakémukoliv přeru-

šení služeb pro klienty. V rámci postupného uvolňování
nouzového stavu a veškerých
vládou nařízených omezení se
i činnost ECFS vrací do předcovidové podoby. Provoz
všech poboček je plně obnoven ve standardním režimu
a společnost naopak i nadále
podporuje svoje manažery
a stávající obchodní zástupce
zajímavými akcemi pro zvýšení odměn a provizí.
Pro nové obchodní zástupce
jsou i nadále připraveny velmi atraktivní extra startovací
provize, neboť ECFS má stále
zájem zvyšovat počet svých
zástupců v rámci celé ČR.
Společnost dokonce plánuje
i navýšení počtu zaměstnanců
- obchodních manažerů ve vybraných lokalitách v rámci celé
ČR.

CO sE tEDy téměř OKamžItě měnIlO?
- Společnost klientům v daném období umožnila „bezkontaktní“ platby na účet,
i když je celý produkt koncipován a založen právě na prvku osobní služby
a přímého kontaktu s klientem.
- Nově poskytnuté úvěry pak po určitou dobu měly odpuštěn úrok,
opět jako gesto dobré vůle společnosti směrem ke klientům s ﬁnanční potřebou
- Rovněž došlo v celém období nouzového stavu k pozastavení systému vymáhání
nedoplatků jako gesto solidarity v situaci, kdy mnoho klientů řešilo prioritnější záležitosti
- Téměř všem zaměstnancům společnosti byl umožněn home oﬃce bez jakéhokoliv
krácení mzdy a bylo implementováno bezkontaktní vyúčtování pro činnost obchodní
divize na pobočkách společnosti
- ECFS aktivovala i pozměněný systém práce pro obchodní zástupce,
důsledkem čehož měli tito provize z inkasa i z bezhotovostních úhrad splátek klientů
- Společnost také ještě před zákonnou úpravou sama o své vůli umožnila
odklad splátek klientů, kteří byli epidemií postiženi
- Následná zákonná povinnost umožnit odklad splátek všem klientům,
kteří o ni požádají pak byla směrem k obchodním zástupcům reﬂektována tak,
že parametry těchto úvěrů (např.: předpis splátek) se nepočítají v rámci bonusových
provizí pro obchodní zástupce, neboť ECFS nechtěla své zástupce potrestat
za něco, co bylo nařízeno a co sami nemohli ovlivnit.
Společnost v tomto roce přispívá zaměstnancům na dovolenou částkou 10.000 Kč,
kterou chtějí zaměstnanci
loajálně využít převážně k dovoleným v rámci ČR a podpořit
tak domácí ubytovací a stravovací zařízení v letošní nelehké situaci.
EC Financial Services se tak
ve všem pozitivně odlišuje
od konkurenčních společností, kdy některé naopak výrazně zredukovaly počty svých

zaměstnanců, snížily části
zaměstnanců základní mzdy
a neposkytovaly určité typy
úvěru z důvodu svých omezených ﬁnančních prostředků
a obecně zaváděly úsporná
opatření.
Od května je již zcela zřejmé,
že zájem o úvěry roste, lepší
se platební morálka klientů, a tak ECFS stále nabízí
možnost výhodné spolupráce dalším potencionálním
obchodním zástupcům ze

všech koutů ČR a kontaktovat mohou ECFS i zájemci
o práci obchodního manažera,
optimálně s předchozí manažerskou zkušeností na nebankovním trhu. Více info
pro aktuálně otevřené pozice
najdete na webu společnosti
www.nejrychlejsipujcka.cz.
Rychlá půjčka Express
Cash volejte 844 13 14 15
nebo žádejte na
www.expresscash.cz
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Tak trochu „nenasytná“ zelenina
Máte-li rádi zeleninu, ale
salátů už jste přejedení,
vydlabejte ji a připravte
do ní nápaditou náplň.
Do rajčat či paprik se
chutné směsi vejde
překvapivě hodně.

Pečené brambory s dušenými žampiony
Potřebujeme: 8 středně velkých brambor, 60 ml + 2 lžíce olivového oleje, 250 g očištěných
žampionů, 1 větší cibuli, 1 malý svazek čerstvého tymiánu, 4 stroužky česneku, 1 citron, 1/2 lžičky
drceného pepře, sůl, 200 ml smetany (12%), 70 g pomazánkového másla.
Postup: Brambory omyjeme, vložíme do hrnce s vodou a přivedeme k varu. Po 15 minutách
brambory slijeme a necháme oschnout. Pak je potřeme dvěma lžícemi olivového oleje, rozložíme
na plech a v troubě vyhřáté na 250 °C je upečeme doměkka. Ze žampionů nakrájíme 8 hezkých
plátků, které opečeme zvlášť na malé části oleje a necháme na ozdobení. Zbylé žampiony
a oloupanou cibuli nakrájíme na kostičky a společně orestujeme na zbylém oleji. Přidáme tymián
(několik větviček si necháme také na ozdobení), oloupané a rozdrcené stroužky česneku,
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Elektrické vozíky
a skútry

vymačkanou šťávu z citronu a pepř, osolíme
a promícháme. Na závěr vmícháme
smetanu a pomazánkové máslo a již dále
nevaříme. Pečené brambory necháme
částečně zchladnout, pak z nich odkrojíme
vršky (asi čtvrtinu), vydlabeme část dužiny
a brambory naplníme houbovou směsí.
Každou ozdobíme plátkem žampionu
a snítkou tymiánu a ihned podáváme.

SELVO 3500.6

58 290 Kč

34 990 Kč
Dojezd 48 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
2 nezávislé brzdy
Výkon 500 W (1000 W)
Nový výrobek
10x delší životnost baterie
e
za příplatek
Brno - Černovice

Přerov

Gardentech - Jaroslav Toninger,
Mírová 15,
tel.: 548 531 294

KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14,
tel.: 731 900 330, 777 555 741

Boskovice

Zahradní technika M. Dlouhý,
Smetanova 53,
tel.: 722 744 267

TLAMKA s.r.o., Chrudichromská 1b,
tel.: 516 456 297, 777 064 225

Konice

Další nejbližší prodejny: Zlín

2x, Olomouc 2x,
Třebíč, Znojmo a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

5plus2
■ V KUCHYNI
Papriky plněné
tvarůžkovou nádivkou
Potřebujeme: 300 g uvařených brambor,
200 g olomouckých tvarůžků, kousek
feferonky (lze vynechat), sůl, pepř,
4 papriky, 1 vejce, hladkou mouku podle
potřeby, olej na smažení.
Postup: Uvařené brambory rozmačkáme
a smícháme s nastrouhanými tvarůžky.
Feferonku nasekáme a přimícháme
do směsi, kterou osolíme a opepříme.
Paprikám odkrojíme vršky, ale
nevyhodíme, jen odkrojíme jádřince.
Vyčistíme vnitřky od semínek a naplníme
nádivkou. Přiklopíme odkrojenými vršky
a zajistíme párátky. Z bílku ušleháme sníh,
vmícháme do něj žloutek a lehce osolíme.
Papriky obalíme v mouce, pak ve vajíčku
a ihned vkládáme do rozpáleného oleje.
Ze všech stran osmažíme, podáváme
s bramborami a hlávkovým nebo
okurkovým salátem. Zdroj: 2x ONA DNES

Grilovaná rajčata
plněná mozzarellou
Potřebujeme: rajčata, bazalku, mozzarellu
podle počtu rajčat, sůl, pepř a vejce.
Postup: Rajčata omyjeme, rozpůlíme
a lžičkou vydlabeme dužinu zeleniny.
Poté nakrájíme mozzarellu na středně
velké kostičky, smícháme ji se syrovým
rozšlehaným vejcem a osolíme a opepříme
podle chuti. Přidáme nasekanou bazalku
a směsí naplníme rajčata, která dáme
zhruba na deset minut na gril.
Zdroj: Alena Pecháčková (Lidovky.cz)

MAZLÍČCI

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Chlupatý přítel alergii navzdory
Nejen srst, ale také psí
či kočičí sliny způsobují
alergikům nepříjemné
chvíle. O zvířecího parťáka
ale přijít nemusíte, stačí si
správně vybrat.
iDNES.CZ/CORDATA.CZ, WIKIPEDIA

ČR | Jsou roztomilí, ale přesto některým lidem při kontaktu s nimi naskáčou pupínky.
Nebo se rozkýchají. To, co ale mnozí považují za příznaky alergie na chlupy, je ve skutečnosti často nesnášenlivost jejich slin.
Alergie na psí či kočičí srst je totiž poměrně vzácná, naopak častějším alergenem jsou právě sliny, které se při zvířecí
hygieně – tedy olizování – dostávají do srsti. Její línání pak chlupy i se zbytky slin

roznáší po celém bytě. Kdo podobnými
problémy trpí, a přesto si život bez čtyřnohého parťáka neumí představit, může volit
plemena, která srst nemají vůbec či alespoň málo nebo dokonce vůbec nelínají.
Jaká to jsou? Podobnou otázku si před
lety položila i rodina bývalého prezidenta
Spojených států Baracka Obamy. Odpověď našla v podobě portugalského vodního psa (na snímku vlevo). Toto středně velké plemeno má pouze jednu vrstvu srsti.
Chybí mu podsada, a tak líná jen minimálně. Jeho hustý kožich však vyžaduje řádnou péči kartáčem.
O poznání rozměrově menší alternativou může
být například maltézský psík, který
na prvním pohled
klame tělem. Ačkoli má dlouhou hedvábnou srst, ani on
nemá podsadu, a tak rovněž téměř nelíná.
Byt bez chlupů zůstane, i pokud vaše
volba padne na bedlingtonského teriéra,
jehož popelavě šedavá srst na pohled při-

pomíná ovčí vlnu.
Psí kudrlinky je zapotřebí ideálně denně pročesat, jinak
mají sklon k zacuchávání. Odumřelé
chlupy totiž samy
od sebe téměř nepadají, je potřeba pomoci
jim hřebenem. Ostatně podobný přístup
vyžadují také pudlové, kteří rovněž prakticky nelínají, a navíc je u nich možnost
vybrat si z celé škály velikostí pejska.

Ani kočky nemusí línat
Také milovníci koček můžou zvolit „optimálnější“ variantu a nemusí jít nutně
o bezsrsté plemeno sphynx. Zcela hypoalergenní kočka, stejně jako pes, neexistuje. I u mňoukajících společnic ale funguje
pravidlo, že čím méně zvíře líná, tím
méně se alergeny šíří. Proto zaměřte svou
pozornost na plemena devon rex a cornish
rex, jejichž krátká vlnitá srst líná jen velmi
málo a v porovnání s ostatními plemeny
doma téměř nenarazíte na chlupy. (vrm)
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Dopřejte mu péči,
jakou si zaslouží!
S pojištěním psů Zampi je konec vysokých
nákladů u veterináře. I u toho vašeho.
Proč mají Zampi pejskové rádi?
● Platí u všech veterinářů, i u jejich oblíbeného
● Je výhodné: již od 53 Kč za měsíc*
● Vy nemusíte nikam chodit: jednoduše ho sjednáte on-line

● A je pro všechny: na velikosti pejska ani plemeni nezáleží
Zampi.cz – váš svět domácích mazlíčků

To nejlepší pojištění pro svého pejska najdete na www.zampi.cz
* platí pro pojištění pejska ve věku od 6 měsíců do 3 let s roční frekvencí
platby pojištění a spoluúčastí 2000 Kč
** platí pro pojištění pejska s roční frekvencí platby pojištění
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HUDEBNÍ IMPULSY

Léto zahájí Yo Yo Band
S

Rybitví! Jedem do
Afriky! Letní Živááááky
Rádia Impuls odstartuje
legendární Yo Yo Band.

tradičními velkými letními festivaly to letos kvůli koronaviru dopadlo prachmizerně. Kapely bojovaly s nepřízní osudu různými způsoby.
Objevily se koncerty na sociálních sítích, televize i rádia přenášely vystoupení bez publika. Byly to příjemné počiny, ale chyběl jim kontakt s lidmi. Alespoň že s rozvolňováním se objevila šan-

JOSEF VLČEK

ce spustit malá klubová vystoupení
nebo open air minifestiválky.
Rádio Impuls na léto otevírá milionu
svých posluchačů Letní Doupě plné živááááků. Hudební klub Doupě na pražském Veleslavíně poskytuje pro živáky
to správné zázemí na otevřené open air
scéně. Vstupenky na tyhle koncerty si
kupovat nikdo nemusí, stačí naladit Im-
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PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

/

KARTÁČE

Motorové
é sekačky
č od

Bubnové sekačky od

4 890 Kč

19 990
90 Kč

Travní traktory od

Malotraktory s vozíkem od

V nabídce také elektrické
travní sekačky od 1 490 Kč s DPH

47 490 Kč

/

ŠTÍPAČ
ČE

/

A DALŠÍ

Mulčovače / vyžínače křovin od

27 990 Kč

51 910 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Boskovice, TLAMKA-ZAHRADNÍ TECHNIKA, Chrudichromská 1b, T 516 456 297, 777 064 455 / Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T
548 531 294 / České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 / Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T
569 425 052 / Chotěboř, Lébl s.r.o., 5.května 366, T 724 868 848 / Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 / Moravský Krumlov,
JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 / Strakonice, Milisterfer, s.r.o., Volyňská 97, T 777 993 399 / 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.

puls, naservírovat si nějaký příjemný letní drink a užít si živou muziku a festivalovou náladu v přímém přenosu třeba
u bazénu nebo doma na balkoně. Posluchače čekají hudební jména, která k festivalům prostě patří.
Z Veleslavína k Hanspaulce není tak
daleko. A právě tam, v dnes už neexistující hospodě U Tyšerů, přezdívané Houtyš, se před pětačtyřiceti roky zrodilo jádro skupiny Yo Yo Band, která v neděli
21. června na startu léta otevře ve 20 hodin Živáááákový festival Rádia Impuls.
Yo Yo Band si v první fázi své historie vytkl za cíl hrát soulovou hudbu. Byl
to odvážný krok, protože černá hudba
v srdci Evropy nikdy moc neletěla, ale
ti, kdo viděli v roce 1975 jejich koncertní debut, nevycházeli z údivu, že něco
takového se tady dá také zpívat. Škoda,
že jejich desetiminutová verze slavného
hitu Papa Was A Rolling Stone nikdy
nebyla zachycena na deskách. V osmdesátých letech změnil Yo Yo Band svou
hudební orientaci a propadl kouzlu reggae. Dokonce se tvrdí, že jeho členové
složili úplně první českou skladbu
v tomto jamajském tanečním stylu.
Slávu ale Yo Yo Band získal až v devadesátých letech, když během dvou let
zahltil rádia sérií chytlavých hitů,
z nichž se staly moderní české evergreeny. Rybitví je z nich asi nejznámější, ale
skoro každý zná také Kladno, Karvinou
nebo Jedem do Afriky.
V roce 2003 tragicky po pádu z kola
zemřel zpěvák a klávesista Vladimír Tesařík a Yo Yo Band pod vedením jeho
bratra Richarda zvolnil tempo. Jejich vystoupení se stala vzácnějšími, ale o to
více si je příznivci kapely užívají.
V letním Doupěti bude v podvečer
Yo Yo Bandu „předskakovat“ Trio Michala Prokopa.

Po Yo Yo Bandu obsadí
Doupě Petr Janda
Další, kdo vystoupí v Doupěti, bude
1. června lídr Olympiku Petr Janda.
Na kontě má řadu sólových hitů, ale
zrovna tak se neváhá pustit do notoricky známých písniček z repertoáru své
nesmrtelné kapely. Stejně se už dlouhá
léta hrají u táboráků jen tak s kytarou...
V sérii letních koncertů se v průběhu
prázdnin představí také Michal Hrůza,
skupina Chinaski a nakonec i Anna K.
Všichni samozřejmě v přímém přenosu
na Impulsu.

Levnější stín
s venkovní
roletou VELUX
Za nákup venkovní
rolety VELUX na
solární pohon
dostanete nyní zpět
2000 korun

Nejefektivnějším
zastíněním střešních oken
VELUX jsou venkovní rolety,
které si aktuálně můžete pořídit

snižuje hluk dopadajících
dešťových kapek a krupobití
a pomáhá chránit okno před
vloupáním.
Venkovní rolety VELUX se
solárním nebo elektrickým
napájením lze ovládat pomocí dálkového ovladače a tří
tlačítek. „Pokud má být elektrické
ovládání napájené ze sítě, musí být
k oknu přiveden kabel. Ale obejdeme se i bez kabelu, protože druhou

ZACHOVEJTE
CHLADNOU HLAVU
výhodněji. Pokud si v období od
18. května do 18. července koupíte venkovní roletu VELUX na
solární pohon, dostanete zpět
2000 korun za každý zakoupený kus. Stačí se zaregistrovat
na stránce www.velux.cz/letovestinu, kde najdete potřebné
informace.
Venkovní roleta
VELUX vytvoří maximální
ochranu před sluncem, protože
dokáže zachytit až 97 % slunečních paprsků. V létě ochrání interiér před přehříváním, v zimě
naopak zamezí únikům tepla
a sníží náklady na vytápění.
Venkovní roleta VELUX dokáže
zcela zatemnit místnost po celý
den, poskytuje tedy dokonalou
ochranu soukromí i nerušený
spánek. Bezúdržbová hliníková
konstrukce s dlouhou životností
odolává těm nejnáročnějším
povětrnostním podmínkám,

a jednodušší variantou je elektricky
ovládaná roleta nebo markýza na
solární pohon. Baterie motoru je
pravidelně dobíjena fotovoltaickým
napájecím článkem, který funguje na
bázi denního světla, tedy naprosto
spolehlivě za každého počasí. Baterie
se solárním zdrojem zajistí dostatečné nabití až pro 100 operací, a to
i v případě, že slunce přímo nesvítí
a baterie se nedobíjí,“ vysvětluje
Jakub Mrázek, produktový specialista společnosti VELUX.
Venkovní rolety
VELUX na solární energii lze
ovládat i chytrým automatickým systémem VELUX ACTIVE
with NETATMO. Interiérovou
teplotu, vlhkost vzduchu
a množství CO2 hlídají senzory a na základě vyhodnocení
těchto údajů i reálného počasí
se střešní okna se systémem
VELUX ACTIVE automaticky
otvírají, zavírají i zastiňují.
www.velux.cz/letovestinu

Solárně ovládaná venkovní
roleta vás spolehlivě ochrání
před letními vedry

velux.cz/letovestinu

Nyní
2 000 Kč
zpět

OBJEVUJTE RAKOUSKO
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Korutany – aktivní dovolená
v překrásné alpské přírodě
Příroda byla ke Korutanům ležícím na
prosluněném jihu Rakouska štědrá.
Uprostřed Alp čeká záplava čistých,
až 28 °C teplých jezer ke koupání. Korutany jsou nejvodnatější spolkovou
zemí Rakouska. Najdete v nich 200 jezer, 8 000 kilometrů řek, 60 léčivých
pramenů a 43 ledovců. Najdete tu
i hory, které sahají od impozantních třítisícovek až po oblé kopce pohoří
Nockberge.

Několik tipů
na letní dovolenou
1. Deset jezer na jeden zátah? Umožní vám to cyklistická trasa „Velký korutanský jezerní okruh“. Tento okruh
v podobě ležaté osmičky o celkové délce 340 km vznikl jako společný projekt
pěti korutanských destinací Wörthersee, Villach-Faaker See-Ossiacher See,
Klopeiner See, Millstätter See a Nassfeld-Pressegger
See-Weissensee.
Tvar ležaté osmičky umožňuje libovolné kombinace jednotlivých úseků trasy.
2. Projdete pěšky tři země. Nemusíte
ujít hned všech 43 etap Alpsko-jadranské stezky (Alpe Adria Trail) od
Großglockneru až k Jadranu (750 kilometrů). 21 korutanských etap od úpatí
nejvyšší hory Rakouska podél ledovců,
řek a teplých jezer vám nabízí nezapomenutelné zážitky na slunečné straně rakouských Alp.
3. Navštivte okolo 100 pamětihodností a výletních cílů zdarma: muzea, horské dráhy, zážitkové koupele, jízdu lodí,
panoramatické silnice, nabídku volnočasových a zážitkových aktivit. Umožní
vám to karta Kärnten Card. Platí od
3. dubna do 1. listopadu 2020 a stojí od
43 eur (dospělí) nebo 22 eur (děti) na týden. Přesný přehled výletních míst najdete na www.kaerntencard.at.

Gröger - Weissensee
4. Vyzkoušejte si nejdelší trasu pro
horská kola v Evropě (15 km) v Bad
Kleinkirchheimu. V roce 2019 se
v Bad Kleinkirchheimu otevřel nejdelší
flow country trail na světě. Sjezd vede
z Kaiserburgu ve výšce 1 800 metrů přibližně 15 km až k dolní stanici gondoly
a známým termálním lázním v centru
Bad Kleinkirchheimu.
5. Každá zatáčka je zážitek – korutanské panoramatické silnice. Rozmanitý
svět korutanských hor můžete prozkoumat také při jízdě autem. Oblasti v okolí
silnic Großglockner Hochalpenstraße,
Nockalmstraße, Villacher Alpenstraße
a Goldeck Panoramastraße jsou nádherná místa, která stojí za výlet. Milovníci
přírody a pěší turisté už to dávno vědí.
Silnice Großglockner Hochalpenstraße
byla otevřena roku 1935. Je to jedna
z nejkrásnějších panoramatických silnic
v Evropě a dokonce patří k nejnavštěvo-

Königshofer

WWW.KORUTANY.COM
vanějším pamětihodnostem v Rakousku. Na jejím jižním konci leží známá horolezecká vesnice Heiligenblut, o 16 kilometrů dál je vyhlídka Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Je to ideální místo pro pěší
túry, například k ledovci Pasterze nebo
po stezce Panoramaweg Kaiserstein ke
Swarovského observatoři.
6. Přivítejte léto s lyžemi na ledovci
Mölltaler Gletscher. V červnu otevírá
letní sezonu středisko Mölltaler Gletscher. Na své si přijdou nejen pěší turisté, hledající relax a pohodu na nádherných túrách v okolí, ale i lyžaři, kteří dostanou chuť dopřát si pravou letní lyžovačku.
7. Drávská cyklostezka (R1) spojuje
čtyři země: Itálii, Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko. Stezka o celkové délce 510 kilometrů – z toho 222 v Korutanech – se vine od Toblašského pole v JižMillstätter See

ním Tyrolsku až k chorvatsko-slovinské
hranici u Varaždínu. Je důsledně značená, dokonale uzpůsobená a z větší části
vedená podél nejdůležitější korutanské
řeky Drávy uprostřed překrásné krajiny
mezi horami a jezery ke koupání.
Projet Korutany byste pohodlně
zvládli za čtyři dny, ale pak už by vám
nezbyl žádný čas na prohlídku zajímavostí v blízkosti stezky. Nejen, že tu na
vás čeká nespočet možností, jak poznat
Korutany i jejich obyvatele, ale najdete
zde i více než 50 certifikovaných Drávských hostinců. Samozřejmě kromě občerstvení je možné v nich přespat, i kdyby šlo jen o jednu noc. Jsou také vybavené nabíjecími stanicemi pro elektrokola,
bezpečnými parkovišti pro kola a sušárnami vlhkého oblečení. Kdo nechce absolvovat celou trasu na kole, může využít i vlak, parník nebo speciální autobus
Drávské cyklostezky. Na přání je rovněž možné zajistit přepravu zavazadel.
Steinthaler

INZERCE

TYTO JAHODNÍKY
ŠPLHAJÍ
K NEBI...
POUZE

39,- Kč
DNÍK

N JAHO

ZA JEDE

...tyto jahodníky poskytují bez přestávky od konce dubna až do doby,
než přijdou mrazy, jahody, které budete moci trhat ve výšce člověka.
Jeden francouzský pěstitel vytvořil
opravdu ojedinělou odrůdu jahod. Tato odrůda je schopna vyšplhat během 6 měsíců v roce
do výšky 1,30 m a více. Máte hezké
jahody, které jsou čisté, zdravé
a mají jedinečnou vůni.

ZASAĎTE SI JE BĚHEM SVÉHO
VOLNA NA ZAHRADĚ NEBO
DO KVĚTINÁČE NA BALKONĚ.
Tyto popínavé jahodníky Mount
Everest (chráněná značka) potřebují na zakořenění jen velmi málo

místa. Přizpůsobí se jakékoliv půdě a jsou odolné vůči chladu.
Na zasazení stačí jen pár minut
a potom je už budete muset
pouze podepřít a občas zalít.

více. Představte si radost vašich
dětí, až jim dovolíte utrhnout si
ve výši paží tyto velké sladké plody,
úplně zralé, čisté a bez prachu
na vašem „jahodovém stromě“.
Budete je trhat až do příchodu
mrazů, dlouho po ukončení sklizně běžných jahod a z roku na rok
vám budou neustále dávat
voňavé plody.
Ano, nyní se již nepotřebujete
ohýbat, abyste sbírali na zemi a
v blátě jahody, které napadli
živočichové ještě předtím, než
byly zralé.

VYTVÁŘEJÍ NA VAŠÍ ZAHRADĚ
BAREVNOU OZDOBU
A DÁVAJÍ PLODY ŘADU LET.
Každý den budete udiveni tím, že
uvidíte, jak se šplhají stále výše
a objevují se listy, květy a posléze
velké červené plody, které se
budou zvětšovat a bude jich stále

Takto velké jahody
6 měsíců na vašem stole.

OBJEDNÁVKA
Ano, chci využít vaší výjimečné nabídky a získat popínavé jahody.
Kupón odstřihněte a zašlete na adresu:
VITALIFE SHOP S.R.O., P.O.BOX 11, 755 08 Vsetín
Je samozřejmé, že pokud nezískám do 90 dnů a po dobu minimálně 6 měsíců
velké trsy červených plodů, které bude možné sbírat ve výšce člověka, pouze
vás o tom informuji dopisem a vy mi vrátíte hned a zcela bez diskuse poštovní
poukázkou na mé jméno peníze za objednané jahodníky.
Na základě této celkové a definitivní záruky objednávám:

Všechny vaše dezerty s jahodami s jedinečnou vůní.

Záruka 24 měsíců

Popínavé jahodníky jsou zabaleny ve speciálním obalu
chránicím jejich kořeny. Můžete je zasadit okamžitě po přijetí.
Pokud nezískáte do 90 dnů velké trsy červených plodů, které
budete moci trhat ve výšce člověka, zavazujeme se vám vrátit
peníze za objednané jahodníky na pouhé požádání a zcela
bez diskuse poštovní poukázkou na vaše jméno.

❐1 sadu 5 jahodníků za cenu 349,- Kč.
❐1 sadu 10 jahodníků za cenu pouhých 569,- Kč (ušetřím 129,- Kč).
❐1 sadu 20 jahodníků za cenu pouhých 780,- Kč (ušetřím 616,- Kč).
Cenu za objednávku uhradím při převzetí jahodníků (+ 149,- Kč poštovné a balné).
Zde jsou mé kontaktní údaje:
Příjmení: .......................................................... Jméno: .................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
Město: .............................................................. PSČ: ....................................................
Telefon*: ........................................................... Podpis: .................................................
(*nepovinné)

e-mail*: ...............................................................................................................................

(*nepovinné)

PR5P2J06

hornbach.cz
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TV program týdeníku 5plus2

sobota 20. června 2020
Nova

Prima

Prima cool

6.00 Tlapková patrola III (22, 23) 6.50 Looney
Tunes: Úžasná show II (2) 7.15 Kačeří příběhy
(67, 68) 8.00 Sedmikráska 9.15 Jménem krále
10.50 Dáma a Král (1) 12.05 Utajený šéf 13.20
Loskuták na výletě 13.45 Výměna manželek IX
15.10 Koření života 17.15 Sestra v akci 2 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Chlupatá rota (21) 6.50 Ninjago VIII (7)
7.15 Meteor Monster Truck 7.30 M.A.S.H (207)
8.05 M.A.S.H (208) 8.45 M.A.S.H (209) 9.15
Autosalon.tv 10.25 Prima Partička 11.25 Máme
rádi Česko 13.05 Vraždy v Brokenwoodu III (2)
15.15 Svatební pochod 2: Staronová láska.
Romantický film (Kan., 2017) 17.00 Ten svetr
si nesvlíkej. Komedie (ČR, 1980). Hrají:
I. Janžurová, P. Nárožný, Z. Bydžovská,
M. Vladyka, S. Zázvorková, Z. Řehoř 18.55
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.55 SHOWTIME

6.05 Umění je cool 7.10 Letopisy rodu Shannara II
(4) 8.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (6)
9.00 Top Gear speciál: Když se nedaří 10.05
Pevnost Boyard (7) 12.20 Re-play 12.55 COOL
e-sport 13.20 Futurama II (16) 13.50 Simpsonovi
XXIV (19-22) 15.50 Futurama III (1) 16.20 Zkáza
Las Vegas 18.10 Simpsonovi XXV (1-4) 20.00
Kurýr 3 22.10 24 hodin života 0.05 Pod černou
vlajkou IV (10)

20.05 Všechnopárty
Speciální vydání talk show.
Účinkují: M. Ruppert, Y. Přenosilová, M. Žbirka, E. Farna, L. Fanánek Hagen, M. Hrůza, M. Kubišová, V. Dyk, T. Klus, O. Ruml
21.05 Ceny Anděl Coca Cola 2019
Netradiční udílení tradičních
29. výročních cen České hudební akademie. Účinkují: Lenny,
Vypsaná fixa, Mirai, Chinaski.
Moderuje E. Farna
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Robin Hood: Král zbojníků
Romantický film (USA, 1991).
Hrají K. Costner, M. Freeman,
M. E. Mastrantoniová, A. Rickman
0.40 Banánové rybičky
1.15
Zkus mít vkus
1.40 Chalupa je hra
2.00 Bydlení je hra
2.25 Sama doma

Joj Family
SOBOTA 5.50 Noviny 6.30 Policisté v akci

8.20 Na chalupě 9.15 Nové bydlení 10.20 Muž na
radnici (11/11) 11.45 Velitel (3), seriál (ČR, 1981)
13.25 Hvězda padá vzhůru, muzikál (ČR, 1974)
16.20 30 případů majora Zemana (16) 18.00 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.25 Velitel
(4), seriál (ČR, 1981) 21.55 Příběh lásky a cti, historický film (ČR, 1977) 0.05 Za sklem II (2/8)

NEDĚLE 6.25 Policisté v akci 7.05 Policisté

v akci 9.05 Soudní síň – cz 10.45 Jsem máma
(16/20) 11.40 Čarovné dědictví, pohádka (ČR,
1985) 13.15 Velitel (4), seriál (ČR, 1981) 14.50
Příběh lásky a cti, historický film (ČR, 1977) 16.55
Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.25 V sedmém nebi 22.25 Jsem máma
(17/20) 23.15 Všechno, co mám rád

PONDĚLÍ 7.25 Soudní síň – nové případy 8.30
Soudní síň 10.40 Policisté v akci 11.40 Záchranáři
v akci 12.35 První oddělení II 12.55 Jsem máma (4)
13.50 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55 Na
chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.30 Třináctá
komnata 22.20 Dr. Dokonalý (4) 23.15 Policisté
v akci 0.05 Na chalupě 0.50 Jsem máma (4)

SCI-FI

INZERCE

ČT1
7.25 Zlatá hvězda na cestách 8.05
Neobyčejné životy 9.00 Gejzír 9.30
Durrellovi III (6/8) 10.20 Slovácko sa nesúdí
(2) 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole,
Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Zlatý náhrdelník 14.45 Bezvousák a princezna
Kamila 15.15 Kouzelný dům 17.00 Konec velkých prázdnin (5/6) 18.05 Máme na to 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

HLASUJTE ONLINE
CSFILM.JOJ.CZ
20.20 Bitevní loď
Sci-fi (USA, 2012)
22.15 Ghost Rider
Akční film (USA, 2007)
0.50 Sestra v akci 2
Komedie (USA, 1993)
2.45 Můj přítel Monk VII (3)
3.55 Sedmikráska
4.55 Novashopping

ÚTERÝ 10.55 Policisté v akci 11.55 Záchranáři

v akci 12.35 První oddělení II 13.05 Jsem máma (5)
14.00 Dr. Dokonalý (4) 14.55 Soudní síň 16.55
Policisté v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.25 Za sklem II (3) 21.30 Dr. Dokonalý
(5) 22.20 Soudní síň – cz 23.15 Policisté v akci

STŘEDA 10.35 Policisté v akci 11.40 Záchranáři

v akci 12.30 Záchranáři v akci 13.15 Jsem máma
(6) 14.05 Dr. Dokonalý (5) 15.00 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.25 Stříbrná pila (1) 21.25 Pětka
s hvězdičkou 23.00 Policisté v akci

ČTVRTEK 9.25 Soudní síň 10.25 Policisté
v akci 11.20 Záchranáři v akci 12.55 Jsem máma
(7, 8) 14.45 Soudní síň 16.55 Policisté v akci 17.55
Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.25 30
případů majora Zemana (17) 22.20 Dr. Dokonalý
(6) 23.10 Soudní síň – cz 0.05 Policisté v akci

PÁTEK 9.45 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.50 Záchranáři v akci 12.45 První oddělení II
13.05 Jsem máma (9) 14.00 Dr. Dokonalý (6)
14.55 Soudní síň 17.00 Policisté v akci 18.00 Na
chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.25 Velitel (5)
22.00 Přijela k nám pouť 23.40 Policisté v akci

20.05 Počasí
20.15 Polda II (1)
Poslední tramp. Detektivní seriál
(ČR, 2017). Hrají D. Matásek,
I. Orozovič, O. Pavelka
21.40 Vrchní, prchni!
Komedie (ČR, 1980). Hrají
J. Abrhám, L. Šafránková,
Z. Svěrák. Režie L. Smoljak
23.20 Místo činu
Umění války. Krimiseriál (Rak.,
2016). Hrají H. Krassnitzer,
A. Neuhauserová, Y. Budyuková,
G. Franzmeier, M. Fuith
1.00 Věř mi
Komedie (USA, 2013). Hrají
S. Rockwell, A. Peetová,
C. Gregg. Režie C. Gregg
2.30 Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Uvádí Zdeněk
Pohlreich
3.25 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 6.30 Úžasňákov 7.00 Teleshopping

7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Paní domu 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping

7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20 Stefanie
10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.35 Úžasňákov 15.15 Pralinky 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Stefanie 19.55 Esmeralda
20.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Top Relax 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 6.00 Top Relax 6.40 Pohodové
zprávy 7.20 Vladimír Hron: Poslední zhasne 9.20
Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus store
14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda
17.55 Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy
19.25 Úžasňákov 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.15 Lidé z předměstí 7.10 Můj přítel Monk VII (2, 3)
9.00 Orlové práva 11.50 Dostaňte agenta Smarta,
akční komedie (USA, 2008) 14.00 Norman
a duchové, animovaný film (USA, 2012) 15.45
Beethoven: Velký trhák, komedie (USA, 2008)
17.45 Warcraft: První střet, akční fantasy film
(Čína/Jap./USA, 2016) 20.00 Pán prstenů:
Společenstvo prstenu, fantasy (N. Zél./USA, 2001)
23.35 Lovci mafie, krimifilm (USA, 2013)

Prima Max
6.20 Super Wings II (23) 6.35 Chlupatá rota (20)
7.00 Super Wings II (24) 7.10 Námořní vyšetřovací
služba V (17, 18) 9.05 Transformers 3 11.55
Dokonalý svět 14.30 Tajemství malé mořské víly
16.20 Dva misionáři, komedie (It., 1974) 18.10
Dvanáct do tuctu, rodinná komedie (USA, 2003)
20.00 Noc v muzeu 2, komedie (USA, 2009)
22.05 Hrozba z nebes, akční horor (USA, 2008)
23.45 24 hodin života, akční film (USA, 2017)

ÚTERÝ 8.20 Krampovoloviny 9.20 Stefanie

10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30
Top Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Úžasňákov 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55
Stefanie 15.55 Esmeralda 16.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Paní domu 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné
pobřeží 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 8.20 Krampovoloviny 9.20 Stefanie
10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30
Top Relax 14.55 Stefanie 15.55 Esmeralda 17.55
Vražedné pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Pralinky 19.55 Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Esmeralda 17.55 Vražedné pobřeží 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Esmeralda 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

neděle 21. června 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.05
15.50
16.40
17.50
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.35
22.04
22.05
23.20
1.45

Zajímavosti z regionů 6.30 Kouzelný
dům. Drama (ČR, 1939) 8.15 Úsměvy
Jiřího Kodeta 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv 11.05 Náhrdelník (12/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Princezna Slonbidlo
O labuti
Doktor z vejminku (6/7)
Byt je vykraden, maminko...
Komedie (ČR, 1984)
Typicky ženská reakce
Komedie (ČR, 1976)
Co teď a co potom? (1/8)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
S tebou mě baví svět
Komedie (ČR, 1982)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Rubín má barvu krve
Detektivní film (ČR, 1989)
Robin Hood: Král zbojníků
Romantický film (USA, 1991)
Žiješ jenom 2x

Nova
6.00
6.10
7.05
7.25
8.15
8.35
9.50
11.25
13.20
15.20
17.15
19.30
20.20
22.35
1.05
1.40
3.45
4.45

Oggy a Škodíci VII
Tlapková patrola III (24, 25)
Looney Tunes: Úžasná show II (3)
Kačeří příběhy (69, 70)
Krok za krokem III (1)
Pohádka o zemi hojnosti
Pohádka (N, 2015)
Záchranáři
Animovaný film (USA, 1977)
Útěk na horu Čarodějnic
Fantasy (USA, 2009)
Než si pro nás přijde
Dobrodr. komedie (USA, 2007)
Život je život
Komedie (ČR, 2015)
Medvídek
Tragikomedie (ČR, 2007)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Líbáš jako ďábel
Komedie (ČR, 2012)
Tajný agent Jack T.
Akční thriller (USA, 1997)
Kriminálka Anděl II (8)
Medvídek
Tragikomedie (ČR, 2007)
Pohádka o zemi hojnosti
Novashopping

Prima
6.10
6.40
7.00
8.05
9.15
9.50
11.00
11.55
12.50
13.10
13.50
14.15
15.05
16.45
18.55
19.55
20.05
20.15
22.05
0.00
2.20
4.00

Chlupatá rota (22)
Ninjago VIII (8)
M.A.S.H (209, 210)
Druhá světová válka:
Cena říše (4)
Prima SVĚT
Ano, šéfe!
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Vrchní, prchni!
Komedie (ČR, 1980)
Bohové musí být šílení II
Komedie (USA, 1988)
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Muzikál aneb Cesty ke štěstí
Hudební film (ČR, 2016)
Pod vysokým napětím
Akční film (USA, 2015)
Drákula
Horor (USA, 1992)
Vraždy v Brokenwoodu III (2)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.10 Beethoven: Velký trhák 8.05 Koření života
10.35 Norman a duchové 12.20 Pán prstenů:
Společenstvo prstenu 15.50 Dva bratři, dobrodružný film 17.50 Santa má bráchu, komedie (USA,
2007) 20.00 Catwoman, akční fantasy film
(USA/Austr., 2004) 22.05 Doom, horor (USA/ČR,
2005) 0.05 Poslední skaut, akční film (USA, 1991)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.30 Letopisy rodu Shannara II
(5) 7.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (7)
8.20 Top Gear speciál: Když se nedaří 9.35 Pevnost
Boyard (1) 12.05 Prima Partička 13.15 Futurama III
(1) 13.45 Simpsonovi XXV (1-4) 15.35 Futurama III
(2) 16.05 Kurýr 3 18.10 Simpsonovi XXV (5-8)
20.00 Transformers: Zánik 23.20 Narcos: Mexiko
(7) 0.40 Vikingové VI (7)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.10 Super Wings II (24)
8.25 Chlupatá rota (21) 8.50 Super Wings II (25)
9.00 Námořní vyšetřovací služba V (18, 19) 10.50
Ten svetr si nesvlíkej 12.20 Den dobytí Bastily 14.00
Dvanáct do tuctu 15.55 Noc v muzeu 2 17.55 Salon
krásy, komedie 20.00 Honba za diamantem,
dobrodružný film (USA, 1984) 22.05 Splašený vlak,
thriller (USA, 1985) 0.10 Pod vysokým napětím

pondělí 22. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Byt je vykraden,
maminko... Komedie (ČR, 1984) 9.45
168 hodin 10.20 Typicky ženská reakce. Komedie (ČR, 1976) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy
12.30 Sama doma
14.00 Všechnopárty
14.45 S tebou mě baví svět
Komedie (ČR, 1982)
16.10 To je vražda, napsala XI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vraždy v kruhu
21.25 Reportéři ČT
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Kriminalista IV
23.05 Profesionálové
0.00 AZ-kvíz
0.25 Banánové rybičky
0.50 Kuchařská pohotovost
1.25 Z metropole, Týden v regionech

Nova
5.55
8.25
8.40
9.10
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.25
22.30
23.25
0.20
1.55
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (26)
Comeback (26)
Policie Modrava (12)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (725)
Můj přítel Monk VII (4, 5)
Dr. House VI (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (27)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (81)
Okresní přebor (3, 4)
Smrtonosná zbraň III (12)
Dr. House VI (15)
Můj přítel Monk VII (4, 5)
Smrtonosná zbraň III (11)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.30
22.50
0.00
0.55
1.55
2.50
3.50
5.25

Nova Cinema
5.25 Záchranáři 6.55 Santa má bráchu 9.40 Pán
prstenů: Společenstvo prstenu 13.45 Catwoman
15.40 Warcraft: První střet, akční fantasy
(Čína/Jap./USA, 2016) 18.00 Sestra v akci 2, komedie (USA, 1993) 20.00 Vražda na Eigeru, akční krimidrama (USA, 1975) 22.35 Dopisy z Iwo Jimy,
válečný film (USA/Jap., 2006)

Chlupatá rota (23)
Nový den
M.A.S.H (211)
M.A.S.H (212)
Ach, ten můj šéf! 1
Romantický film
(N, 2009)
Walker,
Texas Ranger VII (22)
Poslední polda III (2)
Policie Hamburk II (23)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Modrý kód (264)
Modrý kód (14)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Walker,
Texas Ranger VII (22)
Poslední polda III (2)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Prima cool
12.50 Futurama III (2) 13.20 Simpsonovi XXV (5-8)
15.15 Re-play 15.50 Futurama III (3) 16.10 Hvězdná
brána V (3) 17.10 Top Gear speciál: Když se nedaří
18.20 Simpsonovi XXV (9-12) 20.15 Dobrá lajna
20.45 Podivuhodná dobrodružství Vladimíra
Smolíka (9) 21.15 Teorie velkého třesku XI (2) 21.45
Partička 22.30 COOL e-sport 22.50 Americký
chopper VI (16) 23.50 Partička

Prima Max
6.20 Super Wings II (25) 6.40 Chlupatá rota (22)
7.05 Super Wings II (26) 7.20 Námořní vyšetřovací
služba VI (1) 8.15 Věř mi 10.10 Na ostří nože 12.35
Salon krásy 14.45 Transformers: Zánik 18.10 Spi,
holčičko, spi, thriller (USA, 2013) 20.00 Frajeři ve
Vegas, komedie (USA, 2013) 22.15 Třináctý příběh,
mysteriózní drama (USA, 2013) 0.15 Honba za diamantem, dobrodružný film (USA, 1984)

úterý 23. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.55 Doktor z vejminku (6/7)
10.35 Dědek Bárta 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.25 Úsměvy
15.05 To je vražda, napsala XI
15.55 Rubín má barvu krve
Detektivní film (ČR, 1989)
17.05 Menu pro Emu
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Anděl svádí ďábla
Komedie (ČR, 1988)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Na vlky železa (1/2)
Detektivní drama (ČR, 2010)
0.10 Kriminalista IV
1.20 Zajímavosti z regionů

Nova
5.55
8.25
8.40
9.10
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
22.35
23.30
0.30
2.05
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (27)
Comeback
Specialisté (81)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (726)
Můj přítel Monk VII (6, 7)
Dr. House VI (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (28)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (9, 10)
Smrtonosná zbraň III (13)
Dr. House VI (16)
Můj přítel Monk VII (6, 7)
Smrtonosná zbraň III (13)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (726)

Prima
6.15
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.35
22.50
0.00
0.55
1.55
2.50
3.50
5.25

Chlupatá rota (24)
Nový den
M.A.S.H (213)
M.A.S.H (214)
Ach, ten můj šéf! 2
Romantický film
(N, 2011)
Walker,
Texas Ranger VII (23)
Poslední polda III (3)
Policie Hamburk II (24)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Slunečná (35)
7 pádů Honzy Dědka
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Policie v akci
Walker,
Texas Ranger VII (23)
Poslední polda III (3)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.35 Můj přítel Monk VII (4, 5) 8.25 Útěk na horu
Čarodějnic 10.50 Catwoman 13.20 Koření života
15.20 Vražda na Eigeru, akční drama (USA, 1975)
17.55 Medvídek, tragikomedie (ČR, 2007) 20.00
Dračí srdce 3: Čarodějova kletba, fantasy (USA,
2015) 21.55 Ultraviolet, akční sci-fi (USA, 2006)
23.35 Smrtící epidemie, akční drama (USA, 1995)

Prima cool
12.00 Dobrá lajna 12.25 Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka (9) 12.55 Futurama III (3)
13.25 Simpsonovi XXV (9-12) 15.20 Teorie velkého
třesku XI (2) 15.50 Futurama III (4) 16.10 Hvězdná
brána V (4) 17.10 Top Gear speciál: Když se nedaří
18.20 Simpsonovi XXV (13-16) 20.15 Teorie velkého
třesku XI (3-5) 21.30 Partička 22.25 Americký
chopper VI (17) 23.25 Partička

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.30 Super Wings II (26)
7.45 Chlupatá rota (23) 8.15 Super Wings II (27)
8.25 Námořní vyšetřovací služba VI (1, 2) 10.20
Tajemství malé mořské víly 12.15 Muzikál aneb
Cesty ke štěstí 14.05 Spi, holčičko, spi 15.55 Frajeři
ve Vegas 18.10 Plyšový medvídek 20.00 Tři dny ke
svobodě, thriller (USA/Fr., 2010) 22.45 Pach krve 6:
Krvavý hotel, horor (USA) 0.40 Třináctý příběh

středa 24. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi III (6/8)
9.50 To je vražda, napsala XI 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy
12.30 Sama doma
14.00 Menu pro Emu
14.25 Ten čas je velkej prevít
14.50 Každý má svůj stín
Komedie (ČR, 1980)
15.30 To je vražda, napsala XI
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Chalupáři (4, 5/11)
21.50 Líbánky
Drama (ČR/SR, 2013)
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
23.30 Sama uprostřed noci
Thriller (ČR, 1989)
0.40 AZ-kvíz
1.05 Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.25
8.40
9.10
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.50
23.10
0.05
1.00
1.55
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (28)
Comeback
Kriminálka Anděl II (9)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (727)
Můj přítel Monk VII (8, 9)
Dr. House VI (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (29)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek IX
Kriminálka Anděl II (11)
Smrtonosná zbraň III (14)
Dr. House VI (17)
Můj přítel Monk VII (8)
Smrtonosná zbraň III (14)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
22.20
23.25
0.45
1.45
2.45
3.40
5.20

Chlupatá rota (25)
Nový den
M.A.S.H (215)
M.A.S.H (216)
Ach, ten můj šéf! 3
Romantický film (N, 2013)
Walker,
Texas Ranger VIII (1)
Poslední polda III (4)
Policie Hamburk II (25)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Hříšný tanec
Romantický film
(USA, 1987)
Show Jana Krause
Polda II (1)
Policie v akci
Policie v akci
Walker,
Texas Ranger VIII (1)
Poslední polda III (4)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.50 Pohádka o zemi hojnosti 7.05 Můj přítel Monk
VII (6, 7) 8.55 Dva bratři 11.25 Vražda na Eigeru
14.30 Než si pro nás přijde 16.20 Dračí srdce 3:
Čarodějova kletba 18.10 Život je život, komedie
(ČR, 2015) 20.00 Vrať se do hrobu, komedie (ČR,
1990) 22.05 Keanu: Kočičí gangsterka, komedie
(USA, 2016) 0.00 Mys hrůzy, thriller (USA, 1991)

Prima cool
12.10 Teorie velkého třesku XI (3, 4) 12.55 Futurama
III (4) 13.25 Simpsonovi XXV (13-16) 15.20 Teorie
velkého třesku XI (5) 15.50 Futurama III (5) 16.10
Hvězdná brána V (5) 17.10 Top Gear speciál: Když
se nedaří 18.20 Simpsonovi XXV (17-20) 20.15
Prima Partička 21.15 Teorie velkého třesku XI (6)
21.45 Star Trek: Discovery (13) 22.45 Americký
chopper VI (18) 23.45 Prima Partička

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.20 Super Wings II (27)
7.40 Chlupatá rota (24) 8.05 Super Wings II (28)
8.20 Námořní vyšetřovací služba VI (2, 3) 10.10 Dva
misionáři 12.05 Ten svetr si nesvlíkej 13.50 Plyšový
medvídek 15.45 Vlak do neznáma 18.10 Žít podle
svého 20.00 Vévodkyně, romance (VB, 2008)
22.15 Mrtvý muž přichází, krimidrama (USA, 1995)
0.45 Pach krve 6: Krvavý hotel, horor (USA, 2014)

čtvrtek 25. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 10.35 13. komnata Jiřiny Šiklové
11.00 Všechno, co mám ráda 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (6/8)
14.45 Zpěváci na kraji nemocnice
15.25 To je vražda, napsala XI
17.00 Všechno, co mám ráda
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Na druhý pohled
Drama (ČR, 2014)
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Na vlky železa (2/2)
Detektivní drama (ČR, 2010)
23.45 Kriminalista IV
0.50 AZ-kvíz
1.15
Toulavá kamera
1.50 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.25
8.40
9.15
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.45
22.55
23.50
0.45
2.25
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (29)
Comeback
Kriminálka Anděl II (10)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (728)
Můj přítel Monk VII (10, 11)
Dr. House VI (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (30)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf
Kriminálka Anděl II (12)
Smrtonosná zbraň III (15)
Dr. House VI (18)
Můj přítel Monk VII (9, 10)
Krok za krokem III (5)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.30
22.35
23.50
0.45
1.40
2.40
3.40
5.15

Chlupatá rota (26)
Nový den
M.A.S.H (217)
M.A.S.H (218)
Zmatkářky:
Nevěsta řekla ne
Romanický film (N, 2017)
Walker,
Texas Ranger VIII (2)
Poslední polda III (5)
Policie Hamburk III (1)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Vinaři (14)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Walker,
Texas Ranger VIII (2)
Poslední polda III (5)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.00 Útěk na Horu čarodějnic 6.55 Můj přítel Monk
VII (8, 9) 8.45 Záchranáři 10.45 Než si pro nás přijde 13.10 Andělská tvář 15.35 Vrať se do hrobu,
komedie (ČR, 1990) 17.35 Maverick, western (USA,
1994) 20.00 Mrazík, pohádka (Rus., 1964) 21.45
Úžasný propadák, životopisný film (USA, 2017)
23.35 Síť 2.0, akční thriller (USA, 2006)

Prima cool
12.00 Star Trek: Discovery (13) 13.00 Futurama III
(5) 13.30 Simpsonovi XXV (17-20) 15.25 Teorie velkého třesku XI (6) 15.50 Futurama III (6) 16.15
Hvězdná brána V (6) 17.10 Top Gear speciál: Když
se nedaří 18.25 Simpsonovi XXV (21, 22) 19.20
Simpsonovi XXVI (1, 2) 20.15 Autosalon.tv 21.30
Teorie velkého třesku XI (7) 22.00 Příkaz k popravě 23.50 Americký chopper VI (19)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Super Wings II (28)
7.10 Chlupatá rota (25) 7.35 Super Wings II (29)
7.50 Námořní vyšetřovací služba VI (3, 4) 9.45
Naděje umírá poslední 11.55 Dvanáct do tuctu
13.55 Žít podle svého 15.45 Vévodkyně 18.05
Královská noc 20.00 Princ Bajaja, pohádka (ČR,
1971) 21.50 Trable o Vánocích, komedie (USA, 2015)
0.10 Mrtvý muž přichází, krimidrama (USA, 1995)

pátek 26. června 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 10.35 Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy
12.30 Sama doma
14.00 Otec
Bakalářská povídka (ČR, 1985)
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Jaroslav Dietl
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Kouzla králů
Pohádka (ČR, 2008)
21.45 Všechnopárty
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Profesionálové
23.35 Anděl svádí ďábla
Komedie (ČR, 1988)
1.15
AZ-kvíz
1.45 Objektiv
2.30 Dobré ráno

Nova
5.55
8.25
8.40
9.15
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.20
18.15
18.50
19.30
20.20
21.30
22.35
0.50
1.50
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (30)
Comeback
Kriminálka Anděl II (11)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (729)
Můj přítel Monk VII (12, 13)
Dr. House VI (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (31)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (13)
Dáma a Král (4)
Ve stínu
Okresní přebor (3, 4)
Můj přítel Monk VII (11)
Krok za krokem III (6)
Co na to Češi

Prima
6.20
7.00
9.25
10.00
10.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
22.00
0.15
1.15
2.10
3.10
4.05
5.40

Gormiti (1)
Nový den
M.A.S.H (219)
M.A.S.H (220)
Zmatkářky:
Každé řešení má svůj problém
Romantický film (N, 2017)
Walker,
Texas Ranger VIII (3)
Poslední polda III (6)
Policie Hamburk III (2)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Máme rádi Česko
Správní chlapi
Akční komedie (USA, 2016)
Policie v akci
Policie v akci
Walker,
Texas Ranger VIII (3)
Poslední polda III (6)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
7.10 Můj přítel Monk VII (10, 11) 8.55 Šampioni 11.30
Vrať se do hrobu, komedie 14.00 Brewsterovy miliony, komedie (USA, 1985) 16.00 Medvídek, tragikomedie (ČR, 2007) 18.10 Kouzelníci, komedie
(USA, 2013) 20.00 Herkules, animovaný film (USA,
1997) 21.45 Dvanáct opic, sci-fi (USA, 1995) 0.15 Ve
stínu, krimifilm (ČR/SR/Pol., 2012)

Prima cool
9.55 Top Gear speciál: Když se nedaří 11.00
Hvězdná brána V (6) 12.00 Autosalon.tv 13.10
Futurama III (6) 13.40 Simpsonovi XXV (21, 22)
14.40 Simpsonovi XXVI (1, 2) 15.25 Teorie velkého
třesku XI (7) 15.55 Futurama III (7) 16.15 Hvězdná
brána V (7) 17.15 Top Gear speciál: Napříč Evropou
18.20 Simpsonovi XXVI (3-6) 20.15 Supertornádo
22.00 Piraňa 3DD 23.50 Americký chopper VI (20)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.45 Super Wings II (29)
7.05 Chlupatá rota (26) 7.30 Super Wings II (30)
7.45 Námořní vyšetřovací služba VI (4, 5) 9.40 Noc
v muzeu 2 11.45 Vlak do neznáma 14.15 Královská
noc 16.15 Svatební pochod 3: Přichází nevěsta 18.10
Nejlepší přítel 20.00 Soudce a vrah, drama (Fr.,
1976) 22.45 Příkaz k popravě, akční film (USA/Kan.,
1990) 0.40 Trable o Vánocích, komedie (USA)

Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•
•
•
•
•

operativní nákupčí/referent/ka nákupu
účetní
dělnice ve zdravotnické výrobě
manipulační dělník - balič
švadlena ve zdravotnické výrobě

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost osobního rozvoje,
jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku
práce

•
•
•
•
•
•
•
•

SMS
ve tvaru

na
tel. číslo

MFD16

příplatky nad zákonnou výši
kooperativní prémie
prémie na letní dovolenou a Vánoce
věrnostní odměny
dotované stravování
vitamínové balíčky
tábory pro děti zaměstnanců
ﬁremní akce a beneﬁty

jen za

16 Kč

90211

ZA KOLIK SI LETOS
ZALYŽUJETE
Přehled největších českých středisek Strana 7
MLADÁ FRONTA

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA
Rozhovor dne Str. 4

středa 23. 9. 2015

18 Kč

VYSOČINA

Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/

Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223

9

ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci
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REVERZNÍ HYPOTÉKA

Stáří bez starostí o peníze
•
•
•

Získejte peníze z vaší nemovitosti prostřednictvím
úvěru na dožití.
Garantujeme dožití ve svém, zůstáváte vlastníkem
nemovitosti.
Neplatíte průběžné splátky.

ŘEŠENÍ PRO:
•

NAVŠTIVTE NÁS:

•

Budova DORN, Plotní 19, Brno
Přijedeme za vámi

VOLEJTE:
tel.: 778 711 070
PIŠTE:
brno@ney.cz

www.ney.cz

•

let s vámi

•

Ty, kteří si chtějí přilepšit k důchodu a stále využívat
svoji nemovitost.
Seniory, kteří chtějí prožít stáří naplno.
Osoby, které mají v rodině finanční problémy a nechtějí
prodávat svoji nemovitost.
Řešení nečekaných výdajů na opravy
a náročné zdravotní výdaje.

Jihomoravský kraj
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75 let na scéně „u Mrštíků“

Městské divadlo v Brně slaví tři čtvrtě století a chystá velkou oslavu. Tvůrci vzpomínají na své začátky
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Psal se rok 1945, když skupina
divadelníků sdružených kolem režiséra
Milana Páska získala licenci k provozování činoherní scény a v půli června na
ní uvedla první premiéru – Manon Lescaut Vítězslava Nezvala. Právě tak se
zrodilo dnešní Městské divadlo Brno
(MdB), které slaví 75 let existence.
Za tu dobu měnilo názvy i adresu.
„Původní bylo Svobodné divadlo, což
se mi nesmírně zamlouvá,“ podotýká
nynější principál Stanislav Moša. Jenže
od roku 1954 bylo pojmenováno po bratrech Mrštících, jak mu mnozí říkají dodnes. Přitom hrozil jiný název, a to po
ministru Zdeňku Nejedlém. „Divadelníci ale často vyráželi hrát mimo Brno, do
vesnic, a řekli si, že by je Mrštíci mohli
dobře reprezentovat,“ vysvětluje Moša,
proč divadlo neslo jejich jméno až do
roku 1993.
Po absolvování brněnské JAMU tu
své první angažmá získal Roman Vojtek. „Na Městské nikdy nezapomenu.
Byla to pracovně moje ‚první láska‘
a na ty se nezapomíná,“ usmívá se herec, jehož si brněnští diváci pamatují třeba jako Mozarta v představení Amadeus. „Divadlem jsme žili i mimo zkoušky a představení. A to mi teď občas chybí. Potkal jsem tu své velké režijní i lidské učitele. Jsem hrdý na to, že jsem herec od Mrštíků,“ dodává Vojtek.
Na otázku, kdy a s jakou rolí začala
v Městském divadle, se Alena Antalová
musí pousmát. „Ani nemůžu říct, jak
dlouho jsem tady v angažmá. Ale úplně
poprvé jsem hrála ještě jako studentka
JAMU a byla jsem jedna z asi deseti
vran,“ vzpomíná Antalová a ke svým začátkům v roce 1994 podotýká, že původně plánovala být na volné noze. „Jiné divadlo v Česku ani na Slovensku mi ale nenabídne dělat zároveň činohru i muzikál
na takové úrovni. Neustále na sobě můžeme pracovat a jsou před námi výzvy, jež
stojí za to,“ vysvětluje, proč zůstala.
Vybrat tu nejzásadnější roli odmítá
se slovy, že je to podobné, jako by měla
rozhodnout, které dítě má nejradši.
„Ale samozřejmě že vzpomínám na svoji první činohru, vzpomínám na Roxanu
(v představení Cyrano z Bergeracu –
pozn. red.), vzpomínám na Mary Poppins, na Hello, Dolly! Krásných rolí je
hodně a každá je pro mě na začátku výzvou,“ prozrazuje Antalová.

Ach, ty skvělé muzikály

IN
ZE
RC
E

V historii divadla se vystřídalo mnoho
tvůrců, jako byli Rudolf Walter,
Libor Pleva, Antonín Kurš,
Jan Fišer nebo již zmíněný
Milan Pásek. Pro hudební scénu, na jejíchž
prknech divadlo

Muzikály – jako třeba Jesus Christ Superstar – jsou od roku 2004 lákadlem
Městského divadla v Brně. To chystá na sobotu 27. června od 10 do 19 hodin
oslavu 75. narozenin v divadelní dvoraně v Lidické ulici. FOTO | ARCHIV MAFRA
uvedlo takové kousky světové tvorby,
jako jsou třeba Bídníci, Evita, Jesus
Christ Superstar, Fame, Kočky, Chicago, Probuzení jara, Čarodějky
z Eastwicku, Jekyll a Hyde či Mary Poppins, připravovali svá díla umělci zvučných jmen. Rozhodně se k nim řadí
Hana a Petr Ulrychovi, Zdenek Merta,
Jiří Žáček, Pavel Fieber a v neposlední
řadě také osvědčená autorská dvojice
Miloš Štědroň a Milan Uhde.
„Jako autor, který se pokoušel na jevišti Městského o muzikály, jsem tomuto divadlu nesmírně zavázán, že mi to umožnilo. Pokaždé mi vytvořilo kreativní
a podpůrné prostředí, jaké jsem v málokterém divadle zažil, snad jedině první
léta v Huse na provázku,“ vyzdvihuje
Uhde.
A jeho první spolupráce s Městským divadlem? „To pro mě byla
léta dost nesnadná, kdy jsem
se vrátil z politiky a divadla
se mnou nepočítala. Tu
mě vyzval ředitel
Moša a já přišel se
starým námětem – dramatizací Zolova ro-

mánu Nana,“ osvětluje své začátky
v tvorbě muzikálů pro brněnskou scénu
s tím, že rád také vzpomíná na svůj muzikál Divá Bára.

gažmá počítám od narození starší dcery.
Z legrace říkám, že jsem byla těhotná
s Viktorkou a můj manžel Zdenek (Zdenek Merta, hudební skladatel – pozn.
red.) byl těhotný s muzikálem Sny svatojánských nocí,“ směje se Jandová, která
pro Městské spolu s manželem napsala
i šansonový muzikál Nahá múza.
Právě 90. léta byla pro divadlo v Lidické ulici přelomovým obdobím, byla
spjatá se vzestupem zájmu diváků, definitivním přejmenováním na Městské divadlo Brno a také s nástupem principála
Stanislava Moši, jenž v klíčové funkci
setrval dodnes. S jeho příchodem navíc
doznalo velkých změn – i díky přestavbě činoherní scény a hlavně otevření hudební scény v roce 2004.
A herci na to slyšeli. „Chtěl
jsem si zkusit velký muzikál
tak, jak ho dělají Standa
Moša se Zdenkem Mertou,“ zdůvodňuje herec Zdeněk Junák,
proč v roce
1992 přešel
„k Mrštíkům“.

Za vším hledej Mošu
V 90. letech, konkrétně v roce
1991, začala spolupráci
s Městským divadlem
Zora Jandová. „Na
to si pamatuji
zcela přesně,
protože
své an-

OPEN-AIR

AGROTEC a. s., Brněnská 74, Hustopeče. Více na

www.agrotec.cz
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www.5plus2.cz

Lingvista František Vymazal: Rozumný počíná mysliti tam, ...

Tajenka: ...kde hloupý přestal.

INZERCE

17. 6. - 30. 6.

2020

Víkendová akce 25. 6. - 28. 6. 2020
Hovězí burger - Dvouručák 2 x 165 g
Kostelecké uzeninyy a.s.
(100 g/24,21 Kč)

Eidam 30%
Ostsee-Molkerei Wismar GmbH
mbbH
mbH
H
cena za 1 kg

79,90
99,90

Savo Originál 1,2 l
(1 l/33,25 Kč)

99,00
29,90
51,

90

Magnum Almond,
White, Classic 120 ml
(100 ml/24,92 Kč)

119,90

124,00

Budvar 33
světlý ležák
8 x 0,5 l
(1 l/29,98 Kč)
24,- záloha

39,90
49,90

Brno, Blansko a Vyškov
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Techniku zná
díky nahrávce
celá republika
Pod pozornost, o kterou nestál, se dostal hokejový
oddíl Technika Brno. Vztáhl ji na ni svým proslovem
v šatně dorostenců trenér Martin Stloukal. Vedení
klubu ho s důrazným varováním ponechalo ve funkci.

Váš dobrý soused

AKCE platí

od 17.6. do 28.6.2020

2190

2690

A i i
Activia
jahoda&kiwi
310 g

Veselá kráva
lahodná 120 g

100 g = 7,06 Kč

100 g = 22,42 Kč

Deko 100 g

990

Martin Stloukal (vpravo) během svých znojemských let na střídačce Orlů po
boku Karla Soudka.
FOTO | ARCHIV MAFRA
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Skoro každý v hokejovém prostředí už pár dnů ví, že k snídani si má
dorostenecký hokejista Techniky Brno
třikrát týdně naložit čtvrt kila tvarohu,
že trenér tohoto týmu Martin Stloukal
odmítá, aby za jeho svěřence časy tréninků řešily maminky, nebo že když
jeho tým někdo dokáže porazit, musí
u toho dostat pořádně přes ústa.
„Když mluvím se svými přáteli nebo
známými, tak zjišťuju, že Techniku
Brno už znají všude,“ připouští se znatelnými rozpaky v hlase předseda brněnského mládežnického oddílu Pavel Kubica.
Necelý týden trvala bouřlivá kauza kolem nahrávky Stloukalova proslovu
v šatně Techniky, který zaujal vulgárními výrazy, tréninkovými nároky i trenérovými výroky na adresu protivníků.
Ukončila ji – alespoň interně v Technice – schůzka vedení klubu s trenérskou radou a Stloukalem, kde byl prostořeký trenér varován, aby takové proslovy už neopakoval.
„Vyříkali jsme si některé věci, které
na nahrávce zazněly. Chlapsky jsme si
vyříkali způsob trenérovy komunikace.
Bylo celkem důrazně řečeno, že některé
metafory a styl vyjadřování nepatří ani
do hokeje a v žádném případě se nic takového nebude opakovat,“ uvedl Kubica.

Byl to on, kdo Stloukala v lednu angažoval, a vzhledem k tomu, že je s ním
po hokejové stránce spokojený, podržel
ho na jeho místě. Bývalý poradce reprezentanta Patrika Eliáše bude u dorostenců, k nimž na hraně etiky na nahrávce
promlouvá, působit i v příští sezoně.
Stloukal dává najevo, že jiný verdikt
ani nečekal. „V oddíle všichni vědí, že
jsem mluvil v nadsázce,“ argumentuje.
Patnáctileté hráče prý chtěl především
vytrhnout z jejich stereotypů a získat jejich pozornost. Proslovem, v němž pro
sprostá slova nejde daleko, toho prý dosáhl. „Nahrávka není nová, je z konce
května. Od té doby nechyběl na tréninku ani jeden hráč. Kluci makají, nehledají, proč to či ono nejde, dřou. Jdou za
mnou,“ je si Stloukal jistý.
Stejně tak si je Kubica jistý, že o trenérovi, kterého u dorostenců ponechal,
hokejové prostředí zase uslyší.
„Mužstvo a potažmo náš klub takového hokejového blázna potřebuje. Jak se
Martin prezentuje v rozhovorech, tak
i pracuje. Je to živý člověk, motor v práci,“ líčí Kubica. „O každém takovém trenérovi, který je Martinovy krevní skupiny, je občas slyšet,“ dodává předseda
Techniky smířeně. Věří však, že výlev,
který celé hokejové prostředí mohlo na
nahrávce z šatny slyšet, už se ve Stloukalově podání nebude opakovat.

490

O
Ocett 8%

1l

Třtinový cukr
500 g

2690

k
Piškoty Lvíček
120 g

1190

100 g = 9,92 Kč

100 g = 5,38 Kč

Alobal 10 m

990

Realizace: AKON Česká republika, s.r.o. | Bayerova 16, 602 00 Brno | tel./fax: 548 211 210 email: info@akon.cz | www.akon.cz
Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. | Právo na opravu případných skových nebo jiných chyb je vyhrazeno.

Otevírá
á
áme
po celkové rekonstrukci 8. června
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é pokoje,
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Relaxační víkendové a týdenní pobyty
Vánoční a silvestrovské pobyty

TŘEBOŇSKÉ LÁZNĚ:

Info a rezervace:
Tel.: 384 754 555 / rezervace@berta.cz

PŘIJEĎTE,
OTEVÍRÁME...
Tradice slatinného lázeňství, kvalitní péče,
příjemné prostředí, bohatá kultura, to je
přesně ten tip na Vaši letošní dovolenou.
Speciální nabídky a akční pobyty na
www.laznetrebon.cz

L
Lázně
Aurora otevřeny od 25. května
Relaxační víkendové a týdenní pobyty
Wellnesscentrum Aqua viva
Vánoční a silvestrovské pobyty
LÁZNĚ TŘEBOŇ
POHLADÍ TĚLO I DUŠI…

Info a rezervace:
Tel.: 384 750 555 / rezervace@aurora.cz

