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Motivy pro své šperky
hledá zlatník v přírodě
DĚJINY BUČOVIC JINAK
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v pěti sálech
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Ondřej Chalupa zdědil umění výroby šperků po dědečkovi a mamince.
FOTO | ARCHIV O. CHALUPY

DĚTI JAKO KOPIE RODIČŮ

Ošklíbáte se nad zeleninou? Váš
potomek to odkouká ...str. 10 a 11

Zlatník Ondřej Chalupa pokračuje v Jedovnicích
v rodinné tradici výroby šperků. Zákazníky má po
celém světě. Pro jeho prsteny si jezdí i z Austrálie.
MAREK OSOUCH
JEDOVNICE | V dílně u své maminky
zlatnice se motal Ondřej Chalupa odmalička. Ve čtrnácti letech jí začal pomáhat, o tři roky později si už vyrobil vlastní šperk. Posledních několik let jedovnický zlatník buduje vlastní značku a vyrábí šperky jak přímo na zakázku, tak
kolekce, které si u něj lidé mohou koupit jako v obchodě. „Nejsou to šperky
pro každého, je třeba tvorbu plánovat
dopředu, objednat šperk včas, abychom
stihli dojít od myšlenky přes návrh až
k samotné tvorbě,“ popisuje Chalupa.

Teď na jaře zrovna dodělává několik
snubních prstenů, jedny z nich dokonce
zamířily až do Austrálie. „Celá spolupráce probíhala na dálku přes internet.
Snoubenci si v Austrálii vybrali kámen,
opál, který ke mně za tři týdny poštou doputoval a já jsem jej zapracoval do prstenů,“ popisuje, jak v tomto případě vypadal složitý proces výroby. Prsteny si
snoubenci už převzali a odcestovali zpět
na druhou stranu světa zařizovat svatbu.
Čtyřiatřicetiletý Ondřej Chalupa už
je třetí generací v rodině, jež se věnuje
tvorbě šperků. Kromě jeho maminky
byl totiž šperkařem i dědeček. „Od ma-

minky a dědy jsem dostal tu nejlepší
školu života, za což jsem jim vděčný.
Prakticky jsem si mohl pod jejich vedením zkoušet různé, i v dnešní době již
nepoužívané techniky. I dnes občas některé své práce a postupy s maminkou
konzultuji,“ říká.
Odborné zázemí měl sice doma, ke
vzdělání v oboru zlatník však byla složitější cesta. Po základní škole totiž nastoupil na jedovnickou průmyslovku.
Až po jejím ukončení se rozhodl, že se
ještě vyučí zlatníkem. „Nastoupil jsem
proto na učiliště v Brně-Bosonohách,
kde byl v té době otevřen obor zlatník-klenotník. Tam jsem si dodělal výuční list,“ pokračuje. Už při škole tvořil
šperky, ale ne tak aktivně jako v pozdějších letech, kdy se tím začal živit. „V té
době to byl spíše koníček,“ doplňuje.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5
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KRÁTCE
Zastávka v Adamově bude
mít bezbariérový příchod
ADAMOV | Cesta pro lidi na peron u železniční zastávky v Adamově vede jedině po schodech. Vozíčkáři či matky s kočárky se tak k vlaku nedostanou. Bezbariérový chodník k nástupišti se ale plánuje. Je součástí přestavby celé zastávky. Na místě stávající budovy bude vybudována nová, část nástupiště se rekonstrukcí zkrátí ze současných 220 metrů
na 170. Správa železniční dopravní cesty už připravuje projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.
Zahájení prací je však plánované nejdříve na rok 2020 nebo 2021.
(mos)

Po 35 letech ukážou
dějiny Bučovic jinak

Z Panské zahrady znovu
povede cesta na zámek
KUNŠTÁT | Z Panské zahrady na kunštátský zámek historicky vedla cesta,
dnes už ale neexistuje. Její někdejší trasu navíc přehrazuje soukromý pozemek. Podle kunštátského starosty Zdeňka Wettera (ČSSD) se ale plánuje obnova cesty a proti není ani soukromý majitel pozemku. Vedení města se s ním domluvilo na provizorním průchodu, který by mohl být hotový do pravidelných
červnových Svátků řemesel. Do Panské
zahrady plánuje radnice také dovést
elektřinu, a tak zvýšit komfort pořadatelům kulturních akcí, jejichž počet rok
od roku narůstá.
(mos)

Nafukovací hala by mohla
stát ještě v letošním roce

Součástí expozice bude orchestrion i kamna se zdobenými kachli.

Chystaná expozice představí v pěti sálech historii
Bučovicka z jiného úhlu pohledu. Přilákat do muzea
nové návštěvníky pomůžou i její interaktivní prvky.
ZUZANA BRANDOVÁ

BOSKOVICE | Před pár měsíci to byla
jen myšlenka, jak by se dala vyřešit neutěšená situace boskovických sportovců,
kterým minulá ani stávající koalice nedokázala postavit novou plnohodnotnou sportovní halu. Teď je ale jasné, že
se cestou provizorní nafukovací haly
skutečně půjde. Radní totiž souhlasili
s tím, aby se postavila na hřišti u základní školy Sušilova. V rozpočtu na její
stavbu chtějí vyčlenit deset milionů. Pokud vše půjde bez problémů, počítají,
že bude hala hotová už letos.
(mos)

BUČOVICE | Původní expozice Bučovice v dějinách pocházela z roku 1982,
a tak se v muzeu rozhodli, že je čas historii místním představit jinak. Novou výstavu otevřou příští rok.
„Rozhodli jsme se historii pojmout
z jiné stránky, abychom tradiční chronologický model trochu narušili. Expozici
jsme rozdělili do pěti témat a tím pádem
i pěti výstavních sálů,“ říká historička
a kurátorka sbírek Michaela Králíková.
Nejdříve se návštěvníci seznámí s průvodcem celé expozice Janem Šemberou

z Boskovic, který nechal vystavět bučovický zámek, v němž dnes muzeum sídlí.
„Přesně nevíme, jak Šembera vypadal. My mu vdechneme život a dáme mu
tvář podle toho, jak asi mohl skutečně
vypadat. Je známá jen jeho kreslená podobenka, žádná z dobových maleb se
u nás nedochovala,“ vysvětluje kurátorka.
Druhá místnost se bude věnovat výrobě nástrojů v pravěku i řemeslům 19. století. Z této výrobní zóny se návštěvníci
přesunou na bojiště. Tady najdou i lovecké zbraně a na virtuální střelnici si vy-

FOTO | ARCHIV MUZEA

zkouší střelbu z luku. Následující sál
bude o bydlení, a to od pravěku až do
19. století. Přiblíží se i vývoj Bučovic.
„Poslední místnost máme rozdělenou
na dvě části. Jedna pojednává o pohřbívání a bude v ní imitace barokní hrobky,
která se nachází v místním kostele, takže to bude i trochu tajuplné. Druhá část
představí společenský život Bučovic
v 19. století,“ zakončuje prohlídku plánované výstavy její kurátorka.
Aby byla expozice pro návštěvníky
jiná a zajímavější, nabídne nejen exponáty z původní výstavy, ale i ty neokoukané, dosud uložené v depozitáři.
„Mnoho předmětů ještě čeká restaurování. Rádi bychom vystavili neorenesanční kamna, která ale nejdříve musíme restaurovat. Jsou moc pěkná, ale bohužel nejsou kompletní,“ upozorňuje
Králíková.

INZERCE
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Jsme prodejní a výrobní ﬁrma dřevěného nábytku a pro pracoviště v Olomučanech hledáme vhodné pracovníky na výše
uvedené pozice. NABÍZÍME: (svoz na pracoviště z Blanska zajištěn, Autobusem dostupné na trase
Křtiny-Adamov, plný i zkrácený úvazek, dotované stravování , vhodné pro OZP i bez praxe).
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Motivy hledá zlatník v přírodě
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Koníček to byl také v době, kdy pracoval jako technolog. Tato práce ho ale nebavila. „Přistihl jsem se, že po práci trávím čas v dílně a vyrábím dárky pro své
kamarády,“ říká. Nejednalo se o nic jiného než o šperky, a tak se rozhodl, že se
jejich tvorbě začne věnovat naplno.
S přechodem od zaměstnání k řemeslu se mu změnil i jeho pracovní den,
protože pracuje odpoledne nebo po večerech. „Mám větší klid na práci, přes
den spíše odpočívám, chodím do lesa,“
líčí. V přírodě nabírá inspiraci a motivy
pro své šperky. Zákazníci také za ním
nedorazí dopoledne, ale většinou sami
až po vlastní práci nebo i o víkendu.
Musí se jim tak přizpůsobit.
Australští zákazníci nebyli výjimkou.
Šperky z Jedovnic se dostaly do zahraničí už mnohokrát. Nosí je i lidé v Anglii,
Francii nebo na Slovensku.
Právě teď pod rukama mladého šperkaře vznikají nejrůznější snubní prsteny, v e-mailu už se ale domlouvá na objednávkách na Vánoce. Vše potřebuje
se zákazníky doladit do posledního detailu. Proces od představ zákazníků
k hotovému šperku zabere hodně času.
Samotná výroba ovšem trvá několik
dnů nebo týden, u složitějších náhrdelní-

ků to může být několik týdnů. „Někdy
ani nejsem schopen spočítat, kolik času
výrobou strávím, protože si například
vyrábím vlastní nástroje nebo trávím hodiny hledáním těch správných přírodních kamenů. Pro některé šperky je nechávám speciálně vybrousit u brusiče,
což také zabere čas,“ vysvětluje Ondřej
Chalupa.
Práce s kameny je pro něj ta nejrizikovější, protože kámen může prasknout, když se projeví nějaká jeho skrytá vada. „Dnes už se mi to moc nestává, nicméně musím na to být připraven. Doma mám proto vždy nachystaných více kamenů,“ doplňuje Chalupa.
V řemeslu, jemuž se věnuje, našel
oporu i u své přítelkyně, která mu pomáhá. Aby se mohl více věnovat výrobě
šperků, převedl na ni administrativní
činnosti, účetnictví a vyřizuje také vše
kolem šperků na puncovním úřadu.
„Oba máme rádi umění, a když máme
možnost, při cestování zavítáme do některé ze světových galerií,“ přibližuje.
Pokud se zasní nad tím, co by rád jednou vyrobil, napadá ho jediné: „Rád
bych si někdy vyrobil sadu zlatých klenotů s velkým množstvím nádherných
kamenů, třeba pro princeznu,“ usmívá
se.

Křižovatku čekají úpravy
SEBRANICE | Řadu tragických nehod
má za sebou křižovatka silnice z Brna
na Svitavy s komunikací směrem na Prostějov nedaleko Sebranic na Blanensku.
Už před několika lety proto silničáři
více zvýraznili jednotlivé odbočovací
pruhy a umístili tam také směrové balisety, které měly zpřehlednit dopravu.
Situace se sice zlepšila, ale ne příliš.
„Je skvělé, že smrtelných nehod a kolizí
s vážně zraněnými je méně. Naším cílem ale musí být i snížení celkového počtu havárií, a to i takových, ze kterých si
účastníci odnáší lehká zranění nebo třeba jen hmotnou škodu. Těch však po

úpravách v roce 2013 přibylo,“ uvedl
náměstek jihomoravského hejtmana
pro dopravu Roman Hanák (ČSSD).
Křižovatka u Sebranic by se tak svou
podobou měla znovu změnit a přiblížit
té v Lipůvce, kdy auta odbočující na
Brno nejdříve jedou v připojovacím pruhu. „Takové řešení se u Lipůvky osvědčilo,“ prohlásil Hanák s tím, že stejné
úpravy by se úsek u Sebranic mohl dočkat ještě letos. Policisté by ale do budoucna uvítali i komplexnější úpravy
křižovatky, kdy by tam mohl vzniknout
kruhový objezd. Tato varianta se v současnosti prověřuje.
(mos)

INZERCE

Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, p. o.
Chceš navštěvovat sportovní třídu?
Naše škola od září 2018 opět otevírá 6. třídu s rozšířenou
výukou tělesné výchovy pod vedením trenéra A mužstva
MFK Vyškov Jana Trousila.

Přijímací zkoušky se konají 26. 4. 2018 v 8 hodin

ve sportovní hale ZŠ. Cvičební úbor a obuv s sebou.

Zúčastnit se mohou i žáci budoucích 7., 8. a 9. tříd. Sraz ve vestibulu školy.

Těšíme se na setkání s vámi.
Další informace: telefon 517 326 730

www.zspurkynovavyskov.cz

Motivy šperků Ondřeje Chalupy vycházejí z přírody, ale i z představ zákazníků. Společně konečnou podobu ladí i dlouhé měsíce. FOTO | ARCHIV O. CHALUPY
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O růže ze Želešic běhají závody
Jeho tatínek vyšlechtil nové odrůdy růží. Josef
Urban pokračuje v zahradnické tradici i v originálních
výpěstcích. Každoročně je dává i nejlepším běžcům.
MARKÉTA LANKAŠOVÁ
ŽELEŠICE | Jednou do roka bývá v obci
Želešice rušněji než obvykle. Na dvorku tamní základní školy se šikují asi tři
stovky vybraných běžců z různých škol
z brněnského okolí.
Chystají se postavit na start a vyhrát
Memoriál Zdeňka Dvořáka. Odměnou
za výhru v přespolním běhu jim bývá
tradiční růže z místního Zahradnictví
Urban.
Otec nynějšího majitele Josefa Urbana, také Josef, se totiž věnoval šlechtění. Za svůj život si nechal zaregistrovat
38 nových odrůd.
„Pojmenoval je různě, jedna se jmenuje Sněhurka, další dostala jméno Lidka po mamince,“ vypráví Urban. Právě
o trnitou, velkokvětou a zářivě červenou růži je mezi zákazníky asi největší
zájem.
INZERCE

„Červenou si lidé sází do zahrádek
velmi často. Lidka je oblíbená asi pro
svou sytost,“ domýšlí se zahradník.
Jedna z růží je spjatá přímo s místem
vyšlechtění – sytě růžová Bobravka dostala jméno po řece Bobravě, která Želešicemi protéká.
Šlechtění se věnoval i sám Urban
mladší, ale oficiálně uznat si odrůdy nenechal, ačkoli je pěstuje pořád.
„Od prvního opylení po oficiální zařazení do registru odrůd to trvá sedm až
osm let. Pokud si růži do registru nechcete zapsat, stihnete to asi za polovinu,“ vysvětluje Urban.

Na počest ředitele
Než je růže hotová, musí ji šlechtitelé
pozorně sledovat přes zakřížení, tvorbu
semenáčů až k růstu nové rostliny a tvorbě dalších generací.

Josef Urban pokračuje v rodinné
tradici.
FOTO | MARKÉTA LANKAŠOVÁ
O odrůdy z Urbanova zahradnictví se
v želešických sadech poběží letos již jubilejní 35. ročník. Každoročně jich vyčlení alespoň patnáct rozličných druhů,
aby si mohli odnést své sazenice první
tři běžci každé kategorie.
Závod běhají žáci základních škol

a víceletých gymnázií díky bývalému řediteli Zdeňku Dvořákovi, po němž se
také akce jmenuje. Místní k názvu s oblibou přidávají dodatek O želešickou
růži.
Dvořák dbal na zdravý pohyb dětí,
trénoval je v běhu i atletice a sám byl
velký sportovec. Základní školu vedl
v 90. letech. Už předtím ale učil a na organizaci přespolních běhů se podílel.
„Jeho koníčkem nebyl jen běh, ale tatínek hrával i basketbal, volejbal a fotbal. Při jednom fotbalovém utkání zemřel, sport byl v jeho životě od začátku
do konce,“ vzpomíná Dvořákova dcera
a učitelka želešické školy Zuzana Dvořáková.
Podle ní se v posledních letech daří
i žákům pořádající školy. „Úsměvné
před lety bylo, když jednu kategorii vyhrál žák jménem Růžička,“ dodává Dvořáková.
V Zahradnictví Urban se kromě růží
zaměřují také na ovocné stromky a menší ovoce, v nabídce mají i další okrasné
rostliny. Ty od nich kupují hlavně drobní zákazníci z blízkého okolí, Jihlavska
nebo Zlínska.

Česká republika

V jídelníčku předků
nechyběly lanýže ani
kvítka rostlin. Nadšenci
je teď vracejí do kuchyní.
JOSEF HORA
ČR | Tuhý mráz počátkem zimy roku
1888 nutil obyvatele vesnic v Bílých
Karpatech na hranici Moravy a Slovenska nakoupit zásoby. Jarmark, tak jako
každou listopadovou sobotu, byl plný
tamních trhovců a díky dobré úrodě překypoval zbožím. Mezi mnoha komoditami se dobře urodily i léčivé byliny nebo
lanýže, nalezené v lesích pod bájnými
duby Bílých Karpat. Od toho šedého listopadu uběhlo do dnešních dnů 130 let
a některá hospodářství se snaží obnovit
oblíbenost obou pochutin.
Jedna z mála českých novodobých lanýžových farem leží v kopcích jižní Moravy u nenápadné obce Blatnička, pár kilometrů od slovenské hranice. Hospodářství je podle majitele Martina Smetany jediným producentem sazenic dřevin
naočkovaných lanýži v Česku.
„Teď na jaře máme fakt hodně práce,“ vzkazuje vlastní farmy. Lidem a jejich dotazům ohledně lanýžů se věnuje
po večerech na Facebooku farmy Blatnička. „Lanýže si dnes většina lidí představuje jako luxusní potravinu zejména
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Černé diamanty
a jedlá květena
z Itálie a Francie. Přitom již z roku 1588
existuje písemná zmínka o sbírání lanýžů na západním Slovensku. Spousta
receptů z lanýžů v dobové kuchařce
z roku 1870 svědčí o tom, že lanýže
byly běžnou součástí jídelníčku našich
předků,“ vysvětluje Smetana.

300 kilo lanýžů ročně
Mnoho lanýžů se sesbíralo na slovenských svazích Bílých Karpat. „Černé diamanty“, jak se jim někdy přezdívá, se
pak prodávaly na trzích. „Jeden obchodník v letech 1895 až 1909 vykoupil každý rok od zdejších sběračů přes 300 kilogramů lanýžů,“ upozorňuje Smetana.
Na bohatou historii by teď jeho farma
ráda navázala. „Rozhodli jsme se obnovit zašlou slávu lanýžů u nás. V naší lanýžárně máme dva druhy, které se v Česku běžně vyskytují – lanýž letní a lanýž
Borchiův. Pokud se to podaří, první lanýže budou na prodej za dva až tři roky,“

doplňuje farmář, který sazenice stromů
naočkované sporami lanýžů prodává.

Sušírna svatého Františka
Několik desítek kilometrů severně od
Blatničky se na odkaz našich předků
snaží navázat manželé Zuzana a Radek Fryzelkovi. Ti
od sousedů koupili
přes sto let starou
sušárnu, rozpadlou
roubenku, kterou
včetně pece opravili a dnes tady funZuzana Fryzelko- guje Bylinná valašvá s věnečkem.
ská sušírna sv.
FOTO | KVETYBYLYNY.cz Františka. Pokračují v tradici sušení
ovoce a zejména bylin.
„Zájem lidí o české bylinky je stále
větší. My pěstujeme asi třicet druhů, třeba mátu, mateřídoušku, meduňku,

Rozkrojené lanýže.

FOTO | M. ŠULA

prostě klasiku,“ říká novopečená maminka Zuzana, která z měsíčku lékařského připravuje mastičku vhodnou prý na
opruzeniny batolete. „Veškeré práce
jsme dělali ručně, ale lidé chtějí stále
víc bylinek z české louky. Prostě je už
omrzely dovezené a často nekvalitní
průmyslově zpracované byliny ze zahraničí. Takže se poohlížíme po jednoduchých strojích,“ podotýká.
Specialitou sušárny ukryté v kopcích
Valašska jsou bylinné koupele nebo jedlé květy. „Koupelí máme asi dvacet druhů, třeba konopná funguje na ekzémy,“
vysvětluje Zuzana. Jedlé květy zase dodávají do restaurací. „Jedlé květy dříve
běžně patřily do jídelníčku našich předků a toto ‚jídlo chudých‘ se pomalu vrací,“ pochvaluje si. Květy chrpy, fialek
či sedmikrásek se hodí do salátů, ty
sladší karafiátové se přidávají zase k dezertům.

INZERCE

Moderní výrobní haly • Špičková technologie zpracovávání
plechů • příjeMné pracovní prostředí • zákazníci světových
značek • zajíMavé produkty z oblasti
bezpečného provozu obráběcích strojů
to vše najdete ve vyškovské strojírenské ﬁrmě
Hledáme produktivní a dynamické lidi na pozice:

■ konstruktér – vývoj nových technických řešení dle požadavků zákazníků
■ elektroprojektant – jedinečné projekty, samostatnost, kreativita,
možnost cestovat do zahraničí

■ svářeč – svařování tenkých plechů podle výkresové dokumentace
■ záMečník – různorodá práce podle výkresové dokumentace
■ obsluha cnc ohraŇovací lis – ohýbání plechových dílců dle
výrobní dokumentace

■ strojírenský dělník MontáŽ – montáže opláštění velkých
obráběcích center u zákazníků po celé ČR i v zahraničí

■ Manipulační dělník – příprava materiálu na jednotlivá pracoviště,
manipulace s výpalky, polotovary a hotovými výrobky

Bližší informace o těchto a dalších pozicích najdete na www.hestego.cz

Kontakty:

hestego a.s., na nouzce 470/7, 682 01 vyškov,
tel.: 517 321 069, email.: vavrouchova@hestego.cz
www.hestego.cz
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Hrát zoufalce je pro mě ideální,
Role životních smolařů Michalu Suchánkovi obvykle
sedí. Je tomu tak i v nové komedii Pepa. Sám přitom
neúspěchy bytostně nesnáší. A to i ve sportu. „Pokud
nevyhrávám, tak mě to nebaví. Když třeba hraju tenis
a prohrávám už 0:3, tak místo toho, abych skóre otočil,
vykašlu se na to,“ líčí herec, který je mimo jiné i milovník
aut. „Že je trabant nesmrtelný auto? Mně umřelo
třikrát za měsíc,“ vzpomíná na své „bakelitové“ začátky.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Před kamerami a na pódiu při improvizačních bláznivých skečích hýří humorem a ironií. Svým povahovým založením ale Michal Suchánek prý příliš optimistický člověk není. Alespoň to o sobě
říká. „To, jak budu na lidi působit, jsem si
sám vybral. Už z toho vlastně nejde vyskočit,“ naznačuje, že skutečnost může
být trochu jiná. „Možná až budu ještě starší, budu platit za moudrýho,“ směje se.
Naposledy jste si střihl hlavní roli
v hořké komedii Pepa, kde hrajete
hlavní postavu – životního zoufalce.
To ve vaší filmografii není zdaleka
poprvé. Baví vás ještě pořád hrát
zkrachovalce?
Určitě. Pro můj styl herectví, jakým se
chci prezentovat ven, je to ideální.

v potaz, že točíte od svých devíti let.
Už se v tom světě začínám totiž pomalu
oťukávat. Dělám si sice trochu legraci,
ale opravdu jsem byl vůči herectví
vždycky rezervovaný, dělal jsem si svoje věci, za které jsem nesl odpovědnost,
ať byly blbé, nebo dobré. Teď ale přeci
jenom občas cítím, že někdy mám tendenci si pro sebe říct: Teda ale tos řekl
dobře tuhle větu! Opravdu se mi to občas stane. (smích)

vředy. Dneska už je to totálně nepřenositelné, ale v té době to byl ukrutnej
voser. Jít zkrátka na dva roky do pr*ele.
Pro kluky, kteří měli holky, to z devadesáti procent znamenalo konec. Navíc
pro některý – i pro mě, byla šílená představa, že jste najednou v anonymní společnosti lidí, který jste si nevybrali. Od
rána do večera být součástí toho systému a poslouchat… Muselo to bejt hrozný. Proto lidi dělali psí kusy, aby tam nemuseli jít. Rozhodovali o tom, jestli vás
pustí někam na víkend, hned vás ostříhali, aby člověk splynul, okamžitě se snažili změnit jeho osobnost… Mám známého bedňáka jedné kapely, a když ho

„

na vojně ostříhali, nevylezl dva roky
z kasáren, protože pro něj bylo nepřípustný, aby ho někdo viděl bez vlasů.
Když už jsme u té minulosti, dočetla
jsem se, že vaše první auto byl trabant. Vzpomínáte na něj s nostalgií?
Tuhle nostalgii už asi ani nechci. S trabantem jsem zažil takový peklo… Bylo
to příšerný auto! (smích)
Trabant je přece nesmrtelné auto…
To se jenom říká. Je smrtelný jak blázen!
Zemřelo mi třeba třikrát během měsíce.
Koupil jsem si ho ještě na konzervatoři,
protože Richard (Richard Genzer, pozn.
red.) šel na vojnu a chtěli jsme ještě
společně oslavit víkend a neměli jsme se jak dostat na
nějakou chatu.

Lidem tvrdím,
že jsem hrál
na vojně na klarinet a že
jsem byl u parašutistů.
Pravdou ale je, že jsem
dostal modrou.
Měl jste dřív problém s tím sám
sebe pochválit?
Jasně. V podstatě ho mám doteď. Proto
jsem vždycky dělal hlavně legraci a ty
naše všemožný kraviny, protože to nemusí mít žádná měřítka. Mohl jsem se prostě
schovat do všech těch svých blbostí.

Vy si takové postavy vybíráte programově?
Vybírám si cíleně, ale není to zase tak,
že bych měl pokaždé možnost volit
z mnoha variant. Víte, můj přístup
k celé téhle profesi je tak rezervovaný,
že občas takovouhle věc udělám. A to
proto, že při ní poznám nové lidi, a asi
je to i tím, že jak jsem starší, tak mě některé situace kolem natáčení začínají konečně i trošku bavit. Nemůžu říct, že
bych si příště vybral zase něco podobného, ale také nevím, zda by mi někdo vůbec něco takového nabídl.

Snímek Pepa má silnou retro atmosféru a zobrazuje řadu věcí, které už
jsou součástí historie. Jednou takovou je například snaha získat modrou knížku. Byl jste vy sám na vojně?
Lidem tvrdím, že jsem hrál na vojně na
klarinet a že jsem byl u parašutistů, ale
pravda je, že jsem dostal modrou.

Až teď vás natáčení začíná bavit? To
jste si dal celkem načas, když vezmu

Čím jste si ji vysloužil?
Kartonem tvrdých Spart a žaludečními

Michal Suchánek

Narodil se 29. července 1965 v Jičíně. Vystudoval hudebně-dramatický obor konzervatoře v Praze.
Již coby malý se díky „andělské tvářičce“ objevil na titulní stránce časopisu Vlasta. Na základě
této fotografie si ho v roce 1974 vyhlédl do svého filmu Pozdní léto režisér Antonín Moskalyk
a tím odstartoval kariéru dětské filmové hvězdy (Jen si tak trochu písknout, Sněženky a machři
a další). Poté hrál jako dospělý i v populárních filmech jako Tankový prapor či třeba Proč?.
■ Na divadelních prknech si zahrál i v Národním divadle nebo v Činoherním klubu.
■ V roce 2000 vytvořil spolu se svým kamarádem Richardem Genzerem ústřední dvojici
zábavného pořadu Tele Tele, kde vystupovali ještě s Veronikou Žilkovou a Josefem Cardou.
■ S Genzerem moderoval také talk show Mr. GS a poté již v roce 2011 přišlo slavné období
improvizační show Partička, která získala několik diváckých cen popularity. Pod různými názvy
a s lehce obměněnou sestavou Partička pokračuje dodnes. V televizi i na divadelních zájezdech.

■

■
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sám se neumím ani pochválit
Byl jsem jedinej, kdo měl nějaký peníze,
tak jsem šel s Richardem na Libeňák do
autobazaru a měl jsem akorát na trabanta, tak jsem ho kvůli němu koupil. Myslím, že dodneška je mi za to zavázanej,
a on to moc dobře ví. Pak odešel na vojnu a mně zůstal ten zasejřenej trabant.

Seznámení na toaletě

Nicméně vaše láska k autům trabant
přežila. Vozů jste vystřídal opravdu
hodně, prý jste je po čísle pětadvacet přestal počítat.
To je pravda, měl jsem jich opravdu
hodně, třeba padesát nebo šedesát.
Nikdy vás to nelákalo na závodní
okruh?
Lákalo. Udělal jsem si i licenci.
Ale myslel jsem si, že jsem tak talentovaný, že když tam poprvé vjedu, tak
všechny porazím. No, a když se to nestalo a byl jsem třeba čtvrtý od konce, tak
jsem to vzdal.

„

Jiný herec
by vám třeba
řekl, že se těší na to, až
začne zkoušet doktora
Galéna v Bílé nemoci,
ale já to tak nemám.
Já se netěším na nic.
Mohlo být hůř. Mohl jste být poslední...
Jenže ti tři za mnou měli třeba během závodu defekt nebo byli jinak indisponovaní. Myslel jsem si, že vyhraju a nevyhrál jsem. A když nevyhrávám, tak mě
to většinou nebaví.
Takže jste ten typ člověka, kterého
dokáže odradit hned první neúspěch?
Ano, okamžitě mě to přestává bavit. Navíc jsem takový typ, že když třeba hraju

Zoufalec Pepa v podání Michala Suchánka se probíjí životem po boku manželky z kategorie semetrika (Petra Špalková). Ve snímku režiséra Jána Nováka si zahrál i Filip Blažek a Alice Bendová.
FOTO | donART
tenis a prohrávám už 0:3, tak místo toho,
abych to otočil, vykašlu se na to. Musím
vyhrávat, jinak je to v háji. Nejsem typ,
který by se dokázal o vítězství prát. Pro
mě je to prostě jenom sport.
Nebyl tenhle postoj a rezervovanost, o které jste mluvil, důvodem
vašeho odchodu z Národního divadla, kde jste před lety působil jen tři
roky? To byl pro mladého herce přeci velký úspěch.
Já jsem tam zase nějaké velké role neměl
a bylo jasné, že svým stylem hraní bych
tam díru do světa neudělal. A čekat, snažit se, přizpůsobovat se a motivovat se
tím, že jednoho dne si tam zahraju nějakou velkou roli vedle někoho legendárního… Tohle v sobě nemám.

moci, ale já to tak nemám. Já se netěším
na nic.
To zní strašně pesimisticky.
Ale jenom pro vás. Navíc, já nejsem
moc optimistický člověk.
Ano, to se o vás píše.
Vždyť ano, já jsem si vybral, jak na
vás – lidi – budu působit a už vlastně
ani nejde z toho vyskočit.
Myslíte?
Ale jo, možná, až budu
ještě starší, tak budu platit za moudrýho.
(smích)

Na co se teď profesně těšíte, když
jsem mluvil o tom, že vás herectví
konečně začíná bavit?
Asi ještě nějakou dobu budu hrát. Ještě mě to docela láká. (smích) Jiný herec
by vám třeba řekl, že se těší na to, až začne zkoušet doktora Galéna v Bílé ne-
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GARANTUJEME
MENŠÍ ÚROK NEBO
SPLÁTKY
Stačí zavolat zdarma na 800 459 460.

Zonky vám garantuje menší úrok nebo splátky, pokud vám vaše banka předschválila
úvěr do 500 000 Kč s dobou splácení maximálně 5 let. Platí do 1. června 2018. My jsme Zonky s.r.o.

S letitým parťákem – původně tanečníkem
Richardem Genzerem se Michal Suchánek
zná už z dob studií na konzervatoři.
„Poznali jsme se na plese konzervatoře
nějakého vyššího ročníku a tam jsme se
seznámili na toaletách v Lucerně,“
zavzpomínal před lety Suchánek na setkání,
při němž sehrála svou roli zemská
přitažlivost a pochopitelně i alkohol.
„On řekl něco, čemu nebylo rozumět, ale to
už jsem padal na záda a on taky, tak jsme
strávili asi hodinu vleže, protože jsme byli
totálně ožralý,“ dodal. A kamarádství jim
vydrželo, přestože je od přelomu milénia
spojuje i práce před kamerou. Suchánek
měl jako zkušený herec zpočátku na place
výrazně navrch, a tak začínajícího Geňu prý
tu a tam trochu cepoval. „Já herec nejsem,
a tak prostě říkám to, co mám v textu
předepsáno. Zprvu jsem se přeříkával
častěji než ostatní a Suchoš mě za to
fackoval,“ postěžoval si naoko Genzer.

LEVNĚJŠÍ
PŮJČKA
BEZ BANKY
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Dítě je zrcadlo svých rodičů.
Odkouká i jejich zlozvyky
Snahu přimět své děti jíst zdravě mnohdy
nabourávají sami rodiče. A ani si to neuvědomují.
Jedno ošklíbnutí se nad zeleninou je pro bystré dítko
totiž zásadnější signál než deset dobře míněných
„moudrých rad“. Nápodoba rodičů je pro
ně jednou ze základních metod chování.
Ovšem pozor, ne všechno zdravé pro
dospělé je dobré také pro dětský organismus.
Třeba s celozrnným pečivem je lepší šetřit.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | „Co máte dnes ve škole k obědu? Kapustové karbanátky? No, tak to se zase nenajíš…“ V této nenápadné větě se určitě
poznává řada rodičů. Většinou si ale při jejím vyslovení neuvědomují, že v daný moment podřezávají větev veškerým svým
snahám o to, aby jejich dítě bez problému
jedlo i méně oblíbenou zdravou stravu. Pokud jde totiž o stravovací návyky, víc než
kde jinde platí rčení, že děti jsou zrcadlem
svých rodičů.
Ačkoliv se to zdá jako samozřejmé, tak
fakt, že děti napodobují chování rodičů, si
uvědomuje jen 76 procent dospělých
v Česku. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti AquaLife Institute. Navíc podle výsledků šetření 17 procent rodičů potomkům vůbec nepřizpůsobuje svůj
životní styl.
Ono v úvodu zmiňované rodičovské
ušklíbání se nad kapustovými karbanátky
má poměrně zásadní vliv na přístup dětí
ke zdravější stravě. Nesnášenlivost vůči
některým druhům jídla a surovinám může

totiž být velmi často naučená,
nebo chcete-li jednoduše okoukaná. Dospělí často zapomínají, že
je bedlivě, aniž by to věděli, prakticky neustále sleduje minimálně
jeden pár zvídavých očí. „Jestliže se rodiče při čtení jídelníčku ve školce či škole šklebí
na zeleninová jídla, nemohou očekávat, že jejich dítě
pak bude nad takovým talířem plesat nadšením,“ upozorňuje nutriční terapeutka
Věra Boháčová.

Mýty o dětské
stravě
Stravování se navíc tradičně
potýká s řadou mýtů, a to platí i
v případě výživy dětí. Co je totiž
dobré pro dospělé, nemusí být vůbec prospěšné vyvíjejícímu se organismu. Tak například u dospělých lidí lékaři obvykle doporučují snižovat přísun tučných mléčných výrobků. Jinými slovy, je
příhodnější sáhnout po jogurtu s nižším
obsahem tuku než po smetanovém. U dětí
ale tohle pravidlo neplatí, omezovat tuč-
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Staropramen a Praha patří k sobě. Smíchovský pivovar letos
podpoří Hanspaulskou ligu,oslavy značky Harley Davidson i festivaly
Příběh Staropramenu odstartoval před téměř 150 lety na Smíchově.
A se Smíchovem – a vlastně s celou Prahou – byl pivovar pevně spojen v každé době. I proto letos podpoří řadu akcí a aktivit na území
hlavního města, mezi kterými nechybí festival Mezi ploty, Hanspaulská liga nebo řada událostí přímo na pivovarském dvoře.
Jednou z největších pražských akcí letošního roku budou oficiální
oslavy 115. výročí založení značky Harley Davidson, které proběhnou
na holešovickém Výstavišti od 5. do 8. července. Na silných strojích se
do Prahy sjedou desetitisíce motorkářů a právě Smíchovský pivovar byl
osloven, aby se stal jedním z hlavních partnerů a oficiálním pivem oslav.
Dalším symbolem spojení Smíchovského pivovaru s Prahou bude
i partnerství s Hanspaulskou ligou, které odstartovalo na jaře. Pro více
jak 15 tisíc aktivních fotbalistů připraví Staropramen během sezóny nejrůznější akce, soutěže nebo speciální nabídky.
Ani tradiční pražské festivaly se letos neobejdou bez smíchovského
piva. Staropramen budou moci návštěvníci ochutnat na hudebním
a divadelním festivalu Mezi ploty, na festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná nebo na květnovém Prague Food Festivalu. A chybět
nebudou ani akce přímo na pivovarském dvoře – pravidelný výčep Pod
komínem, Smíchovské slavnosti nebo tradiční oslava Dnů českého piva.

nost mléčných výrobků odborníci naopak
nedoporučují. V přiměřeném množství totiž tento tuk jejich zdraví neškodí a není
vhodné jej z jejich stravy vylučovat.
Ovšem aby bylo jasno – snaha rodičů
předcházet u svých potomků obezitě je nepochybně chvályhodná. Zlehčování takzvané dětské oplácanosti, ze které chlapeček či holčička dozajista „vyroste“, je totiž velký omyl. Je ostatně prokázáno, že
80 procent dětí s vyšší hmotností si svá
kila přenáší do dospělosti.
Často propagovaným prvkem zdravé
výživy jsou také celozrnné výrobky. Pokud klasický tukový rohlík ve svém jídelníčku trvale nahradíte například celozrnným chlebem a dalšími podobnými
produkty, jistě je to krok správným
směrem, který ocení nejen vaše
střeva díky zvýšenému přísunu vlákniny. Ovšem opět
jiné je to u mladého organismu. Dětský zažívací
systém na tuto vlákninu
ještě není stavěný a je
pro něj příliš „agresivní“. Proto výživoví
poradci doporučují
pravidelně zařazovat
celozrnné výrobky do
jídelníčku dětem starším deseti let, a to spíše
pouze jako zpestření stravy. Vlákninu by děti
měly přijímat především z ovoce a zeleniny – o to větší je jejich
význam v každodenním jídelníčku.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Kazy se většinou nedědí, zato špatná hygiena ano
Dědičnost kazů a paradontózy se v minulosti podle Hany Zallmannové, zubní lékařky a ředitelky
projektu Dětský úsměv, obvykle přeceňovala. „Dědí se především přístup k zubní hygieně,“ říká.
To znamená, že děti od svých rodičů přejímají to, jak často si čistí zuby a jestli chodí pravidelně
k zubaři. V tomto ohledu jsou podle Zallmannové nejvíce ovlivnitelní mladší školáci ve věku 6 až
11 let. Právě u mladších školních dětí je nejvyšší čas naučit je správné dentální hygieně, pokud se
tak dosud nestalo. „Dítěti se v této době prořezávají stálé zuby, které se od zkažených dočasných
zubů mohou nakazit. Existují vedle sebe totiž i několik let,“ upozorňuje Zellmannová. Pokud
čištění zubů u sebe a potažmo i u svých dětí zanedbáváte, podepisujete jim tak v podstatě
verdikt do budoucna v podobě problémů s trvalými zuby. Že má návyk na sladká jídla a nápoje
na zuby devastující vliv, o tom není pochyb. Mnoho
rodičů si však neuvědomuje, že v konzumaci
sladkého – pokud se bavíme o vlivu na chrup,
nehraje roli množství, nýbrž četnost. Není tedy tak
podstatné, kolik sladkého dítě zkonzumuje, ale
kolikrát za den. „Je veliký rozdíl, jestli sníte tabulku
čokolády najednou, nebo ji rozdělíte na kostičky,
které pojídáte v průběhu celého dne. U dětí platí
totéž,“ vysvětluje Zellmannová.
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Děti a rodiče v Česku: Co o sobě víme?
7 % českých rodičů dětí ve věku 3 až 14 let si myslí, že se děti nenechají v ničem
ovlivnit jejich chováním.
■ 80 % rodičů se snaží být pro své dítě vzorem a spoléhá se při výchově
především na svůj úsudek.
■ 23 % dětí (především předškoláků) se musí k pití pobízet, protože nemají vžité
základy pitného režimu.
■ Pouze 60 % dětí jí pětkrát denně – tedy optimálně často. Čím jsou děti starší,
tím četnost jídel pokulhává.
■ 30 % dětí napodobuje své rodiče v mluvení, komunikaci a vyjadřování.
■

Tekutiny? Málo a ještě sladké

INZERCE

Platnost
od čtvrtka
do neděle
19. 4. – 22. 4.
2018

Dítě ‚najedené‘
sladkými
nápoji nemá potřebu jíst.
RAJČATA CHERRY
250 g

BRAMBORY BALENÉ
konzumní pozdní
5 kg

100 g 3,96 Kč

KUŘE
chlazené
cena za 1 kg

1 kg 6,98 Kč

AK

MAX.

MAX.

NA
CE

1 l 37,80 Kč
záloha
na lahev 3,- Kč

AK

NOV
Á

18,90

19,90

25,90�

-33%

44,90�

-27%

VŠICHNI OKOLO KŘIČÍ
NÍZKÉ CENY?

-55%

-43%

MASOX 10 + 2 KOSTKY NAVÍC
144 g | 100 g 13,82 Kč

osoba/den

ks

osoba/den

CE

14,90�

2

PŘEPRAVKY

79,90�

ČOKOLÁDA VAN D‘OR
oříšek, svařené víno
100 g

NA
CE

9,90

44,90

-30%

PIVO PILSNER URQUELL
světlý ležák,
sklo | 0,5 l

ks

AK

19,90
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NOV
Á

49,90�

-41%

CUKR KRYSTAL
1 kg

20

34,90
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CE

16,90�

CE

9,90
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denní obrat – tedy příjem a výdej tekutin
než dospělí,“ vysvětluje Peter Szitányi, dětský lékař a gastroenterolog. Obzvláště pokud jde o děti, je omyl domnívat se, že tělo
si o tekutiny samo od sebe řekne. Správný
pitný režim je skutečně otázka naučeného
chování a pochopitelně i zde mají rodiče
klíčovou roli. Pouze nárazově a při pocitu
žízně pije 43 procent českých dětí. Jinými
slovy – téměř polovina dětí zapomíná pravidelně pít a často je přinutí sáhnout po
sklenici až samotná žízeň.
Asi největší problém, pokud jde o pitný
režim dětí, je pak jeho složení. Děti totiž
přejímají také to, co se v rodině pije. Citovaný průzkum AquaLife Institute odhalil,
že 40 procent českých dětí nepije nic jiného než slazené nápoje. To má devastující
účinek nejen na dětské zuby, ale také je to
jeden z hlavních činitelů obezity. Nutriční
terapeutka Věra Boháčová poukazuje ještě
na další závažné riziko: „Častější pití slazených nápojů u dětí znamená riziko odmítání jídla. Dítě ‚najedené‘ sladkými nápoji
nemá potřebu jíst, a tím svůj rostoucí a vyvíjející se organismus může ochuzovat
o velmi důležité složky stravy,“ říká.
Navíc je u dětí až nebezpečně snadné vytvořit na slazené nápoje návyk, který se jen
složitě odbourává.

35,90�

-44%

ZŮSTAŇTE V KLIDU.
Naše ceny nízké byly, jsou a budou.

PIZZA RISTORANTE
Quattro Formaggi, Prosciutto, Hawaii
330–355 g

VÍNO STONE WAY
Cabernet Sauvignon,
Shiraz Cabernet Sauvignon,
Chardonnay
0,75 l

100 g 22,70–21,10 Kč

1 l 53,20 Kč

6

ks

osoba/den

AK

v limitované nabídce také
Dolce al Cioccolato za 39,90 Kč

Pozor na ústa! Průzkumy říkají, že
asi třetina českých dětí napodobuje
své rodiče ve vyjadřování. Tedy
i v nadávkách. FOTO | 3x SHUTTERSTOCK

74,90

/

-46%

39,90

CE

39,80

CENA BEZ PENNY KARTY

79,90�

-50%

Chybyvtiskuvyhrazeny.UvedenécenyjsouvKč.Cenyjsoubezdekorace.Mohoubýtpoužityilustračnífotografie.Vyhrazujemesiprávozměnvbaleníavariantěnabízenéhozboží.Pokudvdůsledkunečekaněvysoképoptávky
Chyby
v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky
dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 5 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na
osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze
první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu,
že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování
Přijímáme:
ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z.s. (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné.

6

MAX.

„

Zdroj: Průzkum společnosti AquaLife Institute v Česku z roku 2018

MAX.

Starosti bývají také s pitným režimem dětí.
Ani v tomto případě by rodiče neměli zapomínat jít potomkům příkladem, a to i nad limit svých vlastních potřeb. „Množství
a potřeba tekutin mají v pediatrii mnohem
větší význam než v případě dospělých pacientů. Děti totiž mají procentuálně výrazně vyšší obsah vody v těle i vyšší relativní

MAX.

Z již zmiňovaného průzkumu o dětských návycích mimo jiné také vyplývá,
že 41 procent dětí jí ovoce a zeleninu dvakrát denně a 34 procent jednou denně.
To ale zároveň znamená, že pro zhruba
čtvrtinu zbývajících českých dětí není ovoce a zelenina součástí každodenní stravy
a je více než pravděpodobné, že u jejich rodičů to bude stejné.
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Srdeční záležitosti kardiochirurga
Proslulý český kardiochirurg Jan Pirk slaví právě
dnes, 20. dubna, 70. narozeniny. Týdeníku 5plus2
při této příležitosti prozradil 5 plus 2 své – jak jinak
než srdeční – záležitosti. „Z Česka jsem nedokázal
odejít. Miluji třeba to naše střídání čtyř ročních
období, někde v tropech by byla nuda,“ říká lékař.
JOSEF HORA
ČR | Jak pátrá po osudech svých předků,
jak se mu daří na půlmaratonech a jací
vzácní veteráni zdobí jeho garáž? O tom
všem Jan Pirk vyprávěl pro 5plus2.

Rodina. Po svých předcích
jsem pátral v archivech
„Kromě toho, že je rodina v životě to nejdůležitější, tak se zajímám také o její minulost. Tedy o osudy mých předků. Při
pátrání v různých archivech jsem přišel
třeba na to, že můj pradědeček, který byl
také lékař, napsal už v roce 1888 první
českou traumatologickou příručku. Pradědeček se jmenoval Julius, ovšem nikoliv
Pirk, ale Pik. Během pátrání jsem také objevil, jak se do mého příjmení dostalo ono
písmeno ‚r‘ a vzniklo Pirk.
Byla to práce mého dědečka Karla. Pocházel ze židovské rodiny, ale zamiloval
se do mojí babičky, jejíž rodina byla až bigotně katolická a trvala na tom, aby se
děda nechal pokřtít. Děda tedy šel za nejstarším strýcem v rodině, jak se to tehdy
dělalo, a ten mu poradil takovou židovskou moudrost: ‚Karle, klidně se nech pokřtít. Židé nic neztratí, křesťani nic nezískaj.‘ Babička Marie, o kterou se děda
ucházel, bydlela v pohraničí nedaleko něINZERCE

mecké vesničky Pirk kousek od Rozvadova. Když to děda zjistil, nechal se přejmenovat, a tak vzniklo i mé dnešní příjmení.“

IKEM. Už čtyřicet let
je s ním spojený můj život
„V pražském IKEMu působím přes čtyřicet let, věnuji se zde nádhernému oboru
kardiochirurgii. Podílel jsem se také na
plánech a výstavbě jeho nového areálu.
Každá nemocnice se často vychloubá,
v čem je nejlepší a jedinečná. No a IKEM
má také jednu zajímavost. Co já vím, tak
v areálu žádné jiné nemocnice nežijí divoká zvířata. U nás ano, máme tu stáda
muflonů. Teď na jaře se budou rodit
mufloní mláďata, na podzim je zase krásné sledovat, jak se mufloní samci perou a
naráží na sebe mohutnými rohy.“

vyhrál, to jsem byl ale o pět let mladší. Letošní čas byl o dvě minuty horší než
loňský. Víte, v tomto věku je každý rok znát.
Srdcem jsem slávista, ale obdivuji také Duklu, která sportovce hodně podporuje.
O ledním hokeji jsem se bavil třeba s hráčskou legendou
Gustavem Bubníkem, kterého jsem operoval a prodloužil
mu tak život. Vyprávěl mi o
tom, jak Československo dalo
světu tréninková střediska mládeže, díky kterým byli naši hokejisté tak dobří, že si s takovými Švýcary či Finy dělali na ledě, co
chtěli. To už dnes ale neplatí,
protože se tato střediska
zrušila, zatímco ostatní v
Evropě je podle našeho vzoru zavedli. To
ho hodně štvalo.“

Sport. Pořád běhám,
srdcem jsem slávista
„Od malička jsem se sportu věnoval, dědeček byl velký sokol. Hrál jsem hlavně
pozemní hokej, který si občas zahraji
i dnes. Velmi mě baví nekontaktní sporty,
třeba nedávno jsem v Praze uběhl půlmaraton. Letos se nás do kategorie 65+ přihlásilo 123 závodníků, já jsem doběhl sedmý. Jednou jsem tuto kategorii dokonce

FOTO | MAFRA
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Jana Pirka: IKEM i starý velorex
Kultura. Lékaři a herci
k sobě mají blízko
„Mám rád život v celé jeho pestrosti. Často
k tomu používám jedno přirovnání, i když
mě žena nabádá, ať už o tom nemluvím,
protože jsem to řekl už tolikrát. Ale já ho
stejně řeknu: ‚Život je pestrobarevná vitráž
s mnoha barevnými sklíčky, a je jen na nás,
abychom si ta sklíčka nechali vyleštit, a tak
si pestrost života užili v co největší šíři.‘
Jednou z mých srdečních záležitostí je
divadlo. Rád navštěvuji představení a mezi
herci a režiséry mám řadu přátel. Právě lékaři a herci mají ve svých profesích několik podobných rysů. Stejně jako herec má
určitou roli a snaží se svým vystoupením
zachytit duši divákovu, tak lékař má kromě jiného také jednu důležitou roli – musí
se snažit přizpůsobit pacientovi, aby rovněž zachytil a dále i pochopil jeho duši, zájmy a tím získal pacientovou důvěru.
Jinak na jevišti divadla jsem dokonce
hrál, bylo to ve hře Případ Pavla Kováře.
Tehdy jsem chodil do 9. třídy a bylo to
v dnešním Žižkovském divadle Járy Cimrmana. To možná ve mně zanechalo nějakou stopu. A jaká představení jsem viděl
nejčastěji? Nejspíš různé klasické opery.“

Jan Pirk
• Narodil se 20. dubna
1948 v Praze.
• S lékařstvím začínal
v Nymburku, poté
působil v Praze.
• V 35 letech odjel na rok
do New Orleans, kde pracoval pro
Ochsner Medical Foundation.
• V roce 1990 zase zahájil roční praxi
ve fakultní nemocnici v Dánsku.
• Byl a je členem několika významných
českých i zahraničních vědeckých orgánů
a lékařských společností.
• Spolu se svým týmem provedl už přes
tři stovky transplantací srdce.
• Se svou manželkou Blankou se, jak sám
říká, poprvé potkal na vesnické
tancovačce.

Přátelé. S kamarády
rád hraju mariáš
„Víte, já mám lidi opravdu rád a mám
mnoho přátel z různých oblastí. Možná
je to díky sportu, který mě celý život pro-

vází. Sport vás naučí mít rád kolektiv a cítit k němu zodpovědnost, a to v pozemním hokeji platilo stoprocentně. Kdybych hrál individuální golf, tak třeba
dnes tolik přátel nemám. Nescházím se
ale jen s lidmi z akademické sféry. Rád
třeba chodím ve středočeských Konojedech, kde máme naši chatu, do místní
hospody hrát s kluky – no, oni jsou to
dědkové jako já – mariáš. Sice tam vždy
všechno prohraji, protože oni ty karty
fakt umí, ale mně se tam líbí.
Mnoho lidí znám také díky medicíně,
část pacientů se stala mými přáteli. Stává
se mi, že mi přijde pohled či vánoční
pozdrav s poděkováním od někoho,
koho jsem operoval před dvaceti či pětadvaceti lety a že se dotyčnému dobře
daří. To mě vždycky potěší, na druhou
stranu mi to připomene, jak ten čas letí.“

Veteráni. 105 let stará
bugattka je potěšení
„Stará auta, motorky, tříkolky, to je můj
nejoblíbenější koníček. Veterány je třeba
pro budoucí generace uchovávat, aby
naši potomci věděli, co naši předci dokázali vyrobit. Ve své sbírce mám třeba Bu-

gatti 19, autíčko staré 105 let. A jezdí.
To vytáhnu z garáže jen občas pro potěšení, když je hezky. Mám hodně motorek
značky Jawa, to je český výrobek a ty
stroje jsou nádherné a plné takových hezkých maličkostí. Třeba na jedné motorce
je přidělaná malá měděná tabulka, kde je
vyraženo, že stroj pochází z prodejny
v Nové Pace od slavného českého motocyklového závodníka Antonína Vitvara.
Mými mechanickými miláčky jsou
dva velorexy, které na chatě používám
k běžnému ježdění, jsou to takoví dělníci. Mám asi dvanáct motorek Jawa, čtyři
velorexy, celkem přes dvacet strojů se
v garáži najde.“

Česko. Miluju Prahu
i svou chatu v Konojedech
„Měl jsem možnost žít i jinde, ale nevyužil jsem ji, mám prostě Česko rád, celou zemi. Nádherné je střídání těch čtyř
ročních období. To si nikdo neuvědomuje. Když třeba žijete na tropickém ostrově, tak to stejné podnebí je neskutečná otrava. Strašně mám rád Prahu
a pak obec Konojedy s naší chatou z roku
1950, kterou jsme dostali po rodičích.“
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Paprsek,
který léčí
rakovinu
prsu

Onemocnění rakovinou
prsu vyžaduje přesný,
účinný a přitom šetrný
druh léčby.

po operaci

Naši pracovníci
jsou stále připraveni
poskytnout informace
o možnostech
vaší léčby.

222 999 000

www.ptc.cz
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Šofér u Harolda Lloyda
i fotograf nahých krásek
Jedno a čtvrt století uplynulo od narození komika
němého filmu Harolda Lloyda. Řidiče mu dělal
emigrant z Ostravy, později uznávaný fotograf aktů.
ČR | Mladík se slamáčkem a brýlemi
visí na ručičce hodin ve 12. podlaží mrakodrapu nad rušnou newyorskou ulicí.
Nejslavnější scéna filmu O patro výš
(v originále Safety Last!) z roku 1923
geniálně spojuje legraci se strachem ze
závrati. Navíc v té době už Harold neměl palec a ukazováček na pravé ruce,
o něž přišel při fotografování v ateliéru
po výbuchu doutnáku, a skrýval to rukavicí. Nenechal se nahradit kaskadérem
a nic na jeho odvaze a obratnosti nemění ani fakt, že by spadnul „jen“ 22 stop
na střechu pod ním pokrytou měkkými
poštáři. Nervydrásající scény točili ze šikovného úhlu tak, aby divákovi ukazoval ulici dole. Humor říznutý napětím
proslavil Harolda Lloyda natolik, že se
stal ve své době nejlépe placeným hercem světa.
V pátek 20. dubna si 125. výročí jeho
narození připomenou fanoušci němého
filmu. Řeší snad ještě, zda byl Harold
slavnější a úspěšnější než Charlie
Chaplin? Své o tom věděl Jaroslav Pastrňák, emigrant z Ostravy. Do Ameriky stačil zmizet dávno před srpnem 1968. Tehdy už jako Jerry Pasternak dělal Haroldu
Lloydovi řidiče. Uspěl mezi sedmadvaceti uchazeči. „Víte, proč jsem si vybral
zrovna vás?“ ptal se ho později Lloyd.

„
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„Protože jako jediný jste na mou otázku,
kdo je pro vás největší americký komik,
odpověděl, že Charlie Chaplin.“
V přízemí svého domu měl Lloyd stěnu s fotkami řady hollywoodských
hvězd a Chaplin mu údajně na svůj portrét připsal: „Harolde, buď klidný, to, co
děláš, je nejlepší na světě!“ Jerry Pasternak se za rok a půl služby stal spíše asis-

tentem a důvěrníkem. Sám přiznal:
„Moc jsme toho nenajezdili, ale zato ke
mně určitým způsobem přilnul.“ Právě
Harold Lloyd se svým pochopením pro
mladé a krásné ženy, fotografování erotiky a jako příznivec 3D technologií nasadil Pasternakovi brouka do hlavy.
„Víš, kolik vydělávají fotografové, co
to umějí?“
Tak to Jerry zkusil. Říkal si: „Vezme
se pěkná holka, posvítí se na ni, aby
bylo vidět, co k ní patří – a je to.“ Dopadlo to mizerně, ale díky Haroldu Lloydovi dostával Pasternak lekce u skvělého profesionálního fotografa. Tuctově

Vezme se
pěkná
holka, posvítí se na
ni, aby bylo vidět, co
k ní patří – a je to.

nestydaté záběry pomalu získaly styl a
umělecký nádech. Jednu z vydařených
sérií nahotinek ocenil sám Bob Guccione, zakladatel časopisu Penthouse, a najal emigranta od Ostravy coby stálého
fotografa. V 70. až 90. letech se Jerry
Pasternak vypracoval na uznávaného
spolupracovníka časopisů Penthouse a
Playboy. Nafotil stovky snímků, dostával desítky tisíc dolarů honorářů. Stal se
ikonou „lechtivého“ umění. „Nechtěl
jsem být umělcem, já se vždy cítil jako
dobrý řemeslník,“ kdysi prohlásil Jerry
Pasternak. Netajil se však úctou k českému fotografovi Josefu Sudkovi. (kor)

Na snímku vlevo Harold Lloyd visí ve slavné scéně z hodin na mrakodrapu. Vpravo erotický snímek Pasternaka dražený
pražskou aukční síní. Na malé fotografii sám Jerry v době, kdy byl řidičem u Lloyda. Osudy Pasternaka a jeho korespondenci s Milošem Kopeckým mapuje publikace Tam za tou duhou... vydaná Výtvarným centrem Chagall. FOTO | ARCHIV MAFRA
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Pro vás byt 3+kk
Pro ně Jiříkovo království
Za jednotlivými realitními případy se ukrývají příběhy našich klientů.
Při prodeji nemovitosti zůstávájí vzpomínky na zde prožité momenty. Naopak v případě nového bydlení se mysl našich klientů
upíná k představám o nové budoucnosti a vizím.
Posláním RE/MAX je porozumět všem našim klientům. Poskytnout jim profesionální radu a služby, které jim zabezpečí rychlý,
jednoduchý a bezstarostný nákup či prodej nemovitosti za tu
nejlepší možnou cenu. Svěřte se i vy do péče jednoho z více než
1200 proškolených makléřů a začněte tak novou kapitolu svého
života s námi.

www.re-max.cz
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Boeing proti stíhačkám: zázrak letu 902
Před 40 lety sovětští
stíhači zaútočili na civilní
boeing, který kvůli chybě
v navigaci pronikl do
vzdušného prostoru SSSR.
Pilotům se s poškozeným
strojem podařilo přistát
na zamrzlém jezeře.
ZÁBLESK
HISTORIE
RUSKO | Měl to být běžný dlouhý let
z Paříže do Soulu, ale změnil se v boj
o přežití. Sovětské stíhačky 20. dubna 1978 zaútočily na civilní korejský
Boeing B-707 se 109 lidmi na palubě.
Let KAL 902 pod velením zkušeného
kapitána Kima Chang Kyna odstartoval
z pařížského letiště Orly. Po nočním letu
a mezipřistání v americkém Anchorage
na Aljašce měl následujícího dne přistát
v Soulu. První hodiny letu 902 probíhaly
normálně. Až nad Severním ledovým oceánem piloti upravili kurs nastavený na autopilotu, jenže se pravděpodobně zmýlili
při výpočtu nového kursu a zadali špatné
údaje. Letadlo se na základě chybného
kursu, místo aby pokračovalo v letu přes
polární oblast, prudce stočilo zpět na jih

mi spojit rádiem, jenže suchoje komunikovaly na jiné frekvenci. Pak přišel definitivní rozkaz – narušitele sestřelit.
Pilot jedné ze stíhaček vypálil po letounu
dvě rakety R-60. Jedna boeing minula, druhá však zasáhla konec levého křídla a urazila z něj asi čtyřmetrový kus. Úlomky také
poškodily jeden z motorů a střepiny zasáhly
trup. Poškození bylo vážné – po zásahu zemřeli dva cestující, dalších deset bylo zraněno a v letadle došlo k dekompresi. Boeing
několik desítek dalších minut kroužil

v malé výšce nad poloostrovem Kola a hledal místo k nouzovému přistání. Nakonec
posádka našla zamrzlé jezero Korpijärvi
v ruské části Karélie, nedaleko města Kem.
Letadlo bylo zásahem rakety sice vážně poškozené, přesto piloti po několika pokusech
přistávací manévr úspěšně zvládli.
Sovětští záchranáři se o přeživší na palubě postarali, ovšem od Koreje si SSSR následně nechal proplatit veškeré náklady na
ubytování a stravování zachráněných. Posádka boeingu byla odvezena k výslechu.
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Život je jízda.
V každém věku
Elektrické seniorské a invalidní vozíky
pro pohodlí a mobilitu

SELVO 3500.6

NOVINKA

SELVO 4800 SLEVA 40 %

SLEVA 40 %

Elektrická tříkolka
pro seniory

Elektrický čtyřkolový
invalidní vozík

Do vozovky

Letoun Korejských aerolinií po
nouzovém přistání na zamrzlém jezeře.
FOTO | ISTPRAVDA.COM.UA
přes severní Skandinávii a zamířilo do sovětského vzdušného prostoru. Sověti
k němu vyslali dvě stíhačky Su-15.
Stroje se k boeingu přiblížily, ale protože byla noc, nedokázali ho piloti s jistotou
vizuálně identifikovat. Velitele ale přesvědčovali, že se podle všeho jedná o civilní, nikoli vojenský letoun. Velení však trvalo na tom, že stíhačky mají zahájit palbu na narušitele dřív, než se dostane do
vzdušného prostoru Finska. Měli podezření, že jde o špionážní let. Podle záznamů
finského řízení letového provozu se kapitán boeingu snažil se sovětskými stíhačka-

Piloti prý přiznali svou chybu, uznali, že se
stíhačkami špatně komunikovali a Sovětům se omluvili. Později tvrdili, že přiznání
bylo vynucené. SSSR odmítl spolupracovat s vyšetřovateli z jiných zemí a o letadlo
se z velké části postaral sám. Zabavil zapisovač letových údajů, přístrojové vybavení
i další součásti letounu. Několik osob ze sovětského letectva bylo za incident potrestáno – nikoli proto, že sestřelily civilní letoun,
ale proto, že několik hodin nepozorovaně letěl nad sovětským územím.
(trs, mb)

Na chodník i do vozovky

Nevyžaduje řidičský průkaz ani přilbu • Kompletní
povinná výbava pro provoz na silnicích • Praktický
úložný prostor pod sedačkou • Elektrický motor
48 V/500 W • Dojezd 48 km • Max. rychlost 25 km/hod.
• Dobíjení 6–8 hodin • Nosnost 150 kg • Hmotnost
96 kg (vč. baterií)

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

58 290 34 990 Kč vč. DPH

73 290 43 990 Kč vč. DPH

Síť prodejců

Možnost vyzkoušení

Nové výrobky s 2letou zárukou

Jistota servisu

Nejbližší prodejci
Brno
Jaroslav Toninger-GARDENTECH, Mírová 15, tel. 548 531 294
Boskovice
EcoFuture s. r. o., Chrudichromská 1B, tel. 777 064 455
Seznam dalších prodejců najdete na našem webu.

www.selvo.cz
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Ve snech vidí
jak mladý kluk
„Občas mi někdo šlápne
na slepeckou hůl. Zakleju
a jdu dál,“ říká nevidomý
Jiří Reichel, jemuž při
nočním běhu dělal
traséra redaktor 5plus2.
JOSEF HORA
ČR | Stojíme na startu nočního běhu pro
podporu nevidomých Světluška. Pražský park Stromovka se ponořil do tmy.
Nevidomí a jejich traséři, tedy ti, kteří
jim při běhu nahrazují oči, startují vpředu, nadšenci, až několik tisíc lidí, tvoří
zbytek. Běžci mají na čele svítilnu a peloton tak tvoří tisíce světýlek, obrovský
had lidí se táhne do nekonečna.
Ve 21 hodin zavíří bubny a start. Každý trasér se soustředí, s nevidomým běžcem ho poutá krátká gumička na ruce.

Dav je naštěstí ohleduplný, a přestože
nás všichni postupně předběhnou, pětikilometrovou trasu zvládneme bez problémů. „Vedete mě dobře, užívám si to,“
pochvaluje si 71letý Jiří Reichel. Horší
prý jsou situace ve městě, například
když při chůzi zničí slepeckou hůl. „Občas mi na ni někdo šlápne a zlomí ji, to
pak kleju a musím se bez hole dostat někam na metro či tramvaj a co nejrychleji
dojet do míst, kde to znám,“ podotýká.
Jiří Reichel oslepl koncem 50. let, tehdy mu bylo dvanáct a žil v obci Hutisko-Solanec na Valašsku. „Četl jsem si o
prázdninách noviny. Najedou mámě povídám, že nějak nevidím. Následoval
kolotoč doktorů, kteří vůbec netušili, co
se děje,“ vzpomíná. Diagnóza zněla
„atrofie očního nervu“. „Příčina je dodnes neznámá a není na to lék ani zákrok,“ dodává muž, který během hovoru vnímá pouze obrysy druhého člověka či světlejší místa tam, kde svítí lampy. Přesto se celý život věnuje sportu a

Jiřího Reichela (vlevo) zpovídá redaktor Josef Hora.
co víc, psaní. 32 let dělal šéfredaktora
časopisu pro zrakově postižené Zora,
který poprvé vyšel rok před rozpadem
Rakouska-Uherska. „Jsem vlastně nevidomý novinář,“ podotýká s úsměvem.
Jiří Reichel se k práci dostal po studiu andragogiky na Filozofické fakultě
UK, předtím ještě počátkem 60. let absolvoval gymnázium. „Při přijímačkách
jsem na chodbě potkal kantorku, matikářka to byla, ta mě coby nevidomého
poslala za ředitelem, ať se na studiu domluvím. Ten mi ale řekl, že slepí nemají na gymnáziu co dělat a já v slzách
opouštěl školu,“ vzpomíná na jedno z
úskalí života. Na chodbě však potkal
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Vydezinfikujte po zimě nohy od plísní
Mykózami nohou trpí velká část naší populace. Nohy se potí, jsou cítit, svědí, pálí. Nehty
zarůstají, jsou ztluštělé, zbarvené, bez lesku
a pěnovitá hmota je zvedá od lůžka. Paty
jsou tvrdé a rozpraskané. S těmito příznaky
se setkáváme docela často a kolikrát si ani
postižený neuvědomuje, že roznáší infekci
a může nakazit nejen své nejbližší!
Dezinfekční mikroorganizmus Pythium oligandrum z říše Stramenopila – Alveolata Rhizaria představuje předěl mezi houbami
a řasami. Pythium oligandrum proniká svými vlákny do buněk parazita (plísně nebo
kvasinky) a čerpá z něho pro svoji výživu
potřebné látky. Na podkladě výživové a prostorové kompetice tak vytlačuje z prostorů
patogenní kožní houby. Podstatou působení mikroorganizmu Pythium oligandrum je
produkce enzymů a parazitování na plísňových mikroorganizmech. Po splnění tohoto

úkolu (vyčerpání parazita) mizí z této lokality
(lidské tělo pro něho není přirozené prostředí a není schopen se v tomto prostředí adaptovat) a uvolňuje prostor pro znovuosídlení
tzv. normální mikroflórou.
Pythium oligandrum je první živý mikroorganizmus schválený jako biocidní látka dle
nařízení EU 2015/1610. Použitá biotechnologie eliminuje plísně přímým parazitismem
a je odborníky považována za nejbezpečnější technologii dostupnou na současném
trhu. Pro nohy a nehty náchylné k výskytu
plísní jsou přípravky z řady Biodeur: Biodeur 3x1g nebo specialista na nehty Chytrá
houba Pythie Biodeur Nail, pro prevenci
je určený přípravek Chytrá houba Pythie
Biodeur Prevent a proti zápachu a potivosti Chytrá houba Pythie Biodeur Prevent
Foot powder. Přípravek Biodeur se vyrábí
i v Bio kvalitě.

Chytrou houbu s dezinfekčním mikroorganizmem Pythium oligandrum, dostanete ve své
lékárně. Na Vaše otázky rádi odpovíme na telefonu: 728 814 202, akutní dotazy na infolince: 608 157 744, e-mail: pythium@pythium.cz, Informace na: www.chytrahouba.cz.
Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

FOTO | DOMINIK HERR

zmíněnou profesorku matematiky. „Ta
mě vzala za ruku, odtáhla mě do třídy a
říká: Tak to ne, přijímačky uděláte se
mnou tady a teď. A tak mě přijali,“ říká.
Později se dostal i ke sportu. „Zúčastnil jsem se prvních zimních paralympijských her v historii, které se konaly
roku 1976 ve Švédsku. Ti sportovci
měli oproti nám skvělé a moderní vybavení,“ popisuje.
Dnes má Jiří Reichel dva syny a tři
vnuky, kteří ho prý rádi vodí po ulici.
Ač ve dne nevidomý, v noci „vidí“, a to
velmi dobře. „Když se mi zdá sen, tak
ty obrazy jsou takové, jak si je pamatuji, když jsem jako kluk viděl,“ uzavírá.
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Překvapivé chutě českých bylinek
S bazalkou nebo tymiánem vaří skoro každý, šmrnc ovšem jídlu mohou dodat i ryze tuzemské plodiny
Červené rizoto s kopřivou a hluchavkou
Potřebujeme: 1 malou
cibuli, 80 g másla, 2 lžíce
olivového oleje, 350 g
kulatozrnné rýže, 300 ml
suššího červeného vína,
500 ml kuřecího nebo
zeleninového vývaru,
4 až 5 hrstí mladých listů
kopřivy a hluchavky, sůl,
pepř, 50 g strouhaného
parmazánu.
Postup: Cibuli oloupeme a pokrájíme na kostičky. V hrnci
rozehřejeme polovinu másla a olivový olej, orestujeme na něm
cibuli, přidáme rýži a společně opečeme. Do hrnce přilijeme víno
a necháme je odpařit, směs pořád
mícháme. Postupně přiléváme vývar,
mícháme a přiléváme vždy, když se
vývar vsákne a odpaří. Mezitím omyté
a natrhané listy kopřivy a hluchavky
krátce spaříme na sítu v horké vodě
a necháme je okapat. Do téměř
hotového rizota vmícháme spařené
listy, dochutíme solí, pepřem,
vmícháme zbylé máslo a parmazán.

5plus2
■ V KUCHYNI
Salát s pěnou z hrášku
a medvědího česneku
Potřebujeme: 4 hrsti směsi salátových
listů – mladý špenát, polníček, řeřicha,
hlávkový salát, rukola; 4 až 5 lžic
olivového oleje, 500 g čerstvého nebo
mraženého hrášku, sůl, pepř, citronovou
šťávu, zelenou nať z jarní cibulky,
6 až 8 lístků medvědího česneku.
Postup: Směs salátových listů natrháme
do mísy a zakapeme trochou oleje.
Odložíme do chladu. Hrášek povaříme
v osolené vodě doměkka asi pět minut,
slijeme a rozšťoucháme. Do mísy
přisypeme sůl, pepř, trochu citronové
šťávy a tyčovým mixérem rozmixujeme.
Z medvědího česneku odstřihneme
stonky a najemno je nasekáme.
Do hráškové hmoty přilijeme 2 lžíce
oleje, přisypeme medvědí česnek
a několika pulsy rozmixujeme. Dochutíme.

Salát z řeřichy se smaženou rybou
Potřebujeme: 2 svazky
řeřichy potoční, 2 lžíce
bílého vinného octa, 1 lžíci
sezamového oleje, sůl,
pepř, 400 g rybích filetů,
olej, 200 ml světlého piva,
100 g hladké mouky,
sodovku.
Postup: Z omyté
a očištěné řeřichy
odstřihneme stonky,
vysušíme ji a odložíme
do chladničky. V misce
prošleháme vinný ocet,
sezamový olej, dochutíme
solí a čerstvě mletým pepřem. Rybu nakrájíme na proužky a dobře je
osušíme, osolíme a opepříme. V pánvi rozehřejeme vyšší vrstvu oleje.
Z piva, hladké mouky, vychlazené sodovky a 2 až 3 kostek ledu
umícháme hladké těstíčko. Proužky ryby postupně namáčíme
do těstíčka a smažíme v rozehřátém oleji. Usmažené kousky ryby
odkládáme na nahřátý talíř s papírovými ubrousky, aby se zbavily
přebytečného oleje. V míse promícháme vychlazenou řeřichu
s připravenou zálivkou a podáváme s osmaženou rybou.
Zdroj receptů: Ilona Smetanová (ONA DNES)
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Poradna - Jak rekonstruovat starou eternitovou střechu
Pro rekonstrukci starých eternitových nebo plechových střech je
nutné použít lehkou střešní krytinu. Ta nepřetíží konstrukci domu
a unesou ji staré krovy. Proto, aby rekonstrukce byla kvalitní a nebyla
cenově přemrštěná, je vhodné ponechat a využít všechny konstrukční prvky střechy, především krovy a bednění, případně střešní okna
a plechování. V textu níže se dozvíte, jak rekonstruovat střechu pomocí lehkých šindelů nové generace IKO Cambridge Xtreme 9,5°. Ty splňují všechny požadavky na lehkou a odolnou střešní krytinu. Na tuto
střešní krytinu poskytuje výrobce 30-ti letou záruku, ceny od 220 Kč/
m2 a několik barevných variant.

Postup rekonstrukce starých eternitových střech:

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

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

HUDEBNÍ IMPULSY

Velký „Olympický“ týden
Pojďte slavit s kapelou
Olympic. V těchto dnech
je příležitostí k přípitku
habaděj. Padesátiny má
třeba ztřeštěný hit
Pták Rosomák.

nátská! s Impulsem jako hosté své dávné domovské kapely a festival ve velkém stylu zahájí.
Další z olympických oslavenců už
se bohužel se skupinou nepředstaví.
Bubeník Jan Antonín Pacák, usměvavá
dobrá duše Olympiku z let 1965 až
1971, by se 26. dubna dožil sedmasedmdesáti let. Jestliže Pavel Chrastina
přinesl do zvuku kapely cosi ztřeštěného, Pacák byl symbolem laskavého pohledu na svět a přátelského úsměvu.
Vypovídají o tom i obě nejznámější písničky, které s Olympikem nazpíval –
Strejček Jonatán a Bon soir mademoiselle Paris. Pacák, který mimo jiné později pomohl Ivanu Mládkovi v začátcích Banjo Bandu, by jistě startovní
koncert na Benátské! nevynechal. Bohužel, oblíbený Jeňýk nás už před jedenácti lety opustil.

JOSEF VLČEK

D

odnes je těžko vysvětlitelné,
proč je v populární písničce kapely Olympic považována
za ptáka skoro metrová šelma z čeledi
lasicovitých, ale zato víme přesně, že
skupina dokončila nahrávku Ptáka Rosomáka přesně před padesáti lety,
23. dubna 1968.
Málokdo si dnes dovede představit,
jaké polemiky v té době Pták Rosomák
vyvolal. Někteří si stěžovali, že nevědí,
o čem píseň je, jiní si naopak libovali,
že český rock zasáhla vlna dadaismu
a tím se mu povedlo odlišit od vznešených textů uhlazeného středního proudu. Slova „Pták se kolem toulá, klíče
v puse žmoulá“ by asi Gott, Matuška
nebo Vondráčková nezazpívali. Ale že
se písnička chytí, o tom nebylo pochyb.

Legendy na jednom pódiu
Olympic ji už nějakou dobu předtím
hrál na obou svých tehdejších domovských scénách, v pražských klubech Sluníčko a Olympik, a vždycky ji publikum přivítalo s nadšením. Nikdo v sále

Hymna kriminálníků

Mnohohlavá příšera se jako neexistující zvíře „pták rosomák“ objevila na
obalu stejnojmenného alba.
FOTO | ARCHIV
neřešil, o čem je, a časem se slovo pták
dokonce ujalo jako slangový termín pro
pojmenování někoho praštěného nebo
ulítlého.
Dva dny po padesátinách Ptáka Rosomáka oslaví osmasedmdesáté narozeniny autor tohoto trochu potrhlého, dětmi
milovaného textu a jeden ze zakladatelů
Olympiku Pavel Chrastina. S Olympi-

kem působil až do roku 1969 a do té
doby se podílel na většině jeho tehdejších pitoreskních textů. Po roce 1980 zůstal v zahraničí, a i když se v devadesátých letech vrátil, zůstal mimo rockovou scénu. Na Olympic však nezanevřel. Letos 26. července spolu s dalším
bývalým členem Olympiku Františkem
Ringo Čechem vystoupí na festivalu Be-

Tím však velký týden olympických výročí nekončí. 24. dubna 1973 nahrál
Olympic píseň Slzy tvý mámy, kterou
mají podle průzkumů posluchači od
Olympiku v rádiu nejraději. Svého času
se jí díky jejímu vyčítavému, srdcervoucímu textu říkávalo „hymna českých kriminálníků“.
A to ještě není všechno! O den později téhož roku vznikl v nahrávacím studiu Supraphonu přesný opak tragických
Slz tvé mámy, sluncem prosluněná píseň Nebe nad hlavou.
Ještě dumáte, co si dnes pustit za písničku? Hity Olympiku si v těchto dnech
o váš zájem vyloženě říkají.

INZERCE

Senioři, zatočte s dluhy, které vás tíží!
Pan Karel žije sám, je mu 71 let a má problém,
který mu nedává spát. Hrozí mu, že kvůli nesplacenému úvěru přijde o byt. Nyní mu svitla naděje,
že zachrání nejen byt, ale že splatí i dluhy. Z potíží
Karlovi pomůže Renta z nemovitosti.

Před 2 lety si pan Karel půjčil peníze na nákup auta. Tehdy to byla výhodná koupě. S autem byl spokojený, žádná
skrytá vada a mohl si užívat cestování a výlety za Prahu.
Časem se Karlovi výrazně změnila finanční situace
a splátky půjčky ho začaly velmi zatěžovat. A tak půjčku
přestal splácet. To se mu však vymstilo. Věřitel začal dluh
po Karlovi vymáhat soudní cestou, a tak se dluh časem
i s úroky vyšplhal téměř na dvojnásobek ceny vozidla.
Karlovi hrozil nucený prodej bytu.
Bezvýchodná situace však nakonec má řešení. Jmenuje
se Renta z nemovitosti. Karlův právník o ní slyšel od kolegy a hned tušil, že by to mohlo být řešení Karlovy situace. Karel neváhal, rychle se sešel se zástupci společnosti
FINEMO.CZ, která Rentu z nemovitosti v ČR jako jediná
nabízí, aby zjistil co a jak.

prodává, zůstává nadále v jeho osobním vlastnictví. A za
druhé – peníze, které si takto půjčí, nemusí za svého
života splácet.
Karel tak své obrovské finanční problémy brzy vyřeší.
Výplatou Renty z nemovitosti urovná nejen své dluhy, ale
získá ještě peníze k důchodu navíc.

Zjistil, že problém, který řeší i on sám, tedy neschopnost splácet dluhy, je jedním z častých důvodů, proč si
senioři Rentu z nemovitosti pořizují. Princip je takový,
že člověk nad 60 let, který vlastní nějakou nemovitost,
využije hodnotu nemovitosti formou zpětné hypotéky
k získání peněz na cokoli. A Karel tímto způsobem získá
peníze na splacení dluhů.
Zásadní výhody oproti jiným podobným nabídkám
na zbavení dluhů jsou dvě. Jednak člověk dům či byt ne-

výHody ReNty Z Nemovitosti:
• získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)
• za Vašeho života nemusíte nic splácet a nikdy se
nesplácí více než cena nemovitosti
• zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník
svého bytu či domu
• můžete žít důstojněji a život si více užívat
CHCete vědět víC?
• Další informace o Rentě z nemovitosti najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz
Můžete zde požádat o orientační kalkulaci a seznámit
se s příběhy klientů.
• Můžete také zavolat na tel.: 233 321 850

Česká republika
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Sebastian pro Impuls: Chystám novou desku
ČR | Po třech letech intenzivní hudební
kariéry se zpěvák Sebastian konečně dostal do fáze, kdy veškerá autorská práce
neleží jen na něm a producentovi, ale kdy
celá jeho kapela funguje skutečně jako jeden sehraný celek. Na nově připravované
desce se tak podílejí všichni muzikanti.
„Děláme na tom teď všichni společně
a jsem za to strašně rád. Doufám, že tím
bude navždy vyřešena otázka, zda za názvem Sebastian stojí jednotlivec, nebo
kapela,“ vysvětlil muzikant. Nová des-

ka by měla spatřit světlo světa příští rok
v březnu. Kapela bude také jednou
z hvězd letošního festivalu Benátská!.
„Tenhle festival je pro mě vlastně asi
nejdůležitější, protože jsem Liberečák,
takže dorazí celá rodina i kamarádi
a doma hraju strašně rád,“ nešetřil Sebastian nadšením ve vysílání Rádia Impuls, jehož byl hostem. Mezi další účinkující na Benátské! patří například kapela Jelen, Xindl X, Miro Žbirka nebo Divokej Bill. Hlavní taháky festivalu jsou

písničkář Jaromír
Nohavica a ikona
osmdesátých let
Bonnie Tyler.
Sebastianova
hudební kariéra
zatím není až tak
dlouhá, a tak si
dobře vzpomíná na moment prvního velkého úspěchu, když v českém éteru poprvé zazněla jeho píseň. „Zrovna jsem
byl v cihelně, kde jsem celý špinavý dě-

lal těžkou práci rukama, když mi zavolal
pán, co je dnes můj manažer, a řekl mi,
že asi budu hvězda, protože zrovna rádia
hrají mou písničku. Tenkrát jsem se
z toho rozbrečel,“ vzpomínal mladý umělec, který původně vystudoval střední
průmyslovou školu textilní. V oděvním
průmyslu ale svou budoucnost nikdy neviděl. „Kdyby to s hudbou nevyšlo, zvažoval jsem, že bych odjel někam, kde je
hezky, a byl bych animátor v nějakém hotelu,“ uzavřel.
(vrm)

INZERCE

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Milostný duet
si Eva Pilarová
zazpívala
i s farářem

Duet Tam za vodou v rákosí natočila
Eva Pilarová s Waldemarem Matuškou v roce 1962 po nástupu do divadla Rokoko. Písničkou těší publikum
dál i po odchodu hvězdného „Waldy“. Během turné po kostelích si „rákosí“ Eva Pilarová zazpívala s farářem Mariánem Pospěchou z Dolní
Lutyně. „Na konci koncertu jsem
pana faráře vyzvala, aby si se mnou
zazpíval a capella,“ zavzpomínala
s úsměvem Eva Pilarová na rádiu
Český Impuls AM 981. Překvapený
kněz neodmítl a vystřihl Tam za vodou v rákosí na výbornou. „Já se
tady dřu, povídám a zpívám skoro
dvě hodiny. Pan farář dá pár taktů
a má standing ovation,“ smála se oblíbená zpěvačka.
Tam za vodou v rákosí je ukrytý
prám,
tam za vodou v rákosí ti najevo dám,
jak tuze mi záleží, zda zatoužíš mít
ten prám, co mi náleží, a na něm se
skrýt...
(Hudba: K. Mareš, text: J. Štaidl)
Příští Hudební kalendář bude věnovaný
písničce Malý vůz Judity Čeřovské, ve
středu v 11:30 na rádiu Český Impuls.
Druhý program Ráááádia Impuls vysílá
na středních vlnách, AM 981 kHz, nebo
na www.ceskyimpuls.cz.
(ak)

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
TEĎ VYPLATÍ SE U VARI

JEDNOTKY POHONNÉ
PJXP200
PJXP200A

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

PJGCV160

spojka 80 mm

spojka 120 mm

spojka 80 mm

Obj. číslo: 4427

Obj. číslo: 4465

Obj. číslo: 4369

Cena s DPH:

Cena s DPH:

Cena s DPH:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

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

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

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Blansko, Roman Boček, Dolní Lhota 137, T 516 418 555 • Brno, GARDEN STUDIO, U zoologické zahrady 2/212, T 546 222 990 • Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER,
Mírová 15, T 548 531 294 • Brtnice, Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388 • Golčův Jeníkov, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, Havlíčkovo
nám. 133, T 601 382 804 • Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 • Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 •
Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 • Tábor, HUTAB s.r.o., Chýnovská 2989, T 381 212 153 • Znojmo, Ivan Krejčí, Pražská 88, T 515 221 833 • 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.

až

tvproducts.cz

100%až

90 dní

CENA

100%

90 dní

GARANCE
VRÁCENÍ

GARANCE

KVALITYGARANCE
VRÁCENÍ

GARANCE

DOPRAVA

ZDARMA

nad 3 000 Kč

KVALITY

AKCE NA BAZÉNY
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
KONČÍ JIŽ 30. 4.

OBJEDNEJTE IHN

Vířivé bazény

14 999,- od 10

ED!

Bazény Steel Pro

999,-

od 1 699,-

999,-

Solární ohřev

2 299,-

3 799,-

Bazény Fast Set
3 699,-

Pískové ﬁltrace

od 699,-

2 699,-

od 1

Bazénová chemie

699,-

od 129,-

159,-

Kompletní nabídku zboží a ostatní informace najdete na www.tvproducts.cz

od

➊

2,5“ TFT LCD displej, otočný o 270°.
HD-DVR formáty, slot pro paměťové karty SD/MMC
až do 32 GB, mini USB 2.0. Detekce pohybu
pohybu. Noční
vidění.

Balení obsahuje:
držák na okno, kabel USB - mini USB,
nabíječku do auta

699,-

Li-Ion baterie
bate 7,2V / 1500mAh
Délka lišty na keře: 150 mm
Délka lišty na trávu: 90 mm

999,-

KAMERA DO AUTA

1 199,-

Pohodlné posezení na zahradě
či terase. Skládací zahradní
křeslo s područkami. Polohovatelné (3 polohy).
Odolné dešti a slunci.
Rozměr:
56 x 100 x 70 cm (sed 40 cm)
složené 56 x 55 x 6 cm
Barvy:

499,-

KOMUNIKUJE
ČESKY

Pro úpr
úpravu okrajů trávníků
a zastřihávání okrasných
dřevin. Bezpečnostní spínač.
2 lišty.

RELAX

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

AKU NŮŽKY 2v1
2

ZAHRADNÍ KŘESLO

ZAHRADNÍ HADICE FLEXI X

699,-

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

SÍTĚ PROTI HMYZU

SOLÁRNÍ
ODPUZOVAČE KRTKŮ

Na suchý zip. Udržují v místnosti
čerstvý vzduch a nepustí dovnitř hmyz.

Pro bezpečné vypuzení krtků, hrabošů,
hryzců a jiných neoblíbených hlodavců.
➊ PRAKTIK
1 ks za 249 Kč/ks
2 ks za 199 Kč/ks
4 ks za 149 Kč/ks
➋ S LED OSVĚTLENÍM 2v1
1 ks za 299 Kč/ks
2 ks za 249 Kč/ks
4 ks za 199 Kč/ks

od

➌ ELEGANT
1 ks za 258 Kč/ks
2 ks za 179 Kč/ks
4 ks za 129 Kč/ks

➋

149,-

/ks

·

tel.: 380 405 381

Variabilní síť dveřní
210 × 100 cm
za 149 Kč

Okenní síť
150 × 130 cm
za 149 Kč

299,-

129,-

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP

799,-

·

www.tvproducts.cz

magnetické
zavírání

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP

·

100%

tel.: 380 405 381
N

Úspora času, energie i vody bez ústředního
ohřevu.

·

www.tvproducts.cz

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE
Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice.

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

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

➍ WALL DIGITERM FLEXI za 1 599 Kč
➎ INOX DIGITAL za 1 999 Kč

CENA

IT

ROTAČNÍ ELEKTRICKÝ
KARTÁČ Spin Master

BATERIE S ELEKTRICKÝM
OHŘEVEM VODY
➊ THERMO QUICK za 1 299 Kč
➋ WALL
WALL TTERMO
ERMO QQUICK
UICK za 1 299 Kč
Kč
➌ DIGITERM za 1 599 Kč

.

až

90 dní

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

➊

➌

➋
1 699,699 od

999,-

1 299,-

699,-

699,-

HRNEC NA POMALÉ VAŘENÍ

DÁMSKÝ PARALYZÉR
ANGELA

Zdravé vaření. Na přípravu jídel z„jednoho
hrnce“. Úspora času při vaření. Vyjímatelná
kameninová nádoba
nádoba.

Vzhled flakonu na parfém! S vestavěnou LED svítilnou.
Praktická ochrana před útočníky. Vejde se do každé
kabelky.

499,-

ČISTIČ OKEN 3v1
teleskopický
1. Nastříkat
2. Rozetřít
3. Odsát
Odsá

RRozměr: 32 × 22,5 × 25 cm
Objem: 3,5 ℓ
Příkon: 200 W

Rozměry: Ø 23 mm, délka 112 mm Doba nabíjení: 2-4 hodiny
Výkon max: 500 kV
Váha: 65 g
Barvy:

od

Šířka záběru: 28 cm
Příslušenství:
kartáč, sací/
rozstřikovací hubice,
nabíječka, gumová
stěrka
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZDARMA

PARALYZÉR

SVÍTILNA

999,-

399,-

299,-

799,-

POZOR! Prodej pouze osobám starším 18 let!

OSOBNÍ ZESILOVAČE ZVUKU

Zlepšete svůj sluch. Uslyšíte
šepot na 30 m. Regulace
hlasitosti.
➊

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK

MULTIFUNKČNÍ MADLO

Pro seniory, osoby po operaci atd, kteří mají problémy
vstávat z křesla či židle (vhodné i na invalidní vozík).

Zařiďte si bezbariérovou koupelnu
nebo toaletu bez děr a vrtání.

ORTHEO

➋

➊ Klasik za 499 Kč
➋ Vocal Plus
za 799 Kč
➌ Mini za 499 KKč
➍ Dobíjecí POWER
POW
za 699 Kč
➎ Digital za 899
89 Kč

1 299,-

Rozměr: 45 x 45 x 10 cm
Materiál: PUR pěna

s indikátorem
1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč
Barva: bílá, chrom

SLEVA -100 Kč
PŘI KOUPI 2 KUSŮ

➎

➌
➍

od

399,-

/ks

399,-

SLEVA -200 Kč

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

AB MULTI SHAPER

POLARIZAČNÍ BRÝLE

Na ochranu očí před slunečním
zářením, do mlhy, deště, za sněžení, pro jízdu
za šera. Zlepší kvalitu vidění.
➊ Dětské-Kids za 99 Kč
➋ Travel za 299 Kč
➌ Scout za 349 Kč
➍ La femme za 349 Kč
➎ Spectre za 399 Kč

➍

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

Bez námahy zpevní, vytvaruje a
posílí svaly během několika minut.
Bezdrátový.
10 úrovní intenzity
impulzů.
6 programů

Barvy:

199,-

399,-

od

TRAMPOLÍNY

/ks

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

DORUČÍME ZDARMA
PŘI NÁKUPU
NAD 3000 Kč

➋

249,-

od

99,- 799,-

od

2 499,-

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

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

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

Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

INZERCE

umbrella jako jeden z nejvýznamnějších partnerů Flixbusu
v celoevropském měřítku zaměstnává v České republice více
jak 350 lidí a připravuje se na další významnou expanzi
Pavel steiner je jméno spojované
především s fotbalem, ale zároveň
se společnostmi Flixbus a umbrella. bývalý ligový brankář, fotbalový světoběžník, je od roku 2014 výraznou postavou Flixbusu v České
republice a již 14 let úspěšně vede
společnost umbrella.
jak jste se vůbec dostal od fotbalu
k dopravě a k autobusům?
Je to dlouhý příběh. Civilním povoláním jsem strojvedoucí, od roku
1989 profesionální fotbalový brankář.
V roce 2003 jsem byl nucen ze zdravotních důvodů ukončit svoji fotbalovou kariéru a začal jsem pracovat
jako manažer pro leteckou společnost
Bohemia Air, která zajištovala privátní lety. Společnost byla ale nedlouho
po mém nástupu prodána a tak jsem
začal hledat nové uplatnění. Bavilo
mně pracovat s top zákazníky, znal
jsem poptávku trhu a tak jsem v roce
2004 založil společnost Umbrella Limousine Car Services. Povedlo se
nám prosadit se na trhu poměrně
rychle. Zajišťovali jsme servis jak pro
letecké společnosti, tak i pro velmi
prestižní Business klientelu. Získali jsme i několik cen od samotných
firem jako Nejlepší dopravce roku
v celé Evropě. Provozovali jsme více
jak 80 limuzín i minivanů a soustředili
jsme se především na B2B klientelu
typu ExxonMobil, DHL, PPF, nebo IBM.
Na další poptávku služeb od našich
klientů, po skupinových akcích, jsme
reagovali nákupem prvních autobusů.
A tak se zrodila společnost Umbrella
Coach&Buses.
limousine Car services jste provozoval 10 let, pak jste ale osobní limuzínovou dopravu prodal a věnujete se jenom autobusové dopravě.
Proč?
Časově i personálně nešlo již delší
dobu vše zvládat. Rozsah služeb, které Umbrella poskytovala byl opravdu
obrovský a navíc jsem byl profesně
i finančně nucen založit pobočku Umbrelly v Německu, takže jsem se rozhodl pro to, co mě dávalo větší profesní i ekonomický smysl. Oslovil jsem
kamaráda Zdeňka Kožíška s nabídkou
majetkově a investorsky do Umbrelly
Coach & Buses vstoupit a společně
jsme pak velmi usilovně pracovali
na dalším rozvoji společnosti. Bylo
opravdu nutné investovat nemalé
prostředky do nákupu vozového parku, personálního zajištění i budování
firemního zázemí. Na další rozšíření
jsme mohli použít i finanční prostředky z prodeje limuzínové společnosti.
kolik autobusů umbrella Coach &
buses provozuje?

jako i velké množství kontaktů z dob
mého fotbalového života.
z jakého důvodu právě s Flixbusem?
Velkou úlohu sehrála intuice a ochota
jít do určitých rizik. Ze strany FlixBusu
to bylo vůči nám férové jednání s jasným provozním i finančním modelem
a i když jejich nabídka nebyla pro
Umbrellu v té době ta finančně nejvýhodnější jakou Umbrella obdržela,
tak ve mně bylo osobní přesvědčení,
že FlixBus je ta správná volba a že lidé
se kterými jsem jednal, jsou ti správní
a já s nimi můžu a chci spolupracovat.
V té době samozřejmě nikdo netušil
do jakých rozměrů FlixBus ,,vyroste,,
a že Umbrella poroste společně s ním.

Aktuálně máme v našem vozovém
parku v Praze, v Berlíně a v Hamburku
114 autobusů, se kterými každý měsíc najezdíme bez mála 2 miliony kilometrů a přepravíme téměř 180 tisíc
osob měsíčně. Od konce dubna tohoto roku ale tato čísla ještě významně
narostou, protože po roce 2017 kdy
jsme ve spolupráci s FlixBusem spustili provoz vnitrostátních českých linek,
tak v letošním roce velmi usilovně
pracujeme na zajištění provozu FlixBusu v celé Skandinávii. Krom toho
ještě více posilujeme spojení mezi
Českou republikou a západní i východní Evropou.
I když umbrella poskytuje i Incomingovou přepravu a servis, tak
vámi uvedená impozantní čísla
dosahujete hlavně díky spolupráci
s německým Flixbusem. jak se vám
podařilo získat takovouto dlouhodobou spolupráci s tak silným partnerem jakým je Flixbus?
V roce 2012 skončil v Německu monopol na dálkovou autobusovou
linkovou dopravu a na uvolněný trh
tak přišlo více soukromých společností. Byl jsem přesvědčený, že je to
pro Umbrellu obrovská příležitost
o kterou jsem se rozhodl bojovat.
Věnoval jsem tomu opravdu velké
úsilí, obětoval spoustu času, najezdil
desetitisíce kilometrů. Nabízel jsem
spolupráci, účastnil jsem se výběrových řízení a ze tří opravdu seriózních nabídek jsem nakonec podepsal
spolupráci s FlixBusem. Samozřejmě
že velkou úlohu sehrála moje znalost
německého jazyka i německé mentality a především pak schopnost
správně se pohybovat v německém
obchodním prostředí, stejně tak

Dnes je Flixbus největší dopravce
Evropy a umbrella je jedním z jeho
největších partnerů. jaké chystáte
plány do budoucna?
FlixBus je absolutním lídrem evropské autobusové linkové dopravy,
provozuje více jak 2700 autobusů
a Umbrella je v hierarchii více jak tří
set dopravců FlixBusu opravdu hodně

vysoko. Dá se říci, že neustále rosteme
a vytváříme síť mobility jak v České
republice, tak i po celé Evropě. Přidáváme další autobusová spojení,
pořizujeme nové autobusy SETRA,
stále budujeme a rozšiřujeme firemní
zázemí, hledáme nové administrativní
spolupracovníky a samozřejmě že neustále přijímáme nové řidiče pro mezinárodní i vnitrostátní linky.
Co řidičům a zaměstnancům obecně dokážete nabídnout?
Především silné zázemí nadnárodní společnosti, jistotu celoročního
a stabilního zaměstnání, osobitý a férový přístup, nejkvalitnější autobusy
na trhu, velmi nadstandardní platové
podmínky a k tomu náležející benefity
a bonusy. FlixBus i Umbrella na druhou stranu vyžadují od každého zaměstnance opravdu profesionální
přístup a pracovní nasazení. Na to se
musí každý zájemce o zaměstnání připravit a v případě že dojde ke shodě,
tak může každý úspěšný žadatel očekávat opravdu prestižní, velmi zajímavé a vysoce oceněné zaměstnání.
www.flixbus.cz

Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou
linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE

Pro mEzInároDní lInkovou PŘEPravu osob
PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování
nabízímE:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA
» vše na autobusech SETRA!
alespoň částečná/základní hovorová znalost
německého nebo anglického jazyka podmínkou.

GaranTujEmE mInImálnĚ
450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně

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

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 21. dubna 2018
Nova

Prima

Joj Family

6.05 Oggy a Škodíci VI (36, 37) 6.25 Jake
a piráti ze Země Nezemě IV (19) 6.50 Milesova
vesmírná dobrodružství (8) 7.15 Kačeří příběhy (14, 15) 8.00 Lví hlídka (28) 8.25 Krok za
krokem VI (14, 15) 9.05 SuperStar 11.40 Koření
12.35 Volejte Novu 13.15 Rady ptáka
Loskutáka 14.05 Tipy ptáka Loskutáka 14.20
Víkend 15.20 Koření života. Komedie
(USA/Austr., 2007) 17.20 Sestra v akci 2.
Komedie (USA, 1993) 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

6.30 Powerpuff Girls 6.45 Transformers:
Roboti v utajení (2) 7.15 M.A.S.H (159)
7.45 M.A.S.H (160) 8.15 Autosalon 9.35
Bikesalon 10.00 Prima Partička 11.00 Máme
rádi Česko 12.45 Policajti z centra (5) 13.55
Vraždy v Midsomeru X 16.00 Zná ji jako svý
boty. Romantická komedie (USA, 2005). Hrají:
C. Diazová, T. Colletteová, M. Feuerstein,
C. Azzaraová a další. Režie C. Hanson 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.30 Noviny 6.10 Krimi 6.35 Soudní

DOBRODRUŽNÝ

KRIMISERIÁL

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
7.55 Život herečky a zpěvačky Ljuby
Hermanové podle Jana Špáty 8.10 Gejzír 8.45
Otec Brown VI (5/10) 9.30 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Vltavská
víla 13.55 Madla zpívá Evropě 15.40 Rozdělení
konta Adventních koncertů 2017 16.00 Já to
tedy beru, šéfe...! 17.30 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

MUŽ NA PRAVÉM MÍSTĚ
Věnovat se rodině, nebo jít za svým
profesním snem?

SOBOTA 21. 4. | 20:15

20.20 Piráti z Karibiku: Na konci světa
Dobrodružný film (USA, 2007).
Hrají J. Depp, O. Bloom,
K. Knightleyová, G. Rush a další.
Režie G. Verbinski
23.30 Hellboy
Akční film (USA, 2004).
Režie G. del Toro
1.40 Sestra v akci 2
Komedie (USA, 1993)
3.40 Firewall
Krimifilm (Austr./USA, 2006)
5.20 Novashopping

20.15 V. I. P. vraždy II (4)
Poslední kapka šílenství.
Detektivní seriál (ČR, 2017)
21.35 Krvavá minulost
Akční film (USA, 2009). Hrají
S. Seagal, M. Dopud, R. Wisden
a další. Režie J. King
23.45 Pád do tmy 2
Horor (VB, 2009)
1.30 Vraždy v Midsomeru X
Smrt a prach
3.00 Kazatelovy hříchy
Thriller (USA, 2013)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.00 Letopisy rodu Shannara (8) 7.55 Top Gear XIX
9.15 Re-play 9.50 COOL e-sport 10.25 Pevnost
Boyard (2) 12.50 Futurama VI (6) 13.20
Simpsonovi XVII (21, 22) 14.10 COOLfeed 14.20
Simpsonovi XVIII (1, 2) 15.20 Futurama VI (7) 15.50
Zrození planety opic 17.55 Simpsonovi XVIII (3)
18.30 Simpsonovi XVIII (4) 18.55 Simpsonovi XVIII
(5) 19.30 Simpsonovi XVIII (6) 20.00 Star Trek: Do
temnoty 22.45 Rocky V 0.55 Grimm VI (13)

5.15 Bitva o Midway 7.20 Válečný vůz 9.05
Odložené případy III (16, 17) 10.45 Sherlock
Holmes: Jak prosté (17, 18) 12.50 Král Ralph, komedie (USA, 1991) 14.35 Strašpytlík, animovaný film
(USA, 2005) 15.55 Srdce a duše, komedie (USA,
1993) 17.50 Jak se krotí krokodýli, komedie (ČR,
2006) 20.00 Vítězství je naše, drama (USA, 2015)
22.00 Královna Alžběta, drama (VB, 1998) 0.20
Případ Pelikán, thriller (USA, 1993)

6.40 Transformers: Roboti v utajení (1) 7.10 Nexo
Knights (5) 7.35 Powerpuff Girls 7.50 Zprávy FTV
Prima 9.10 Vítejte doma! VIII (23, 24) 10.55 Divná
sešlost 13.20 Nicholas Nickleby 16.10 Plyšový
medvídek, thriller (Fr./It., 1994) 18.05 Dobrodružství v divočině 2: Ztraceni v Africe, dobrodružný film (Kan./JAR, 2016) 20.00 Noc v muzeu 2,
komedie (USA, 2009) 22.15 Poltergeist 2, horor
(USA, 1986) 0.05 Rocky V, akční film (USA, 1990)

SÉRUM PRAVDY

NEDĚLE 5.30 Noviny 6.10 Krimi 6.35 Soudní
síň 7.25 Léto na Syltu 9.15 Interaktivní teleshopping
10.20 Česko Slovensko má talent 3 12.40
Inženýrská odysea (4/13) 13.50 Freonový duch
15.55 Nová zahrada 16.55 Na chalupě 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém
nebi 22.35 Léto na Syltu, romantická komedie
(N, 2010) 0.40 Nová zahrada
PONDĚLÍ 7.55 Ochránci 8.55 Ochránci 9.55
Medicopter 117 (21/82) 10.55 Panelák 11.45 Nákupní
maniačky 12.50 Zoo (36) 13.55 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 18.05 Interaktivní teleshopping
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Stříbrná pila
(1, 2/6) 22.30 Sexy párty 3, komedie (USA, 2009)
0.40 Medicopter 117 (21/82)

Gerard Butler jako

20.00 Zázraky přírody
21.10 Muž z Acapulca
Komedie (Fr./It., 1973)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Columbo
0.20 Bolkoviny
1.10 Banánové rybičky
1.40 Brno Open 2008
2.25 Žiješ jenom 2x
2.50 Sama doma
4.25 Chalupa je hra
4.45 Zahrada je hra

síň 7.40 Poldové v akci 8.40 Soudní síň – cz 9.35
Interaktivní teleshopping 10.35 Nečekané štěstí,
romantická komedie (N, 2010) 12.35 Okres na
severu (1/13) 13.45 Vlci (31, 32) 15.45 Soudní síň
16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Inženýrská odysea (4/13) 21.30 Česko
Slovensko má talent 3 23.55 V sedmém nebi

ÚTERÝ 8.10 Policisté v akci 9.10 Soudní síň – cz
10.05 Medicopter 117 (22/82) 11.05 Panelák 11.55
Nákupní maniačky 12.55 Zoo (37) 14.00 Soudní síň
17.05 Policisté v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Bratranci
v akci 22.30 Vlci (33), dramatický seriál (SR, 2017)
23.35 Klaun (16) 0.35 Medicopter 117 (22/82)
STŘEDA 8.05 Policisté v akci 9.05 Soudní síň –

cz 10.00 Medicopter 117 11.05 Panelák 11.50
Nákupní maniačky 12.55 Zoo (38) 14.00 Soudní síň
17.00 Policisté v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Česko
Slovensko má talent 3 22.30 Dr. Dokonalý (6/16)
23.25 Klaun (17) 0.30 Medicopter 117 (23/82)

ČTVRTEK 8.10 Policisté v akci 9.10 Soudní síň –
cz 10.00 Medicopter 117 11.00 Panelák 11.45
Nákupní maniačky 12.50 Zoo (39) 13.55 Soudní síň
17.00 Policisté v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Čtyřnohá
romance 22.20 Vlci (34) 23.20 Klaun (18) 0.25
Medicopter 117 (24/82)
PÁTEK 8.05 Policisté v akc 9.10 Soudní síň – cz
10.05 Medicopter 117 (25/82) 11.05 Panelák 11.50
Nákupní maniačky 12.55 Zoo 14.05 Soudní síň
17.00 Policisté v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Okres na
severu (2/13), seriál (ČR, 1981) 21.35 Láska na celý
život 23.05 Ochránci 0.00 Klaun (19)
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neděle 22. dubna 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.00
15.35
16.30
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.45
22.19
22.20
0.00
1.30
2.10

Zajímavosti z regionů 6.30 Madla
zpívá Evropě 8.15 Úsměvy Lubomíra
Lipského 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Cirkus
Humberto (3/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Kryštof a Kristina
Jak se peče štěstí
Jehlice Sluneční paní
Zdivočelá země (12/45)
Zdivočelá země (13/45)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Metanol (1/2)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Strach
Inspektor Banks
Bolkoviny
Na forbíně TM

NOVA
6.15
6.30
7.00
7.45
8.10
9.15
10.05
11.05
12.05
13.30
15.55
17.35
19.30
20.20
22.50
23.25
1.40
3.25

Oggy a Škodíci VI (38, 39)
Milesova
vesmírná dobrodružství (9)
Kačeří příběhy (16, 17)
Spongebob v kalhotách IX (1)
Malá mořská víla
Pohádka (N, 2013)
Princezna ze mlejna (2)
Robinsonův ostrov II (21)
Robinsonův ostrov II (22)
Bláznivá střela 33 1/3:
Poslední trapas
Komedie (USA, 1994)
Lepší pozdě nežli později
Romantická komedie (USA, 2003)
Kopretiny pro zámeckou paní
Komedie (ČR, 1981)
Copak je to za vojáka...
Komedie (ČR, 1987)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Training Day
Krimifilm (USA, 2001)
Kopretiny pro zámeckou paní
Komedie (ČR, 1981)
Volejte Novu

6.30
6.45
7.15
7.50
8.20
9.35
10.00
11.00
11.45
12.40
13.15
13.40
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
22.45

1.10
1.35
2.25

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
Transformers: Roboti v utajení (3)
Ninjago
M.A.S.H (161)
Přírodní vesmír II (5)
Prima ZOOM Svět
Vraždy na přelomu století (3)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Vraždy v Midsomeru X
Jak básníkům chutná život
Filmová komedie (ČR, 1987)
Rozpal to ve Španělsku, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Očima Josefa Klímy
Ronin
Akční thriller (USA, 1998). Hrají
R. De Niro, S. Skarsgard, J. Reno
a další. Režie J. Frankenheimer
Bikesalon
Přírodní vesmír II (5)
Vraždy v Midsomeru X

5.25 Nová cestománie 5.50 Inspektor Gadget 7.10
Srdce a duše 8.55 Strašpytlík 10.15 Vítězství je naše
12.35 Koření života 14.30 Tělo jako důkaz II (4-6)
17.00 Piráti z Karibiku: Na konci světa 20.00
Batman začíná, akční film (USA, 2005) 22.30 Živý
terč, akční film (USA, 1993) 0.20 Terminator
Salvation, akční film (USA, 2009)

Prima cool
6.45 Letopisy rodu Shannara (9) 7.40 Top Gear XX
8.45 Těžká dřina 9.20 Bikesalon 9.55 Pevnost
Boyard (3) 12.20 Futurama VI (7) 12.50
Simpsonovi XVIII (3, 4) 13.40 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XVIII (5, 6) 14.50 Futurama VI (8) 15.15
Star Trek: Do temnoty 17.55 Simpsonovi XVIII (7-10)
20.00 Zakázané království 22.20 Exorcista II (5)
23.15 Vikingové II (7) 0.20 Agresivní virus III (1)

Prima Max
6.50 Transformers: Roboti v utajení (2) 7.20 Nexo
Knights (6) 7.45 Powerpuff Girls 8.05 Zprávy FTV
Prima 9.20 Vítejte doma! VIII (24) 10.10 Vítejte
doma! IX (1) 11.15 Zná ji jako svý boty 14.05
Dobrodružství v divočině 2: Ztraceni v Africe 16.05
Noc v muzeu 2 18.15 Nevím nic, ale řeknu všechno
20.00 Ace Ventura: Zvířecí detektiv 21.50 Krvavá
minulost 23.55 Ronin, akční thriller (USA, 1998)

pondělí 23. dubna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VI (5/10)
9.55 168 hodin 10.30 Po stopách
hvězd 11.00 Pošta pro tebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Klíče
14.15 Strach
15.55 To je vražda, napsala II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (15/22)
21.05 Úspěšný lov
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Stav ohrožení
22.45 Na stopě
23.10 Jack Rozparovač (1/2)
0.50 AZ-kvíz
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 GEN – Galerie elity národa

5.55
8.50
9.10
10.05
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.15
0.05
0.50
1.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3450)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (190)
Odložené případy III (18)
Odložené případy III (19)
Námořní vyšetřovací služba VII (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3451)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (40)
Na uhel. Krimiseriál (ČR, 2018)
Robinsonův ostrov II (23)
Smrtonosná zbraň (16)
Beze stopy II (11)
Odložené případy III (18)
Odložené případy III (19)
Námořní vyšetřovací služba VII (21)

6.40
6.55
7.40
8.35
9.05
9.40
10.35
12.25
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
23.55
0.50
1.35

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
My Little Pony (19)
M.A.S.H (161)
M.A.S.H (162)
M.A.S.H (163)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Zbloudilá srdce
Romantický film (N, 1996)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (11)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (5)
Komisař Rex VI (3)
Komisař Rex VI (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (92)
Velký den. Seriál (ČR, 2018)
Štiky
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VI (3)
Komisař Rex VI (4)

5.30 Král Ralph 7.05 Liga spravedlivých: Záchrana
světa 8.25 Vítězství je naše 10.20 Lepší pozdě nežli
později 12.40 Teleshopping 13.05 Batman začíná
15.35 Teleshopping 15.55 Hellboy 18.05 Sestra
v akci 2 20.00 Říjnové nebe, drama (USA, 1999)
21.55 Klíč, thriller (USA/N, 2005) 23.50 Training
Day, krimifilm (USA, 2001)

Prima cool
12.40 Simpsonovi XVIII 13.30 COOLfeed 13.40
Simpsonovi XVIII 14.35 COOL e-sport 15.10 Re-play
15.45 Futurama VI 16.05 Americký chopper VI
17.05 Top Gear XX 18.15 Simpsonovi XVIII 20.05
COOLfeed 20.15 Simpsonovi XXIX 20.50 Cool
Wave 21.20 Teorie velkého třesku XI 21.50 Teorie
velkého třesku 22.45 Prima Partička 23.40
COOLfeed 23.50 Americký chopper VI (4)

Prima Max
9.10 Transformers: Roboti v utajení (3) 9.35 Nexo
Knights (7) 10.05 Powerpuff Girls 10.25 Zprávy
FTV Prima 11.40 Vítejte doma! IX (1, 2) 13.25
Hvězdná brána VII (19) 14.25 Nevím nic, ale řeknu
všechno 16.10 Ace Ventura: Zvířecí detektiv 18.05
Jak zkrotit důchodce 20.00 Čtyři svatby a jeden
pohřeb, romantická komedie (VB, 1993) 22.25
Breakheartský průsmyk 0.30 Zakázané království

úterý 24. dubna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 Klíče 10.00 Rovnice o jedné
krásné neznámé 10.55 Čtyři v tom 4
(3/6) 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kufr
14.15 Díra ve zdi
15.10 Doktor Martin IV
15.55 To je vražda, napsala II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Štěstí
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Jack Rozparovač (2/2)
0.15 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky
1.10 Kalendárium

5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.25
0.15
1.05
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3451)
Specialisté (40)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (191)
Odložené případy III (20)
Odložené případy III (21)
Námořní vyšetřovací služba VII (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3452)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (811)
Víkend
Smrtonosná zbraň (17)
Beze stopy II (12)
Odložené případy III (20)
Odložené případy III (21)
Námořní vyšetřovací služba VII (23)
Krok za krokem VI (17)

6.25
6.40
7.25
8.10
8.50
9.20
10.15
12.10
12.15
12.50
13.45
14.35
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.45
0.40
1.30

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
My Little Pony (20)
M.A.S.H (163)
M.A.S.H (164)
M.A.S.H (165)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Růže z Kerrymoru
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Šéf na grilu
Jake a Tlusťoch (12)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (6)
Komisař Rex VI (5)
Komisař Rex VI (6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (97)
Policajti z centra (6)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VI (5)
Komisař Rex VI (6)

5.35 Srdce a duše 7.10 Malá mořská víla 8.10
Odložené případy III (18, 19) 9.55 Batman začíná
12.45 Říjnové nebe 15.00 Koření života 16.55
Bláznivá střela 33 1/3: Poslední trapas 18.15 Copak
je to za vojáka... 20.00 Ultraviolet, akční sci-fi film
(USA, 2006) 21.40 Miluj bližního svého, thriller
(USA, 1999) 23.50 Klíč, thriller (USA/N, 2005)

Prima cool
12.20 Futurama VI 12.45 Simpsonovi XVIII 13.35
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XVIII 14.45 Teorie velkého třesku 15.40 Futurama VI 16.05 Americký
chopper VI 17.00 Top Gear XX 18.15 Simpsonovi
XVIII 20.05 COOLfeed 20.15 To nejlepší z Top
Gearu 21.20 Teorie velkého třesku 22.20 Single
Lady 22.50 Partička 23.35 COOLfeed 23.45
Americký chopper VI (5) 0.45 Partička

Prima Max
6.20 My Little Pony (19) 6.45 Nexo Knights (8) 7.15
Powerpuff Girls 7.35 Zprávy FTV Prima 8.50 Vítejte
doma! IX (2, 3) 10.35 Hvězdná brána VII (20) 11.40
Dobrodružství v divočině 2: Ztraceni v Africe 13.35
Jak zkrotit důchodce 15.35 Čtyři svatby a jeden
pohřeb 18.05 Sestřička z hor: Rodinná pouta 20.00
Smrtonosná past: Opět v akci 22.10 Hlídka
v Ardenách 0.25 Breakheartský průsmyk

středa 25. dubna 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 Doktor Martin IV 10.35 Kufr
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Uličnictví pana Čabouna
14.25 Telefon story
14.45 Obžalovaná
15.55 To je vražda, napsala II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Inspektor Max (10/11)
21.00 Čtyři v tom 4 (4/6)
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Otisky doby: Vyšetřování
skončilo, zapomeňte...
22.40 Otec Brown VI (5/10)
23.30 Taggart
1.40 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.25
0.15
1.05
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3452)
Ordinace v růžové zahradě 2 (811)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (192)
Odložené případy III (22)
Odložené případy III (23)
Námořní vyšetřovací služba VII (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3453)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf
Robinsonův ostrov II (24)
Smrtonosná zbraň (18)
Beze stopy II (13)
Odložené případy III (22)
Odložené případy III (23)
Námořní vyšetřovací služba VII (24)
Krok za krokem VI (18)

6.25
6.40
7.20
8.10
8.45
9.15
10.15
12.05
12.10
12.45
13.40
14.35
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.55
1.40

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
My Little Pony (21)
M.A.S.H (165)
M.A.S.H (166)
M.A.S.H (167)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Ve svitu ohně
Romantický film (N, 2000)
Polední zprávy
Šéf na grilu
Jake a Tlusťoch (13)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (7)
Komisař Rex VI (7)
Komisař Rex VI (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (93)
Show Jana Krause
V. I. P. vraždy II (4)
Policie v akci
Komisař Rex VI (7)
Komisař Rex VI (8)

6.30 Odložené případy III (20, 21) 8.10 Tělo jako
důkaz II (4-6) 11.05 Hellboy 13.35 Ultraviolet 15.10
Piráti z Karibiku: Na konci světa 18.10 Trhala fialky
dynamitem, komedie (ČR, 1992) 20.00 Poznáš, až
to přijde?, romantická komedie (USA, 2010) 22.20
Dámy, nebo nedá mi?, komedie (USA, 2002) 0.00
Miluj bližního svého, thriller (USA, 1999)

Prima cool
12.50 Simpsonovi XVIII 13.40 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XVIII 14.45 Teorie velkého třesku 15.45
Futurama VI 16.05 Americký chopper VI 17.05 Top
Gear XX 18.15 Simpsonovi XVIII 20.05 COOLfeed
20.15 Špinavá práce III 21.20 Teorie velkého třesku
22.15 Partička 23.00 Cesty k úspěchu 23.05
COOLfeed 23.15 Single Lady 23.45 Americký
chopper VI 0.45 Partička

Prima Max
8.40 My Little Pony (20) 9.05 Nexo Knights (9)
9.35 Powerpuff Girls 9.50 Zprávy FTV Prima 11.10
Vítejte doma! IX (3) 12.00 Vítejte doma! IX (4)
12.55 Hvězdná brána VII (21) 13.55 Sestřička z hor:
Rodinná pouta 15.55 Smrtonosná past: Opět v akci
18.05 Veterinář vyšetřuje: Kapitán Hook 20.00
Grandhotel Budapešť 22.10 Patrola 0.25 Hlídka
v Ardenách, válečný film (USA, 1992)

čtvrtek 26. dubna 2018
NOVA

ČT1
9.00

To je vražda, napsala II 9.55 Cirkus
Humberto 10.45 Příběhy slavných...
Míla Myslíková 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doma je doma
14.15 Usmívej se, lásko má
15.10 Doktor Martin IV
15.55 To je vražda, napsala II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha XI
23.10 Taggart
0.25 AZ-kvíz
0.55 Otisky doby: Vyšetřování
skončilo, zapomeňte...

5.55
8.35
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
0.00
0.45
1.35
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3453)
Utajený šéf
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (193)
Odložené případy IV (2)
Odložené případy IV (3)
Námořní vyšetřovací služba VIII (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3454)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (812)
Prásk!
Sniper 5
Akční film (USA, 2014)
Odložené případy IV (2)
Odložené případy IV (3)
Námořní vyšetřovací služba VIII (1)
Prásk!

6.40
6.55
7.35
8.30
9.00
9.30
10.30
12.20
12.30
13.35
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.45
0.00
0.55
1.45

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
My Little Pony (22)
M.A.S.H (167)
M.A.S.H (168)
M.A.S.H (169)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Pobřeží snů
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (14)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (8)
Komisař Rex VI (9)
Komisař Rex VI (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (98)
Prima Partička
Cesty k úspěchu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VI (9)
Komisař Rex VI (10)

5.10 Tělo jako důkaz II (4-6) 7.15 Trhala fialky dynamitem 9.00 Odložené případy III (22, 23) 10.40 Říjnové nebe 13.00 Piknik 15.30 Poznáš, až to přijde?
17.45 Elektrický jezdec 20.00 Sherlock Holmes: Jak
prosté (19, 20), krimiseriál (USA, 2012) 21.45 Sucker
Punch, akční film (Kan./USA, 2011) 23.40 Dámy,
nebo nedá mi?, komedie (USA, 2002)

Prima cool
8.55 Top Gear XX 10.05 Americký chopper VI
11.00 Špinavá práce III 12.10 Futurama VI (11) 12.40
Simpsonovi XVIII 13.30 COOLfeed 13.40
Simpsonovi XVIII 14.35 Teorie velkého třesku 15.30
Futurama VI 15.55 Americký chopper VI 16.50 Top
Gear XX 18.15 Simpsonovi XIX 20.05 COOLfeed
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku (16, 17)
22.20 Bestie 0.15 Americký chopper VI (7)

Prima Max
6.15 My Little Pony (21) 6.40 Nexo Knights (10) 7.10
Powerpuff Girls 7.30 Zprávy FTV Prima 8.20 Vítejte
doma! IX (4, 5) 10.05 Hvězdná brána VII (22) 11.10
Nicholas Nickleby 13.55 Veterinář vyšetřuje:
Kapitán Hook 15.50 Grandhotel Budapešť 18.05
Setkání po letech 20.00 Marečku, podejte mi pero!,
filmová komedie (ČR, 1976) 21.50 Pot a krev, akční
film (USA, 2013) 0.30 Patrola, krimifilm (USA, 2012)

pátek 27. dubna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.50 Doktor Martin IV 10.35 Párek
10.45 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných –
Ljuba Hermanová
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Četnické humoresky (34/39)
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Hercule Poirot
23.20 Případy detektiva Murdocha XI
0.05 AZ-kvíz
0.35 Stav ohrožení

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.30
0.25
1.15
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3454)
Ordinace v růžové zahradě 2 (812)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (194)
Odložené případy IV (5)
Odložené případy IV (6)
Námořní vyšetřovací služba VIII (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3455)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Okresní přebor:
Poslední zápas Pepika Hnátka
Komedie (ČR, 2012)
Rallye smrti
Akční film (N/USA/VB, 2008)
Odložené případy IV (5)
Odložené případy IV (6)
Námořní vyšetřovací služba VIII (2)

6.40
6.55
7.40
8.35
9.05
9.35
10.35
12.25
12.35
13.35
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.15
0.00
1.00
1.45
2.35

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
Transformers: Roboti v utajení (4)
M.A.S.H (169)
M.A.S.H (170)
M.A.S.H (171)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Vítr nad řekou
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (15)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (9)
Komisař Rex VI (11)
Komisař Rex VI (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Vraždy na přelomu století (4)
Železná srdce
Válečný film (USA, 2014)
Policie v akci
Komisař Rex VI (11)
Komisař Rex VI (13)
Prostřeno!

6.30 Elektrický jezdec 8.35 Odložené případy IV
(2, 3) 10.15 Liga spravedlivých: Válka 12.00 Poznáš,
až to přijde? 14.35 Zloději a vyděrači 16.10 Sherlock
Holmes: Jak prosté (19, 20) 17.55 Číslo 5 žije II
20.00 Letadla, animovaný film (USA, 2013) 21.40
Útok z hlubin, akční film (USA, 1999) 23.30 Sucker
Punch, akční film (Kan./USA, 2011)

Prima cool
8.50 Top Gear XX 10.05 Americký chopper VI 11.15
Autosalon 12.20 Futurama VI 12.50 Simpsonovi
XIX 13.40 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XIX 14.50
Teorie velkého třesku 15.40 Futurama VI 16.05
Americký chopper VI 17.00 Top Gear XX 18.15
Simpsonovi XIX (5-8) 20.05 COOLfeed 20.15 Úsvit
planety opic 22.50 Poltergeist 3 0.55 Americký
chopper VI (8)

Prima Max
8.40 My Little Pony (22) 9.05 Nexo Knights II (1)
9.35 Powerpuff Girls 9.50 Zprávy FTV Prima 11.10
Vítejte doma! IX (5, 6) 12.55 Hvězdná brána VIII (1)
13.50 Setkání po letech 15.50 Příležitost k tanci,
drama (USA, 2016) 17.45 Holka nebo kluk, filmová
komedie (ČR, 1939) 20.00 Vůně cibule, western
(It./Šp., 1975) 21.55 Burani z Beverly Hills, komedie
(USA, 1993) 23.55 Pot a krev, akční film (USA, 2013)
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KDOPAK UVAŘÍ
Pondělí: Julija Melcherová (32)

Dělá vedoucí prodejny. Pochází z Ukrajiny a v České republice
žije sedm let. Bydlí s
dcerou. Pokud vyhraje, pojede s ní na dovolenou. Mezi její oblíbená jídla patří ryby a mořské plody. Nesnáší kozí a ovčí produkty. V soutěži se
těší na krásný a pozitivní zážitek.

Úterý: Vojtěch Sivak (24)

Vyrůstal v dětském domově, oddělen od sourozenců. Pracuje jako
asistenční pracovník.
Žije v malém bytě se
svým manželem Lukášem, který účinkoval v
pořadu Prostřeno! asi před dvěma lety.
Pokud by vyhrál, jeli by spolu na dovolenou. Chutná mu hodně věcí, nemá jen
jedno oblíbené jídlo. Nesnáší játra, houby a hummus. V pořadu by rád poznal
nové přátele.

Středa: Marek Svoboda (23)

Dálkově studuje ČZU
v Praze, pracuje jako
stavbyvedoucí. Je svobodný. Žije v bytě s
přítelkyní, která ho do
pořadu přihlásila. Pokud vyhraje, peníze použije na nákup vybavení do bytu nebo
na dovolenou. Má rád českou kuchyni,
mezi jeho oblíbená jídla patří ovocné
knedlíky. Nesnáší alkohol. Při stolování
mu vadí opilost, lež a pokrytectví. Těší
se, že ochutná večeře jiných lidí.

Česká republika

Prostřeno! v Praze
přivede k plotnám i dva
cizince. Pokoří Čechy?
ČR | Hlavní šedesátitisícovou výhru si v
Praze budou chtít vyvařit a vysoutěžit
tři muži a dvě ženy. Dva z účastníků
jsou cizinci a oba se ukážou jako příjemní hostitelé i šikovní kuchaři. Kdo ze
soutěžících získá divácké sympatie a
tím získá dalších deset tisíc korun? A
který z hlasujících diváků se bude radovat ze stejné částky?
Jako první v pondělí uvaří pohledná
maminka třináctileté dcery. Julija pochází z Ukrajiny, takže většinu jejího
menu tvoří pokrmy ukrajinské kuchyně. Největším riskem první večeře je letní studená polévka okroška, pro našince
nezvyklé jídlo.
Vojtěcha, který uvaří v úterý, do pořadu přihlásil manžel. Ten už v Prostřeno!
před časem byl. Mají maličký byt ve Vokovicích, takže zařízení vystěhovali na
balkon, aby se pětice soutěžících vůbec
vešla dovnitř. Vojtovi padají věci z
ruky, střepy létají po podlaze. Julija najde v jídle chlupy, které pořádkumilovné dámě vadí. Ale vlasů na talířích bude
během týdne ještě několik.
Stavitel Marek ve středu naservíruje
jídla jako z luxusní restaurace. Jenže
hosté u stolu, kromě Chorvata Vlada, některé moderní trendy neocení. Hovězí
vývar hostitel táhl přes celou noc a procedil přes své, doufejme, čisté tričko,

Pátek: Vladimir Nišandžič (31)

Pracuje jako programátor na volné noze. Pochází z Chorvatska a v
České republice žije
už skoro půlku svého
života. Zatím je svobodný a bezdětný. Do
budoucna by si rád našel ženu. Je také
instruktorem potápění, natáčí videa bojového umění. Nepřihlásil se kvůli penězům, protože stejně nikdy nic nevyhrál.
Mezi jeho oblíbená jídla patří maso. Paradoxně nesnáší mořské plody a ryby.
Kachnu a králíka jako surovinu nepoužije, protože má tato zvířata rád.

U Lenky (uprostřed) v domku, který si zaslouží rekonstrukci.
aby byl čiročirý. Snad v něm nezbylo
moc aviváže a polévka bude vonět jen
po hovězím mase a zelenině.
I když se soutěžící těšili, že ve čtvrtek
pojedou konečně do domečku, po příjezdu k Lence jsou v šoku. Je to staveniště
a kolem skoro smetiště. Hostitelka bydlí v domku, který potřebuje rekonstrukci jako sůl. Vlada hlavní chod zklame,
jako Chorvat prostě houskové knedlíky
neocení, omáčka mu připadá bez chuti a
ani hovězí ptáčci mu nic neříkají.

FOTO | FTV PRIMA

„Vítám vás ve svém spacím pokoji,“
utahuje si v pátek ze svého malého bytu
v Čakovicích Chorvat Vladimir. Nachystá mezinárodní, chorvatské i rodinné menu. Fazolová polévka „pasulj“
bude chutná, sytá a hodně hustá. Jako
zábava po večeři čeká na hosty kurz sebeobrany. Kdo ze soutěžících se uvolí
dělat figuranty? Najde se mezi nimi nějaký taktik? A kdo to nakonec v Praze
celé vyhraje? Sledujte Prostřeno! každý
všední den v 17.50 a hlasujte.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Polévka „okroška“

Čtvrtek: Lenka Žaloudková (51)

Pracovala jako zdravotní sestra, nyní je v
invalidním důchodu.
Je rozvedená, má dospělého syna. Žije v
malém domku, který
je momentálně v rekonstrukci. Vaří moc ráda a zatím neví,
jak by s případnou výhrou naložila.
Vždy si pochutná na svíčkové na smetaně. Nesnáší brokolici a nikdy by nesnědla ústřice. Nejvíc se těší na nové zkušenosti, které v soutěži získá.

Vývar cezený
přes čisté triko

Ingredience: 5 brambor, 6 vajec,
1/2 okurky, 6 ředkviček, 250 g šunky,
svazek jarní cibulky, svazek kopru,
100 g zakysané smetany, 150 g majonézy, 2,5 l vody, sůl. Postup: Vajíčka a
brambory uvaříme, oloupeme, nakrájíme na kostičky. Okurku, ředkvičky, cibuli, kopr a šunku nakrájíme. Osolíme,
zamícháme s majonézou a smetanou,
přidáme studenou vodu a pořádně zamícháme. Nakonec podle chuti osolíme.
Polévka Pasulj
Při vaření je důležité stále odebírat
pěnu, jinak prý bude polévka hořká. Ingredience: 250 g velkých bílých fazolí,
1 maďarská klobása, 2 lžíce hladké mouky, 2 stroužky česneku, 2 větší cibule,
olivový olej, 3 kuličky nového koření,
1 lžička octa, 1 lžíce podravky, 2 bobkové listy, 1 lžíce mleté červené papriky,
1 lžička tymiánu. Postup: Půl sáčku bílých fazolí namočíme přes noc do vody.
Před vařením fazole scedíme a dáme novou vodu. Přidáme bobkový list a kulič-

ky nového koření, vaříme asi hodinu. V
sekáčku rozmixujeme cibuli. Klobásu si
nakrájíme na tenká kolečka. Cibuli spolu s klobásou osmažíme dozlatova na olivovém oleji, dochutíme pepřem, tymiánem a sladkou paprikou. Po chvilce přidáme česnek, hladkou mouku, ještě několik minut opatrně smažíme a poté

dáme stranou. Fazole uvařené doměkka
scedíme. Do vychladlé směsi dáme hrnek studené vody a vrátíme zpět na plotnu, zahřejeme a přidáme fazole, podle
potřeby dolijeme vodu. Polévku přivedeme k varu, přidáme malou lžičku octa a
velkou lžíci podravky. Krátce povaříme.
Jehněčí hřbet v bylinkové krustě
Ingredience: 1 kg jehněčího hřbetu, 100 g
strouhanky, hrst hladkolisté petržele, hrstka máty, svazek tymiánu, svazek rozmarýnu, 1 stroužek česneku, 50 g parmazánu, 4 větší brambory, 20 g červené řepy,
50 g másla, 200 g smetany, 200 g kozího
sýra, 200 g mascarpone, 50 g hrášku, 1 lžíce másla, olivový olej, dijonská hořčice,
sůl, pepř. Postup: Do mixéru nasypeme

strouhanku, přidáme hladkolistou petržel,
mátu, tymián, rozmarýn, česnek a nastrouhaný parmazán, osolíme, opepříme, zakápneme olivovým olejem a rozmixujeme.
Troubu předehřejeme na 200 °C. Jehněčí
hřbet očistíme a odblaníme. Maso osolíme, opepříme a na pánvi na olivovém oleji zprudka orestujeme ze všech stran.
Maso pečeme 10 až 15 minut. Maso vyjmeme a necháme odpočinout, pak potřeme dijonskou hořčicí a obalíme v bylinkové směsi, dáme na 5 minut zapéct do trouby vyhřáté na 120 °C. Kozí sýr ušleháme
se smetanou a vmícháme pár lžiček mascarpone. Předem uvaříme červenou řepu.
Oloupané brambory uvaříme do měkka a
rozšťoucháme. Do brambor vmícháme
teplé máslo, smetanu zredukujeme na polovinu a vmícháme, aby vznikla hladká
konzistence. Uvařenou řepu rozmixujeme a lžící řepy obarvíme bramborové
pyré, osolíme, opepříme. Hrášek krátce
podusíme na másle s mátou a při servírování ozdobíme.

Česká republika

Časopis Téma:
Jak probudit
schopnosti těla
ČR | Tvrdí, že vědomě využíváme jen
zlomek svých skutečných schopností.
„Potenciál člověka je obrovský. Pod
kontrolou údajně máme vědomě pouze
dvě až deset procent naší kapacity.
Víme, že například žena, když chrání
svoje dítě, je schopna fyzického výkonu, který později v posilovně nezvládne
zopakovat ani ze třiceti procent. Nebo
čtyři vojáci v ohrožení života otočí
dělo, se kterým v normální situaci nepohne ani deset chlapů,“ říká mentor, osobní kouč a hokejový trenér Marian Jelínek, který už roky zkoumá, kam až se
mohou posouvat lidské schopnosti.
Je žádoucí podobné stavy navozovat
uměle? Jaké
jsou brzdy v
rozvoji
lidských možností? A je skutečně trénink u
sportovců až
druhořadý?
Čtěte v novém
vydání týdeníku Téma.
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„Všichni jsme Formanovy děti“
USA | Poslední rozloučení s režisérem
Milošem Formanem se konalo v neděli
na hřbitově v americkém městě Warren,
kde žil. Obřad byl podle vdovy Martiny
Formanové „přesně podle Milošova přání v úzkém kruhu nejbližších“, napsala
na Facebooku. Poděkovala také „za obrovské množství krásných vzkazů s projevenou účastí“.
Ne všichni Formana, který zemřel minulý pátek v 86 letech, poznali osobně,
ale jeho filmy uctívaly generace českých filmařů. „Po celé mládí mi visel v
pokoji jediný filmový plakát – Amadeus. A na něm mystická postava Mozartova otce ukrytá pod maškarní maskou s
náručí otevřenou k objetí,“ vzpomíná režisér Jiří Strach. „Forman to dokázal: sirotek z Čáslavi točí nejlepší filmy na světě! A jestli to dokázal on, pak to je možné a žádný bolševik to nezastaví,“ vysvětluje, jakým symbolem se Forman
stal pro následovníky. „Byl vzorem talentu, řemesla a hlavně svobody. Jako jeden Jaromír Jágr zažehne v generaci kluků touhu po hokeji, Miloš Forman je
vpravdě tvůrcem jedné filmařské generace, která chtěla být jako on. Radimem
Špačkem počínaje přes Jiřího Vejdělka

Režisér Miloš Forman s manželkou Martinou.
a Bohdanem Slámou konče. Všichni
jsme Formanovy děti – a on je ten náš
otec pod maskou na plakátu Amadea,
který nás všechny objímá,“ shrnul
Strach. Jeho slova potvrdil i Tomáš Vorel. „Osobně jsem Formana nikdy nepotkal. Ale jeho filmy mocně zasáhly mé
mládí, mé dospívání. A rozhodly, abych
také nějaký ten film zrežíroval. Takže
díky, pane Formane,“ vzkázal režisér.
„Je mi smutno. Jako vždy, když odejde skvělý člověk za bránu nebeskou.
Ale u prostřeného stolu na obláčku už

FOTO | LIDOVKY.cz

začal mejdan se spoustou kamarádů. Miloš Forman tam teď určitě sedí s Václavem Havlem, Janem Třískou, Jánem Roháčem a s mým tátou Radúzem Činčerou. A jeho báječné filmy nás budou provázet neustále, stejně jako jeho chytré
myšlenky,“ věří dokumentaristka Alena
Činčerová.
Následující Formanův výrok si Činčerová dokonce zapsala: „Člověk musí
snít vejš, než na co má. A jestliže to pak
dokáže, může bejt třeba hrdej a popožene ho to dopředu.“ MIRKA SPÁČILOVÁ

INZERCE

IT - prodej a služby

Administrativa

Produktový manažer IT – Embedded Boards

Personalista-mzdová/vý účetní

IT system analyst for BigData (Hadoop…

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Connected cars e-Mobility Business Analytik

35 000 - 50 000 Kč / měsíc

Asistentka střediska IT
Recepční s Aj nebo Nj

Konzultant SAP HR modulu (6431)

Asistentka v projekčním ateliéru

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

IT - správa systémů a služby

IT - vývoj aplikací a systémů

Serverový administrátor V automotive

45 000 - 65 000 Kč / měsíc

C++/Linux programátor (SCADA) - 6458

Referent ICT Infrastruktury

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Programátor iOS mobilní platformy (6520)

IT specialista

35 000 Kč / měsíc

Programátor IS

25 000 - 40 000 Kč / měsíc

Správce sítě- Junior (okr. Přerov)

C,C++/Linux vývojář telco SW (juniorní/seniorní role) - 6617

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.

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

TECHNIK BOZP
Co Vás na pracovní pozici očekává:
 zajištění prevence rizik v oblasti BOZP a PO  provádění kalibrace
 spolupráce při validaci  účast na stavebních řízeních, kolaudacích
Co by Vám nemělo chybět:
 SŠ/VŠ technického směru  znalost práce s technickou dokumentací a normami
 být odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP a PO  znalost MS Ofﬁce
 pokročilá znalost AJ nebo NJ slovem i písmem  technické myšlení
 schopnost týmové práce  komunikativnost, pečlivost, samostatnost

ZÁSTUPCE / ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍHO LOGISTIKY
Co Vás na pracovní pozici očekává:
 vedení a odpovědnost za logistiku  odpovědnost za skladování a distribuci materiálu,
polotovarů a hotových výrobků  komunikace s dopravci
 zajištění trvalého rozvoje skladových a manipulačních prostor
 organizace práce  koordinace a řízení podřízených pracovníků
 školení zaměstnanců  dodržování bezpečnostních předpisů

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

Co by Vám nemělo chybět:
 SŠ/VŠ vzdělání  komunikativní znalost NJ nebo AJ  znalost MS Ofﬁce
 orientace ve skladovém systému LFS a SAP výhodou  samostatnost a schopnost
rozlišovat priority  schopnost týmové spolupráci  rozhodný s dobrymi řídícimi
schopnostmi  schopnost zůstat klidný i při práci pod tlakem
 komunikativnost, pečlivost, ﬂexibilita
Co Vám můžeme nabídnout:
 zázemí prosperující mezinárodní společnosti  pracovní poměr na dobu neurčitou
 zajímavou a perspektivní práci  možnost osobního rozvoje v rámci L&R Academy
 nástup dohodou  3 dny dovolené navíc  dotované stravování
 ﬁremní akce a beneﬁty

Máte-li zájem o nabízenou pozici, neváhejte a kontakujte nás na emailu:
Marta.Loefﬂerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle +420 544 425 632,
na mobilu +420 739 529 558, ale také na adrese Lohmann & Rauscher, s.r.o.,
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

www.Lohmann-Rauscher.cz
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V rajské zahradě pěšky i na kole
V překrásném Českém
středohoří začínáme
putování po severních
Čechách. V Ústeckém
i Libereckém kraji na vás
čeká spousta zážitků.
MILOSLAV LUBAS
TŘEBENICE | Dostanete tam tipy na
výlety a ještě uvidíte, jaké poklady se
skrývají v zemi, které se právem říká Zahrada Čech. V Muzeu českého granátu
v Třebenicích jsou totiž nejen drahokamy ze skupiny pyropů, jimž dala jméno
jejich ohnivost (pyrop - řecky oheň).
V bývalém luteránském kostele se
ukrývá rovněž expozice o hradech Českého středohoří.
Zůstaňme ale ještě chvíli v Muzeu
českého granátu, jehož jádrem se stala
sbírka vlastence a lékaře Václava Paříka, prvního českého starosty v Třebeni-

Hrad Házmburk odolal v minulosti i husitům. Letecký pohled dokládá, o jak
majestátní památku se jedná.
FOTO | ARCHIV MAFRA
cích. V muzeu upoutá napodobenina
sady šperků pro Ulriku von Levetzow.
Mladá kráska je obdržela jako dar od
svého ctitele, starého, leč slavného německého básníka J. W. Goetheho.
České granáty mohou turisté sami hledat před třebenickým muzeem nebo
v dovezeném granátovém písku. Kolem

nedalekých Podsedic se granáty těží
a vykupuje je tam známé turnovské
družstvo Granát.
V okolí Třebenic, městečka v mělkém malebném údolí, se tyčí hned dvě
parádní zříceniny středověkých hradů.
Mohutný Házmburk a menší, ale výše
položený Košťálov spojovala kdysi

podle legendy podzemní chodba. Ale zatím ji nikdo nenašel.
Pokud jste v Třebenicích autobusem
nebo autem, nabízí se skvělá příležitost
vyrazit právě na pěší túru na zříceninu
Košťálova.
Do výšky necelých pěti set metrů nad
mořem vede asi čtyřkilometrová cesta.
Nejprve prochází mezi loukami, pak se
přesune do lesa, což výletníci ocení
hlavně ve vedrech. Kdo se chce dostat
až mezi zdi hradu, musí se na chvíli proměnit v kamzíka a zašplhat si po příkré
kamenité stezce. Odměna je ale sladká,
zřícenina hradu poskytuje krásné výhledy na všechny strany. Člověk spatří Házmburk, Říp, Lovoš, Hrádek nebo Milešovku.
Romantičnost hradu přilákala k návštěvě Karla Hynka Máchu. Básník nakreslil Košťálov kolem roku 1833 do
skicáku tužkou dvakrát a jednou i s Třebenicemi. Košťálov několikrát namaloval zhruba v polovině minulého století
také Emil Filla.
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Jablonec nad Nisou – bižuterní ráj v náručí Jizerských hor
Přijměte srdečné pozvání na sever Čech do města
Jablonec nad Nisou – vydejte se nejen za třpytivou
krásou skleněné bižuterie, která proslavila Jablonec
po celém světě, ale i za přírodou Jizerských hor.
Důkazem bohatství, které do Jablonce díky bižuterii v minulosti přicházelo, je celá řada významných secesních staveb a exportních domů. V jednom z nich se dnes nachází Muzeum skla a bižuterie.
Svými sbírkami a rozsahem nemá muzeum u nás a ani nikde ve světě obdoby. V dobách rozkvětu Jablonce byla vybudována také přehradní nádrž Mšeno,
která nejen chrání před povodněmi, ale tvoří i jedinečné rekreační zázemí města. Návštěvníci mohou využít zdejší hřiště, in-line dráhu nebo běžecké trasy.
V letních měsících přehrada přímo vybízí ke koupání. Vodní plocha je vzdálená jen pár minut chůze z centra města a procházkou podél břehu se dostanete
až k turistickým a cyklistickým trasám vedoucích do Jizerských hor. Typické pro zdejší kopcovitou krajinu jsou smrkové lesy, bučiny, rašeliniště a také žula,
ze které byla postavena většina rozhleden. Výhledy, jež nabízejí, jsou pro výletníky zaslouženou odměnou.
Praktické informace naleznete na webu www.jablonec.com nebo v turistickém infocentru v Jablonci nad Nisou v Domě národopisců Scheybalových.
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V rajské zahradě pěšky i na kole
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České středohoří, země kolem vyvřelých kopců na Litoměřicku a Lounsku,
má unikátní ráz stepní krajiny. Příroda
tam dokáže divy.
„Když jsem jednou viděl, jak chtěla
zahradnice za obrovského sucha zalít
na venkovních záhonech vadnoucí teplomilné rostliny z Českého středohoří,
řekl jsem jí - Ať vás to ani nenapadne,“
prozrazuje Studnička. „Jednou v srpnu
určitě pořádně zaprší, v září nám tady
budou krásně kvést a všichni je budou
obdivovat. Jen ať teď zůstanou šedé a suché.“
Po sestupu z Košťálova zpátky do Třebenic najde turista několik míst, kde
může vrátit tělu vydanou energii.
Na náměstí vaří ve dvou restauracích,
kousek u koupaliště stojí třetí. Na náměstí, kde dominuje vznosný goticko-renesanční kostel, se nalézá elegantní čokolaterie s okénkem pro prodej
osvěžující zmrzliny.
Pakliže se turisté vydají do Třebenic
na kolech nebo je tam přivezou na nosiči auta, naskýtá se jim báječná příleži-

Jako ve starých časech z románu Jana Drdy „Městečko na dlani“ si člověk
připadá, když pohlédne na panorama Třebenic.
FOTO | IVETA LHOTSKÁ
tost k cyklovýletu kolem Házmburka.
Hrad se rozkládá na strmém čedičovém
kopci v nadmořské výšce přes 400 metrů.
Cyklisté ho mohou obkroužit z Třebenic po okruhu do Libochovic a zpět.
Cesta vede po mírné zvlněné rovině silnicemi, kde nejezdí příliš aut. Z Třebe-

nic se pěkně šlape do pedálů směrem na
Úpohlavy a pak do Slatiny, pěkné obce
s obrovskou návsí.
V nedalekých Libochovicích stojí
jistojistě za návštěvu barokní zámek,
kde se narodil světoznámý vědec Jan
Evangelista Purkyně. K zámku patří
nádherná zahrada a každého upoutá rov-

něž idylické nádvoří. Na přelomu dubna a května se na zámku koná výstava
bonsají. Na začátku června se skleník
u zámku promění v království kaktusů.
Při troše štěstí můžete na zámku nebo
v parku potkat svatebčany. Za rok se
tam vezme takřka sto párů. Poplatek za
svatbu činí 3 630 korun. Před pětatřiceti
lety šlo o pětistovku.
Kolem památky, kde se mimo jiné točil jeden z dílů legendárního seriálu Třicet případů majora Zemana, teče líně
řeka Ohře. Z nedalekého městského parku do ní lze pohodlně vstoupit a vykoupat se.
Do Třebenic se cyklisté mohou vrátit
přes Klapý a Chodoulice, jimž se před
lety bůhvíproč říkalo Tazmania.
Na okraji Třebenic láká k sesednutí
ze sedla hospůdka Šanghaj. Kola si cyklisté odkládají ve dvoře, kde se dá i v klidu posedět a popít.
Komu je okruh s Házmburkem ve
svém středu málo a miluje řeky, nechť
se vydá z Třebenic ještě do Lovosic. Ať
ale místo rušné a nebezpečné mostecké
silnice zvolí na pouť k Labi raději
„okresky“ přes Čížkovice a Sulejovice.
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muzejní a zámecká expozice

zámecké nám. 14, Teplice
otevřeno denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin

www.muzeum-teplice.cz

Hvězdárna Most – Hněvín

Otevřeno každou sobotu a neděli 13 – 21 hod
www.hapteplice.cz
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Magnetem je
nejen Porsche
Muzeum, které
připomíná slavného
automobilového
konstruktéra, láká do
Vratislavic nad Nisou.
Stejně jako lesoparky.
MILOSLAV LUBAS
VRATISLAVICE NAD NISOU | Replika
vozu Lohner-Porsche je jedním z magnetů Rodného domu Ferdinanda Porscheho. Nachází se v Liberci-Vratislavicích a vlastní ho společnost Škoda
Auto. Patří jí od roku 2011 a veřejnost
tam může od roku 2016.
Po rekonstrukci se domu takřka vrátila podoba z roku 1875, kdy se v něm narodil pozdější slavný konstruktér. Obytný dům s předzahrádkou byl současně
klempířskou dílnou otce Antona,
o čemž svědčí historizující vývěsní štít.
Uvnitř návštěvníky upoutá moderně

^Liberec

slavicích, Vídni, Stuttgartu nebo Wolfsburgu. „Díky nádhernému Porscheho
domu je teď o důvod víc, proč přijet do
Liberce,“ míní starosta Vratislavic
Lukáš Pohanka. V zadní části Porscheho domu oddělené atriem stojí moderní
budova, která nahradila zbouranou výrobnu. Ukrývá se tam pokladna, prodejna suvenýrů či kavárna.
Komu ve Vratislavicích nestačí krátká procházka Porscheho domem, může
vyrazit do zdejšího proslulého lesoparku. Pokud projde nádhernou vstupní bránou, narazí na nové pohodlné cesty, místa pro odpočinek i na tůně.

Hitem je workoutová věž
Lesopark se přimyká k sídlišti Nové
Vratislavice, kde ve třiceti domech žije
zhruba 2 500 lidí.
Stojí tam rovněž nová posilovací workoutová věž. Vypadá jako dětská prolézačka, systém hrazd a úchopů ale slouží
k posilování vlastní vahou těla.
„Mladí dnes mají jen málo možností

Ještědský
hřeben na kole
Rodný dům Ferdinande Porscheho patří mezi nejmalebnější budovy v Liberci-Vratislavicích. Uvnitř je jediné, ale unikátní auto.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
pojatý nečleněný a vzdušný prostor. Informace o expozici získávají ze zapůjčovaných tabletů.
„Rozpráví“ s nimi ve třech jazycích.
Textů je velmi málo. Ale v případě zájmu si návštěvník může na tabletu samostatně ke každému exponátu prostudovat příběh, obrázkovou dokumentaci
a může jít do hloubky, která ho zajímá.
Návštěvníci na začátku expozice uvidí vitríny věnované inženýrskému umění. Repliku vozu Lohner-Porsche obklopují vývojové práce, designové studie
nebo výzkumné projekty, jež se uplatní
u automobilů budoucnosti.
V sekci Rodina dominuje velký stůl
s fotografickými vzpomínkami a historickými milníky rodiny Porscheových.
Vyprávějí o životě Ferdinanda ve Vrati-

podobného cvičení venku, aby se nepoflakovali nebo neskončili v hospodě,“ upozorňuje Ondřej Balý, člen liberecké komunity SebeRevolty. O pár desítek metrů dál leží Fitpark pro seniory.
Na strojích mohou lidé napodobit třeba
běh na lyžích. Koneckonců v zimě dělají Vratislavice nad lesoparky běžecké
stopy.
Tím však výčet vratislavických zajímavostí nekončí. Existuje tam i psí výběh s „prolézačkami“.
Majitelé mohou se svými zvířaty cvičit hbitost při překonávání překážek.
Takzvaná agility podobná koňskému
parkuru je stále populárnějším sportem.
Park Vratislavice vybudovaly ve stráni
nad fotbalovým hřištěm v sousedství lesoparku.

pohodový výlet
pro celou rodinu
22 km MTB / cross

Výlet startuje na parkovišti u konečné liberecké tramvaje při patě
Ještědu. Pro hltače výškových metrů se nabízí výšlap na vrchol,
ostatní se raději spolehnou buď na kabinovou lanovkou, nebo
(s kolem pohodlněji) sedačku na vrchol Skalka. Na kole už hurá
za nádhernými výhledy přes Pláně (chata) k Šámalům, rozkvetlé
louky a výhledy na Bezděz a Český ráj doprovází sjezd dolů
k rozhledně v sedle Rašovka. Jen pár kilometrů od stotisícového
Liberce projíždíme horskou idylkou, na svazích se pasou ovce
a krávy, mezi nimi jsou hala bala rozházené horské chaloupky.
Míjíme Javornickou kapli, odkud jsou opět nádherné výhledy,
tentokrát na Liberec, Krkonoše a Jizerské hory, ale naším cílem
je restaurace Obří sud. Původní z roku 1899 bohužel vyhořela,
naštěstí na Javorníku v roce 2010 vybudovali lyžařský areál a při
té příležitosti obnovili i Obří sud. Z Javorníku už je to do Liberce
z kopce, na kraji města narazíte na cyklotrasu č.14, která vás
dovede bezpečně a pohodlně zpátky. Šťastnou cestu.

www.visitliberec.eu
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Harrachov: vodopád i muzea
Harrachov a jeho blízké
okolí nabízí turistům
v letní sezoně spoustu
zážitků. Nemusí za nimi
stoupat vysoko na
hřebeny Krkonoš.
MILOSLAV LUBAS
HARRACHOV | Pokud chce člověk zažít Krkonoše a nemá moc času, stačí se
projít městem Harrachov nebo vyrazit
kousek za něj k Mumlavskému vodopádu. Případně sednout na lanovku a nechat se vyvézt na 1020 metrů vysokou
Čertovu horu.
Když výletníky potká štěstí, uvidí za
Harrachovem něco vskutku skvělého.
Spojí se tam krása přírody s láskou
dvou lidí. Mumlavský vodopád, jeden
z nejzářivějších přírodních klenotů Krkonoš, je totiž pro svou krásu místem,
kde se odehrávají svatby.
„V Harrachově máme dva body, na
něž se ptá každý – Mumlavský vodopád
a mamutí skokanský můstek,“ říká har-

Harrachovské muzeum lyžování není jen krkonošským klenotem. Dělá slávu
celé České republice.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
rachovská starostka Eva Zbrojová.
„Mumlavský vodopád si vybírají pro obřady svatebčané. Oddávám je na vyhlídce vedle něj, ale jednou byla svatba i na
velkém kamenu před vodopádem.“
Na Čertově hoře vybudoval Sportovní areál Harrachov dvě vyhlídkové věže
z palisád. Jedna stojí na vrcholu, druhá
na zlomu Červené sjezdovky 2.
„Jsou mezi nimi cesty pro pěší, zvládnou je i rodiny s malými dětmi a senioři,“ tvrdí provozní náměstek sportovní-

ho areálu Harrachov Vlastislav Fejkl.
„Z jedné vyhlídkové věže vidí turisté
Harrachov. Z druhé je výhled směrem
ke Kořenovu a k Novému Světu.“
Fejkl spatřuje kouzlo Harrachova
v tom, že jeho růst nebyl po roce 1989
přehnaný a zůstaly mu lidské rozměry.
Stejný názor zastává také Zbrojová.
Do Krkonoš míří mnoho rodin. „Harrachov neztratil duši a turisté mi potvrzují, že je tady příjemná atmosféra,“ podotýká starostka. „Dovolenou tady tráví

hodně Čechů, Poláků, ale také Němců
a Holanďanů. Vzhledem k teroristickým
útokům v západní Evropě pro ně Krkonoše představují bezpečnou destinaci.“
Kromě sklárny založené v roce 1712
stojí v Harrachově také novogotická
kaple sv. Alžběty. V kapli visí ojedinělý
skleněný zvon. Je půl metru vysoký
a váží deset kilogramů. Bije v něm dřevěné srdce. V minulosti se zvon ozýval
tehdy, pokud se v rodinách sklářů někdo narodil nebo zemřel. Nyní se rozezvučí například při svatbách. Nad portálem kaple se vyjímá znak hraběcího
rodu Harrachů – tři paví pera. Uvnitř
kaple se ukrývá oltář z benátských zrcadel.
V největším rekreačním středisku západních Krkonoš jsou hned čtyři muzea. Lesnická expozice Šindelka se nachází nedaleko od autobusového nádraží. Harrachovské muzeum skla patří ke
sklárně Novosad a syn, ukrývá se v něm
sbírka s více než pěti tisíci exponáty.
Ve Ski muzeu bratří Slavíků se ukrývá úctyhodných 8 000 exponátů. Je tam
především přes čtyři sta párů lyží, většinou skokanských. V Harrachově se nachází také hornické muzeum.
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Památník Terezín, národní kulturní památka
státní příspěvková organizace

HarracHoV

- brána do Krakonošova
panství na západě Krkonoš
Turisté, kteří navštíví Harrachov v letním období, mají mnoho možností k aktivnímu využití volného času. K dispozici jim jsou sportovní aktivity jako pumptracková dráha, lanové
centrum, Vertical park - houpačka, trampolína, lezecká stěna, bobová dráha + Monkey
park, bowling, dětské parky, Geocaching, Golf Mýtiny, Indoor golf Sportrelax 007, tenisové hřiště a hala, minigolf, squash, půjčovny jízdních kol, rampa pro Bungee jumping, letní přírodní koupaliště, jízda na horských tříkolkách či doprava lanovkou na Čertovu horu,
odkud se lze vydat turistickými stezkami po okolí. Rozhodně však nemohou vynechat
návštěvu Mumlavského vodopádu. Harrachov si lze ale prohlédnout i z vyhlídkového
vláčku. Jízda začíná před areálem Sklárny Novosad a syn a pokračuje k Mumlavskému vodopádu i k tribunách skokanských můstků, kde je nádherný výhled na celé město a velký Mamutí můstek. Mezi další zajímavosti Harrachova patří Sklárna a Minipivovar Novosad a syn s pivními lázněmi. Minipivovar s restaurací sousedí s hlavní hutní halou sklárny,
z restaurace je tak možné sledovat prosklenou stěnou ruční výrobu skla, která toto místo proslavila po celém světě. Neméně
zajímavé je také Muzeum skla, Hornické muzeum, nové Ski muzeum, lesnická expozice Šindelka či procházka Včelí stezkou.
Více informací naleznete na www.harrachov.cz

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník
národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa.
V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením
a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.
V posledních letech se Památník stal významným badatelským a dokumentačním pracovištěm, kde jsou soustřeďovány písemné a fotografické dokumenty, jakož i předmětné památky o osudech vězňů Malé pevnosti, terezínského ghetta,
koncentračního tábora v Litoměřicích, ale i dalších věznic a koncentračních táborů
v českých zemích i v zahraničí.
Památník Terezín je rovněž střediskem setkávání mládeže, pro které vzdělávací
oddělení připravuje semináře a vzdělávací programy. Toto středisko je navštěvováno jak českými, tak i zahraničními studenty a pedagogy.

Objekty Památníku Terezín přístupné návštěvníkům
•
•
•
•

Malá pevnost a Národní hřbitov
Muzeum ghetta
Bývalá Magdeburská kasárna
Modlitebna z doby ghetta a replika
mansardy
• Židovský hřbitov s krematoriem
• Ruský hřbitov
• Hřbitov sovětských vojáků

• Pamětní deska u železniční vlečky
• Pietní místo u Ohře
• Kolumbárium s částí opevnění, obřadní
místnosti a ústřední márnice ghetta
• Bývalá podzemní továrna Richard
v Litoměřicích
• Krematorium koncentračního tábora
v Litoměřicích

Principova alej 304, CZ – 411 55 Terezín
Tel.: +420-416 782 225
E-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
Web: www.pamatnik-terezin.cz
Facebook: www.facebook.com/TerezinMemorial
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Z jedné strany rovina, z druhé
hory. Tak se jede Frýdlantskem
Kolem Frýdlantu, Hejnic
nebo Raspenavy jezdí
cyklisté většinou po
rovině, zároveň se jim
ale před očima rýsují
hřebeny Jizerských hor.
MILOSLAV LUBAS
FRÝDLANTSKO | Zatímco Jizerské
hory kolem Smědavské hory a 1 124 vysokého Smrku jsou územím pro zdatné
cyklisty, dole na Frýdlantsku se jezdí na
pohodu. Obecní cesty pro kola jsou luxusní hlavně kolem Smědavy. Prospěly
jim opravy po povodni z roku 2010.
„Na krásné cyklotrase mezi Raspenavou a Frýdlantem přibylo před několika
lety úplně nové značení. Cesta je tam na
některých místech jak pro zamilované,“
říká Miroslav Těšina z Klubu českých

turistů. Rekonstrukce místních vozovek, stržených před osmy lety záplavami, přišla v Raspenavě na více než sto
milionů korun.
Opravená cyklotrasa z Raspenavy do
Frýdlantu měří asi tři kilometry a vypadá mnohem lépe než před bleskovou povodní. „Jezdí na ní málo aut, cyklotrasu
využívají většinou jen řidiči, kteří kolem ní bydlí,“ uvádí raspenavský starosta Pavel Lžíčař.
Cyklotrasa z Frýdlantu do Raspenavy
vede po pravém břehu Smědé, stojí na
ní nové lávky a přivádí cyklisty až
k frýdlantskému hradu a zámku. Na trase navíc stojí i obnovený Zámecký pivovar s pivnicí. Turisté si tam mohou dát
třeba dvanáctku Albrecht.
Cyklotrasa z Raspenavy do Hejnic se
vine po opačném břehu řeky pod severozápadními svahy Jizerských hor.
Velký propagátor jízdy na kole Těšina připomíná jedinečné spojení frýdlantských cyklotras s polským a německým

pohraničím. „Cyklisté se z Frýdlantska
dostanou až k Berzdorfskému jezeru
pod Zhořelcem,“ dodává Těšina.
Do Polska vede například Mlýnská
cyklostezka. Okruh z Frýdlantu a zpět
měří 18 kilometrů a prochází lehkým terénem. Na hlavních rozcestnících se turisté orientují podle směrovek s logem
větrného mlýna a nápisem Mlýnská. Do
Polska dojedou přes Krásný Les a Řasnici. U Czarciho mlynu v Cziernawe Zdróji obdrží z umleté mouky čerstvě upečený chléb.
Cyklostezka Jizerskohorskými bučinami má 16 kilometrů. Startuje ve Ferdinandově, kde se chlubí pamětní deskou,
jež připomíná Járu Cimrmana. Prý ho
tady lidé vůbec naposledy spatřili.
Z Ferdinandova cyklostezka mírně
stoupá. Zpevňuje ji drobný štěrk. Cyklisté pak projíždějí nádhernými bukovými lesy až do Oldřichovského sedla.
Tam začíná naučná stezka se šesti zastaveními. Kolem ní výletníci narazí na fas-

cinující žulové útvary. Vévodí jim skála
ve tvaru gorilí hlavy. Cyklostezka z Ferdinandova do Oldřichovského sedla prochází malebnou a příjemnou krajinou,
díky čemuž získala název Pohodová.
Další cyklostezka z Hejnic do Frýdlantu a Andělky míjí frýdlantský hrad, pokračuje přes náměstí nahoru do kopce až
ke kamenné rozhledně. Podél Bulovského potoka vede cyklostezka do Višňové,
kde se spojuje s Pašeráckou cyklostezkou. Přes osady Filipovku a Saň doputují cyklisté až do obce Andělka.
Pašerácká cyklostezka, kterou protíná cyklostezka do Andělky, se
z Frýdlantska stěhuje až k Hrádku nad
Nisou. U Hartavy se nachází hraniční
přechod do Saska, kde cyklisté najdou
hustou síť výborných cyklostezek.
Pašerácká stezka je středně obtížná
a obsahuje čtyři zastavení, zaměřená je
na historii kraje a života v něm. V Německu se mohou cyklisté vydat na naučnou stezku Po stopách hornictví.

INZERCE

Křížová cesta ve Frýdlantu

Místo, kde se snoubí duchovno s čistou přírodou
Na Křížovém vrchu, obklopena
přírodní rezervací, stojí ve Frýdlantu křížová cesta. Pochází
z 18. století, ve kterém byla vybudována na téměř holém kopci. Jak
staletí šla, Křížový vrch zarůstal
a křížová cesta postupně chátrala.
V posledních desetiletích pak byla téměř zapomenuta. Naštěstí ne docela. V minulém roce jí město
Frýdlant nechalo díky česko-německému projektu
obnovit. Teď se proto můžete stát součástí jejího
slavnostní otevření, které proběhne za účasti biskupa litoměřického, Mons. Mgr. Jana Baxanta v sobotu 12. května 2018.
Nemůžete-li přijít na slavnostní otevření a svěcení,
nevadí. Křížová cesta je všem návštěvníkům přístupná
kdykoli jindy. A cestu po ní si užijí nejen věřící, ale i ti,
kteří hledají kus historie nebo jen příjemný kout v srdci
přírody.
Projekt na obnovu křížové cesty ve Frýdlantu zahrnoval kompletní restaurování všech 14 zastavení křížové cesty, Božího hrobu, Poustevny a také kamenné
niky, která nahrazuje studánku a do které je sváděna
srážková voda ze srázu. Každé z jednotlivých žulových
zastavení křížové cesty zdobí nově smaltované obrázky, zobrazující poslední cestu Ježíše Krista. Pocházejí

z Dílny uměleckého smaltu z Frýdlantu nad Ostravicí,
jejich autorem je Lumír Hradil.
Křížová cesta ve Frýdlantu leží v dnešní přírodní rezervaci. Je dlouhá zhruba kilometr a 300 metrů a respektuje původní historické trasování. Poutníka vede
od jednoho zastavení k druhému po zpevněném chodníku z přírodních materiálů. Její součástí jsou nově tři
odpočinková vyhlídková místa, která nabízejí nádherný
a nevšední pohled na státní hrad a zámek Frýdlant anebo na město Frýdlant. Součástí těchto odpočinkových
míst jsou nezbytné lavičky pro spočinutí a rozjímání.
Křížový vrch je balzámem pro duši, především díky neutuchajícímu zpěvu ptáků a šumění listnatých stromů.
Turisty, kteří se na křížovou cestu rozhodnou vypravit, pak jistě potěší i fakt, že na ni přímo na Křížovém
vrchu navazuje ještě jeden projekt města, a sice Lesní
naučná stezka. Ta obsahuje i řadu interaktivních tabulí a bavit bude děti i dospělé.
Obnova křížové cesty je součástí projektu „Paměť v krajině Trojzemí“. Projekt „Paměť v krajině
Trojzemí“ č. 100260207 byl ﬁnančně podpořen
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu města Frýdlant.
www.mesto-frydlant.cz

34 20. dubna 2018

Pojeďte s námi

V Libereckém kraji je královnou
vodáků romantická řeka Jizera
Jizera, Nisa a Ploučnice
jsou řeky v Libereckém
kraji, kam míří vodáci. Po
Nise se dá plout daleko
do Německa, Jizera láká
rodiny.
MILOSLAV LUBAS
LIBERECKÝ KRAJ | Vskutku obrovským říčním přístavem je Malá Skála.
Žlutá plovárna tam pro jízdu po Jizeře
nabízí sto kánoí, desítky dalších půjčují Lodě Koza, Ostrov nebo Milan Masák.
Na vodáctví se vážou v Malé Skále
a okolí další sporty. U Žluté plovárny se
nachází lanové centrum, půjčovna koloběžek, hřiště na nohejbal, volejbal a plážový volejbal, stolní tenis, slackline
(chození po popruhu) či fotbálek.
Když se v létě povede počasí, Malou
Skálu obsypou nejen vodáci, ale také
pěší turisté. V červnu si kánoe a rafty rezervují často školní výlety i firmy.
V Malé Skále si lidé mohou půjčit
také rafty nebo kajaky na divokou
vodu. „Nejvíc lidí jezdí z Malé Skály do
Dolánek, což vydá zhruba na půldenní
výlet,“ říká Martin Bauer mladší, jednatel společnosti Sundisk Family, která
provozuje Žlutou plovárnu a základny
u Jizery. „Snažíme se ale hlavně, aby vodáci jezdili po Jizeře i jinde, do Přepeř
nebo až do Mnichova Hradiště, aby se
oblíbenému úseku Malá Skála – Dolánky odlehčilo.“

Jizera je řeka i pro děti
Především všední dny po práci si lidé
půjčují lodě i na pouhou hodinu. Pádlují
nad maloskalským jezem nebo vyrazí
proti proudu řeky do Líšného a zpátky.
Střední tok Jizery mezi Podspálovem, kde se nachází populární peřej Paraplíčko, a Příšovicemi zvládnou i málo
zkušení vodáci a rodiny s dětmi.
Jizeru, jež pramení v Jizerských horách a prochází Krkonošemi, navíc netrápí sucho tak často jako například Sázavu a další řeky v českém vnitrozemí.
V Malé Skále najdou zájemci plastové kánoe Samba. Dobře drží rovnováhu, jsou obratné a nelze je potopit.
Samby chrání proti proražení zesílené
dno, což je zvýhodňuje před laminátovými loděmi.
K lodím se půjčují také pádla, plovací vesty, nepromokavé barely na přepravu osobních věcí, házecí pytlíky, provazy, houby na odsávání vody z lodí nebo
lékárničky. Na Malé Skále lákají spor-

Jizera na Malé Skále nabízí i adrenalinový zážitek. Pokud je v řece dost vody, vodáci si užijí pod jezem dravých peřejí.
V klidné vodě nad ním se začátečníci naopak učí pádlovat.
FOTO 2x | OTA BARTOVSKÝ
tovce také pevné i nafukovací paddleboardy – tedy surfy s dlouhým pádlem.
Sundisk Family nabízí rovněž sjezdy
na koloběžkách na Malou Skálu. Jezdci
startují u hospody Chata Kopanina.
Dolů vede sedm tras, nahoru vyveze koloběžkáře za úplatu mikrobus.
Nedaleko chaty se vypíná rozhledna
z roku 1894. Lze z ní vidět Ještěd, Jizerské hory, Krkonoše, Kozákov, Trosky,
Bezděz, Milešovku nebo Říp. Sundisk
poskytuje občerstvení nejen na Kopanině, ale také v Jablonci, Dolánkách u Turnova, v Malé Skále a v Líšném.
Chata Kopanina stojí nedaleko stejnojmenného vrchu na Jablonecku. Jeho
nadmořská výška je 657 metrů. Přes vrchol vede modře značená turistická trasa Pelíkovice – Frýdštejn. U rozhledny
je třinácté zastavení Naučné stezky manželů Scheybalových.
Rozhledna vznikla na částečně zalesněném kopci zásluhou Klubu českých
turistů. Je 18 metrů vysoká, cihlová
a má cimbuří.
V roce 1936 byl její vrchol zastřešen
a opatřen okny. Z rozhledny se skýtá
kruhový výhled na nedaleký hrad Frýdštejn, Malou Skálu v údolí Jizery, Krkonoše a Jizerské hory, za dobré viditelnosti lze dohlédnout na Ještěd, Bezděz,
Kozákov a Házmburk.
Sundisk Family vybudovala vodác-

Chata na Kopanině patří mezi oblíbené cíle výletníků. Vyrážejí na ni také cyklisté, kterým záleží na dobré fyzické kondici.
kou a koloběžkovou základnu rovněž
v autokempu Kristýna nedaleko Hrádku
nad Nisou. Po Nise plují lodě až do Německa, kde míjejí například nádherný
klášter v Marienthalu. Nisa tvoří hranici
mezi Německem a Polskem. Na Kristýnu se vodáci mohou vrátit na vypůjčených koloběžkách po cyklostezce Odra
– Nisa. Do cíle vodácké výpravy jim je
Sundisk přiveze bezplatně.
V Libereckém kraji plují lodě rovněž
po Ploučnici. Nejkrásnějším nástupním
místem pro ně je Průrva Ploučnice, nazývaná také Pekelný jícen či Hromová

rána. Jedná se o mohutný náhon vysekaný do skály, kudy se už v 16. století přiváděla voda k hamru.
Do průrvy ústí celá Ploučnice, teče
tam mezi asi padesát metrů vysokými
pískovcovými stěnami. Ploučnice se
pak ocitá v otevřené propadlině a poté
pokračuje do tunelu. Ten měří sto padesát metrů a jeho výška dosahuje šest metrů. V roce 1997 se stala Průrva Ploučnice kulturní památkou.
Ploučnice vytéká z průrvy do malého
jezírka, kam skáčou někteří odvážlivci
ze skalní stěny.

Tipy na výlet a kalendář akcí
na jednom místě
Cestujte, poznávejte kraj a bavte se s námi.
www.liberecky-kraj.cz

Liberecký kraj cestou necestou

#regionliberec

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

Tel.: 724 286 137

PRAČKA

Zanussi ZWY 61025 WI
A++, 6 kg
1000 ot./min.

Kč

5.990,–
Instalace a odvoz starého
spotřebiče zdarma!
Platí v rámci Brna

www.chladservis.cz
Křenová 19, Brno
tel.: 775 214 728

Domov u zámku, z.s.

VOLNÉ MÍSTA
PRO SENIORY !!
Nabízíme možnost okamžitého umístění
v Domově pro seniory a v Domově se
zvláštním režimem.
Domovy se nachází v krásné klidné lokalitě
obce Ivanovice na Hané a její místní části
Chvalkovice na Hané.
Byty jsou umístěny v uzavřených areálech
s vnitřním dvorem a zahradou. Domovy
mají vlastní kuchyni a uživatelům je tak
podávána kvalitní, čerstvá strava.
V případě zájmu nás kontaktujte na:

OBJEDNEJTE SI
TÝDENÍK 5PLUS2
www.5plus2.cz/schrankovne

socialnipracovnik@domovuzamku.cz
macko@domovuzamku.cz
pulikova@domovuzamku.cz
513 034 553, 517 307 060
775 195 757

Jihomoravský kraj
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Stěhování Chorvatů? Byl to šok
Expertka na moravské
Chorvaty Lenka
Kopřivová oživuje
historii národa, který
komunisté nesnášeli.
MARKÉTA DUŠKOVÁ
JIŽNÍ MORAVA | Ještě mezi světovými
válkami existovaly na jižní Moravě vesnice, kde to barvami jen hrálo a místní hovořili jakýmsi neznámým, ale češtině
přesto blízkým jazykem. Po roce 1948
však chorvatské osady zanikly a na jejich
obyvatele mělo být zapomenuto. Aby se
tak nestalo, vyšla nedávno publikace Barvy chorvatské Moravy, která uceleně mapuje historii tohoto národa na českém území. „Dnes v Česku žijí asi dvě tisícovky
Chorvatů. Ale řada z nich přišla až ve druhé půlce 20. století, těch moravských je
asi osm stovek,“ vypočítává spoluautorka knihy Lenka Kopřivová.
Nesou si někteří Jihomoravané odkazem chorvatská příjmení? To je
prý patrné například u jména Maděrič, dříve Madiericz.
Ta koncovka -ič/-icz je pomůcka. Když
ji slyším, nastražím uši a je velká šance,
že jde o člověka s chorvatským původem – třeba jako Jurkovič, Jankovič
nebo Ivičič.
Centrem moravských Chorvatů bylo
Břeclavsko, ale jejich osídlení je prý
doloženo i na Znojemsku...
Ano, těch míst, kam se Chorvati
v 16. století nasídlili, bylo opravdu hodně. Ale konkrétně to na Znojemsku se
nedá označit jako centrum. Ta byla dvě:
Břeclavsko, tedy Valticko, Charvátská
Nová Ves, Poštorná a Hlohovec, a pak
Mikulovsko, tedy Jevišovka, Nový Přerov a Dobré Pole. Chorvati ale žili na
mnoha místech, třeba v Pasohlávkách,
Hovoranech, Dubňanech či Lednici.
Chorvaté přišli na jižní Moravu na
pozvání Lichtenštejnů v první půli
16. století, kdy na zdejším panství
našli exil při útěku před tureckými
vojsky. Kolik jich tehdy bylo?
Migrace Chorvatů, která zasáhla nejen
Moravu, ale také Rakousko, Slovensko
a Maďarsko, čítala několik set tisíc lidí
a Morava byla až tím nejvzdálenějším
výběžkem. Jen několik stovek rodin přišlo až sem.
Prý byli výborní vinaři i sadaři a včelaři. Je pravda, že chorvatským vesnicím se dost dařilo?
Ano, už po svém příchodu byli spjati
s vinařstvím. Jejich obce byly na Drnholecku jedněmi z prvních, kde se začala
réva pěstovat. Podle subjektivního hodnocení různých etnografů z 19. století

působily jako jedny z nejzámožnějších
vesnic na tehdejší Moravě.
I do jejich života ale zasáhla válka.
Jako obyvatelé sudetského území
někteří přijali německé občanství
a odešli na frontu.
Chorvatům byla přidělena jen státní příslušnost, v tom byl velký rozdíl. Museli
ale narukovat do německé armády, což
mělo smutné důsledky pro jejich komunitu – skoro 300 mužů ve válce padlo.
Kdyby armádu odmítli, skončili by
v koncentračním táboře?
Ta hrozba byla reálná. Chorvati často
vzpomínají, jak jim nacisté vyhrožovali,
že jejich lebkami vydláždí mikulovské
náměstí. Do koncentráku se několik lidí
dostalo pro svůj otevřený nesouhlas s nacistickým režimem. Další pak přeběhli
z wehrmachtu a bojovali proti Německu.
V období let 1945 až 1948 museli
Chorvati opakovaně dokazovat
svou „národní spolehlivost“.
Jsou pokládáni za nejprověřovanější
skupinu obyvatel poválečného Československa. Po nařízení, že Němci musí
naše území opustit, a po vzedmutí radikálního českého nacionalismu vyvstala
otázka, co s nimi. A vzhledem k tomu,
že Chorvati dlouhá staletí s Němci žili,
začalo se velmi podrobně a dokolečka
prověřovat jejich chování za války.
Většina obstála, ale po komunistickém převratu bylo stejně rozhodnuto, že jsou „politicky nespolehliví“,
a vojáci i milicionáři jihomoravské
Chorvaty vyhnali. Věděli, kam jdou?
Co se týče první vlny odsunu v roce
1948, ten proběhl ze dne na den. Samozřejmě když měl sedlák x krav a koní
a stroje na poli, tak se nezvládl sbalit.
To byl případ Nového Přerova, který
byl skoro celý přestěhován za několik
málo dnů. Byl to totální šok – sedíte ve
vlaku, nevíte, kam jedete, a pak vás vyhodí někde v horách. Později v letech
1949 až 1951 už dostávali Chorvati dopředu oznámení, že se třeba mají do týdne sbalit. Někteří se mohli jet podívat,
kam budou přestěhováni.
Je pravda, že komunisté po nich šli,
protože je nevolili?
Šlo o jeden ze silných důvodů. Třeba ve
volbách roku 1946 vyhráli komunisté
v celém Československu, ale v chorvatských obcích je skoro nikdo nevolil.
Chorvati byli majetní konzervativní starousedlíci, kteří rozhodně neměli zájem
podporovat nějaké sociální experimenty. Ostatně sedláci, takzvaní kulaci, byli
další významnou skupinou, kterou komunisté zlikvidovali.
Dočkali se po roce 1989 omluvy?
Nedočkali! Chorvatům se česká vláda

po revoluci nikdy neomluvila. Jen
v 50. letech sice komunistický režim
uznal, že stěhování bylo nezákonné i v rámci tehdejších
poměrů, nicméně dále trval na tom, že návrat
Chorvatů na Moravu
není žádoucí.
Nebyl jim ani vrácen ukradený
majetek. Pokoušeli se získat
domy
zpět
soudně?
Režim chtěl Chorvatům vnutit, aby
podepsali dekret, že se
vzdávají pozemků za

nějakou náhradu. Skoro nikdo to neudělal, ale pokud ano, moc šancí něco po revoluci získat zpět neměl. Nepamatuji si, že by někdo dostal dům
nazpět. Jen nějaké polnosti
a vinohrady.
Nesou v sobě Chorvaté
pocit křivdy?
Nenazvala bych to
křivdou, ale velkou
bolestí. Jste na něco
zvyklá, a najednou je to
ze dne na den pryč. Pro
některé Chorvaty je
vztah k jihomoravskému
domovu pořád hodně
emocionální, ale
už
jsou
zvyklí, že
žijí jinde.
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Vyberte si práci v ČD
vlakvedoucí | průvodčí
Nabízíme
● hlavní pracovní poměr, stabilní zaměstnání
s dlouhodobou perspektivou
● zaškolení, profesní růst
● dobré platové podmínky
● zvýšenou výměru dovolené
● jízdní výhody i pro rodinné příslušníky
● penzijní připojištění
● příspěvek na rekreaci
● příspěvek na stravování
Životopis zasílejte na e-mail karieraZAP@gr.cd.cz,
do předmětu uveďte název pozice.

www.ceskedrahy.cz/kariera

Spisovatel Svatopluk Čech: I malý čin je víc...

Tajenka: ... něž pouhé slovo.
INZERCE

Strojírenská společnost VUVL a.s.,
se sídlem v Kuřimi

hledá pracovníky na tyto pozice:

MANUÁLNÍ
(dvousměnný provoz v úkolové mzdě)

TECHNICKÉ

• BRUSIČ KOVŮ

• TECHNOLOG
STROJÍRENSKÉ VÝROBY

• CNC/NC FRÉZAŘ

• KONTROLOR KVALITY

• CNC/NC SOUSTRUŽNÍK
• SOUSTRUŽNÍK NA KLASIKU
Nabízíme
 práci ve stabilní společnosti
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na závodní stravování
 přesčasové příplatky nad rámec
zákoníku práce
 možnost profesního
a ﬁnančního růstu.

V případě zájmu zašlete svůj životopis
na email zdobsikova@vuvl.cz nebo volejte
na telefon pan Machát 604 221 745
Více informací o společnosti
najdete na našich webových stránkách
www.vuvl.cz.
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Poběží za nemocnou Michaelu
Druhý ročník benefičního
běhu startuje zítra
v 11 hodin na Masarykově
náměstí. Registrací
v závodě běžci přispějí
na biologickou léčbu.
ZUZANA BRANDOVÁ
VYŠKOV | Poběží a pomůžou. Charitativní běh, který odstartuje už zítra na
Masarykově náměstí ve Vyškově, ve
svém druhém ročníku podpoří biologickou léčbu Michaely Grimové z Lysovic. Loni běžci svojí registrací v závodě
pomohli jedenáctiletému Petrovi.
Start hlavního závodu na devět kilometrů začíná na náměstí v 11 hodin.
Kdo se nestihl registrovat předem,
může se zapsat přímo na místě od osmi
hodin. „Zatím se přihlásilo přes 300 běžců, loni jich bylo celkem 450. Startovné
na místě činí 350 korun a celá částka se
zašle na transparentní účet sbírky,“
uvedla za pořadatele Zdena Nohelová
z firmy Lear Corporation.
Trasa povede z náměstí přes vyškovské části Předměstí a Dědice. Do cíle,
který bude opět na náměstí, by nejzdatnější sportovci měli dorazit po půl hodině. Ještě před hlavním závodem poběží
děti, které mají bezplatnou registraci.
Osmadvacetileté Michaele Grimové,
na jejíž podporu se závod běží, lékaři diagnostikovali roztroušenou sklerózu.
Její stav se zlepšil po biologické léčbě.
Další zdravotní potíže ale naznačovaly,
že ještě nemá vyhráno. Před dvěma lety
si vyslechla diagnózu: rakovina hladkého svalu. Následovala operace s nejistým koncem, potom ozařování. Zdálo
se, že vše je na dobré cestě. Po roce ale
přišla další rána – zjištěné metastázy na
plicích a játrech.
Lékařka jí doporučila biologickou léčINZERCE

Loni se charitativního závodu ve Vyškově zúčastnilo na 450 běžců. Letos se jich v předběžné registraci zapsalo už tři
sta. Další běžci se zaregistrují až v místě závodu.
FOTO | ARCHIV POŘADATELŮ

Běhám a pomáhám
SOBOTA 21. 4.
9.00 vystoupí vyškovská kapela
Maggots a kapela Ptakustik
z Rožnova pod Radhoštěm
9.45 start dětských závodů
- děti od 11 do 15 let poběží dvě
kola okolo náměstí (700 m)
- děti od 6 do 11 let poběží jedno
kolo okolo náměstí (350 m)
- děti do 6 let poběží 50 metrů
11.00 start hlavního závodu na
9 km (elitní běžci by měli být v cíli
krátce po 11.30 hod.)
V průběhu dopoledne je pro děti
i rodiče připravený zážitkový
program.

bu, která je šetrnější. Grimová už ji zahájila a podle prvních výsledků je účinná.
„Mám z výsledků hroznou radost. Paní
doktorka navrhla dále pokračovat v biologické léčbě, takže se vyhnu agresivní
chemoterapii, která má vedlejší účinky,
jež nejsou příjemné,“ řekla Grimová.
Tento typ léčby jí ale neschválila pojišťovna s tím, že jsou i jiné varianty,
a to chemoterapie. Odvolala se, ale ani
to nepomohlo. „Pojišťovna názor nezměnila, vůbec se už neozvala. Léčba nás
bude stát více než milion korun,“ uvedla
Grimová. Jeden cyklus se dvěma dávkami totiž stojí 150 tisíc korun a potřebuje
nejméně osm takových cyklů.
Závod není jedinou podporou od místních. „Kapela Koňaboj pro mě uspořádala benefiční koncert v Lysovicích,
kam přišlo asi sto lidí a bylo to moc

fajn,“ uvedla Grimová příklad další
akce. Sama by se zítřejšího běhu chtěla
zúčastnit, pokud jí to umožní zdraví.
Nápad s charitativním během ve
Vyškově vznikl loni. „Vybírali jsme peníze pro Vladimíra Holuba a jeho dva
syny, kteří ještě jako malí přišli o maminku. Lidé přispěli přes 600 tisíc korun, které rodina použila na nové auto,“
popsala Nohelová. Jedenáctiletý Petřík
je totiž od narození postižený a otec ho
vozí k lékaři na vyšetření i do školy.
S myšlenkou, že by se lidé mohli složit na nové auto, přišla družinářka
z místní školy. „Přispění od jedné firmy
ale nic neřešilo, rozhodli jsme se uspořádat běh, kde jsme předpokládali, že se
vybere víc peněz, “ vysvětlila Nohelová. Organizátoři by chtěli charitativní
závod pořádat i příští rok.

